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DEPOIS DA ENTREVISTA DE VENEZA

Quando, já siío passados dois mezes, os

nossos modestos conhecimentos do politi-
ca internacional nos induziam, bem con-
tra vontade, a constatar o coramontar °

grave erro coniinottido polo ministro dos
Negócios Extrangeiros dn França, a quem,
por conveniência do politica interna,
aprouvò elevar ú altura do uma questão
do uiiior próprio nacional o incidente do
seqüestro do Manouba o dos 29 turcos,
quo a bordo desse vapor francez so diri-

giairi para a Tiinisiu, pareceu opportuno
e ató um pouco patriótico a alguns ami-
gos nossos nrmarem-so de duas lentes —

uma do augmento o outra do supposi-
ções, — parn descortinar nestes nossos
artigos uma certa diminuição do nosso
affocto por estn França, que sempro
ninámos o quo ninguém conseguirá quo a
odiemos. Tratando-se de amigos vio, pos-
soalmonto, nos são caros o cuja affoição
e conselhos não podemos desprezar, si
bem quo por temperamento o por voca-

pão elles estejam isentos do paixões poli-
ticas, uão quizemofl replicar ás suas
observações, nom tentámos attenuar a sua
primeira impressão, resignando-nos á sua
colora; mesmo porquo nos soria menos
desagradável a ameaça de lim decreto de
expulsão que tor do dobrar a espinha
tlcnnte da estúpida invectiva do um jor-
nal nacionalista. E esperamos impertur-
bavois quo as nossas razões o os receios
expressos nnquelles artigos assumam a
forma de factos concretos o nésás visiveis,
para dizer o demonstrar a esses nossos
amigos quanto foi mais fraricopliila, na-
quello momento, a nossa attitudo dealito
de quem tentara, quasi inoonsoientõmon-
to. demolir de um só goipo o edificio da
renovada amizade franco-italiann do que
a do optimo professor do direito lieiin
Bernnrdoáu, dos collegns Laíné, Léon
Baily o outros; a nosso respeito.

Uma boa norma exige que, dopois do
termos sido muito sinceros, o quo quer
dizer imprudentes cm jiolitica, sejamos
circumspootos coimnedidos o prudentes
nas relações com as pessoas que o nosso
neto político deixou, talvez, frias e duvi-
dosas. Por isso, deixámos sem uma pala-
vtu, que justificasse a nossa coudueta,
uni amigo limito querido, qual ó o grau-
de advogado da corte de Appellaçao <ie
Paris, lleiiri Bcruurdcuu; mas também
nos comprnzòmos muito cm deixar que so
frigissom uL'Intransigente, «La Patrie»,
nLn Presse» e «La Liberte» nu azeite- das
batatas fiitas da rua du Croissant (na
phrnse um tanto vulgar do «lutiausi-
geant») em logar de deixal-os cozinhar
na ngua pura dos nossos macarrões.

Os boatos da possível demissão do sr.
Bnrrère, boatos que se justificavam polo
facto do eminente diplomata ter visto
cahir ein deu minutos do loquaoidade un-
cionàlista a obra ponderòsa, por elle er-
guida o solidainento arohifcootada om
dozo annos do trabalhos o sacrifícios; a
tardia receita administrada pelo sr. 1'oin-
caré por ocçãsião do bombardeio do Boy-
rut; os vivas do povo de Roma debaixo
das jaiielias da embaixada austríaca, on-
do ha ÕU annos se não tinham ouvido si-
não invectivas o maldições contra o vi-
zinho e aluado império; as declarações
feitas, confidencialnionte, por um homem
político italiano quo disso — antes do in-
cidente do Manouba, a França não acha-
ria um adversário sob o bello céo da Ita-
lia; os artigos do deputado Cirmeui e
as respostas capeiosas do Temps, nulo
provas de facto que vinham em upoio da
nossa tlieso — isto é, que so tinha exag-
gerado iiiiempesiivameiuo o alcance do
incidente do Manouba e, portanto, se
compromettera u continuidade das boas
relações oritre a França o a Italia — tu-
do isto, repetimos, uão foi do modo ul-
gum por nós explorado uo interesso du
nossa modesta reputação jornalística; e
isto, unicamente, pura nos reservarmos,
num momento dado, descarregar todo <>
etock de argumonios o do elementos "
nosso favor aos olhos dos nossos mentores.

Não, não fomos nem aggressivos nem
im ponderados; fomos, politicamente, tão
bem educados que nos abstivemos de ob-
servar ao sr. Poincaré, ao almirante Bien-
ainn' o á Câmara franceza que a rudeza
da sua linguagem a respeito do nosso paiz
coincidia com ti presença em itoma do
secretario dos Negócios Extrangeiros da
Allemanha, o sr. Kimlerlen Waechter o
com a viagem de lord iialduno a Ber-
li , dois acontecimentos suspeitos que,
pela sua duvidosa tendência, aconselha-
vam uma curta reserva aos homens poli-
ticos e aos parlamentares irancezes. Si ua-
quella oceasião, om vez dos conselhos cm
forma polemista, tivéssemos dito á Fran-
ça: — o sr. Kindeilou Waechter está em
ltoma o lord HaJdane em Itorlim, o pri-
moiro para a ronovação da triplice-állian-
ça, o outro para tolher á França o mais
forte ponto de apoio da sua politica ex-
trungoira — teríamos feito ou uriogado
num gravo offensn á intelligoncia e ao pa-
triotismo dos nossos amigos francezes. Li-
niitámo-nos, porém, a um desabafo da nos-
Ba dõr, a um protesto contra o rude gol-
pe desfechado no nosso affecto pela Fiau-
çn por isso é que aiuda bojo noa admira-
mos da falsa interpretação quo alguom
deu áquolla explosão do sentimentos,
os quaes, pelo contrario, mereciam sor
apreciados, sinão altamente louvados, por
gente de coração o do razão.

Querom-nos, por esta espontânea o sin-
cera declaração, corollario daquelles nos-
so artigos, querem-nos attribuir a idéa
do uma pouco nobre o monos corajosa re-
tirada? Os nossos amigos trahiram assim
a .. a intelligoncia, a sua experiência e o
conhecimento que dizem ter das cousas o
dos homens.

Este nosso raciocínio decorre das regras
da lógica mais rigorosa, o as entrevistas

. do Vienna, de Veneza o do Brioni, como
» enthusiasmo dos veneziauos polo impo-
rador Guilherme e o dos romanos pela
Áustria aiii estão para o provar.
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lia dois mezes passados, o povo italiano

execrava a Áustria o não preferia a ami-

nade da Allema nha á da França. Destes

nossos sentimentos lleiiri Bornardenu tevo

plena conscioncia om Milão, em Solferi-

no o om outros logares, ainda ha poucos
annos, o o syndico do Paris tovo <i corte-
za disso era Cataiiia, ondo, junto oom o

imperador da Allemanha, viu o povo da

Italia unanimo acclaninl-o o permanecer
reservado o frio em torno do ltuiser, quo

para se consolar dn grave afíroiita partia
a galopo para o Etria. Uma mudança,

pois, so produziu na opiniiV publica ita-

liana. Esta mnnifestõu-so. hoje franca-
monto a favor daquélla triplice-nlliançii
contra a qual trabalhou a perspicaz acção

do Camillo Barrére, durante o não peque-
no espaço do mais do uni decennio.

A.s varias secções da Italia, èspeoialilioii-
t» do Turim o do Roma, da liga franco-
itainna; osíãò-sò rosenliiitlt) deito desvio
da opinião publica. A liga italiana do Pa-
ris não ousou ainda acto algum quo signi-
fique unua tentativa do òpposição a esta
nova corrente. A triplice-alliança, por fim.
si já uão está renovada, como poderemos
confirmar o provar em documentos iríofll-
taveis, sel-o-á piihlicaniento dentro do ai-

guns mezes.
A quem, a quo cousa, a que pheriomono

é devida esta radical o quasi geral mu-
dança dos amores e das tendências politi-
cas da Italia? Como ponde pila esquecer
num dia a injuria que lho tez o príncipe
do Biilow, a propósito das suas proferon-
cia.s pela França?

Não so illudam, mentores o nmigos, este
conversão da Italia é resultado daquélla
fnmosa sessão do parlamento francez, em

quo o nosso páiz não recebeu as mais bel-
las o mais lisonjeiras provas da amizade
da França e dos seus melhores homons.
Tínhamos, pois, razão de censurar o? ver-
dadeiros responsáveis por esta nova si-
tuação do cousas o os nossos amigos nüo
terão razão do deixar do presentir o ef-
feito desto triste quarto do hora da vida

parlamentar franceza, como eu não teria
razão do lhes querer mal, porquo tivemos
o presontiniento e a visão exnctn. Querem

Comutras
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olles objectar-nos alguma outra cousa ? St>-
ria tempo perdido. A França não so op-
po/, mais do que tt Allemanha á nossa cm-
presa do Tripoli; a attitude da França
não teria desagradado mais quo n da Al-
Iemanha o da Inglaterra.

Ponhamos, pois. do lado todos os oqui-
vocos. A Italia fez desses incidentes umn
questão do sentimento e de resentimehtb.
li doença alguma i mais resistente o re-
fractaria aos cuidados médicos e á thera-
peutica politica .do que nquellàs que alah-
ceiam o affligojn o coração do povo,

Paris, 29 de março de 1012.
A. d'ATRI.
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LUUiJ-Uday LbyEoilláliiJ
SESSÃO UO CONOKBSBO KM 17 DE AllItIL

1'residcneia. do sr. Duarte de Azevedo
A' uma hora, feita a chamada, vorifi-

ça-so a presença dos .srs. IJiiK) Bueno,
Pinto Ferraz, Bernardino do Campos,
Eduardo Canto, Gabriel de Rezende, t!us-
távò do üodoy, Ignaeio Uchôa, Hiibião
Junior, Mello Peixoto, Jorge Tibiriçá, Ce-
sario Bastos, Almeida Nogueira, Luiz Fia-
(pior, Duarte do Azevedo, Ricardo Itapus-
tá, Rodrigo Leite, Horculano <lo Freitas;
Rodrigues Alves, Abelardo Cosar, Anto-
nio Lobo, Salles Junior, Fontes Junior,
Antônio Mercado, Moraes Barros, Silva
Barros, Carlos do Campos, Üario Ribeiro,
Eduardo do Camargo, Francisco Sotlré,
Fortunato do Camargo, Guilherme Ru-
bião, Paes do Barros, João Sampaio, Ma-
cbndo Pédrosa, Joaquim Gomido. Freitas
Valle, Pereira dó Queiroz, José Roberto;
Almeida Prado, José Vicente, Julio Car-
doso, Julio Prestes, Leonidas Barreto, No-
gueira Martins, Campos Vergueiro, Ma-
rio Tavares, Aurolianb tio Gusmão. Ro-
drigues de Andrade; Manuel Villaboim,
Oscar do Almeida, Paulo Nogueira, Pedro
Costa( Sampaio Vidal, Victor Ayrosa e
VYladnniro do Amaral. Deixam do compa-
recór eom causa participada os srs. Cau-
dido Rodrigues, Guimarães Junior, Acea-
cio Piedade, Cesario Travassos o Rocha
Uãrrds, o sem participação 03 srs. Lacerda
Franco, Bento Bicudo, Luiz Piza, Allre-
do Ramos, Casimiro dn Rocha, Alfredo
Pújol, Ataliba Leonel, Gabriel Rocha,
João Martins, Julio Mesquita. Olympio
Pimontel, Vicente Prado o Virgílio do
Araujo.

Abre-so a sessão.
0 SR. 2.o SECRETARIO lê a neta da

sessão anterior, quo é posta om discussão
o sem debato approvada.

O SR. l.o SECRETARIO declara nüo
haver expediente «a sor lido.

O SR. PRESIDENTE - Devo commu-
nicar no Congresso que o nosso regimento
commum precisa ser modificado, pois que,
além do conter disposições quo caduca-
ram pelas reformas operadas nn Cofisti-
tuição do Estado, como ns quo so referem
á fusão das duas Câmaras, por cecasiãp
da divergências entre projectos do lei o
emendas, tem falta do disposições manda-
das obsorvar pola Constituição, como a
da convocação tio Congresso por acto da
maioria dos membros das duas casas; con-
tem certas incorrecções, taes como dois ca-
pitulos sobro disposições geraes, um no
começo o outro no fim do regimento, è
rcsento-«so mesmo do defeitos na redacção
do alguns artigos.

Isto posto, a mesa pedo ao Coif^resso
autorização par* redigir do novo o regi-
mento commum, pondo-o do conformidade
com ás disposições constitucionaes.

Si não houver impugnação, darei a an-
torização como concedida.

A casa manifesta-so do accórdo com o
ulvitro da mesa.

Em seguida, ó lida, posta em discussão
e approvada a seguinto acta, quo é «assi-
gnada pelos srs. congressistas presentes:

ACTA G_nAL DA APORÁÇÍÒ

Acta da sess-io do Congresso Legislativo
do Estado do S. Paulo, em 17 do abril
do 1912.

Presidência do sr. Duarte de Azevedo
O Congresso, Teunido em maioria ahso-

luta no paço da Câmara dos srs. Depu-
tados, sob a direcção da mesa do Senado,
nu fôrma do art. 37 da Constituição do
Estado, em sessõea realizadas nos dias ü,
10, 11, 12, 13, 15 o 1G, do corrente, pro-
cedeu á apuração dns authenticas da miei-
fão do l.o do março desto nnno, para pre-
jidento e vico-presidento do Estado.

Feita a apuração, na fôrma do art. 24.o
do regimento commum, deu o seguinto re-
sultado dns 8G2 authenticas recebidas na
Secretaria do Senado:

Agudos 1Í466
Amparo 855
Apiahy 080
Araraquara 1.983
Araras 1*32
Areias 298
Atibnja 1.H8
Avaré 831
Bananal 292
Bariry 2G8
Barretos 1.093
llatatnes 1-530
Bauru 898
Bebedouro 1.128
Bocaina 1.187
Botucatu 1-139
Bragança 910
Brotas 189
Caçapava 0G3
Cacondo 805
Cajuru 5?°
Campinas «">•"
Campos Novos do Para-

napnnema
Cananéa
Capão Bonito do Paraná-

pnhohia
Capital
Capívary
Casa Branca
Cunha
Descalvndo
Dois Conegos
Espirito Santo do Pi

nliul
Faxina
Franca
Guaratinguetá
Igarapáva
Igtinijie
Itapolis
Itapetininga
itapira
Itaporanga
ltatiba
Itú
Ituveravn
Jaboticabal
Jácároliy
Jahú
Jnmbeiro
Jundiahy
Limeira
Lorena
Mocóca
Mogy das Cruzes
Mogy-mirim
Orlandia
Palmeiras
Párahybúna
Patrocínio do Snpucaliy
P iodado
Pindainonhangaba
Piracain
Piracicaba
1'irajú
Pirassununga
Pitniiguóiráe
Porto Fcü!''
Queluz
Ribeirão Bonjto
Ribeirão Proto
Hio Claro
Hio Preto
Santa Branca
Santa Cruz do Rio

Pardo
Santa Isabel
Santa Rita do Possa

Quatro
Santos
S. Bento do Sapucahy
S. Carlos
S. João da Hoa Vista
S. Josó do Barreiro
S. Joíc do Hio Pardo
S. Josó dos Campes
3; Luiz do Parahytinga
S. Manuol
S. Pedro
S. Roquo
ti. Sebastião
S. Simão
Sarapuhy
Serra Negra
Sertãoziiiho
Silveiras
Soecorro
Sórpcabà_
Taqünritinga
Tntuh.v^
Tàubató
Tietê
Ubatuba
Una
Villa, Bella

•Xiririca

Total

710
023

080
9.1 -12
731
82-1
747
577

1.229

720
2.225
712

1.363
087

1.462
1.107
1.827
713
475
078

1.547
5G7

2.023
493

1.531
173
721
432
707

1.007
851

1.106
1.215
2S0
401
379
40-1
802
780

1.421
1.300
050
821
339
683
817

l.bOt
618
003
410

1.393
203

59-1
2.750
530
831
97*1
217
GOG
039

1.451
001
225
744
347
8.54
4G9
509
041

• 319
486

1.063
317

1.330
1.804
475
317
221
293
091

93.994

1.406
8-56
680

1.983
932
298

1.118
839
292
208

1.093
1.540
995

li 128
1.137
1.-139
910
208
003
805
5-19
848

716
623

586
9.132

731
821
740
5-tJ

1.009
"720

2.225
712

1.302
088

1.402
1.168
1.82/

713
475
678

1.550
507

2.030

1.542
1.3
723
431
759

1.007
839

1.106
1.240

280
401
379
400
802
780

1.423
1.3011

050
821
339
683
847

Aiiíciiio Alvares Lobo, Anlonio Carlos de
Satlcs Junior, Antônio MarthW Fontes
Junior, Antônio Mercado, Antônio Mo-
r«cj Barros, Antônio Pereira da Silva
Barros, Carlos de Campos, Dario 8. de
Oliveira llibciro; Eduardo Augusto No-
gueira de Camargo, Francisco de P. d'A-
breu Sodré, Fortunato Martins' de Ca-
margo, Guilherme Vallirh, AWorcs Bu-
bião, Gustavo Paes de Barros, João Do-
mitigues Sampaio, João lt. Maei}ado l c-
tlrosa, Joaquim Augusto Qomidsj José de
Freitas Valle, José Pereira deWuciroz,
José Itabrrt,, Leite Penteado, José V. de
Almeida Prado Junior, José Vicente de
Azevedo, Julia Cardoso, Julio Prestes dr.
Albuquerque, Leonidas AranteqEaarrcto,
Luiz Nogueira Martins, Luiz PíMfí Cam-
pos Vergueiro, Mario Tavares^ 

'Manoel

A. de Gusmão, Manoel Frederiib Hndri-
gues de Andrade, Manoel Pedro Villa-
lioim, Oscar de Almeida, Paulo dn A.-No-

gueira, llaphacl A. Sampaio VMal, Fi-
oter Marques da Silva AyrosaM'ladimi-
ro Augusto do Amaral, Pedro £WM de 0.
Costa.

O SR. PRESIDENTE —' Naflorma do
regimento, vão ser oxtnihidns'tres co-
pias da acta geral, pnra serom remetti-
das aos dois cidadãos oleitos Residente
b vice-presidonto o' á Secretaria'-dos No-
gocios do Interior. ja-,

Continuando reunido o Congresso, afim
do deferir o compromisso o darAiosso noa
srs. prosidento e viec-presidentç eleitos,
convido os srs. deputados o sejindores n
comparecerem n sessão solenne do 1 de
maio, em quo se realizarão nqutüjes actos.

Lovnnta-so a sessão. ijffiEi

sra- nttt-O-iB» T-.. ~

exacto; de ser difficil do conservar, com
ò quo devemos concordar; o tle ser tam-
bem nnti-líygiehico, o quo parecia muito
provável.

.'«. recente exposição de hygiono, em
Drestlo, não confirmou; porém; este ulti-
mo juízo. Organizou-se alli uma exposição
do chapéos, o cnda um delles indicava u
temperatura intorior, quando so tirava da
cabeça o so tinha trazido, durante um cer-
to tompo, á sombra.

Como ó natural, o bonnot do couro fi.
gurnva como o mais contrario á hygiene.
A sim tomporntura cra elevadíssima, E-
guâlmonte olevuda era a temperatura, do
quo infelizmente está tão divulgado; — o
bonnet de viagem ou do aportei Ainda que
seja fabricado com mnteriaos ligeiros, é o
mais quente do todos os bonnets: — o
therniometro passa do 53 graus. O chapéo
do coco acousa 51 graus, pouco mais ou
menos.

O chapéo do feltro molic, si fôr forra-
do, attingo 51 graus também ; si não fôr
forrado, n sua temperatura não excedo 47
graus. O chapéo alto dá 49 graus. Fica,
pois, entre os chapéos de feltro forrados
o ão forrados.

O chapéo do palha forrado do seda ó
tão quente como o do feltro; si não fôr
forrado, nem pesado, dá 45 graus. 0 cha-
péo mais fresco ó o Panamá, quo recusa
•13 graus.

Quo so não diga niai.s, portanto, que
o chapéo alto é doentio. E' mais caro, cor-
tamente, o foi sobretudo por esta razão,
quo a moda o poz do parte. E também
talvez, porquo pedia uma. certa compostu-
ra geral, ha linguagem; no vestuário o nus
maneiras...

.través das Reatas
A elcctrizaeão nos caminhos de ferro.

As suas vantagens. Eloctrlíaçao de

parte da companhia «Ouest-Etát». A

questão da corrente a adop.tar — 0

que diz a hygiene a favor 
"do uso do

chapéo alto — A phosphorcscencia dos
mares — Os honorários dasícelebrida-
des médicas modernas e antigas.

Um capitulo novo so inicia m. historia
dos caminhos du ferro: a olectri^andefor-
necorá a força motora tia locomotivas,
transformando assim o sorviço ferro-vinrio.

Em França, a olectrização pr^parn-so e

já começa gradualmente. Constntòu-so que
os bondes clectricos marchavam bem, o ele-
otrizardm-SB algumas linhas pe<i'tlenás, mas
do grando trafico. PresontemenJS percebe-
so a vantagem que adviria da fffàitrizaçãp
do linhas inais extensas,' ondoE&invasiwi
de passageiros so torna mais considerável,
o decidiu-sd electrizar uma parle do por-
curso da «Ouest-Etat». AmariBK o domi-
nio da electricidade irá mais finge ainda,

para acabar som duvida numa clectriza-

ção gernl, interessante decerto;' mas tam-
bem muito discutível.

As vantagens da olectrização são do di-
versas naturezas o foram indicadas numa
conferência recorte tio sr. Vitlbr"iizo (Bo-
ietim da Sociid-ide ií."-l-ft<fftffti^íp):. .

Assim, por «..etojiSo, o.oiti;rí!g!.>*Jjí;-."r.'i-
cção electrica -u;'iTirii*a .«Kti^-ii-íí^ftTis-
mente a capnt .,ku: ¦ -w ,,:v-'.'i^i;<;;íhi,m\i>

1.010 I ^or.iat. mano!.,

pr

017
610
4H

1.377
263

594
2.823

000
831
935
210
003
639

1.451
092
225
740
340
350
409
003
030
3-11)
480

1.053
31/

1.332
1.797

470
317
221
290
091

93.320

esiden-

for-

Ainda obtiveram votos para
to do Estado os srs. Rodolpho do Mirnn-

d,i 1815 votos em diversas comarcas!;,

padre Faustinó Consoni, 63; dr. Ciirlos

Guimarães, 11; dr Nicoláu Soams do

Couto, 11; coronel Fernando Prestes, ,1 ,
^Alfredo Ellis, 6; dr. Olavo .Egydio,

3 dr. Ruy Barbosa, 4; dr. Arnolpho

Azovedo, 2; dr. Jorgo Tibmça. 2; ge-
horál Sotero do Menezes,.^; dr. Cn.los

d. Campos; 2; dr. Alcântara Machado,

2; coronel Joaquim Ignaeio 2; Bernar.

do Ambiosio, 2; dr. Julio Mesquita 1;

conego Pedrósa, 1; dr. Francisco Mm-

tins Ferreira da Costa, 1; major Joso

Ilonorio, 1; dr. Luiz Barreto, 1 e Jtmyg-

dio Gonçalves de Andrade, 1.

Obtiveram votos para vice-presidente
do Estado os srs. coronel Bento Augus-
to do Almeida Bicudo, em diversas ço-
marcas, 1.71G votos; dr. Jose-Irtius íln-

quer, 14 votos»; dr. Alfredo Ellis, 3 ;; ai-

mirante Marques do Leão, 3; dr- Car-
los do Campos, 2; Pedro Rodrigues dos

Reis 2; dr. Paulo de Sousa Queiroz, l;

padro Josó Capelü, lj dr. Pinheiro c

Prado, 1; dr. Amolpho Azevedo, 1 ; ge-
neral Quintino Bocayuva, 1; padre lor-

phirio dti Sousa Martins, 1; dr. Cândido
Motta, 1; Bernardo Ambrosio, 1; ur.

Olavo Egydio, 1; e Francisco Ignncio, 1.

Em vista do resultado obtido, o sr. pre-
sidente proclamou, na sessão anterior a

esta os srs. dr. Francisco tle Paula Ho-

drigues Alves, Invrador, residente era

Guaratinigiieta; presidente do Estado,

eleito por noventa e tres mil, novecentos
e noventa o quatro (93.994) votos, o o

sr. dr. Carlos Augusto Pereira Guima-
rães lavrador, residente na capital, vice-

presidento do Estndo, eleito por noventa
o tres mil, oitocéntós e vinte * cinco vo-
tos (93.825), do que á mesa do Congresso
mandou affixar editaes e publicar.

Nada mais havendo a tratar-se, ó lida
o approvada a presente acta, sendo a
mesma assignada pelos membros do Con-

grésso, na conformidado com o art, 37.o
da constituição do Estndo.

M. A. Thuirte de Azevedo, presidente
do Congresso; Gustavo de Oliveira Go-
daij l.o secretario; Gabriel José Badri-
mies de Bezende, 2.o secretario ; A. Dino
Bueno, A. J. Pinto Ferraz, Bernardino
de Campos, Eduardo da Cunha, Canto,
Ignario de Mendonça TJrhâa, João Alva-
res llubiãó Junior, Jõãà Baptista de Mel-

lõ Peixoto, Jorge Tibiriçá. José Cesario

da Silva Bastos, José Luiz de Almeida
Sogueira, José Luiz Flaqiíer, Bicárdp
Soares Biiplista, Ttadrigo Pereira Leite,
TJ. Éerculano de Freitas, Virgílio Bodri-
quês Alves. Abelardo de Gcrquera César,

as locomotiva.* (kvnia-ii.eiitc,. f*;íva wis
necor do água, do carvno, otó. Naii,«lt:.«ji|o
do Sninfc-Iiazaré, para não irmos mais lon-
go, o serviço dos trons de Auteúil utiliza
cinco vias, representando cada uma um
valor npproximado a 5 milhões, pela im-
põrtanoia dos terrenas oecupados. Desde
quo alli so estabeleça a. tracção electrica,
tal sorviço apenas necessitará do duas vias,
o far-se-á tanto ou melhor o serviço, com
uma economia de 15 milhões.

Ao mesmo tempo quo se augmenta a oa-
pàcidádo das «gares» pola olectrização, nu-
ginenta-so egualmente a tias linhas;

Os vagões desliz-.ir-sc-ão mais rápida-
mente, a velocidado será maior, e a fre-
quonoia dos trens permittirá o transporte
do mnis passageiros. O sr. Valbrcuze fa:'-
;v seguinte observação sobro as linhas de
Paris: «Com os trens a vapor é absoluta-
mento impossível deslocar, numa estrada
do ferro do via dupla, mais do 10.000 a
12.000 viajantes por hora; os trens ele-
ctricos, com oito atilo-motoras, poderão oi-
fereoer ao publico 40.000 ipgàrcs por hora,
o 20.Ü3O duma voz só.»

A.s despesas do exploração doverão di-
niiniür, assim como será menor o peso-
morto, visto quo as locomotivas eleotrióas
são mais loves o não precisarão da com-
panhia dum pesadíssimo «tender». O car-
vão das officinns geradoras podo ser mais
ordinário do quo o das locomotivas. De-
pois, pôde aproveitar-GO o serviço dn
água, tornando-se, por esta fôrma, muito
menos dispendioso o sustento dos motores,
do que o das locomotivas.

E' certo, todavia, como muito bom nota
o sr. Vnlbreuzo; quo a.s despesas da electri-
Zllção duma linha são por tal maneira cou-
sideraveis, quo «sa operação «só deverá
fazer-vso quando se está seguro dos seus be-
riofiçios. E. como para os alcançar ó pre-
ciso uni grando numero do passageiros.
Unicamente so poderá electrizar oom pro-
voito ondo tiver grando intensidado o tra-
fico do viajantes. Assim, as linhas dos ar-
rabnldes, cujo movimento ó extraòrdiná-
rio, serão as primeiras em quo so devo
tentar a olectrização.-

Ha; decerto, algumas horas, mosmo nos
trens muis freqüentados, em quo n circu-
lação é muito fraca; mas então, em lo;
gai do pôr a circular comboios enormes;
circularão menos comboios o mais peque-
nos; emqiinnío quo, nas lioras do maior
affluencia, serão mais freqüentes o mais
longos. A capacidade dos trens será, pois,
regulada conforme as necessidades.

Todavia; tão grandioso pròjecto porton-
ce ainda aos domínios do futuro. Theori-
çamento, a electrização total duma rede

O sr. Eugonio Duchomin, residento no
Maranhão, enviou, a uma revista de Pa-
ris, unia nota interessante sobro as di-
monsões quo podem apresentar esse ban-
cos do animaes inferiores, quo occasio-
mini a phosphorescouçia do mar.

Em janeiro, entro a Madeira e o Pa-
rá, o navio, quo conduzia aquelle senhor,
atravessou uma região, ondo o mar se
mostrava pliosphoresóento.

Como nessa noito não havia luar, o pho-
nomeiio poudo ser observado om condi-

ções particularmente favoráveis. No Oeea-
/io Indico, os animaes phosphoresceiites
dão uma luz semelhante á tinta de onxò-
fre ou do ouro; no Atlântico, é uma

phosphbresconoia prateada, a quo gorai-
mento so observa, e é devida a variados
animaes, especialmente noctilucidos o py-
rosomos, entro outros. O noctilucitlo,

quando a agun está agitada, dá uma cia-
ridade entro o azul o o verde. E' uni pro-
tozoario, do feitio dum melão, mas dum
melão pequónis-imo, pois tem apenas um
millimetro do diâmetro.

Um facto interessante, quo foi notado

por aquelle senhor, é quo a phosphores-
ceneia desappàroceu bruscamente, na noi-
to seguinte. Quererá isto dizer que o na-
vio sahirá do banco de organismos plios-
phòrescontes, ou que estes, sob a influen-
oia do qualquer causa desconhecida, des-
coram mais dentro da água P
Uu significará que, por uma razão íglio-
rada, pordoram a sua phosphorosconcia?
Todas ns hypotheses são admis.sive.is, mas
será difficil optar por esta ou por nquel-

' 
!C curioso constatar a enormidade do

n„iico 
"atravessado. 

Deveria ter mil kilo-
.-.iitros de comprido; a largura é, porém,
do todo problemática.

ilncortus sãr- também ns causas do up-
' 

;• irecimento destes bancos. Porque m
; istrain o porque desapparecem ?Ató onde

irá, em tal plienomeno, a influencia da
meteorologia, das oorrõntcs oceânicas e
tio outros fuctores porventura?

Ignora-se. Apenas nos é dado ver o od-
mirar, porque o espectaculo ó realmente
bello.

O socrotario da Justiça o da Seguran-
ça Publica despachará hojo, do moio dia ás
2 horas da tardo, com o presidente do
Estado.

*
A' sessão do hontom no Congresso com-

pareceram 50 representantes.
Litla o approvada a acta da sessão an-

torior, o presidonto, sr. Duarte do Azevé-
vedo, observa quo o regimento corninüm dp
Congresso precisa sor modificado, pois
que, alóm do conter disposições quo cadu-
carain pelas reformas operadas na Consti-
tuição tio Estado, como as quo so referem
á fusão das duas Câmaras, por oceasião
do divergências entre projectos do lei e
emendas, tem falta do disposições man-
dadas observar pola Constituição, como n
da convocação do Congresso por neto da
maioria dos membros das duas casas; con-
tem certas incorrecções, taes como dois
capítulos sobre disposições geraes, um no
começo o outro no fim do regimento, o
rcseiite-so mesmo do defeitos ria redacção
tio alguns artigos.

Assim, a mesa pedia ao Congresso auti-
rização para redigir <lo novo o regimen-
to'commum, porido-o de conformidado com
ns disposições consti tueionaes.

A casa manifestou-se do aocôrdo com o
alvitro da mesa.

Em seguida, foi lida, posta em tliscus-
são e approvada a acta gorai da apuração
do pleito presidencial.

A neta foi assignada por todos os re-
preseiitnntes presentes, que lançavam ns
suas assignaturas, á medida quo iam sen-
do chamados pelo primeiro secretario.

0 presidente convidou todos os congres-
sistas a comparecerem á sessão solenno dí>
l.o do maio, na qual será dada pos.se ao
novo presidento do Estado.

#
Não compareceu hontom ao palácio do

governo o tir. Aibuquorquo Lins, prosiden-
do do Estatlo, que está de luto, pelo falleei-
mento do sou cunhado, o dr, Luiz Anto-
nio tle Sousa Queiroz.

Muitas pessoas gradas tôm ido ao pala-
eete da rua da Liberdade apresentar con-
dólorioiás a s. exa.

O dr. Altino Arantes, secretario do In-
terior, dará audiência hoje, da 1 ns 3 ho-
ras tia tarde, ás pessoas quo o procurarem
en* seu gabinete J.j trabalho.

e, por corto, mais eleganto; simplifica u
questão do material; e a unidade do me-
thodo ó positivamente vantajosa. Dopois,
sabe-so quo quanto mais facilidades as
viagens offerecerem, mais se viajará. Mns
não é menos verdado, que só onde houver
uma circulação intensa, poderá fazer-se
a olectrificação: — entro Paris e os arra-
baldes, por exemplo.

No emtanto, pensu-so na electrização go-
ral das rédea ferro-viarias, qv. * foi já dis-
cutida, nomeadamente, om Borne, no Con-
grosso internacional dos caminhos de for-
io de 1910; uma das secções desse con-
grosso oecupou-so mesmo . exclusivamente
desta questão!

Uma das theses propostas, referia-se á
espécie de corrente, que deveria ndoptnr-
bo. Uns defendiam a corronto continua,
por meio dum terceiro rnil, outros a alter-
nativa, com conduetores aerios.

Não se conseguiu, comtudo, chegar a
uma conclusão precisa, em virtude dos in-
convenientes, que cnda um dos systemas
apresentava nalguns casos, o estabeleceu-
so quo ambas trariam vantagens, que as
tornariam preferíveis, conforme a exten-
são da linha o a duração da installação.
Assim tal questão torna-se secundaria, e
só poderá entrar ein aualyso á face dos
trabalhos a executar, quando se pretenda
electrizar uma estrada de ferro,

Houvo tempos, não muito distantes ain-
da, em. que sómento o chapéo alto era
admissível, numa certa roda, e a certas
horas. O chapéo alto era o chapéo elegan-
to e de cerimonia; mas foi perdendo tor-
reno, quando o áccúsaram do pesado, o
quo é verdade; de custar caro, o uue ó

Em todos os paizes, quer no velho como
no novo inundo, se ouvem queixas dos me-
dieos:— asseguram quo a sua profissão
.-,o democratiza, isto é, quo os collcgas são
cada vez mais o os honorários menores.

Poderá ser assim para os quo tintam dos
pobres; mus os burguézea sabem quanto
lhes custa a mais insignificante opera-
ção; o quanto nos médicos quo trabalham
entro a aristocracia, us suas pretensões
não têm limites.

0 que so torna necessário, pois, ó esco-
lhor a clientela. Sir Morell Mackonaio,
que operou, sem o salvar, o imperador
l!'redericd III, recebeu 500.000 francos;
áir William Ilull, quando, om 1871, tra-
tou o príncipe de Onlles, mais tarde
Eduardo Vil, ganhou 250.000 francos.

Os médicos que assistiram á ultima dóeri-
ça dn rainha Victoria receberam 50.000
francos, cada uni, pela sua opinião.

Depois do alguns annos de clinica n»
corte da Rússia, o dr, Demslade cobrou
230.000 francos tio honorários o 125.000
frniico3 tio despesas do viagens, e o czar
mandou, depois disto, abonar-lhe, como
ajuda do custo, uma pensão do 12.500
francos. O dr. Lapponi não teve razão de
queixa, quando, por uma operação feita
em Leílo XIII, recebeu 125.000 francos na
thesouraria do Vaticano.

Duranto a mortal doença do czar Ale-
xandré 111, o medico da corte, dr. Hirscb
fez chamar do Berlim o dr. Ernst vo»
Leydeii, e este, fora as despesas do viu-
gem, cobrou 125.000 francos. Mas o «re-
cpfdii foi, sem duvida, batido pelo medico
do Vienna, dr. Lorenz. Chamado a Chicu-
go, afim tio operar o filho dum multi-
hiiliidnafiò duma ferida no beiço, entrou
na Europa com 500.000 francos, som con-
tur as despesas de viagem para ollo e para
a sua, comitiva, com o quo realizou ainda
uma bella economia,

Do resto, não ó do hoje nem do hontem.
que o_ grandes desto mundo enchem a»
algiboiras dos quo os tratam.

Na antigüidade, os honorários rene»
oram já fabulosos.

Darius, filho do Hystashe, mandou vir
do Egypto, por ter torcido um pó, um ei-
rurgião celebre, quo não soube curai-o ;
chamou então outro sábio illustre, üamo-
cedes, que, mais sabedor, ou mnis feliz,
o restabeleceu completamente. O rei, en-
tão, encantado, lez passear Damocedef
pelo seu liarem, upresontando-o ás suas
mulheres; como sou salvador. As mulheres,
á passagem do medico, enchiam de moedas
o de pérolas um vaso de ouro, conduzido
por um escravo, o o vaso, transbordando,
deixava rolar pelo solo as pedrarias, que
oa escravos apanhavam...

8. R.

Acompanhado do padro Pericles Barbo-
sa, sou secretario particular, regressou
hontem da viagem quo realizou ao in-
torior dn Estatlo o arcebispo metropplita-
na, d. Duarte Leopoldo.

#
«Seguiu para a cidado do Santos nionse-

nhor dr. Benedicto de Sousa, prú-vigarip
geral do urceliispado.

0 distineto sacerdote voltará a esta ca-
pitai, afim do presidir á reunião da Con-
federação tias Associações Catholicas, se-
guindo depois por mar pura o Rio do Ja-
neiro.

#
0 presidento do Estado assignou o de-

aróto approvando, ria parte referente ao
trecho entro («Paiol do Moio» o «Prainlin».
a piiinta de reconhecimento <l(j via íeirea
concedida á Empresa do Colonização SuJ
Paulista.' «

*
0 dr. Albuquerque Lins, presidento do

Estudo, assignou hontem o decreto que
abro no Thesouro, á Secretaria da Agri-
cultura, Commercio o Obras Publicas, pn-
ra ns de-posas com os serviços de imini-
grnção, um credito do mil contos do réis
(1.000:000$000); supplemontar á vorba do
paragrapho -l.o, artigo G.o do Orçamento
vigente.

giirança Paublica, dos candidatos no lo-
gar do juiz tle direito da comarca do Villa
Ilolla.

Uequeroram nomeação os seguintes pro-
motores públicos: De Tietó, bacharel Do-
riiingos Marcondes do Andrade; do Dos-
cnlvado, bacharel Jaymo Soares do Nasci-
mento; de Atibaia, bacharel Tlioodomirt)
do Toledo Piza ; do Itapetininga; bacharel
Eduardo Silveira da .Motta; do Mogy-
mirim, bacharel Antônio Ribeiro J"uriqúot-
ra Sobrinho; do Ribeirão Bonito, lincha-
re! Antônio do Macedo Simões; de Riboi-
rão Preto, bacharel Luciánò fisteves dos
Santos Junior; de Santa Rita do Passa
Quatro; bacharel Enrico Vieira do Almoi-
da; do Ptrneniaj bacharel Joaquim liar-
bosa do Almeida; do S. Pedro, baçhnrel
Hórcülánò Ribeiro') do Pirajil; bacharel
Ifygiiio da Silva Gusmão) do Lorena. lia-
oharél Francisco do Paula Franco; do
ti. Luiz. baclinrnl João José da Aznvcdoj
dó Itapolis, bacKarol Antônio L.imhert.

Também remiercu nomeação o bacharel
Pèdró Eugênio Cleto, lcstalmoritò habili-
tado.

*
Na Procuradoria Fiscal do Estado vna

ser lavrada a escriptura do compra dn
parto dos prédios sob ns. 02, 54, 56 o 08
da run Benjámin Constant o uma peqno-
na área dos do ns. 30 o 37 da rua José"
Bonifácio, do propriedade do dr. Hcnri-
que Sebauma-nn, necessários para o pro-
longamente da avonida Brigadeiro Luii
Anlonio até á ultima rua referida.

#
Sorá lavrada por estes dius, na Procu-.

radoria Fiscal do Estado, a escriptura d«
doação de um terreno feita pela munici-
pululado do Limeira, nó districto do Cor-
deiro, parn a construcção do posto poli-
ciai local.

*
Encorrou-so hontem o praso para a ins-

cripção, na Secretaria da Justiça o da
Segurança Publica, dos candidatos ao lo-
íiir do juiz do direito do Araras.

Requereram remoção ós juizes do direi-
to:

Do S. Pedro, bacharel Junio Soares
Caiuby; do Xiririca, bacharel Eduardo do
Oliveira Cruz; de Apiahy, bacharel .Toa-
(|iiim Martins Fontes da Silvn; do Cana-
néa, bacharel Alfredo do Carvalho Pin-
to; do Capão Bonito do Paranapanemn,
bacharel Luiz Antônio do Aguiar e
Sousa.

Requereram nomeação os seguintes pro-
motores públicos:

Do Tietó, bacharel Domingos Mnrcon-
tles do Andrade; de Descalvndo, baeba-
rol .Tnymo Soares do Nascimento; do Mo-
!iy-mirim, bacharel Antenio Riboiro Jun-
queira Sobrinho; do Ribeirão Preto, ba-
eharel Iiueiano Estoves dos Santos Junior;
de Santa Rita do Passa Quatro, bacharel
Enrico Vieira do Almeida; do Piracája,
bacharel Hèróulnnó Ribeiro; do Pirajú,
bacharel Hygino da Silva Gusmão; de
Itanolis, bacharel Antenio Lnmbort.

Também requereram nomeação:
O bacharel Emilio Ferreira do Abreu

Costa, (-onipotentemente habilitado; o La-
eharel Pedro Eugonio Cleto, competente-
mente habilitado.

*
Pelo ministro da Viação foi approvado

n novo horário da ((Sorocabana Railway
Company» para os trens mixtos do rama!
federal de 

'fib.igy.

*
O dr. Pires o Albuquerque, juiz federal

da segunda vara. do Rio-, julgou pr*\scripta
ã acção proposta pela «líortlé-os Conden-
sed Milk Coinpaiiyii, estabelecida nos Es-
tados Unidos.da America do Norte, para
annullar o registo da marca feito sob n.
1.296 pela «Paul J. Christoph Company»,
sociodado extrangeira autorizada a hino
cionar no paiz.

«-) *-*»,

Para que a administração desta folha
possa organizar, com o máximo cuidado, a
relação dos recibos que devem entrar no
sorteio dos prêmios em dinheiro, pedimos
aos nossos assignantes que ainda têm em
seu poder recibos provisórios, o obséquio
de mandal-os trocar pelos definitivos,

E* bom não esquecer que sô os recibos
definitivos entram no sorteio dos prêmios
sm dinheiro.

Os recibos provisórios podem ser envia-
dos *i administração desta folha acompa
nhados de quinhentos réis, em sellos. para
porte dos brindes, que são uma caderneta
do couro da Rússia, para notas, e um
exemplar do Almanach Agrieola, de 19-

Prevenimos, outrosim, ter-se ^vgnttadn

o stock das car.etas-tintciros que estavam
sen distribuídas aos assignantes.

VINHO DO PORTO BARUEL - E' o
mais ouro.

0 secretario da Justiça o da Segurança
Publica nomeou, por acto de hontom, para
exercer interinamente o officio do escrivão
do pnz do districto do Ribeira, o sr. An-
tonio Moura Rolim.

Fica transferido para o dia 25 do cor-
rente, ás 3 horns da tardo, o acto do Inn-

çamento da pedra fundamental do novo
edificio dõ Corpo de Bombeiros, quo devia
realizar-se hoje.

#
Pelo secretario da Justiça o da So

gurança Publica, foram hontom concedidas
as seguintes licenças:

Do 30 dias, para tratar do sua sau do,
no segundo tabellião de notas o annoxos dn
comarca: do Bebedouro, sr. Tiburcio Porei-
ra Gonçalves;

do 0 mezes, afim de tratar do nogóçlos
de sou interesse, uo secretario do Tribunal
do Justiça, dr. Luiz Augusto Poroira do
Araujo.

*
Foram nomcado3, por decretos do hon-
tom: .. ; .

0 sr. Alfredo Martins, para o ollicio tle
escrivão de paz do districto do Matto Gros-
so, da comarca de Batataes;

o sr. Manuel Dias do Lima, paia o of-
ficio do escrivão do pnz do districto do S.
Lourenço do Turvo, da comarca do Ara-
râquafa.

#
0 sr. Loontino do Queiroz foi nomeado,

por decrete do hontem, para exercer o of-
ficio de escrivão do paz do districto de
ltatiba.

*
Foi concedido um anno do licença, para

tratar de negócios de seu interesse, por do-
creto do hontom, no sr Frederico Dias Ba-

ptista, escrivão do paz do districto uo

Ribeira. *
No despacho do socrotario da Justiça o

tia Segurança Publica com o presidente do

Estado, foi assignado o decreto nomeando o

promotor publico do Bauru', dr. Beiijamiu
Pinheiro, para o cargo do curador geral cie

orphams o ausentes da mesma comarca.

*
Por decrete do hontom, foi acceita a de-

sistencia que o sr. João Braga apresentou
da serventia vitalícia do officio do primei-
ro tabellião de notas o annoxos da cornar-
cha do Taquaritinga.,

Tondo sido designado o engenheiro
Francisco Behring para ¦ representar o
Brasil na conforoncia radio-telegrapliica a
rounir-so brevemente em Londres, o mi-
nistro da Viação mandou transmittir-lhe
os votos que os governos da Hollanda o
do Japão fizeram ao nosso governo om ta-
vor do suas possessões o protecterados, no
reforido congresso.

Ao que ouvimos — escrevo onJornal de
Coniinercio» — o almirante Lins Cavai-
cnnti, chefo do estado-maior dn armada,
está tomando as necessárias providencias,
afim de conseguir apparelhnr a nossa ma-
rinhii do guerra com o pessoal necessário
como sejam marinheiros o foguistas.

Consta-nos que s. exa. apresentou ac
ministro da Marinha uni pròjecto elovan-
do o soldo dos marinheiros, sem, entretun-
to. alterar a verba consignada no orçamen-
to om vigor.»

Já se acha concluída a estatística es-
colar que o secretario do Interior mandou
organizar, correspondente no periodo de
1910 a 1911.

Nas escolas normaes, entro primarias
o secundarias, ha matriculados 3.030
alumnos do ambos os sexos. Nos grupos
escolares da capital mWriçularam^e
17.350 alumnos, o nas do interior 4ü.«j3S.
ou seja um total do 57.9-14.

A matricula dos diversos estabeleounen-
tos do ensino primário apresenta este an-
no um augmento de seis nnl alumnos so-
bro a, totalidade da do nnno passado.

*
Terminou hontem o praso para a inseri-

pçâõ. na Secrotaria da Justiça o Ja .^o-

O ministro da Fazenda expediu a so
guinto circular:

((Chamando n attenção dos srs. delega-
dos fiscaes nos Estados para a circular n.
21, do 19 do março do 1891, quo determinai
a Yomcsín uo Thesouro, nos últimos dias
do onda mez. de uma demonstração da no-
cessidndo de supprimentô '«ara as despesa»
*!o mez sesninte, o declara que deixarão
*le ser snti«fii'os os pedidos de supprimen-
tes d? fundos, salvo caso especial, quando
nno fôr demonstrada a sua necessidade, ,
reeommendo aos mesmos srs. delegados fis-
raes que não façam taes pedidos sem rue
os justifiquem, prestando informações so-
bro o estedo dos cofres, a receita provável
a arrecadar o a despesa a effectuar.»

*
O secretario geral da Commissão Inter-

nacional do Ensino Mathomatico convi-
dou, por intermédio do ministro do Tnto-
rior, o governo do Brasil a se fazer repre-
sentar na mesma commissão, quo so reu-
nirá por oceasião do quinto Congresso In-
ternacional de MnthBmnticos a realizar-
se em Cambridge, de 22 a 28 do ngosto
vindouro.

O ministro trnnsmittiu o convite ao
presidente do Conselho Superior do En-
sino.

O ministro da Vinção despachou favo-
ravelmento o requerimento em que a
«South Americafi Railway Construction
Company, Limited» pedo permissão para
construir um segundo fio telegraphico o
installar apparelhos ontro ns estações de
Baturité e Miguel Calmou, orçando a re.s-
pectiva obra em 26:367$000, quo será lo-
vada á conta de capitnl.

*
Dizem despachos de Roma:
Os operários das manufncturas do Mon-

tril n Almunecra. na província do Granai
tia, declararam-so cm parede porque os pa-
trões ne recusaram a augmontar-lhos os sa-
larios.

Tolegramnias dn Madrid roforom:
O jornal «El Nuovo Mundo», commen-

tando o procedimento do ministro dn.Fa-
zenda, que tom devolvido os orçamentos de

quasi todas as postas, nensolhando os nu-
nistros a quo reduzam as despesas o mais

possivel, cõnimra os ministros que resolve-
ram em reunião do 30 do mez passado ro-
dnzir as despesas o agora apresontam-naí
muito augmentadas o algumas verbas su-

periores ás dos orçamentos passados.
*

Telegrammas do Gijon, na Hespanha,
aniiunciám quo lavra grando indignação
naquella cidade contra o alcaido, quo esta
trabalhando para excluir do recenseamonto
eleitoral quatro mil correligionários do
deputado republicano Meltjuiades Alvarez.

O «Comitê» conjunecionista vae procos-
sar o alcaitlo o os membros da.junta do
rccensenmento, quo so têm deixado su-

bornar por aquclla autoridade.

Telegrammas do Hardelot. na lnglator-
ra, annunciam quo a aviadora Punnby

atravessou duas vozes cm aoróplano o ca-

uai da Mancha. Sahiu do Douvres as 5 o _ã

da manhã, passou em Gris Nez as 7 o 15 «

desceu em llardelot ás 7 o 30, depois te tel

dado duas voltas sobro a cidado do liuulo-

I gue.
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Santos
POLICIA MARÍTIMA

SANTOS, 17 — Procedente do Buenos
Aires o escalas, entrou hojo o paquete hól*
lálldóz «Hollandia», trazendo 51 passa
geiros para esto porto o 498 em transito.

De Southampton o escalas, entrou o
paquete inglez «Avon», trazendo 4-10 pas-
sngoiros pura esto porto o .29 em trnu-
sito. .

De Barcelona o escalns, o vapor ne_
panhol «Barcelona», trazendo 27 passa-
geiros para esto porto o 611 em transito.

LU.CTA COr.rORAL
SANTOS, 17 — Os individuos Francisco

Nery do A_sÍ3 e Benedicto Manuel Bom-
fim eiicoiitrando-so hontem, ás 11 o meia
horas du mnnhã, na rua Xavier da Silve:-
ro, travaram do razões , provocadas,
alias, por motivos do pouco monta, ter-
minando por so empenharem em lueta
corporal.

Resultou siihirem or.Los feridos, o pri
meiro na fronte o o segundo na cabeça.

A policia, intervindo, efleetuou a pri-
-ão dos dois luctadorcs, que antes do ser
Huoolhidos ao xadrez, foram medicados
na Santo Casa.

TRABALHADOR F ER1 DO
SANTOS, 17—0 estivador Manuol

Mathias, portuguez, do 24 nnnos de eda-
de, residente ó ruo Xavier da Silveira,
n. 84, hontem, á 1 hora da tarde, quando
trabalhava a bordo do vapor allemão
«Ursuln», atracado no armazém n. i do
Docas, suecedeu ferir-so no pó direito,
sendo medicado na Santa Casa com guia
da policia.

IMMIGRANTES
SANTOS, 17 — Pelos paquetes «Hol-

landia», «Avon» o «Barcelona»,, chega-
ram hontem a este porto 443 immigrantos
destinados ó lavoura, desto Estudo, dos
quaes seguiram 108 para essa capital .leio
trem das 3,40.

Amanhã são esperados, pelos paquetes
«Paraná» e «Italie», 201 immigrantes,
sendo 190 espontâneos o 1-1 subsidiados
pelo governo.

ALTA DO HOSPITAL
SANTOS, 17 — Tovo alta hojo do bos-

pitai dn Santa Casa de Misericórdia,
João Francisco Gomes, do -13 annos do eda-
de, brasileiro, solteiro ,olli entrado c..i
5 de março ultimo tom fraclúra do ante-
braço direito, em conseqüência, de uma
quédn que levou nn dc ...> mercado mu-
nicipal quando descarregava uma cnllôn,
dc S. Sebastião.

TRIBUNAL DO JURY
SANTOS; 17 — Sob o presideiicio do

dr. Moró-i Sòhn de Castro, tendo por pro-
motor o clr. Nõrborto Cerqueira e por es
crivâo o sr. Ociuvfálió Carneiro Praga
reiili-oü-se bojo a quinta sessão do jury

O conselho de sentença ficou assim con-
stitui-.lo: srs. Ciissiíinó Silveira, Jorg,-,
Franco, João Francisco Bittencourt, Leo-
poldo Braz de Sousa, Rodrigo Pinto. João
Stileino, Manuel Joaquim da Silva Ju-
nior, iiieodoro Sulser, dr. Magiiio da
Silva Bastei, Osias Vieiri do Almeida

m

íi

__uilliornio Aralhe.
Pela defesa foram recusados 12 jurados

e outros tantos pela promotoria.
Compareceu á barro do tribunal o réo

Antônio Dias Pereira, acçusndo do crime
de tentativa de morte.

Oecupou a tribuna dá defesa o dr. Esta-
cio Corroa,, que conseguiu a absolvição do
seu constituinte.

Com (, mesmo conselho, foi submettido
a julgamento ò réò Gáíidul Abid, acou.su-
do do mesmo crime.

Produziu a sua defesa o dr. Carvalhal
Filho, que conseguiu; por unanimidade do
votos, o absolvição do réo.
MOVIMENTO MARÍTIMO — EMBAR-

CAÇOES ENTRADAS

SANTOS, 17 — Do Buenos Aires, com 4
dias do viagem, o vapor hollandez «Hollan-
dia», do 4G02 toneladas, carga fruetas,
consignado á Sociedade Anonyma Marti-
nelli.

Uo Porto Alegre e escalas, com 7 dias
do viagem, o vapor nacional «ltapuan»,
do 512 toneladas, carga, vários gêneros,
consignado o G. Santos.

De Barcelona e escalas, com 20 dias de
viagem, o vapor hespanhol «Barcelona», dc
3603 toneladas, enrga, vários gêneros, con-
signado a Trancoso Hermanos.

Do Antuérpia e escalas, com 39 dins de
vingem, o vapor inglez «Homer», de 1610
toneladas, carga, vnrios gêneros, consigna*
d-> a F; S. Hampshiro e, C. Ltd.

De Southampton e escalas, com 10 dias
de viagem, o vapor inglez «Avon», de
GS82 toneladas, carga, vnrios gêneros, con-
signado a G. W. Ennor.

De Tijuco, com 3 dias do viagem, o
yacth nacional «Espadarte», do 29 tone-
íádas, carga, vários gêneros, consignado
ó ordem.

Subidas:
Vapor sueco «Anno Johnson», com café,

para Stockholino.
Vnpor nllemão «Waglinde», em transito,

para o Rió Grande.
Vapor nacional «Assu'», cm transito, pa-

ra o Rio ae Janeiro.
Vapor hollandez «Hollandia», com café,

para Amsterdam.
Vapo:- nacional «ltapuan», com variou

gêneros, para Pernambuco.
Vapor inglez «Avou», com vários geno-

ros, para Buenos Aires.
Vapor hespanhol «Barcelona», em tran-

sito, para Buenos Aires.
Despachados:
Vapor nacional «Soturno», com vários

goneros, para Montevideo.
Vapor nacional «Laguna», com vários

genoros, parn o Rio de Janeiro.
Vapor nacional «Mayrink», com vai-ioa

gêneros, para Laguna.

POLICIA DO PORTO — PASSAGEIROS
ENTRADOS

SANTOS, 17 — Vindos polo vapor inglez
-Avon», procedente de Southampton o es-
calos:

Percy Crenes, Emily 0. üronce, Cleren-
ce Leslie Cading, Arthur M. limes Po
wcll o senhora, William Wnlter Williauis,
Fodian Honraui, Henry Jonn C. Albresnt,
Evelyn Ransome .lumes, Joan William
Ford, Arthur Welester e familia, Leslie
Maurice Cockeal e senhora, Allen Gerald
Reid, iloger Bouvurd e familia, Paulo
Loisep, Eugeno ltoxiete, Lnus Guindes,
Lauro Vieira Patárnet e filhos, Francisco
Fontes e senhora, Luiz do Rego, Sylvano
Auhaiiv Mello e familia, André Gustavo
Landrin, Irna Hntlig, Arnaldo legles, Ma-
rio Gutte, Lupercio Champloagiiy Coelho,
3iovanni Reverso, Iguio Romagnoli, Gioc-
sluno Grnmiontoy, Manuel Al. Oliveira
Lopes, Manuel Josó Al. Oliveira Lopes,
Paul Picon, Joaquim Dias Tavares e se-
nhorn, Manuel Gonçalves, Francisco Dias,
Tavares, Mury Micholson Leaii Mokorcíf,
Bello Scbimidt Wilson o filhos, Jeconie
Macliano, Arthur Limei Pansomo Jnues,
Bnsil Des Genyes Bali, Possydonio Pinhei-
ro, William Lee, Antônio Rego e familia,
Alfredo do Castro, João José-do Oliveira,
Frederico do Castro, Carlos Lisboa, Carlos
Schòrekt Júnior o senhora, Josopli W. Ty-
ler e irmãs, Poma Conceição, Álvaro Car-
valho Cordeiro o senhora, Renato Sousa
Lopes, l.nymuuclo O. de Castro Maia, Pau-
lo O. do Castro Maio, Barvo Cyrillo The-
ives, Bededo Bravo Muspe, Isains Leite
Oliveira o familia, William Wilson, Gus-
tovo Bruuer e senhora, babel Lopes Bor-
gc3, José Sampaio, John Kuniiing o se-
nhora, Antônio Ferièíro dá Rosa, Mario
Mnia Filho o filha, Luiz Flodon, CyiÓ Pe-
reira, Asster.iò Tabóc, Raul Monteiro, Car-
los Augusto Peçniiha, lideffonsp Archer
do Castilho; Frederico Há.vellj A. Snydei
Scott, Frite isenn, Emilio Ribeiro, Miguel

isn_-_-__-_-_c
Lemos, Albino Dias, Jorge Bandeira, Ary
Mattos Foro, Pitei Sppveyi Hcnriquo Par-
qties, Theodosu Langarcl, John Glossop,
Smith Wilson, 19 em segunda classe, 314
om terceira e -129 cm transito.

Pelo vapor hespanhol «Barcelona», pro-
cpdcnto do Barcelona o escalas:

Junii Antônio Cnnadillo, Corn Espyna c
filhos,. 4 em segunda classe, 13 om ter-
ceiro o 011 em transito.

Polo vapor hollandez «Hollandia», pro-
codento do Buenos Aires o escalas:

Julieto V. do Gònzales e filho, Vciian-
cio Garcia Simões, Joaquim Forreira do
Amaral, M. Richarvson, José R. Al ilho-
mens, 8 cm segunda classe 18 cm terceira
o 498 em transito.

PRISÃO DE DOIS MENORES
SANTOS, 17 — Foram presos hojo nes-

ta cidade, a pedido da policia dessa ca-
pitai, os menores Luiz Leão Garcia o Al-
fredo Pinto da Silvn. moradores á rua
General Glyccrio, nessa capital, que ti-
nhnm fugido parn esta cidade.

Pelo trem das 4 o 20 da tarde, esses
menores seguiram para essa capital, es-
coitados por um agente da policia.

PRISÃO DE UM CAFTEN
SANTOS, 17—0 inspector policial,

Olivio do Freitas, cffcctuou bojo a pri-
são do indivíduo Claston Alziiret, expulso
d.i Republica Argentina por exercer õ lt..
nocinio.

Esso indivíduo foi preso na ocensi-o em
quo a viva força pretendia extorquir di-
nheiro a unia mulher da rua Martim Af-
f-llSO.

A policia vao processul-o por crimo de
loiípciiiio.

EXCURSÃO AO ALTO DA SERRA
SANTOS, 17 — Os passageiros do pri-

meira classe elo paquete inglez «Avon» fi-
zernm hontem uma excursão ao Alto da
Serro, em trem especial, quo çahiu da
«gare» da Ingloza ns 10 e meia da ma-
nhã.

Os excursionistas regressaram õs 2 ho-
ras da tardo, mostrando todos elles, na
maior parto argentinos, vordadeiramen-
to encantador, com as bellczas noturno., dn-
quello pittorceco lognr.

A EPIDEMIA DO ALASTRIM
SANTOS, 17 — Por motivo de estar

graçáhdo no bairro do Cuba tão a epi-
demiii do nlastrim, seguiu hoje para esse
bairro o dr. Guedes Coelho, medico da
Comniíssãó Sanitária, sendo acompanhado
por uma turma do desiufcotadorcs, para
exterminar aquello doença.

NOMEAÇÃO

^ SANTOS, 17 — 0 dr. Aznrias Martins*
Ferreira, vice-prefeifõ municipal cm exer-
çicio, por portaria baixada hoje, nomeou
engenheiro auxiliar dn directoria de Obras
o Viação o dr. Geraldo Corrêa Dias..

DR. PADUA SALLES
SANTOS, 17 — Esteve hontem nesta

cidade, em visita is obras da çpmm.issijo
de saneamento, o dr. Padua Salles, so-
çretarió da Agricultura;

Suo exa. veiu em carro especial, ligado
no trem das 10,7 da .manhã.

Suo exn, foi recebido na «gare» dn
Iiigleza por diversos engenheiros daquel-
lã çonimissãp o muitas pessoas gradas.

Depois de visitar ns obras do saneamen-
to no José Menino, o dr. Padua Salles rc-
giessou poro essa capital, no trem dns
•1 c meia dn tardo.

GENERAL CLYGERIO
SANTOS, 17 — Embarcou hoje neste

porto, com destino no Rio do Janeiro,
n bordo do «Hollandia», o general Fran-
ci.sco Glycerio, senador federal por oste
Estado.

¦ Sua exa. chegou a esta cidade no.toi.
çe.iro trem, o ao seu embarque compare-
ceu grando numero do amigos, que leram,
a bordo levar seus cumprimentos a sua
exn.
A ESPOSA E FILHOS DO DR, CAMPOS

SALLES
_ SANTOS, 17 — Em carro reservado

ligado no trem das 10,7 da manhã, che-
gou hoje a esta cidade acompanhada dc
suas gentis filhas, a exma. sra. d. Anna
Gabriella do Campos Salles, esposa do
dr. Campos Salles, ministro do Brasil na
Republica Argentina.

A exma. familia do dr. Campos Salles
voiu acompanhada pelo3 drs. Padua Sal-
les, secretario da Agricultura; Luiz Piza
do Almeida, Salles Júnior e sr. Joaquim
da Salles, o seguiu hoje para Buenos Aires
a bordo do paquete inglez «Avon».

VAPOR «PARDUA»
SANTOS, 18 — Chega amanhã a este

porto o vapor «Pardua», da Companhia
Commercio e Navegação, trazendo 73.000
volumes e cargas para esto porto, tendo
já deixado no porto do Rio grande quan-
tidndc de cargas.

O «Pardua» bate assim o «record» da
cabotagem no Brasil.

E' seu agente nestn cidade o sr. Rodol-
pho M, Guimnrães.

VIAJANTES
SANTOS, 17 — Estiveram hoje nestn

cidado, regressando pelo trem das 4 e
meia da tarde, para essa capital, o conego
_ rancisco Botti, vigário da parochia de
Rio Claro, o o sr. Roquo do Março, in-
dustrial o capitalista residente cm Cam-
pinas.

A bordo do «Hollandia» seguiu hoje
paro o Rio do Janeiro o monsenhor Bene-
dicto Alves do Sousa, pré-vignrio geral do
arcebispado do S. Pnulo.

No «Avon» seguiram paro Buenos
Aires os srs. Orozimbo Maia, capitalista
o dr. Hugo Duarte, advogado, ambos re-
sidentes em Campinas.

Campinas
EM EXERCÍCIO

CAMPINAS, 17 — 0 dr. Guilherme Bo-
linge, medico do matadouro, quo estava
em goso de licença, reassumirá amanhã o
exercicio de seu cargo.

AGGRESSÃO
CAMPINAS, 17 — Num cortiço da pra-

ça do Pará, a preto Antonia Maria do
Jesus, com uma barra de ferro, aggrediu
o portuguez Francisco' Correra; quo rece-
beu unia forte pancada, abrindo uma
grando brocho na cabeça.

O offendido foi recolhido ao hospital da
Santa Casa.

PASSAPORTE
CAMPINAS, 17 — Foi concedido passa-

porto a cl. Christina Kaussan, que segue
viagem para ã Europa.

EM INSPECÇAO
CAMPINAS, 17 — Esteve nesta cidado,

inspeccipnniido a Repartição do Tclegro-
pho Nacional, o dr. Alfredo Ferreira dos
Santos, chefo do districto telegraphico do
S. Paulo.

D. DUARTE LEOPOLDO
CAMPINAS, 17 - De regresso a essa

capital, vindo do Ribeirão Preto, passou
por esto cidade o rcvmo. d. Duarte Leo-
poldo, arcebispo de S. Paulo.

CÉSAR BIER.REMBACH
CAMPINAS, 17 — Foram iniciados os

serviços, na proço Visconde de Ind>:atuba,
onde vao ser collocada á herrnu ao dr. Ce-
sar Bicrrenibach.

QUESTÃO IMPORTANTE
CAMPINAS, 17 - A Companhia Cam-

piiieira de Trucção, Luz e Força, perante
o juiz do direito dá primeira vara, pro-
testou contra qualquer alienação do bens
o distribuição da dividendos annüíickídó
nela Cdhipanhia Campineira Canis de
Ferro, .rendo o protesto tomado por termo
a intimado.-! c>._ directores da, empresai

E.vso protesto foi feito devido ú acção
do indeinnizaç.ío que a Companhia Tracçao

Luz o Força vao mover contra a Compa-
nhia C. Cnrris de Forro.

-SsoareS-y
ENFERMO

JACAREHY,. 17. — O sr. Manoel Jon-'
quim do SanfAnna, guarda-livros da om-
presa «Luz c Força», está gravemente on-
ferino, accouimettido do péritoiiito.

PRISÃO
JACAREHY, 17. — Foi hojo prosa a ró

Sobas-innii M. cln Conceição, pronunciada
como incursa no art. 304 paragraplio uni-
co do código penal (crimo du ferimentos
graves).

Guararema
LEI MUNICIPAL

GUARAREMA, 17. — A nova lei mu-
nicipal posta em execução no dia l.o do
corrente, que obriga o.s commerciaiites a
fechar as portos dos seus estabelecimentos
aos domingos ás 5 horas da tnrde, foi rc-
cebida com satisfação por parte dos habi-
tantos desta villa.
FESTA DO DIVINO ESPlItlTO SANTO

GUARAREMA, 17. — Começa no dia
19 do corrente a novena da festa do divino
Espirito Santo.

As cerimonias promottem grande bri-
lhaiitismo.

MEZ MARIANO
GUARAREMA, 17. —.Vai ser soleiini-

zada esto anno, pola primoira vez nesta
localidade, a festa do mez Mariano.

A commissão encarregada do promover
a referida festa trabalha aclivamento pa-
ra quo a mesmo soja revestida do maior
brilhantismo.

OBRAS DO MERCADO
GUARAREMA, 17. — Continuam acti-

vamento os trabalhos para a conclusão das
obras do mercado municipal, do cuja dire-
cção está encarregado o empreteiro José
Marcondes.

NOVO HOTEL
GUARAREMA, 17. — Esta villa vai

ser dotada de um novo hotel de próprio-
dado do sr. José Benedicto Vieira dos
Santos, que brevemente fixará sua resi-
dencia nesta localidade.

DltTltUY BARBOSA
GUARAREMA, 17. — Reina contenta-

mento na população desta localidade pela
melhora do grande brasileiro dr. Ruy Bar-
bo.sa.

Rio Claro
PRISÃO

RIO CLARO, 17 — 0 delegado do policia
deteve hoje, nesta cidade, o italiano José
Gianelli quo furtara em Itapira o um ul-
faiate diversos cortes de cnsemiru.

Amanhã José Gianelli será interrogado.
MATADOURO EM ÇORUMBATAHY
RIO CLARO, 17 — Em sessão do hon-

tem, 'do Camnra Municipal, foram lidas
duas propostas paro a construcção do um
matadouro no núcleo colonial do Corumbá-
tahy, deste municipio, sondo uma do sr.
Antônio Cntaldi o outro do sr. Roccõ Fa.
valli.

Ambas as propostas feiram á commissão
competente, para dar parecer,

DELEGACIA DE POLICIA
1!I0 CLARO, 17 — Reassumiu hojo o

exercicio do cargo do delegado do policia
desta cidado p dr. Eliezor cio Toledo Arou-
cho.

FABRICA DE TECIDOS
RIO CLARO, 17 — Os srs. José do Al-

meida Santos Filho, presidonto da Caniara,
tenente-coronel Marçello Schmidt, prefei-
to municipal o o dr. João Rinaldi, estão
angariando, pur meio do acções, entro o
colri-iéi-io, agricultura do municipio e ou-
tras pessoas, a importância íiocessaria pa-
ra a installação de uma fabrica de tecidos,
nos antigos prédios da Companhia Meehani-
ca Industrial.

REGRESSO
RIO CLARO, 17 — Pelo nocturno, rc*

giessou hontem. dessa capital, ondo fora
tomar parto no Convênio Policial, nlli or-
ganizado, p dr. Eliezor do Toledo Arou-
cho, delegado de policia desta cidade.

VISITA ESCOLAR
RIO CLARO, 17 —Amanhã o sr. lgnacio

do Mesquita Corrêa inspector municipal do
ensino, visitará as escolas isoladas da cida-
de o municipio.
A NOVA ESTRADA DE FERRO DE

ITYRAPINA A RIO CLARO
RIO, CLARO, 17—0 dr. Francisco

Monlevado, inspector geral da Companhia
Paulista, em companhia de outros enge-
nhoiros da estrada, seguiu hojo pela manhã
cm inspoeção o um traçado cia nova ostra-
da cm construcção que do Ityrápiiia deverá
vir a esta cidade.

ENFERMO
RIO CLARO, 17 — Está ligeiramente

enferme o sr. Francisco Cartolano, gerente
do Alfaiataria Cartolano.

REGRESSO
RIO CLARO, 17 — Regressou hoje do

Araras o clr. Achilles do Oliveira Ribeiro,
juiz do direito desta comarca.

Araras
SESSÃO DO JURY

ARARAS, íi' — No sessão do hoje foi
julgado, ém p.imeirq logar, o ivo afianço-
do Affonso Amorini, sondo abslyido por
12 votos.

0 conselho loi constituído do.s seguintes
jurados: José Alvos Machado, Adolpho Fal*
chini, Francisco Palermo, José Ortiz d.i
Rocha, Lucas Benedicto de Freitas. Luiz
Baldossin, Joaquim F. do Carvallio; Al-
berto Kaunner, Atílio Dotto, lgnacio do
Siqueira Rosas, Branco do Oliveira Fran-
co o Eduardo .lobas.

Ein segundo lo^ar foram julgados: Bru-
no Violiri ,réo afiançado o Ernesto Lúcia-
no da Silva, réo ausente, sendo, ambos ali-
solvidos por unanimidade do votos.

Fizornm parto deste conselho os jurados:
Clodoaldo Abrou, João Borges, Estepbanio
Pedreira, Attilio Dotto, Dólar Ferraz da
Silva, Lucas B. de Freitas Clodoaldo Bra-
ga, Carlos Gühther, Mario Soa: cs, Branco
de Oliveira Franco, Adolpho Fachini e Al-
berto Conscntino,

O, clr. Alfredo Ulson, advogado nesta
comarca, encarregou-se do todas as defesas.

Os processos (4) cm quo eram réoe au-
sentes — Francisco Mesquita, Antônio
Prudencio da Silva, Jayme Sérgio do Ro-
cho e Marciano Xavier do Almeida, a ro-
querimento do clr. Alfredo Ulson foram
adiados para a vindouro sessão do jury. -

Encorrarom-so hontom mesmo os tra-
balhos da presento sessão.

Itapira
INSTRUCÇÃO PUBLICA

ITAPIRA, 17 — Durante o mez do mor-
ço próximo passado, foi o seguinto o mo-
vimento do grupo escolar «Dr. Julio Mes-
quita», desta cidade, funecionando ns 17
classes: alumnos matriculados, 647, sendo
apenas um extrangeiro; freqüência média,
528.

RECLAMAÇÃO ATTENDIÜA
ITAPIRA, 17 — Após algumas reclama-

ções, a directoria do Companhia Mogyana
resolveu melhorai- o material rodanto do
ramal que servo esto cidade, correndo ago-
ra cs trens expressos com magníficos car-
ros-salões.

ATERRO DA ESTAÇÃO
ITAPIRA, 17—0 velho aterro que li-

ga a estação do estrado do ferro á rua Jo-
sé Bonifácio está sendo complotamento re-
formado,

A prefeitura levantou muros de pedra,
lado a lado, construiu calçadas e breve-
mente mandará arborisol-o.

-Santa Barbara-
FALLEC1MEN-J

SANTA BARBARA, 17 — Em Campi-
nas, ondo estavo residindo ha poucos me-
zes, falleceu o professor Iiinoccncio Maia,
quo exerceu o magistério por muitos on-
nos nesta cidade, onde so fez credor do es-
tinia geral da população.

no primeiro0 oxliiicto linha exercicio
grupo da vizinha cidade,

Os seus collegas, bem como os seus nmi-
gos o ex nluiima. daqui, miuidnrnni collo-
¦car sobre o ntniiUe do estimado professor,
ricas coroas com cxprcs-.u.-,... dedicatórias.

NA CIDADE
SANTA BARBARA, 17 — Em visito aos

seus ninigos, acha-so aqui o sr, Octavio
..larques Botelho, auxiliar da Inspectoria
du Agricultura do Pará,

REGRES-OS
SANTA BARBARA, 17 — Regressou

dn Campina» o prole.s.or José Benedicto
Dutra,-cio primeira escola desta cidade.

— Do Piriici_abn regressaram os srs. Nn-
gih o Vicente Millen, negocinntes; o para
aquclla cidado regressou o sr. Gabriel
Abruhão, quo aqui estevo o passeio.

PROCLAMAS
SANTA BARBARA, 17 — No cartório

do registo civil estão correndo os seguintes
proclamas cio casamento: Augusto Cava-
lheiro o Anna Luiza tliovoneti; Antônio
Maio o Derimtiitiiia Maria Ribeiro; Ben-
jamin Rodrigues o Lauro Augusto Cittusj
Ettore Xoinpei. e Joaquina Alves Mar-
gato.

ltatâtoa
CONIPItACTO DE CASAMENTO

ITATIBA, 17. — Contraclou .s.eu casa-
monto com o senhorita Maria José Leito
Negréiros o sr. Francisco Franco Ba---
bo_a.

THEATRO S. JOAQUIM
ITATIBA, 17. — Realiza-se amanhã no

Thoatro S. Joaquim, um espectaculo chie-
iiintogriiphiòo, sendo exhibidu a 1'ito «Tri-
poli».

A empresa do sr. João Elias tem o ca-
so completamente passado para este es-
pectaculo. ,

ENFERMA
ITATIBA, 17. — Tem experimentado

melhoras a sra. cl. Escolnstica Soares, viu-
va da sr. José Soares do Camargo.

BAPTISADO
ITATIBA, 17. — Foi levado ó pia ba-

ptismal o menor Ebano, filho do sr. Fer-
ruciio Bertom, conceituado negociante
nesta praça.

LICENÇA
ITATIBA., 17. — 0 sr. Pedro Martins

Guimarães, funecionario municipal, rc-
quercu 10 dias de licença.

• 21 DE ABRIL
ITATIBA, 17. — Será commemoraela

este anno,'nesta cidado, a data de 21 do
abril.

REGRESSO
ITATIBA, 17. — Regressou desso capi-

tal o sr. Hippolito O de Oliveira, secre-
torio da câmara.

Pindamonhangaba
CONVITE AO BISPO DIOCESANO

PINDAMONHANGABA, 17 - Uma
commissão composta dos srs. Raul Moreira
Marcondes, Luiz de Barros Lessa c Olym-
pio Romoiro foi hontom, á tarde, a Tau-
bato, especialmente paro convidar o exmo.
sr. bispo diocesano d. Ribas d'Avilo para
assistir os grandes festejes a so rõaiízarpiji
nesta cidado no próximo dia 20 .

S. exa. revnin., agradecendo o convite,
proinettcii comparecer ás solennidades.
CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE

PAULA
PINDAMONHANGABA, 17 — Esta útil

instituição, quo tão relevantes serviços es-
tá prestando (í pobreza do~ípvnicipio, aca-
ba do receber do Thesouro do Estado o au-
xilio do dois contos do réis com quo foi
contemplada nn loi do orçamento.

UMA HOMENAGEM
PINDAMONHANGABA, 17 — No dia

20 á tnrde, por oceasião cio sessão solenno
quo se cffornará iio-cciificio damunici])a-
liado," em honra dos membros do governo
ostacluol; que nqui so encontrarão, serão
inaiigui-ados^os retratos dos srs. dr. Al-
buquc.-qii-ijjfefl o .'Padua Salles como uma
homeilagonf pfestá-a pelo' corporação^tnu-
nicipal ao'muito quo o governo do Esta-
do, representado pelo seu presidento o
secretario da •Agricultura, h.i feito pelo cio-
sonvolviinento desta localidade concorrendo
ainda com siias presenças as actos iiiuugu-
raes de tão importantes melhoramentos.

MELHORAMENTOS NA RUAS
PINDAMONHANGABA, 17 — Estão

sendo reparadas as runs desta cidade pro-
judicadas com as ultimas chuvas, achando-
se já o principio da Avenida Dr. Fortuna-
to Moreira convenientemente apcdrcgiilha-
do.
AINDA OS FESTEJOS DO DIA 20 -

VARIAS NOTICIAS
PINDAMONHANGABA, 17 — Tocarão

nos festejos do dio 20 as bondas de musi-
ca do Força Publico do S. Paulo, «Eiiter-
pe» o «Sete do Sotembro», desta cidado.

Por ocasião do visita presidencial ao
Hárns tocará o banda «Eíitorpo» e no
local do futuro posto zoptochnico a c£_o_.
do Setembro».

A banda da Força Publica, tocará cm
uni coreto adrede preparado cm frente ao
palaceto do barão dc Lessa.

Durante o banquete, que será de cem ta-
llières c cujo serviço está o cargo da Bra-
ssério Paulista, tocará a orebestra da con-
feitaria Fasoli, dessa capital.

A cidndo será caprichosamente ornsmeti
tndo com folhagens, festões e galhardetes
começando já amanhã os primeiros traba*
lhos; bom como a grande avenida que vae
ter ao li a ras.

Cnso venha o marechal Hermes da Fon-
seca, s. oxa. será hospedado no palaee.o
do baroneza db Itapeva e o sr. bispo dioce-
sano no palaceto da baroneza- do Romeiro

Os demais convidados serão hospedados
nos palacetes do sr. João Romeiro Filho o
da sra. d. Emilia Ccsar^calizando-io neste
ultimo o almoço offerecido á comitiva nrc-
sidencial.

O palaceto do sr. barão do Lessa soro
festivamente .Iluminado a luz olcctr..- o a
gaz inciimbinclo-80 da ornamentação a lo-
ja Flora, dessa capital.

ESPECTACULOS
PINDAMONHANGABA. 17 — Amanhã

haverá funeções cmematogropliiccs nos ci-
nemas «Edeu» e «Radium» .~Jai_S

QUEIXA A? POLICIA .
JAHU', 17 — O sr. Alberto Clark, ad-

ministrado;; das fazendas do sr. Francisco
de Andrado Coutinho, no bairro de Bo-
nharão, e fazendeiro em Villa Ribeiro,
desto municipio, deu queixa nó delegado
do policia, dr. Heitor dos Santos, de quo
indivíduos residentes iia referida povoa-
ção do Villa Ribeiros, querem obstar-lhe
do tirar pedras de uns alicerces ondo co-
mejãram, ho algum tempo, construir uma
egrejinlfo, construcção esto que está deu-
tro de terrenos do suo propriedade.

. O delegado de policio pediu informações
ao inspector do quarteirão do bairro, e
vendo que so troto va do umo questão de
ordem civil deixou do providenciar.

Ho muitos annos o_ srs. Joaquim, Fer-
nando o Álvaro Ribeiro-de Burros fizeram
doação do dez alqueires de terrenos á re-
ferida' povoaçãe -e então inicioram •_*
habitantes do logar a construcção do uma
egrejinha, poro o quo concorrerem uns
com dinheiro, outros com materiaes, etc.,
o depois do terem feito quasi todos os ali-
cerces parou-se a obra, e, tendo sido fei-
ta divisão dus terras, dita construcção
ficou dentro dos terrenos pertencentes no
ultimo dos doadores, sr. Álvaro Ribeiro
de Barros, que ha pouco tempo os ven-
deu ao sr. ..Clark.

Como esto tivesse necessidodo do po-
dras, mondou que tirassem dos alicerces,
surgindo então a questão.

EXAME DE SANIDADE
JAHU', 17 — Baixaram á delegacia

do policia, a requerimento do promotor
publico, os autos do inquérito instaura-
do contra Ângelo Mosca, afim do se pro-
ceder a exame de sanidade na victima.
Silvio Sertori.

DESAPPAllECIMENTO DE JÓIAS
JAHU', 17 — O sr. José Lopes Paulo,

commercianto, residento nesta cidado,
queixou-so áo delegado do quo, ausentou-
do-so desla cidade, cm viagom para essa
cop^tívl .cpm. su(a,1^ijlia1.,.deix9u .djboisfi,

de um niovc] uma caixinha contendo as
seguintes jóia..: chia:, correntes do ouro
de 18 kilntes o do meio metro do cempri-
mento, um par do brincos do ouro com
pedras, unia mansinha do coral o dua.s
mbedan d» prata. Ante. do chegar com
suo familia, pintores caiaram a casa, en-
oontrriiidp ontão a caixinha, quo ptize-
ram sobro uni lavatorio, o, moia tarde;
um cunhado do sr, Lopes o guardou na
gaveto do referido movei; no dia seguiu-
to, o preto Octavio de tal o um outro es
tiveram lavando a cnsn, tondo dcsnppnre-
cido na jóias mencionadas, presumindo-se
terem elles as subtraindo.

Fói aborto inquérito, tendo o sr. Lopes
prc.l ado dc ela rações.

TIROS
JAHU', 17 — Benediotn Pereiro compa-

receu hojo ó delegacia o relatou no deis-
gado de policia, quo hontem, do meia noi-
ti para uma hora da madrugada, dispa-
raiam contra a janplla do seu quarto dois
tiros, tendo um dos projeçtis varado a
vidraça o (olha de madeira do mesmo jo-
nelln c, batendo na parede, foi cahir-lhu
em cima da cama. Benédiótá não déscon-
fia quem soja o autor do.s tiros. Na ocea-
sião ouviu uma pessoa dizer: «Si eu não
o matei tenho certeza de tel-a ferido», não
tendo tambem reconhecido a voz desta
pessoa.

Sobro o facto foi aborto inquérito, tendo
sido tomadas por termo as declarações da
queixosa.

EXAME DF, PRATICANTES DO
CORREIO

JAHU', 17 — Realizou-se hontom, ás
horas da noite, o exame dos candidatos ás
vagas do praticantes, da agencia do cor-
reio looal.

«_.un<j---2--_y
DESASTRES

JUNDIAHY, 17 — Hoje, nn fabrica do
tecidos S. Bento, o menino Benedicto du
Oliveira Freitas foi victima dò uma acei-
dente, ficando com um dos dedos do pé di-
reito offendido.

— Ao sahir da mesma fabrica, a menor
operaria, Mario Amaral, hoje, ás 10 horas
da manhã, foi colhida por um boi, quo lbo
produziu diversas escoriações.

AGGRESSÃO
JUNDIAHY, 17 — Hontem, á noite,

Pascoal Cyrillo o Domingos Falistano ng-
grediram o Fortunato Rodrigues, quo re-
ceheu um ferimento na região parietal di-
reilu.

FABRICA DE TECIDOS
JUNDIAHY, 17 — Para á fabrica de te-

ciclos quo o senador Lacerda Franco está
mandando aqui construir, chegou hontein,
pela São Pnulo Railway, grande quanlida-
de do materiaes, jn estando bnstanto adean-
tadas as obras.

PARA S. PAULO
JUNDIAHY, 17 — .Seguiram hojo para

es/ia capital o sr. Carlos Del Porto, segun-
do juiz de paz e o clr. Maximinio Mendes
Silva, tabellião do segundo officio.

líajuiby
BAILE

ITAJUBY, 17 — Realiza _o amanhã um
baile, promovido pelos melhores rapazes da
nossa sociedade.

ELEIÇÃO
ITAJUBY, 17 — Realizòu-so antp-bon-

tem a eleição para prehençliiniento do unia
vaga do vereador na Câmara do Itapolis.
0 eleitorado votou todo-no sr. Alfredo Cã*
bral, importante fazendeiro, residento no
prospero districto do Novo Horizonte.

EMPRESA TELEPHONICA
ITAJUBY', 17 — E! péssimo o serí-iço da

nossa empresa telephonica, ficando ás ve-
zes a linha daqui interrompida pura Ita-
polis por duas semanas.

Por esso motivo, lavra grande descontou-
tamento entro os assignantes.

PASSEIO ,
ITAJUBY, 17 — Vindo do S. Paulo,

acha-so a passeio nesto localidade o sr. Ni-
cbluu Pei'0,. primeiro nnhista do Escola
do Direito da Uiiivcrsidado do S. Paulo.

PAE DESNAT-RADÒ
ITAJUBY, 17 — A policia anda no ón-

calço do indivíduo José Moreira do An-
drado, necusado do haver abusado da fia-
quòza do uma sua filho menor.

Amparo
CÂMARA MUNICIPAL

AMPARO, 17. — Não se tendo realiza-
do a ultima se__ão, por falta de numero,
foi designado o dio 22 do corrente para
Ge reunirem os vereadores em sessão ordi-
naria.

ELEIÇÃO MUNICIPAL
AMPARO, 17. — Conforme noticiei, es-

tão definitivamente indicados os nomes
dos srs. Joaquim Bueno de Camargo Sil-
veira, Leopoldo da Cunha e Romeu do
Campos Pinto, para ser siiffrugados ve-
readores no dia 28 do corrento nas vagas
existentes, deixadas pelos srs. Gustavo do
Sousa Campos, Nicnnor da Silva Novaes
c Alcides Penteado.

CADEIA DE MONTE ALEGRE
AMPARO, 17. — Sei que o prefeito mu-

nicipal vai fazer doação dos terrenos ne*
cessarios para quo o governo, upprovei-
tando a verba constante do orçamento vi-
gonto, possa construir uma oadeia em
Monte Alegre, deste municipio. Puro esso
fii— vai utilizar-se de parte do um terre*
no que era destinado ao merendo daquel-
le districto.

O NOVO DIRECTORIO POLÍTICO
AMPARO, 17. — Até agora, o eleito*

rado do município está disposto a votar
no dio 28, nos nomes que já demos o essa
folha, isto é, dos srs. João Bellormino F_r-
reira do Camargo, Arthur Alves do Go-
doy, coronel Flaminio do Campos Bueno,
dr. Augusto da Costa Guimarães ci Felix
Vianna, tendo, tambem, grande cotação ot
nomes do clr. Raphael Prestes o Maximiho
do Sousa Moraes.

REGRESSO
AMPARO, 17. — Vindos dessa capital,

acham-se nesta cidado os srs. dr. Arthur
Pinto Limo promotor publico da cornar-
co o dr. Constando Cintra, engenheiro
constritctor nqui residento e prof. Coeta-
no Miolo.

RUY BARBOSA
AMPARO, 17. — São patentes as ma-

niíestações de contentamento pelas melho-
ras obtidas pelo conselheiro Ruy, actual-
mento em Caldas.' Constantemente somos
abordados paro fornecer noticias, pois o
i.llistro brasileiro conta, tambem aqui,
innumerns sympathias.

Gua ratingue tá
SENADOR RUY BARBOSA

GUARATINGUETA', 17 — Continunm
a despertar grande interesse na população
desta, cidnde us noticias referentes ao es-
tndo do saudo do senador Ruy Barbosa.

As ultimas, pelas quaes so vo serem li-
sonjeiras as condições om quo so acha o il-
lustro brasileiro, causam vivo contenta-
mente.

TERCEIRO GRUPO ESCOLAR
GUARATINGUETA', 17 — 0 desenvol-

vimento constante do população escolar
desta cidado e o estado em que se acham
o grupo escolar modelo o os escolas isola-
das da cidade, determinam a creação do
torcoiro grupo escolar, -para attondor ás
necessidades daquello mesma população.

No grupo escolar modelo estovum matri-
culadcs,a-é hontom,803 alumnos,que fazem
parte do lotação que lho compete e da lo-
tação do segundo grupo, ora em construo
ção. A matricula tendo n aiigmentar.

Nns escolas isoladas do cidade, que são
dez, ha uma freqüência médio de 3-30
alumnos, numero esso que sem duvida crês-
cera.

Nessas condições, paro correspondor ás
exigências crescentes do ensino, pu-
blico primário, pensa n Comoro Mu-
nicipal em representar ao gover-
no d o Estado, sobro a necessidade

,da creação do teiciro erup.ov.epcpjiy, fup.-:

dementando a sua representação nos dn-
dos estatístico-, da matricula e freqüência
escolares lios csUl.olc-einiorilos loenes.

Para o ronlização desso medida, concor-
rerá a, municipnlidudn com o parte mais
importante delia, cedendo ao governo a
Arca cio terreno neçeüsnrin para o estnbe-
lecimentó do grupo, o quo representa
umo larga contribuição, dado o grande vã-
lor quo orn tôm os terrerip-i nn cidado.

——»3_-<S--Bg.

Mogy-mirim
MELHORAMENTOS NA VILLA DA

POSSE
MOGY-MIRIM, 17 — Estão o terminar

os trabalhos do installação da luz olec-.ri-
ca particular o publica nn villa da Posso,
deste municipio, o o serviço do abasteci-
mento do água, devendo ser inaugurado,
talvez, no próximo domingo.

NASCIMENTO
MOGY-MIRIM, 17 — O dr. Rozendo

Rodrigues do Prado e suo esposa pnrtioi-
pnm-nos o nascimento, em 10 do corrente,
do uma suo filhinha, quo foi registada
com o nome do Maria do Lourdes.

EM VIAGEM
MOGY-MIRIM, 17 — Seguiu para essa

capital a sra. d. Rutb Multa Cardoso, que
aqui so acha residindo temporariamente.

Acompanhado da esposa, cl. Herminio
Vnlle, o Sinhorinha Valle, regressou de
S. Paulo o dr. Acrisio da Gama o Silva,
delegado do policia desta cidndo.

—"Com _destino o Campinas, onde vao
residir, afim do completar a educação dos
seus filhos, seguo terça-feira, a voneranda
sra. d, Joanna Borges Yong, acompanha-
do do seu fillio Coriolano e da sonhorinlia
Opholio.

A' estação, grande numero dos sous na-
rentes o amigos foram levar ns suas des-
pedidas.Afim do tomar parto em match do
fo.t-bitll da Liga Paulista, seguem ama-
llllã para S. Paulo os sre. Sebastião Fer-
reira Alves c Irineii Malta Cardoso.

Regressou ao Amparo o sr. Luiz Eu-
ler Júnior.

Seguiu para Taquaritinga o padre
Luiz Alberto Cid, ultimamente nomeado
vigário daquella parochia.

ANNIVERSARIO
MOGY-MIRIM; 17 — No din 19 coniple-

ta mais um anniversario o sr. Irineu Mal-
ta Cardoso, gerente da empresa de luz <',.-
ctrica e aguo o exgotto'desta cidade,

ENFERMO
MOGY-MIRIM, 17 — l.-it.í bem molho,

do sua enfermidade o sr. João do Ctinh.i
Moraes Lobo, segundo juiz de paz desta ci-
dado.

Taubaté
A CARNE

TAUBATE', 17- — Foram abatidas no
matadouro municipal, para consumo dá po-
pulação urbana, duranto a semana fincla,
.'12 rezes o 70 suino3.

THESOÜRAR1A DA CÂMARA
TAUBATE'; 17 — Deixou a Thesourario

da Câmara Municipal desta cidade o sr.
Amaro Carlos Schmidt, após ter prestado
coutas o feito entrega dos haveres muni-
cipnes, quo se achavam a seu cargo, ao sou
substituto legal.

O sr. Sçhíiiitd prestou relevantes sorviços
u essa repartição municipal, desde que ini
ciou esto municipio uma novo era. com a
actual administração, isto é, desdo 15 do
janeiro do 1908.

Satisfazendo a um desejo desse funecio-
nario, manifestado o alguns vereadores, ,\
Câmara, em sua ultimo sessão, votou uma
lei, no qual. além. do augnicntar-llio os von-
cimentos, corno justa rotribuição de seus
esforços, dimiiniia-lhó os responsabilidades;
torn)uido-lbq mais suave o desempenho
do cargo.

A prefeitura municipal, om dota do 10
do corrente, dirigiu-lho o officio abaixo,
que ó uma verdadeira fé do officio bastou-
to honrosa paro esse funecionario:

«N. 154 — Prefeitura Municipal de Tau-
bato. aos 10 de abril de 1912.

Recebi boje seu pedido de exoneração do
oxtineto cargo de thesouroiro do Cnmara
Municipal, e quo eu declnrasso o quem do-
vio fazer entrega do caixa,

Tendo já levado a seu conhecimouto
quo liouvo erro na publicação da lei n. 147:
feita pelo «O Ncrte» do boje, e quo assim,
em voz do tor havido dominuição do venci-
mentos, houvo offoctivc o real augmento,
e diminuição do responsabilidade, visto
como, satisfazendo a seu desejo, foi a caixa
passada a outro funecionario, .penso que
não tem v. s. motivo plausível para querer
retirar-so da repartição que tem estado a
seu enrgo.

Posso nffirmar quo v. s. continua a me-
recer toda a confiança desta prefeitura e
que assim só instada poderá esta conceder
o exoneração quo não deseja dar; antes,
appella para seus sentimontos patrióticos
afim dc continuar a prestar com toda o
dedicação seus bons serviços, ao monos até
ao fim do mandato da actual logislatura.»

NOTICIAS FORENSES
TAUBATE', 17 — Foram julgados es-

pecializados os bens offorecidcs para garan-
tia da herança do monpr Nprberto, tutel-
lado do sr. Virgílio Poreira da Silva, do-
vendo ser feita a 

'respectiva insoripção.
0 sr. Antônio Carlos dp Alvarenga

Júnior roquoren pagamento de credite de
760Í4--0, no inventario de João Ricardo
dos Santos.

0 inventarianto do espolio do Cau-
dida Gomes do Araújo requereu licença pa-
ra vender os bens do monto, no quo concor-
daram o colelctor e o curador do orphams.

INSTRUCÇÃO PUBLICA
TAUBATE'. 17 — Foram concedidos

mais trinta dias de licença a sra. d. Rita
Rodrigues, adjunta do grupo escolar cDou-
tor Lopes Choves».

PROCLAMAS DE CASAMENTO
TAUBATE', 17 — Acham-se affixados

no cartório do registo civil desta cidade os
proclnmns do casamento do Porphirio Vi-
ctor de Alvarenga com d. Maria Bemvinda
Moroira, o José Francisco Claudiano cpm
d. Antonia Maria do Jesus.

Areias
DELEGACIA DE POLICIA

AREIAS, 17. — De volta dessa capital,
t>|nd.o »jft-rvora tomando porto no Con-
venio Policial, reassumiu o exercicio do
cargo de delegado de policio desta cida-
de, o dr. Antônio Gabriel da Silva Cba-
ves.

REMESSA DE ESTATÍSTICA
AREIAS, 17. — Pelo respectiva prp-

vedoria foi romettida á Directoria da Re-
partição de Estatística e Archivo do Es-
tado, uma relação completa do movimen-
to da Santa Cnso de Misericórdia- desta
localidade, duranto o anno de 1911.

CRIME MONSTRUOSO
AREIAS, 17. — Acha-se recolhido á oa-

deia local e está 6endo devidamente pro-
cessado, Joaquim Barbosa de Oliveira,
aceusado do crime de estupro em uma fi-
lha do 12 annos, completamente idiota.

ESCOLAS REUNIDAS
AREIAS, 17. — No mez de março fia-

do, alcançaram o l.o lugar na escala do
esforço os alumnos:

l.o anno A — Benedicto Rosa, José
Tliomaz de Magalhães e Manoel Lanes da
Silva; l.o anno B — José Pinto Rodri-
gues; 2.o anno — Manuel Soares da Sfl-
va e Mauro Camaro; 3,o anno — Anto-
nio Máximo do Carvalho Sobrinho, Josó
Gonçalo de Oliveira o Josó Moroira da
Concoição; 4.o anno — João Máximo de
Carvalho Filho.

Secção feminina:
l.o anno — Olivia Maria da Conceição;

2.o anno — Durvalina Christina Borges;
3.o anno — Emilia Rocha; 4.o anno —
Maria Emilia do Moraes, Maria José do
Oliveira e Jovita Lopes do Silva.

No sabbado, 13 decorrente, fo: ceie-
brada a festa das aves pelos alumnos, que
cantaram o recitaram poesias análogas ao
acto,

Terminada a licença, em cujo goso
ieo achavam, reassumiram o exercicio, an-
te-hontem, as professoras d. Maria Bene-
dieta de Mattos Filho e d. Amorica No-
.vae__

Jabotiéábál
FOOT-BÁLL

JABOTICABAL, 17 — Eneontraram-sí
pela primoira vez no domingo nesta cidade
em ground cuidndósnínehto preparado ai
oquipes do Foot-liall Club Pitnnguoireiiso o
Jaboticabal Atlilelico.

O match foi dispiitadissimo, tendo ex-
trnprdinarib concorrência. Resultado: Ja
boticabal Athlotió 4 gool — Pitáiigiioirci.
se 2.

Foram npplaudidas a altitude, ordem
o diciplino das equipes.

COMPANHIA CAMERATA
JABOTICABAL. 17 — A Companhia'

Camcrata permanecerá nesta cidado mais
alguns dias. dando a instantes podidosmais cinco recitas com ns ópeiolns Fia*
Diovolo, Sinos do Corne.villo, Grohadipri,
1'illio do Principe o repetição do Condo de
Luxemburgo.

RETRATO DE RIO BRANCO
JABOTICABAL, 17—Já so acha exposto

na secretnria da Câmara o retrato do ba-
rão do Rio ..ranço, adquirido do sr. Agnel*
lo Corrêa, para ser collocado no salão no*
bro da municipalidade.

EM VIAGEM
JABOTICABAL, 17 — Seguiram paro

essa capital o sr. João Baptista Novaes o
lamilia o senhorita Adolgiso do Oliveira,
professora do Grupo Escolar desta cido-

Rio de Janeiro
CÂMARA

RIO, 17. — A Câmara foi bojo bastou-
te visitada. Lá estiveram os srs. João
Vespucio, Evaristo do Amaral, Diogo For-
tuna, Octavio Rocha, Gumerciiido Ribas,
Victor dc Bi-itto, Pedro Moacyr, Antunes
Maciel, Arthur Napoleão Gomes, Augus-
to Monteiro, Juvenal Lamnrune, Eusebio
do Andrade, Manoel dos Reis, Simeão -
Leal, João Mangabeira, Joaquim Cruz,
Felix Pacheco, Irineu Machado, Menezes
Doria, o Dunsheo de Abranchcs.

Rares eram os quo não so entregavam
ao exame dos inappas quo contêm voto-
ções.

A sessão de amanhã será aberta ao meio
dia, pois está resolvido que a indicação
que manda seja o abertura dos trabalhos
á umo hora da tarde só diz respoito ás
sessões ordinárias.
COUDELARIA PARA A REMONTA DO

EXERCITO
RIO, 17. — Seguiu paro ubi o dr. Se*

bastião Ribas que, çomniissióiiadó pelo
ministério da Agricultura, vai estudar us
bases du uma coudcloria para u remonta
do exercito e que deverá ser installada no
zona da Sorocabana.
GOVERNO DE ALAGOAS - RECO-

NHE0IMENT0 DO CORONEL CLO-
DOALDO.

RIO, 17. — 0 marechal Hermes da Fon-
seca, presidento do Republica, recebeu ho;
jo á tarde um telegranima do sr. Mario
Lessa, comhiiinicándo-lhó que tinham sido
reconhecidos c proclamados, respectiva-
mente, governador e vice-goveinadór cio
Estado do Alagoas, para o periodo de 1912
a 1915, o coronel Clodoaldo da Fonseca
o o dr. Fernandes de Lima.

0 presidente da Republica respondeu,
agradecendo n commtiiiicnção.
UMA FALSA INFORMAÇÃO DO VI-

CE-CONSUL DE PORTUGAL —
CONTRASTE COM 0 PROCEDI-
MENTO DO CÔNSUL INGLEZ —
RECLAMAÇÃO DO DIRECTOR DA.
SAÚDE PUBLICA

RIO, 17 — Nn carta'do saudo do pa*
quete allemão «Cap Bianco», quo partiu
hoje para a Europa, exarou o vice-con-
sul do Portugal uma informação falsa.

Declarou ello não ser satisfactorio o
estndo da saúde publica da cidado bem
como o do tripulação dos navios surtos
neste porto e com livro pratica, pois ha
casos do febre aniarolla, sendo que o ul-
timo destes apparecou no dio 30 do
mnrço.

Em contrasto cpm esse procedimento, o
cônsul inglez consignava na carta do mes-
mo navio um óbito de febro aranrolla, de- i
clarando, porém, que esse caso foi impor-
tado e que nenhuma moléstia epidêmica
reina a-tualnieiite no Rio. >

Sabedor do facto, o dr. Carlos Seidi,
director geral da Saúde Publica, apres*
sou-se em dirigir ao cônsul do Portugal
o seguinte officio:

«Tenho a honro do enviar a v. exa. os
inclusos boletins da estatístico demogra*
phica sanitário desto capitai no corrente
anno, pnra que v. oxo. so digne verifi-
car quo têm sido excellentes ns condiçõsí
sanitárias do Rio do Janoiro, não exis-
tindo portanto, motivos para quo o vice-
cônsul de Portugal faça declarações desa-
bonadorns pnra o nosso estado sanitário,
conforme _e verificou pelas informações
por ello prestadas na corta de saúde ox*.
pedido oo commandanto do paquete «Cap
Bianco», quo partiu hoje deste porto.

Queira v. exa. acceitar o testemunho
da minha eleva-do consideração. — Dr.'
Carlos SeUll.»
REGRESSO DE POQOS DE CALDAS j

RIO, 17 — Regressou hoje a esta capi-
tal o dr. Julio Barbosa, quo, em nomo da
mesa do Senado Federal, fora a Poços do
Caldas, visitar o dr. Ruy Barbosa,

PARA A EUROPA
RIO, 17 — A bordo do paquete «Astu*

rios», partiu hojp paro a Europa o dr.
Azevedo Sodré, director do Faculdade do
Medicina desta capital.

DR. OLYNTHO DE MAGALHÃES
RIO, 17 — Seguiu hojo para a Europa

o dr. Olyntho de Magalhães, ministro dp
Brasil na Suissa.

Ap sou ombarciuo cempareceram os srs.
capitão-tenento Cunha Menezes, ajudan-
to dp ordens do presidente da Republica;
dr. Rivadavia Corrêa, ministro cio Inte-
rior; dr. Francisco Salles, ministre da Fa-
zonua; dr. Lauro Muller, ministro das
Relações Exteriores; drs. Pinheiro Macha-
do, Tavares do Lyra, Eloy de Sousa, Cal-
mon, Colsp Bayma, Paulp Frontin, Fon.
toura Xavier, Ataulpho do Paiva, Gottu*
zo, Paula Fonseca, Austregesilo, Julio
Fernandes, ministro da Republica Argen*
tina, o David do Araújo.
OS RECONHECIMENTOS NA CÂMARA

- ENTREVISTA COM O SR. PI-
NHEIRO MACHADO

RIO, 17 — Em sua edição desta tarde, o
«Século» ontrevisteu o senador Pinheiro
Machado.

Declarou esso senador que o reconheci-
mento de poderes não tem caracter pessoal,
mas sim politico.

Disse mais s. exa. que pertence a uma
agremiação partidária, com cujos actos é
solidário, mas não so envolveria nem a fa-
vor nem contra os que pleiteiam cadeiras
na Câmara, apesar dos muitos pedidos que
lhe têm sido feitos por interessados,

Acho o sr. Pinheiro Machado que deve
haver a maior imparcialidade nos reconhe-
cimentos;'

Quanto aos casos da Bahia, Pernambuco,
Ceará e Alagoas, declarou s. exa. que se-
rão elles resolvidos com o mais subido cri-
torio.

SENADO
RIO, 17 — 0 Senado realiza amanhS

a sua primoira sessão preparatória.
Estão presentes nesta capital vinte a

oito senadores.' Os diplomas expedidos pelos respectivas
juntas apuradoras, á excopção das do S.'
Paulp e do Estado do Rio do Janeiro, já
foram enviados á secretaria daquella casa
do Congresso.

O expediente da cessão de amanhã cons*
taro da leitura desses diplomnB.

0 serviço de apuração ]á está concluído
e foi feito pola respectiva secretaria.

A commissão quo tem de elaborar o pa*
recer sobre ns eleições é comppsta dos srs.'
Urbano doB Santos, presidonto; Francisco'
Glycerio, Bernardo Monteiro, Antônio Aze*
redo, Sá Freire, Jonathns Pcdrcsa, 

"Wal*

fridp Leal, Gonçalves Ferreira e Tavares
do Lyra.

Estão diplomados sem competidores
os srs.: Gabriol Salgado, Lauro Sodré,:
Fernando Mendes, Pires Fcrerira, Joa-
quim Ferreira Chaves, Castro Pinto, Ri*1
boiro do Britto, Olivoira Valladãp, Joãa
Luiz Alves, Alcindo Guanabara, Bueno ds
Paiva, Nilp Peçanha, Campos Salles, Alen*
car Guimarães, Louro Muller, Cassiono do.
Nascimento, Jcsó Murtinhp, Gonzaga Jajr*

: me, >¦ -

m . 

¦..¦._-

¦- -•¦.
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Às pIpíçõos do Bahia o do Ceará foram

contestadas, disputando a cadeira bahiano
fos srs. Luiz Vianna o Sovorino Vieira o
va coaronso os srs. Pedro Burgos o Osroio

de Paiva. Polo listado dn Parah.vba. foi
eleito o dr. Pedro Cunlin Pedrosa — Ao
posso quo n cotação do coronel Franco Ro-
bello orosco ii" Cattoto, a do sr. Podro
Borges óroscri iio Senado.

Affirmnvn-só hojo quo o pnrocor do sr.
Joiintlins Podrosa será fnvornvol n osto so-
nm' r peto Cònríl o quo esso pnrcoor snra

''assipüiuln por todos os membros do com-
missão do poderei-, inehisivo' os srs. Gon-

I calvos Ferreira o Francjscò Glycerio.
MOVIMENTO DO PORTO

1U0, 17 (A) — Foi o seguinto o movi-
mento desto porto:

Vapores ontrados: ... .
Do Paranaguá o escalas, o nacional

•Paulista» :
de S. Mnthous, o nnciunnl «Cnrnngol-

• "¦" - • , «dc Buenos Aires o escnlns, o inglez «As-
•turinii o o aliemão «Cap Blanco» ;

do Snntos, o ingloz «Toronso» ;
do Amsterdnin e escalas, o inglez «Too-

doro Lnrribngo»,
Vapores sabidos:
Pnra Porto Alegro o escalas, o nacional

«Itapacy»: ¦¦"¦ .
para Montevidéo o escnlns, o nacional-

«.Soturno» o o oriental «Cuyaba» ;
para Southampton o escalns, o ingloz

«Asturins» ;
para Hamburgo o escnlas, o allomão

«Cap Blanco».
RENDIMENTO DA ALFÂNDEGA

KIO, 17 (A) — A Alfândega desta ca-
pitol rondou hojo 28G:882$406 em popol o
160:728$667. om ouro.
APPRÊNMZES ARTÍFICES DE MAT-

T0 GROSSO
RIO. 17 (A) — Para a escola dc nppron-

zos nrtifio.es do Mntto Grosso fornm nomea-'dos o sr. João Alberto Curvo Netto, para
adjunto do professor de desenhos o d. El-
virado Bnrros Moreira pnrn adjunta da
professora do curso primário. ••¦•'
REMESSA DE SELLOS ADHESIVOS

RIO, 17 (A) — A Casa da Moeda re-
mottoii hojo á Delegacia Fiscal do Estado
do Matto Grosso 70:000$000 o á dologa-
cia do Paraná, 318:350$000'om scllos a-
dliesivost;

CONSELHO. MUNICIPAL
RIO, 17 (A) — Nn sessão do_ Consolho

Municipal foi approvado o projecto quo
autorizou o profoito a abrir concorroncia pa-
ra o construcção dum matadouro modolo
em Santa Cruz.

Em segunda discussão, foi approvado o
prnjeeto autorizando o executivo a contra-
etnr com o ongonhoiro Graça Couto o cons-
trucção do uma villa bnlnonrin om Copnca-
bana ficando o contractante com o uso c
goso dn mesmo estação durante o proso do
60 nnnos.

Havendo o intendonto Leito Ribeiro
promettido npresentnr nmn emendo no pro-
jecto. autorizando o prefeito n mandar
proceder a diversos molhoramontos na zo»
nn suburbano; foi o mesmo rejeitado.

Foi odiada por 8 dins a discussão do pro-
jecto quo manda construir por concorreu-
cin publica os estobclocimontos bancários,
tondo sobre o mesmo orado os intendentes
Campos Sobrinho e Leito Riboiro.

TRANSFERENCIA DE SALDO
PIO, 17 (A) — O Tribunnl do Contas

autorizou o registo da transferencia para
o octiiol. exercicio do saldo existente do
3.Õ08-.887S4G1 proveniente do resgato de
apólices quo se acha á disposição do mi-
nistnrio da Fazenda om virtude do decre-
to do. 22 do novembro do 1911.

CONVENÇÕES POSTAES
RIO \1 (A) — O ministro da Viação

communicou aó directo!* gerç. ílüs correios1111IIIII1. IV 'JM HU UIIC1-IWI n—'-'W y-.,

n notificação quo lho foi foita polo Uru-
giloy de terem o Paraguay o o Chilo rati-
ficado ns convenções postnos nssignadas om
Montevidéo em 1911.

COTiREIOS DO ESTADO
RIO, 17 (A) — O dr. Barbosa Gonçal-

vos, ministro da Viação mandou quo o sr.
Julio Ramalho Júnior encaminhasse por
intermédio do administrador dos correios
dessa capital sita petição para'ser readmit-
tido 'como 

praticante do "primeira classe'
na mesma repartição." ' ¦'

A COMMISSÃO DOS. CINCO
RIO, 17 — A commissão dos cinco da

Cnmnrn Federal sorá constituída dos srs.
Fonseca Hormes, Ribeiro Junqueira,
Francisco Portelln, Louronço do Sá e Cos-
to Marques.
CONSTRUCÇÃO DOS ARMAZÉNS NO

C.VES DO PORTO
RIO, 17—0 dr. Barbosa Gonçalves,

ministro dn Vinção, não attehdeu a re-
clamação apresentada pela firma O. H.
Wtillcer & Comp., contro a concorrência
aberta pelo sou ministorio para a construo-
ção dos armazéns no cáes do porto, em
vista do já estar findo o eontracto que
tinha aquella firma para execução dos
trabalhos do cáes.

O CASO DO HOSPÍCIO DE 
' 
ÁLÍJÃ-

NADOS
RIO, 17 — Porante a coinmii-são ins-

pectoro dos estabelecimentos de alienados,
hojo reunida, concluiu o seu depoimento
o sr. Mnttoso Maia, administrador do

. Hospício Nacional.
A commissão resolveu estender as suas

pesquizas á colonin do' alienados da ilha
do Governador, tendo convidado a res-
pectivo direotor, dr. J. A. Rodrigues Cal-
dns, n prestar informações.
INSTRUCÇÃO PUBLICA - UMA R*>

CLAMAÇÃO DO PREFEITO
• RIO. 17 .— Umn grando commissão do
pnés do nhimiios foi hoje procurar o ge-
moral Bento Riboiro, prefeito municipal,
e pedir-lhe providencia no sentido do so

: modificar o horário das: nulas das escolas
primarias o a distribuição das. discipli-
nns escolares, que julgam demasiadamen-
te fortes. ,.-

A commissão deixou com o prefeito uma
longa exposição dos absurdos impostos per
lo director da instrucção, pedindo parn
que s. exa. verificasse pessoalmente os
fnetos nllegndos.

O general Bento Ribeiro prometteu cs-
tudar o caso e dar razão a quem-n tiver.
ENCONTRO DE AUTOMÓVEIS — O

GENERAL SOUSA AGUIAR E O
'S.V.X) SECRETARIO FERIDOS

RR.', 17 — Deu-se hoje, ás duas horas
,da -tarde' «m desastre do automóveis e
do qiial foram viobimas o genornl Sousa

! Aguiar, inspector-da 9.a região militar,
e o mnjor Pnivn Meirn, seu secretario.

0 automóvel do exercito seguia, com
esses dois passageiros, pela rua Marechal
iFIoriano, qúnndo, em sentido contrario,
vinha um automóvel do sorviço postal,
dando-se assim o encontro.

0 . geiieral Sousa Aguiar, que recebeu
diversos estilhaços do vidros do automo-
vel, ficou ferido no pescoço o nas pernas.' O mnjor Pniva Meira, ficou ferido ho
rosto..

Ambos foram soceorridos pela assisten-
cia, tondo o medico de sorviço declarado-' não ter gravidade os sous estados. .

0 «ohauffour» do anto-postal foi pre-
»o c conduzido parn a 

"delegacia" 
do' 4.0

'"districto.
INCÊNDIO NO 0A-E8 DO PORTO -

UMA PARTIDA DE ALGODÃO EM
CHAMMAS '

' RIO, 17 — A's tres horns da tardo dé
- 

[hojo, a policia tevo conhecimento do que'so manifestara incêndio numa partida de
.fardos de algodão pertencente ao Lloyd
(Brasileiro, o quo estava collocada na pia-
tnfórma do armazém n. 12 do cáes do
porto.

0 foge, quo foi logo percebido por va-
rios emj)rogados daquollo armazom, amea-
cava destruir não só os fardos do algo»
dão, mas tambom muitas outras merendo-
rins depositadas no armazém contiguo,'de n. 13.

Foi dado aviso aos bombeiros e á poli-
,íio do ll.o districto, comparecendo com
presteza a secção de bombeiros do cáes, que

fião 
puderam logo funecionar porque nas

mmodiações não existe nenhum registo de
incêndio.

Depois do alguns minutos, conseguiram
os bombeiros trazer a agua de longe, sendo
então atacado o fogo.

- 
j Os bombeiros conseguiram retirar da
plataforma muitos fardos de;algodão, fi-
cando ontretanto inutilizndos ceitoa, de oi-
teuto, ...ma,

Até á noito uma turma do bombeiros
permaneceu no lognr pnra refrescar o on-
tnlho.

Ignora so por emquanto a origem do
fogo.

MERCADO DE CAFE-'
RIO, 17 (A) — Entradns hoje, 2.987

snccns; desdo l.o do nioz, 73.005; desde
l.o do julho, 280.948.

Embarcaram hontein, 0.000 .snccns; dos-
do l.o do mez, 98.812; desde l.o do julho,
2.140.509.

Existência" 111.12o,
Vendas do dia, 2.000.
0 merendo abriu animado, sem procura,

sempro com preços iiuniinnos'rna baso do
12S70Ó"

MERCADO DE ASSUCA R
RIO, .17 (A) — O mercado do assucar

ostevo inalterado.
MERCADO DE CAMBIO

RIO, 17 (A) — 0 cnmbio esteve inqlte-
rado.

MERCADO DE ALGODÃO
RIO, 17 (A) — O morcado do nlgodflo

subiu 13 pontos nn. prnça do Liverpool.
O mercado esteve firme.

DESPACHO COLLECTIVO
RIO, 17 (A) — Foram hoje assignados

os seguintes decretos:
Marinha — Exonerando-o capitão do

fragata, Henrique Tedim Costa, do enr-
go do ohofo da torcoirn secção do esta-
do-maior dn Aiiunda- o nomeando para
esso logar o officinl honorário da mcsini
pnteiito, Alfredo Fernandes Costa.

• Transferindo para o qundro extraor-
dinorio da Armada o copitão-tenento Au-
gusto Guedes do Cnrvnlho.

Reformando, a pedido, o capitão do
mar o guerra do quadro extraordinário
da Armada, lento oatüiedratico da escola
naval, dr. João da Costa Pinto.

Conccdpndo medalha do ouro, prato o
bronze a diversos officiaes por contarem
iiiaás de trinta, vinte, e dez annos do bons
sorviços.

Guerra — Nomeando adjunto da oito-
va secção do curso secundário militar
nesta cnpitnl, o coadjuvante do ensino, eu-
genheiro civil Armando Augusto de Go-
doy.

Transferindo: no arma do engenharia,
os tenentes-coroneis Pedro Ferreira Net-
to, do terceiro para o quarto batalhão, o
Josó Piintojas Rodrigues, deste para
aquelle. Na arma do arbilherio: os mo-
jores Titolivio Luçio do Oliveira Rnmo,
do terceiro pnra o primeiro regimento, e
deste pnra o segundo grupo, Melchise-
dook do Albuquerque Lima. Na arma do
infanteria: os majores Appolliahrio Pe-
reira Bustamante, para o décimo bata-
lhãõ, do quarto regimento, e José Prado
Sampaio Leite, desto, para o 55.o bata-
lhão do caçadores; Antônio Pereira Lei-
tão da Silva, do 55.0 para o 54.0 bato-
lhão do caçadores; os capitães João de
Oliveira Freitas, do quadro ordinário pa-
to o siipplomontar, sondo classificado na
companhia regional do alto Purús; Sal-
vndor A. Cataldi, deste quadro o compa-
nhia pnra aquelle, sondo classificado na
segunda companhia, do 23.o batalhão, do
oitavo regimento.

Na arma do cavallaria, do terceiro re-
gimonto para o logar de ajudante para o
segundo esquadrão, o capitão João Au-
gusto Conrado Fleury, e destp para aquel-
le, o capitão Américo de Paula Freitas.

Reformando o: primeiro-tononte de en-
ganharia) Álvaro Borbcsa Rodrigues Pe-
reira.

Concedondo medalhas militares a diver-
sos officiaes por contarem mais de 30,
20 e 10 annos de bons serviços.

•iTSVçlhi — Armrovando os estudos de-
finitivos do ramo! de IQ&oi, no exten-

PÀRA.S. PAULO
RIO, 17 (A) — No nocturno seguiram

para abi os srs. dr. Raul do Sá Pinto o fa-
milin, José Lino do Sousa, João do Frei-
tas Fitombo o Justino (lo Freitas Pitombo,
Eduardo Souto Ribeiro, Guilherme Sil-
veirn, Francisco José Gonçalves, Octavio
Duraom, Vieira da Costn, Oscar dos San-
tos, coronel Araújo Bastos, Jaymo Soríra,
José do Andrndo, Ângelo Vistnrim o Al-
borto Guimarães Lobo.

— No nocturno do luxo embarcaram os
srs. Augusto César Cardoso, José Snlorno
dos Santos Júnior, dr. Odilon Goulart, dr.
Mnnuel Cotrim o seiiliorn, Mnnuel do Al-
meida 

'o 
familia,' Guilhermo Vaz, Elins

Bornte, Lindolpho Rooha, Pires Barbosa,
dr. Sebastião Ribas, Bernardo Drollsha-
gen, João do Macedo, dr. Alfredo S. Jaco-
bsen, Arthur Paranhos, Alfredo Marques
o Galdino do Siqueira. ¦

são de 125 kilometros e o rcspecíivo1^»
enmento na importância de •'••
8.802:818S478; o trecho da linha de Bom
Jesus a Treinada!, na extensão do 50'ki-
lometros e o respectixo orçamento- na im-
portancia de''2.005:925$527.

Aposentando Carlos Edmundo Legal,
terceiro official .. da ndminisfração d08'correios' da 'Bahia; Manuel José Barbo-
sa da Silva, terceiro official da adminis-
tração dos correios de Pernambuco; João
Francisco de Mirando, carteiro de pri-.
meira classe.da administração dos corre-
ios do S. Paulo; José da Silva Ramos,
fiel da tliesouraria, Leonel Madureira dos'
Santos e Manuel Jonquim do Sousa, car-
teiros do segunda olnsse; Descartes de
Abreu, carteiro de segunda olnsse; José
Pinto dos Snntos, carteiro de primeira
classe, todos da administração dos eor-
roios do Rio Grande dó Sul.

Fazenda — Approvando o regulámen-
to dns caixas do pensões e empréstimos
no pessonl dns capatazias da alfândega
do Rio de Janeiro.

Abrindo os créditos de 1:526$000 para
restituição do imposto pago sobre venci-
mentos pelo bacharel João Kopke, no
exercicio de 1899; de 280:594$801 suj>
plementar á verbo 37, da estótistica com-
mercial no corrente exercicio;' de
30:000$,' para pagamentos das despesas

com a acquisição de documentos para a
organização do registo de bens perten-
centesao domínio nacional.

Interior — Exonerando, o pedido, o
bacharel Ângelo Tourinho Bittencourt, do
lognr de l.o supplente do juiz substituto
seccional, em Taquoritinga; Bento Marti-

niano de Amorim, de njúdante do proou-
rador da Republico om Campo Alegre j
Pedro Avelino, do cargo de prefeito do
Alto Juruá.

Nomeando:, o dr. Dcoclccio Dias Gol-
vão^do Moura Lacerda para ajudante do
procurador da Republica em Campo Ale-
gre; o coronel' Francisco Freire de Car-
valho,' Miguel Teixeira da Costa Sobri-
nho o' Bento Annibnl Bomfim, para o8
cargos de l.o, 2.0 e 3.o sub-prefoitos dó
Alto Juruá; o bacharel Oscar de Carva-'
lho e Silva para substituto do juiz fe-
doral de Alagoas.

Exonerando: Joaquim José Riboiro, do
cargo de sub-profoito do alto Juruá; o
bacharel Antônio Martins, do enrgo de
l.o supplente substituto do juiz de direi-
to do Alto Acre.

Concedendo acerescimo de venoimentos,
ao dr. André Gustavo de Palma Frontin,
lento do Oollegio D. Pedro II.

Jubilnndo o dr. Antônio Pacifico Pe-
reira, no cargo do professor do anatomia
microscópica da Faculdade de Medicina
da Bnhioj com todos os vencimentos.

Agricultura — Approvando o regula-
mento pnra execução das medidas dos sor-
viços previstos na lei n. 2.243, do 5 de já-
neiro de 1912, concornente a defesa eco-
nomien da borrachn,

Creando um campo de domonstrnção
ügricoía om Itaocara, no Estado do Rio.

Concedendo varias patentes de inven;
ção. ,

CAIXA DE CONVERSÃO
RIO, 17 (A) — O" movimento de hoje na

Caixa do Conversão, foi o seguinto: en-
tradas: libres, 695;, francos, 5.350.

Sahidas: librai,' 8.085; francos, 4.040;
marcos, 5.000; dollars, 1.000; ouro nacio-¦liai, 1:000$000. - '

NO SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR

RIO, 17 (A) — ü'Supremo Tribunal iião
tomou .conboeimento do recurso extroordi-
norio interposto por Francisco Schmidt
Dias dó Pfndo na demanda pm que ppn-.
tendo com á São Paulo Railway.

MEDALHAS DE MÉRITO
RIO, 17 (A) — No despacho collectivo le

hojo'foram nssignndos os decretos que con-
cedom medalhas do ouro do mérito militar
ao cel. Napoleão André, aos tets. coronéis
Barbosa Lima, Cunha Pires, Adalberto
Ferraz o Moreira Guimarães, aos capi-
tães Aarão Lima, Antônio Tertuliano Alves

Ferreira, Oscar Cavalcante Oapistrnno e
oo reformado João Alfredo Bittencourt;
de prata, aos capitães Wenccslau Bandei-
ra Teixeira e Francisco Severinno Ribeiro,
aos primeiros tenentes Moysés Alves da
Silva, Felieiano Pinto Pessoa e Thiago
Barroso; aos segundos tenentes José Car-
vendish. Honorio Doria e Franoisco Mu-
niz Telles, aos sargentos Romero de Quoi-
roz; de bronze, Bernardo Antonio Leite e
Oecilio Osmann Vieira.

Foi também premiado cora medalha de
ouro o cabo do esquadra João Dias do Li

Rio Gri*ai-de do Sul
AGGRESSÃO TRAIÇOEIRA

PORTO ALEGRE, 17 (A) — No ocea-
sião om quo retirava do armário de suo
residência divorsas forrnmohtns, o sr. Ajv-
tonio Rodrigues recebeu do um desconho-
oido uma profunda punholnda polas cos-
tas, tendo sido recolhido ao .hospital em
estado gravíssimo.

NOVO JORNAL
PORTO ALEGRE, 17 (A) - Sob o ti-

tulo do «Plntén», nppnrecerá no próximo
domingo, nesto capital, um jornal nrtis-
tico.
BRUTAL ASSASSINATO - ESTRAN-

GULADA PELO PRÓPRIO ES-
POSO

•PORTO ALEGRE,- 17 (A) — Comum-
nicnm de S. Gabriel que Evnnsto Ribas
Filho, recentemente cnsado, estrangulou
no próprio leito sua esposa d. Gecilio
Bonto, evadindo-se em seguida.

Tanto- o assassino como sua victima per-
tencinra a distinetns fnmilias daquella ei-
dade, tendo por isto causado grande oons-
tornação na população a noticia do de-
lioto.

O priminoso foi preso em Rosário, quan-
do tontova fugir.

PARA O RIO
PORTO ALEGRE, 17 (A) — Embarca

amanhã para o Rie p general Carlos Fre-
derico do Mesquita,

DR. CARLOS BARBOSA
PORTO ALEGRE, 17 (A) — «0 Dia-

rio» desta capital affirma que o presiden-
te do Estado, dr. Carlos Barbosa, seguirá
para a Europa em prinoipios de 1913,
logo 'que deixe o governo.

COLHEITA DO ARROZ
PORTO ALEGRE, 17 (A) — A colhei-

ta de arroz do municipio de Cachoeira
está calculada esto onno em 300.000 soe-
oas.
SENADOR CASSIANO DO NASCI-

MENTO
"PORTO 

ALEGRE, 17 (A) — A bordo do
«Sirio» seguiu-com destino ao Rio de Ja-
neiro, o senador Cassiano do Nascimento.

BANCO DA PROVÍNCIA
PORTO ALEGRE, 17 (A) — O Banco

da Provineia v»p mandar ppnstruir um
sumptuoso edificio paro nollo installar a
sua sede.
ESTATUA DO BARÃO DO RIO BRAN-

CO
PORTO ALEGRE, 17 (A) — Alguns

esoulptores do Rio de Janeiro apresenta-
ram á municipalidade de Uruguayan_a va-
rios modelos para a estatua do Barão do
Rio Branco que alli vae ser erigida.

EXPOSIÇÃO AGRO-PECUARIA
Foi encer-

O EOLYPSE DO SOL EM OVAR E PE-
NAFIEL

LISBOA, .17 (E) — Communicam do
Ovar o do Penafiol haver alli oxtraordi-
naria coiicorrenoia do forasteiros nfim do
assistirem no curioso espectacuío do ecly-
pse do sol,
NOTICIAS DE OVAR E PENAFIEL

SOBRE O ECLYPSTl
LISBOA, 17 (E)—Dizem do Ovar o do

Penafiel quo o eolypso do sol não foi total
naquelliis localidades.

BOMBAS DE DYNAMITE
LISBOA, 17 (E) — Dizem do Funchal,

capital da ilha da Madeira, quo foram alli
encontradas algumas bombas explosivas
á porta do empregado industrial sr.
Blnndy.

O EOLYPSE DO SOL EM VIZEU
LISBOA, 17 (E) — Dizem do cidado do

Vizeu quo o eolypso começou alli a apro-
ciar-se ás 10 horns o 25 minutos da ma-
nhã, baixando n tomperatur.a a 7 graus.
O plnnota Vonus foi visto, a olho nú; as
aves domesticas rccolheram-so nosjseus ni-
nlios, e os trabalhos do oampo tiveram quo
sor suspensos. .. . .,,.

O ECLYPSE NQ PORTOti .
LISBOA, 17 (E) — Telographnm do.

Porto quo os pontos mais elovndos «o
¦aoltom coalhados do gento, que dalli espera
observe r o eolypso do sol; •
VOTO DE SENTIMENTO PELO NAU-

FRAGIQ DO «TITÂNIO»
LISBOA. 17 (E) — O Senado, sob pro-

posta" do dr. Bernardino Machado, oppro-
vou quo so lançasse na acta um yoto do
sentimento pela catastropho do üTitanic».

^^iFrT

JBQRTO ALEGRE, 17 (A)
rada «n*Tapa«_«staa. " aposição agro-

Sllfispecuário e a feiro que alli èãtavanj-íüK--..
cionando, tondo havido extraordinária
concorrenoia de pessoas de todos os pon-
tos do Estado e sido feitas optimos ven-
das de animaes. < .
AGUA E EXGOTTOS DE CACHOEIRA

PORTO ALEGRE, 17 <A) — O intén-
dente munioipalc de Cachoeira-, resolveu,
executar promptament» oa- serviços de
abastecimento de;aguas e da rede de. ex-
gottos daquella cidade.
AGENCIAS DO BANCO DA PROVIN-

CIA
' PORTO ALEGRE,' 17 (A) —O. Banco
da Provinoia resolveu croar agencias sue»
cursaes em todos os. mui;ipipioa do Esta-
do, onde ainda não foram fundados.

FALLECIM-ENTÕS
PORTO ALEGRE, 17 (A) - Fallooeram

hontem nesta capital 11 pessoas, das quaes
6 creanças. ,

SUBSTITUTO DO ARCEBISPO
PORTO ALEGRE, 17 (A) — E* prova»

vel que o substituto de d. Cláudio José,
arcebispo desta capital, seja o aotual bis-
po de Curytiba, d. João Braga.

Italia
NAVIO CAPTURADO

. ROMA, 17 (E) — Q «Giornalq d'Italian
diz que esta manhã os navios italianos ca-
pturaram o grando vapor «Anfitrito», quo
trazia a bordo grande quantidade de ar-
mas o munições para as tropas -turcas do
Tripolitnnin. ,

Foi conduzido para Tobruk.
O ECLIPSE EM ITÁLIA

ROMA, 17 (E) — O eclipse solar foi
aqui observado muito imperfeitamente,
devido tis nuvons carregadas, que cuco-
briam a atmosphora.

Do Florenço dizem que, no momento
em quo passava a phnso principal do pho-
nomono, so observou ho espaço -utrí gran-
de nr luminoso.

UM NOVO TREM EM TRIPOLI
ROMA, 17 (E) — Telegrapham'.'de..Tri-

poli que foi inaugurado um novo trem na
linha de Gargaresch.

Os indígenas na ocensião em que o com-
boio passava, proromperam om enthusios-
tiens manifestações.

NOVAS BATERIAS EM TRIPOLI
ROMA, 17 (E) — O ((Messaggoro d'Itai

lio» publica um tolegramma de Tripoli di-
zer.do que em Sidi Said foram montadas
baterias de canhões de grosso, calibre, o
collooadas nos fortes, que fazem parte das
obras de defesa.

Quando as patrulhas procederam nos ul-
timos reconhecimentos nos immediações-
dos fortes, encontraram divorsos grupos
de árabes, que dispersaram facilmente.

Ao regressarem, encontraram numoro-
sos cadáveres de turcos e árabes, mortos
no combate de 13 do corrente.'

A SUBSCRIPÇÃO PARA A FROTA
AEREÁ ,,

ROMA 17, (E) — Tom tido grande sue-
cesso a subscripção aberta entro os func-
oionarios publipps para a compra do ae-
Toplanos militares.

O sr. Giolitti concorreu com- mil liras.
ESPINGARDAS APPREHENDIDAS
ROMA, 17 (E) — Dizem -de Gênova,

qúT^nàeo*úlIio VApor norueguez «Stam-
bul», que vinha em viugênv-pim» _i_rso»
•ha. "" . .,. ,''' ¦

Aa autoridades do porto, em vista do
ter tocado em i^itorio.turco.1;'d^ranj!'.iim»
rigorosa busca, . encontrando-,-nu» . ]x>iões
trezo caixas do espingardas < Mausor,' quo
foram apprehendidas.

Allemanha

Exterior
França ¦'¦¦;.

O NAUFRÁGIO DO tTITANIC»

PARIS, 17 (E) — O agente da Compa.
nhia 

"""Vinte 
Star Line acaba agora mesmo

de uffirmor mais uma vez que considera
perdida absolutamente toda a esperança de
salvação completa dos passageiros do «Ti»,
tanic»,

Salvaram-se,, pois, somente 865 pessoas,
na sua maioria mulheres è creanças, pere»
cendo, portanto, 1.500.

Não resta a menor possibilidade dé pôr
de novo a fluetuar o magnífico barco, que
foi a pique 

"numa 
profundidade de cinco'

mil o quinhentos metros.
Os prejuízos causados pelo formidável

desastre eqüivalem á fortuna dé 6 millio»
norios, pois' ooloula-se que ó mar tragos-
se valores na importância approximadá de
cem milhões esterlinos.

No grande naufrágio pereceram vinte e
cinco cpzinheiros francezes. (

Tom causado a móis dolorosa impressão
o desappareóimentd do notável "pacifista

Stead, redactor da rovista ingleza «Revis-
tà das Revistas», do qúol até- agora nãò
ha nptioias. Diz o agente; ser presumível
que estoicamente tiveissò cedido o soii logar
na chalupa de salvação a alguma senhora.

A agencia Hamburgo Amerika Line
ostá oxhibindo o plano de um irionstriioso
paquete,-o «Imperato», que já ha tempos
pretendia fazer construir no próximo ve-
rãp, 

'para 
rivalisar com e ((Titânio»;

O FiCLIPSE DO SOL EM PARIS
PARIS, 17 (E) — O dia amanheceu for*-,

mosissimo, fnzendo-nasceria espeotativa de
so apreciar á vontode o eclipse solar..

Teda a geríto'sahiú porisso ás ruas.
Accendeu-se a' illuminação .publica, por

se esperar uma noite provisória-o mpmen-
tánea... i- ¦- • • . ¦ -. -

Afinal, ao meie dia, no apogeu do pheno-
mpnp, o sói empollideceu por alguns.minu-
tos, mas não anoiteceu, eomp esperava,
o que causou uma grande decepção nas
centenas de milhares de parisienses, que
andavom pelns ruas, armados de vidros de-
fumados. ' . .

AS COMPANHIAS "DE'SEGUROS E O
NAUFRÁGIO DO "«TITÂNIO»! í

BERLIM, 17 (E) — Um jorríal-destacn-
pitai, nffirma quo ns companhias do segu-
ros do Bremen, '. Hamburgo e Berlim, so
sentem fortemente aonladns oom os paga-
mentos a éffeotúar' oiiiconsequoiicia do
naufrágio do «Titanic». . , ,jt.

— <>'!¦¦"',',, >:¦
Bélgica

CONFERENOIA DAS SOCIEDADES DF.
UNIÕES ECONÔMICAS :

BRUXELLAS, 17 (E) — Á.ooníoronoia
das aociodades. Uniões .Econômicas oceu-
pa-so unicamente da vulgarização do óm-
l>rego dos choques bancários. ,. -

Na sessão do hoje propoz-se. .quòosban-
cos omissores do cheques em toda aEuro-
pa. roalizom conferonoiaa intornacionaes
sobre esses assumptos. -

. —•,!». . .. .

pectiva do desonvolvimonto, qup espora-
va essa noção, tão rica óm jazigos mine-
raes. Manifestou o sua confiança no con-
tiuuação da prosperidade 

' 
do Banco do

Brnsil, apesar' do qiio a concorroncia de
outros bancos ougmontava considerável-
monto. Disso mais quo vários bancos ox-
trangeiros tinham quo luctar agora oom
os negócios cambines, que o Banco do go-
verno realiza com os principaes bancos
londrinos, quo inesperadamente monta-
rnm secções do negócios no oxtrnngeiro.
A nsseríibléa geral resolveu nugmontar o
capital do banco, fazendo uma emissão
do 25.000 ncções, do 20 libras cada uma,
com o promio do 10 librns por ondn umn.
Votou também umo gratificação do 10.000
librns no presidento do banco.
O RELATÓRIO DA GREAT WESTERN

RAILWAY
LONDRES, 17 (E) — Foi publicado o

relatório da Orcot Western Roihvny, ac-
cimando uni dividendo final do 6 por con-
to ao nnno, lovádns om linha do conta
20.000 libras para o fundo do ronovação
do material, 10.000 para o fundo do ro-
serva, o transferindo pnrn- a gorenoia do
anno corrontp 18.223 librns,
NA CAMARA DOS COMMUNS - O

NAUFRÁGIO DO «TITANIC»
IaONDRES, 17 (E)"— Na Camaro dos

Communs, depois do lida a commuuica-
ção official da Whito Slnr Lino acerca do
naufrágio do «Titanic», o sr. Asqiuth
usou da pnlnvra, pedindo á Cnmara que
lho pcrmitti.seo aecrescontnr quo so pre-
parasse pnra saber uma das mais torri-
veis decisões da Providencia, dessas con-
tra ns qunes todas ns prevenções humanns
ernin impossíveis, docrotos^ solennes da
omnipotoneio divina, quo nterrorizam a
imnginnção, fazendo sentir n fraqueza do
sua palavra para pintar os sentimentos
de dôr que neste momento só impertoi-
tamonto podem ser exprimidos. As mo-
lhores tradições e os usos mais antigos da
marinha foram olwervndos no naufrágio
do «Titanic».

Os homens cederam o seu lognr nos
mnis fracos, dando-lhes todas ns probn-
bilidades de salvação — os mais dignos
da gratidão nacional, affirmou, toram
aquelles que deram a sua vido cm pro-
voito dos outros.

O N.MPREST1MO CHINEZ
LONDRES, 17 (E) — A Rússia o o Ja-

pão commuiiicaram á Inglaterra quo accei-
tnvain o oflerecimento feito para tomar

pnrto do empréstimo do sessenta milhões,
da China, nas mesmas condições cm que o
fizeram a França, a Allemanha, a Ingln-
terra o aos Estados Unidos, o caso o con-
trneto do operação não contenha nenhum
artigo que nffecte os interesses especiaes
da Rússia o do Japão niuMoiigolia o na
Mandchuria.
¦JOMBATE ENTRE REPUBLICANOS 15

MONARCH1STAS
LONDIUCS, 17 (E) - Telegrammas

o Simla annunciam quo nns proximido-
des do Lahnssa, travou-«o recentemente
renhido combato entro chinozes republico-
nos e mona rch istos.

Estes foram destroçados o os sobrevi-
ventos refugiaram-so cm um mosteiro, on-

do estão cercados pelns tropns republica-
""corro 

quo os thibetauos so revoltaram
contra ns nutoridades da Republica.

O CONFLICTO 1'1'ALO-TURCO

LONDRES, 17 (E) - Assegura-se con-

trariamento do que se di_, que a coram •

nicação quo os representantes das poten-
m'Wegarãm a Assy-Boy não aconse-

Thavo a Turquia a apresentar propostas do

paz mns pedia openns o governo ottomano

docíarasso ns condições em quo acce.tnr.o ..

mediação.
A CÀTÀSTROPHE DO «TITÂNIO»

LONDRES, 17 (E) - Não se recebeu

hofo nenhuma noticia official acerca do
-leenstro do «Titanic», a uno ser que a

T**Àn „rnv*.-''thia», so encontram 80S
lioruo do «vtnp» i
sobreviventes todos *u- *»-—

NOTICIAS DO «NEW-YORKmi.AL
; 

" 
SOBRÜ A -CATASTROPHE ..

LÒNDRlfer 17 (E| -"^ primeiras edj-

cáes dos ornaes re.produze.n a descri pçuo
%Catastropho do «Titanic» feito pe-o
«Ncw-York Herald», á ultima hora, <'¦

zendo que até agora nenhum outro *apo_r

recebeu coinmunicaçno egual, e W*"
consequeiicia, ó inexacto o telegramma
r^New-York Herald», que d'*; 

^o 
*>

atmospliencns desoignni

Argentina
RETRIBUIÇÃO DE VISITA AO SR.

CAMPOS SALLES
BUENOS AIRES, 17 (A) - 0 ministro

do Giiérra, genoral Grogono Veloz, acom-
panhndo por sou njudouto do campo ma-
ior marqnoz Rufino, rotribuio a visita quo
lho foi foita polo dr. Campos Salles.

DESASTRE E MORTES
BUENOS AIRES, 17 (A) - Num trom

da Estrada do Ferro apanhou umo eiirrun-
gom quo estava atravessando o linha o don-

tro da qual iom divorsos membros da fanrl-
lia Liuioiv-, tondo ficado mortos 5 indivi-

duos,
GREVE DE OPERÁRIOS

BUENOS AIRES, 17 (A)—Declararam-
se em gróvo os operários das usinos metal-
lurgicas,

ELEIÇÃO DE UM SENADOR
BUENOS AIRES, 17 (A) — Tom hovl-

do avultodos opostos sobre o resultado pro-
vovol da. apuração eleitoral da oloíção paro
sonador entro os partidários dos candidatas

Crotto o Boozloy.
UMA C0MMEMORACAO

BUENOS AIRES, 17 (A) - As sociedo-
des hcspanliolas desta capital commomo-
ram no dia 28 dó corrento' o anniversario
do follocimcnto do Cervantes.

A estos festas assistirão os represonton-
tes do Chilo, o do Colômbia o do Equa-
dór. •••'¦ ¦
AS ARANHAS DIFFICULTAM AS COM-

MUNICA00ES TELEGRAPHICAS
BUENOS AIIUSSi 17 (A) - Devido á

acoumulnção do teias de aranha nos fios,
continuam muito deficultadas as communi-
cações telographicas para o intorior.
GRANDE BAILE EM HONRA DO SR

CAMPOS SALLES
BUENOS AIRES, 17 (A) — O dr, Ro-

quo do Saonz Pona, resolveu dar um baile
officinl cm honra do dr. Campos Salles,
não só para celebrar sua nomeação paro o
cargo'do ministro junto ao governo orgen-
tino, como também paro retribuir as. utton-
ções que recclieu dns primeiras autoridades
brasileiras duranto a sua ultima visita ao
Rio do Janoiro.

Essa festa teráum -caracter do extraor-
dinnrin pompa o está tomando vulto do
um vordadeiro acontecimento socinl.

AS ELEIÇÕES DE DEPUTADOS
BUENOS AIRES; 17 (A) - «La Na-

cionn, acredita estarem eleitos 8 deputados
radicaes, os socialistas Palncips o Justo
e os candidatos da União Nacional Drago a
Zeballos;
HORRÍVEIS PREVISAES DE UM AS-

TR0POL0G0
BUENOS AIRES, 17 (A) - 0 astrpln-

go Errlie áhniíncia pelos jornaes collos-
8003 cntastrophes atniospherieas oní prihbi*
pios de mnio próximo aqui,no Brasil,no Para
guay o no Chile, com terremotos, chuvas
torrenciaos o enchentes dos rios o grandes
enidomins produzidas pelas inundnções.
TliSTA NO CLUB REPUBLICANO

PORTUGUEZ
BUENOS AIRES, 17 (A) — O Club Re-

publicauo Portuguez offoroce no próximo
sabbado uma soiréo musical seguida do boi-
le ao ministro do Portugal, coronel Abel
Botelho.

:V<Io»
Barbosa, Bí-ázili<

Angela Mos-
iiiagii!-., Dertilia

Ariiofíiétit Cii»-

-*K-<t-&

jtll',

norturbações atmospliencns. ui=".h---
Lran »a transmissão do 

'rádiogramma,

m àssiS só tarde foi. comm.i.iicndo ao

«Caparthia», o quo encerrava as listas uos

sobreviventes. ., , ^J;„„i_
Accrescenta que um dos pontos pri.i«r

pnes do inquérito polic.nl ^&»m&
nvorieunr si os salva-vidas, do «Iitanic»aVOng6ufficientas"para acudir o todos os

náufragos. O desastre ó cada^ voz dei «a»eram

Portugal
O SR, EGAS MONIZ ABANDONA A

POLITIOA
LISBOA, 17 (E) — 0 lonto da Univer-

sidnde de Coimbra, dr. Egos Moniz, dis-
tineto clinico o brilhnnfp parlamentar, de-
olarou abandonar a politioa, por motivos
particulares. :
INCIDENTE NA CAMARA DOS DE-

¦PUTADOS
LISBOA, 17 (E) — A propósito dum in-

cidonto hontom oceorrido na Camara dos
Deputados, entro o ministro da Justiça,
dr. Antonio Macieira, e o deputado dr.
Santos Moita, .que sahiu do solo acompi'.-
nhodo de muitos collegas, deolararom as
testemunhas encarregadas de liquidar o
caso quo não havia motivo para prose-•¦',».'guk»'a {ie^íèiaciá-,1'''» uwiiH u.i> obv-ísk-

Inglaterra
O EMPRÉSTIMO CHINEZ :

LONDRES, 17 (E) — Noticias de Pé-
kim dizem que o governo, chinez, respou»-
dendo ao protesto das potências oohtrá_o
empréstimo anglor-belga, declarou que, não
podendo obter,fundos do syndicato finan.-
ceiro belga, pediu .conse-i-uintemente o
apoio do grupo -internacional, aocrescen-
tando que explicou já'ornai iintendido,

aue 
fez considorar absurda àj resposta da

bina. ' '_' '¦- ' '••¦
Grandes casos commerciaes do Extremo

Oriente apoiam o grupo infornacional,
visto os seus interesses coincidirem 'com

os interesses da China.
0 NAUFRÁGIO DO «TITANIC»

LONDRES, 17 (E) — Nenhuma catas-
tropho impressionou tão profundamente a
Inglaterra como a do • «Titanic». ¦, ,

O desastre do grande paquote é o as-
sumpto do todns ns -conversações.

O vapor «Majesticin substituirá o «Ti-
tanic» no serviço dò Sóuínampton a Nova
York, si o «Olympio» não chegar a tempo.

O¦ «Majestio» já partiu hoje para Ha-.
lifax,

O paquete «Mookay Beunetti», da Whi-
testar, váo ser enviado para o local do
dcsasti-e, levando centenas de toneladas de
gelo acondicionádo em numerosos caixões,
e alguns módicos, pára embalsamar os-co-
daveres qilé venhZam a'ser encontrados!

•Na ponte dè embarque estão dispostos
om filo númorosos caminhões carregados
de gelo'-em varias pilhas.

O vapor «Min ias» chegou ao posto ao
meio dia, não trazendo nenhum sobrevi-'
vente. y 

; ,-'[''
Hojoá npito ou amanliã' esse vapor vol-

tara no local do naufrágio.
Dè S. Joaò da Teí-ra. Nova .o vice-pre-

sidento do companhia''., .pjopríet-nrin do
«Bíuce» desmente .qúé esse vapor tivesse
recebido durante a viagem e.transinittido
para' Nova York uni rodiógramma dizendo
haver sobrevivon.tes. .'.. :"

O «Bruce», depois da partida, somente
transmittiu á companhia, este. telegram-
ma-.: ' .

«Meia noite; estamos a ¦ vinte milhas
esto do Cabo Pine. Tompo tempestuoso.

Nada sei do catastrophe.
. O govornador da ilha está passando des-
de ante-hontem extensos radiograinmns,
talvez paro a Inglaíçrrá-, contendo deta-
lhes sobro a catastropho, porquo aqui só
sabem o que contam os jornaes.»
ASSEMBLE'A GERAL DO LONDON

AND BBAZILIAN BANK
LONDRES, 17 (E) — Na assom»--a

gerai do London and Brazilian Bank.hoje
realizada, o presidento disse que o bon-
co celebrava com júbilo o estabelecimen-
to do dezoito filioes em 6 paizes extra--
geiros e que no anno - de 1912 o banco
baterá o «record» dos lucros, que se cal-
culam em 308.000 libras estorlinas; que
recordava o grande progresso realizado no
Brasil com o estabelecimento deste ban-

'Co-nàqúelle,i).aiK,-Ja'*ceiít'3'lhdi*>'''l bellá tíersi'

dTfficifcxplieíiçao. As autoridades es-

ÍU V* obter informações «neta*
nado conseguindo, .porque «» rad.ogra

phistas amadores, principalmente de Ui

caco interceptam as mensagens, e si ai-

gumlis chegam ás mãos das autoridades
são de todo o ponto confusas. •

OS ESCRIPTORIOS BA WHITE S1AU
LINE - ANOIEDADE

ix)ndres, n.w-^M^J*^;
thampton quo os escriptonos a \\ 

Ç
Star Lino estão repletos de homens, rnu

lheres e creanças, que alli passaram a noi-

to em.enormo desespero. Os empregados,
a ver so conseguiam que so retirassem, to-,

moram noto dos seus nomes e residências,
promertendo traiismittir-lhes todns ns no

ticins chegadas. Nada conseguiram,, PP-
1 

A^ casas particulares conservam os sto-

res corridos em signal do pesar, e PÇi
toda a parte só desenrolam scenas ef~Ui-
cialineiito" 

'trágicas*/.' ' "¦';•

ANNIVERSARIOS
Fazem annos bojo:
A sra. d. Laura Osório Lngôn. viuva do

sr. Arnaldo, Lagoa-, o filha cto major Ar-
thur da Fonseca'Osório, chefe da nossa
agencia no Braz _

osr. Bento tyiirino dos Santos;
o sr. Antônio Gonçalves de Cauijios,

'chefo da secção dn Secretaria (lo Interior;
o sr. José Pereira Leite de Sousa;
o sr. José de Queiroz Lacerda, director

do Banco do Conimercio o Industria:
p professor normalista Gnldino Lopes

Chngns;
o sr, Romeu do Moraes, pliarmaceutico;
o sr. Oracl Smith.
NUPCIAS1
Contractou casamento com a sra. d."*,;,,.' 

Jlarcella Pores) dilceta filha do sr.
Lino1 Gonçalves'¦$£*, íV.lwliroetor^aposeii-
tado do Thesouro' Estadual; o TilstiiR-w
cavalheiro sr. Sebastião de Moraes, che-'
fó interino da terceira secção- da Secreta-
ria do Interior.

H0SPERIH"i E VIAJANTES ,
Em carro reservado ligado no trem dns

oito da manhã, noefc ó sua disposição polo
dr. Padua Salles, secretario da Agricul-
tura, seguiu hontom para Santos a sra. d.
Anno Salles, esposa do sr. dr. Manuel
Ferraz do Campos-Salles, cx-presidonto da
Republica o actual-ministro-plempotcnoia-
rio o enviado extraordinário do Brnsil jun-
to ao governo argentino*. 

A distineta senhora - embarcou liontem
mesmo no «Avon», com destino a Buenos
Aires, acompanhada de seu filho, o rtr.
Paulo Campos Salles o sua esposa.

Acompanharam a sra. d. »\nna Campos
Salles até .Santos os srs. dr. Padua Salles,
senhora o filhos, senador dr. Luiz Piza, se-
nhora e fillios, coronel Jonquim do Sallos o
fillios deputado dr. Salles Júnior, e outras

UM; SUICÍDIO DAS A-.TURAS

LONDRES, 17 (E) - Um aviador, que
hojo fazia umn nsconsão; deolnrou que ia
subir novamente, quando, depois da es-

poctaculo, os espectadores iam a retirar-
so. Em conseqüência do.aviso, ficaram e o
aviador clevon-se a grande altura, descre-
vendo vários círculos pelo campo de avia-,

çãe Depois, 
'desceu um pouco, e,: quando so

encontrava a algumas centenas do metros

poz-só do pó-no aeroplano, e, dando um

pulo precipitoú-se no espnço, cabindo a

pequena distancia do publico, esphncclado
"completamente. Os jornaes, commentando
este suicídio, attribuem-no o amores mal
correspondidos.

Estados-Unidos
ANCIEDADE POR NOTICIAS DOS

NÁUFRAGOS -DO (.TITANIC»
• NOVA YORK, 17. (E) — Desde hontem.,

ás 9 horas da noite,' ató agora, quo uma
Ki-nhdo multidão invade os escriptonos do
Agencia da Whito Star Linie. As mulho-
res choram inconsolaveis e os homens nao

podem esconder a. sua'. commoçãó. Iodos
os empregados da agencia passaram »
noite acordados, fornecendo a todos ns
poucas informações do que dispunham.

A CATASTROPHE DO «TITANIC»^
VÁRIOS SOBREVIVENTES — NO-
VAS INFORMAÇÕES ¦

NOVA YORK, 17 (E)-Nos esoriptorios
da Whito Star Line esporam-so novos de-
talhes sobre a catastropho.

A lista dos sobreviventes confirma que
o sr. Ismary, madamo Astor, srs. Cosmo o
Mada, mllo. Huys o lady üuffgordou fo-
ram salvos.

A lista não cita os nomes do madamo .ls-
may e dos sra. Hays o Astor.

O NAUFRÁGIO DO «TITANIC» — A
COMMISSÃO DE INQUÉRITO OU-

.VIRA' OS SOBREVIVENTES
WASHINGTON, 17 (E) — O presidente

da conimii-são dé inquérito sobre á catas-
tropho do «Titanic» annuncio quo terão
de prestar depoimento» perante a oom-
missão todo3 os sobreviventes do naufra-
gio, afim de se averiguar o motivo por
que não se puderam salvar todos os -passa-
geiros, ,.—:'.

Da equipagem do «Titanic» faziam pat-
te numerosos cozinheiros francezes e ita»"lianos,

Seguiu hontom para Santos, donde
embarcou poro o Rio,, o .monsenhor.dr. Bo-
nedicto A|vcs do Sousa, pro-vigano geral
do arcebispado. ;

Regressou hontom ao Paraná o dr.
Mario do Castro Nascimento, delegado ou-
xiliar cm Curitybo. e que aqui voio repre-
sentar o govorno daquello Estado no Con-
venio Policial. .

Acham-so nesta capital hospedodosj
No Rótisserio Sp.òrtsmaii, os srs. João

Cnlvct, Carlos.. Guinlcs, dr. Pruu-mto de
Moraes Filho, Otto. Wrught, Julio Barbosa
o dr. Guilherme Oastés;

no Hotel da Bella.Vista, os srs Anto-
nio Augusto Godoy. M. Piorret, Eduardo
Martins ó familia, senador Mollo Peixoto,
Claudino Cintra o filhos; João ^1 eixoira o
familia; Eduardo. Hoffobach, José Mello
Moraes, dr. Pedro Tavares, Porto Notto,
Joaquim Alves Ponte; • „,mr

no Hotel Mn ostic, os si-s. John Dupnr
Júnior Horlos A. Cloyo, Dov.d Reli, Paul
Honetello o Lucien Lerel.

NF.CItOIOr.lA ¦- .,
Luiz de Sousa Queiroz

Falleceu hontem, ás 2 horas da madru-
gnda nesta capital.- um-dos•cavalheiros
mais respeitáveis e estimados da sociedade
paulista, o sr. Luiz Antônio do. Sousa
Queiroz. .

Victimou-o uma syncope cardíaca.
A infausta notioia, divulgada logo ns

primeiras horas do manhã, causou protun-
da consternação no largo circulo das rela-
ções do oxtineto. - ¦• ",

O sr Luiz do Sousa Queiroz nnsceu nes-
to capital a 2 de julho de 1836, contando,
portanto, 70 annos do edade.

Segundo filho do illustro senador do
imporio, barão do Sousa Queiroz, passou,

sr. Luiz'do Sousa' Queim longos.annos
de sua infância e adolescência na Allemâ-
nha, a estudar humanidades e engenharia
em Haimóvér. , ,

Voltando no Brasil, dedicou-se a lavoura
do cafó, abrindo grandes fazendas om Le-
lóm do Descalvado e Cnmpinns, om terras
que.' lhe foram doadhs por séu pao, pos-
stiidor dolatifundios.comq sésabo, om dif-
ferentes zonas do Estado.

A 21 de junho do 1871 contrnhni matri-
monio.com a exmn. srn. d. Antonia Pom-
peu do Camargo, filho do prestigioso che-
<e republicano, cainpinòiro Antônio lom-
peu de Camargo,.  '..'»•

Desso matrimônio houve os seguintes li-
lhos:  • ¦ ' _ .

Silvio e Luiz Antônio do Sousa yuei-
roz-; Jorge, fallecido om 1900; dd; Isme-
nia o Carolina de Sousa Queiroz; d. An-
tonio do Sonsa Quoiroz Oliveira, casada
com o sr." José Whitaker de. Oliveira; d.
Alico do Sousa Quoiroz ..Barros, casnda
com o sr. Luiz do Aguiar Barros; d. Is-
malia de Sou.sa Quoiroz Sampaio, casada
com o sr. Geraldo do Mesquita Sampaio;
d. Ida do Sousa Queiroz Forraz, casada
com o dr. Domingos Licinio Ferraz do
Camargo.  ¦,"¦¦¦ .

Era irmão dos drs. Francisco Antônio,
Nicolau, José, Carlos e Antonio do Sou-
sa Queiroz; cunhado do dr. Albuquerque,
Lins, presidente do Estado; o tio do
exma. esposa do dr. Olavo Egydio, secreta-
rio da Fazonda.

Cavalheiro da mais fina educação,, no-
tavel era a distineção do suas maneiras,
a urbanidade e affabilidade de trato.

A todos quantos o conheceram, deixa
Luiz Antônio de Sousa Queiroz a rnaiB

profilida saudade.

¦ Era o pròtotypo'do homem do bem, do
homom do honra por oxcellencia, e a sua
morto cobro do luto urna das mnis nnti»
gos o distinetns fainilias paulistas.* O onterro do vonorando ancião realiza»
so bojo, ás 9 horas o meia da manhã, sa-'""do. o forotro ,da alameda Notlimnnn u«.39, para o cemitério da Consolação.'O «Correio Paulistano», lamontnndo
sineoromento o triste acontecimento, en'via á exma. familia eiilutada ns siiimr-n,
dolehoins,
Entro o elevado numoro do pessoas que,durante o dia e o noitodo hontom, Vela-ram o corpo o foram apresentar peznmeja digna familia Sousa Queiroz, vimos oaseguintes:
tíoiihoras: Helena de Albuquorquo Lins,branciüca de Sousa Queiroz, Jcssy de Sou-sa Queiroz, Mario Flora do Sousa Quoi-ros; Vitnlina Pompeu do Sousn Queiroz,Sara Tnunny do Sousa Quoiroz, Ar.toniet-

tá Aninrnl do Sousa Queiroz} Lúcia da
Sousa, Queiroz, Leonor do Sousa Queiroz,Isabel Rubião do Sousa Queiroz, Julietta
Assurnpção do Sousa Queiroz, Adelin Ta-
mandoré Uchôa, Adolia Fngmides, Aniiita
Camargo, Maria Angelina Dius dn Silva,
Paula Campos, Antonia Cintra, Adeluidu
Meira, Elisina Egydio, Olivia Levy, „'ül»
mira Pucheco o Silva, Antonia de Sousa
Queiroz, Gisella do Sousa Queiroz, Julia
do Amaral,. Raphnola Pompeu, Isabel Pa-
raiíuguá, Baronesa de Loreto, viscondessí
do Taünày, Isolina Mello Franco, Ma-
thildo Mesquita, Antonia Novaes, Mathil-
do Lacorda, Francisco Teixeira Pompeu,
Erniaiitina Fonseca, Leticía Italston, A<Io-
laido Fonseca, Arminia

Mesquita, Rita Sampaio,
quita, Evniigelina Parn
Bacollar; Elisa Lacerda
nha Bueno Amaral.
Senhoritas': Marina do Soiisá Queiroz,

Cainillá do Sousa Queiroz, 
"Maria 

Josó
Uchôa-, Cnrinèn Uclíôa, Adelaide de Soüsi

Quoiroz, Beatriz do Sousa Queiroz, Olga
de Sousa Queiroz, Olivia de Sousa Que*.

roz Sophia do Sousa Queiroz, Thereso ]*-
cerda, Margarida Lacerda, Beatriz Pom»
peu.

Senhores: dr. Albuquerque Luis, -dr.
José do Sou.sa Queiroz, dr. Antonio do Sou»
sa Queiroz, dr. Carlos de Sousa Queiroz,
dr. Olavo Egydio de Sousa Aninha, dr.
Francisco Antônio do Sousa Queiroz, dr.
Nicolau do Sousa Quoiroz, dr. Ignacio
Uchôa, dr. Gabriel Dias da Silva*1' dr.
Francisco Antônio do Sousa Queiroz Net-
to, Mauro Egydio do Sousa Aranha, Elõy
Ponipôo do Cam.vgo, Herculano Pempêii
do Camnrgo, dr. Ignacio de Queiroz La-
cerda, dr. Antônio do Assurnpção, dr.
Henrique de Sousa Queiroz, Silvano Pa-
checo e Silvn, dr. Gabriol da Voiga, Sil-
vino Egydio de Soiisn Aranha, dr. Kucly-
dos Fagundes, dr. Guilherme Platt, Os-
wnldo Pompêo do Amaral, Murio de Sou»
sa Queiroz, Alfredo do Aguiar Barros,
Fernão Pompêo de Camargo, dr. ..Anesio

do Amaral, Jorge Mesquita, Antonio Fer-
reira, Carlos Alberto do Amaral, Camillo
Levy, dr. Adolmnr do Mello Franco; co»
roneí Antonio Cnrlos Pncheco o Silvn, Go-
dofredo dn Fonseca, José de Albuquerque
Lins, Antônio de Albuquorquo Lias, *!r.
Manoel Olympio de Albuquerque Lins, dr.
Edmur de Sousa Queiroz, Dartio Pompêo
do Camnrgo, Alberto Pompeu de Ca-
nini-go,' Ciibas Pompêo de Camargo',
Eloy Pompêo do Camnrgo Filho,
Evniidro Pacheco o Silva, Luiz Fe-
lippe do Queiroz Lneerda, repíesentàn-
do seu pae José de Queiroz Lacerda' As-
drubal Lacerda Camargo, Luiz Paraná-
guá, dr. Joaquim Pinheiro Paranaguá,
Antonio Pompêo do Camargo, Pompêo de
Sousa Queiroz, dr. Affonso d'Escragnolle
Tnunny, dr. Alberto do Oliveira Couti-
nho, Carlos de Sousa Queiroz Amaral, dr.
Ootnvio Pacheco o Silvn, dr. João Rubião
Filho, Àdhehinr de Sousn Queiroz o Ignn-
cio de Queiroz.

O snlão nobre do palncoto da residência
do finado foi transformado cm camara
ardente.

Já é grande o numero de corôns envia-
dns para o enterro.

Entro as coroas figuram as seguintes: ,
«A meu querido Luiz, saudades de An-

toninha»;
«Ao quoridó papae, saudades de Tonj

.c j«ü;;; •, , ,. .,_ r a]lrn«Ao quei-ido papilê, saiuinat-s u» «.w?—, ¦
ó I.smnlia»;

i «Ao querido papac, saudades do Domin»
gos o Idn»; ...' «Ao querido pnpne, snudndes de Silvio
o Mnria Amélia»;

.-. «Ao querido papne, saudades de Luiz e
Alice»;

«Ao querido papae, snudndes de Luiz
Antonio»; '

«Ao querido pnpne, saudades de Isme-
nio»;

«Ao querido papae, saudades de Caro-
linn»; ¦¦ ,

«Snudndes. dos irmãos Chiquinho e Chi-
quinhn»;

«Snudndes cternns de seu irmão José,
de sua cunhada Gisella o filhos»;

«Saudades de Sara e Affonso»;
«Saudados de seus sobrinhos Pompêo e

Adhemar»;
«Snudndes de Pérsio o Mariqninhn»;
«Ao bom padrinho Edmur e.Laly»;
«Snudndes de 6eiis sobrinhos Novaes e

Totó»;
«Saudades do Mario e Lúcia»;
«Ao tio Lulu', Paiilà e Domiciano, »au-
dodes»; -.

«De Adelio e Ignacio, saudades».
«De Zozinho o Amnlin, saudades» •
«Ao querido tio, sua afilhado Beatriz»;
«Ao querido Lulu', Eloy, Chiquita o fi-

lhos»;
«A' tio Lulu', saudades de Isa e João»;
«Ao amigo Lulu', Antonio Egydio»;
«A' tio Lulu',.«saudades de Julietta e

Autoninho»; . -,
«Ao querido cunhado Lulu', Rnphaela»;
«Aó nosso querido tio Lulu', Francisco,

Túnica o filhos»; . ... V,
«Saudades dns sobrinhas Marina e Ca-

milla»; ' •*¦}.'
«Ao querido vovô, de Wnldèmar, Geor».

ginn, Odilla, Luizinho o Gilberto»; ' -
«Ao querido cunhado Lulu', saudade»

do Jcssy»; - ./
«Ao querido irmão, saudades de Helena

e Monece» . ¦•'¦*.
«Ap querido irmão, saudades de Chiqul»

nhae Üarto»; .
«Ao querido tio Lulu', de Olga e Oli»

«Ao lxini primo Lulu', saudades de ls-
menia o Julia»;

«Ao querido vovô, saudades do seus net»
tos, filhos de Ismalia e Geraldo»;

«Saudades da familia Meira».;
«Do sobrinho Joaquim, saudados».
«Ao bom irmão Lulu', Ignacio o Mai

thilde»; m
«Ao querido padrinho, de rereza»; .
«Ao querido tio, Aunita e Albino».;

. «Ao bom primo Luiz, saudades de Beí-
linha o Paranaguá»;

«Ao prezado Lulu', snudades de Augua
ta', Lili e Fritz»; .

«Saudades de Anezio e Antoniotta».;
«Saudades de Olavo o familia»;

«Ao primo Luiz, homenagem de Evan»
gelina e Antonio»; ,

«Ao nosso querido padrinho, soudader
de Leonor e Henrique»;

«A1 meu padrinho, saudades, de Vicoü"

! «Homenagem,sincera de Cândido e Eli»
za»;.. ., .

«Saudades da casa «bnissa»;
«Ao querido primo Luiz, saudades de

Baeta e Sinhazinha»; -
«Áp querido tio Lulu', saudades de Al»

berto o Anton.ietta»;
«Saudades de Thorozinha e Valentinn»;
«Ao querido tio Lulu', Carlos Vera e

Maria Antonieto». ,
— A's 8 horas da manhã, haverá uma

missa do corpo '¦ 
presoute, celebrada pelo

conego Feüsberto Marcondes Pedrosa.

Coronel Edpard Ferraz
Deu-.se hontem, ás 8 horas da manhã, o

falleeimento do conhecido e estimado ca-
valheiro coronel Edgard Forraz do Ama-
rol, que em diversas legislaturas foi depu-
tade ao Congresso do Estadp.

O ccronel Edgard Ferraz contava 50
annos do edade; pois nascera em Porto Fe»
liz a 13 de fevereiro do 1862.

A maior parte da sua existência passou
em Jahú, onde possuía importante proprie»
dade agrícola e a cujo municipio prestou re-
levantes serviços.

Deixa os seguintes filhos:' 
Durval do Paula Ferraz, fazendeiro em.
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jjnlm'; ti. ISsbhor Ferraz 1'nliim, casada
'com o dr. Mario 1'nhiin, vereador u Cn-
Wrn Municipal daquella cidnde; d. Ly-
dia Ferraz Navarro, casada com o er. Oro-
fimbo do Moraes Navnrro, fázbndoiro nessô
municipio, e sonhorita Carmen Forra*»,
'actnnlmonto residento nosta capital.
I O corpo do coronol Edgard Forrar, se-
feuiu As 3 horas o moia dn madrugada do
hoje, om trem especial, para Jahu', ondo
'so realizará o enterro.
I Acompanharam o feretro seus irmãos co-
ronol Josó Emygdio Ferraz do Amaral,
Luiz Ferraz do Amaral o sou cunhado sr.
(Augusto Leito o outras pessoas da nua ia-
milia.' — Fallo>iiam m;is:

Em quarto, partjqular da Santa Casa,
ondo so achava om trntnmonto^ falleceu
anto-hontem, pelas 9 horas da noito, o si.
José Tnvnres Machado, nogpojnntq nesta
Tiraça;

O enterro roalizou-so hontem, as_ 4 lioras
ila tardo, no cemitério do Aracá.

Falloccu hontom. nesta capital, a so-
nborita Adilia, filha do sr. Francisco Que-
rido, despachanto da Estrada do Forro
Central do Brasil. ; '

O ontorro roalizou-so hoje, ns 8 horas,
sahindo o feretro da rua liarão do Iguapo.

Falleceram mais:
Em Pedreiras, o sr. José Pedro de Ar-

ruda, sobrinho do sr. João Pedro do Godoy
Moreira, fundador daquella cidade, o ir-
mão da sra. d. Maria do Arruda Andrade,
esposa do sr. Alberto do Andrao, ro-
sidento aesía .-.'apitai.

No Rio o sr. Manuel Alves o Arau-
jo ; a srn. d. Adelaide Monteiro da Silva,
irmão dos pi?, dr Cctnvb da S! va.Antonu
Monteiro da Silva o cunhada do sr. Anto-
nio Soares do Almeida.

Em Franca, a sra, d. Erciliado Oli-
reira, esposa do sr. Cornclio Olivoira.

it

6 si e o «li
JUNDIAHY, 17
Duranto o dia do hojo foram recebidas

8.502 saccas do café, sendo com destino a
S. Pnulo 1.180 o 7.310 para Santos.

Saccas
Recebidas do Jundinhy (Paulis-

. ta) 
Recebidas da Bragantina 

» da Sorocabana
d do Pary o S. Paulo..,
» uo Ura/. 

7.458
150

3.103
i 2.822

284

Total 1-1.183

Dr. Ruy Barbosa
Do nosso representanto especial cm Fo-

ços de Caldas recebemos hontem os seguiu-
tes telegrammas:

! uPoçns dc Caldas, 17 (12 horas o 00 mi-
nuto^) — Conversando hoje com o dr.
Faria Lobato, um dos médicos assistentes
do dr. Ruy Barbosa, a propósito de um
telegramma publicado pelo «Correio da
Manhã», disso-mo s. s. que, na palestra
quo aqui tevo com o representante da-
quello jornal, declarou não recear as ir-
•regulnridadcs da temperatura do doon-
te, por isso quo os médicos tinham ao seu
alcanço os meios capazes do normalizar n
febre, que podia o pôde ser debellada com
a balnootlierapin o mésino com os meio.-
antithermieos usuaos na tlierapeutica. Re-
ceava nquello medico que continuasse a
ástlienia nervosa, quo poderia influenciar
desfavoravelmente cm todas as funcçõòs
orgânicas, produzindo unia myocàrdito,
embolia e trombose.

Sobro esta hypotbeso, que o estado
actual do doente põo fora do discussão,
os médicos nüo têm mais essas prooccupn-
ções, que os eollocaram por muito tompo
jm situação delicada o npproliensiva a
respeito' do futuro do doente.

Fica assim melhor esclarecido o pensa-
mento daquello medico, quo não foi fiel-
mento apanhado na palestra quo teve com
o representante do «Correio da Manhã»,
o qual affirmou tratar-se do uma arterio-
èsclerósè renal.

j Poços de Caldas, 17 (7 horas da noito).
A Gamara dos Deputados do Pornam-

buco enviou no conselheiro Ruy Barbosa-
d seguinto telegramma, dando n integra
tio um requerimento apresentado áquella
casa do Congressoi.

. «Requeremos quo a Câmara telegrapho
a familia do dr. Iluy Barbosa, fazendo
lentir que, em nomo do povo do Pornam-
buco, a Cnmara faz ardentes votos polo
restabelecimento do grando brasileiro, a
maior gloria do paiz. — Gonçalves da Bo-
cha, Octavio Tavares, Lcssa Paz, Franeis-
co Synesió.»

Essa proposta foi unanimemente appro-
vada. Saudações. — (Assignado) Alexandre
Bocha, presidente; Arthur Diniz, socre-
tario.»

Poços dc Caldas, 17 (9 horas o 35 minu-
tos da noite). — ü dr. Ruy Barbosa pas-
sou muito bem a noite. Desappareceu por
conipjcto a febre o a diure.so ó boa. pois o
enfermo urinou corca do oitocentas gram-
mas, om doze horas.

S. exa. já so tem levantado no quarto,
põdèndo-so .acreditar quo o grando bra-
lileiro entrará logo em convalescença.

Poços dc Caldas, 17 (10 horas da noite).
O boletim dos médicos assistentes, affi-

xado ús 7 horas da noite, refere que ne-
nluinia alteração soffreu o estado do docn-
te, do hontem para boje.

Regularizou-so hoje, animadoramente, a
funeção hepnto-renal, que estivera insuffi-
oiento duranto muitos dias.

O systema nervoso, a principio com um
grau pronunciado do astbcnia, acha-se
actualmenlo om condições lisonjeiras.

Persistem apenas certos syinptomas de-
correntes dos collapsos havidos, mas que,
dentro do curto praso, si nüo sobrovier ac-
cidentõ do maior importância, pormitti-
rão o inicio da convalescença.

SANTOS, 17 , „;,
Vendas, não constam. ¦'•.•„;.:-[i','í'!.;'•;-
Morcado, paralysndo.' 

"••"";•'>•¦-': .
Baso, nominal.
A Companhia Intermediária do Santos

registou liojo a venda do saccas.
Saccas

Entradas  13.715
Desdo l.o do itíoz  170.383
Desdo l.o dp julho  9.317.073
Existência, hojo, om sogunda

mão  1.891.700
Média  10.022
Despachadas  15.245
Emliareadns 2.701
Idem, desdo l.o do mez  212.313
Idem, desdo l.o do julho  8.017.436
Passagens  14.183
Idom, desde l.o .do mez  169.237
Idom, desde l.o do julho  9,298.441

Sahidas:
Saccas

Europa  08.590
Estados Uuidos  191.015
Argentina 3.092
Uruguay 181
Por cabotagem —

100
Em egual data do anno passado:

Saccas
Entradas 4.249
Idem, desdo l.o do mez 01.118
Idem, desdo l.o do julho 7.761.029
Existência om primeira e se-

gunda mão 1.040.195
Média 3.000
Vendas ' 8.034
Baso 6.300
Despachadas 10.413
Embarcadas 12.221

SANTOS. 17
Compradores em Santos para os typos

da Bolsa do Nova York:
Typo 3 .- 89800
Typo 4 89000
Typo 0 89-100
Typo 0 8$100
Typo 7 7$700
Typo 8 7S200
Typo Oí-iSOO-
Mokà superior' dó com-

missarib S?5Ü0

Observações sobro o meroado: Calmo;
inalterado a 3 ds. do baixa.

LONDRES, 17 — (Fechamento)-
Maio  64
Julho 01
Sotombro  03/9
Dczombro  03/3
Observações sobro o mercado: Estável;

alta do': 3 à 0 ds.

Ainda hontom, na abertura do nosso
mercado do cambio qno era calmo, vi;(o-
rava Jio Tho Britisll Dank of South
America, a CotaçEto bancaria do lfi 1/8
d. o nos demais bancos, a do Ki n/Wld.,
isto porém, com oxeopeflo dn Brasília-
nisolio Dank fur Dóutschlánd, quo sa-
cava a 10 9/G-í ti.

Para os negocies cm papel, repassado,
a Banca Fràncósò e Italiana, offurtava a
taxa (lo IG 11 /Oi d.

Nesta posiç&o permaneceu o mercado
calmo o inalterado ató u. hora do fecha-
mento.

O movimento do dia foi insignificante.
A' taxa dc 16 1/8, que foi a official

do hontom, a libra esterlina valo 149884,
o franco 592 o o marco 730.

A' vista, 16 d., n libra vale 159000, O
franco 507, o maTco 73G, a lira 593, cem
róis fortes '310 o o dollav 39091.

CÂMARA SYNDICAL
A Çamafa Syndical dos Corretores af-

fixou hontem a sêguinlo tabeliã:
Londres 
Paris 
Hamburgo '.

Itália 
Portugal 
Nova York 
Soberanos 
Contra banqueiros .
Contra caixa matriz.

Em egual data do anno passado:
Extremos:

Contra banqueiros  15 15/10 n 16 d.
Contra a caia matriz 15 15/16 a IG d.
Soberanos 

CAMBIO DO RIO

O Banco do Brasil saca a IG 7/32
Letras offerecidaa 16 7/32
O Banco do Brasil compra 16 D/itó
Outros bancoB compram a IG 9/32

Morcado estável.

SANTOS. 17
As cotações de fechamento da Compa-

nhia Registadora do Santos, na base do
typo n. 4, foram as seguinte.-,:

Comp.
 8$600
 8$700
 89825
 89825
 89S2Õ
 89825

Abril 
Maio 
Junho ...
Julho ....
Agosto ,.
Setembro

Vend.
89025

a. 89725
89850
89850
89850
89850

17 (Telegrammas do «Cor-

Intermediária registou
— escoas do café, na

SANTOS
reio»),

A Companhia
hojo a venda de
baso do typo 4.

Desdo l.o do mez, 27.000 saecns.
Desdo l.o do julho foram vendidas

8.195.000 saccas.
Cotações:

. IG 1/8 1G d.
592 597
730 736

593
310

39091
iãSiÓÓ

16 3/32 lfi 5/32
16 3/32 16 5/32

-ksQ-OHB-*-

eatros e SalOe

Comp, Vond.
Abril 89000 89625
Maio 89700 89725
Junho ¦;  89825 SSSSÔ
Julho ,;,.,. .,,i„-r...;...'.; 89825 a' 89850
Agosto •;,.,(;..- 89800 89825
Setembro 89800 a' 89825

SANTOS, 17 — (Telegrammas do «Cor-
reio»), ;

As cotações de fechamonto da Compa-
nhia Auxiliar do Commercio de Santos,
na baso do typo 4, foram as seguintes:

Comp. Vend.
Abril   89600 a 89025
Maio  89700 a 89725
Junho  89825 a 89850
Julho  89850 a 89875
Agosto  89825 a 89850
Sotombro  89775 a 89800
Outubro  Nominal

RIO, 17
Saccas

Entradas 3.278
Embarques:

Para os Estados Unidos .- 2.475
Para a Europa 1.025
Para o Rio da Prata —
Para outros portos —
Cabotagem 215
Existência 159.228
Vendas 4.599

3. JOSÉ'

A companhia italiana juvenil dos ir-
mãos Billáud levou hontem, ainda uma
vez, a Viuva Alegre, cujo desempenho foi
egual ao quo jú conhecemos. Casa regu-
lar,

Hoje, pola quarta vez, a Casta Susa-
na.

POLYTHEAMA

Continuam om pleno suecesso alguns nu-
meros do acttrt'1 prográmma deste café-
concerto, notada monto os equilibristas Vil-
io nnd Lillie, as .irmãs Florida, os mn-
encos snbios o o trio Sola. Esto numero cn-
tão 6 qno cahiu devoras no gotto do j)U-
blico. O espeetaculo do hontem correu com
grande animação.

Hoje, a funeção do costumo com va-
riadÍ6simo prográmma.

CASINO
Este popular .}Mt$'ÍS-7i<iíi apanhou hontem

uma boa casn.
O prográmma annunciado teve esmerada,

execução, snlientnndo-se os números em
que tomaram parto Les Monteis, Marin e
Lidy Wcston.

Hoje, espeetaculo com excellente pro-
gramma,

imou
Exbibom-so hoje, nesto procurado cine-

ma, os bellos films O feitiço dc Paris, com
cerca de 900 metros, dividido em duas par-
tes, e O despertar, drama bastante inte-
ressante.

cidnr-so, comprando uma gramma do co-
caina em cada uma dus pharmacias Bor-
gts, Central o Normal.

Dopois, dirigindo-so ao Café Brandão,
do propriedado de seu pae, na praça An-
tomo. Prado, esquina da rua do S. João,
ingeriu o lanoathesico, sendo soccorrido
a tompo pela assistência policial.

Recolhido á Beneficência Portugueza,
pára continuar em tratamento, Brandão
por duas vezes inundou portadores á Pon-
são' íris, pedindo a Nenô quo fosso ter
com elle, pois era seu desejo sabor si olla
o abandonou do livro o espontânea vonta-
do ou levada por suggcstõôs oxtranhas;

Doriea, as duas vCzcs recebeu o rectt-
do, não o transmittindo a Nenô, a quem
queria «encarroirari), na sua phraso pit-
torpsea do úlcáiotn.

Não. obtendo resposta alguma dos seus
recados, Brandão do tal fúrma sò dosorien-
tou, quo hontem, pela manhã, fugiu da
Beneficência, adquirindo om seguida um
revólver na casa de awnãs de Do Meo, á
rua do Seminário.

E desdo o meio dia Brandão foi visto
no largo do Paysandu- em attitudo do
espoetntiva,

Passando a essa hora um sou amigo in-
timo, pediu-lho quo fosso á Poii3ão íris o
verificasso si Nenô estava realmente, alli.
O amigo foi o voltou momentos dopois,
declarando-llio quo Nenô não só estava
como ia sahir a passeio naqüollo momon-
to.

Brandão esperou, cheio do impaciência,
até que, por volta daa 2 horas da tardo,
a sua atuante sahiu, acompanhada de um
creado da pensão, com o qual tomou um
«taxi» no largo do Paysandu.

Ao chegar nas immediações do Casino
o creado apeou-so o o automóvel continuou
em marcha vagarosa.

Brandão, numa corrida, alcançou o vo-
hiculo som difficuldade e. saltando no es-
tribo, quebrou com o revólver uma das vi-
draças,. desfechando om seguida quatro ti-
ros oontra Nenô.

Depois, voltando a arma contra o ouvi-
do direito, tentou suicidar-so, uo quo foi
obstado pelo «cbauffeur».

Tudo.isso so passou com grnndo rapidez,
sendo Brandão agarrado immodiatamcn-
to pelo soldado Josó Fernandes Junior, da
4.n. companhia da guarda oivica, o oondu-
zido para a Repartição Central da Poli-
cia.

A esso tempo, diversas pessoas quo acu-
diram ás detonações dos tiros, tratavam
do soecorrer Nono quo, desmaiada, apre-
sentnvü ferimentos no pescoço o nas oos-
tas.

Dado.aviso para a Policia Central, com-
pareceram a autoridado o os médicos do
sorviço naquella Repartição.

Maria'Emilia (Nenô) depois do receber
os primeiros curativos, foi transportada
para o hospital do Misericórdia, sondo
considerado gravo o seu estado.

Na Policia Contrai, Brandão recusou-se
n prestar declarações, sob o pretexto do
achar-se extremamente agitado.

A' noite, porém, interrogado pelo dr.
João Baptista do Sousa, 4.o delegado, a
que está nff<cto o inquérito, Brandão con-
fossou o crime.

Depois do narrar os antecedentes do fa-
cto pouco-mais ou menos como acima ficou
exposto,.o.criminoso acerescentou ter ni-
bido quo quando Alexandrina da Costa foi

á sua casa, no dia 14, disso a Nenô ter
averiguado que ello Brandão tinha outra
amante, tondo sido essa o estratagema
imaginado para suggestionar o espirito
da mia amante.

No inquérito depuseram om seguida Ly-
gia Cesoila o Laura Nunes, pensionistas
de Doriea, que affirmarani quo Brandão
maltratava Nenô e ns testoiminhns pre-
senciaes da scona do sanguo, Paulo Naca-
rato, Luiz Cosonza o Sebastião Josó.

O inquérito prosoguirá hojo no posto
policial da Consolação.

Finos iiniiu

èiz

EXPOSIÇÃO DE PINTURA HESPA-
NHOLA, PELO ARTISTA JOSÉ'
BERMUDO

Na «Casa Verde», da rua do S. Bento,
'abrirá hoje uma exposição do alguns es-'tudos 

o dois pequenos quadros, num total
de quinzo obras, do pintor hespanhol Josó
Bermudo.

José Bermudo não é um desconhecido
no meio artístico mundial

Novo ainda, os .seus trabalhos começa-
ram a merecer quo fossem acceites em di-
versas exposições, ondo as criticas dos on-
tendidos, lhes foram favoráveis, figurando
6 seu nome o o seu retrato, aos 34 annos.
de edade, no «Diccionario Encyclopedico
Hispano-Americano», ao lado de nomes
consagrados de ha muito na arte da pin-
¦tura.

Dahi por deanto, as suas. obras cada
vei^niais se impuzeram á consideração pu-
blica, a ponto de vôr alguns dos seus qua-
dros premiados, o de lhe terem sido offe-
recidas duas condecorações, entrando tam-,
bom, na qualidade de professor, para 

'a
Escola do Artes e' Officios, de Madrid.

Alguns dos quadros desto interessante
artista são hojo propriedade dos Museus
de Madrid, Chicago, Tarragona e Coru-
liha, tendo também recebido a distineção
do entrar na municipalidado da corto e
nas coltecções maravilhosas da infante
d. Isabel, assim como na posso de vários
particulares, em cujas casas se sabe exis-
fcir sempro nm meticuloso cuidado na es-
colha das obras do arte.

,j José Bermudo tenciona levar alguns dos
pus quadros á Argentina, onde já oxiste,
lio museu argentino, um estudo de'ca-
peça, feito ba cerca de 30 annos.

| Cumprimos, pois, um dever chamando
t. attenção de S. Paíilo para a exposição

Íosé 
Beraudo, que bojo se pôde apreciar

a •«Casa, .Verde»*

¦:''¦''

íiy , ¦". , . - '¦]

Preço pnra o typo 7, por 10 kilos, 89715.
Morcado, firmo.

MERCADOS ÉXTRANGEIROS
((fc-qrviço especial da Agencia Sul Amo-

ricana)
Maio  80 1/2
Julho  85 3/4
Setembro  85 3/4
Dezombro  85
Observações sobro o mercado: Estável;

inalterado.
HAVRE, 17 — (Segunda cotação).
Maio  SO 8/4
Julho  80
Setembro .. .'  86
Dezombro  85 1/2
Observações sobro o morcado: Estável;

alta do 1/4 a 1/2.
HAVRE, 17 — (Fechamonto).
Maio  80 3/4
Julho .- 86
Setembro  86
Dezembro  85 1/2
Observações sobro o morcado: Estável;

altadõ 1/4 a 1/2.
Vendas do hoje  36.000 saccas
HAMBURGO, 17 — (Abertura).
Maio  68 1/2
Julho  69 1/4
Sotombro  69 3/4
Dezembro  69 1/4
Obsorvaçôos sobro o morcado: Estável;

baixa do 1/4/
Vendas do dia 9-4-912 ... 45.500 saccas.
HAMBURGO, 17 — (Segunda cotação).' Maio  68 8/4
Julho  69 1/2
Setembro  70
Dezembro ...  69 1/2
Observações sobre o morcado: Estável;

alta gorai do 1/4..
HAMBURGO, 17 — (Fechamento).
Maio  68 3/4 .
Julho ... .-..'........;.... 69 1/2
Sotombro ... ....;  70
Dozcmbro ...  69 1/2 .'Observações sobre o mercado: Estável;

inalterado.
NOVA YORK, 17 — (Abertura).
Maio  14.00
Julho  14.10
Setembro  14.20
Dezembro  14.09
Observações sobro o mercado: Estável;

alta do 1 a 4 pontos.
NOVA YOR, 17 — (Sogunda cotação).
Maio  14.00
Julho ...  14.08
Setembro ¦.  14.17
Dezombro ... ,'  14-17
Obsorvações sobro o mercado: Instável,

inalterado a 2 pontos do alta. Baixa de 1
ponto.

NOVA YORK, 17 — (Fechamento).
Maio ...  13.99
Julho  14,08
Setembro ...  14.16
Dezembro  14.06
Observações sobro o morcado: Calmo;

inaltorado a 1 ponto do alta. Baixa do 1
ponto.

Vendas do hojo  27.500 saccas.
LONDRES. 17, — (Abertura).
Maio  63/6
Julho  63/6
Setembro ....,, 08/6.
Dezembro ... i 63

Scena de sangue
No largo do Paysandu' — Um joven de

21 annos de edade que salta num auto-
movei o desfecha quatro tiros de ro-
volver contra uma mulher — Suicídio
evitado pelo «chauffeur» — 0 'estado

grave da victima — Antecedentes do
facto.

No.largo do Paysandu', proximidades
do .theatro Casino, desenvolveu-so hontem,
cerca do 2 horas da tardo, violenta o Ta-
pida scena do sangue, de que foi autor
o fcreslouoado joven Manuel do Sousa
Brandão, quo na noite de 15 do corrento
tentou suicidar-so num café da praça An-
tonio Prado, ingoriudo tres granunas do,
cocaina.

Manuol do Sousa Brandão, quo tem ape-
mis 21 annos do edade, indo no dia 16 do
janeiro ultimo, com vários companheiros,
á casa de tolerância denominada Ponsão
íris, á rua do S. João n. 149, de proprie-
dade do Doriea do tal, ahi conheceu Ma-
ria Emilia, uma rapariga brasileira, de 17
annos do edado, baixa, clara, do olhos
e cabellos protos, mais conhecida pelo ap-
pellido do Nenô. ' .!_.-., -

¦Natural da villa de Caracol, no: Estado
do Minas, Maria Emilia andou por Es-,
pirito Santo do Pinhal, S. João .da.Bón.'
Vista e Amparo, numa vida' de' dissipa-1
ções, chegando finalmente a 29 de setem-
bro do anno próximo filido a esta capital.

Sendo desde essa data hoffpede da Pon-
são íris, veiu a conhecer Manuol dó Sousa
Brandão, do quem so apaixonou violenta-
mente. ...

Brandão, com a inexperiência dos, seus
21 annos, que levam a oror nns- cousa?
mais absurdas e conduzom á pratica de
todos os desatinos, foi desde logo orapql-
gado por essa paixão de alcouco, entran-
do a trabalhar com empenho' para a re-
generação ¦ da ovelha desgarrada.

Para isso conseguir, e farto de aturar
as torpes explorações a que Doriea que-
ria submetter a desgraçada moça, Bran-
dão retirou-a da Pensão íris, installando-a
na Pensão Allemã, para familias, á rua
José Bonifácio. Dahi mudou-se dins de-
pois para a Pensão Malheiros, & rua Vinte
e. Cinco de Março, do ondo ainda uma
vez a transferiu para a casa n. 1 da rua
Victoria.

Nessa casa viveram os dois discreta-
mente até ao domingo da semana passada,
quando Brandão, ao regressar do traba-
lho, não mais encontrou a sua Nono.

Indagando da vizinhança e de pessoas
de sua amizade, Brandão veiu a saber que
Alexandrina da Costa, enviada do Doriea,
tinha reconquistado Nenô para a Pensão
íris.

Indignado, sem ficar 6urprebendido,
pois já conhecia as intenções de Doriea
a esse respeito, Brandão tolephonou para
a Pensão, não obtondo resposta alguina
sobre a permanência da sua amanto na-
quella casa.

Assim sendo, foi, á noite, pessoalmente,
á Ponsão Íris, mas Doriea recusou-so tor-
minantemente a pormittir que ello falas-
se a Nonê, apesar do choro convulsivo des*
ta, que alarmou a todos da pensão.

Na noite do dia immediato, não tendo
encontrando meios do falar á sua amante,
Manuel do Sousa Brandão-deliberou sui-

Scena cannibaiesca
Num casebre dà-Villa Cerqueira César —

i}rría"rpreta ébria que assassina a gol-
pes da machado uma pobre sexage-
narián— Sete annos no fundo de um
leito PO Inquérito y-~'(S''4r.'rJòáo Baptista de Sousa,'1 quarto

delegado; ijiYóseguindo no inquérito sobro
o selvagem assassinato, a machado, com-
mòttidô antc-hòntem num casebre da Vil*
Ia Cerqueira Cçsar. apurou porfeitameii*
to a responsabilidade da preta Maria Ri-
ta do Oliveira.''

Do depoimento das varias testemunhas
o das próprias declarações de Manuel Al-
ves, zelador-do Velodromo, o filho da vi-
ótima, resulta mais ou menos que Maria
Joaquina Alves, nora' da' assassinada, tevo
corta cumpUcidado na horripilante scena
do sangue.

Segundo^ Manuel Alves, sua mulbor,
Maria Joaquina, maltratava a pobre en-
ferma que ha sete annos jazia no fundo
do loito? tolhida por uma paralysia.

Embnagando-«o ultimamente, Maria
Joaquina mantinha camaradagom com a
assassina, sondo possivel quetenha influi-
do no animo desta paTa a pratioa do he-
diondo crime. ,

Proseguihdo nas suas declarações, Ma-
nuel Alves roforiu que sua mãe, Benedi-
cta Alves, residiu ató tres mezes passa-
dos com uma sua filha, na rua da Conso-
lação, mudando-60 ultimamente, por mor-
to dnquelln, para o casebro em que so dou
o crimo.

Do quatro dias a esta parto, a assassi-
na apparocia freqüentes vezes em sua ca-
sa, razão, por quo a expulsou.

, No inqúprito já depuzoram _ as testo-
munhas Ângelo Costabilo, Antonio do OM-
veira, Francisco Músoula o Luiz Anligono.

O cadáver de Benedicta Alves foi bon-
tem autopsiado polo medico logista dr.
Xavier dé Barros, que verificou duas ex-
tensas fraetnras do crnnco, nas regiões
temporal ojparietal esquerdas.

A «causa*mortÍH» foi hemorrhagia co-
robral traumática.

ta tristeza, sendo absolutamonto impossi-
vol descrever alguns episódios quo aqui so
tôm dado.

A'o vezes a multidão mostra ligeiras os-
peranças, em faço do certas bifo: inações,
mas cedo essas esperanças dosapparecbm,
dando logar ã mais pri mula , anciedado,
quando chega alguma coihinunicaijno quo
confirma calamidades até então desço-
uhccidao.

Communicam do Paris:
Toda a imprensa francesa apresenta po-

sames á Marinha Morcnntp lnglcza polamaior oataslronho marítima quo a hiato,-
ria regista.

<:Lo Tomps» publica os necrológios do"William 
Stcail, o grnndo publicista in-

glez. director da «Rowiow of Rowiows» ;
millionario Astor o major Butt.

A' hora om que tologrnpho, 10 da noi-
to, acabo do dar unia volta polas rodaq-
ções dos jornaes, inclusive agencias das
grandes folhas do Londres o Nova York,
o verifico com pesar quo não ha mais no-
nhuma esperança do quo tenham sido
salvos outros passageiros além dos qno pu-
dprnm recolher a bordo do «Carpathia».
Ao contrario, pároco quo o numoro dos mor-
tos é maior do quo a principio so suppoz

Na lista dos passageiros do segunda ; Isis-
se do «Titânio», publicada pelo «Matinn,
leio o nomo do um José do Brito, que devo
sor brasileiro ou portuguez.

O '«Herald» diz que d «iceborg» quo so
chocou contra o «Titanic» media vnrios ki-
lomòtrds do extensão.

Todos os jornaes referem, admirador, o
commovidos, o sangue frio do radiotologra-
phista do «Titanic», que ainda á mein noi-
to expedia communicações á sua própria
familia para tranquilliznl-a dizendo quo
não corria risco, quo ora impossivol um
naufrágio e que o vapor estava marchando
devagar pnra Halifax.

Referem do Londres:
O «Evoning Nows» publica rim tologrnm-

ma do Nova York annuncinndo quo já
foram encontrados os cadáveres do coronel
Astor, do capitão Smitb, commandanto do
«Titanic», o do outros officiaos do vapor
naufragado.

O numero do sobreviventes 6 constituído,
na sua quasi totalidade, do mulheres o
creanças.

Os operadores das numerosas estações
radiogrnphicns, estabelecidas no longo da
costa — diz o telegramma do «Evoning
Nows» — receberam duranto a noito pas-
sada numerosas mensagens contendo os no-
mes da maior parto dos sobreviventes quo
foram recolhidos pelo tCarpathia».

O3 botes salva-vidas do «Titanic» po-
diam recobor, segundo declara a agencia
da «YVhito Star», o dobro dos passageiros
qno so adiavam a bordo no momento do
desastre, o so houvo tnntns victimns, como
parece, foi porque as lanchas foram ao fun-
do com o vapor.

Outro telegramma do Belfnst para b mes-
mo jornal diz quo o «Titânio» dispunha do
32 embarcações salva-vidas, podendo reco-
lbor 1.920 pessoas.

Dada esta circumstnnoia o o facto dn
operador do «Titanic» ser um profissional
habilitado o experimentado, o desastre é
um dns mais mysteriosos quo têm oceor-
rido até agora.

O operador expediu mensagens perfeita-
mente claras, desdo que se deu o choque
ontro o vapor e o banco do n;clo até quo os
botes salva-vidas foram ãrriados.

Desdo este momento, porém, nenhuma
outra communicação foi recebida nem om
terra, nem a bordo dos diversos vapores
quo ímmodiàtamohto se puzoram em mar-
cha para o local do sinistro.

Ha quem protonda explicar a falta de
informações do bordo do «Titanic» com a
oscillação repentina das ondas da telegra-
phia som fios.

Aos apparclhos recontores as ondas cho-
gavam, a principio, com toda a rogularida-
do, o quo indicava quo o operador do «Ti-
tanic» não estava nervoso nom agitado.

Mais tardo chogavam irrognláros, agi-
tados o acendidas, o pouco dopois touos os.
apnarclhos ficaram om silencio absoluto,
Foi nesto momentrj, segundo so presume,
quo' o «'titanic» desappareceu debaixo da
agun.

E' tambom muito provável quo alguma
cousa do trágico so tivesse passado no mo-
monto do arriar as embarcações salvn-vi-
das, e fossem ontão cortadas as çommunica-
ções. ' . '

Da loucura ao suicídio
Um soldado que se enforca no hospital

militar — Comparecimento da autori-
dade policial — 0 exame cadaverico

Ao hospital militar, foi ha dias recolhi-
do. por so achar alterado em suas faculda-
des montaes, o soldado Durvalino Cyria-
co. n. 95, da primoira companhia do pri-
moiro batalhão, com 28 annos do edade,-
solteiro.

Poucos dias após a sua intcrnnção.Dur-
valino, quo soffria de mania religiosa, ten-
tou suicidar-so dando um golpe de canivete
no peito.

Hontem ás 10 horas da manhã, um sol-
dado dirigindo-so á privada do hospital cn-
controu Durvalino onforcado.

O infeliz atou ao pescoço um lençol que
amarrou nas grades do forro da privada.

Para não ser prosontido, cobriu com um
cobertor as grades.

O dr. Amaranto Cruz, diroctor do lios-
pitai miíitar, communicou o facto á poli-
cia, tondo comparecido no local, o dr. João
Baptista do Sousa, quarto dologado, o os
medico drs. Pedro Nacarato o Alfredo de
Castro quo vorificaram o óbito dando como
«causa mortis» aspbyxia por suspensão,

O cadáver do soldado ficou-recolhido ao
próprio hospital, do ondo deverá snhir o
enterro.

ponteadas e aggressões
A cozinheira Maria Francisca, empre-

gadn, em casa do Fuão Schmidt, ú run
Magdalena, 11. 2(J, quòixou-so hontem a
policia da Libordado do quo foi osbofo-
tenda pelo seu patrão.

O dr. 2.0 dolegado, como lho cumpria,
fez tomar por termo as declarações da
ófCondida o mnndou submettol-a a oxamo
do corpo de delicto.

Mapa Fiiiticiscn nprosontnvn varias
eccbymoscs o escoriações o uma contusão
na bòcca, da qual resultou a perda do
um dente.

Sobro o facto foi aberto inquérito no
posto policial <la Libordado.

A's 4 liorns dn tnrdo de hontem, o
negociante Raplinol Passarolli, de 55 nn-
nos de edade, residente á rua Visconde
de Parnabyba, 11, 113, foi atüngido na
cabeça por uma pedrada,

O ófféndidò apresentou queixa do facto
á policia do Brnz.

O monor José Antônio, do 9 nnnos
d» edade, morador com seus paesr-<U-rua
ülycerio, 11. 103, penetrando hontem, cor-
ca das 5 horaa da tarde, por travessuras,
no quintal da casa da vizinha, foi por
esta ferido coin a-ponla de uma faca na
região gluttea.

Os pães do menor apresentaram queixa
á policia, sendo aborto inquérito sobro
o facto.

Virginia Rodrigues do Toledo, do
18 annos do edade, residento á rua Con-
sellipiro Brotero, n. 163, queixou-fio hon-
tem á noite á policia de tor sido brutal-
mento aggredida a soecos o pontapés por
sou marido João do Toledo.

A queixosa, submotüda a oxnmo de
corpo do delicto, apresentava occhymo-
ses na poma esquerda o uma contusão no
frontal esquerdo.

Sobre o fnoto foi nberto inquérito.

Desastres e ferimentos
O hespnnhol Francisco Fontcfria, do

22 nnnos do edade, Tesidentc á avenida
Rangel Pestana, n. 212, no descer do um
bonde, bontem ás 4 horns da tarde, no
largo do Thesouro, cnhiu desnstrosamen-
to, ferindo-so na região oçcipitnl.

Ao descer uma escada ua sua ca3n,
á rua Floroncio do Abreu n. 152, o jar-
dineiro Josó Rodrigues, do 22 annos de
edade, foi liontem victima do unia qué-
da, ferindo-so no antc-brnço esquerdo.

A menor Carmclla Branco, do 9 an-
nos do wlndo, moradora com seus pães á
rua do S. Francisco, n. 21, foi hontom,
ás 8 o meia da noito, nttingida em sua
cnsa por um trilho do Torro, quo cahiu
nccidontalmcnto do canto cm que to.
achava.

A menor recebeu extensa contusão ua
perna direita, com ruptura do uma veia.

Todas essas victimas foram convon:eii-
temente soecorridas pela Assistência Po-
licial.

A illuminação iz «apita!
A Directoria do Viação da Secretaria

da Agricultura autorizou o assentamento
do 100 novos nppnrolhos do illuminação
nas seguintes vias publicas:

Avenidas Tamnndunt-eliy, 20; Tibiriçá,
5; Cantareira, 19; ruas Affonso Arinosj
5; Madeira, 4; Javn-ry, 1; Tocantins,
6; Jgunssú, 3; Tapajós, 4; Luiz Pacho-
co, 2; Amazonas, 2; Ouarany, 1; Josó
Paulino, 1; Mamoré, 2; Julio Conceição,
4; Marcos Afrudn, 2 ; Antonia de Quo:-
roz, 2; da Fabrica, 2; Bonita, 2: Santa
Luzia, 1; Conde Snrzedns4 lj traTêsSA
Assembléa, 31 nias Ponto Preta, 2; Cha-
vaulei, 4; Almirante Barroso, 7; Gomes
Cardim, 2; Casemiro do Abreu, 1; Silva
Telles, 4; 13 do Mnio, 2; Mnrtinho Pra-
do, 2; Bernardino de CamposJ 1; Bispo,
1; Tupinambá, 3; Jacareliy, 1; Sol, 1;
Martim Francisco, 1; Sergipe, 6; Bonto
Pires, 1; Coronel Sonbra, lj Wanden-
ckolk, 2; Barão de Ladario, 1; Conse-
lheiro Belisario, 3-; MüHor; [8: Mana
Marcolina, 1; Roiz dos Santosj 3;' Ma*»-
tro Cardim, 1; do Cano, 3; Humaytá,
1; Benjamin de Oliveira, 1; Américo
Brasilienso, 1; Alfândega, 1 j Monsenhor
Anaclcto, lij V. Queiroga, I; Pires Ra-
mos, 2; Maria Domitilla, 2; Glycerio,
10; Fernandes da Silva, 1.

«Elixir do Nogueira» do phnrmaceutico
chimico SILVEIRA, cura bobas, bobões o
corrimentos dos ouvidos.

Policia do Esíaíio

Para quo a administração desta folha
possa organizar, com o máximo cuidado, a
relação dos recibos que devem entrar no
sorteio cios prêmios em dinheiro, pedimos
aos nossos assignantes que ainda tâm em
seu poder recibos provisórios, o obséquio
de mandados trocar pelos definitivos.

E' bom não esquecer que só os recibos
definitivos entram no.,íortcio dos prêmios
em dinheiro. .';¦,. .../;; ;

Os recíbós'provisórios podem ser envia-
dos á administração desta folha acompa-
nhados de quinhentos réis, em sellos, para
porte dos brindes; que são uma caderneta
de couro da Rússia, para notas, e um
exemplar do Almanach Agricola, de 1912.

Prevenimos, outrosim, ter-se exgottado
o stock das tanetas-tinteiros que estavam
sendo distribuídas, aos assignantes.

Assistência policial
O sorviço da assistência policial será ho-

jo feito pólos seguintes médicos:
Do dia, o dr. Raul do Sá Pinto; do noi-

te, o dr. Josó Luiz Guimarães.

Mordido por um cão
O menor Miguel Bonano, do 10 annoB do

edado, morador á rua da Moóca, n. 242,
bojo, ás 11 horas da manhã, na avenida
ltangol Pestana, foi mordido por um cão.

Aliguol, quo foi soccorrido pela assiston-
cia policial, apresentava escoriações no ter-
ço inforior da perna esquerda.

Casa Branca — Nomeações do oupploh'
tes do delegado: primoiro, Brnsilio do Sil-
Ios; segundo, Antonio Carneiro de Cas-
tro.

Santa Cruz da Conceição — Exonera-
çiío: terceiro supplentó do dolegado, Atv
tonio Josó do Moraes.

Nomeações do supplentcs do delegado:
segundo, Lázaro do Sousa Mourão; tor-
cèiro, Gabriel Soares 1'outoado.

S. Sebastião da ünohooirn, munioipio do
Kio Preto — Nomonção! subdelegado de
poüoin, João tinjdinb da Silva.

Cnpitãl, quinta oircuriisoripçãc — No.
monção: segundo supplente do terceiro
subdelegado, Ludolpho ltangol Pestana.

Treinombó — Dispensa . delegado do po-
icia, nlforui Antenor Goiiçnlvcs Musa.

População de OescalvaisO
Do dr. Adolpho Botelho do Abreu Sanv

paio, director da Repartição do lístatis-
tica, recebemos a seguinto carta:

«O correspondente telegraphico do «Es-
tndo do S. Paulo», em Descalvado, dií
noticia do protesto da Cnmara Munici-
pai contra o meu calculo do população
em . relação aquollo municipio. Diz que
o recenscamento alli feito ha sete annos
açcusou uma população do 27.000 babi-
tantos. Eu não contesto nem protesto.
Tudo é possivel. Lamento apenas quo não
m'o tivessem remettidn opportunnmento.
0 meu calculo de população para o Des-
calvado como para os outros municipiofl
do Estndo ó baseado sobro es elementos
quo mo fornecem a sua domograpbin. Os
elementos domogrnphicos não aceusam
população mnior.

Ahi vão os números relativos ao ult-i-'
mo docdinio:

Nascimentos: Óbitos:
1901 907 1901 527.
1902 863 1902 671
1903 809 1903 384
1904 880 190-1 33»
1905 936 1905 41»
1900 883 1900...:: 420
1907 7S9 1907....?. 437
1908 839 1909 84C
1909 812 1909 311
1910 869 1910 357

Por esses dados so vê quo n população
do Descalvado decresec. A média do nasci-
mentos no primeiro quinquonnio ó de
891; a módin do ultimo ó do 838; uma
differença do 53 nascimentos para me-
nos. Quanto, nos óbitos dá-so a diminui'
ção correspondente como fnetor parallelo.
A média do óbitos no primeiro quinqiren-
nio foi do 448 óbitos; no ultimo do 373;
uma differença para menos de 75 óbitos.

Si fizermos o calculo:
pela natalidade 190." — 22.270 habitantes
pela moitalidado.1905 — 22.-100 habitantes
pela natalidade 1910 — 20.750 habitantes
pola mortalidade 1910 — 13.8.30 habitantes

Como se vô os dados da demographin
donunciarii que n população do Desoalva*
do já foi maior do qne é hoje. Isto nada
tem de oxtrauhaVol: E' um facto tnmbem
denunciado em algumas outras localida-
des. Todos sabemos que no periodo agu-
do da crise do café retirou-se do Estndo
grando numero do colonos o que a popu-
lação do alguns municípios drcrc--ceu poi
esse fneto.

Em assumpto de rocensenmonto no in-
terior, desejo referir-lho o seguinto caso:

Ha anuas atrás uma localidade do in-
terior fez o sou rooeiiRoamenlo, do qual
remebtòu-nió um exemplar impresso. Ex-
tranhando o sou resultado, escrevi á pes-
son que o fez, fazçndo-Ihp sentir 0. grnil-
do divergência entro ó mon calculo o o
Vesuitado do reconseaniento alli- feito.
Respondeu-mo a pessoa, em carta, com
n nota reservada ; onde dizia-mo quo, of-
fectivainento o meu calculo era o mnis
exacto o quo sobro o resultado do receii-
soamento alli feito carregaram mais ÜU
porcento para uns tantos effeitos admi-
nistrativos que tinham em vista. Ora,
é bom de ver quo os meus cálculos não
podem obedecer a esto ou áquello_ intui-
to o os ;numero« não tem n elasticidade
que queiramos- lhes dar.»

Matadouro Municipal
Movimento do dia 17 do abril do 1912.
Fornm abatidos 4 leitões, 245 bovinos,

137 suinos, 30 ovinos o IS vitcllos.
Foram inutilizados 69 pulmões, 21 fi"

gados e 20 intestinos delgados de bovi-
nos; 02 pulmões, 18 figados e 13 intesti-
nos delgados do suinos; 14 pulmões, 8
figndos e 5 intestinos delgados de ovinos.

Foram inutilizados, 2 suinos, por cys-
ticercus.

Emblema do carimbo: ((Abelha».

Policia Gentral
paraEstá assim distribuído o serviço

bojo :-,.'-'¦ . , .
Delegado do dia,.o segundo auxiliar, dr.

Augusto Lbito; do noito, o dr. Antonio
Nacarato, primoiro dologado auxiliar, • in-
terino.

• Medico de dia, o dr. Marcondes Maoha-
do; do noite, o dr. Xavior de Barros.

0 naufrágio do «Titanic»
Dizem telegrammas do Londres:
Junto dos escriptorios da «White Star»

têm-so dado sconas commoventos entro os
pessoas quo procuram informações da catas-
trophe. O movimento nos hotéis 6 extraor-
dbiario, não só do hospedes, mas também
de pessoas que entram o sahem constante-
mente.

Duranto todo o dia as cbamadas telepho-
nicas de vários pontos da capital e do toda
a Inglaterra são continuas.

Das províncias muita' gonte quo procurou
em vão sabor novas informaçõos om Li-
verpool. dirige-se para esta cidado, inqui-
rindo do numoro das victimas, dos seus
nomes e do fundamento dos boatos que cor-
rom.

A estas perguntas, ropotidas constante-
mento, os empregados rospoudom mostran-
do as ultimas communicaçpos recebidas do
Capo Race, as quaos apenas dizom quo fo-
ram encontrados vários barcos desmantela-
dos.

As bandoiras dos escriptorios das com-
panhias do navegação do Southampton fo-
ram postas em funeral, em manifestação
do pesar.

900 tripulantes do «Titanic» têm fami-
lia em Southampton.

Nas immediações dos escriptorios da
«White Star» ó enorino a aglomeração
do pessoas quo discutem com interesse as
noticias chegadas.

Por. toda a parte reina a mais comple-

Moiddo por um macaco
Em sua residoncia, & rua do Somina-

rio n. 80. o estudante Hoche Neger Segu-
rado foi hontem, cerca das 8 e méiá horas
da tardo, mordido na mão esquerda por
um macaco.

O offéndido recebeu curativo no gabine-
te da assistência policial

Santa Casa de Misericórdia
Movimonto "em 16 do abril do 1912. V.
Exisiam om tratamento 805, entraram!

61, sahiram 31, falleceram 6, existem om
tratamonto 820. , .

Consultas: ^medicina 119, gynccologia
80, oto-rhino-laringologia 24.

Formulas aviadas: Sorviço interno 442.
serviço externo 254, Asylo do Inválidos 77.

Falleceram: Benedicto Salmau, João
Ignacio da Silva, o Benedicto Honorio,
brasileiros, Josó Machado o Angelina Cor-
rêa, portuguezes.

Soecorros da assistência
Os médicos da Assistência Policial pres-

taTam hontom soecorros iís seguintes pes-
soas:

Mario Andréa, guarda-livros, do 24 an-
nos do (Hlade, enfermo em sua residen-
cia, á rua Voluntários da Pátria n. Ul;

José Innoconcio, operário do 38 annos
de edado, enfermo em 6Ua residência, á
rua Anliaia n. 119;' 

Dahua Abett, syria, do 27 annos de íjdn-
do, enferma em oua residência, á travessa
Augusto de Queiroz n. 2;

Julio de Lucca, operário, do 32 annos
do edade, enfermo em sua residência.

Por decretos do 17 do abril do 1912, fo-
ram exoneradas o nomeadas ns seguinte
autoridades:

Candelária, municipio do S. Beuto do
Sapucahy — Exoneração, a pedido: tor
ceiro supplentó do subdelegado, João da
Silva Junior.

Caraguntatuba — Exoneração, a pedi-
do: tercoiro supplente do delegado, Cyri-
110 Leite.

Santo Antonio da Boa V ista — Exone-
ração, a pedido: terceiro supplente do do-
legado, Sebastião Marcolina do Andra-
do.

ltaquuquecetuba —Jíxoneração, a pe-
dido: terceiro supplentó do subdelegado,
Joaquim Fernandes da Silva.

Capital — Exoneração, a pedido primei-
ro supplentó do primeiro delegado auxiliar,
dr Antonio lldefonso da Silva.

Pederneiras — Exonoração, a pedido:
primeiro supplentó do subdelegado, Euse-
bio Ferreira dos Santosj

Capital — Exoneração, a pedido: pri-
meiro delegado auxiliar, dr. Arthur Xa-
vier Pinheiro e Prado.' Sertãozinho — Exonerações: segundo
supplentó do delegado, > .rgolino do Sá
Pereira; primoiro supplonto do subdelega-
do, TJlysses Martins do Moura.

Nomeações: segundo supplente do dele-
gado, TJlysses Martins de Moura; primei-
ro supplonto do subdelegado, Virgolino do
Sá Poreira.

Cerqueira César, municipio do Avaró —
Exonerações do supplento3 do subdelega-
do: segundo, Albino Marques; terceiro,
Josó Tiburoio Ribeiro. ¦

Nomeações do supplentcs do subdelega-
do: primeiro, Augusto Martinoz; : segun-
do, Josó Bernardino do Oliveira; terceiro,
Raphaol da Cunha Riboiro.

Ribeirão Pires, municipio de S. Bernar-
do —< Exonerações: subdelegado de policia,
José Propheta do Nascimento e Silva;
supplentcs do subdelegado: primeiro,' Al-
fredo de Godoy Barros; segundo, José Gon-,
çalves do Couto Junior; tercoiro, Luiz
Bottousin.

Nomeações:' subdelegado do policia, AI-
fredo do Godoy Barros; supplentcs do sub-
delegado: primoiro,' Luiz Botaccij' segun-
do, Gustavo Rhow; terceiro, Antônio Nu-
nes Vieira.

Itoby, municipio de,,Casa Branca —
Nomeações: subdelegado do policio, Nar-
ciso Baguatori; supplentcs do subdelega-
do: segundo, Ernesto Genovez; terceiro,
Francisco do Lima Nogueira. .

Gavião Peixoto, municipio do Aráraqun-
ra — Nomonções de supplentes do Bubdclo-
gado: primeiro, Julio da Costa Barros;
segundo, Rogério Durão; terceiro, Fran-
cisco do Camargo.

Villa Tibiriçá, municipio do Pirajú —
Exoneração: segundo supplentó do sub-
delegado, Raphael Cioffi.

Nomeação: segundo supplentó do subde-
legado, Joaquim Nantes do Barros.

Rio Preto -r Nomeações do supplentcs
do delegado: segundo, José Musegante;
terceiro, Manuel Pinto do Olivoira. .

Bury, municipio - de Faxina — Exone-
ração; segundo.supplonto do subdelega-
do, Aloixo Teixeira do Barros.

Nomonção:. jsegundo supplente do sub-
delegndo, Prudoncio Ferreira Sobrinho.

Espirito Santo do Pinhal — Exonera-
ção, a pedido: segundo supplente do sub-
delegado, Antonio Frederico Krempel.

Nomeação: segundo supplente do sub-
delegado, Francisco Flores. ,

VERMES (Lombrigasj. Expulsão corta
com a «Lombíiguóirá» do phnrmaceutico-
chimico João da Silva Silveira.

â guerra italo-turca
Communicam do Roma:
A Agencia Stefnni publica o relatório

das operações em Macabez, salientando
quo todas as difficuldades foram brilhnn-
temente vencidas.

Segundo esso relatório, os navios appro-
ximaram-so da costa com relativa facilida-
de, apesar do não possuírem cartas hydro-
gruphicas completas, o desembarcaram at
primeiras forças duranto a noito.

A oecupação do forte do Buchemoz foi
precedida do um admirável reconliecimen-
to, foito no canal quo separa a península
dn' costa da região em quo so acha o forte
o seus arredores.

Esto reconhecimento foi levado a effeito
pelo commandanto do campo, quo tinha
sob as suns ordens vnrios marinheiros dis-
farçados cm árabes.

A tomada do forto foi um espeetaculo
surprehendonte,cuja principal gloria coube
aos uascaris», que com todo o denodo in-
vestiram contra os árabes, no quo foram
auxiliados por algumas forças do engenha-
ria o da guarda fiscal. Feita a primeira
investida, verificou-so logo quo todas as
entradas estavam fechadas. Os «ascaris»,

porém, não desanimaram o fizeram uma
escalada magnífica, emquanto na costa
continuava o deseinbarquo das tropas, na

presença do gonoral Garioni, chefe dns ope-
rações. . .

Os árabes, apanhados do surpresa, fugi»
ram depois de ligeira resistenein, sendo

perseguidos pelos atacantes ntó a fronteira
da Tunísia.

Junto das trincheiras foram oncontradoi
muitos árabes mortos ou feridos, além d<

grnndo qunntidndo do armas.
A noticia da victoria foi communicada

ao general Garioli por uma mensagem
lançada da altura'de 200 metros, por um
dos dirigiveis que andavam fazendo um es-
nlcndido serviço do exploração.

As operações que a columna dos «ascaris»
tem éífectuado, desde o dia 13, têm si-

do coroadas do mais brilhante êxito, prin-
cipalmento a perseguição aos árabes nos

arredores do Buchemez, na qual tiveram a

auxilial-os o vento «ghibli», que sopvnva
rijamente, embaraçando a acçno do nu-

migo, que se viu obrigado a recuar.
Terminado o combate, procedeu-se log«

ao estabelecimento do communicações deli-
nitivas entro a península e a costa com*
municações essas quo já ostão concluídas.

O general Ameglio, numa carta envia-
da no governo, declara-se absolutamente
contrario ao avanço das forças italianas
neste momento, c sustenta a necessidade de

so proceder sem demora ao estabelecimento
d fortificaçõs cm toda a costa da Iripoli-

Accrescenta o mencionado general que
devo também organizar-so com toda a ur-

gencia um forto contingente de indígenas,
cujos serviços entendo que devem desde

já sòr aprovoitados. - .
A «Tribuna» refere que os tripulantes

do vapor «Etlilio», recentemente chegado •-

a Nápoles, contam que o desembarquo do
marinheiros em Macabez foi habilmente

preparado pelas tropas de sapadores e
do engenharia, que fizeram rebentar enor-
mes rochedos á força de dynnmito, de ma*
neira a permitirem a abordagem doe tor*

pedeiros o das jangadas.
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A «Vida Moderna»
Com n pniituulidudo do sompre, appa-

i-eco hojo tiA Vida Moderna», a brilhante
revista humoristien, literária o noticiosa,

quo .so publica nesta oapital,
Ropleta do interessantes «chargos» da

lavra de 'A. Z., Lia o Bento Barbosa, com
um texto oxoolionto, o numero do hojo está
realmente interessante.

'IfíãMSM
CYNIRA MARTIN3

"Minha filhe. Cynira
foi atacada na idado de
dois annos e meio de pul*
monla dupla e iuccessiya*
mente de diphthéria,
febre etcarlatina e outras
affeeções próprias da
idade que a obrigaram a
guardar o leito por mail
de seis mezes.

"Em taes circunstan*
cias, consultei o distincto
medico Angel Simões o

3uai 
mandou que se lhe

esse a Emulsao de Scott.
"Apenas tomou os pri*

meiros frascos, começou
a melhorar e tendo con«
tinuado O uso da EmulsSo
durante algum tempo,
ficou completamente
restabelecida e tão ro*
busta e saudável que ate
á, sua idade actual (nove
annos e meio), não tor*
nou a adoecer."—B.
MARTINS DE MORAES,
Campinas, São Paulo.

A meiinie e o seu Inventor
Justiça tardia — Vinte annos elo luctas —

A gloria official

li' uin'porkosissimo explosivo a moli-

uite, conto o ciininniii na' França, ou a ly-

dittn, como o chamam nu Inglaterra. Uol-

lo sabe-se apenas qúe, ontro os seus va-

rios componentes, tôm ácido picrico o mil-
linto do amóniof constituindo uma suba*
tancia extrómuindhto sensível do grando
cfficacia destrüidora nns guerras moder-
nus, por quo ao mesmo tompo quo des-
tròd os materiaes mais resistentes, abruza

o ihcoiidoio os matoi-iitcs mnis íncombus-
ti veis. .

A melinite Ki inventada em lS»o pojo
celebro-ohimico francez Turpin. o cedido

ti França inòdiuhte contracto, cuja valida-

do, depois do recusada cm varias instiui
cias, acaba por ultimo do ser

pelo Tribunal <lo Sena.
Não é o primeiro nem será cor

o ultimo invento do homem do talento, que
soífro poi-èguido pela inveja o pola ga-
nn ncia (los nu lios o medíocres.

A vida do Turpin é uma lueta dolorosa
contra n baixa inveja o o ódio cruel dos
seus contemporâneos que, mui- fortes quo
elle, conseguiram exultar os seus muitos
méritos; levol-o a um presidio e. anniqui-
lar a sua fortuna.

Aos sessenta o dois nnnos do edade,
velho o enfermo, com umn energia ndmi-
rnvel o uma tenacidade quo as insidias
alheios uno lograram dostallecer, conso-

guiu quo so reconhecesso

roira Braga, do tiro n. 5, e tenonte Fia-
vio Nasoimonto e dr. Fernando Soledade,
do tiro n. 7, ambos da Oapital Federal j Al-
fredo liugonio George, Folippe de Azevedo
o oapitão Goraldo Cândido Martins, do tiro
n, 15, do Niotheroy.

Acompanharia esta comniiss&o, como re-

presontonto brasileiro, o sr. Paulo Lore-
na.

A pnrtida para Buenos Aires dos nos-
sos atiradores será nos primeiros dias de
maio.

PELOTA
FRONTÃO DOA VISTA

Resultado do dia 10 de abril de 1912

Quiniel

pres-iyo — b) F. Hugucs — I. Foletti —

Soherzo — para flauta o piano, pelos pro-
feesores, Arrivabene e Chagas Junior.

• »

INSTITUTO HISTORIOU

0 Instituto Historioo Goographioo de S.
Poulo realizará, no sabbado próximo, 30
do corrento, a quinta sessão ordinária des-
te anno. .

Está insoripto o dr. Affonso A. de _ rei-
tas para ler, nessa sessão, uma monogra-

phia sua, a que deu o nome de «Atochtonio
do selvagem brasileiro», como réplica A ori-
tica foita ao seu trabalho intitulado «Os

Guayanazos de Piratininga», publioado no
ultimo volume da Revista do Instituto,

reconhecida

rtamonto

honra-
do

Exigir sempre
estamctrca,sem
aqualnenhuma
Emulsao é boa
nem legitima.

SCOTT&B01VNE,Chlmlcos,Nov« York

l!_!_ —

Gabinete de Queixas
e Objectos Achados

Recebera m-so 33 jornaes, de que ae ex-
trahiràm reclamações referentes a Ita-
nuaquocctubâj Campinas o Capital. An-
notaram-sè duas irregularidades nas lis-
tas do hotéis.

Objcotos achados:
Foram entregues pela guarda civica,

Light è particulares: um aviso, uma car
ta de eooheiro, uma chapa, dois pares de
meias, uma trona, uma carteira, uma
cesta o umn chave.

Foram retirados 4 objectos e existem
em deposito 641. llegistraram-so 14 de-
olnrações dc perda.

Não forani ainda reclamados os so-

guinto. objectos do mnrço: nm cnvclop-
pe com amostras, um chapéu mole, um
pacote de tachas, um avental branco, um
espanador, um livro de contas, um gunr-
tla-cliuya de senhora, um guarda-chuva
de homem, um livro intitulado «Novo
Testamwitón, uma carteira, uma camisa;
2 requerimentos dn ((Companhia Cons-
truetorn de Villns Opera rias» e objectos
com cs nomrs de Amélia lübeiro de Snm-
paio Arruda, Henrique Rosenstook e An-
tonio Freire do Almeida.

QATÁRRHOS; escarros Rangtilncos e frn-
qlioza gerol — ciira-so com o-«Vinlio Crco-
.atado» do phnrmaceulieo-chimico João da
Silva Silveira.

íV procura de um criminoso
vários cri-
quadrilha

Antônio Sanclies, autor de
mos, chofo do uma numerosa
dc bandidos que agiam nos arredores do
Britxêllnsj perseguido pela policia belga,
coiidoguiu fugir para a America do Sul,
do|K)is de praticar a sua ultima façanha,
quo foi o assassinato do tros pessoas de
uma casa do campo, existente mim arra-
baldo do Bruxeilas,

0 agente belga Leodor von Guet, quo
foi o encarregado de perseguir o lanio-
so fa.iiíora, chegou do Rio num navio
veleiro, e a bordo, conseguiu relacionar-
su com dois indivíduos, encontrados ai-
guinaa vezes bebendo em companhia dc
Antônio Sanclies.

0 policia belga, auxiliado por um agen-
te da policio carioca, conseguiu saber
que Sanches havia fugido para esto Es-
tado, onde so presume .-.euar-so actual-
monte, num nuoleò colonial. Os dois 0(4011-
les partiram parn S. Paulo, ante-hòhtom,
á noite, afim dc cffectuavcm varias dili-
gencins quo, no que pareço, darão bom
resultado.

0 mesmo policial belga procura um
importanto funecionario do uma casa bali-
caria do Bruxeilas, autor dum avultado
desfalque, qüé fugiu para a America do
Sul, em companhia da amante o do uma
filha' menor.

1'rolccção á Primeira Infância e Inspec-
ção de Amas dc l.eitc (gratuita). — Rua
Flttronòio de Abreu n. 122, dns 11 horas da
manhã á 1 hora e meia du tarde.

a sua
Aez, o 

'o 
3cu direito dopois de 20 annos de

lueta para o restabelecimento da verda-
do, pois só agora o Tribunal do Sena dt-
ctou uma sentença interessantissima na

demanda entaliolada contra o Estado fran-
ce- pelo.eminente ohimico Turpin;<

Este sábio, justamente celebre já antes
do descobrimento da molinito, havia foi-

to outros inventos notáveis, entro os quaes
o das córes inoffenáivas, tondo ganhol
mesmo o promio Monthyon. A molinito,

porém, descoberta em 1885, proveniente
de perigosas manipulações do actdo pi-
crico, ó quo lho deu a grando celobndado.
As experiências officiaes procedidas na

época com o novo explosivo, assombra-
ram as autoridades militares, pois os seus
offoitos foram verdadeiramente temíveis,
e ficou verificada a sua grando efficacia
em um ataque a fortificações.

Depois de obtor a respectiva patente
de invenção, firmou, em 29 do dezembro
do mesmo anno de 1885. com o Estado
francez, um contracto em virtude do qual
cedia ao oxorcito de sua nação o uso da
molinito mediante o pagamento de
260.000 francos, oompromettondo--e a

guardar secreto o contracto durante dez
mezes, e resorvando-se o direito de yen-
der o seu invento a governos estrangeiros.

A partir desse contracto o ministro da
Guerra instava oom Turpin. segundo cons-
ta da sentença, a que não oífectuasse trato
algum com governos extrangeiros, fazen-
do-lhe offerooimentos vagos, sem chegar
comtudo a nenhum» solução concreta.

Dois annoa mais tarde, Turpin poz-so
em relações 

'com a casa Armstrong, de
Londres, que lhe offoreceu 760.000 fran-
cos pel» cessão do invento. Quando es*
tava para firmar contracto oom a casa
Armonstrong, Turpin, quo ainda hesitava,

por patriotismo, em ceder o seu invento
a outra nação, foi chamado polo minis-
tro da Guerra, quo lho pediu quo não
negociossse o seu invento com nenhum»
nação cxtrnngeira, promottondo-lhe me-
lhorar consideravelmente o sou oontracto
com a França.

Por patriotismo cedeu o inventor, mns
começou ahi contra _elle_ uma feroz cam-

panha do ódios o de invejas.
Turpin foi necusado do tor subtraindo

da fabrica nacional do Puteaux um mo-
delo de detonador utilizado pela artilho-
ria frnnceza e tambom alguns documen-
tos o formulas secretas.

Magoado por estas aceusaçõe. injus-
tas, escreveu um livro intitulado ((Como
so vendeu u melinite»: Seguiu-so um no-
vo processo por divulgação do segredos
o dopois do julgado a portas cerradas
foi condemnado a 10 de julho do 1881 o
cinco nnnos do prisão, doz do indemniza-
ção civil o 3.O00 francos do multa.

Desde então Turpiu luetou tcnazmon-
te pnra conseguir a .-um rehnbilitaçao. Ao
ser indultado, em 1803, apresontou_ no
governo um novo invento An applicação A
arma do artilhqria. que dopois do grande
reluctaiicia foi admittido para expèrieii-
cias, A commissão nomeada pnra estu-
dnl-n não lhe dou parecer favorável.

Turpin recorreu nos tribunaes solici-
tando uma iridoinnização pelas persegue
ções de quo foi victima e por fim. dopois
do uma lueta do vinto nnnos, conseguiu
quo o Tribunal Oivil dietnsse uma scitton-
ça reconhecendo a sua honorabilidudo o
éondemiinndo o Estado, representado polo
prefeito do Sena, a pagar ao notnvel chi-
mico 100.000 francos por perdas o dam-
nos.

Embora tardiamente, foz-so justiça a
o.sto homem eminente, do quem disse o
representante do ministério publico: «O
seu nomo ficará como um titulo de gloria
para a França e como uma honra para os
seus filhos».

Vencedores Dup. Rateio
Ascanio — Albisua 88 25*000
TJranga — Albisua 28 12$200
Nunes — Albisua 15 17$100
Nunes — Manuol 24 44*800
Albisua — Nunes 35 14$80O
Nunes — Loronte 23 85*700
Manuel - Loronte 20 .20*000
Manuol - TJranga 34 30*400
Albisua — Nunes 16 0*800
Nunes — TJranga 14 19*800
Uranga - Nunes 30 20*800
Lorente _ Uranga 35 30*800
Acüstin — Molchor 36 32*000
Martin - Agustin 35 21*800
Zalacnin — Molchor 13 32*400
Ainistin - Martin 13 30*200
Agustin - Lino 24 30*000
Melchor - Lino 34 18*200
Lino - Odriozola 12 28*300
Molchor — Zalncain 24 20*100
Zalacain — Melchor 13 30*000
Zalacain — Agustin 23 13*000
Martin - Lino 46 18*400
Mouchor - Lino 34 20*100
Molohor - Martin 34 23*200
Martin - Odriozola 36 25*000
Zalacain - Lino 36. 14*100

Agustin - Molchor 36 17*000
Martin - Agustin 26 17*800

Gamara Municipal
secretaria da Camara Municipal

BXriiDIBN.- 1)0 MA 13 DE Allltlt.

Officio da Profeitura, informando a in-
dicação n. 114, de 1912, do sr. dr. Al-
cantara Machado, sobro o emprego do vo-

lociniotros nos automóveis. — Para « sos-

são. , .
__ ltometteram-se á mesma as indico-

ções apresentadas em sessilo do hontem.
Requerimento da Loja Capitular Pi-

Tatiningn. — A's commissões de Justiça,

o Finanças.

DIA 15

Requisitou-se da Prefeitura o pagamon
te da quantia do 53$7O0, aos srs. Siqueira
Nagel e Comp., do conformidade com as
contas apresentadas.

Remettou-60 A mesma um termo do-

requerimento da Commissão do Obras, do

12 do corrente, uma representação dos
moradores e proprietários das ruas Ipa-
nemo, Frei Gaspar e Lafayette, solicitan-
do diversos melhoramentos.

DIA 17

Secção Judiciaria
Tribunal de Justiça

CAMARA CIVIL

Sessão ordinária em 17 de abril do 1012.
Presidonte, o sr. ministro dr. Xavier

de Toledo. ....
Secretario, o dr. Luiz de Araújo.

Vassagens dc autos

O sr. Augusto Dolgudo passou ao sr.
F Saldanha, as eiveis 5.792 de lbitinga,
0.051 do Itu', 6.033 e 0.095 do Santos,
4.239 o 6.504 da capital.

O sr. F. Saldanha ao sr. Juvenal Ma-
lheiros, as eiveis 5.189 do Jambeiro e

0.229 de Rio Preto e ao sr. A. França,
ns eiveis 5.604 do Bebedouro, 6.615 do

Santos, 0.522 o 6.G60 da capjtal.
O sr. A. França ao sr

a oi vel 5.456 do Santos. .
O sr. Juvenal Malheiros ao sr. Menel-

les Reis, as eiveis 5.828 do Bragança o

0.535 do S. Carlos. ;
O sr. Mei relles Reis ao sr. Augusto

Delgado, a eivei 6.293 de Casa Branca 
^

ao sr. Rodrigues Sotte, as cíveis u.901 <lo

MoKy-mirim o 6.727 da capital.
O sr. Rodrigues Setto ao sr. 1'.

taker, a eivei 0.664 da capital.
O sr. F. Whitaker ao sr '

a eivei 6.092 da capital.
O sr. G. Gomide ao sr. Clementino do

Castro as eiveis 6.530 de Taquantinga,
6.625 do Campinas e 6.555 da capital.

O sr. Clomentino ao sr. Augusto Del-

gado, as civois 6.580 de Rio Preto, 0.101

o 6.428 da capital. ,
— O dr. procurador gorai do *r^atK>

deu parecer nas appellações eiveis u.b_i
r j-hoti-n-al. 0.744 o 0.761 da capital.

0.627

de Jaboticabal, 0.744

J.I.dAMENTOS

Embargos
N 6.087 — Capital — Embargantos,

iiuiisto do Camargo e sua mulher
mi U:i_ timnA

^*-h.í\t» HíHiiirtr ri av. _,'. í>
do

N. 6.008 — Mogy-mirim — Embargan-
te, Paschoal Mllani; embargados. Deno-
dioto Ferreira e sua mulhor. Relntor, o
sr. A. França.

Tribunal do Jury
Presidonte, dr. Vicente de Carvalho.
Promotor publioo, dr. Mario do Almeida

Pires.
Escr'vão, sr. Manuol Vaz Filho.
Na sessão de hontem entrou em julga-"mento 

o réo Crescenzo Alexandre, aceu-
sado de havor ossossinado com uma faca-
da seu próprio irmão Libero Alexandro,
no dia 25 do janeiro do corrente nnno, <i
rua Sertorio, Villa Sophia, nesta capital.

Ocoupou a tribuna da defesa o dr. José
Adriano Marrey Junior.

Fizeram parte do conselho do sentença
os seguintes jurados:

Srs. Paulino Muniz, capitão Jeremias
Feitosa, Luiz Sampaio Moreira, Jeffci-
sou Barreto, Francisco Eugênio de Cam-
pos, Francisco de Siqueira Garcia, Oota-
vio Goulart Ponteado, dr. Mucio Mou-
forte, Jacob Antonio Xavier, Arthur Ro-
drigues da Motta, dr. Pedro Motta o
Carlos Jlath.

O.aceusado foi absolvido por unanimi-
dado do votos, pola justificativa da legi-
tima defesa própria.

Servindo o mesmo conselho, foi om
seguida submettido a julgamento o réo
afiançado Manuel Augusto da Costa, pro-
nunoiado como incurso no art. 303 do Co-
digo Penal, por ter ferido lovemente a
Avelino Rodrigues.

Dofondido polo dr. Américo Pinheiro
e Prado, foi tambom absolvido pela mes-
ma justificativa.

Em terceiro logar foi julgado o rdo
Vincenzo Giuseppe, quo no dia 17 do. mar-
ço do 1909, á rua Ruy Barbosa, offendou

F Whitaker, physieamente a Rosa Vincenzo.
Defendido pelo sr. Felix Guimarães Ju-

nior, foi absolvido por oito votos, pela di-
rimente do artigo 27 paragrapho 4,o do
Código Penal (perturbação de sentidos o
do intelligoncia no acto do commetter o
crime).

Em quarto o ultimo logar, foi submet-
tido a julgamento o réo David Buchnnelli,
aceusado do ter ferido levemente a Maria
José, no dia 1 do março do 1909, na casa
n. 40 da rua General Ozorio.

Produziu a dolosa o sr. Paulo Pinto Ma-
chado, quo conseguiu a absolvição unanimo
do seu constituinte, pela negativa do facto
delictuoso.

Na sessão do sabbado próximo devora
ser julgado o réo Antonio Rodrigues Silva,
aceusado de havor assassinado o tenento
da Gunrdn Civica, Eliseu Alves de Camar-
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\ GRANDE HOTEL GUAMBOA
Rua da Lapa n. 103

M gnificoB aposentos com vistns para n Avonida lioirn Mar a aliando no molhor
ponto da oapital. -..••,

Caprichoso serviço de mesa e cozinha
Exclusivamente para familias e cavai liei ros
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RIO DE JANEIRO
30AO B. PA20 & COMP.
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Whi-

G. Gomide,

Remetteram-so á Prefeitura os autogra-

phis o mais documentos das lois decreta-
das pola Camara, om sessão de 12 do
corrente.

 Officio da mesma, devolvendo nifor-
mado, nos termos do podido da Com-
missão do Justiça, do 4 do corrente, um
requerimento do administrador e escrivão
do mercado da ma Vinte o Cinco do
M.arço, pedindo rcconsideraçflo do acto

quo reduzia seus vencimentos. — Voltem
ás respectivas commissões.

Idem, idem, devolvendo informado,_nos
termos do pedido da mesma commissão e
da mesma data, um requerimento dos es-
cr.ipturnrios lançadores, no mesmo senti-
do. — Idem.

Religiões
CULTO CATHOLICO

«Cliantecler»
57-A — Rua de 8. Bento — 57-A

Telophone, 3.289 8. Paulo
SECÇÃO DE LOTERIAS

Grande vantagem ao publico
Os bilhetes da Loteria da Capital fe-

deral são vendidos por esta casa pelo pre-
ço roal. isto é\ a 800 réis por fracçüo.

Unlca casa que vende por eite preço

Loterias
Resumo dos primeiros prêmios da

rin da Capital Federal, extrahida
tom:

2441  30:000$000
43912  3:000$000
14080  1:50015000

lote-
hon-

EXPEDIENTE DO AROEBISPADO-
Duas testeinunhaveis, a favor do mónsé-
níiõr Agnello" do Moraes, procurador da
Mitra Archidiocfí-ann ;

provisão do vigário de S. Roque, a ta-
vor do padre Luiz Gonzaga Rizzo, remo-
vido da coadjutoria do Bragança;

idom, do oratório particular, para a pa-
rochia de Cambucy. a favor do Abrahão
Giovannotti e d. Maria Antonieta Las-
calea;

idem, idem, para a mesma parochia, a

favor do Nagib Namora e d. Carinen
Garcia;

idem, idem, para a mesma parochia,
a favor do Antonio Cessosimo o d. 01o-
rindo Logrecoa;

idem, de dispensa de impedimento, pa-
ra a parochia. do Santo Amaro, a favor
de Pedro Antonio Bueno e d. Catharina
Buono;

idem, idem, para a mesma parochia a

favor do Galdino Mathias de Oliveira o

d. Eva'Augusta de Andrade;
idem, idom, para a paroebia de Mogy

das Cruzes, o favor do Avelino de Olivei-
ra o d. Mariana Josephiná;

idem. idem, para a mesma parochia, a
favor do João Dias do Prado o d, Maria
Dias da Concei*fão;

idem, de uso dc ordens, confessor e pre-
gador, a favor do padro Francisco Bru-
(lira, residente na parochia de Sant'An-
na.

José Augusto do Camargo e sua n

embarga-os; Theophilo Prado d» Am-

buja e sua mulhor. Relator, o sr. I-. W ln-

taker. — Não vencida a proliminar ,
so converter o julgamento em diligencia

para ter logar nova vistoria- rejeita-

ram os embargos, por unanimidade do

,0N 
0 474 — Capital — Embargante, d.

Maria Francisca Monteiro de Barros;

embaígado, dr. Carlos Cyrillo Junior.

Relator, o sr. F, Whitaker .-.^f^
ram os embargos, por unanimidade de

votos, e deixaram de votar, por impedi-

dos òs srs. Clementino e Saldanha.
j{ 5 076 — Ribeirão Preto — J-mbar-

auntes, d. Anna Delfina Gomes e outros,

embargado, Josó Victorino do bampaio

Netto. Relator, o sr. G. Gomide -Be-

ceberam as embargos para restabelecer a

sentonça de l.a i"8tanc'a',.0(.ntra„0swht
tos dos srs. Delgado, Malheiros o Whi-

taker, que recebiam os mesmos embaigos

para outros effeitos.
Appellações eiveis

N. 0.700 - Itapira - Appellantej, o

juizo ox-officio; apuolla.dos, Agnelloi De -

Ia Moura o sua mulher. Relator, °. sr- *•

Saldanha. - Negaram . provimento
N. 0.400 rr-ri Guaratinguetá — Appol-

lante. coronel Rodrigo Pires do Rio; an-

pellado, Manoel Turco. Relator o sr. A.

França. — Nep;aram provimento
N 6 002 — Capital — Appellantes, ti.

Rosa Corrêa dos Santos e,outros; appol-

lado, o Espolio do d. Ehsa do Medeiros.
Relator, o sr. Juvenal Malheiros. — Con-

vortoram o julgamento em «'''R0"0111-^..
N. 6.548 — Capital - Appellante Ni-

colino Barra; appellado, Miguel Roma-

no. Relator, o sr. Clementino de Castro.
— Deram provimento.

N. 0.619 — Capital — Appellante, d.

Josutina Branco Teixeira; appellado,

Elias José de Almeida. Relator, o sr Cie-

montino de Castro.' - Negaram provi-
mento.

Conflicto de jurisdicção
N, 130. — Ribeirão Preto — Suscitan-

te o juiz dc direito dr. Elisçu_ Guilhor-
mò Ohristinno; suscitado, o juiz de dl-
reito dr. Manoel Polycarpo Moroira do
Azevedo Junior. Relntor, o sr. Augusto
Dolpado. —- Julgaram improcedente o
conflicto, contra o voto do sr. Juvenal
Malheiros, quo julgava prejudicado.

— Foi designado o primeiro dia desim-

pedido parn julgamento d seguintes
embargos:

A defesa está a cargo do dr. Marrey Ju-
nior,

Fórum Criminal

guel Luneta o outros, Manuel José 1'odro,
Vietor Breohetti- Arthur Carneiro Leão o
outros, Miguel Olosogasti o outros.

Na mosinn vara foram interrogados
hontom Calngrandi Julia o Lecticia Ca-

prolla, que pediram o praso legal para os

sous patronos as dofendorem.
Perante o juiz da primeira vara cn-

minai iniciou-se liontem o summario do

culpa do processo a quo respondo Annina

Paschoal incursa no artigo 303 do Código

Pennl, por crimo do ferimentos leves cni

Maria Saida.
A aceusadn compareceu acompanhada pe-

lo seu advogado sr.A. do Gurgol Salgado.

Juizo Federal
Primeiro officio — (Cartório do escri-

vão Xavier). _ ,
O dr. Aquino o Castro, juiz federal, jul-

gou por .sentença a justificação requerida

por d. Maria da Penha Virialo de Mo-
deiros o outra para a percepção do monte-
nio deixado: pelo seu pae 1'ompilio Viria-
to do Medeiros.

O mesmo juiz julgou por sontença
a justificação requerida por Manuel Mi;

guel de SanfAnno para servir de baso a
sua defc.su no plenário.

Ainda o mesmo magistrado requis.;
tou da Delegacia Fiscal o pagamento dn

quantia do 731!Ç500 A firma Siqueira iNa-

gel e Comp.. proveniente dc livros o mais
objectos para matéria eleitoral.

Segundo officio. — (Cartório do escri-
vão M. Motta):

O dr. Aquino o Castro, por sentença (le

hontem, homologou a justificação pro-
movida a favor do Francisco Ferrari para

produzir effeito da Delegacia Fiscal.

ACTOS OFFICIAES
Denuncias — O dr. Mario do Almeida

Pires, terceiro promotor publico, offereceu
denuncias contra Caetano Mussi, Mario
Leão e Victorino Cardoso, aceusados do
crimo do ferimentos leves; Antonio do
Oliveira e Silvn, aceusado do crimo do
ferimentos graves; Manuel Barros o Joso
de Aguiar Gonçalves, aceusados de cri-
me de furto.

Libellos — O mesmo promotor opresen-
tou libellos contra os réos Marcellino
Braulio e Manuel de Olivoira Borba, pro-
nunciados )K>r crimo de offensas physicas

E-sxime de sanidade — Realizou-se hon-
tem, iís 9 horas da manhã, o exame do sa-
nidade requerido na pessoa do Luiza Mut-
tordi.

Serviram como peritos os drs. AmoriOT
Brasilienso e Brito Pereira.

Os médicos pediram o praso do 24 horas

para apresentar o respectivo laudo.
A vadiagem —-O dr. Adolpho Mello,

juiz das execuções criminaes, mandou cx-
pedir alvará do soltura om favor do dos-
oecupado Benedicto Ribeiro, quo hontom
acabou do cumprir a pena de 22 dias e 12
horas de prisão cellular a que fora condem-
nado. ¦¦ '.

PariVis noticias — O dr. Alcebiades De-
lamaro, primeiro promotor publico, deu

parecer no processo movido contra José
Linero, opinando pela desclassificação do
seu crimo do artigo 294 paragrapho 2.0
combinado com os artigos 13 e 03 para
304, paragrapho único, (lo Código Penal.

— O mesmo promotor denunciou Inno-
cencio José Augusto no artigo 303 o So-
bnstião dos Santos, no artigo 350 combi-
nado com os artigos 358 o 303, o apre-
sentou os seguintes libellos: contra Ar-
mindo Augusto Moreira, incurso no arti-

go 338 n. 5, com ns aggravantes dos pa-
rngraphos 2 o 5 do artigo 39; contra Ave-
lino Fortunato, incurso no artigo 203
combinado com os artigos 209, 13, 03 o 303,
com as aggravante- do» paragraphps 4, 9
o 15 do artigo 39; contra Benedicto Sino-
ca, incurso no artigo 291 paragrapho 2.o

combinado com os artigos 13 o 63,^com as

aggravahtes dos pnragraphos 1 o 5 do ar-

ligo 30, e, finalmente, contra Maurício
Batoque, incurso no artigo 330, paragrapho
4.o do Código Penal.

— Na primeira vara proseguem bojo os

siimmnrios du culpa nos quaes são réos Mi-

OA AGRICULTURASECRETARIA
Autos despachados:
Da Contadoria. tratando do modo p°'°

qual devem ser feitos os pagamentos dos

funecionarios Gentil do Assis Moura e

Geraldo Augusto Sampaio. — Sohcito-so
com urgência informação da Secretaria
da Fazonda sobre o motivo porque deixa-
ram de sor satisfeitos os pedidos desto so-

oretariado;
da mesma, informando sobro o paga-

monto da folha do vencimentos do coi.ta-
dor, pagador e ajudaiite-pagador da ex-
tineta Commissão dos Prolongamentos da

Sorocabana, relativa ao mez de março fin-

do. — Rague-se, nos tormo3 do parecer da

Contadoria; ,-_ ,
da mesma, informando a prestação cio

contas do 7:053$342. do sr. Raymundo P.
do Siqueira Campos, com as despesas do

serviço de discriminação de terrns tlevolu-
tns a seu cargo em dezembro ultimo, —

Providencio-se sobro o credito e restituição
do saldo; . .

da mesma, informando a prestação ae

diversas contas da Escola Agricola Pratica
«Luiz de Queiroz», relativas ás despesas
dosso estabelecimento durante o anno fin-
do. — Approve-so;

da Directoria do Agricultura, infprman-
do sobre o pagamento de contas na impor-
tancia do 2:318$000. fornecimentos feitos
ú Secção do Distribuição de Sementes. —

Providencie-se sobro o pngamento;
dn Directoria de Torras. Colonização e

nformando sobre o abando-
los

lotes do núcleo colonial do Pariquara
a.ssú, em seguida mencionados: 58, 01
05.. 07 o 68, da linha «Uraço Preto» ; 2o,
26 o 27, da linha ((Áratucan; 63, 61 o 75.
da linha «Treze do Maio»; 17 o 22, da
linha «DY; Antunes .Tiinior»; 22. 23 o 29,
da. linha «Quinzo do Novembro»;
20 da linha «Nova Cromona»; 15,
nha «Brnco Grando» ; 22 o

freqüentar as. aulas do primeiro semestre,
do primeiro mino do curso regular, visto
como os exumes do admissão na Escola si
podom ter logar do II n 17 do janoiro;

ao director da Repartição do Águas t
lixgottos, transmittindo o officio cm qilí
o provedor da Santa Casa du Misericor-
dia do Santos podo o fornecimento do di-
versos materiaes necessários á conclusão do
sorviço da rodo do exgottos do pavilhão
para tuberculosos; annexo rquolla insti-
tuição;

ao director da Directoria do Industria
Animal, comniunicando quo foi autoriza-
da a acquisição de 8 ninares para o ser-
viço do Posto do Selecção do Gado Na-
cional em «Nova Otlcfisa»;

no mesmo, conímünicandó tor sido an*
torizadii a despesa com a éncommehdo do
instrumentos n npparelltos destinados á
Secção Veterinária daquella Directoria;

ao director do Patronato Agricola, trans-
mittimlo a carta em quo o sr. Caetano Po-
po solicita sejam adoptados nns escolas
dependentes desta Secretaria < - syllnbário* 

'

editados pela casa Antônio Va Inrdim, de
Milão, o preparados polo professor Cario*
Parlagrecco pnra o ensino pnrnllolo da."
línguas italiana e portugueza ;

ii Camara Municipal do Sarapuhy, com-
immicando quo o secretario, attendcndo ao
seu pedido, declarou quo òpportlinaniente
ftTRepàrtiçã. do Agtws o lixgottos provi-
donciará no sentido do quo um engenheiro
vá aquella localidade nlrVn de orçar o ro?

pectivo sorviço do abastecimento Ae ngua
— Requerimentos despachados:
Do José Martiniano do Carvalho, reito

rando o pedido do concessão de uma parti
do terras dovolutas nas margens do Pin
dahuba, município dc Carianóa — A' Di-
rectoria do Terras, Colonização o Immigra-

ção;
do Domingos Salles lutho, apresentando

proposta para assentamento do um appa-
relho telephonico no núcleo colonial «No*

va Veneza» — Egual despacho;
do Crescenzio Colallilo, pedindo uma «>-

pia da planta do terronos dovolutos do Ta.

tunpé, nesta capital — Egual despacho;
do Alerino Ernesto Meanda, chefe da

serviço do dicriminação de terrns dovolutas.

pedindo 4 mezes do licença para tratar dl

sua saudo — Egual despacho;
do dr. Olavo Egydio do Sousa Aranha

Junior, por sou procurador, pedindo res-

tituição da caução depositada no Thesou-

ro para garantir o contracto do construo*

ção do segundo trecho do prolongamento
da Estrada do Forro Funilenso — A Ui*

rectoria do Viação.
— Autos despachados:
Da Directoria do Industria e Commer.

cio pedindo autorização para despender

40ÍÇ0OO com 20 copias photographicas que
devem ser enviadas ao «Bureau Brasil»,

em Gênova — Providencie-so;
¦ Directoria Ao Agricultura, íntor*

Iminigração, ir
no pelos raspeotivos concessionários;

mando sobre o despacho do um volumo com

amostras do estudos, procedente do Ins*

tituto Agronômico o destinado ao dr An-

nibai Rovault de Figueiredo, da liscol.

Agricola da Bahia - Envie-se por intermt

dio da Inspectoria do lmmigraçao ern

Sí>datOSDirectoria 
do Viação, apresentando

quadros referentes ao movimento finam ei*

ro das estradas de ferro
figurar no relatório dosta he-

Achandó-R. já impresso o rela-
deveriam figurar os

Serviço Meteorológico do Estai áe S. Paulo
Boletim do dia 17 de abril do 1012 _,-._'_:"-_n

BphomeridoH nstronomicos para o dia 18 de abril

Na«eer do «oi. <l h. e 17 m: nasce, da Um 7 h. a 14 m M . oooa.o do «oi. h 42 ra-

oeoaso da lna 8 h. 88 m, da T.

Quarto crescente a 24, ós 5 h. 41 m. M.

Vaccinação
Está encarregado hoje do serviço de

vaccinação contra a variolii na Directo-
ria do Serviço Sanitário, das 11 ás 3 ho-
ras da tardo, o inspector. sanitário dr.
Ascanio Villns Bons.

Fistulas, feridas do mau caracter, oura
rápida com o poderoso depurntivo «lílixir
do Nogueira». Vondo-so cm todas as phar-
macias.

.;ürva Publica
O presidente do Jístiuio; attendcndo ao

que lho requereu Arthur da Fonseca Oso-
rio, majoi roltiruiado da Força Publica do
listado; nsolveii coneedcr-llie mais a quarta
parto do respectivo ordenado, nos termos
tio paragraplio 3,o, do artigo 02 da Cons-
tituição -do Estado, visto ter provado con-
tar mais de EO annos do offec-livo exercício,
conforme o titulo do liquidação do tempo
do serviço expedido pola Secretaria da Fa-
.c-r.da;

— Por decreto de 17 du corrente foram
roíoiT,t::d:i. na força Publica do listado:
S.-iiitos Lopes, HçgUlldo sargento motorista
do estado
Adão V'u
íivica.

ineuoi' do corpo do bombeiros, e
ra da Silva, soldado da guarda

Centro Sportivo
10 - TRA VI5S9A DO COM MERCIO - 10

SECÇÃO DE LOTERIAS
GRANDE VANTAGEM AO PUBLICO

Os bilhetes brancos da Loteria Federal
vondidoe por esta cosa. cujos numeros ter-
minarem pelas unidades, anteriores ou
posteriores á unidade em que terminar o
promio maior, terão direito ap reembolso
do mesmo dinheiro, o que eqüivale a pre-
miar tres fitiaea.

SP0RT
TIRO

De 10 a 30 de maio próximo vindouro'terá logar, om Buenos Aires, um match
internacional do fuzil e rovólver, sob o
patrocínio do Tiro Federal Argentino, o
para esso importante torneio fornm gon-
tilménte convidados o nosso governo e a
Confederação do Tiro Brasileiro.

Acceitos os convites, o general Cruz
Brilhante, director da Confederação, dc-
pois do confèrènciar com os ministros do
Exterior e da Guenu e presidente da Uo-
publica, submetteu A consideração dessas
autoridades uma lista nominal do atira-
dores da Confederação em condições de to-
mareia parte nossa prova de confraterni-
dado americana, ficando assim constitui-
da u conimi.-são brasileira, com approvação
do general Vespasiaiio de Albuquerque:
Augusto de Sonsa e Antônio Procopio For-
raz, do tiro n. 3, do S. Paulo; Sebastião
Woolf, do tiro n. 4, de Forto Alegre; Joa-

quim Mariano de Olivoira « Alberto X'e-

Associações
ASSOCIAÇÃO OHR1STA DE MOÇOS

— Na sede da Associação Christã de Mo-

ços, roaliza-se hojo, ás 8 horas e meia da
noite, um sarau musicnl em honra do 6r.
Hafry O. Hill; secretario geral da Asso-
ciaçãó e sua senhora, que partem breve-
mente paTa os Estados Unidos.

Após o concerto haverá uma recepção
do despedida de mr. Hill.

ooncerto, organizado polo professor
Ferruccio Arrivabene, constará do seguin-
to programma:

l.o parfe
— R-nbaud, 0,p. 8 — Trio do Concer-

to — para flauta, violino o piano, pelos
professores Arrivabene, Zanni e Chagas
Junior.

— Max Biucb — Concerto em Sol
Menor — para violino e piano, pelos pro-
feesores Zanni e Sousa Lima.

_ F. Dopplor, Op. 20 — Fantasia
Pastoral Húngara, para flauta o piano,
pelos professores Arrivabene o Chagas Ju-
nior.

— Drdla — a) Souvenir — b) Sere-
nade, pnra violino e 1,'iano, pelos profes-
sores Zanni o Sousa Lima.

— Raph. Galli, Op. 30 — Grandes
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Variações

g ...

de Concerto sobro o thema
«Carnaval do Veneza» — para flauta o

piano, pelos professores Arrivabene e
Chagas Junior.

2.», 2Xirfc
__ Wionnawski — 2.a Polonaise do

Concerto — para violino o piano, pólos
professores Zanni e"SoUsa Lima.

— Büchner — Conceito cm Re — pa-
ra flauta e piano,' pólos professores Ar-
rivabeno e Chagas Junior.

— D. Lovreglio, Op. 40 — Grando
Duotto do Concerto' — para flauta o cia'
rinetta ,com ocompanhamento do piano,
pelos professores, Arrivabene, Nolandi' o
Chagas Junior.

— a) J. Anderseoi — .Andanto Ex-'

s. Paulo (Obíerv. Cential)
Pnnto» 
teimrio
Campinas ......
RlbelrBo Prelo ,• • f
S. Carlos do Pinhal, . .
Taubaté .....*
1'Iranloaba ......
Agudos 
Itlo Claro
Brotas
Ilraganç*
Franca . ......
Asaré . . ..... i
Tniuhy . , i .... i • •
Yln . . 
lfaxlna •
llnrnrò . .......
Igarapava 

1V'
28.3
21,0
22,0
27 fi
24.il
2-1.0
27,4
211,0
28,5
28,0
22 O
24",7
22,8
24,0

24,0
26,4
27.5

14 10.2 0,4 V
10 21." nn
17.4 18.2 <V"!
112 18 !> a,n
<7,8 :n.'i n;o
!),•; m.n o,o
14,0 íR.o a,o ^
11,8 15,4 o,n
ís.o "i9,n o,o
11,0 15,5 0,0
18,0 ?2 0,0
11,0 18.C 0,0
11,2 10 0,0
1!),:i 15,8 0,0
11.8 10,4 0,0

10,0 18,0 0,0
10.9 17,6 0,0
14,0 I 21,0 0,0

Melo Bnnoherto
Claro

I.nro berto
Claro

Moio encoberto
Claro

Melo encoberto
Claro

Ohov. Nevoeiro
Orvalho
Choveu
Orvalho

OrrAlha

Nevoeiro
Orvalho
Nevoeiro
Orva'ho

Orvalho

OBSERVAÇÕES

O tompo na capital (até 2 iioraa da tardo):

Temperatura máxima, 2õ.o0.
Temperatura minima. ll.o4.
Chuva em 24 horas O.Omm.
Vento predominante NW.
Tempo geral. Bom.

Tempo provável para o dia 18:

Instável, tendendo para bom.
Ventos dos quadrantes SE e NE.
Possibilidado do garoa o. do chuvas paremos ao norte.

.__4_*-*-*

22
da li-

«Braço Grando»; 22 o 21. da linha
«Jiii-libatubai!; 21. da linha tiDr. Carlos
Dortonii), o 41 o 42. «Suburbano». — Se-
jam declarados vbros, por abandono, os
lotes om questão.

Requerimentos despachados:
Da Companhia do ICstrada do Ferro S.

Paulo a Goyaz, pedindo inspecção o a
respectiva approvação do trecho conclui-
do da linha do Monte Azul á Cachoeira
do Mariborhbo. — Faça-se a inspecção o

providencie-so nos termos do parecer da
Directoria do Viação;

de Fiorita o Comp.. pedindo pngamento
do resto do auxilio estipulado no contra-
cto celebrado em 14 do outubro ultimo
com esta Secretaria para a propaganda
do café. — Pague-se a importância cor
èspondénté a segunda prestação.

Avisos expedidos:
Ao secretario da Fazenda, pedindo

providencias no sentido de, pela Procura-
doria Fiscal, sor lavrada n oscriptura de
compra e venda de parte dos
predios sob ns. •'52. 54, 50 o 58 da
run Benjamin Constant e uma pe-
quena área dos de ns. 35 o 37 da
rua José Bonifácio, do propriedade do dr.
Honriquo Sebnumann. necessários;oar'a o
prolongo mento da avenida Brigadeiro
Luiz Antonio até a ultima rua referida;

ao mesmo, solicitando providencias nn
sentido do ser offectivadn a doação do ter-
reno offerecido pela Camara Muniepal
do Limeira o destinado á construeção do
posto policial do Cordeiro.

Officio expedido:
Ao conde do Prates, pedindo providen-

cias no sentido do ser entregue, dentro do

praso improrogavel de 30 dias, o terreno
adquirido pelo Estado, sito sob o prodio n.
23 da rua Libero Badaró. onde se acha es-
tabelecido o «Bar Viaducto».

Aviso recebido:
Da Secrotaria do Interior, declarando es-

tar do accôrdo com o orçamento para as
obras complomentares ás do construeção do
grupo escolar do Santa Barbara — A' Di-
rectoria do Obras Publicas.

Offieios despachados:
Da Camara Municipal do Espirito Sun-

to do Turvo, pedindo a ida de um enge-
nheiro aquella localidade, afim de esco-
lher .os terrenos destinados ao posto poli-
ciai e a um prédio escolar — A' Directoria
do Obras Publicas;

do Serviço Florestal, pedindo pagamen-
to de contas de fornecimentos na importan-
cia do 147S840 — A' (íontadoria;

da Companhia Agricola &anta Clara, de
S. Simão, pedindo a ida de um profissio-
nal afim de determinar a causa da anorma-
lidado quo apresenta parte de seus café-
eiros — A' Directoria do Agricultura;

da Estação Zootechnica «Dr. Altino
Arantes», pedindo publicações — A' Sec-

ção do Publicações e Bibliotheca;
de A. Trommel e Comp., aceusando re-

cobimento do Boletim de Industria e
Commercio, n. 12 — Fgual despacho;

de Carraresi e Comp., enviando conheci-
mento para uma caixa com livros vinda pe-
lo «Avon» — Egual despacho;

da Directoria de Obras Publicas, commu-
nicando que o dr. Francisco da Silva Tel-
les, engenheiro do quarto Distrioto do
Obras Publicas, desistiu do' resto da li-
cença om cujo goso se achava — A' Sec-

ção do Expediente para archivar.
— Offieios expedidos:
Ao director da Escola Agricola Pratica

«Luiz de Queiroz», communicando quo o
secretario declarou não tor logar o reque-
rido pelo sr. Antonio Leite de Barros para

>o do Kstado, os quaes

costumam
cretaria —
torio, na parto em que
quadros, nrchive-sò.

* *
-ECR-TARIA OO :N7-RI0a

Officio despachado:
Do grupo escolar da Liberdado. pedindfi

remessa de creolinn. — Ao director do

Serviço Sanitário.
— Requerimentos despachados:
Do •provedor da Santa Casa e Asylo dos

1'obres tia cidado de Bntata.es,
Ia verba «So-COiTOS Públicos».

pedindo.
duas du-

trinta bnn-poi
zias de cadeiras, tres armários,

de jardim o cincoenta oscnrradeirns
Ao direótor do Serviço Sa-

:èrtidão. —

Fa

cos (le
hygiéiiicns.
nititrio ;

de Celeste Peruojn, pedindo
Completo o sollo ;

de José Oswaldo Nogueira da Andrade,
fazendo idêntico pedido. — Sim.

Commuiucou-se á Secrotaria da
zenda que o professor Arthur Marret, on-

trogou o material escolar.
Rocommendou-se ao director da l'.s-

coU Normal Primaria de Piracicaba, quí
enviasse umn relação do material podida
nor officio de 11 do corrente mez.

Officio despachado:
Do segundo grupo escolar do Taubaté,

pedindo material. — Ao Almoxnrifado.

para os devidos fins.
Requerimento despachado:

Do padre José Messias; vigário em Ava-
ré, pedindo material escolar. — A Dire-
ctoria Geral da Instrucção Publica.

Solicitaram-se da Secretaria da Fa-
zenda os seguintes pagamentos:

de 100$, a d. Judith de Carvalho;.
de 150$, mensalmente, ao dr. João Mal-

chin;
do 80ÕS320, aos directores dos grupos

escolares do interior;
do 22I)$G00, sendo: 130$ ao director do

primeiro grupo escolar do Braz; 09$G00
ao do Cambucy.

Solicitou-se da Secretaria da Agri-
cultura pagamento de 850$ no dr. Jacob
Borello.

-'- Por acto do hontem. foi nomeada a
normalista d. Maria Carmelita do Moraes,

para o cargo de substituta effectiva^ do

grupo escolar modelo de Guaratinguetá.
Communicou-so:
A' Secretaria da Fazenda, que o pro-

fessor do francez da Escola Normal Pri-
maria do Campinas, Lino de Moraes Le-
mo, reassumiu o exercicio do seu cargo
no dia 11 do corrente, desistindo do resto
da licença om cujo goso so achava;

á mesma Secretaria, quo a 9 do cor-
ronto, loi nomeado o sr. Alfredo Carlos
Teixeira Loite Junior, para o cargo dl
preparador do gabinete de physica expe-
fimental, cumulativamente com o cargo
do preparador (segunda parte) do mesmo

gabinete da Escola Polytechnica, vago
com a nomeação do sr. Luiz Adolpho Wan-
derlcy, para o cargo de lente substituto
daquelle estabelecimento;

ao director do Gymnasio da Capital,

que foi deferido o requerimento em que
Esmar Pimenta pede dispensa do paga-
mento da taxa do sua matricula naquelll
estabelecimento.

— Requerimentos despachados:
De d. Maria Josó Nascimento.

por tres mezes; ,
de d. Agalma C. da Silva Rodrigues.—

Indeferido, do accôrdo com o art. 10, da

lei n. 495, do 20 de abril do 1807;
de Adalberto Luiz Porcget. — Sim, por

equidade, somente o ordenado;
de Jorge Hanings. — Deferido.

—Foi nomeada a professora normalis-
ta secundaria, d. Custodia de Campos
Motta, para substituta effectiva do gru-

po escolar da rua de S. João.
— Foram nomeadas durante o ímpeai-

mento dos seguintes adjuntos do grupos
escolares que obtiveram liconça:

D Maria Judith Salgado Nunes e Luiz

de Magalhães, para substituírem respe-
ctivamente. d. Maria Amélia Monteiro

Sim,
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Credií Fosicior yy m
faz qualquer operação de credito real a jurou modi
cos, curtos e longo» prasos, facilitando os pagainen-tos por amortizações. Adeanta. dinheiro para comc
pra e construcção de prédios. -Itazemprestimos com*
garantia de «TYarrants* ou caução üe títulos da di*
vida publica federal, estadual on municipal. - Em*
presta ás municipalidades a longo praso, juros mo*

dicos e condições vantajosas.
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AO® ®BÜS ASSIGNANTBiS

Assignatura animal . . . 25$QQ0

A ssi gnatura semestral _.
No ultimo

m
6.571 assignantes

1 Prêmio de

sorteio, em abril de 1911, concorreram
Só em dinheiro, distribuiremos em 1912:

3.QOO&
. . 2:OOOM4 Prêmios de 5<

30 Prêmios de 1Q0& . . . 3:OOOB
i 

•""•—¦¦¦—— "n»™«-

Os assignantes de b!2, cujos recibos tiverem os dois últimos algaris

mos (a dezena) eguaes aos ào recibo a que couber o prêmio maior no sor-

teio, terão direito á assignatura gratuita para o anno de 1913, com direito

ao sorteio dos prêmios daquelle anno. .
Essas assignaturas gratuitas representam prêmios no valor de 1:500>

Para concorrer aos prêmios em dinheiro, os assignantes annuaes, do

interior devem remetter á administração do "Correio Paulistano' , os reci-

bos provisórios para serem trocados pelos definitivos, cujo numero entra

rá no sorteio. '.... .',
Nessa oceasião tambem faremos a entrega dos brindes sendo ne-

cessado, então, que os nossos assignantes mandem^conjuntamente com os

recibos provisórios, os sellos para a remessa do brinde que escolherem e

da carteira a que têm direito, indenendente de escolha.
No intuito de brindar os nossos assignantes com uma lembrança

que seja de utilidade, resolvemos dar uma carteira para notas, de couro

da Rússia. E' um objecto, deveras, finissimo.
A escolher, dnremos ainda aos assignantes annuaes um dos seguintes prêmios:

CANETA-TINTFJRO, de oprima qualidade.
ALMANACH AGRICOLA DE 1912, da conhecida revista,

"Chácaras e Quintaes". E' uma obra de grande valor para os agricullo-

res, pelos uteis conselhos que encerra.
Esses prêmios representam a importância de 22:000$000,
Os assignantes de seis mezes não terão direito ao sorteio dos pre»

mios em dinheir .
O "Correio Paulistano" é o único jornal que tem distribuído maicr

quantia de prêmios aos seus assianantes.
Só nos quatro ultimos annos o total dos prêmios elevou-se a

162:OOOSOOO, assim sorteados:
Em 1908, 22:000*000, aos srs: dr. Aphrodisio Vidigal, Pedro

Alexandrino de AlirUida; Olymoio Luiz Dias, Victorino Gonçalves Car-

millo e dr. Rochn Fragoso;
Em 1909, 90:0n0$000, aos srs: lorge Fuchs & C, dr. Carlos Sil-

veira, dr. Estevam Augusto de Oliveira, dr. RubiSo Filho e corone,
Theonhilo Olymnio de Arruda.

Em 1910, 20:d00$ÒO, aos srs: José Ferreira Leite Júnior, Manuel

Ribeiro d'Ávila, Euzebio Rodrigues da Fonseca,_ d. Genoveva O. Jun-

queira Netto e coronel Gabriel Andrade Junqueira.
Em 1911, 30:0003.000, aos srs: Mario de Sousa Queiroz, (osé

Teixeira da Fonseca. Companhia Brasileira de Seguros, Francisco de
Campos Bueno, José Benito Esteves e Antonio Ferreira

Os nossos sorteios são presididos por um tabellião publico e hiia-
lizados por autoridades policiaes.

Os assignantes do interirr podem reformar as suas assignaturas
com os nossos viajantes e agentes, ou na administração do «Correio Pau»
listaria», custando as assignaturas. em qualquer dos casos, o oreco úe
7GSl.no; Dara um nnno, e lüSIIOO, para sei» meies.

^^w.^F:t»r^5?^ag«*a_aio».i'"'-.^('wy'|ii'»iaii»EW9gtM mmmÊStmsmmmm*mB^m'W*tSSSII!nB^^mmmswmsmSm»"^- I

o Pedro Duarte, no dê S. José do ltio
Pardo.

Por acto do 17 do corrente, fornm
nomeados os drs. Cândido Espinheira, Al-
fredo .Medeiros e Francisco Machado do
norr<> Bnn-os, para inspoccionarèm no dia
18 do corrento, á 1 hora da tarde, na di-
rectoria do Serviço Sanitário, a adjun-
ta do grupo escolar do Santo Amaro, d.
Carolina Corrêa Galvão.

Foram concedidas as seguintes li-
ceriças a adjuntos de grupos escolares:

De 3 mczés, a d. Luiza dos Santos
Cruz. de Mogy dns Cruzes;

de 2 mezes, a d.d. Píèsçiíiôha Ferrei-
ra Adrien. Julieta Fagundes Bressei da
Silveira, do do Tatuhy e do Carmo;

de 60 dias, a d. Maria Amélia Montei-
ro do de S. José do Rio Pardo;

de 30 dias, a Pedro Duarte, d. Anna
Flora Alves Cruz o d. Rita Corrêa Pe-
reira. do do S. José do Rio Pardo, 3.o
de Campinas e do Arouche.

Communicoti-se á Secretaria da Fa-
zenda, quo foram designadas ns substitu-
tas éffectivas, d.d. Ida do Oliveira e Ma-
ria Julia do Almeida, para regerem clns-
ses vagas nos grupos escolares do liana-
nal e Pirajú.

¦ — Officiou-so ao ministro da Marinha,
pondo á sua disposição, conformo solici-
tou cm carta de 12 do corrento, os pro-
fessores Cymhilino do Freitas e Renato
Braga, adjunto dos grupos escolares da
Barra Funda © do Arouche. — Commu-
nicou-ee á Fazenda e nos directores dos
respectivos grupos escolares.

Officios despachados:
Do director do grupo escolar da Moó-

ca, sob n. 51. — Ao offieinnto, para do-
clarar a data do afastamento.

Requerimentos despachados:
De d. Maria Joaquiha do Arruda, d.

Angela Ferreira de Moraes, d. Julieta
de Sá, d. Maria Eugenia Neves Marcou-
des, d. Almerindo Bcrliiick, João Dono-
dicto de Salles Bastos. — Sim, em ter-
mos. Communicou-so a Fazenda;

do Francisco Gonçalves de Araújo, —
Aguarde opportunidade.

Prefeitura liiaiMi
fcecretariib Geral

EXPEDIENTE 1)0 DU 17 DE Allltlr, DE 1912
Foram concedidos novo mezes de „coii-

ça o vinte dias de férias ao engonhoiro
da Directoria de Obras Munícipaes, dr.
Adolpho Graziani, para tratamento de
6tia saúde.

— Determinou-se no Thesouro a publi-
cação de oditnes, com praso do vinte dias,
para a venda em hasta publica do terre-
no do propriedade municipal á rua As-
Biiiupção, esquina do beco do Lucas, me-
dindo li metros o 25 centímetros para a
rua Assvunpção o 17 metros o 80 contime-
tr03 para o beco do Lucas, com a área
de 215,38 metros quadrados, sendo os
fundos construídos por uma linha quo-
brada e definida no terreno pelos muros
jue cercam as propriedades do dr. Ama-

rante Cruz. que é confortante em toda a

parto dos fundos.

Acha-se aborta nova concorrência pu-
blica. pnra o serviço de conservação da
estrada da freguezia do O' a Parnahyba.
conformo edital que está sendo publicada.

O sr. Prefeito, em data do hontem,
autorizou a abertura do concorrência pu-
blica, pelo praso de CO dins, pnra o cal-
çamento a parallelcpipodof, de pedra dos
seguintes largos, i-uns, avenidas e-ala-
medas:

Prolongamento do calçamento da ave-
nida Celso Garcia, ató no Instituto Disci-
plinar. ruas iiolém, Silva Jardim, até
Herval, Herval, ató avenida Álvaro R-n-
mos, largo S. José do Belém, avenida Al-
varo Ramo-*, até ao cemitorio da 4.a ia-
rada, Silva Telles, ató João Bõemer, cs-
ta ató á avenida Celso Garcia, Bresser,
desdo Silva Telles, até á rua da Moóca,
esta, em su* extensão, Visconde de Par-
nahyba, até á rua Belém, Uubino de Oli-
veira, Ponte Preta, Jonvuim Carlos, Sam-
pson, Concórdia, Passos, Guaratinguetá,
prolongamento da rua Domingos do Mo-
raes, ató á praça Theodoro do Carvalho,
Colide do S. Joaquim, Pires da Motta,
Condessa de S. Joaquim, Anna Nery,
Barão de Jnguara. Major José Bento,
Luiz Gama, largo Guanabara; rua Horo-
rés, Conselheiro Furtado, a partir da rua
da Gloria para cimn, rua Conselheiro I
Furtado, ontro a travessa da Gloria o rua j
dos Estudantes, travessa dn Gloria, ruai.
da Graça, Corrêa dos Santos, Silva Pin-
to, entre Graça o Matarazzi, Capitão
Matarazzo, Pratos, Solou. Pedro Vicen-
to. Alfredo Pujo', Voluntários da Pátrio,
desdo a rua Carandirú ató á rua Alfredo
Pujol, e Cantareira, entro S. Caetano o
Paula Sousa, Alfrodo Maia. João Theo-
d oro, Itahoca Ribeiro do Lima, entro
Itabóca o Immigrantes, aterrado do
SanfAnna (Amaral Gama o Pereira Bar-
reto), rua Piauhy, outro Consolação o ave-
nida Angélica, Álvaro do Carvalho, João
Adolpho. Bella Cintra, entre Pedro Ta-
quês o Antonia de Queiroz, Olinda, on-
tre a travessa Olinda o Augusta, traves-
sa Augusta, João Piissnlacqua, Conselhei-
ro NòbihSj entro Lopes de Oliveira e sou-
sa Lima, Barra Funda, Victorino Car-
millo, entro alamedas Glette o Nothmann,
Conselheiro Brotero, Tupy, Alagoas; cn-
tro Itnmbé o Itncolomy, Antonia do Quei-
roz, S. Domingos, Conselheiro Carrão,
ontre Ruy Barbosa o Treze do Maio. Ruv
Barbosa, além da rua Fortaleza até á
avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Uri-
gadeiro Galvão, Turyassú, Cardoso Fer-
rão, Albuquerque Lins, Sergipe, ató á ave-
nida Angélica, avenida Angélica, entro
as avenidas Paulista o Municipal, Minas
Gernes, travessa Olinda, avenida Briga-
(loiro Luiz Antonio, ató á alameda San-
tos, Baronesa do Itú, Lopes Chaves, San-
to Amaro o Cardoso do Almeida, oonfor-
me os editaes quo estão sendo publica-
dos.

Determinaram-se os soguintes paga-
montos:

De quarenta e cinco mil róiSj em res-
tituição, ao sr. Attilio Massa, importnn-
cia pelo mesmo paga cin duplicata do im-
posto do sua quitanda, á rua Amélia n.
28;

de seiseentos o vinto- mil róis ao sr. Cur-
los Assumpção, como indemniznção, pela
perda do terreno do sua propriedade si-
tuado no lado par dn rua Assumpção, cn-
tro a trnveesn do Gazometro o a rua do
Santa Rosa, em conseqüência do novo nü-
nlmmento da referida ruo.

— Requerimentos despachados:
Do Manuel Rodrigues Pedra, Raphael

Snloni, Josó Fernandes Vicento, Manuel
da Costa Cnldcira, sobro multa. — Indo-
ferido;

do José Henrique, pedindo fornecimen-
to do uma placa de carroça. — Deferido;

do Ignacio Runifichs, sobro multa. —
Deferido;

do Eugênio Gini e Luiza do Sousa, so-
bro lançamento. — Sim, pagando o im-
posto do l.o trimestre;

de Carlos Petersen, Alfrodo Lulio, N'-
colau Pnnariollo, .Ventura Mnrtello, po-
dindo licença. — Sim;

do Manuel Tavares, Vicenzn Manzione,
pedindo licença. — Sim.

do Sabbado" Comenale, Onofre Lobue,
pedindo prazo. — Concedo o proso do PO
dias -,

do Josó Hliminnihi, pedindo praso. —
Concedo um mez do praso.

do Francisco Luiz da Silva,_ pedindo
praso. — Concedo o praso do 45 dias.

do Bonodicto Franco de Oliveira, sobro
multa. — Sim, cumprindo as ultimações
no praso de 30 dias;

do Antônio Stefnni, Josó Porini, Sn-
ninei das Neves, União Mutua, Cândido
Joaquim, Diogenos Drallie, Augusto Fri-
no, José Mastrangolo (2), Annibal Pepe,
Julio Miclteli, Gustavo Sçhlirffer, Auge-
lo Buri, Sophia Tiniram, dr. João
Ferreira M.wímdo, pedindo approvação
do plantas. — A' Directoria do Obras
Munícipaes para os devidos fins.

Na Directoria do Obras nohain-so
approvados ns plantas apresentadas pe-
los srs. João Ramos Firme, Manoel Ditar-
to Callado, André Matarazzo, Julio Ro-
Scjhn, Dipnisió Mori, Antônio Sãviáno,
João Caldas, José Tartari, Paulo Camar-
go. Joaquim Meira Botelho, d. Virgínia

Augusta Ribeiro, engenheiros Mollo o
Comp., Luiz Freceschini, Pedro Oiiinti-
ni, Paulo Amadei, d. Anna Milanese,
Jeffersori Fagundes c Comp.

Devem comparecer á mesma Rephr-
lição pnra esclarecimentos os srs. Giaco-
mo Berardinelli, Pedro Vieira, Luiz Qua-
tolii, dr. Forrantó Nieolau, Weitz Flog.

Ao Deposito Municipal foram reco-
lhidos 28 cães.

Foram expedidos os seguintes ai-
varas:

Julio Giiirelli, para estabelecer umn
fundição no largo do Cambucy n. 43.

Rosário Poppalardo, para estabelecer
no corrente exercicio, uma quitnnda á
rua Major Sortorio n. 91.

Siqueira N.igel e Comp. para estabe-
lr-eor uma typographiú. á rua Conde de
S. Joaquim n. 22.

Foram registados 23 vehicuios. sen-
do: carroças do cnrgn, 4; do material,
1; de pão. 1; de lenha, 1: de leito, 1;
de mão, 0; automóveis, 1; bicycletns,
7 o caminhões, 1.

Fornm matriculados 5 carregadores.
Fornm feitas fi transferencias de

proprietários de vehicuios.
Foi registado um condtictor do

bonde.
.Exames: foram examinados 5 can-

didatos a (ichniiffours» sondo approvados
2 e reprovados 3.

Cartas: foram expedidas 15 cartas
do habilitação, sendo: oochoiros, l.aa

I vias, 10; 2.as vias, 2; «cháuffcúrsit l.ns
vias, 2; condtictor de bondo, l.a via, 1.

Tormos: os srs. Francisco Josó Al-
vos. Geiinnro Buonincontro e dr. Austin
do Almeida Nobre, nssignarnm nesta in---
pectorin, termos de responsabilidade do

i nccôrdo com o art. 20 da lei, 120.
Apnrehenfões: fornm nnnrohondi-

dos o recolhidos ao Deposito Municipal,
nor infracção dn lei, 120. 2 vehicuios. sen-
do. carroças do carga, 1 p do mão 1.

Multas: fornm multados: om 50$,
Worms e Irmão1!, negociantes estabeleci-
doa á rua 15 de Novembro ri, 25, por es-
lareni negociando depois dns horn.'! regu-
lameiitnres: em 10$, Amadeu Altiero,
por conduzir a carroça n. (5.3(18, som ma-
trioulá, Ângelo Frizzo o C. Mandorliack
o Comp'., nor terem deixado transitar pe-
Ias ruas da cidade, sem a competente li-
cenen a nrnnliã n. 224 o a carroça n. 445
o Hermenegildo Bnrreiros o Comp.. por
terem dorramado oguas sorvidas em fren-
to ao seu p«tnbelecimento comnioróinl á
rua do S. Bento.

Gamara de Jahú, 5 % 100$000
Cainura Salto do Itu' ... —
Cnmnra do Botucatú' —
Cnmnra do Bariry —
Câmara do S. Carlos... 105$000 103$0()0
Cnmnra do S. João da

Bocaina  —
Cnmarn do Lorena  105$0ov,
Cnmnra do Limeira ... 100$000
Gamara do S. Roque... —
Cnmarn do S. Simüo ...
Cnmara de Çaçapava ,..
Câmara Tnnuaritinga
Cnmara do Capivary, .

l.a, 2.n o 3.a 
Camnra do Desçalvado
Cnmnrn do Itu', l.a

omissão 
Cnmnrn do Santa Crtin

das Palmeiras 
Câmara Mogy-mirim ...
Cnmnra do Santa Crua

do Rio Pardo 

97$000
180*000
104$000

100*000
100$i)>;0

93S00U
90*000

90$000
95$000 85$000

97Í000
50$0()0
94$UO0

Motallurgicá  —
Oampineira T., Força

o Luz   100$000

100!?000
98*000

— 101$000

102$üOO

290S00O

eccão fonuiiercial
Bolsa

S. Paulo, 18 de abril de 1012.

OFFFRTAS KM 17 DE ABRIL

Fundos públicos:

Apólices do F/stado da
2.a a Ca série 
7.(i a 9.ii séries, cx-j.

Anojicos da União, 5 %
lictrns do Camarão:

S, Paulo, G.o empresti-
mo 

S. Pnulo, 7 por cento...
Câmara do Mattão, ex-

juros 
Câmara do Ribeirão

Preto 
Camnra de Atibaia ...
Câmara do Amparo •••
Câmara do Araras 
Câmara do Avaré 
Cnmara do Araraquara
Câmara do Mocóca ...
Câmara do Porto Feliz
Câmara do S. José do

Rio Pardo 
Câmara do Mógy-guassu'
Câmara Sertãozinlio..
Câmara do lgnrapava..
Câmara do S. Manuel...
Cnmarn de Ibitinga ...
Cnmara de Itararé ...
Câmara de Fartura,,.
Câmara Jardihopoíis,...
Câmara Guaratinguetá
Cnmnra do Espirito S.

do Pinhal 
Câmara Piraju', frs.
Camnra do Orlandia ...
Câmara Serra Negra...
Câmara do Tatuhy 
Câmara do Itapira ...
Câmara do Faxina ..,.-
Câmara do Jacarehy ...
Câmara do Tietú 
Câmara do Itiiveriiva...
Cantara do Pedreira ...
Câmara do Pedreira ...
Gamara do Rio Preto...
Câmara do S. Pedro.,.
Câmara do Barretos ...
Câmara Pii-assununga..
Câmara do S. Bernardo,

frs. 500 
Cantara do S. João da

Boa Vista 
C. do Jundiahy, fr. 500
Câmara Ribeirão Bo-
nito  96SSO0O

Vendedo- Compra-
ros dores

1:105$ —
1:106$

1:0155

9SÍ5UÜÜ
lOBSOOO 106*0Uti

05$000 02$000

105*000 102$000
lOUSOOO 95;,...
104*000 101 ¦
105*000 100$000
100*000 88*000
Htí$000- 99*000

9915500
95$--J butfuUU

i

t' —
95*000

(.5* .K) 90*000
99*500

90*000 80*000
92*500
88*000

07*000 93*tò
l0uvuUu 95-vU.i

98*000 94*000
525 fr. 505 fr.

100*000
08*000 9-líCOO

94*000
100ÍOOO 90*000
97*OC0 05$OÕll

ACÇÕES DE BANCOS

Comercio o Industria.. 550*000
Banco do S. Paulo  165*000
União do S. Paulo ... 191*000
Industrial Amparonse... —

COMPANHIAS

Agricola do Barucry ..,
Antarctica 
Agricola Arnqná 
Auto-Transportes 
A. Garagens Rounidns...
Electr. Corumbá (int.)
Parquo Balneário 
Fabricas Pnmplona ...
Empresa Melhoramentos

no Paraná
Cortumo Água Branca
Cerâmica Ind. Osasco
Central do Armazéns

Gernes 
Ind. Atibniana 
Industrial Past. d'0csto

dõ S. Paulo 
Frigorífica Pastoril 
Es Irada do Ferro S.

Paulo Goyay. 
Brasileira de Seguros
Paulista do Armazéns

Geraes ...»
Internacional do Arma-

zens Goraes 
Cotóhif. «Red. Crcspiii
Estrada do Ferro Po-

rüVPirápóra 
Materiaes parn Cons-

trucção 
Emp. Electric. Bauru'...
Pinhal Fabril 
Trariqnillidado 
Sociedade A. Habitação

Popular c/GO % 
S. Anonyma F. o Tece-

lagom Ypiranga 
Rural Commercio o In-

dustria 
Cincmatogrnpbica Bra-

sileira -. '.-...
Melhor, de Porto Folia
Luz o Força S. Vnlen-
Iim

Cortume do Campinas
Immovois Construcções
Lith. Ilartman
União dos Refinadores.
Soe. Anony. Casa Va-

nordon 
Tracção Luz o Força

Parahyba Norto ...
Emp. Força o Luz do
Capivary

Calçado Villaça 
Calçado Lisboa ...
Empresa do Electrici-

dado Araraquara ....
li, de l<\ Araraquara

nominativas 
E. Ferro do Dourado
Idem, com 50 % 
Fabrioadora do Papel
Iniciadora Predial, c/

70 por cento 
Companhia Mogyana
Melhoramento- de S.

Paulo 
Idem. a 30 dins 
Paulista 
Paulista Elcctrioidndo
Moinho Santista 
Vidraria S. Marina...
Moinho Central de Ui-

beirão Preto '.

Telephonica S. Paulo
Telephonica do Paraná
Paulista do Seguros,

com 40 por cento ...
Luz o Força do Jun-

diahy 
Puglise 
Luz o Força Norto do

S. Pnulo 
Paulista do Madeiras..
Agricola Pastoril Ha-

nharão (int.) 
Ind. Mogyana Tecidos
Teleph. Bragantina ...
Campineira T. Luz o

Força 
Sul Paulista
Mnmtfactureira Pau-

lista 
Cooperativa Fabrica

do Chapéos 
Usina Esthor 
Campineira Água o

Exgottos 
S. Com. L. Queiroz e
Comp

Instituto Paulista 
Santa Cliáhtal 
Sports o Attracções ,,.

02*000

1G1*500
189*000

310*000

Papeis Cnrtonngons
P. Armazéns Geraes..
F. o L. Ribeirão Proto
Melhor. S. Pnulo 
Santa llosnlia 
Socied. Anon. «Estado

do S. Paulo», 7 %.
T. Tecidos S. João ...
S. Martinlio 
Manufactura Chapéos

Italo-Brasileira 
Ind. Commercio «Casa

Tollc», ox-juros
Rural Comm. o Indus.
Salto Fabril 
Fabricntlnia Parafusos
Emp. Melhoramentos

no Pnrnná 
Emp. Melhoramentos

Paranaguá 
Paulista do- Madeiras.
Comp. Melho. tí. João
F. e Luz S. Valentim
Parquo Balneário  100*000
Mogyana do Tecidos... —
Sports e Attracções ... —
Pinhal Fabril  —

93*000
98*000 —

93*000

99*000

500*000
95*000

102*000
207*000

91*000
9t*000

101*000

95*0U0

87*500

93*000
90*000

90*000

90*000

91*000
97*ÜUÜ
95*000
96*000

98*000

Rendimentos fiscaes
SANTOS

Alfândega:
Papel  125:832*70-1
Ouro  77:
Consumo  13
Estnmpilhns 
Verba
Guins 
Licenças 

17

767*630
938*880

43*300
200*700
430*000

250*000
125*000 115*000

200*0oü -
600*000

LETRAS ÍIYPOTIIECAKIAS

Banco União  92*01)0
Credito Real  10$000 6*000

Valores da Bolsa
Vendas do dia 17:

FUNDOS PÚBLICOS

letras da Camnra de Caçapa-

93*000

120*000

107*000
200*000

150*000

100*(wü

200*000

65$000 60*000

220*000 200*000

120*000

130*000

200*000

140*000

400*000

192*000
193*000
500*000

500*000

120*000
280*000
140*000
130*0^0

100*000
395*000

189*000
190*000
475*000
525*000
375*000
450*OtiO

100*000

175*000

300*000

350*000

100*000

300*000
100*000

280*000
200*000

aOüípuOO

300*000

220*000

98*000 95*000

92*000
98*000
105*000

90*000
100*000

88Í>0U0
93*000
97*000

— 91*000

92*000

DEBENTURES

Água Luz Mogy-tn.inm —
Água o Exgottos do

Ribeirão Preto 10-1*000 100*000
Cortumo Água Branca 1(10*000
Chimica Industrial ... 95*000 —
Telephonica Paraná .. —
Industrial S. Paulo... 94*000 92*000
Sncicdado Coinmnndi-

ta L Queiroz o C... 100*000 —
E. F. S. Paulo-Goyaz

ex-juros- 94*000 9^*000
E. F. Porús-Pirapóra.. 104*000 100*o„i)
F. Esmaltado «Sílex» 97*000
Paulista Electricidado. 101*000 09*000
Thermal do Caldas ... 102*000 90*000
Piliotti Gambá —
F. do Meias Hoffmann GSípuOO
Mac-Hardy —
Empresa Electricidado

Araraquara, 10 %... 198*000
Idom, juros do 8 % ... ' — 

100*000

L. o F. Jaboticabal... 100*000 97*500
S. Bernardo Fabril ... 207*000
E. F. Dourado 100*000 98*500
Santa Marina, ex-j.... 100*000
lau o Força, Tietó ... 100*000
Lithograp, Harmann ... 98*1100
Luz o Força Jundiahy 10-1*000 99*000
Telephonica 8. Paulo. 95*000
Força o Luz do Norto

do S. Paulo 100$000 06*000
Calçado Rocha 91*000
Elobtricidndó Bauru .. 93*000
L. o F. Santa Cruz ... 105*000 100*000
Tecelagem Seda 97$00O 93*500
«Orion» do .Barretos ... —

110*000 100*000]

220*000
200*000

pava a 
lotras da Câmara do Arara-

quara a 
letras da Camnra do ttotuca-
tu' a 

BANCOS

500 acções do Banco União a
50 acções do Banco do S. Pau-

lo a 
do Banco d(? S20 acções

lo a ..
acções8

100

20

do Banco do S.

do Bnnco de S.

Pau-

Pau-

Pau-

Pau

acções
lo a ••
acções do Banco do S.

lo a 

COMPANHIAS
ac('5c;i da Companhia Pauli
tn a •
acções da Companhia Paulis-

93*000

100*000

10fi*C00

190*000

101*000

161*000

161*000

161*000

103*000

180*0000

Desdo l.o do
Recebedoria:

Exportação
Expcdiento
Impostos 
Estampilhas

Total 

Renda em frs. 70.225.
Taxa do fr. 592.

Totnl  218:263*33!

4.164:780*529.

57:626*100
110*500

16:511*256
18*400

74:260*256

na Recebo-

26:400*000
35.000 i

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ

SANTOS, 17. — Relação das exporta-
dores quo pagaram direitos
doria dc Rondas:
Comp. Exportadora 

Francos
Léon Israel e

Francos 
Nossack o Comp

Francos 
Naumaiin Gopp o Co. Lld

Francos  
C. T. do Lima e Comp. ..

Francos
Lcmo Ferreira o Comp. ..

Francos 
liard, Rand o Comp

Francos

Rio da Prata, «Argentina» 21
Livorpool o escalos, «Titinii» 24
Callao c escalas, «Oropesa 25
Santos, «Bolgrano» 25
Santos, «Crofeld 25

Vapores a snliir:
Amsterdam o escalas, «Hollnndin 18
Portos (lo Norte, «ManAos»' (10 hs.) ... 18

Pará o escnlns, «Tibagy» 20
llio dn Prata, «Frisia 22
llio da Prata, «Minas Geraes» 22
llio da Prata, «Argentina 23
Liverpool o escnlns, «Vnndyclt» 23
Bordeaux o escalas, «Cordilléro» 23
Callao o escolas, «Orcoma 23
Gonova o escalns, «Argentina» 24
Portos do Sul, «Orion» (1 li.) 24
Portos do Norto, «Ceará» (10 hs.) 24
Florianópolis o escnlas, «Anna» (9 hs,) 24
Liverpool o escnlas, «Oropesa» 25
Rio da Prata, «Regina Elona» 25
Pará o escolas, «Acro» (4 h.) 25

VA"ORES POSTAES
Durante o mez (lo abril, segue do Rio

para a Europa, o seguinte vapor postah'
«Hollandia»

J «Vandyck»
«Argentina»

Bros  15:120*000 í"^r<.'I)PSa"
20.000 «Belgrano.,

3:780*000 l"^!1 í1™11" "' ,-•.•
5 000 | "Principean Mafalda»

Societe Finnnciéro .
Francos

George Rosenhoinn
Francos 

Marcondes Goulart
Francos 

Diversos 
Franco3 

Comp.

3:780*000
5.000

2:268*000
3.000

1:890*000
2.500

1:890*000
•2,500

209*000
1.600

945*000
1.250

261*600
350

18*900
25

1

«Frisia»
Para o Rio da Prata

13
23
24
25
26
29
30

22

Mercado de gêneros
GÊNEROS DE PRODUCÇÃO

ESTADO
Colações de atacada

sacco

ta a 

DEBENTURES
50 doboritüres da Companhia

Calçado Rocha a 
10 dõbonturos dr. E. do l'crro

do Dourado a 
100 dohontúres do Cortumo

Aatta Branca a 'lití dobenturés do Cortumo
Água Branca a 
dcbóntures S. Anonyma
«E. S. Paulo» a 
dobenturés S. Anonyma
«E S. Paulo» a ••••
dobenturés T. o Luz S.
Valentim a 

300

50

30

480*0000

95*000

99*000

101*000

101*000

94*000

91*500

PELA ALFÂNDEGA

SANTOS, 17. — Pela secretaria dcsla
repartição foi ciícaminhodo hontem para
a Delegacia Fiscal do São Paulo, o recur-
so interposto por Jonsseph Habib, refe-
rento a multa do 3:362*700, direitos om
dobro, e 10 por cento para Fazenda Na-
cionnl, sobro ás mercadorias, contidas
nos volumes ns. 400 o 401 de suo, bagii-

gem, vindo no vapor italiano «italia»,
entrado em 23 de outubro ultimo.

Movimento marítimo
EMBARCAÇÕES ATRACADAS NAS DO-

CAS

Assucar ninsoavo,
do 60 kilos 

Dito crystal, idein 
Dito redondo, idom ...
Aguardente, litro 
Amendoim, 100 litros...
Algodão desoaroçndo,

arroba 
Arroz em casca, Catte-

to, 60 kilos 
Dito em casca, Agulha,

idem 

21*500
40*000
29*000

$380
0*000

1)0

22*000
11 $000
30*000

$401'
GK«0C

15*000 a 16*000

9*500 a 10*000

10*500 a 11*000
i/!íj Agu-

pri mel ra, 58

Agu-
idem
pri-

Praças:
Londres ...
Paris 
Hamburgo
Italia 
Portugal ..
Hespanha
Nova York
Soberanos

Bolsa rie Santos
GAMARA SYNDICATj

90 d/v
 16 3/10
589
727

A' vista
IG 1/32

593
732
595
313
5õ8

3*100
15*200

BOLSA

Vond. Comp

16 15/64

16 1/4

16

16

7/32

3/16
592

16 17/61

16 17/64

16 1/4

10 1/4

Paulo, 6.n

Paulo, 7.a

Paulo, 8.a

1:110*

1:105$

1:105$

1:105*

11$000

«D4$500

1:100$

1:070$

1:070$

1:070*

7800U

92*000

94*500 93*000

2:000*

200*000

__ 375*000

100*000

Offertas
Cambio:

Ua. particulares a 5
dias 

Lts. particulares a 30
dias 

Lts. bancarias a 5
dias 

Lis. bancarias a 30
dias 

Francos, ouro 
Apólices:
do E. do S.

sório 
do -Tí; do S.

série 
do ÍÜ; dc S.

série 
do E. do S. Paulo, 9.a

nério 
Letras:

do Banco do Credito
Real de S. Paulo_...

da Câmara Municipal
do S. Vicento 
Debentures:

da Comp. Tecelagem do
Seda Itnlo-Bnsileira.
Acções:

da Companhia Santista
do Tecelagem ..-...•••

da Companhia Regista-
dora do Santos ......

da Conipanhia Moinho
Santista -¦

dn Companhia Paulista
do Armazéns Gernes.

da Companhia Pastoril
do Ribeirão Pires ..

da Comp. Internacional
do Armazéns Geraes

da Companhia lnter-
mediaria do Cafó de
Santos 

da Companhia Santista
do Transportes 

da Companhia Central
do Armazéns Gernes

da Companhia do Pesca
do Santos 

da Comp. Paulista do
Vias Forroas o Flu-
viaos ••

da Comp. Mogyana do
Estradas do Ferro e
Navegação ,

da Companhia Pusilisi
da Companhia Brasilei-

ra do Torras, c/60 %
da Companhia Paulista

• Terras o Coloniza-
ção, c/80 por conto

da Companhia Chimica
e Agricola Santista

da Companhia: Auxiliar
do Commercio do Ca-
fó, com 70 por cento

da Companhia Expor-
tadora do Cafó de
Santos

da Companhia Santista
do Bordados  —

da Companhia Ensacc.
o Robéneficiadora de
Café, com 80 por
conto   80$000

da Companhia Cera-
mica Santista  200*000
Foi declarada a venda no dia 18 do cor-

rento:
Libras  1Í5-000
Francos  21.250

Armazom n. 1 — Vapor inglez «Fen-
churck», descarregando vários gêneros.

Armazém n. 1 — Vapor allemão «\Yo-
glhiües, descarregando vários gêneros.

Armazém n. 2 — Barca af|emã «Mo-
zart..-, descarregando vários gêneros.

Armazém n. 3 — Vapor allomão «Bahia
97*000; Blànca», descarregando vários gêneros.

Armazom n. 5 — Vapor ingloz «Bella-
gio», descarregando vários goneros.

Armazém n. 5 — «Dolccrcst» descarre-
gando carvão.

Armazcm n. 6 — Vapor nacional «Ita-
tiba», descarregando vários goneros.

I Armazom n. 7 — Vapor allomái «Sant.i
I Ursula». descarregando vários gêneros.

Armazém n. 8 — Vapor jnglez ..Caldov-
"rose», descarregando carvão.

Armazom n. 9 — Vapor ingloz Lowis-
Kami; descarregando trigo.

Armazom. n. 9 — Barca noruegueza
«Killenny», descarregando carvão.

Armazcm n. 10 — Vnpor inglez «Indian
Prince», descarregando vários ceneros.

Annnzom n. 11 — Vapor nllemão «Oro-
feld», descarregando vários goneros.

Armazém n. 12 — Vapor inglez «Chn-
verlov», descarregando carvão.

Armazcm n. 12 — Barca americana
«Pcnolscot», descarregando madeira.

Armazém n. 12 — Hiate nacional «Pe-
ilha T, descarregando cal.

Armazom n. 13 — «Craighall», descar-
regando vários gêneros.

Armazém n. 14 — Vapor sueco «Anmo
Johnson,» descarregando vários goneros.

Armazom n. 15 — Vapor nacional «Ti-
bagy», descarregando vários gêneros.

Armazém n. 16 — Vapor nacional As-
su'», descarregando vários gêneros.

Armazom n. 17 — Vapor ingloz «Astu-
rias», descarregando vários goneros.

Ao largo:
Vapor belga «Liogioose» com vários ge-

noros.

410*000

500*000

250$0 - 235*000

22*000 a

20*000 a

13*000 a

16*000 a

22*000 a

6*000 a
$600 a
*ÕOO a
*CM a

$250

15*000
11*000

21*000

22*001'

20S?000

l?.*000

24*000

8*0OÜ
1S00O
*700

1*00(1

S30Í1

25*001!
12$00(

13*000 a 14*0Ui

10*000 a 11*000

8
*

25*000

20*000

a
S900

1*?00

a 2^*CO0

a 21*000,

12*000 a 14*000
10*00

.. 8*000

13*000
8*000

11*000
9*000

14*00C
S$00fi

500$000 455*000

400*000

- 800*000

395*000
275*000

100*000

220*000

105*000 —

200*000 110*000

600*000

60*000

150*000

SANTOS

Vapores esperados

Hamburgo e escalas, vapor nllemão
«Cap Itocn»  10

Buenos Aires e esenlns, vapor italiano
«Toscana»

Buenos Aires o escalas, vapor italiano
«Argentina» 

Buenos Aires e escnlas, vapor italiano
«Tomaso di Savoia» 

Amsterdam o escalas, vapor hollandez
«Frisia»

Cnllnu e escalas, vapor inglez «Oro-
pesa» •••

Gênova o escnlas, vapor italiano «Sie-
na» 

Triesto o escalas, vapor oustriaoo «Ar-
gentinn» 

Tokio o escnlas, vapor japonez «Kann-
gawa Maru» •/¦

Hamburgo e escalas, vapor allemão
«Bahia» ••••

Buenos Aires o escalas, vapor oustria-
co «Francesca» 

Southampton o escnlns, vapor ingloz
«Araguaya» ••

Buenos Aires o escalas, vapor inglez
«Avon» 

Vapores a sahir

Gênova, vnpor italiano «Toscana» 
Gonova, vnpor itnliano «Argentina)) ...
Gênova, vapor italiano «Tomaso di

Savoia» ••••••
Amsterdam, vapor hollandez «Frisia»
Liverpool, vnpor inglez «Oropesa» •••
Buenos Aires, vapor italiano «Siena»
Buenos Aires, vapor austríaco «Ar-

gentinn» 
Triesto, vapor austrinco «Francesca»
Buenos Aires, vapor inglez «Ara-

guaya» 
Southampton, vapor inglez «Avon» ...

RIO
Vapores esperados:

Antuérpia o escalas, «Christiania Horn» 18
Rio da Prnta, «Hollandia 18
Portos do Sul, «Anna 20
Portos dó Norto, «Brasil 21
Amsterdam o escalas, «Frisia» 22
GlascoVV o escalas, «Eton 23
Rio da Praia, «Cordillõro» 
Triesto e escalas, «Argontina» ...

Dito beneticinüc-,
lha do
k i los

Dito beneficiado,
lha, dc segunda,

Dito Cattete, de
meira, idem 

Dito beneficiado, Cat-
tote,do segunda,idem

Dito beneficiado, de
Iguape, idem 

Dito beneficiado, qui-
rora, idom 

Alhos, cento 
Álcool do 38 graus, litro
Dito superior, idem
Alfaia (produeto do Es-

tado), kilo 
Borracha de tnangabei-

ra, arroba 
Batatinhas, saccó 
Ditas novas superiores,

idem 
Cnrno do porco, salga-

da, arroba 
Caroço do algodão,

idem 
Cera do abelhas, kilos...
Feijão novo, superior,

da secca, 100 litros ...
Dito, bom, idem, dns

águas, idem
Dito velho, .superior,

idem 
Dito, boin, idem 
Dito para vaccas, idem..
Farinha do mandioca,

sacco 
Dita do milho, idem...
Fumo commum, 'bom,

rolo de arroba  20*000 a 25*000
Dito commum, qiialidn-

do regular, idem ...
Grão do bico. kilo 
Mainonn, idmo
Manteiga fresca, idem
Milho branco: 100 litros
Dito amarellão. idem....
Dito nmnrollinho, idem
Dito cattete, idem 
Maceüa, kilo 
Ovos, (luzia 
Painns, Itilo 
Queijos redondos, um...
Sebo em rama. arroba
Dito refinado, idom ...
Sola superior cylindrn-

da, kilo  2*200 a 2S.I00
Dita boa, idom  2*000 a 2*20U
Dita não cylindrada su-

perior, idem 
Dita não cylindrada,

inferior, rolo 
Toucinho bom, con car-

ne, arroba
Dito suporior, limpo,

idem 
Tromôços, 100 litros

PREÇOS DE AVES POR ATACADO
Frango, canto 110*000 a 120*000
Gallinhn, idem 160*000 a 170*000
Perií dúzia do casaes 180*000 a 190*000
Pato cento 140*000 a 150*000
Gallinhola, idem 140*000 a 150*000
Marreco, idem 110*000 a 120*000

MERCADO DE MADEIRAS
PREÇOS POR ATACADO — COTAÇÕES

DA OASA RUDOLPHO VVAHNS-
CHAFFE & FILHO

Toros lavrados do 4 faces:
Alecrim 47$
Angelim 42$
Angico 42$
Araribá ou Araruva 52$
Batalha 37$
Canellno 3'$
Cánjáránu 47*
Cabreuva 69*
Cedro 67*
Copauva 1~$
Canna Frista 42*
Caixeta 37$
Dedal 47$
Embyra 110$
Faveiro ou Sucupira 45*
Guatanibtí 47$
Guarita 42*

18*000 a
*250 a
$140 a

2*000 a
7*800 a
7*600 a
8$000 a
8*200 a

$400 a
1*000 a

$400 a
1$000 a
5*500 a

20*001;
$300
*16fl

2*200
«*00C
7*800
8*2W;
8*500
1*000
1*200
1S0OO
1*200
6*000

9*500 a 10*0071

1*800 a 2*000

75*000 a HOSOOO

11*000 a 12*000

13*000 a 14*000
18*000 a 20*000

Griimichaba  °7$
Ipó  45*
Imbirussn'  37*
Jacarandá  62$
Jatabv o Jatobá  42$
Jequitib,. vermelho  37$
Marfim  52,*
Massaranduva do leito ... 42$
Mandioqueira  37$

42*
70*

Rio da Prata, «Vandyck»
Liverpool o escalas. «Orcona  23 Vinhatioo  ( 70$

Marinheiro
Louro
Peroba, até 6 metros  51$ a

53$ a
47 a

45$ a
47$ a

42 a
37$ a

a

Peroba acima do 6 metros
Pereira 
Tymboril ou Ximbó

23|Tayuva 
23 j Saguaragy
23 Urucunuia

50$
54$
45$
65$
40$
40$
60$
72$
70$
45$
45$
40$
50$

130$
48$
60$
45$
40$
48$
40$
65*
45$
40$
55$
45$
40$
45$
75$
53$
55$
50$
48$
50$
45$
40$
75$

'ií,.

iJí
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(Ar medidas serão tomndns nn ponta dos

jtores, com um desconto do 2 1/2 centime-

tros do cada face, em toros regularmente
lavrados).

3M lidei ras serradas: „„.„„
Taboas de peroba do 4,_"-,22,X0,0_

do 1 duzia, 2015-0 o SlÇOOÇ.j vigotas do

porobn, compriniontos diversos, grossuras
<le CMC, 7X17, 7X18, o 8X18 motro eu-

bico, 7SÜ-00 o 83í?000; vigotas do poro-
ba guarita, batalha, cópiuivai marfim,

guntambii', alecrim, ipd; 
'aearnndá, urucu-

rnna o mussaranduba do loito, escolhidas,
do comprimentos diversos o grossuras do

22X2°, 11X22, 11X11, bitolas oxactas,
metro cúbico 05ÍPO00 a 70*000, prancha?
do cabreuva. oscolhii'-, larguras o com-

primontos diversos, grossuras do M^,;5

pollegadas, metro cúbico 85!?000 a 90-00;

pranchas 
"de cedro,.escolhidas, elo compii-,

moiito.so larguras diversas, »?«. nW{££S<
8, 4 o ti pollegadas, metro cúbico Boít-l)

a OOíÇOOO; 
'pranchas 

do enibuyn, compri-

mentos o larguras diversas, grossuras ele

3, 4 o 5 pollegadas, madeira porleita, me-

tro cúbico 14OS00O a 1Õ0 .000; caibrps,di-

versos, sortidos, metro cúbico (5*0-11

78ÍF00Ó; ripas do 4,40X0,05X0,01 sorti-

das duzia 251000 a 2*500; pranchas tio

piniio do Paraná, cio limeira quM
do 4,40X0X8", duzia OSSjOOO a 70íf00ü;

pranchas de pinho do lístaelo 
^ftgJLjffi

lo, do primeira qualidade, do 4,40XUÀiJ ,

dúzia 00$000 a 03*000; taboM ¦<»«» P™,0

do Paraná, escolhidas, do 4,40X12 A" ,
duzia 30$000 a 82*000; taboas do pinho
rio Estado do S. 1'nulo, escolhidas, de

. 4*0X12'-1». duzia 29*000 a 31$000
' 

As taboas o pranchas do pinho do 1 a-

ranú do outra bitolas são calculadas nn

baso do medida indicada.

K—secO——ura——S——ir.—— . —«*?„ "í?———

As macieiras serradas dc segunda qtinli-
dado soffrem desconto do 20 por cento o
ns do terceira qualicludo soffrem descon-
to.

Junta _òmme_»e„àl
S-silo de 17 do abril do 1912.

Presidente, João Condido Martins; se-
cro —rio, dr. Renato Maia ; deputados,
-odovnlho, Poroira Lima, Conceição lias-
tos e Joaquim Payão.

EXPEDIENTE
Officios:
Do .Juizo ConniKH.iiil desta capital, com-

munieando a faliencia do Antônio Colos-
tino. — Inteirada, nroliiversoj

. elo Juizo Conünerciill dn comarca dn Ja-
bu'-, coiiiiiiniiicfindo a faliencia do Traja-
no Carneiro elo Macedo, ostiibel—ido opi
S .João dn Bocaina. — Inteirad,?, archi-
ve-se.

llequerimentos:
Do ó. I.anclli o Irmãos, desta praça;

Campos, Guimarães o Comp., da do San-
tec; Lima, Rocha o Comp., da de .Tnoa-
rehy; Pires o Irmão, da do Porto Feiliz;
Poroira do Cnstro o Comp., da do Gun-
rntiiiguetá, pnra o nrcliivnmento de sous
distraotos sooinès. — Aròhivem-se j

do Teisen, Rodrigues o Comp., Alnigib
o Comp., Henrique Bòheliga e Comp., Ir-
mãos Andrade, João Lombareio o Irmãos,
Francisco Radoceià o Comp., desta pro-
en; Paschoal o Comp., dn do estação da
Lagoa, pnra o nrchivnmcnto do seus con-
troctos socines. — Arohivom-so;

de Lourenço Martins e Comp., da pm-
ça do Santos; Silva, Snnto.s o Comp., da
do Ounrntinguetil, pnra o arohivanionto

CORREIO PAULISTANO - QUmTA-FidRk, fá D6 ABRIL DE !£!-
«magm:-mt:mama/mwai_—_

dns modificações do sous contrnetou co-
cines. — Ai-hivetn-se ;

do Fnrhat Iririnos, desta parnçn, pnrn
o mesmo fim. -—Juntem o conhecimento
do pagamento do imposto;

do dr. James T. llpjonh, Ernesto Bis-
cboff, 1. elo Almeida Castilho, desta pnrn-
ça; Alfredo Campos, da do Santos; M.
Cardoso o Comp., da do Itapetininga;
pnra o -registo do suaS firmas commeroinos,
— Registem-so;

do Auad Isso o Irmão, desta prnçn,
pnrn o íiicsmo fim. — Cumpram o despa-
cho proferido ho contraoto social;

*do Nogueira o CõihpV, destn pYaçn, pa-
ra egunl fim.. — Declnrcm o nomo por ox-
tenso dos socies com direito no uso da
firma;

do Comes o Comp., da praça do Am-'
paro, pnrn o registo da -marca fiPhospho-
ros Anip.aro». — Registe-o.; •

da Companhia Calçado Clnrlc, Limited,
pnra o registo da marca «Tliirberrigs». •—
Satisfaça os requisitos do paragrapho 2 .
art. 5, do dec. do 24 do setembro do
1004;

do Tinoco Machado e Oomp., pnra o
cnncellaniento do registo da marca 
1584, feito por Augusto Costa o Comp. ¦—
Arohive-ao o cancolle-so a marca n. 158-1,
registada por Augusto C!osta o Comp.;

da Sociedade cio Hygicno do S. Paulo,
Empresa Força o Luz do Jahu', Eslnbo»
lecimonto Fabril Pinotti Camba, para o
arehivamento elo seus documentos. — Ar-
ohivc—-so;

dá Companhia Industrial o Importadora
Continental, pnra o mesmo fim.'— Junto
ns procurações referidos nos estatutos;

do Jaymo César Marcondes do .Brito,
Tnncrcdo Antônio do Sousa, para serem

nomeados auxiliai— comtneroiaea desta
praça, — Deferido, oxpeçnin-so os rompe-
tentes titulos;

dn Sooiedado Auonyma Mnrtinelli, pn-
ra o registo ela nomeação dc pou caijeeiro
despachante T'-,v Alfândega do Snntos, João
M-aselli Junior.— Deferido.

Varias infocmacôcs
A Câmara Municipnl ele S. João dn

Bocnina, por intermédio do escriptorio do
corretor sr. João Pedro Ribeiro, ostá pa-
gando os juros do suas letras.

• - A Cninitrn-'Municipal do Atihnin,
po" intermédio do escriptorio elo corretor
sr. Antônio Aymorá Pereira Lima, png.i
os. juros do suns letras, á razão do —000
róis.

A Empresa do Melhoramentos de
Paranaguá, .«ftá pagando os juros -1-- '-".c
debentures, pelo escriptorio do corretor
sr, Leonidas Moreira,

A Companhia E. Ferro S. Paulo
Goyaz, por intormodio elo escriptorio do
corretor sr. Leonidas Moreira, está pa-
gando os juros do suas dolionturcs.

Por intermédio do escriptorio do corro-
tor sr, Leonidas Moreira, a Companhia F.
o Luz do Jtwdidhy está pngnndo os cou-
pons do suas dohcnturcs.

A Cnmnra Municipnl de S. Jono dn
Doa Vista, por intermédio do corretor sr.
Leonidas Moreira, está pngando os cou-
pons do suas letras.

A Câmara Municipal ele Mocáca, por in-
tdrrnedio do corretor sr. Antônio Aymorá
Pereira Lima, está pngnndo os juros de
suns lctrns.

A' Cnmara Municipal dc Mattão, ostá
pagando nor intermédio do escriptorio do
corretor sr. Leonidas Moreira, os juros do
suas letras.

TÍTULOS DEFINITIVOS
A Cnmarn Munioipal elo Serra Negra, es-

lá substituindo as suas cautelas provisórias
pelos titulos definitivos, por intorniõdio
do escriptorio do corretor sr. Leonidas
Moreira.

mue\wmmmmnmnna
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Médios

Dr. Tlieodoro Itnyina — Gabinete <lfl nnnlyfoa
01-I.rQ.copiaojlnicftfl,'.—Kua 8, Honto, 27- Honc-
(.-fio elo WftSliermnn 11 pnra o (1I.iuiio.iII00 (le HJ.ph.llls, —
YAColnft op-onlcn. - 1,-íiníOH -tt-Q.Qglc. á c un .tomo-
pTilhoIoElcoi. Ilsclorlologlncnnnly.so!. cli. ".is.

JU'. ... Xavlov C|—nçs — (Hlnlca tiíocllcii ôm
geral. — líflpcoi-Hílndbi rholeaúaa dns orp-iiçns. —
CmiMillorloo rcsldonclai rua llrcsaor n. 28S.

JDr; Cnrnmiirií Pneu I.emo — l-pcclnlleliwlo
om mnlestin» .In pcllc c «yplillltlcas — Consultas i .Ini
81I1 lOdninaiihfi o dns4ái 5 horas ela tardo, A nm
José nonlfnelo, 1?.

IM'. Xavier elft Silveira - Clinica módica -
Consirtorlo: nia do ronimcnilo, 7, ris 2 horas da tar-
dc, nesldcncln: rim Avnn.lor Ilucno, fl; Telophono, 811.

_ip. AiTonso Azovcelo-tedlod honimopaln—In-
torno por cone.ir—da clinica das-losllasciitnnons
o íyplillltl—s da Faculdado do Moillclini do lllo de Ja-
neiro, ox ohefo da Òltnlca dns molf-.ius de ghrfT-tnt-i
ouvidos o nariz"ria Pòlycilüilcã elo lllo do Jnnolro. .
Espeoltilísta daí molcstlns dns ófõãiiças o Eonlioras, —
(Medico homecopala). — Itcsldeiieln. Hi.a Cons. Ne
blns n. 117. = Consultório : rua.Joaó llonlfaelo, 12.
sobrado, do 2 o mela As 8 o mela horas da tardo.—
Telephone n. (170.

I>r. Jtezcmle i*ucch — IJa Santa Cnsa do S.
1'aulo. — Consultório: rua do S. üonlo n, 41, das 8
ás-4 horas — Hesldoncia. Tolepliono n. 211 

Dr. (.'csiillo dn Clima o Silva — Moléstias
dns creanças, pello o syphilis. Consultório: Rim H.
Ilenlo, -. Do I ns 2 o mela. — Tolepliono n. 2.(1(10. —
llosldenola: llun das Palmeiras n. 113. — Tolepliono
11. -.(?,.

Dç; XiincM Cintra — ItcslddnOIhl run O.iq.in elo
Coxins, n,::() -11 — Telephono. Bill. Consulloi-ir,.- 1'nla-
.'"le llnmtjsrjfl rua Quin— do Novembro, entrada pelaladeira Jono Alfredo n. 5 — Hspoclnlldado: Dlnünos-
tleo em ,','i'ral, moléstias do cstornsíO, o intestinos,
do- nulmòcs do rorncão o. da» Kcnliorns.

Di*. A. Jljtc.lelj.»$ — Molcsllas dns creanças o«typlilll . — Hesl.lcncln ; liuada I.lberdndo-... 0. —
Consultas (10*8 ils I) o mela. — Tolepliono n. 08 —
Coi.'-ullorlo ; rua do Thesouro, .1,'de 1 as".|.

I(r. —rnnlilo I*C(Ii'oki>'— M0dleo operador.' .—
EspécInli.lndc : vlns nrliiiitlns. — Résldoncla : rua M•
herdado; BI. _ KscrlptoriOi rua José llonlfaelo, 10 (ao-l.-dni, do 1 ns -1. — Telephone, 2A",2,

li'.'. _.illievi.x. KlliH — Medico operador, —
íís. ccialiil-do: creanças b yeHiòs, Rcslfjbncia o con
flilloflo : luil Aurora, fí, diís Kl ao melo din, Tolo-
plinno n. I.SOI, ,

"I»p. Kyne—o Riinuel „ cnlaiiii— Medico do A-
sylo dos iixposí-.s o do íjominnrlo da Glorln. — Õllnl-
ci medica, especlalmonlodo'cVcançftè. — -0.1(1õnclat
rua ela" Consí.lni.-ão. B2, — Consullorlo: mn Josó lio-
nlfae.lo, 8-A, dns 2 o mela as ^. — Telephone, 080.

Dr. II. lioutciiCKÇO — DaRanln Casa ela Mlse-
rlcordln. — Modlco-opcrador p?la ünlvorsldado do
Tensylvnnla o Fne.ildndo do Medicina ele. Rio do
Janeiro. — Consultório: rna Quintino Iíoc.nyiivn. \- 1'nlaeelo Lara, das 2 ris \. - Tolepliono Í.7S7

Dp. í.nurlsion Jol» I.nne — Cirurgia o ifjne-
eoloRln. — Residência: run ConVolrção n. 201, eon
aultiiH ali ás II horas da manhã. Tojephono, 018. —
ICerlptorlo : ruaK. Ronio, 08, das 2 As 4 horas da
tnrde. — TolophoiiQ n. _*Í2.

Dp. W. («oritón (SiieérS- (M, It. C. s., h. H.
C. l'„ I.oi.donl. Medico c operador — Residência A-
Inmcdo n. do Itlo Ilranoo, 1; Tolepliono, .01. Cônsul-
e.,rlo i rua dc S. Ilento, B8, sobrado, das 2 As 4 da
larde Tolòplíonc, 1 02n.

Dr. Amnilor l.'riinco — Medico (-» Consulta»:
dns 0 As 10 da manhã o da« 5 As II dn tnrdo, no Phar.
nrnola do Çysne, a ma Joíio. 'tlieodoro, fl7.

. Dp. Amlaranto Cruz — Operador o parlelro. —
Consullorlo: rua do Thesouro n. 9, das 12 As 2 lioras
da tardo. -Tolepliono n. 7—. — Residência ; rua Se-
te dc Abril n, 08. — S. Pnulo.

'DP. 
lioní fado dó Chhípo -Clinica medica, par-

tn. o opernções. • lícsldoncla c eonsiiltorlo; rim
Vercnelro, Il -- Tolepliono I.9S8 - Consultas do 1 As 8.
•• Cbamadoà a qunlquer horn.

Dr. Apnrljuo _i:ci:|iini — Clh.lra medica. —
Moléstias ga .ro-Inlcsilnnes, elos pnlm.—s, coração o
¦Sy-tcmrv nervoso, — Mnlostlns do creança a. — Ke-
sldoncla: rua Marllm Francisco, 48. — Telophonon.
081, ~ Consultório: rua K, Ilenlo II. 50, do 1 ás 8.-
horas da tardo.

MOLÉSTIAS da I'1-M.l-:, SVIMIII.IS o VIAS (Iltl-
NARIAS. - Dr. Kllioiro lio Almeida - Com
II annos do pratica hospitalar, curvos cspcolaen dn Fa-
cuidado de Par. , ex-mcdlco dos hospllnes S.Sebnsthlo
o (la.nhôa, do Rio. — Ooi.sulio.lo: Rua Quintino
Ilocnj-iiva n. -1 (primeiro andar) — Rcvldoncla: rua
finrüo de Campinas, ;7 — Telephone, 2.61)0.

Dr. A. Rodrlítiics (ínlilo — Clinica mcd'ca o
olrurglca. Partos, moleslliís do —nhoras o crcnnças.'Medico da Mnlerulda.le, dns mole;—Ins do senhoras
da Polyòllrilòa' do S. Pflülô o da' Poelodade Porlu.
ííiiezn de I.tMiofleenelii. ÁUotidc ti elmmndo. á qual»
ijiiarhora do dliic dn noite. — Consullorloi rna !M-
reila ri 11, de 1 As II horas. — Residência -. I.ariço elo
Atouehc h. B8. Telepho.ie n. 2.82li.

¦ Dp, <—rrên Ne.lto — Moléstias da pelle, svphills
c vias ijrlnarlns. Cura radical do todo eorrlmento
n^udo ou chronlco, tondo porl.nse uin mcdlenmcnto
vci;etf>l dc sun descoberta. R. Boa Vista, 41,  ;

1—í/lS SYPIIIUS F. MASUUINAItlA-' --- DP.
A. l,i.!,.<-.il,.tí; — Espeelallsla — líx asslslon.
lo do p.ofessor l.osscr. da Unlversidado dc Der»
lira, ellcfo elo sorviço dc pello o syphilis da Snnín
Casa'. Tratamento pelos >RatosX» o pelo ¦Raellum»

Plagnostlco e tratamento da sypl.l.ls pelés mo'
lliodo- moitcriios RèifcçflíidbWasaermnnn clnjecçõefl
do Salvnrsaii (flOS) - Cnn«nltorl..! rua de S. Rento 83 A,
dns 2 A= 4. Rcsldcncin: Inrir-' do gania Ceollla, 12.

Dr. C. Hi>mein <le Mello - .Moléstias nervo-
sns o mentaes. RcMdeucIn c consultório: Alto dan
Perdlr.cs, run Dr. Homem dó Mello, próximo A Cosi
doSnudo, do 11 horas As 8 da Inrde. Tolepliono 6B0,
Caixa postal, 12.

Dr. A. C. «le Camargo — Medico operador-
Cirurgia cm gorai Qynpcologlo, poitos ovln» urlnç
rins. — Consultório: das 12 As 8 horas da tarde, i
rua do S. Bento n. 25 (altos da Drogaria do Leão) i
— Tolepliono do consultório, 1.6M — Residência: rui I
Rego Freitas n. 03. — TQ.cphono da rosldencln, 1.678, !

Dr. Saul de Avllcz - Moléstias internas, sy-
pbllltlcns, da pelle, nervosas o da lnlaneia. Cônsul,
lorlo o residência ma Floriano Peixoto, 8, do 1 As 8
Telephone, li:.'/.
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NO BRAZ
Aflencia do «Correio Paulistano», no

Bra/, ti travessa do Braz, ns. .5 o 47; te-

lepliono, n. 2333 — Aejonte, maior Ar-

tinir Osório; repórter, Antônio Verissinio

Alves.

ÁN-IVÉRSARIOS — Fazem annos
hoje: . .

A sra. d. Laurá Osório Lagoa, viuva
do saudoso moço sr. Arualdo Loito Lagoa-
o filha do sr. Arthur Osório, nosso agento
jio bairro elo Iii:iz.

MORDIDO POU- UM CAO. — O dr.
França Filho, medico da Assistencia Po-
licinl, eoceorrou hontem, 1 ú hora da
tarde, o menor de 10 nnnos. Miguel lio-
nano, residente ú run dn Moóca n. 242,
o qual foi mordido por um cachorro na
rua Anna Nery.

O iiioiioi- apresentava um extenso feri-
mento na perna direita.

FESTA EM LOUVOR DE S. JOSÉ'. --
Ante .íontem, terceiro dia do soptemirio

que so está cffcctiiando na matriz de S.
José do Bolem, om louvor do patrinrcha
S Josó, a concorrência do fieis foi nu-
merosissima, accentuando nssim a neces-
Bidado elo serem concluídas quanto antes
as obras da matriz, toriinndo-a maÍ6 cs-
pnçosa e confortável.

Depois da «Avc-Mária», do maestro
Lourenço Pariagozzo, cantada pela se-
nhorita Maria José, assomou tí tribuna o
illiistrado orador sacro, conego Manfredo
Leito, cura da Sé, quo dissertou por es-
paço do 40 minutos.

Falando da desegualdado. social, B.
revinii. dou exemplos para provar que
da desegualdado é quo nasço o conjunto do
todo o progresso humano.

Condomnou a revolta denominada grévo
porque ella só appareco no coração do
operário, depois que dalli desappareceu a
idéa do Deus.

Discorreu com brilhantismo sobre a hu-
mildndo do S. Josó o Maria, trazendo-os
eomo exemplos frizantes até á presença
do operário, que se rebella contra a obri-
gação e obediência & seus patrões, por
meio de greves, as quaos só redundam em
¦prejuízo para o próprio operário o paTa
o progresso.

PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DO BRAZ
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Aliímnos do 4.o anno A e B regidos pelos professores Pantaleão da Lapa Trancoso e
JoSo Braulio Gesar

Esperados: em 18, 32; em 20, 43; em
23, 18; em 20, 1429 japonozes; om 27,
1280.

Lotes de torra ii venda:
Nos núcleos: Jorgo Tibiriçá, Campos

Salles, Sabaúna, Pariquera-Assú, Condo
do Pinhal, S. Bernardo, Gavião Peixoto,
e èecção Nova Páulicéa, Nova .Europa,
Nova Odessa; secções Pinheiros e Parai-
zo, Nova Veneza; secções Quilombo, Bar-
reiro o S. Bento. Nova Campinas, Condo
do Parnahyba, Dr. Martinho Prado Jú-
nior o nas fazendas Cachoeira e Mon-
joio.

Contracto6 effectuadcs:
Dircctamento: 1 camarada.
Destino corto: 13 familias de colonos o

14 camaradas.
Aviso:
Esta Agencia acha-se aberta, todos os

dias úteis, das 8 As 10 horas da manhã o
das 12 ás 4 horas da tarde.

ESCALA POLICIAL — Estií assim dis-
tribuido o serviço para hojo:

no posto policial, das 7 às 10 horas da
noite, o terceiro subdelegado Antonio de
Oliveira Anccdo;

no Tbentro Colombo, o segundo subdclc-
gado, Lniulolino Schmidt;

do visita aos snlõcs do cinemntogrnphos
existentes no bairro, o quinto subdelcgn-
do João Ângelo Zniichi.

NASCIMENTO — Está cm festa des-
elo liontem, por motivo elo nascimento ele
mnis uma menina que foi registada com
o nome do Dalila; o lar do sr. Álvaro Ocu-
vên, aqui residente.

DIVERSÕES — Isis Theatre —.0 sa-
lno dn rua do Gazometro cnela dia vne
tecido m.iis affluència elo famílias do
bairro.

Hontem, por exemplo, o SâI5õ do exlii-
bicões esínv!,. "épieto de se. horitàs da mu-
lhor sociedado do Brnz.

O progrnmmn cxbibido não podia .cer
melhor, porque dello Fizeram parto fitas
do grande fiiicecíso.

Pura boje á noite, citão proparadas
grandes surpresas aos freqüentadores des-
ta cnsn do divertimentos.

Draz Bijou. — Dia a dia evito popular
cinema vae so tornando o predilecto dos
moradores do bairro.

Ha muitos dins quo a respectiva ompre-
sa se vô un contingência de suspender a
venda de entradas por estar completa a
lotação.

Hoje, ii noite, haverá sessões corridas,
com 15 fitns do alto valor artístico.

Central Cinema. — Nova ainda, porém,
já muito procurad?, esta. casa está dando
a nota no bairro...

Os seus ospectaonlos: são esplendidos,
cois a empresa caprichosa como ó, não

poupa —forç— pí-fll 
'u 

.rahir ¦'• cada vez
maior numero do.iírequentadorca.

Hoje, como sempre,. haverá uma nova

PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DO BRAZ

& MMirir&^yiryy^
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SANTA IPH-EN
Agencia do «Correio Paulistano» no Bom

Retiro, rua José Paulino, n. 2. ,
Agente: José Christinó da Fonseca.
Repórter: João Aguiar,

REGISTO CIVIL)DO ROM RETIRO.
— Movimento do dia 17:

Nascimentos: ' ;.,
Umberto, filho de-.inberto Mcngato;
Salvador, filho do llluminato Bongio-

vunni; , -
Fausto, fillid do Basilin Mnsioro;
Antônio, filho de J'(..só Sachicro;
Juvenal, Filho do Joaquim Soares;
Mimi,. filha do Nicolau Ilaglia ;
Marin, filha de Jono Tavares do Oh-

veira;
Onrrqen, filha do Rnplinel Villnnnci;
Oiidiiui, fillia do José Barros..
Óbitos:
Antônio, brasileiro, com 23 mezes elo

ednde. filho de Agostinho Resion ;
Adeliiui, com G nrinos dc edade, brasi-

leira, filha de Salvador Dali
Mauricio, filho do Antônio Passos.: ura

sileiro, residente á.rnii General Flore;

Aiumnas do 4.o anno A e B regidas pilas professoras d, d. Ignez Augusta da Con-
ceição e Cecilia de Freitas

Hojo, pregará p revmo. conego dr. Joa-
fuim do Olivoirn, continuando a capitular
¦s cerimonias do septenario o conego José
Rodrigues.

BAPTIZADO. — Reoliza-se hoje, ás 4
horas da tarde, na egreja matriz de S.
Josó'do Belém, o baptizado do monino
José, filho do sr. Antonio Josó de Oli-
Veira.

CARTÓRIO DE PAZ DA MOO'OA. —
Foram registados os seguintes naseimen-
tos, neste cartório:

i Eduardo, filho do Bento Lacerda;
Pedro, filho de Josó Marques Lemos;
Mario, filho do Roque Pepino;
Celio, filho de Manuel Levy de Al-

incida. f
Óbitos:
Viconto Ricelli, 53 annos de edade, oa-

¦ado, italiano.
— Realiza-se hoje, no cartório de paz

fe 
Moóca, o casamento de Josí Galera

pes com d. Maria Rodrigues.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRA-
BALHO DO ESTADO DE S. PAULO

Agencia Official do Collocação.
Boletim do dia 17 do abril de 1912.
Procuras:
1.052 pretendentes procuram, nesta agen-

jóia:> 6.473 familias de colonos, para a lavoura
tafecira, pagando, pelo trato do mil pés de
jafé, por anno, do 60$ a 150$000; por car-
pa, do 12$ a 35$000, o por alquoiro de ca-
fó coibido, do $500 a $S00.

626 camaradas para a lavoura, pagando
por dia dc serviço, do 2$DO0 a 3íp0ü0.

99 trabalhadores de .torra, para cons-
trucção elo estradas de. feiro, pagando o
hilário de 3$000 a C$000.

Of fer tas:
1 professora.

1 escrivão do fazenda.
1 ajudantô do administrador.
Immigrantes:
Chegados: 8(V (

_-__-."„^,

PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DO
BRAZ. — Esta casa do ensino primário,
confortavelmonto installada em predio
próprio, da avenida Rangel Pestana, o di-
rígida pelo professor Gabriel Ortiz, reali-
zou com todo o brilhantismo e grando con»
con'encia do familias a festa das aves.

O programma, quo ora longo e variado,
foi fielmente observado, o que muito con-
correu para o realce dos festejos.

Tocou, acompanhando o enorme coro do
alumnos, uma orchestra composta de pro-
fessores.

Em todas as classes houve festividades
páToiaes e no salão superior do edificio
foram entoados bellissimos .hymnos por
quatrocentas vozes.

A .nota mais alegre e enthusiástica foi,
porém, o esvoaça-r do innumer_s aves, que
de momento a momento eram soltas pelos
alumnos das diversas classes.

Esses pássaros, em sua maioria pombos
de variadas oores, procuravam as janellas
próximas o sahiam alegres e rapidamente,
gosando a liberdade no espaço, emquanto
a creançada prorompia em vivas enthu-
siasticos á liberdade e á natureza, tão
cheia de encantos.

O photographo sr. Caetano Riohiutti,
estabelecido & avenida Rangel Pestana n.
141, com bem montado atelier, tirou va-
rias photographias dos alumnos do grupo
entro as quaes ns que damos boje e que
se referem aos alumnos do quarto anno
masculino e feminino, tiradas no pateo
do recreio.

CALÇAMENTO DA RUA VASCO DA
GAMA — Conformo indicação feita á Va-
mara Municipal pelo operoso .vereador
por este districto, sr João José Pereira,
deve ser iniciado por toda esta semana
o serviço de calçamento a parallolopipo-
dos de pedra, da rua Vasco da Gama.

Para esse 
"fim 

já está sendo deposita-
da em toda a extensão da referida via

publica grande quantidade de pedra,

Ao que sabemos, não demorará tam-
bom o calçamento, assentamento do guias
para passeios, nns ruas Caetano Pinto c
respectivas travessas.

HOSPEDES E VIAJANTES - Estão
nesto bairro hospedados: ,

no Hotel das Familias, os srs. Carlos
Gama e familia, José Rodrigues, Anto-
nio Barroso, Cicero do Paula Pimentel, j funeção cheia dc attracçõès
Honorio de Oliveira Branco, Manuel Gui-
marães o familia o Jaymo Gomes;

no Hotel Brasil, os srs. Noó do Nasci-
mento, João Gonçalves do Brito, dr. Sal-
vador de Aguiar Sobrinho. Joél da Frei-
tas o Carlos Augusto Barbosa;

no Hotel Leão, os 6i's. Anastácio Ro-
drigues Not/to, Raul Coliani, Gervnsio
Silvado, Manuel Santos, _ Ciciliano Gou-
vên e João"Araujo o familia.

Segue hoje pnra S. Josó dos Cam-
pos, ondo vno a negocio do sua casa com-
me.rcial, estabelecida nesta praça, o sr.
Gabriel Russoni.

Para n Europa embarcará na pro-
ximn semana o sr. Ãbcllardo Pereira, so-
cio da firma commercial. Albino et Pe-
reira, estabelecida nesto districto.

Do regresso do sua viagem a l'o-' 
ços elo Caldas ondo foi fazer umn estação
do banhos, acompanhado de sua familia;
está neste bairro o sr. Romunldo Mirnri-
da, conhecido proprietário aqui resi-
dente.

Com destino a Genovn, sua terra nn-
I tal, seguiu- ante-honte- para Snntos,

ondo -inarú o primeiro vnpor, o sr. Ajrps-
tiiiho Cnsãnelli, industrial neste distri-
cto.

Ao sou embarque nn (.gare., do Braz
compareceram muitos amigos.

NOVO GRUPO ESCOLAR DO BltóZ
— Já estão quasi concluídas as obras de
construcção do novo predio mandado odir
ficar pelo governo do Estado, á nveniein
•Rangel'Pestana, em frente á rua do flip-
ipodromo, para nelle funccionnr an aulas
do Terceiro Grupo, que actuâlmento es-
tá installado em um pequeno predio dn
avenida Celso Garcia.

Ao quo sabenlos,por todo o mez de ninH)

próximo realizar-se-á a inauguração dê
mais esta casa do ensino primário, o que
bem prova o grnnde augmento no nu-
mero do crenuçus matriculadas, nos di-
versos grupos do Braz, xiois o total geral

• -lo alumnos matriculados nos primeiro o

| Segundo e terceiro grupos do Braz o os
do Pary, Belèmzinho o Moóca attingo já
a 4.659, exclusive os cursos noeturnos pa-
ra operários do bnirnC etc.

CULTO CATHOLICO — Matriz elo
Braz — Serão rezadas hoje nesta. ogrojn
missas iís 7, 8 o 9 horns da manhã, por
intenção do pessoas fnllecidos, a pedido
das respectivas familias.

A's 11 lioras haverá aula do catecismo
para operários'.

Matriz do S. João Baptista. — Nes-
te templo serão celebradas duas missas,
om suffragio das almas do purgatório.

A' noite haverá reza acompanhada dc
cânticos sacros, pela Schola Cantorum ela
matriz, sendo doda a bençnm do Santissi-
mo Sacramento, pelo vigário da parochia,
conego Meirolles Freire.

Matriz de S. José do Belém. — Nes-
ta egreja realizam-se hoje todos oa actos
Teligiosos próprios do dia, além da ceio-
bração de uma missa, pór intenção do

pessoa fallecida.
A' noite, prosoguirá o septenario em

louvor de S. José havendo ladainha can-
tada, sermão e bençam do S. Sacramento.

ESOOLA NOOTURNA — A's aulas da
escola nooturna mantida por esta folha
na agencia do Braz, compareceram hontem
52 alumaios, operários nas diversas, fabri-
cas do bairro.

0 dr. Paulo Ferreira dará, gratuita-
mente, consultas médicas aos alumnos,
sempre que para isso soja procurado, era
sua residenoio, á. rua do -Gazometro n.
146.

i(Homenagem de seu padrinho o madrl-
nha»;

«Saudades do sua tin»;
«Lembrança, da familia Tnrriconc» ;
«Homenagem do Antônio Bernnscone.i;
«Saudades dc Salvador Galhardo».
Dentro as pessoas quo acom.panlinrnm o

feretro até á ultima morncln, destacámos
ris seguintes senlioritas:

Conceição Paõlillh, Panlina Viola Mn-
cláleghn, Venera Galhardo; Rosaria Pau-
jono" Adolihri Virgínia, Ãdcliria do Jp-
rio, Genima Rnnei, Viconta Tarricbne,
Maria Mnzzoue; Maria Penna, Maí-iri .Tn-
nólli. Angelina Tarisca, Annn Valente,
Maria Mellito. Lnurindn dos Snntos.

Senhores: Francisco Zcrfello, Felippò
Jono Salvador .Tone, Antonio Garcia, Mi-

RÚól Viginho, Oeral.l- .tijlniio, -i_-
Mini—, Nioojii Bruno, l'—.inundo Bruno,
—.v'"i-i'nnrdiiio, Jo_ Domello, Rnpliacl
Valente, Rapliaol Zemegliin, Umberto
Garcia o Antônio Rodrigues',

— Falleceu hontom, ás 8 horas dn, ma-
nhã, nesto districto, o meni'in Alberto,
filho dó sr. Adolpho Dróiigbe-i.

O enterro renlizn-.se boje; ns 9 horas dn
manhã, sàhihdp o feretro da sua Silvn
Pinto n. 80.

MOVIMENTO RELIGIOSO — Snntua-
rio do Coração do Jesus. — Realizou-se
hontem, iís 7 horns o meia da manhã, nos-
te santuário, uma missa do sétimo din,

per intenção de José Cândido de Araújo
Cunha.'

A esso acto compareceram os parentes
o ns pessoas dns rolnçõcs elo finnelo.

Hoje haverá ns seguintes missas:
A's 8 horas, no altar de N. S. Auxilia-

dorn, por alma dn Eduardo.
A's 8 lioras, no altar no SiVgrado Co-_,

ração, por alma,-, de José e 'Fausta.

CHRONICA SOCIAL — Anniyersarios
— Fazem nnnos, boje: .,,, ., ;

o sr., Alberto do' Almeida Mello, estu-
dante da Escola elo Pharmacia.

Nupeias — Uealizn-.- no . próximo snb-,
budo, na matriz do Santa Iphigonia; o ou-'
lnco matrimonial do sr. Francisco Lconetti
com a senliorita Angelina Ntmziata.

CULTO EVANGELHO — Congregação

protestante,-rua dos Immigrantes — Ho-

jo, ás 7 horas da noito, haverá culto nesta
con grega cão.

Os cânticos serão acompanhados ao bar-
moiiiuni.

Egreja i.esbyteriàna — Alameda Hn-
rão elo Hio Branco n. 4 — Hoje, ás 7 bo-
ras da noite, nesta egreja, haverá cxpeisi-

çno elo Evangelho acompanhado elo cânticos
adequados.

i—VERSÕES — Real Cinema — Hojo,

sessões corridas, com novo programma.
Serão cxbibielos dez films das principaes

fnbricns çinòmatpgràphicafl ela Europa, en-

tro os quncK «A senhora gosta do namorai'»,

scena cômica do Pathó; «Deus o a Pa-

Cria. commovonto drama histórico-elo \Vi-

tagraph' «As mãos através do oceano»,

drama dé E'clai'r o «Sonborita Mascarada»,

drama do E'clair. _ . .
Aurora Theatre — Hoje sessões varia-

elns elas 0 beiras e meia da tarde cm deante

com as ultimas novidades cin emematogra-

phía. 
'

DORES DE DENTES
i- .811

sempre triurhpJinnl.
está caria vez mnis
çspallinrido líonéfl
CiOS OOS qilG êOÍÍfêi-

dores de cientes, ,A. "MéllthQ«lina Castiglíòrie" bnoly.ada e
oonrovriil.T pelo Lnboràlorio cie Ànnlyses cliimicns c Kxmn. Di-
i .ctoria Geral tlu saiidè I .blica dò Estodo de S. Paulo, é hoje

o ideal dd Medicina Moderna.
E para provar a iri.alibili-átlé rlesíe ensrgicq e sem

rival médicamehto rá Pharmacia Castiglione. RuaSta.
Iphigenia 4G, aíé o cüa 31 de ni-io far«se-a app'ica»
cão gratuita a íodir. as pèss6à9 que procurarem na
oceasião qne estiverem com dor de dentes, o assim
se certificarão que não ha medicamento que cur? ms-
tant-neamente a mais rebelde dor de dentes como a
:.l—ént-òHiha Castiglione,, sem haver nenhum incon-
veniente na applicação, sem estragar ou rebentar
os dentes.

Portanto PM30 garantir pÕ3l!lva_—ta a cura cn n so minuto
A "'IVIenthoilina Castiglione"

Encontra-se om to Ias a, pharmaohw o elrogarliís .Io Brasil --Preço do um «dro 2?000.
polo correio 2-5510 -- Komotto-se nara qualquer looallel—o elo Brasil .

Deposito geral: Pharmacia Castiglione.
Rua de Santa Iphigenia n. 46 S. Paulo

Onercis sor enganado ? }f
E" só deixar de comprar armas e munições na

ilQfiE DA
Rua S. Bento num.

.<4

_a D. P A
22-A

mÊk
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brã-
X'S

n. 20;
João, filho do 

'João Netto, residente, a
rua elos Italianos n. '93.

Umberto, filho do Adolpho Dbghète.
O çáítorip íuneciona á rua Corrêa dos

Santos tí. 40. Teleplione tí. 3.201.
ESCOLA NOCTüRNA — A escola no-

cturna mantida pelo «Correio Paulistano»
no edificio destn ngencia hincciórin dia»
rinmento dns 7 ás 9 horas da noite.

O ensino é gratuito.
NECUOLOOIA — Falleceu bontem, no

districto do Bom Retiro, a mohiliá Ado-
lina Deliza, filha do sr. Salvador Deliza.

O enterro realizou-se bontem mesmo, ús
9 o meiada manhã, sahindo o foretro ela
rua Arenlfen. 17, para o cemitério do
Araçiv. ¦'•¦'

Sobro a campa da mallogradn menina
foram dopositadns a3 seguintes coroas:

e.Saudades de seus pães»;
«Lembrança do seu tio Carmine»;
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Não façam compras de ENCEKADOS para carroças
e terreiros de café sem visitar a casa

VICENTE OE LU6_
Av.nida Rnpl Pestana. 200-204 - S. Paalo

:__.____:_.
E" o único fabricante que emprega lona legitima INGLEZA

que é n mais preforida em preço o qualidade.
CoaSheiras de 4Sooo pai-a cima

Enviam .• amostras e preços para quem pedir

(òfyh-f/ezü' -' eul%faz

còaliab/vj/aesaracw,e.'
pi/;, \?í'úseffaw/3â

¦jinárx nas pbarrnácissç droí——'
Vj —

Pnrn grandes e pequenos pedi-
? dos, LAVES & RIBEIRO C

Drogaria Ipiranga, S. Paulo

Grande liquidação
na EL-PORADO

Ca^a
Vendo se uma esplendida casa na Aveiiida 

jjjpdjta ^^£5
dos, grande jardim, garngo, gallinhoiros, porflo hnbitavoi. -.-> u-»

casas e terronos parn vender em cliversos bdirros *«.P''V,. -, ita ., dll9
Para informações, Carlos Osono (Almoidinha) l_a -^curo, rua -iroim .

5 ela tarjo. '

1 &B

___&a I>iF<_5ita, -50
-7I--Tr*_ap---

Mais de 3 mil roupinhas
de creança de 2 a 12 annos por metade

do preço.

A PYOM-VrvIOI-t

Fabrica de Fumos "Braz„
FUNDADA. EM 188 .

PEREIRA _ COMP. _____-^wS_-i-
Oasa importalora e commissaria. - Tem sompro om doposito gonoros nacIonaeseexUangoiroe

CÓDIGO USADOi JBRAfc»I_rH3IKO

Completo sortimento de fumos o artigos para fumantes. — Importam dlrootamonto os papole
Duc e Àmbré e palhas Portugueza

MOSQUITEIROS AMERICANOS
Modelo elegante

Collocação fácil, rápida
CADA UM 18$GOO

Rua 15 de Novembro n. 34
CAIXA POSTAL, 273

iãiãi Peçam o nosso catalogo geral llíustrado ãs__l

Diversões no Bom Retiro e em Santa Iphigenia
Aurora Theatre

Empresa Clnomatogrnphlca — Hua Aurora, 59
Apparelho flwne e sem trepidação

HOJE HOJE
Deslumbrantes sessões cinemalogra-
phicas em que serão exhibidos bel-

lissimos e emocionantes films. \i

Real Cinema
Empresa G. Moro & Gla. — Rua da

Graça n. 144.

HOJE HOJE
Scsjões corridas com

um maravilhoso
programma.

Diversões _rxo Bra«
CINEMA OENTEAL

Empresa: fíiniscalchi e Di Fiori - 122, Avenida Rangel Pestana, 122

Hoie, Todos ao Central II! Hoje
A's 7 horas da noite - MARAVILHOSO E EXTRAORDINÁRIO -

Programma cinematographico com 15 films das melho-
res casas

Prècos baratissimos e escrupulosa fiscalização por parte da empresa a bem da
estabilidade das exmas. familias,

ISIS THEATRE
Kua do tiazomotro, 47

Empresa Irmãos TLdeJeo

HOJE HOJE
Com programma organizado a capri»

oho. Sessões corridas com 15 Citosao»
vas I I I 1 I I I I
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CORREIO PAULISTANO - QUINTA-FEIRA, IS P g ABRIL DE «912
:.

|^*_-__— ___ «

¦:

/.
fttV. Itulilflo IWell-a -1'ro.ossnr <1- .Uni-- mo*

JUci. ná I-onlil-.lo Uo Hlo, - Consultório, nm < o

6. Bento, HU (1 ás -1) - Itesidencia rim dns 1. u-
taoli-n h ,j)_**_'l'i-Cpl!nue, 1 •l__j________ —,

ffü, ülmi-ês Hjiéeri. - (Mi H- <X ,-•• }•• 
"•, "•

London) Medico o opSr&tloi. - TtOíitlenClni Ala*
idn liilunrdo .1'rnrto, 12. Tolophono,. 33)70, - ton*

ullorlo i rua do H. Bonto, 08. «obrado, das 2 Ah 1 dn
arde. Telcidiniio, i .usa.

l' JM'. Carlos 1-óteíÍi.o. da Kaculdado dc 1'nrls
W_ Cirurgia, molostins do utoro o.vias urinnrlits. -

Hydrolhcrniiln. A nm Brlgiulolrp TuDIas, JO, dc 1 Us
D, — Tcileplumo 11. 2.00D, ' ¦¦ ,

I)r. AUreflo de Campou SnllCH «B.otnbel*
llíio do notas da oomnfon dn ca|)tbd. Cartório: rua
da lloa Vista n. 7. Itosl-oncln: rua Ta_.ii- n. 12.

í J»r. jbyciirKo Pereira - Molc-llns liitomas
Vflo creanças o dos orgams „enilo-urlnar|r,S;. -• .esl*
fioncln; Avenida fimigol Postana n. 11./l.lcp.iono,
1.828 t Consiillorio'. Itim Quintino Uooayiiva,
lolcplionc, 1.8-8.

20 -

i~Wr. E. íréilr-KiieH Alves.- Pa Santa Casa
'flo 

.I_.cri.or.lln. - -lu|c..llas.Internas. - Cqgsnjtp-
rio; run S, Ilcnto, 27. - Hcsidoncla: Alameda linruo

.'de Limeira, 20,

Àiiloiiloilo «ouvO» Uiii.llce. sétimo tiibollmo.
Cartório: largo <1a Só,-.— Toiephono. 1_I0. — ltií-
sldonoini Rua Liberdade 78 - S. Pnulo.

Professores
IHIhm .. cmilo. SíeiimUl — Hnplish-lessonB-prl-

valo and cnlloc.Ivo-proR_.S-VO m.clbod. — llua dn
Doa Morto, -I. S. Paulo/ l' 

Pa-ricas o casas de moveis
Casa «le movei» Bom Jtetlro — Moyer Gol-

d-lcln'ft íillio. — Rua rton Jmm.gran toa, 108 — H:
1'aulô. — Compram-so, alugam no, Irocam-.o. o. von-
dom*so-cni prestações. — ArmnçSes -envldi-açndas,
bnlcG.B ogrando qnaiitldado do '¦ louças, cninas do
lerro o Ki-iiiciplioncV ¦ 

_f,n Metlimlo I-il-Cto — Cours'pratique do
trancais, dlrlgó par le professor 3. C. _'ncli_. — Kua
Conve beiro .(lirlsplnlmio, 26; — i-çpns parlleulercn
et crillcotives. 

, I)r. Costa Valente, medico partelro, com
vlnio o .imito nnnos dò pratica,1 podo sei- procurado
'n 

qnnl .ilbr-Orii. lio Hrnz, n Avenlda.l.niigel ,'çslijna
M. 2SH-A, onde ronfdc o Iciii consultório - 'leloplio-

no 2:o.r
! I)r. _ÍÍoiitqi-o Viniiiil-— Kfipeeiallsta em moles-
lias das «Vim. as. roja prftl.-ulos principaes hospitaes
íln Europa.V- Resüftnom i.nia MSj-la fhçrczn 11. 25

j— Tclcp.io._o 11. i',(',i.;L'Q»suHorlo: rua S_-.ll.euto n. 23,'do 
12 lis 0 -.¦í|-elephnno 11. ¦ II., - .-?¦¦¦¦' 

i l>r. Aj-rÇS J-õito.- Operações, molostins do sò:
Víboras oVartõs-. -' Consultório; rua. Direita, SI. -

pesldciiõlftj rua Barra tinida, 11 21 - Telephnnc.902.

I j___7_Kiiiii-i-.il V. <1« <'• Vei'cneii;p - cônsul-
Wlo: ruíi l.j_lla .1. 0 - <_on"Ultas de,12 e mola il 1' 

mola. n r.osklcncia: Avenida An .oll.n n. 143
epliono,.'-.i)l'-.'-' ¦ -.:-

Te-

1't'of. Albort AHsinnnn, rpa Polxoto. Comido
11. 40. — Unslim plnliji-a sobro porpollana .0 dlt illçôus
em desenho, pintura a nqiinrellno a.oleo.-

Ao .fu-iir tln Sorocnlmnn — Colohoarw o In-
pecaria — Doposito do movei- novo» usados o outros
artigos conreriiout-s ne-tora»io do negoolo — Alu-
gnm-so cadeiras cm quantilado e encarregam-so do
em. adar. moveis o despachai''— M. do Andrade —
I.argo nn Goneral Osório n. 20. — 8. Paulo - Tolo-
plmuo I.S.n — Compra, vc-nde, trono c aluga — Preços
üeia competoiicla — Ca-a. Mntrlz — Ao Fluminense
— 1:11.1 ,lo=. Ilnnlfncto li, Í0-A.

Corretores ofileiaés
Joilo Tcdro Itlbelro. — Ksdrlplprlò 1 rua Al

vares Penteado, ,08 C. — Telephono. 1,501. — Resi-
dciicli!: rna Lopes do Olivoira.. 01. -. Teloplione 1.000.

Allolulin P. 1Wl6l-»n. — Xserlptorio 1 travessa
do Comnlereio,' 20 - Telèpbond 1.63C..'.— Rcsidon*
óldi.rH-.Bnrnnbza"do Y.tii, 11.20: .» . 

Hloy Çeíqüoí-S Vlllio,.— Corretor official.
E. criptorio: Travessa 1I0 Cominerololii.j- — Tekpho
n'õ 11.1)28; —.lte'ldcncia:ru_ Ciirdóso.ycrrão, 0-
Tolophono"li, 000.

or.iiõs, orvinoa, OMtuAN i'A o Narik = -l>r.
Bueno cie .tllí'iü:ilit - Coin prnlfpn ,do. 1'uils e
Vlemin, csr-''i:inltst:i <lj> Polyclinica o Santo Casa. do
S, 1'aulo"- Consullprlo: rua Direlln n. a, do 12 ás
S — Rcs_IC-Cln:,i-uo Fogiiiirte-.n. 10. ...

t CLINICA NEUBOThKRAPICA do dr. Eduardo
.(iinh-iiirft. m. — Intenmlo e externáto, — Traio-
mento da'fráquesa nervosa p men.ln), das nçvroses
o psvoho^iievrnses. = Reeducação psychlca, 

' motora
e visceral. — Hua liarão do Tlopetinlnfea; 77,do 9_s
li e ri ríin CÍítliisO. de Novembro, 61. do_-'_sM,

I,u iz Antônio do Sonsa — Gorfetpr offlclul. -
Kscriptorfo : nia Alvarc. l>onteiidd-.n.. 40; — Tolepho-
nó, t.022. —Residência :'alameda Biirros n. SO — To-
lepliono. 11,1-120.  ... . : ¦ ¦¦

Kilunrdo I.reuT.'— Corrõidr, official. — Userl-,
plorlo : rifa.A.varosPcntehdo, 27. -*. .llcsldcn.lo: mo
Viscondo do"Klo Branco, 76. —Prelephquo. 10,-.

' 
llp.cnia-o Pereira SiuiBeH. — .Correioi oi-

ficial. - Travessa da Cmiimerelo, 7. -*¦' Telephone
n. 1.777. -Cnixa postal; 083.

USovül-".— "Compram, veiidém o olllgiín) moveis
e cadeiras cin qn_.lc.ucr quantidade — Aonovo Ca-
rloe",..R, 3, Jolio n, 8!1 o 01.—Telephono 1,6110. .

C-Sáa (.é cpcaiiamentos
A Siuiitnrin da Vllln Bunruiie -1-aliaria

oofflolim do cnraiiamenlos — Simão Josó da Cosia
— Habilitado po.o Repartição do AguoH o H-.oitos
da Capital — ünearrega-se do fazor qualquer Instai-
lacün doagua, coz, o oxgftltos —Assonlam-.so fpgOes
ceopomloos b campninhai elootiiciis'— 

'Vises. Aiexan-
dr_ Herculano n. 08 — 8. Paulo —' Toiephono.2450.

Tinturarias
Tlntii.ei'le Pnrlslonn. — Telophono, 2.878

— Ruò'Barão dc Itapetininga, _0 — Especialidade em
roupas dó. senhoras, luvas, boils, plumas, cortinas'
stors, cto, — Vestidos do ronda o lussôr o 11 andas —
Casa do confiança. ¦¦'

Dentistas
nfnrtlii- «iiliiiiirile*. — Cliiirglãodenlisla.' —

Executa qualquer trabalho quo lho seja confiado cora
perfeição o modlr-ldodc cm 

'preços. — Hiiblnoio: rua
Quinze de Novembro 0. - Residência rua Albu-

[«luornno. Lins, 1. Teleplione ..001

I 8. Souza ICnmos — cimrclâu-deiHis.i. — Ex-
nt.illlnr.db cirurgião dcnlisla Alfredo de Almeida.
Gabinete: ruo S. Bento 20 — Telophono 2.71-.

•T. Slqnolra — Clrntgláo-denilsU. — Trabalhos'garantidos. — Consultório : ma Quinzo de Kovem-
bro, 0 sobrado. Telephono 2.901.

' I)r. Nicolau .Vimos — Cirurgião-denlism. —
GflTírtntoft por foi cito nos trnbft.ho- c modi cidnde nos
preços. -• Rua 8olia.stlão Peroba 27 ** 8. 1'aulo.

Dr. Fernando .'.VoriiiH — Cirurgião dentista
pela Eamildado do Medleinn o Ksúotn Livro do Rio

'do janeiro. -- Longa pratica -- Trabalhos garantidos.
— Consultas: do 8nn meio dino dol-s 6 da.tarde.
Dins santos o feriado» olé ao melo dia. - Praça An-
tonio Prado, 8. Tolophono 2.057 o 2.702. •• Residon-
cia: rua (ienerol Jardim. 18. •_ S. Pnulo.

RepreBentaçõss, consigiiaçoeB
. - e commissões.

Bittencourt & Uma — Largo do.Thesouro, 6
_cM.Bsnibi.rg) - S. Paulo (Brasil) ¦¦¦ J-ncarregain-sc
íe'compra e venda do lerrono-, casas, fazendas o mor-
cadorlns- cm geral, bbm cónio niübofps perante as rc

partiçObs publicas estaduaes e fedor.os,. ~ Aecollam
rcpresoiilaçOcs ímclonaes e extrangolra«..-

Pharmacias recommendaveis,
I -.•!rmnrlii tlnldns — sob a direcção do phnr

mneoiill-o Pereira do ltezcndo — Rua Go::oral Jardim
65, esquina da .-Amoral Gurgol — Teloplione,.733 -

Enlroga-se o domicilio. _; ;
IMiiivmiiriii llosns -* Vinho neuiostenlco. Dá

força, vigor, vida nova. — Rua Consolação, .19
Telephone I.il.i.

Musicas, pianos, etc.

Cnsa Ticvy — Fundada era 1.800 — Planos, pia-,
nolas, 'musica — Unlca rcpre-entnuto dos plonoE
1'leyol c Gnvoaii — Rua 15 do Novembro n, 60-A.

Marmorarias
A Iffrtrinoi-nrlii Blnni-i. — Unleo ca«a quo

faz cs traholhos ro por eonto mais barato do que
onlrns. líspeolalldado cm tiimulos. Ver para crer. —
nua ncnlomln Constant, 07.

A Jlnrhiornrlli T.avolaro (¦ o unlca quo,po-
suo os mi-lhores IniniiUis. — Venda do mármores
om bruto de primeira qualidade, a preços reduzidos
rna do Fanlo Iphigenia 11. 011. — S. Paulo. — Tolo
phone, n. Wtt,  . __.

Diversos

Pl1.1v-in.in Assis —Rua. 15.do Novembro, 9
-- Ttèccitiinrlo' escrnpnloso e preços som competidor.*
•• Serviço completo do f-erumlUorapln, y- Espoclo.1l--
dados pólos preços do Ilrogarlns.;•'-••.Honi.pcpaMiin do
dr. Magalhães Castro — líntroga o domlollln sem nuí'.
gmonto dn preço. '

1 -.ni- «ornes - Clrurglão-dcnllsta - Trabalhos
garantidos. •• Consultas: das 8 da manhã ãs 5 da tar-

Ide.'- Rua do S. Bento, 80. sobrado. - Telephone
íum. : 502.

__i'>-.—.r*_->e - Cirurglão-dentisla. —

Cura rapldawb-ftrcS"-'^^!-^^----'. Ç!,a'í1,er
Imoleslia dos dentes o da booca - Consultas das B
As 5 horas -¦ li nn 8. nento 93.

AMERICAN DENTAI. PAItLOt. — Br. Hnnson,
Br. Bnrnsley, Br. Stniirfer I»r. Coelho
,1 unim-, Palaceto Lara -Rua (jnlntlno Bocayuva, 4

Aiibcrtic — Cirurgião dentista. — Moléstias da
bocea o seus nnnexos. — Clinica especial paro
creanças — Ralos X. — Rua 15 do Novembro, 03,
2.0 andar. Tolophono 1.83S.

-HTnnnel Bibeiro de Arnn.ln — Clrurglão-den-
tista — (iaranto com perfeição qualquer trabalho que
ihe seja confiado o a modicidade uos preços. — Cou-
sultos diurnas e nocturnas: das 7 lis 6 da tarde o
das 7 ris 9 da noite. Consultório-, rua Carvalho, 07,
»squlna__do_1arso Brlgndolro Galvão.

•toflo ..om. h -Barreto — 
"cirurglão-denli<ta.

Bua liarão dc Uapetlnlngo, 41-A (sobrodo)

Strniiss & Blns - Clinica geral da bocea. -
íspeeialidade: Correcção das anomalias dentárias e
Scntaduras som chapa. — Largo do Thesouro, 5. —
Bala n. 2. — Toiephono 2.020.

PliHVinacla JíorniBl -• do João- Canelo dç
Azevodo Sampaio— Rua 15 do Novembro, 60 - Tc
lephone n. 105-Enlrría-son domicilio j

Xciirnsllienln, Impotência - .Altesloquoem
preguei no minha clinica o preparado (lotlos de JO-
NIPERII8 PAULISTANOS,-eom cxcellentes resulta-
dos, nns affüceOcs do systema nervoso. - Dr. Durvftl.
da Silva Braga-, - «Attcsto qno tenho tido oenasino
do empregar as Cotias de JUNIPERUS PAULISTANOS
por varias vezes, om clientes mens; o, pólos resulta-
dos colhidos, o considero este medicamento o molB ef;
fleaz para a cura da FRAQUEZA GENITAL e IMPO-
TBNCIA Vf, O referido i verdade o 011 ntllrmò. - Dr.
Lni- -a»_e!r_ _ç S;?ví-.'i -,.Em t0.?IVi,í, a??ftw;
1 caixa pelo correio, Olooo fias, - Iífl'd.03 ft ' hnr'
mnela Auroro, ma Aurora, 67. — B. i_u*6. ¦_

Phiiriiineia Pnnllsfa •- Rua S. Joilo, 420, es
qninn do largo Brigadeiro Galvão •• Direcção o pro
priedado do pharmaceutico Affonso Augusto CorrOa.
— Drogas nacionaes e extrongeiros; Artigos do borra-
cha, perfumaria» fluas. Preços razoáveis - Abre-se
a qualquer hora danoltn.

On.- (Hnnrnny — Rua 15 do Novembro .64 —
Telephone, 550 — Serviços parn bailes — Espeoinll-
dado? om rofrcprns do frnctnf- o farnpinlindas.

Vufe ! Viis: ! — Cura Ioda o qualquer dor em
5 minutos — Tubo 1$500, pelo correio, livre do por-
to, — Caixa, 034. — S. Paulo — Vcndo-ao-nas phar
maela-LC drogaria-'.

Fórum Civil— Iiuo Onze do Agosto n. 20 -
são ãs qulillas-feiras, Os 11 horas da manhã.

>es

Triliunnl dc .IhhMç.i - Rua losò Bonlfaolo
n. 1l-A.'-r' Câmara Criminal: Sessões A_ segundas o
quintas-feiras, ao melo.dia — Cnmara Civil. Sessões
iw qnartio o fahhadn?. ao moio dia.

Juízo Federal - (Rna do 8. lionto n. III) — Au-
dleneia» civel=. os qulnlai-foiras. 00 melo dia —
Audiências rrimlnoes, ils sextas feiras, ao meio dia.

Pliarmncla c Brognriu SnoloH - P.un de
8. Bento 74-A --Telephono 874. - As reepilas são
aviadas com o máximo escrúpulo. — Entrego o do
rniollio. •- Deposito de preparados pliarmaecutlcos
o porfnmarlns,

IMatheiis Pannniri — Cirurgião dentista, -
Faz qualquer trabalho dos mais aperfeiçoado o mo-
demos ria arto denlorla pelo systema norto-amorlca
no — Consullos: das 7 e mela ãsll da matlbã edns
12 o meia ás 5 da tardo. — Rua Alvares Penteado
n. (¦ D 

''(antiga-, 
do Goínmbrclo) —¦ S, Paulp. ¦'-

•' '^-1; 
G^rg/intí-;.garjf e,ouv;clo3:'

• Itja Franclsep Blí^asívcom pratlc»"dns. Hnsjil-
fn.ff-da Eiirilpn, cbefoda clinico o proteásbr livre da
ispéolalldado na Polyclinica do Botafogo, no Rio de
Janeiro. — Consultas do 1 as 4 112 horas •• ruo de 8.
Bent'-, 70. — S. Paulo,

Ooúlistàs
Br. Kdmiindd de Cnrvalbo — Oeulista. —

Especlail*:'. de Vienna o Iloma. — Consultas, iuo Dl-
~&ll'li II. ¦'-.VA. ¦' ..

Br. i-iiscbio dc ((uclrox — O':u1ista,roslden
Cia'- Avenida Angélica, 7 — Tcieph. 020. — Con' ulfo
tio .rua S. Bento, 45, de lãs 4—' Telephone nr 1.090

Massagistas

Plinrmncla Hoineopntliicii — Trovesaa da
S6, 13 — Telephono 2.708 — Aboila todos ns dias,
mesmo uos domingos o dias santos, attendendo
tambem A nilte. Tem a confiança dos conhooldos
médicos homeopatlios, dr. Alberto Scabra, Afíonso
do Azevedo c Mllllõo Pacheco, A Pharmacia Ho-
merpalhlco está legalmente constituída, com phar-
macentlco homcopatlio responsável, do harmonia
com os leis .sanitárias do Estado.

A Samaritana
Infallivel nas moléstias do estômago, fígado, gotta

diabetes, tins, bexiga. -;l'ra,te« da Eonsccá & Comp.'•'•'Rua dá Conceição, 
'02"~'8. Paulo.- ¦ ¦%

Hotéis reçòmmeiidaveis
;-IIo(elo pramllá nlléroll --.-Knajpsdlloiilfnclj»:
nV.S — ü-lcpbono h. .105!) r'

Pensão preferido pelos cxmos. famlllns e navalhei
ros dlsllnetos. — Preços módicos.. í

Asseio e promptidao. -r •'HefolçÕos ovnlsas 1Í50^.-
Melo garrafa do vinho, fiOO réis. — O propnelarf^
Jorge- Irlcsbiuili. — Caixa 600.. . - .- ,

Tclneraphn Nacional
Radio-Tolcgraphio

Aoham-se inauguradas os cslnções radlo-tolograplil-
cas costeiras do Amoriollna — na Bahia, ligada dlre:
ctomnnto a estação telegraphico daquella capital e a
de l'abylo.ila tambem dircetamenle ligada A e.lação

A Inxaçãn para o lodlo-tclegromina obedece á so-

glllllle"— tini,.,
Taxo costeira: a 6 trs. n'"s ...Í-P; ''avras: excedendo

por palavras 0.00.
Taxo dc bordo: 4 frs. aló dez palavras, excedendo

0,40 frs por palavras.
Taxa do percurso: telegraphico, 0,25 frs. por pala-

vras.
A taxa do percurso telegraphico 6 cobrada quando

o radio ielegramnia não for apresentado ãs estações
dlreclamoulo ligadas ds estações radio costeiros. ,

Horário de Estrada- de Perro
>.. Panlo Raylway Co.

ENTRE S. PAULO E SANTOS E VICE-VERSA
Partidas de H. Pnulo:

Manhã í 0.00 = 8.00 - 10.00. Tardo i 2.30 - 4.28
Clicgrndns n Mantos 1

Manhã: 8.20 — 10 07. Tardo: 12.18 - 4.47 - 0.30.
Pnrtldns de Snntos 1

Manhã >6;55 8 00 in.lO. - Tardo 2.00 - 4 30 - 5.50
CliegnilnH a S. Panlo 1

Manhã! 8.10— 10.10. Tardo: 12.07 — 3.10 — 6.80
- 7.50. .¦ ¦• Secção Braijontlna

Partidas de Campo Limpo i 8.25 monhS — 6:80
tarde. _ ,•'_.-

Chegadas a Bragança: 10.110 manhã — 7.35 lorde.
Partidas de Bragança: 6.45 manhã — 1.85 tarde.

ChcgadMa Campo Limpo: 7.59 manhã —8.45 tarde
Bio 11 .*>. Paul»

'Secção Ytliana
Partida do Mayrink 1 7,05 da manhã.
Chegnda o 8. Pedro i 8.02 da Inrdo.
Partida do S. Pedro :'7;11 dn mnnhã.
Chegado o Mavrinlc 1 2,10 da (arde.

LINHA JU_.blAnY._TO1
Partidas do Jundiahy: 2.15 — 5.45 da tardo.
Chegada a Ytíi: 6.20 t, o7.08 torde.
Partidos do Itú. 4.80 t, -f '1.50 torde. "f
Chegadas a Jundiahy: 7.40 t, — 0,45 tardo.

Ramal do TI0I6
Partido do Cerquilho: 11.00 da manhã — 2.10 da

tardo.
Chegada o Tletn: 11.21 dii-manhã —2.21 do tardo.
Partida do TIoló: 10.20 da-manhã — 1.00 da lorde,
Chcgadn a Cerquilho: 10.60.'da manhã — 2.00 dn

tnrde. ¦ Ilamnl dc Tlbngy
Poro Solto Grando: ':¦ :-,¦.-
Partida do Botucnlii:2.IQda.tardo. ••
Chegnda a Salto Grondoi 8.6Ò .In,noite.
Pai tida de Salto Q.nml.!.-01'dn mnnhã.
Chegada a Dotu.olí.: 10.55 do maiihã.'
listes trone estão cm correspondência eom o expros

so do S, Paulo.
Partida do Mandury: 0.40 da manhã. — 0,21 da noi-

to, *)
Che .ada a Salto Orando:-10.57 do manhã — 8.5a

da noito. (•) . " 
_ 

'¦'- 
.* 

" ' 
.

Partida do Salto Grando: 4.0Í.da inanhã -,.11,10 dn.
manhã. (•) 

' " .. • ¦-' '-''.. '''..:

Chegada a .Mandury: 11.84 da manhã — 0.35 da tar
do.

(*) Estes trona .estão em correspondência como
expresso de g. Panlo.

Ramal de PlraJA
Partida'do Maildiiry: 8.00 da manhã — 0.25 da not

to. (*l
Chegada a Piraji.'. 9.16 damnnliã - 7.10 da noito.
I'arllda do Plroju: 5.58 — 10.01) da manhã.
Chogada a Mandury: fi.2!) |(*J — 1.1.15 dii.nlanhã,
Estes Irens eslão eni correspondenola com o expres-

so de 8. Pnulo.
. 

••¦• ltomol,de Santa tlniz do Ifio„l'ardo .'1'arllda do li, Campos: 7.6Ó da mnnhã — 7,04 da
noite. (•) . . •

Chegada a Souto Cruz: 0.C0 do manhã — 7.53 da noi*
f> «
Inrllda do Santa Cruz: 5.03 (*) da manhã - i.OO da

larde.
Chegada a B. Campos: 6.51 (•) da manhã - 2.09 dn

tarde. ¦¦. -..-' . ">. ..'-. •'
(*)líslos trens estão em correspondenola com o ex

pi'p*so de S. Paulo. r

ESTRADA Dl! PERRO NOROESTE DO BRASIL
Partida do lloiirã: fl.Olirtamanhã. :•,-
Cheirai'» n Ariiçatuba: 6 II di tardo.
Pnrllda de-Araçalnha: riiOOdamnnbã.
Chegnda n Jupla (Mallo Grosso) 1,110 da larde.
Partida de Juplii: 10."0 da-manlifi. .
Chegnda a Ar'o.-áliiba'.7.00rta tnfdó.
Partida do Aiaçatuba: 5.20 do manhã.
Chegada a Baurrt: 4 25dmar:le.

HNTItK S. PAnr.O IJ INTERIOR
..Partidas du Fstnf flo da 1,11a.

Manhã rr.-.U - 0.00-9.15 — 13.00.
Tarde: 12.42 — 4:0!» —
O Irem dos 5.50 von parn Campinas, RioClaro, bem

como para Hiboirno PretoHrnpido). todos us dias, o
ató-l''ranca nos se.gundos,'qilarlasc.sextas-feiras, ra-
nines o respectivos csloçôes' inlermodiarihs.

O trem de c,.;0 vao para Campinas, Rllieirão Prelo,
o Poços do Caldas; ramnc.. o estações intcrmedlaHns

O trem das 7.15 vao para üarrclos, ramaes o e-tn-
çõos intermediárias, servlndo.lnmbem a seeçõo Pra-
ganllná,' •'' :.;;

O Irem dos 9.15 voo para ?anta Veridiana o Deseai
vado e respectivos ramaes, havendo cm Sanla Ve
rldiana balclcação para.(Lrge) nos passageiros de RI-
blrão Preto.

O Irem (-as 12.00 vae até S. Carlos c estações Inter-
medi árias.

Os trens das 12.42 o 4.00, vão ale Jundiahy.
O irem dos4.nO.ae nté'Rio Claro.-servindo tam-

bem a secção ürogontlno.
- Cbi-çnilns 11 Eritiii-íío dn liar,

Manhã : 7.45 - 9.18.
Tarde.: 1.80 - 0.18 - 4.28 - 5.00 - 0.40 - 7.40.
O trem quo chego ós 7.15 ni. vem dc Jundiahy.
O trem que chega ds 11.18 pri, vem de R|o Cloro o es-

tnções Intermediárias, bom como da secção Dra-
gantina.

O tivui íiüê ___?'-o a 1-011. vem do S. Carlos o esta-
çõos interri.õi-íi.7._i!-- , -hj^- _,."¦_,¦ ., .1.

O Irem quo chega-sB.lflt.T-.--da S- Veridiana,
Descalvido o ramaes,bom como do ItlhelrSo 1'rclo, vin
Santa Veridiana: .-
. O trem que chega iis 6.001. vom de. Ribeirão Preto
(rapIdoVPrçó" do;;('oldns, ramfies o e«tnçõos Inler
mo llnrlas, bom como da secção Rragontlna* -

; _0 Irem qne chígà As 0.40 I. vem de llnrrot.os, ramaes
^'eMnçfies Intcrmóliarias.

O Irem quechegn ri 7.401. vem do P.lo Claro e esta-
ções Intermediárias.

COMPANHIA .TATIUBNSE
1'arlldn do I.ouvclra : 8.25 da manhã — .1-1 da
tarde.(•. ,.,,..

Chegada a Ilatlha: 0.25 da manhã 7.0,. da tnrdc. (•)
Chegada o [.riivclml 7.11 da manhã - 5.25 da

tarde. -i,- ',"'•¦
(') Estes Irens corrom só )ls 3.ns 5.as, sabbados o do-

mlngos
COMPANHIA E. F.S.;PAtll.O A GOYAZ

larlldas de Bebedouro i,,0.20 da.manhã 0-7.15 da
tardo (diário).• Chegadas [t Monte Azul ',,10.85 da mnnhãc8.80 da
tarde.

Partidas do Monto Azul: 4.45— 7.16 do manhã e
4 20 da tarde, (tardei.

Chegadas n Bebedouro: 0.00 - 8.8'> do manhã ; 6.25
da lardb. -. ... c"'.,' ti

.PllÉIlJQhÜO oxroilonto purgnt ro
(lg-poptico

8. Paulo — Rua Aurora, 67

i

Cavlos de Campos

Sylt.to d_ Campos
__t>VtJ>GAI>0 S

Escrip.: Casa Marllnico -Sobrado

Praça Antônio Pradcí..n. 1!.- i
-_-____-_=  ~~a_SB

DIBDIIF ISÜíflilíl-HÍSÍFI ®AMT^^
Anna tela i 15!

RECEBEDORIA DE RENDAS DA CA-
PITAL

2.a secção

Do pnlem do sr. clr. A. 1'proira da Quei-
roz, ndministrndor de.sta Ilccebedorin, fa-
ço publico, para conhecimento dos eontri-
hniiltc.., quo a-partir desta dnta-iit. 30
do corrento mez so proeedorá il nn-peu-
dnção S10.AI MUTiT-A dos-impostos crendrj.i
pela I,oi ni 920, do 4 dp iiRosto do 1004,
a saber: - ¦ ¦

Imposto sobre o capital eommerciitl;
Imposto sobre o capital das Empresas

industriaes;
Imposto sobre o

anonymas ;
Impnsiti sobre o

capital das sociedades

capital particular em-
pregado cm empréstimos;

Imptisto sobre o consumo de aguardente.
Nos termos do nrt. C!), do Dccr. n. 1.2..1,

do 12 do novembro de 100-1, os impiitos
ncima mencionados serão arrecadados por
semestres ou por anno, á vontndo dos con*
tribuintes, qu; iiti.o forern superiores n......
IOOÇsOOI); sendo, porem, 

"nimportnncin do
qualquer imposto inFerinr a essa quantia,
a arrecadação sorá 1'eita dc uma só vc-,
isto ó, no corrento mez de nbril.

Vindo esto praso, além do imposto do-
vido, será addicionadn n multa dp 10 por
cento aos contribuintes que não tiverem
satisfeito os seus 'débitos.

Recebedori.,. l.o de a_.'il do 1912.
O chefo interino da Secunda Secção:

GUII.HKRME NOGüriRA.

Estaboleclmenlo comi-letumenle reformado e nnico no gênero, silnado no
locul móis pitoresco-e nmeno da prnin, e onde os srs. bnnliisüis encon-
trnrão lodo o con forto desejável. Serviço de reslnurant de primeira ordem,___^;^___.A.—a Conccrlos e einemologrúplios Iodas ns noites EE__í__E_____!2
Proprietário : IOÃO PRACGAROLI
EJ!S_í5-í_l1-_-*á!-_W_^

PREFEITURA MUNICIPAL
Fnço publico que, .pelo .praso-dc 8 dins,

contados da presente, data. se acha nberta
nova concprronpin publico para o sorvi-
ço de conservação da estrada dn freguezia
do O' n I'arnnh.yba, no trecho entro
aquclla froguç-ja o o local por ondo passa
o ribeirão Vermelho.

Na Directoria do Obras .Municipaes, «o
largo da Sc, n. 9, serão prestados nos in*
tbrossadòs os esclareci mentos do que no*'
cessi tarem.

As rjropostas deverão ser feitas por pre-
ços unitários, vir solladns convonioritprnori*
to, trazer o recibo cia cauc;ão cio l.WíoOfl
para garantia do contracto, conter o nomo
de findor idôneo que se responsabiliso pc-
lo sou fiel cumprimento o ser entregues
om carta 1'echndn e lncrndn, iiosta Secreta-
ria, até no dia 24 do corrente, para ...rem
abertas no dia immcdiato, ao meio dia.

Secretnria Geral dn Préfoitúrn do Mu*
nicipio do S. Pnulo, 17 do abril de 1912,

O Director Geral,
Álvaro Ramos.

THESOURQ MUNICIPAL
Edital n. 5

Faço publico, para conhecimento dos in-
tcressndos, quo no dia-2õ do corrente,,ás
12 horas da manhã, á rua Alvares Pontea-
do, ii. 10, so proeedorá ao-serteio .do 75
titulo» do' O.p empréstimo municipal, con-
traliido de nccôrdo com a lei n. 270, do 30
do setembro do 1390.

Secção do Coutahilidado do Tliosojiro-Jlu-
nicipal do S. Paulo, 17 do abril do 1912.

O chofo intorinp,
Alfredo Pires da Silva.

THESOURO MUNICIPAL 
"

Edital, n. 4
Lançamento do Imposto de Viação e da

Taxa Sanitária . .
O chefo da Secção do Lançamento avisa

aos interessados que, do dia l.o ato 81 do
maio próximo, se procederá ao lnnçamcnto
do Imposto do Viação o da Taxa Sanitária
roferentos ao exoreicio corronto, de ac-
côrdo com ns disposições do leis o regula-
montos om .vigor. U lançamento compre-
liondo ns tn":as do sorviço do limpeza pnr-
ticular o sobro oalçndns. terrenos om abor-
to. edificações não concluidas, terrenos não
edifiendos, 'cercas, muros, guias som pas-
soips cm runs cnlçndns, etc. Os contribuiu-
tcs'quo sontirom nggrnvndos com os lança-
mentos, poderão reclamar ao abaixo assi-
gnado ntó ao dia l.o do junho, e aolnspc-
ctor cln Thesouro até 20 dn mesmo mez.

Terceira Secção, 17, do abril do 1912.
-.'O chofe-intorino,

Eduardo V/olíf.

Á
í*«_,rtlclri C_.hog;-i«ln,.

Adolpho von !iiil-lcl)i'ii - Massagista com
longa hratl.m e oplimna referencias. - Alameda Ba.
-ãp"S_e Piracicaba n. 00.
**ir ¦";" ¦'

A.clvo:-dos

l-enuão Almeida — Rua Benlnmln Constant,
18 o-20, casa de familia brasileira de tra-
tamonto.'— Aceeltam-se pensionislas internos, o et<
ternos o hospedes do Inlorior: dil-sc refeições liviug?,
sasl — Tratomenlo do primoira ordem. — A oomidn-r
ó feita oxclCBlvamontp-com toucinho. — Preços sem
competência. — A proprietário, Esthor do Almeida..

i. Hotel «cila" Vista ^Run Roa Vista n. 34 -j-
Teiophono, 210. — Caixa postal 811. — Endereço
'telçgrophlco, .SartU • . -

Rnpplçmento na Caloria de Crystal. — notei de pri- •
iniiiia òrdêm.

-t:

I>r; Ji.-no Arruda— I.ente da Falculdade dc
Direito —Escriptorio: rua Direila, 3 — Telophono

', n. 1.708 — Residência: h. 6, Cecília, 10 — Tolepho-
1 no n. 724

I

I»r. Itoilrlte.ieH Alves Pereira — Advoga-lo
Rua Gencial Carneiro, 22-B — Caixa Postal, UO

Campinas.'

I»r. Soiihii Carvalho —Advogado. —Travessa
dn Bi n. 7. Entre o Cnixa Ecopnmloft o a CaixaMu-
tua. 

l_rn. Octavio -Hendcs, Moraes IttnrriiM o
João fi|ampain — Jiscriptorio: Hun Direita, 10-0
.* Telephone iMiU

lír». Julio M-In e Itcnato Mala - Escripto-
rioitna S/Benlirn. 41,*— Residência: ru»--Aholi-
çno rjí' 1. -''l-elcplione.407.
-— t ¦—1 r-s—

v

I»r. 
:]tevihiilifoPoréliF.t «Mendonça 'Pilho,

Largo 'Ia. Sé ri -2. **'?r<i1epl.ione 218. v-
t^;,S-rFrnn<-)!;:c- 

McimIch, Aní.nrnl -.Tunlrtlf

t silielindor Henrique Andrade. — Escriptorio:
lun lilrei.o n. 1.-11. l.o nndar. — Telephono, 1.158

Residência: Alameda llnrros n. 13. — Telephone
n. 2,141. — Caixa do Correio, 808. - S. Pnulo.

Traiam especialmente da questões conm-ercinea
s contabilidade e.-miiiercial, na Capital o no Interior
o no Rio de Janeiro. — Adeaniaiii, medianto con-
venlo. 

'o 
ncdtjtsnrlõ rara e.uslas. - Ea/cm emprcall-

tnos com ([orautio liy|io'hecnria dc prédios no capital.

J)r«. .rõ¥<T'Piedade c Alencar Piedade
— Advi-frailoit., — l-crlplorlo: rua Boa Vista n. 5.

-oronel Ansusto Piedade e dv. Antônio
AiiKiistn 1-ó'di'Jft'iios de Moraes, (lulz de di

Efeito 

aposentado). — Aotos forenses e Judiclnrios. —
Imprcstimosj -r Compra o venda do, ioinioveis. —
¦rocuralnrin .'nns reparllções publicas, elo,, etc. —

Esciiplorio: avenida /Mi.irellcn, 380,- provisoriamente
— Das 11 ãs 0 iioras_da_t._in1c. . ;.;
nrtrTS<mi|"ii-n~Pinheli'o.Pni'aniisiiú c dr.
Jovliio do Fnrio. -* Advogados, - Transferiram
e seu escriptorio parn a rua Bòn' Vls'a. 4 •'• l.o nndar.

Pr. Alnnsó'Ofi'nj-.ni|'n'y; ilii.FonHÇciiçFran-
Cisco Kiij_'cnlo"do Amhral. advogados — Largo
dn 1_ 11, 2 (altos da Casa Jloruel; sala 2). '^-

"Õ_Tlis. 
Adolpho A. dn Sllvu «ordooAn-

tonio Merendo, tím o seu escriptorio (. rua do
S. lionto n 45 (sobrado) — Tclep)inper 440,, -'¦•'.

¦ffoBT-váeB ''

Instituto Paulista — Dirigido pelos drs. A.
C. do Camargo o Baeta Noves. — Esto novlsslmp.
estabelecimento eslá aberto o todos ns facultativos
o roínprchendo: Secção paro elruri la o molcstlnJB
geraes (menos contagiosas), com Mi quarlos e 0
•salas opeiatorlas Bccção.. para ro»leít|_s\ mentaes
o nervosas,! cprnporlando 88 pensionistas, dirigida
polo dr. D. V. Cavalheiro. — Hotel com 23 dormi-

tortos para hospedes onnvolescentes o pessoas
quo acompanham os enfermos — Todas o» sessões
são.em pavilhões Independentes. — Tratamento do
primeiro ordem. — Collocação n mnis saudável e
S. Paulo. — Parquo, bosques, jardins. — Avenl-
pittoresca do daPaiilIsta. ontre os ns.MOo 61 (rua
Particular*. — Caixa, 947. — Télcphoflo, 2.248. -
Envlar-so ão prospectos n quom pedir.

_asn do Hiinde do dr. Homem dc Mello
ss Exclusivamente paraiholestlaa nervosas e mentnea
tem como enfermeiros Irmãs do cnrldado. — Esplendi
da o espaçosa chnenra no Alto dns Perdizes. — Medico
residente nó estabelecimento, — Dr. Homem de Mollo
oom mais do 20 annos do pratica; módico consultor:
dr..t'"rancoda Roehn.dlreotordoHospiclodpJnquery.
— Informações com o dr. Homem do Mello. 600 -r'Cnl-
-xa do correlfl,'12. ' '. ¦! * ':

Expresso. V. . .
Rápido .(Sud)-". , .
Rápido ... i . . .
Nocturno'. . . .
Nocturno (f-uxo)

1"

,5.00 V
. 0.0,1 •
. 7.00 .

, 0.00 T
. 9.80 N

BHA

'--nrcs>o(*.
H-fíido Sud 3.32 I
ilapido .... ..0 22 >
Nocturno.'.5.21 M

¦ Luxo . . 0.0(1.1

COMPANHIA .MFI-HPRAMEÇiTO^DE MONTE AI.TO
Pnrtidas do niltlrnma.'7,_.'ídnm!Íi.lÍ5 o 6.08 dá'l'ni-e.

Chegados a Monto Alto. tfd d'ã,_tanhã'o'C.3!l da.'far(Jo
Partidas d_'Monto AltoKíl-lO da manha c 5.50 (Já tnri" ' v 1-. X s. -» '_' ,._¦ ^ It

a/u.
5.30

0.10 M

(•) Hsto trem sõ chega o l.stação do Norlu
H. Paulo ao Klo

Partida.

1 - L__
Expresso (•) - '
Rápido . . O.Eo.M
ftap'. (Sud) 11.20-
Noclurno ..7.35T

» Luxo 9.16 N

BRAZ

5.20M
,7 00»

11.80 »
.7.45 T
9 25N

. Cho/çntltv

I.xpresso. • . 1
liapldo.-.'. ,.'..- i :,
Rápido (Sud) .
Nooturno v .' '• ,
Nooturno-(Luxo) ;

mo
8.45 T
0.00 »' ido N
7.00 M
8.15 •

' 
.: -iÃttály.esi- I _

' Chllnlca~c MIcroKeopia <lllnir.ns — Ph.
Malhclro Flllio. — Laboratório: run do S. Bento, 48
sobrado, das 10 horas á« 4 da tardo, — Telephone 2.572
— Residência: rua Borra Fundo. 19.

Exame do snnt_.no, para diagnostico da syphl-
Us (Hcacção de .Vossermann). Exames bacteriológicos
6 nnntnnio-i .ithologicns, Analysea chimica... Pr Car-
los Rao. — Laboratório: rim de 8, Bento, 45; Telepho
110 2.090. S. Paulo.

Joalherias de primeira ordem
Casa Bento F,oeb — Ruo Direita 11. 27 — Gran-

do sortimento de joios, brilhantes o pcdrns finas. —
Exposição'do bronzes o objectos artísticos, — Arti-
gos do prála o melai. „ ,, 

'

Estabelecimento,, de loterias

lír. Alexandre Coelho, advogado em Pontos
>- Acceita causas tombem perante oTrlbnnaldeJua-
ilçn, responde a consultas o defende no jury, ^em
«unlqiier comnrens do Estndo. Escriptorio: Largo do
Rosário, 2. — Itesidencia: avenida Anna Costa, 168.

J.r. Ilnrio -llbeiro — Advogado, mudou p seu
escriptorio" pnrii a run Marechal Dcodoro,-6-(sals,- 4):
onde ó encontrado do 1 ãs 4 horns da (arde.

Advogados. ---"Drs. Snllcs Brii(sa'g.F. So-
lano — Rua S! Leopoldo 13 (sobrado)'— Santos.

Pr. Jos- Me.ndcs..—.Lento .da. Faculdade.do
Direito « ndvogndo, Esnriploriò: Run 15 dc N vem-
bro, 0, dns 12 its 4. Residência: Rua Iminnculada
Conceição, n. 12.

En..enIieiros
V. IlubiitvriiSf- Aichltccto,

telephone 1.707. 
—- Pulnccto Lara,

i
Carlos .''.Uiiinii. — Engeiihelio-arehlleetu.—Dc

volta da Europa. — EserlplorlPi travessada Só 11. 8
das2ãs II horas. — Residência: run 1). Veridiana
num 40,' - ¦•_

Alexandre de A!Iiui|uer<iuo — Architecto c
ingcnhciro civil.- — Rua Alvares Penteado, í),, —

j-elepliono 2.630 — Serraria: rua Conselheiro Brote-
;o n. I. — Olaria c fabrica do lndrilhos oin^VUla Leo-
.oldinii. — S. Paul". ¦

Escriptorio technico do engenheiro nrohitcetoAu-
Kiista dc! Toledo. — Run Quinzo do Novembro
11. 8 (segundo lindar). — Residência: run Tnguã, "

Liberdade.
.1. Travaiíllni & Comp. — Rua de b, Bento

num. 42. — Desenhos e roproduceõea a lerro
prussiato o gollico. Taba|hos a machina do escrever,
Prensa pneumullco 2mxLm,

Tabelliães
O SEGUNDO TA11EI.LI..0 da PROTESTO do LE-

IRAS o TÍTULOS do DIVIDA, Tíestor I-imcel
Pesliimi, tein seu cnrtcrlP a rua do Cominerolo'nem. 

10 A.

;wI í>r, Jiiimuitiiie Pela>niii'o — 12.o Tabellião,
.Cartório o rcsldcncln, rua Onzo da Agos o, 8 e Í-A
(siUiga do Quaiiei;

Cnsa l.olivucH — Agencia geral da loteria de
S. Potilo. — Rua Direita, 10 —Caixa, 20 — Endereça
telegraphico .DOLIVAES» - S. Paulo.

Alfaiatarias recommendaveis
Ào I/eilo de Ouro — Alfaiataria Ippolito -*• Im-

portação directa — Telephone n. 2.120 — Rua de S.
Bento, 7 - A (sobrado) — S. Paulo

A Fidelidade - Alfilalarla do E. Teixeira A
Comp. - Casa filndndo em 1.874 •- Tornos sob medi-
da, dcsde-10?000al00?000— Vondas sõ a dinheiro.

Rua 15 de Novembro n. 0 A — Caixa do Correio
410 •- Telephone, 115 —... Panlo.

('asa Zaccara—Alfaiataria de Vlto Zaccara —S,
Paulo — Rua do Rosário, 26 o Rua da Boa Vista 41,
— Caixa postal, 614.- ': * ' *• —

Alfiiinfiirin — Vieira Pinto it Comp.—Rua Boa
Vista, 40.-S. Paulo. ' ,\ ,.,;. - ,., 

'

Aifiiiutnriii Machado — Bom íortlmontò"dc
caslmlras inglozaa o'fran cozas— Espòólalldndo èm
roupas sob medida •- Largo do Thesouro, n. 6 (sob.)
- S. Paulo. ¦

1 da manhã e 5.28 da lardo.

do

Seguros, Mutualidades e Pensões
•' Previdência "- -Caixa PAUlisla do Pensõek

— Sóde: líua 15 do Novembro n. 80*A: 1.0 andar ~
Concede pensões vitalícias o todos medianto peque-
nos contribuições do 5$0O0 ou 2$500 por mez, durau-
to dez ou quinzo annos.

Pensões depois do 10 annos: 100$000 1nensa03.no
mnxiino por Ioda a vida.' Pensão dopois do 15 ou-
nos, 160S00O mensnes no máximo, por Ioda a vida.

Mouto-Plo da Fnmllla — Sociedade do .n.u..l
lios mútuos, Autorlzjulii a fuuceonar na Republica
pelo doe. do governo lederal 11, 7.862. Deposito de
garantia-no Thesouro Federal, 200:000$0ü(l. 81.de:
rua Direita, 31 — S. Paulo — Caixa postal li, 550
— Suoeursol no Ulo de .fanoiro: Avenida Central-n. 60
sobrado. — Colxo postal n. 1.028 — Pecúlio mlnimò
SO:O00Ç000. Pecúlio nioslmo J00:00ll$000 — Unlca uo
Brasil quo estabelece pecúlio minimo. — Sôrlcs do
8.000 sócios. — O peculio minimo é pago aos herdei-
ros ou beneficiário do sócio Inllccldo, seja qual lôr
o numero de sooios inscriptos na data do seu lallo
cimento., _.

-Cgurao vossa vida «vossos bons -
Sómento na Conpanhia Brasileira do Seguros, . •

Capital Social:..,'..'. 
", 

Rs." 
"2.0CO:000$000 .

Deposito 110 Thescuro . .• -Hs. ¦'• 400:000$000-
Sedo social — S. Paulo — Rua do Rosário, 12 -

Endereço noslnl — Caixa, 828. 

«mm

Mutua Ideal — Com ã economia do 6$000 men-
áaes poderei! tor uma cnsa cie giaça ou um poculio
de lü:000$0(K) cmjlinheiro. — Para a inscripção, dlrl-
jlr-se tt sódo a travessa da _jè a, 8 (sobrado) l.o andar.
— Caixa do correio. 031

::V

¦ (*) Katá tremi sP parte dn Norte.

O trem nocturno tio luxo corre diariamente.
Os trens do luxo >6 ndmlttom possogolros do pri-

meira classo o ncllcs não sãoocceltos os bilhetes
do Ida o yolto, os 1(9 excursão o aa cadernetas kilq-
motrleas, salvo pagando.a dlfíerença. Esto horatlp'
vigora pela hora do Rio que ó odeahtnda 18 mihu-
tos.ela ile S. Paulo. ¦•- -< '•
Preços: -"!
Passagem slmplcsi.prlmeiraclasso, 29.80,0.: segui-

do classe, I7$100,' Ida o volto, primeira classe 45$000|
.segunda olosse,27$)00.' . .

Camas:
Nos Irens do luxo, 25Í000, carros quo só tôm leito

Inferior, 2OS00O; oirros com leltp inferior o superior,
inferior. 12$000; superior, 8f000.

famarotes doluxo: v. ....,,
O preço dos camarotes de" luxo 6- de; 6Ó$000. Só

são admlttidás como bagogeris mRlos do hífio. ¦•-.

TRAMWAY DACANTAREIRA 
' 

,.;>-
< ,'•'¦?; -.DlosutelS '.

Poro o Caritnro'ro: .'¦'
. Mnnhii — horas- 0 — 8.20-— 11.00-
Tardo — horns: 1.20 - 4.20 - 5.49.
Porljdnsdn Cantareira: . .
Manhã — lioras: 4.60 - 7.00 — 9.30,
Tardo - horas: 12.10 - 8.00 - 6.40.
Nota. =Aos domingos o dias fçrladoa correrão

trcns.de 2 em 2 beiras,havondoaffluenoiado páss/gél-
ros do liom em hora, sahindo do SIcreodo o
primeiro trom ãs 0 horas da manhã o da Cantareira,
ia 0.50.

. • . Ramal do (luaplra
I)I(\3 ttlClS

Partidos do -forcado: -¦_..'. 
' ''si?-»,

Manhã.--* horas: 8.80 .'•-'-ÍJ-.
Tardo 7-.borás: 4-80 s .-' . >''
Partidos do^tluaplm) -V.
Manhã rj.hpras:;1. 25i -,'.< . • i
Tarde — horas: 6 25. -'-'W
Domingos e fõrlaclos:
Parlldas.do Mprcodo ¦ ,-.- - -•
Manhã — hçras 10.10.
Tardo - horas:'1.10— 4.10
Partidas do Guapira:
Manhã — horas: 31.33."
Tardo - horos:2.35 — 5.80,'*• 1 ,... .

COMPANlilAOi-ARUJA1
Horário das barcas entro Sonfõs e (Tuaruja 1
Partidos de fluorulA:
Manhã - «.SO - 7 60 - 8.60 — 9.60 - 11.40,
Tardo - 12.40 — 2.00 — O;05 — 4.05 —. 6.05 — 0.00

-0.55 r: 8 45. .-
Partidas de ÍRantoa _'¦_"_—¦.
Manhã - 0.05- 8.00 - 0.00 - 10.50 - 11.06.
Tardo - 12.50 — 2.10 - 8.15 - 4.15 - - 6.1Õ -

0 01 -7,06 - 9.80.
SOROCABANA RAYLWAY
Entro S. Paulo e Curytiba-. Diurno: '• „•• - ¦ -..-:. 1 ..-. . ¦

Partidas dò S'. Paulo': 5.00 da manhã
Chegada a Itararó; 6.55 da tarde, ,.
Noutuíno: ,
Partida de-fl; Paulo: 4.20 di\ tarde.
Chegnda a Itararó: 6,31 da manhã,
Partida do Itararé: 6.40 da manhã.
Chegado a Ponta Grossa: 1.45 da torde..
Partida do Ponta GrosBa : 1.46 da tarde.
Chegada a Curytiha .- 8.00 da larde.
Cs trens parlem do Itararó As terças, quintas o sab

bodos,.o,(lo Ponta Grossa, As segundos ;quartas e sox-
tos-felros. ¦ ••_.'.. ...... :¦-. l

. Chegada o S,. Paulo (de Itararó): *.
Nocturno: As 9.16 da"manhã.' ' - '
Diurno: ás 5.00 da tarde.
Preços das passagens cntro.S. Paulo eJtarate,- pri

meira ciasse, 26Ç800: segunda classo. 14$000.
Itararó e Ponta Grossa, primeira classo, 21$000 se

gunda classe, 13$400. .
Ponta Grossa a Curytiba, primoira classe, 18^200;

segunda classe, ÍIÇOOO.
Preços (li.- camas baixas:
S. Pnulo a Sorocaba o vice-vorsa, lO.f 000.
8. Paulo a Itapetininga e viço versa, OlfOOO.
S. Paulo a Faxina o vice-versa, 1OÍ00O
S. Paulo a Itararó e vice-versa. 10$000.
S. Paulo a Castro o vice versa, 20ÍÜ0O,
B, Paulo n Ponta Grossa o vice-versa, 80$0OO,
S. Paulo a Curytiba o vloe-versa, ilOÍOOO.
Preços das camas altas: .'".•
S. Paulo a Sorocaba o vice-versa, 0?000; 8. Paulo

a Itapetininga o vice-versa, 10$000; 8. Paulo a Faxina
o vice-versa, 10$000; S. Paulo 0 Itararó o vice-versa,
10.$000: 8. Paulo a Castro o vico-veraa, ÍOJOOI) j 8.
Paulo a Ponta Groisa o vice-versa 15$000; S. Paulo
a Curytiba o vico-versa, 15$o0O.

Entro 8. Paulo o Baurii
Partida do S. Paulo 1 0.00 da manhã.
Chegada a Bauru : 0.28 da tarde.
Partida da Bauru: 0,19 di manhã,
Chegada a S. Paulo : 0.55 da tarde.

Entre 8. Paulo e florocab»
Partidas de S. Paulo : Manhã — 6.80 — 00 —

Tarde: 4.20.
Partidas de Sorocaba — Manhã: 6.15. — Tardo

2,09 — 4.00.",

de
Ans'dn.nlngns'5.-2&
Chegadas a IbPiraJna: XM
Aos domingos 6.18 '•"

COMPANHIA DEíKÍF. AR,ARAQOAI!A
Partidas do'Aro(aqiia'rnf £8.15 emímanhã o 8.0!)

tardo: V •'• '*>' ~''-'
Chegado a lgnacio Uchóa; 5.30 do tarde: a Villa

Adolpho 7.30 da lardo.
Partidas: do lgnacio Peliõi 111.10 da manhã: de

Villa Adolpho 5,48 da tarde. .,,., .
Chegadas'!. AraracíuahiMMtl da tardo e 10.23 chi

manhã.
- COMPANnfA'E..F^DOÜR-D(1
Po UlbelrAo llonlto a Ibitiusa

Partidas do It. Bonito 7.49 da manhã o 2.58 da larde
Partida do Dourado: 8.65 da manhã c 3.46 o 2.44

da tardo.
Chegada a Ibitinga: 2.20 o 0.40 da tarde.
Partidas do.IbllingajO^Odanianhã <j.2.50.do tarde.

• Estes-H-ohs partem-óv4s;SéguHda.. quartas o ses-
las-fclras.'.:-¦ •>" ', :. i!;i *:•'¦''¦'' '' ¦'' ¦' '¦'¦ '

He _Ubelr..»;_-nito áBnrlrj-
Partidas de R. Bonito: as 2.61) da lardo.
Chegada a Bariry: As 6.12 da larde.
Partida de Bariry: ás 7.55 da manhã.
Chegada a H. Bonito: As 10.35 da manhã.

EDITAL

O tenente coronel Jcsé Francisco de Oli
voira Castro, Prefeito Municipal do Cru-
zeiro, otc.

Faço saber a todos os íiiiinicipos que a
Câmara Miiiiicipnl dosta cidade decretou
o eu promulgo n seguinto:

Lpí 11. 23 dp 10 de nbril dc 1912.
Art.l.o — Fica o Prefeito Municipal nu-

ÍG'.':__i(lo a contrahir um empréstimo dentro
orTófa -d i'"-- cem'capitalistas nacionaes
ou oxt.niigeiros „t_ a qúaúfe.;]s I°.is tr0"
zontos contos de réis (M0._00$0_(r. 

"P_nn

ser ajiplicado 110 resgato da divida dn ser-
viço do abastecimento do água o rodo de
exgottos desta cidade.

Art. 2.0 — O typo dp empréstimo rião
poderá ser inferior' a 80 por cento liquido
para a Câmara o os juros não serão supp-
riores n 8 por conto ao nnno sobre o ca-
pitai nominal do mesmo.

Art. 3.0 — Fica o mesmo Prefeito au-
tori-ndci a dar cm gnrnntia desto ompres-
timn ns seguintes rondas: do ngua o cx-
gottos, predial, o addicional do 20 por cen-
to, sobro os impostos municipaes ca ren-
da do matadouro.

Art. 4.o — O praso para a amortização
completa do empréstimo será dn cincoen-
ta annos a começar no.secundo, anno quç'se seguir ao do contraPto-dd '_mprPsti'mo.
•í,Aft..õ.o-i-rr--. A_ ampctiíjnção do,capital ej
o pagamento 

;dos juros serno feitospór sys-
ítemn der.nnnuidndcs,Idovondo o&> jurostsp-
-rom pagos-simestralmcnto. .

¦ Art, • 6.0 — O empréstimo será contra-
ctado pelo Prefeito • Municipal quo poderá
acceitar cláusulas, o condições dando em
garantia as rendas municipaes especifica-
dhs 1Í0 nrt. 2.o dosta lei e praticar todos
os netos que julgar coiiveniontes o necossa-
riPs a sua execução; fazer disposn precisas,

.taes. como porcentagem n intorinedinrios o
outras. • í- • ¦

Art. 7.o -r Fita loi entrara cm vigor im-
mcdiatmiicnto ,anos 

'â siia..,promulgnçtm.-;,,
Art.-8.Ò' —-Ficam revogadas as disposi-

cões cm contrario. Cumpra-se. O Secreta-
rio da Câmara registo o publique. Paço da
Câmara Municipal do Cruzeiro, 10 do abril
dc 1912.

. José Francisco de.Oliveira Castro, )
Pcgistiid-rõ publicada riesta soçrotaria

nds 10 de abril do 1912.
José Gomes Roseira.

Spcretarip da Câmara Municipal.

Secção Livre

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS

Directoria de Obras Publicas. ,
Obras de construcção dc um grupo escolar

cm Capão Bonito do 1'arunapancma
Faço publico que 110 dia 29 do corrento,

no meio dia, sorão abertas nesta Directo-
ria, em presença do., interessados, as pro-
postas que forem apresentadas para exe-
cução das obrns acimn referidas, orçadas
em 1M7 íC-COÍ-ü-O.

As propostas fechadas, o devidamento
sollndas, com ns firmas reconhecidas, uno
poderão conter cmeiidns nem rasuras p
mencionnrãc: o preço total por extenso o
em algarismos, a residenein do proponen-
te, a declnraçno expressa da submissão no
regulamento em vigor, os prasos de inipio,
conclusão o conservação das obrns.

No invólucro serão dec!ar:::!<:s o nome
do pWT.j_i.eiiU C 0 çbjeotivo da proposta,
que virá acompanhada aa ü~< COÇuniento
do idoneidade e do certificado de 
5:00015000, para garantia do contracto o
boa execução das obrns.

A guin pnra o deposito será fornecidn
por esta Dii-cctoria, até ás 3 lioras da tar-
de do dia 27 do mesmo mez.

Os projectos, orçamentos, cláusulas do
contracto c exemplares do regulamento cm
vigor serão franqueados nestn Directoria
áos intore-sndos quo tnmbem os encontra-
rão nn;Secrotaria da Cnmara Munioipnl de
Cnpão Bonito do Paranapanema. . ¦

S. Paulo, 9 do abril do 1912. .
;•:*. 1 V- ¦ ;.:_Avr.?Arthur Motta,

Director.

SSCRF-TARIA
COMMERCIO

EDITAL , ,:

DA AGRICULTURA,
E OBRAS PUBLICAS

Conpanhia tle lnt.us.rias Tèxts
São. convidados osuisre. -suhscriptorés,. do

• acções dosta Companhia a realizar' no
Bnncò do Commercio o Industria desta ca-
pitai, para is_o . devidamente autorizado,
desdo o elia 15 até ao dia 20 do corrente

;-mez, a primoiracbam(ida.-do-20 poy. conto
das acções subsòriptes,

S. Paulo, 14 _o- abril do 1912. -:
Os incorporadores:

Alfredo Schwarzenbcraer.
Carlos do Campos.
Adolpho Araújo.
Ricardo Arruda.

EDITAL
SERVIÇO SANITÁRIO

Commissão contra o trachoma e outras mo-
lestias de olhos

O Posto da Gomjnissão no Braz, á' ave-
nida Oelsò _ar_ia,'n.'99,-acha-se,ídisposi-
ção do publico para tratamento gratuito
dessas moléstias, "das 8'horas aí-fmanniPas
3 da tardo.

Companhia Frigorífica e Pastoril
Aupmentp de.capitáll,,.

Tondo a assembléa geral de"-aecionistas,
realizada.-a.. 10 do .çorçonto,-,resolvido. elo-
var o capital da Cònípànhiã Frigorífica c
Pastoril do 3 a 5.000 contos do róis, fioa
aborta, rio esoriptorio, central da-Còmpaj-
nhia Paulista de Çstradas do Forrd,:'no
largo 'do 'S. sBonto^'íir'5,"'do' dia;22 a 3b
do correntp mez dp abril, a subscripção pa-
ra as respectivas, acções,' cprrpsppndpntes
ae augihcnfo do dois mil contos do capital,
sondo que os actuaes aecionistas, segundo
dcliboração-fda .Directoria/ terão preicron-
cia na distribuição das" iiòvas acções.

S. Paulov 17 do (tbril do, 1912."" - Antônio Prado,
.,-, ... -s ,. .. Presidente, ,;

¦"- „-,A ,o-7. 
' "¦?•»¦———-r

José, Caldeira
" Deseja-se.saber "o' paradeiro de Josó Cal-

doira, portuguez, casado com Maria Maia o
natural' de Oárapiiilíeira, concelho' ;' de

Mõrite-mór-p-yelhó.Seu sogro., é quom, prp-
cisa noticias suas .pai-á partillia dé inventa-
rio. Pede-so por obsoquio dar informacõos
domesnío & rua~Silva Telles, n. 63, a An-
tonio Maia.

Professor
Preparo do alumnos para as Escolas

Normaòs. Fxplicnções de pontos do 1'eda-
gogia e Psyohologia.. Informações, J. Can-
delario, alameda Barão de Piracica-
ba n. 11. .

' '——' 
. '"?¦»¦ » ¦"

PREFEITURA MUNICIPAL

.' Fnço'.pubíiòo .que,,'pelo 
'.proso ãè trinta

dias. contadosí da presente,'data, se acha
alicrta concorrência publica para o forno-
cimento do um milhão do parallelepipedos
destinados ao calçamento da cidado no anuo
do jí)12., ;', ,-',/'.

As bnses organizndns para tal forneci
mento so ncham nn Directoria do Obras
Municipaes, onde serão prestados aos into-
rcssndos os esclarecimentos do quo necessi-
tarem. -

Os proponentes dovom dpclarar nas pro-
postas os prasos para o inicio 1 ccnclusãn
do fnrnecimcnto.

As propostas deverão ser feitas por pre-
ço unitário, estar spllndns 'conveniehtémen
te, trazer os.recibos do pagamento do im-
posto de enipreiteiro' e da caução de ......
15:000$000-para.'garantia da execuçío do
contraçsfov'• •"!•?. ortomo de fiador idôneo
quo só-rosponsabilizp peloseu fiel cumpri-
mento o ser.entregues om carta fechada e
lacrada nesta. Spprotaria até ao dia 18 de
abril próximo futuro, paia serem abertas
no dia immcdiato ao meio dia.
.: Secretaria Geral da Prefeitura do:M|i-
nicipio d_ S. Paulo, 18 de março do 1912.

Polo direotor geral,
......... :-. Alberto-da-Costa.

Directoria de Terras, Colonização e Im*
migração

To ordem do sr. dr. secretario de Hsta-
di dos Negócios dn Agricultura, Commer-
cio o Obras Publicas, faço publico que,
dentro do prnso do trinta dias, á. contnr
da cintai do presente' edital, será vendido
c . hnsta publica, a quem mais" der ou
maior lanço offerecer, o lote n. 25, (25), o
sun_ bemfcitorias da secção Quilombo, do
núcleo colonial «Npva Veneza») na. esta-
ção do Rebouças, munioipio e comarca de
Campinas, lote esso que ora do concessão
do ex-colono Luiz von Wrònski, de con-
fbrmidndo com o estabelecido no artigo
168, parto segunda, do decreto n. 1.458,
dp 10 de abril do 1907, sob as seguintes
condições:

l.a Somente, serão acceitos lances para
a compra do lote junto com na bemfei-
torias nelle existentes, não podendo o
preço offorecido pelo lote sómente> ser in-
terior a um conto duzentos o cincoonta
mil réis (1:250$000);

2.a O pagamento do valor do lpto e
dns bemfeitorina devo sor feito á vistn e
integralmente;

S.a Emquanto o- núcleo não fôr todo
emancipado, ficará o comprador sujeito
a todas as disposições do regulamento em
vigor, rebelo considerado colono. r'' -,A:hasta publica será effectuada no moio
dia, na casa do director do núcleo «Nova
Vonezan, onde os interessados poderão
obter todos os esolafeòinipntos desejndos.

Directdria.de ' Torras." ; Colonização o
Immigração, 8.- Paulo, 20 do março de
1912. — Antônio Felix de A. Cintra, di-
rector.

CASA BRANCA
C_nara Municipal
Concorrência para excçuçllo

dn serviços de águas c exgottos
desta cidade.

Fernando Musa, prefeito municipal da
Casa Branca.

Faz publico, parn conhecimento cios in-
terossaclos, quo, do nccôrdo con ns lois mu-
nicipnes n. 172, de 14 de março, o n. 173,
de 17 do agosto de 1901, fica aberta con*
correncin publica para execução doa ser*
vicos acimn referidos, o quo consaim, em
resumo, do seguinte:

a) captação e elevação das águas referi*
dns nos projectos o plantas;

6. constraicção da redo do, distribuição
de agu.vdn cidnde;

c) construcção cln rêdo Jo oxgottos, ia*
clusivó os ramaes domicilinrios at-'v ás
guias das calçadas.

-As obras constantes das letras o, _ e e
sorão executadas do aecôrdo com os pro*
jectos 6 plantas existentes na Secretaria
da Prefeitura, ondo so .chani á disposi-
ção dos interessndos.

Os materiaes a empregnr serão do pri'
meira qualidade o deverão sor fornecido!
pelo proponente.

Si a Câmara resolver ampliar as obras
projectadas, o proponente acoeito será <l
preferido para a execução dos nevos eor*
viços, om egualdado de preço o condições.

As propostas deverão ser apresentadas
í-.a Secretaria dn Prole'tura dentro do
praso de 30 dias, a contar desta data, 011
seja ató no din 24 do nbril vindouro, e
deverão conter:

a' c preço pelo qual o proponento se
obrign n realizar os referidos serviços;

b) ns condições do pagamento;
c) época do começo o terminação dos

serviços, não devendo aquelle ser infe-
rior a 30 í...s nem esto exceder de nm
anno. a contar cln "ÃSSÍgnatura do con*
trneto.

A1 propostas deverão ser entregues na
Secretaria da Prefeitura, cm carta fecha*
da, com o nomo do proponente no ir.vo-
lucro, residenein o objecto da proposta,
aló uma hora da tardo do dia 24 de abril
vindouro, porquanto, nesso mesmo din, aí
dila_ horns da tarde, sorão abortas as pro-
postas ipIo prefeito, cm presença dos ih'
toressndos que nlli se encontrarem on iintí
representantes.

Cndn proposta deverá sor acompanhncla
do cortifiendo do deposito, na .ecebedoria
municipal, da qttnntin de 5:0OOSO00, para
garantia__da_assignatur.a.do contracto. As
cauções cíos proponentes, não acceitos sorão
restitiiidns incontincinte e a do prpppripn-'
to neceito reverterá cm favor dos cofres
municipaes, uma vez que, dentro do 30
dins, n contnr da resolução cm que a Ca-
mara o ac.pitou, não fôr nwugiindo o cón/..'
tracto. Assignado este, continua 11 impor-
tancia referido cm deposito parn garantia
de sua execução.

F.ssn caução será liugmetitndn por peca-
sião da nÜsigiiatri-R dó contrneto com mais
1" 000$000! oi! sorá. do cadn i-gamento,
deduzido 10 por cento, que ficará como
caução para. gnrnntia da execução do _çr-
viço o seu porfpito funecionamento e pelo
praso do nm -anno. a contar de sen recebi-
mento definitivo pela Câmara.

Findo esso prnso, será entregue n cau-
ção, uma vez que tenham tido os serviços
executados perfeito funccionnmento.

São condições de preferencia:
a) idoneidado o capacidndo do prepcv

nento — provnda com dpeumentos;
b) preço módico o forma do pngamen-

to;
c, responsabilidade pola perfeita exe-

cuçno cios serviços e seu funecionamento,
sujeitanclo-se o proponente á fiscalização
da Prefeitura e da Repartição do Obrns
Publicas _".o Estado ou de pessoa pela
Prefeitura autorizada.

Aj condiçõesde garantia reciproca serão
reguladas nò contracto.

A Câmara não so obriga a acceitar a
proposta mnis barata e reserva-se o direi-
to do rejeitar todas, caso nenhuma con-
venha nos interesses do municipio.

i-, pnra constar, foi lnvrndo r» prcspntíi
edital, quo será_ publicado pela imprensn_.
Prefeitura Municipal do-Cnsa Branca, 25
de mnrço de 1912. Eut Augusto de Paula
¦Lima, secretnrio, o escrevi. — Fernando
Músn.

MIÍTÜALISMO
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Sociedade de Seguros
Caixa postal 409 - Rua Direila n. 25 - S. Paulo
CAPITAL INICIAL 30Q:0QQ$QQ0

Joia . . . 1:000$ — Quota . . - 20$<.00
Série . , . 2.000 — Seguro . . . 3q:ooo$

Autorizada n funpcion.ir nn Ropublipn pelo - dperoto n, 9,'iH fisenlizada paio
üovorno o com doposito no Thesouro Nncional' para gnruntiá do'sun9 .oper/tç-os.

A- npolicPH da AIi-.EA__Ç% OO -.ÜI. são as ihiiIh liberaes,
porque «li-tribncin 41» o{o dos IncroH ao» sen» mntaitrius e
concede peii8Õ._- em cai.0 de invalide-, "sem pre juizo" do
pagamohti.-iiite'gi_l do scgut-o.

——* Para -' informaçÓ èa e prospectos no seu escriptorio e còtii seus agento3 ——

09_______________________i ___________________________-_-_H-__-_i _______u--___y-------------_-HH___D_---------F___ni_-____H______--_-----------_---i*-B'H---i

L,w--_-T-if"i!^IBI1itn_-_-_-B--_---^—***^* J __ >¦-_-____ — ¦_».¦-¦_ ... ¦ ---.-_. i —

Já reflecliste algum dia quo a unais
poq uonaB

cousas podom proclu/.ir os mnis terríveis offei*
tos? A ppquena"espinha tprna-se prégp, p
prégp tprna*se anthrax o o nntrax podo proàu*
zlr a morte. Nilo esperes demasiado tempo e

.a~m7. U»™ de Bíére Cuirre
(Enccntra-se em toias as pharmacias do mun-'oo inteiroX "- "' Jy-r '¦-- ;:"- >

Associação paulista tle pecúlios
' ' 

Mediante a módica contribuição de _$000 de mensalidade o 45000 de quòla,'por.fallecimento 
do cada mutuário poderá qualquer pessoa garantir um poculio do 11:OÜO$000

aoa seus -ordeiros, após _ mezes do associnçno.
Poderá inscrever-se nesta sociedade qualquer pessea
maicr do ti o menor de óü annos de edade, ISENTA

DÉ EXAME MEDICO.
Peçam prospectos

DIRECTORIA:
Presidente • J. Oalasans. Rodrigues, propriotario' o Caixa da Companhia Mogyana,
Thesoureiro » Josó Loureiro da Cruz, capitalista,.
Secretario - Dr. Henrique DOminguea, proprietário..;
Gorente -Álvaro Loureiro da :Cruz.

CONSELHO FISCAL
Antônio Hyppolito de Medeiros, l.o Tabellião de Notas da Capital, Umbolino Lopea, pro-
jietario da drogaria e pharmacia "Castor", Victor Zaccara, proprietário e negociante.

Expediente dtas 11 as S da tarde

Sede social: Rua da Boa Vistan.41 - Sob, -Caixa do Correio, 11! ¦ S. Paulo
aoceitam.se agentes
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A* PRAÇA
' F, Borrelli o Spinòlli dõclnrarii á prnçn

que dissolveram a firma retirando-se o so-
cio F. Borrelli pngo e satisfeito du sua quo-
ta, continuando n cargo do sócio Cirinco
Spinòlli a rcsponsubilidiidc do activo e pas-
sivo da firma extineta com armazém á rua
Major Quctlinho, ri, 4.

S. Paulo, 15 do abril do 1912.
Ciriaco B. Spinòlli.

Concordo,
Francisco Borrelli.

COMPANHIA PAULISTA DE ESTTiA-
DAS DE FERRO

No próximo mez do mnio, ns bases da
tabeliã especial do enfé o das tabellas 8,
3-A o 3-B, 6 a 17 terão o aceroscimo de
15 por cento, correspondente no cambio
de 17 dinlioiròs por mil réis.

As tabellas 1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, e 5
são isentns da tarifa movei.

1 S. Pnulo, 17 do abril do 1012.
M. H. Torres Noves,

Cheio d** escri'itrri.1 Contrai interino.

Pílulas de Bruzzi
iCspecifico vegeta!

que cura as gonorrheas
Sempre com optimos resultados

MAIS UMA CURA
Illmo. sr. pharnincoutico João Bruzzi —

Do passagem pela estação do Toixeirns,
comprei um vidro tias pilulns nnti-hlonor-
rliagicas do BRUZZI, por estar soffréndu
de uma hlcnorrhagia.o com o segundo vidro
que tomei até chegar á minha residência,
me nchei bom do tão torrivol moléstia.

Do v. s. nm. att. ob., Francisco Carnoi
ro — Forto Novo do Cunha.

DEPÓSITOS
Rio de Janeiro, Bru.2Í e C—Hospicio, 144

Em S. Paulo, Drenaria Amsrarite

luga-sé uma sala, para empregado
*i do comiiioreio, vêr e trotar na rua

Onze do Agosto, n. 44. 5 — 1

Uma invenção (reze vezes mais barata que a luz defíceíylene!
4<flIRGr\Z„ Sem motor! sem ar quente! sem fogo!

— Ultima iifawençãü-. A mais |3s*o£ligiosa eÊescmfoeirtla ©'cíenti-Sca . "ZZZZZ:

Não é eaplcsv©! não è açphyxiante! não é dcsjstsrío! não é perigoso!
E' o mnis barato, o mnis seguro, o mnis admirável (jAZ, n produzir LUZ - que n Pcienc/Q^conlmce. LUZ pnra .Ilumina-

cão, çorrilHislór ptirii cozinha, calorifèr.') e fins ínçliislrincs.
Todas as yontbgens do gaz dp eiclúde Çluilliti ou curvou) sem ncnlium dos r-nus pe [go*; riscos o inconvenientes.

Tudo rcunc, tudo ©ffere:©, tudo garanti, tudo prspBsrcicní!
ii R fi

òzirilioira Offerece-so uma. para
'¦ casa do fnmilin. Àvõnidn Brigadeiro

I.ilií Antônio, n. 229.

fferceo-so um moca portugnoza pn-
ra todo o sorviço do cnsn tle fami-

lia; rua Ypiranga, n. 100.

fforcee-se umn arrumadeira do
quartos, ordenado 60$ o não fnz

purslã. do ir com alguma familia para
Santos, o tamliom uma lavndoira ou arru-
madeira, mesmo pnra aqui; a alnmedu
Glette, ii'. 82.

fforece-so uma mocinha portugueza,
de 17 nnnos do edade: trata-se A

rua .losó do Alencnr, n. 18. Braz.

fferece-so uma mocinha portuguo-
za, de 15 nnnos.pnra arrumadeira dp

quartos ou pagom do creança; rua Au-
gusta, n. 81.

ffcroeo-íso uma moça de 15 nnnos,
portug' eza pnra pagem do creanças

rviços loves; run Mista, n. 20. Brnz

rofossorn—-Offcrece-Ro uma professo-
ra de piano, a domicilio ou em sua

unsa : rua da Consolnçno, n. 326.
~

rocisa-sn do uma copeira,
Isento Freitns. n. 20.

i run

Professora 
de piano, violino o bando-

lim dá lições em sua residência o
fora á rna Martim Francisco, n. 127.

3- 3

ÂNNÜNCI!
Casa Financial

A mais imporlnnle casa do clubs
io Estodo de S. Paulo.

Acham-se abertos as inscripçõe-í
para os clubs:

40 - de jóias e ivlogios:
29 - de copns de borracha;
13 -de espingardas Greener;
12 -de relógios de ynrede, quecomeçarão a correr sabbado. 4 de

mnio de 1912. Rua <\n Ròsnriò n. 13,
lòjn,

v4-.W'ífl'A'fi''ll IIífcí_Í-SÍ'-Sf1
\ S/iSili-S ID- ¥ ^"ilMMl PSÍlllAli .

m
UUUUill

Unica Machiaa ti lie fabrica o gnz, pelo vácuo a frio! e que alúm cíe lerlodas as c[ualidad.us do melhor- ggz de
cidade é cxcellente pela spgüriínço. hbsollilri, ern tildo, pnr ludo, o. muis uiuln. pois qno po forma com Ui olo de urres-
niravel e-sò 3 oi o de gaz 

"propriamente dito. — Milchinüs odnpttíveis n todas ns illiiiiiii.nmc.s de estalielecimenlos par-
ticiilarés inililicos, e illuminação publica de povooçpes ! O gnz gera-se niilomlilicnmenle, não ha que limpar, nn > pre-
ciso assistência, dispeasa cuidados, que são precisos a tolos os Rora-loras d'r,;;;.yiene. O gaz-Obtcm-sq pela g;-zo i ia,
ben/.inn ou naplita ! de qualquer qualidade;tanto mnis rico, quanto melhor qualidade do Pquido em uso! A maclima
Standard Vacuira trabalha iiulnniulicamente, -- pó liibricn gnz — qiumih hinc-ióiVrim Olghmos de s;ms luxes.

Prompto para tíceerider ! Não lia espera»! Não lin obstruirão de bico?, nao Im impurezas ou cm/as a impedir a luz!

AEROftZ — Standard Vacuum. pelas demonstrações feitas nos Estados Unidos ilà A. do Norte,
6 n'aiuelle naiz mais barato 13 vezes que o acotvleue, .18 veiqKlHríais barato que a electricidade,
8 vezes mais barato que o kerozeiie 6 1^ J^fl^ ||^ JMOIVJB ^ 

C™* K$S"
vezes mais barato que o gaz da cidade! I—„—,,.,,_,„ „..,_¦ ..,,„. _.ií,,,.,._,,;,..^-_»_í«J po, nas i.izen-
das, nas crojas, nas estradas de ferro, nas èüCylas, nos collegios, nôs hospitaes, nos hotéis, etc, etc.
Está descoberta ?«- Ti,- Qln.nAi-A T.SlInff i InUl o_ f Ao. Cklninn ê privilegiada em toda a
nial assombrosa<
Ks,,u,KC0,,erS The Standard Gillett Light «Sc C. de Chicago wmmm^

Único concessionário, irn.orta or par contracto com os fabiicantes
"a ILLüM!Na06RH.. 36-A, Rua Boa Vista, 36-A -- S. PAULO

para cercar :n^'ki
WAUKEGAN CHIEF,

A PYGMALIO I

ir-X
¦K

imis_s_

•v _í$w

,-;.- it

^ „ especial para cabellos, preto-k e castanha. Jnoffensiva e imitação de
+ aplicação faóil e perfeita da côr natura
J CA.D A Vi D RO, :t%000
+ Peçam o nosso catalogo geral illustrado
í TREPH3NE, 241 .-CAIXA POSTAL, 273
J 34 - EUA 15 DE NOVEMBRO - 34

*****• ****** S. PAULO

/¦wv^.^^f^rby^-^^N,

UM
-.ll.l-^ggl

$fe-_-g=2'''' :--^ri

lyUKu uu.ufliuiiiio
Para Icnhí, carvão ou coke

Variados modelos
importação reservada do tama.

nhos e foitios. .Fabricados especia
mente para A* ILLÜMINADORA
Fogões para gaz, com forno, com-
forno e estufa o com serpentina pa'

ra água quente I. Fogões o fogarciios para kerosene.
Vaiiadissimo sortimento. Econômicos, assoados e rápidos.I"":"1 'w*",*,I31uminadora.ülí_!Ji-

- mf &-1 í|

e preços

RflARCÂ '" jj£v. RflARCA
CASECADEI.4D10 -Will CABEÇA DE iWDSO

É o mais Depositários^^M_§,,
—. mBL HASEUCUEIEB

e mais &'>'__wÊmÊ^ 
barato WmÊ3$ H*

S. PAULO

jfc&tôÊ

mwr\^]~mmí^w^} ____ _%M

Coroas para enterros
Km Bisqult, Aluminio, Bronze, tcluloides

ferol^s e Istofo. O maior c mnis completn
«rliriicnto n ob preços mnis módicos sacos dn

CASA RÒD0VALH0
T-üvésHii «In Sé n. 14

HEMORRHOIDAS
CURA nADICAI. K GARANTIDA

Sucesso infallivel em mnis de 4" nn.nos
l)r. J. J. da Cnrvnlho quo trntn som ope

rnçiio ou operando, A. vonlndo do doont-
Kua Jofi5 Bonifácio, iti, de 1 ns 4 heras dn

ardo

• VINHOS BORDEAUX
Montferrand e Bas-Medoc

- SUPERIORES -
Duzia sem garrafas , ¦ lOSooo

Outras marcas, de (2 a. 20$ooo
Casa A.I^XJKOH

7 - Rua da Boa Vista • 7
TELEPHONE 2.083

GUARÜJA
Grande hotel aberto

DIfíRIfl DE 12$OOOPflRfl C\rM\
PEDIDOS ANTECIPADOS INDISPENSÁVEIS

_^_«H_«^l^3i^_«^I«S

CTOGeNIO Elixir infallivel contra. ;_
falta, de leite __

Únicos fa- f)k r*.w*+«% _xn5 <_t \F?/»i. _-_*•_ it rna v'ctorio, 163, esquina dn nm S. João,
bricantes Vtl&íVtB&Clã ViCIOrltÜe filial, rua 25 de Murço, 99 - Tel. 1.33(5

1RANSMISSA0 (fo PENSAMENTO

M_nilu-nos seu endoreço que lho romot
ieromos instrucções sobro um .Truo e Se-
gredo» habilitando facilmente qualguer a
exercer esta arte. «The New America. —
Travessa Guarany, n. 19. S. Paulo.

iiúi le nife
DE

José Gonçalves de Freitas
Rua 15 de ffoveml.ro o. 32 -Sob.

SflLflSN. 2 e5 -• S. PflilLO
Esta agencia incumbe-so do compra o venda

do fazendas do café e de croar, terrenos cm dí
versas üonne do Estado o na Capital, prédios
etc.

Aviso aos srs. Intoreseados que tenho pedi
dos do alguma» fazendas cm boas zonas e no
gocios urgontos.

Typographia Siqueira
líiin Nagel & Goinp

Tem constantemente à venda caixas de papel superior co .n
neveloppes, $500 e $700 - I caixa de penhas Siqüsirá sp, ISOSS

e outros artigos por preços reduzüdos
Te.üpifjone, 1206 _ _ . „ - _ v _, Caá^a. tío .(Coíppqío «.3?

Cf.IWR.0S
«Haraburgueüos; e Sun-
to André', finíssimos
caníores com campal-
nha c flauta, acelimata-
.os o com muda feita,
garantidos.Bua da Abolição, 8

Guilherme Flscher Sênior
Sementes allmentlcltt* do Iodos u qualidades

TRILHOS
Trilho* perfeitos norot e asado* de I

*t_ 30 kilo* por niotro par» oo-BtrucvtV*
para postes de telegrapho •¦"'¦•- electrica.

LIOIVA o.
Rua Alvares Penteado, 3 • S. Paulo

NSTRUMENTOS DE ENGENHARIA
Acaba de receber nova remessa dos seguintes instrumentos:

A CikS^

Aneio.des
Bússolas prismáticas
tlilomiros Afaney
Cor-passos prsmaticos
Miras laliantas
Níveis de "Gurlev"
Mineis íemã]

Panlometros
Sextant de bolso
Trânsitos di
Tatheomelras

Trânsitos de mão
Trânsitos de mão com estaJla Trânsitos de bolso

9 !£ 11, RUA DO ROSÁRIO, 9E"

FOLYTHEAW
Empresa Theatral Brasileira — DirecçSo

de LUIZ ALONSO

South American Tour
Hoje — 5.0 feira, 18 de abril — Hoje

= SUCOESSO NUNOA V1BTO ==

0 Wrayand Burns
actobatas excêntricos

mmi BRE.AÍ1NE
chanteuse liançalse

V1LL0 and LILLIE
equilibristas

liflaE DlBIGilV
chant. a trauslormatlon

OS DEZ MACACOS SÁBIOS, apresenta-
dos por mlle. Lavine

JANK-HOE, magia oriental. Jogos ja-
ponezea

 IBMAS FLOB1DA
AMALIA RODEIGUEZ

ADA MANERY LEON and THEA
— MAX TILL —

Preços do espectaculo de hoie:
Frisas (posso), 12$000 — Camarotos (posso)
KSlIOÜ - Csdelras do l.a 3B0OO - Entrada

2f UÜO — tialoria, lljiÜOO
Os bilhetes acham-se á venda na Charuto-

ria MIMI, rua lõ de Novsmbro
P'*lrje bjttnché programma csculhido
parti os i/x.nns. í.imiliits.

estréa da TüíOUPE
At.AYAttfÍA. e LIA LAFS.1I
ü II

THEATRO S. JOSÉ*
Empresa Theatral Brasileira — Direcção de Luiz Alonso

TEMPORADA do -_>-_!

GRANDE COMPANHIA ITALIANA JUVENIL
de OPERAS e OPERETAS

DirecçSo de IRMÃOS BILLAUD

HOJE S.a feira, 18 de atoril HOJE
As 8 e 3i_ horas da noite =•• Grande suecesso == Quarta' representação da
precissa opereta em 3 actos de Georg Okokonhy, musica do maestro Jeun

Gilbejt, repetida com immenso êxito em toda a Europa

La Casta Susanna
Maesti1*'-, concertador e director da orcheslra V. GIUSTI

PREÇOS DAS LOCALIDADES
Frifiaa . . .
Gnmaròtòs . .
Camarotes altos .
Cadeiras

80$000
20$0(ÍO
10.0Ü i

5$0ÜO

Amphitlieatro.
Balcão . . ,
Guluria nunierada,
Gcrul

Oa bilhetes acham-se a venda na Charularia MIMI' — Largo do Rosário.

3$300
2.000i.noo
1$000

Theatro Casino
Empresa Paschoal Segreto — Tour-

née Internacional Segreto == Di-
recção de Atfonso Segreto

HOJE 18 de abril HOJE
MARAVILHOSO e SURPREHENDEN-

TE ESPECTACULO
Grandioso o oxtraordinario programma

Todos artistas de fama mundial
Exi'0 incomparavel das ultimas estréas

Les Monteis - Lidy Weston
/MARIN - LOS BRíJNNETTI
• Sexta-feira novas e inegualaveis

ESTRÉAS

IsvilfgJ?
ÚLTIMOS DIAS DA EXPOSIÇÃO do

ira.Éit:í:[Q-9iioiiicQ
AP»ÜVEITtSKI.U

Bijou Theatre
Empresa cinematographica Brusileira

Hoje, 5.a feira 18 de abril, Hoje
Sobeiba e deslumbrante soiiee com 2

artísticos programmas, sendo exhibidos,
alem de outros films das mais reputadas
fabricas mundiaes,'io e h
Eslruordi nario-e encantador fllm artis-
tico e dramático com 900 metros di-
vidido em 2 partes = Grandiosa e

incomparavel fabrica «Pathé».

O DESPERTAR
i__ro_»_3_T77_K_?_ire.->rs_t_B___^_^^

Precioso film dramático da aíamuda
fabiica "EaA.IR"

¦íHtx

;,*.-Jk*.-'».-t-a#«^ • - ¦¦ íl^X.
:;'":--.r . .fi^^fe!'...-;^-..-..,-.-í.*i^&£*í™

' ¦'...'¦- 1 ¦; .' '

;,__* i Jj« _«Á£i^-_U; i*'!-'

y^-:^,l::
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CORRESO PAUL
ÍHH»OT!IW!lMI»«OT«*XTXKaaM

' io : t _w
- QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1932

UftMiimyMnú: ;,.xv.v« ivuffxi&iM t«iwi>,íA^Si:swv?»i**;i*.*.t«OT^
ISTANO

no ii li ira ™iiíillG:
I<-Iliiif 01« H, 1'llUlll !

Rua Santa Iphk/enia num, &F.
Chocou a producoito semanal ¦ Entro as novidades O Ce. turião S. Jorge, film histórico dramático

colorido de Milano Film, o único concessioiifrio paru o Estatio do 0. Paulo o eultVeraprvúi

Alugam-se films em S. Paulo o no interior, sem medo de concorrência - Stock de 6.000 fllnis - Capital próprio, sem dividas
Programmaa escolhidos com iilms de successo-Todas as semanas,60 novidades do todas as fabricas européias o norte-americauas.

TONICO RECONSÍITUINTE DAS CREANÇAS, DO DR. MARGARIDO
m CREANÇAS FRACAS e ANÊMICAS

Unicos fabricantes *. PHARMACIA VICTORIA, roa Victoria 168, esquina da rua de S, Joio, e filiai; na 25 de Março. 93, Tclspta, 1330

Celebre romance de

vaCO, editado
pelo "correio paulistano" - & i$000 cada um

na administração deste jornal

f^S^%
•^aVapordeÇonse^35

ÓLEOS
LUBRIFICANTES

em quartolas c caixasnum & c
Rua do ftommereio ti. 3
B. 1'AOU) (.aixa U

I
- DE "

Engenharia
•¦.- 

*''¦ ™**»^m»**m*****'mmmFonseca Machado & C.
•52 -EUA DO HOSPÍCIO-52

Rio de laneiro
JPtiçam catálogos

SaESHESE^'

Hol'i Ipi Geral Ir loln da MisIfÉia! i fe S.P*
Casa fundada em 1881

Rua Direita, SO - ®. PAüI/O

Julio Antunes de Abreu fi Cia.
Xyoteria cia Capital Federal

HOJE

Por 2$ooo

Depois de amanhã
ooo$ooo
Por lO$0O(y

llous olhos so tornaram duros,
•/igorosoB o brilhantos dopois quo co«
mocoi ausnr n "Aguá Sulfatada Mnra-
vilhosa" do 1j. Noronha. E' o sobo-
ranodos romodios do olhos: cuia to-

da n sorte do pürgaijOòs do3 olhos, tiia
a ca=pa, a oomiohão, bollidos.as dores
novral;ricas; llnalnionto, é o grande
rostaurador da vista, único premiado
na Esuosigao Nacional do lW.s

Uualquoi imtacau nos olhos
dosap .reco com a ipplicr çilo de 1
gotta. Vendo so nas principaosDro-
garias o 1'nnrmaciaa.

AGENTES

para todo o Estado de S. Pauio

L. Queiroz & Comp.

IyO'.TJ£l-£X*&. r>BJ S4. PAULO
Hoje í Segunda-feira próxima

4o*ooo$ooo 2os©oo$ooo
Por 3$600 Por IS8O0

Em 17 de maio loo contos por 4$5oo

O', pedidos do interior devem ser dirigidos, com mais 500 réif para
porte do.Correio, aos agentes geraes,

Julio Antunes de Abreu k 0.
CAIXA, 77 R(Jrt DIREITA, 59 S. PflüLO

Sub-ageníe em Ribeirão Preto

Rodolplio Paiva Guimarães - M MÉ Ml, 1.69
"¦físzasawis

A tOCàO (le VeniiS"10 íf- IjOPEZ — l'ara hraiiquear o afo.-
mosonr a outi», faz donapparoeor tm man-

(AlltUfeÜCa) «h»8 <*ó rosto, ©apinhas oravoa, pannoe, e
d4 & pello 1,-mn branoura idcnl o porfnm6

dolicioso, superior a todos oa orotnea, 4$ 000 raia. Dop. Rua Direita 1 e 8 — . Pnulfl
— Laboratório K. Renzonde 160 — Rio.

Beíleza

00'»*,

m%%3f$â''JíwcU

LOTERIA DE S. PAULO
KxtmcçfícH tis segundas e quintas-feiras sob a Htaen»

li/nçãn do Governo do Estado, Us 8 horas
da tardo — Rna Quintino Bo-

caynva, 32 - S. Panlo

HOJE

40 CONTOS 40
POR 3$600

Uma Fabrica de Águas Gazosas

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

Leite de Minas
HYGIENISADO

Contem menos de 5.500 germens por c.c,
Leite mais puro e hygienico em S. Paulo

«O Instituto rastotir, era S. Paulo nehou quo em
•CO amostras nnalysadas o mínimo de Bormeris nos
«lelles vendidos em S. 1'aiilo ern de 308.000 ser-
«mens por o, c. o outros variando nl6 4.180.000 por
•c c •'(Kxtrahldo do «listado de 8. Paulo» do 12 dc leve-

reiro de 1012.)
O leito de Minas hyclcnlsado loi nnalysado nn

mesmo Instituto Pnslcur o demonstrou a InslRiilfi-
cante proporção de S.líOO germens poro. c.

llrevemonto começará íi distribuição a domicilio
a 700 iôís o litro.
As exmtis. mães «le família qne «lese-
Jurem nutrirbcuiHeiiH flllios devem usar

hó Í.EITE »!•'. MIXAS (hy»lcnisauo.)
Esto leite e encontrado na Conleltarla Ouayánaios

rua Duque do Caxias. 81 o Sil, n;i I.elterlii Pereira,
rua do Uosarlo n. 7. na Lelterla Mineira, rua ria U-
bordade, n. 4 11, eCnfó üuarany, onde a companhia
Central do Lactlclnioa tem feito o» seus depósitos.

Companhia Central de Lacticinlos f^\%i
Escriptorio: Rua Quintino Bocayuva n. 4

(Segundo andar,)
Deposito: rua da Liberdade n. 100

ítafvyzH j>- v,V^.-j--""" i*'ixjcy —

S;.3|pf I }X
mm MmPéEk

EM CADA CASA DE FAMÍLIA!

um slp ão-cartuchos tle oaz carbônico.
e aoua - eis tudo dn quanto se precisai

wn

Enormes .vantagens sobre qual-
quer outra agita de ineza. Pábricaçáii
rnpitl». :i íii'il"«r;' iuntiiertlo, T' ,yo
lnsigt.'licante: Custa ilcz vezes menoi.
que qualquer outra. Pódc-sc bebel-a
com confiança porque se Babe o qua se
fabricou.

Encontrn-ee S vendo em todo o
Brniil, como ei» loilo o muritlo, esta fabrica.

que é o

&
8IPHA0 prana sparklets

arcondes ECompt
com arraazem de seccos e molhados por atacado e
a varejo na Avenida Celso Garcia n. 6, mudaríio
a secção de varejo para o armazém da Avenida
Rangel Pestana n. 2G4 onde têm úm completo sor-
timento de molhados tinos e onde podem melhor
attender a seus amigos e treguezes.

ir-—í
Licor Houis

Segunda-feira próxima

OsOOOSOOO
F»OR: 1$800

Em 17 de maio loo contos por 4$5oo

HOPKINSOIÍS
LIOÜOK

COLCHICIH/Í
SALSCYL

líjoi, 801 & <W lottlw
Boilles

| Pnctt. \V: $ m$
Bftl3â BROTHERS «5

STEVEN30NV LTD..
tkriuhciuriu} CA»

4 JEWRY STREET
UüNDON.tC

Pneeofiul5Boltí«&'6

C0LCH1CINA E SALICYLATO
produz immcdiato alIMo

Esta preparação emprega-se com grande
êxito nos casos de

ÉÉi, Gi Llll 6 liifit
A efficacia desse medicamento tem

merecido os mais expressivos encomios
de médicos eminentes da Inglaterra e
foi objecto de summo interesse no
ultimo congresso de Brlíish Medicai As«
SOCÍation em vista da sua indole scientiüca.

Modo de usar e mais exniicaçOes acompanham
cada frasco

£ ve i
Depositários cm H. Panlo

Eli
Bariiel&Comp,

Rua Direita ns. 1 e 3

Os podidos do interior devúni ser ocomponhnjos do r69pocttva
importoneia o mnis a quantia necessária para o porto do Cor-

roio, o devem ser dirigidos aos agentes somos:

JULIO ANTUNES DF ABREU & Oomp. - Ru» Direita n. 39 -
Cnixn do Correio, 77 - S. Pnulo.

MONTEIRO & TAVARES — "Vnle Quem Tem,, - Ruo Direita
n. 4 « Cnixa do Correio n. 167 — S. Paulo.

J. AZEVEDO & Comp. = "Cnsn Dolivnes,, — Rua Direita n. 10
Cnixn do Correio n. 2fi.

AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS - Prnça Antonio Prado
ri. 5 — Caixn do Correio n. 166 — S. Paulo.

ANTONIO ANDRADE - Rua Borão de Jopunra n. 15 — Campinas.

NOTA — A vonda dos bilhetes no varojo da Thosournria, a run Quintino
Bocayuva n 32, encorra-ae moia hora antes da oxtrncçito.

LINHA TIBAGY
E/APRÇSA ÇONSTRUCTGRA ]03E' GIORQI

BmBBHBB BB—

1 LOTERIAS DA CAPITAL FEDERAL
Loteria do Estado de S. Paulo
Ivoteria Federal

ij HOJH
lG:oòo$ooo

Por 2$OoO

Depois de amanhã
ÍOO;000$000

Por io$ooo

Precisa-se de; carpinteiros, pedieiros, canteiros, cabouqueiros,
oleiros, serradores* empreiteiros de dormentes e trabalhadores
para movimento de terra e para avançamento, para a construo-
cão do prolongamento da Estrada de,Ferro Sorocabana ao porto
Tibiriçá. Dá-se passagem gratuita de qualquer estação da Soro-
cttbana Railway Company até ao serviço.

Para informações dirijam-se em S Paulo, a Barsotti & O-ior
gi, aveni Ia Eangel Pestana n. 190: e em Salto Grande do Pa*
rauapanema, á Empresa José (rioriji.

Loteria de S. Paulo
Segunda-feira próxima

20:ooo^ooo
Por lfBOO

se fazem

n
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Com am Yidro

A. HILLEBRAND BRASIL CO AL COMPANY
Convicta dio ro:ios vnnlaçons ofcrocidni pelo oloo combuslivo sobio o oiirvAp, polas oxpo

riònoins rpallsadns nosta capital pela 0ALLOH1B COMPANY DU MEW YOKK, na fabrioa
do Tecidos Kink, nu Compunbi» Cantareira (to VincAo 1'lumonon-o n-t liobpnldinn Hmlwny Loin-
pnny o nn li. do Porio Udntrnl do llrnil tom encòmcndad ira sorom òolloeiirips noíla capi-
tal ns tanques pnra deposito, pmbarca(,'flos o a tonioveis para transjjbrto n distnbuiçitodo com
bustivol di-vonJo fiour apparollioda a fazor offeotivo fornoeimonto desdo começo do julho do
correnti anno

Prevonindo ao publico dofsa nova doliboracilo convida aos interessados no assumpto
pnra om tempo taram ns installaçõo? n^cossarias pnra o nue a companhia dispõo do onse-
riholros QspVoínlIstas quo Haá planos e orçamento.', oncarroRando-so do sia mnntafroin completa
bom como do' dar todas as informiiçCos quo foiom nocossnrias para esclarecimentos dos. inte-
ressados,

(Uua do Kosasio, 159 sobrado do » ns 5 horas da tardo).
Kio d .Innciro, V do fovoroirn de 1912.
The Hlllebrande Brasil Coal Company.

Alfredo de flzeucdo Almeida-Vice presidente.

Hoje
40soooSooo

Vor .1?6(i:i

Em 17 de maio áoO contos por 4$5oo
¦ ¦ Ofl pedidos do intoriur, acompanhados com Ü00 réis a mais para o porte do

Correio, devem ser diricidos aos aaentes pjeraos no Estado de fj. Paulo

VALE QUEM TEM
Monteiro & Tavares

Rua Direita n. 4 - Caixa, 167 - S. PAULO
Filial: Rua General Osório, 68 - Ribeirão Preto

H. S. D. G. H. S> D. G.
Hambure-Sfldamarikanlsche Dampfschififahrts-Gesellschatt

^Bl

Próximas sahidas de Santos

SERVIÇO DE PASSAGEIROS

«CAP ROCAi, 28 abril.
«CAL' VERDE», 30 de junho.

«CAI» ROOAi, 14 do julho.

Vapores mixtos e de carga

«BA Ml Ai, 8 de maio de 1912.
«TUDOA», 22 do maio de 1912.
«PETROPOLISi, 19 de junho.
«S. PAULO», 26 de junho.
«BELGRANO», 10 de julho.

0 paquete BELGRANO
Commandante: E. Llittrinuhauson

Sahirá do Snntos no dia 24 d> abril,
para o Rio do Janeiro, Bahia, Lisboa, Loi*
xões o Hamburgo.

Preços das passagens
Em l.a classe para o Rio do .laneiro rt

4O$0Ò0, excluindo o imponto do «overno>
em primoira classo, para Lisboa o I-si»
xões mks. 400.00. excluindo o imposto do
governo; em l.a classo, para Hamburgo
mks, 420.00 excluindo o imposto do gover-
no; em terceira classe para Lisboa o Lel«
x("xí 40$OO3 incluindo o imposto do
governo: em terceira classo pira "imbur-

rro.40$000 incluindo o imposto do «o-
verno.

SERVIÇO RÁPIDO ENTRE A EUROPA, BRASIL E RIO OA PRATA

Próximas sahidas do RIO DE JANEIRO
Para a Europa

«CAP VILANO», 8 de maio.
«CAP Í?INISTIE'RE»"; 8 do maio.
«OAP ARCONA», 29 do maio.
«CAP ORTEGAL», 17 de junho.
«OAP BLANCO», 25 do junho.
uOAP VILANO», 12 do julho.

Para o Rio da Prata
«CAP VILANO». 17 do abril.
«CAP FINISTERRE», 27 do abril.
«CAP ARCONA», 11 de maio.
«CAP ORTEGAL», 30 de maio.
«CAP BLANCO», 7 do junho.
«CAP VILANO», 24 de junho.' VlLAiNU», VI (to JUino. , ,-uii.r r i/»»«., «.-.«» _

Os paquetes «CAP» tôm a bordo. « disposição dos passageiros, uma 'nstatiaçM
?olcgraphica sem fio. Todos 03 paquetes desta Companhia sno ílluminados a me eie*
ctrica, providos oom os mais modernos melhoramentos e offerecem, P»rt»"M,v. "

maior conforto aos passageiros, tanto de l.a como do S.a classe. A bordo dc, toooi
os paquetes ha medico e creado, assim como cozinheiro português, e, até fortugai,,
as passagens do todas as classes incluem vinho do moaa.

Para troto», passnçens o mais informnciiei com os acentos: '
E. Jolitiston éc Comp. Limited

Em Santos: - Rua Frei Gaspar n. 12, sobrado. Em S. Paulo: — Rua Alvare
Penteado n. 21, sobrado.

Miriorando nm vidro de LUGOLINA
oom 4 de água o assim te obtém a maia
poderos» o efficae

Injecção
para a cura rápida de qualquer oorrimon-
(o, antigo on recente. E , pois, a injecção
maia barata que existe.

Com um só vidro de LDGOLINA te con-
seguo a oura completai

A LDGOLINA do dr. Eduardo França
tom 20 annos de constantes suecessos, quor
no Brasil, quor no extrangeiro, tendo obti-
do Hnnc medalhas de ouro na Exposição
Dnivorsal do Milão om 1908 e Exposição
Nacional om 1908.

Antes de usa.- leia-se o prospocto resor-
Vaflo que acompanha cada vidro.

Depositários — No Brasil, Araújo Frei;
tae o Comp., nr dos Ourives, n. 114. Eio
de Janeiro. \.;:-t

Vnnde-se em todas as drogarias "e 
phar-"Tiacias. dtvitd Estado.

lia hiib ^^n 0 a
The Royal Mail Steam

cSS* Mala Real Ingleza
Sahidas para

OROPESA, 24 de abril

AVON
Sahirá de Santos no dia 30 de abril para

RIO. BAHIA, PERNAMBUCO, 8, Vicente
MADEIRA, LISBOA. Leixões, VIGO,

CHERBURGO e SOUTHAMPTON.

©BWIUBE
Esperado de Southampton e oscalas no dia 24 de abril, sa-

h!rá nó mesmo dia para
Montevidéo e Buenos Ayres

Sm n
11 lilllD

The Pacific Steam Navigation Co
Companhia do Pacifico

a Europa

AVON, SO de abril
ORITA, 7 de maio

OROPESA
Sahirá de Santos no dia 24 de abril para

Rio, S.Vicente, Las Palmas,
Lisboa. Leixões, Vigo, Coruna,

La Palice e Liverpool

ORCOMA
Esperado" de Liverpool e escalas no dia 23 de abril e sahi-

ra no raesmo dia
do Rio de Janeiro para

Montevidéo. com transbordo para Buenos Ayres,
Valparaiso e Calláo.

r
^U Saliihs para a i IA Ml

Todos os vapores tem camarotes para passageiros de l.a, 2.a e 3.a classe. Vendem-se passagens até A horas
da tarde na véspera da sahida dos vapores. A Agencia de Santos não vende passagens no dia da sahida dos vapores

Vinho de mesa grátis para todas as classes. A bordo ha médicos, creados, creadas, cozinheires francezes,
portuguezes e hospanlióes. Telegrapho sem fio Marconi,em todos, os paquetes. Pura passagens, encommendas e
muis inlormações

Rua S. Bento, 50 - Caixa do Correio, 570

Messagerles Marítimos
Sahida» vara Europa

Cordillére
Sahirá do Kio no dia 23 do abril pa-

ra Bahia. Pernambuco, Ualcar, Lisboa o
Bordeaux.

Amazone
Sahirá de Santo» no dia 0 de maio

para o Hio, Dakar, Lisboa e Bor.
doaux,

CHILI
Sahirá no dia 4 do maio directamonte

para Montevidéo e Buenos Aires
Ua pnquotes desta companhia tôm ca-

marotos do luxo o Tontiladoros eloctricos
nos salOes e camarotes.

Os serviços médicos, os medicamento.»
e o vinho do mesa são gratuito.), lista
companhia otnitto bilhetes de chamada.

e todos os portos do Brasil
Transports Mari times

Sahidas para ^t*rop«t

PROVENCE 22 de abril
Para Montevidéo e Buenos Aires

PLA1A. UM
Directo para Buenos Hires

Para Montevidéo o Buenos Aires o preço da passa-
gem em 3x classe é 45$Ü00, mais 5 o[o de imposto fe-

__. deral.
Para fretes, passagens p mais informaçõos, com os agentsa:

ANTUNES DOS SANTOS & C.l * ;| IS^MmiíSÍ
X. i-im*


