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A scdii;a o pouco cspiritíiosa passeata de

alguns acadêmicos pelas ruas da cidade,

como dcsaggravo a umas pretensas injus-

tiças dum lento da Faculdade dc Medicina,

si não traduz a anarchia mental a que che-

gou a nossa mocidade das escolas, é, a nos-

BO ver, resultante dum equivoco, em que
dc ha muito elaboram mostres o discípulos.

A classe acadêmica, com todos os privi-
legios tradicionaes, não existe mais; a dc-

mocracia tudo nivelou.
Náo é dc agora (|iie sc consideram as cs-

colas como pertencentes aos alumnos. To-

das as festas escolares, em vez dc serem

determinadas pelo regulamento, si c que
cilas representam uma affirmação do espi-
rito de solidariedade dc trabalho no fim
exclusivo do progresso scientifico, são pro-
movidas pelos alumnos. Si 'algum hospede
illustre nos visita, é numero obrigatório do

programma dos festejos uma sessão solon-
nc em qualquer dessas escolas, sessão esta

cm que sc faz extraordinário gasto da rhc-
lorica mais ou menos inílairímàda e cxhihi-
cionista, acompanhada dum retumbante vi-
vorio. Os photographos têm nosse dia ac-

—ló de sorviço c, no dia seguinte, os

jornaes estampam os instantâneos da mani-
iestação, acompanhados da verborrhagia
acadêmica, sarampo literário dos vinte an-
nos, de que todos nós soffremos nessa épo-
ca descuidosa c alegre da nossa vida.

A abertura c o encerramento dos cursos,
dois actos solennes da vida acadêmica, qua-
si passariam despercebidos, si alguns len*
tes, amigos da tradição, se não lembrassem
ninda do anachronico cavaco, que 05
alumnos ouvem desintoressadamente, ancio-
sos por desinfetarem o feriado que essa
velha tisança acadêmica lhes proporciona
Os doutoramentos, rari nanles iit vasto
gurgile, perderam todo o attractivo dc ou-
tros tempos; esses certamens scientifico"
em que os alumnos tinham sompre que
apprcnder, quanto mais não fosse o valo;
do esforço individual dos seus futuros
professores, passam-se, hoje, entre lentos e
candidatos, transformando-se... om sim-
pies o amenas palestras familiares.

Si cxcepttiarmos a festa dc 11 de Agosto,
commemorativa dos cursos livres, de cuja
má compfehénsãò decorrem alguns dos ma-
les que affligcm a nossa instrueção supe-
rior, nenhuma outra manifestação escolar
se dá durante o anuo, que affirmo a inti-
ma .solidariedade do interesses escolares

por parto dos lentes e dos alumnos.
O corpo docente e o corpo discente vi-

vem separados, alheios um ao outro; na
solennidade dos actos finaes de formatura,
cm que, sem _-"*<-ridadc, sem uma noi- ¦•"-

dadoiramente aflectiva, o pavaiiympho o
um dos doutorandos, como num torneio de
alinhavamcnto de phrases retumbantes o
de períodos vazios de idías o empolados
de formai se -dizem as cousas mais semsa-
boronas, toca a musica, c os convidados, c
os professores, ê os novos doutores, e o.s
alumnos curiosos debandam, bocéjaridò
aborrecidos, para os seus penates.

As relações entro professores e alu-
mnos reduzem-se ás aulas c aos exames. Na-

qu ellas, os alumnos mais estudiosos tomam
atabalhoadamente notas da prelecção, redu-
zindo-as mais tardo a postulas para uso dos
que não se querem dar ao trabalho dc ou-
vir o professor; quanto aos exames, uns
são mais rigorosos do que outros, mas não

passam todos duma formalidade, cm que o
acaso tem uma grando parte no resultado
final.

Accrcsce **it as difficuldades da vida pra-
tica nem sempre sc harmonizam com as exi

gcncias da vida acadêmica. A maioria, ou

pelo menos grande parte dos nossos estu-
dantes, são funccionarios públicos, empre-

gados do commorcio ou exercem outra qual-
quer profissão, o furtam assim ás horas do
seu descanço o tempo necessário para sc
dedicarem aos estudos. Para estes, compre-
fiéndc-sc hom, a solidariedade escolar não
existe, de facto; solidariedade, entenda-se,

que so integra no rigoroso cumprimento dos
deveres escolares e na satisfacção das obriga-

ções reciprocas dc alumnos c professores.
Nestas circumstancias, á hora aclual. com

o cosmopólitismo que nos invade, a tão fa-
lada classe acadêmica, a briosa classe, como
se dizia ha trinta annos, lendo a dcsappare-
cer, coriítindindo-sc com a massa incolor da

população, que inoireja a vida, neste grande
centro de actividade e trabalho.

Reduzida a proporções mínimas, com o
avultado desconto (los que fazem das obri-

gações escolares uma preoecupação secun-
daria da vida, a classe acadêmica autlien-
tica, genuina, herdeira ephcmera das tradi-

ções da antiga briosa, não é, decerto, a que
vem para a praça publica reeditar a sediça c

pouco cspiritíiosa passeata do cnlcrro c, por
dosfastio, quebra a henga ladas as placas dos
consultórios dos professores desaffcctos..

Essa classe sabe perfeitamente que não é

proprietária das escolas nem pode dictar or-
deus nos estabelecimentos do ensino, em cuja
organização não interferiu, para cuja eco-
nomia interna contribuo com uma taxa,

quàntum salis para que sc não diga, com
todo o rigor da mathematica, que o ensino
superior é gratuito.

Pode o estudante, o estudante verdadeiro

já sc vê, queixar-se da falta de clareza da
exposição dum professor, dos defeitos dos
seus processos didacticos; mas contra a sua
competência e erudição í que elle nâo sc

podo manifestar. Si o alumno pode ajuizar
da erudição c da competência do professor,
6 porque sabe mais do que aquelle, .1 cuja
sciencia vae pedir os ensinamentos dc que
precisa. E, neste caso, invertem-sc os papeis.
Demais, não c crivei que o corpo docente
duma escola, cm que os seus membros são
escolhidos dentre os especialistas da matéria
Icccionada ou nomeados após provas publi-
cas dc capacidade profissional, admitta c

tonserve em seu seio um coilega, cujos co-
ahecimentos estejam a par da ignorância dos
leus alumnos.

Pode e deve um professor ser rigoroso
t exigente cumpridor do seu programma
de estudos. Mas, onde c cm que tompo o ri-

gor e a exigência foram pechas, que sc

pndc?;cm atirar a um professor? Além dis-
so, que interesse, a não ser o de elevar o
nivcl do ensino, pode mover um lente a

«alienar de si a sympathia do» estudantes...
du horas vagas?

Depois, quo significação podo ter, tuiiii
meio como O de 3. Paulo, em que o estu-
danto passa absolutamente despercebido,
esse grotesco enterro?

O professor visado por essa manifostaçãi
inoffensiva, salvo quando lho partem ns

placas do consultório, encolho os .hombro.-.
o lastima, intimamente, que lenhani tão pou-
co espirito aquelles para quem elle tão mo
ticiilosamentc prepara dc véspera as licçõe.i

quo lhes ha de dar no dia seguinte.
Aos curiosos c desoecupados", que assis

tem á passagem do enterro, pouco sc lhes
¦lá; nenhum delles sc preoecupa com o pro*
fessor ]'., nem se importa com os desagui-
sados cnlt-c elle o alguns alumrios:

De modo que essa anachronica c semsa-
borona maneira de alguns alumnos protos-
tarem contra umas pretensas injustiças
do corpo docente duma escola, não impres-
siona os professores nem cominovc a opi
nião publica.

Amanhã, ninguém sc lembrará mais do
enterro; as aulas da Kscola hão dc reabrir-
sc o os cursos continuarão a ser leccionádos
como de costume, com a mesma exigência
2 rigor no cumprimento dos progr-- ..«•*.

Os alumnos que, satisfeitas - ..««posições
do regulamento, so m- ' .««u ãr am na Kscola
de Medicina. '".,1 (Je se sujeitar ao que olla
estricta'- ..10 lhes pode dar — lentes rigo-
rosos o ensino á altura dos créditos profis-
sionaes «lo seu pessoal docente. Não é bas-
tante, ha alumnos que não so conformam
com a ethica da Escola*' Pois, esses alu-
mnos quo a abandonem, que tratem do ou-
tra cousa; ninguém os chamou nom obri-

ga a lá permanecerem.
O governo creou uma escola do ensino

superior, organizando-a sob os moldes, que
se lhe afiguraram mais modernos o próprio*
para o ensino da medicina o cirurgia; ai

guns alumnos verificam que não é essa a

oscola com que sonhavam. Pois que css_
alumnos não >'ão mais a esse estabeleci-
mento do ensino.

Porque, a verdade, é que não ha (',: ser
o governo quem reconheça que a Escola
de Medicina o Cirurgia não satisfaz ás nc

cessida.les do ensino para que foi creada
só porque a classe acadêmica entendo á In:',
et á Iravers, que aquillo tudo... está er
rado.
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noRHOH ngradoçlinonto!
municipal «lo S. Cárlo

(1n) o prefeito

Aclia-iiq 1111 !"'. Pnuló o capitão Halva-
dor f-olorzuno Çoslii, «lo exercito hespa-
nliol, «1110 vla.ln pola Amcrloa do «Sul, om
iroao «lo licença.

«j illalineto olfiolal «ateve liontem no
palácio «lo Rovorno, cm companhia «le
hou Irmão, nr. «ir. Juan N. Solorzuno Coh-
!.n, coiiHiil hespanhol, afim «lo lazer uma
visita ao nr. presidente «Jo Estado,

IJiipolD, o nosso hospedo visitou lam-
bem or srs. dr. Altino Arantes, Bticroterlo
do Interior; «Ir. f-umpnlo Vldal, sooreta-
rio «ln Justiça o da Segurança rubllen, «.-
interino da Fazenda, o «Ir. Paulo ile Mo-
mos Barros, secretario dn, Agrlbultlira.
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; parte qualquer preconceito

Kstn semana s<*>, como rçclnmc:
S«*i-vi«;o «Io meio «'rystul pnra

composto «lo .10 peças:'
Preço «Io reclame: ir.sono.
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-Realiza-ko liojo em todo o Estaflo •"
eleição para o preenchimento da yitgii
aberta no Senado Paulista oom a remiu-
cia do sr. dr. Herculano do Freitas, mi
nistro «lo Interior o da .Tustiça.

O Partido Republicano apresenta aç
siuffrngio dos seus correligionários pare.
essa elevada dignidade legislativa o noim
do sr. coronol Fernando Prestos «lc Albu*

querque, quo, pelos serviços relevante:

prestados íl causa publica, quer em cur-
i*os da nossa administração, quer ern
mandatos populares, bom mereço a oon-
fiança .lo eleitorado o o regresso dquoll:
casa do Congresso do Kstado, ondo oi
interesses publlcos terão em sua oxn.
mais segura c patriótica garantiu de de-
fesa.

-¦"¦Tur.liiiente so efTectmi hojo, no *1.(

districto, .. *-......«¦* *..,. um ii.*i>iii;i.iu pu..
preenchimento da vaga aborta com o fal-
loelmento do saudoso sr. dr. Fortunali-
Martins do Camargo.

13' candidato do Partido nopubllc.ini
o sr, dr. Josó Brenha lllbeiro, medico, rê-
sldento em fi. Ttoquo.

A Indicação do sou nomo pela malorii
dos directorlos políticos daquollo dlsti!
cto importa o reconhecimento das npbrei
qualidades do illustre clinico, cuja devo
tação fi. causa publica- fi um penhor certe
da elevação «.-om «pio desempenhara ¦
sou mandato.

Tudo levn a crê-r, pois, que os doía nc*
mos acima Indicados sejam expressiva-
monte consagrados polo suffragio, o qu(
o aoto eleitoral decorra om perfeita tran
qulllidado, como sompre tom aconlocidi
com o ordeiro eleitorado paulista.•:• *

E' na próxima terça-feira que o sr. dr.
Altino Arantes, secretarie do Interior, «les-
cerá para o Guarujá, afim de despachar
con. o sr. pn lidente do Estado.

Por falta de numero legal, não houve hon
tem sessão nem no ííeiiad<), nem na Ca-
mara. * *

No comboio nocturno, da Central, sc-

guiu para a cidade de Pindamonhangaba
o sr. dr. Paulo dc Moraes, titular da pasta
da Agricultura, que foi visitar o liara-
Paulista c as obras da Estrada dc Ferro
dos Campos do Jonlão.

S. exc. foi recebido no Haras pelos srs.
conde Roberto de Gfcnãud c capitão Sttat
Muller. -\* .

O sr. conselheiro Rodrigues Alves, pro-
; ideni" do listado, recebeu hontom de Na-
tal o seguinte telegramma do sr. dr. Al-
berto «Maranhio, governador do Rio
Cirande do Norte:

"Cumpro o grato dever de communi-
car a v. exc. que ficou ultimada hontem
a eleição para governador, em todn o Ks-
tado, sem a menor alteração da ordem.

Foi eleito, sem competidor, com a vo-
tação de onze mil eleitores, o Illustre bc-
nndor Juaqulm Ferreira Chagas. Atten-
ciosas saudações (a) Alberto Maranhão."

? *
O sr. dr. Altino Arantes, secretario do In-

terior, visitou hontem pessoalmente o sr. se-
nador Albu«iucrquc Lins, a quem felicitou
pela passagem do stu anniversario natalicio.•> *>

O sr. dr. Altino Arantes, secretario d"
Interior, recebeu hontem o seguinte te-
le_ramma do sr. prefeito municipal do P.
Carlos:

"O sentimento de admiração e aííecto
do povo desta cidade* é a justa retribui
¦jSo da honrosa visita de tã«9 emérito

O sr. dr. Sampaio Vidal, sccrclario da
eazenda, assignou hontom os seguintes li-
lidos do contagem de tempo:

Da sra. d. Isabel Christina Marques dc
Oliveira, adjunta do grupo escolar dc Jli ¦
diahy, com 17 annos, 2 mezes o 13 dias
do effectivo exercício no magistério;

da sra. d. Maria Angela dos Santos Mo-
raes. professora do grupo escolar de S. Sc-
bastião, com 25 f ...s, 2 mrzes c 7 dias
de serviço pu!-''..o. ,{. i*.

._am-.se na Secretaria do Interior, á
disposição dos interessados, os diplomas de
medico con feridos pela Faculdade dc Me-
dicina do Kio dc Janeiro aos srs. drs.
Francisco Marcondes Romeiro Sobrinho,
Antônio Villela «la Costa, José Fogaça de
Almeida, Eduardo Ferreira de Barros e
Fiiisto dc Freitas Euz.•:• *

O sr. secretário da Agricultura mandou
qne o Instituto Agronômico dc Campinas
proceda ás experiências culturais sobre 1
:afé robusta importado pelo sr. Joaquim
ilcnto Alves de Cima, cujas sementes passa
ram á propriedade do Estado, aguardando-s

1 chegada do sr. chefo do Serviço Floresta
para experiências do outra natureza.

Desceu hontem para. o Guariijâ, no ul-
Umo trom do Santos, o capitão l'«lun.rik
CiOjouno, da casa militar da presidência,
«iuo so achava iia dias em S. Paulo,

O tonento Atro Marcondes do Itezonilc
ajudante do ordens do sr. prcsldonto (b
Estado", que so aõhava om serviço naquel-
ia estação bulnearia, regroSEOu a esta ea-
pitai.

,\ Se.crotariã do Interior transmitliii .'¦¦
iliilnr da pasta «ln Justiça o «la Segifr

rança Publica um officlo em quo o ins-
pector sanitário de Guaratinguota peiU
providências contra o fucto de, em bair-
ròs longínquos daquelle município, fica-
rom insepultos os cadáveres üa vozes du-
¦•anto cio Ia elida,

A Direotoria «le Viação encaminhou .-¦¦
sr, secrotario da Agricultura, paru des-
paeho, os seguintes autos:

Da ICmprcsa de Navegação Fli' .al
Santos a Berliogai podindo pagam-- .íç> da
subvenção correspondente ao mez dt
igósto próximo findo:

do Álvaro Felippo, ven*" .Jor do jornaos.
pedindo concessão ¦' passo livre ni
Trannvny dn Cantar- a;

da Profeitura M" .eipál, podindo a col-
locução do ¦•' ..'uustoròs de ga:-. na ruo

da 2.a soeção da Direotoria, sobro c
¦icsiinvolvlmonto da iiiaminaçüo elcetrlcc.
des bairros dà-A?u*v'"Ímnca o Lapa;

«ia mcsmni sobre a illuminação a gaz
lo Jardim du. Aeclliiieyno.

Nas notas do 6.0 tabellião dc notas des'.
.-.apitai, sr. Thiago Mazagão, íoi, hr-iitem, l.
.rada a escriptura definitiva dc constituiçâ".
,1a Sociedade Anonyma "Garage ítala", com
sede nesta capital, o destinada á fabriçaçilc
¦lc automóveis e outros vehiculos, bem o
mo ao transporte de passageiros.

?;• •;?

Foi dispensado o cidadão Raphaol Al-
ves de Oliveira, do logar «Io coclielro do
Almoxarifado da Secrotaria da Justiça ¦
ila .Segurança Publico,

Para substltuil-o, foi contractado o oi-
«iadão Manuel Clareia.

* *
As Santas Casas do Misericórdia de

Cunha e do Mogy Mirim, o o Club Llta-
rario e o Asylo dc Mendleidado,-do Tin-
Uimonbangalia, acham-se em còndlçOós

,1o receber os auxílios que lhes furam
conoedldos neste exercício polo Congres-
ao Legislativo.

••-J  " -1- ^"•-¦•*-> Megre, continua
transcrovendo os artigos doa nossos Illus""
res collaboradores Malhciro Dias, CJoiuci'

ilns Santos, Cl. Dumas o Amadeu Albu-

luerquo, (1 medida que o "Correio Pau-
iBtano" vae chegando (1 i-eilacção da-

Itiellõ coilega rio-grandonso.
o tacto, que nos 6 particularmonto gra-

lo, leva-nos 11 inserir esta nota, tanto mais

luanto, nas iranscrlpçGes do "O Dlarlo",
.ifio vem mencionada a procedência des
apreciados artigos.

Falemos da

Deixemos d
do escola o fujamos.-i.08 vicios pedagógicos
dc alinhar autores 'é-muadros 

para siibmel-
lol-os a uma classifíeííção, mais ou menos
arbitraria.

Na arte, na arte moderna, sobretudo, não
reconhecemos escolas, mas individualidades,
artistas que se fazem pelo cultivo dos pro-
prios ideaes c que, criliregra, assignalam o
sou apparccimento com o aspecto original
sob o «piai sc fazem ver. Sempre, ou quasi
sempre, que um artista, agindo á antiga,
transforma o seu sVniiínonto artistico cm
bandeira de combate; procurando gcnerali-
zar a sua concepção do, Bello, a-.sua emoti-
.idade, os seus meios do exteriorização, um
bando de medíocres .. cerca, acclama-o.
uiula-o, imita-o, o nem por isso augmen-
ta para qualquer delles a possibilidade de
sentir c de crear. Ao contrario, muito dc
independência c ura pouco de revolta sãc
.m regra os elementos-, básicos para se ac-
Eeiituarem as modernas tendências c so cn-
laminhar a formação dos originaes e dos
'orles,

lí Besnard (não con fundamos), o gran-
lc Paul Albcrt Besnard, não é o exemnjô
ivo do que af firmamos J
Não foi elle sempre" um independente o

quasi um revolucionário?- Isso quanto ao
oassa-do, e desdo o passado bem longínquo

;n que, alumno da. Academia «lo França,
11 Roma, enveredava, tão corajosamente pc-

ia indagação das novas idéas c das novas
formulas, reagindo vigorosamente contra o
ainortalhamênto dotóÍmpetos juvenis, con-
ira o ankylosameiifo da cultura moderna.

E agora, qite maior compensação do que
.1 que lhe é offejecida" com a direcção da-

piella mesma academia, aonde vae levar o
langui novo da sua arte extraordinária, que,

"TI *f
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A EaftS-gQUEZA DE SAHTCS

(Vèi* «Correio Paulistano.** do 8 de setembro).

roti-.«ssirn, tão eloqüentemente desbanca a
na e o offic' "sino. . .

I',' por Besnard que começaremos as nos-
sas referencias, assignalando os seus dois

jtiadros, ns. 21 o 22, "iffterior dc igreja" c
' Sahindo do banho ".

Apesar de no primeiro dar-se a conhecer
j valor do artista, é na segundo que so ro-
,-elaiu as suas proclamadas qualidades do
•¦ciinica o colorido. -v.

Com effeito, as figuras, tratadas com fir-
neza, exaltam esculploriCaniente da tola, a
!a esquerda principaiinén.tb, vigorosamente
iroporcionada o harmoniosa; c como sc ani-
ua c vive anuello do'i (Ah. canto da paiz.a-" Mi"cm cio iiieio «liai ."•*.'¦ ?'tj<%°

Entre os novos, «n/hs bOliOm rcpreserltad')
,'afíaclli, com a sua, \' Maison blanche au
iòjeil coiicliant", feliz do composição o in-
.eressantissimo pela sua factura caracteris-
:ica, illuminado c poético,

O retrato de llanotaux é uma das^me-
ilfores peças da exposição; apesar dos cs-
tragos sofíridos, não ha sinão continuar esse
juizo.

Apesar de insufficiente, como elemento de
apreciação do sou autor, o auto-retrato de
Léon Bonnat (n. 30) revela qualidades ra-
ras de expressão c muita nobreza nas linhas
lóminántesi

administrador, pela qual reiteramos «..- ria da Viação.

Km carta que dirigiu ao sr. ministro da
\ iação, o sr. Rubem Tavares, que so acha
ia Europa cm commissão do governo fede-
¦al, narra os progressos que tcrr^J-ido no
alho continente a telcphonia scm;.Jos.

Diz que o ministro dos Correias da In-
ríaterra recebeu um podido dc?concessã<,
.ara installação de uma estação transmisso*
,a do telcphonia som fio pelo systema
irihdel Matiiews. Si esse pedido, como pa-

reco provável, for acceito, al.re-sc uma novi
éra para a radio-telcphoiiia, visto como :-
nova estação poderá servir não só para cx-
..oriencias, como lambem para transmissões
commcrciaes, do um lado a outro da Man-
cha e da costa ingleza, aos navios om alto
mar.

O sr. Grindol Mathcws, inventor do ap-
.arolho, completou nos últimos annos cx-
periencias dc caracter bem importante, as
piaos lhe permittiram communicar-se, com
regularidade, a uma distancia de vinte e
poucas milhas, transmittindo não somente
is sons, mas a voz humana com uma cla-
reza tal a lhe permittir distinguir perfeita-
mente as varias possoas que com elle con
versaram.

Poude, além disso, falar com os navais-
pio se achavam no mar do Norte, a mais

¦ ic duzentas milhas dc Londres.
Todas essas experiências o induziram, a

assegurar um serviço commercial de maior
alcance, si o governo lhe permitir esta-
belccer uma estação poderosa, sob os mo!
les exaclos dc que sc fez para a radio-fclc-
graphia.

O inventor declara que, cm poucos annos,
i radio-telephonia estará destinada 4 •*P"
-plicação universal, applicação mais vasta
ainda do que tem recebido a radio-tclcgra-
phia,

* *
A colônia ingleza do Rio de Janeiro

prepara-se para receber com demonstrações
de sympathia o grande vaso de guerra in-
•jlez^Nova Zcelandia", offerecido pela co-
ionia ingleza dc Nova Z«eclandia ao gover-
no Ha Inglaterra.

Entre as festas que a colônia promoverá
figura um grande baile noi salões do Club
dos Diários.

No Ministério da Fazenda foi lavrado
'íor.tem o titulo dc aposentadoria do dr.
Manoel de Oliveira Lima, enviado extraor-
lin _io e ministro plaiipotcnciario.

*e *
Foi nomt-ado o sr. dr. Augusto _ Pestana

para o logar de director, tm commissão, da
Estrada de Ferro OÉStC de Minas.

O sr. dr. Carlos Euler, actual director
daqnella Estrada, ficou addido ao Ministe-

I,e Gont Gérard apresenta dois bons qua-
dros, destacando-se o do n. 42 (Le marche
lo Paonolc), muito vigoroso e movimentado.

lio I.enoir tem agradado mais o dc n. 144
íLo printemps passe), em que a figura está
!-**• .sonhada, embora sc veja prejudicada
por um colorido lodo convencional, algo
«•urri* — o quo mais accentua a sua techniea

pobre o antiquada.

Fcrnad Bellan, que tão pitlorescamentc
"•abe interpretar a vida brota, traz-nos disso
a prova decisiva rio excellente quadro (n.
15) "I/lieurc do la maréc", em que, como
no dé n. 14, talvez aquelle superior, as fi-
•tura:; vivem, tomadas 110 seu labor quotidia-
no, sem as poses photograpliicas que tanto

acri ficam as melhores telas.

Guohlry nos dá no primeiro plano do seu
n. 108 um movimentado esquadrão dc dra-
íjíjcs, lembrando os bons momentos de Dé-
taillc c Dtipray.

Muito mimoso o "Projct dc toilette"
(n. 353), dc Ed. Zier.

Biess--, o sympathico artista que tantas
amizades tem fundado entre nós, trouxe-nos
a sua "Feijoada" (n. 2(0), quo taiuo agra-
dou quando, ha dois annos, exposta no Sa-
lon dos Bcaux-Arts.

Escr5vc:.do a sou amigo A. M. Vascon-
ccllos de Drummondj em carta de 7 do ou-
tubro, o velho José Bonifácio dizia:

"Passando a outras matérias: então «iuo
lhes parecem as noticias dos jornaes sobre
as negociações dc Lord Stuart? Seremos
atados ao cepo do Portugal; o o Defensor
Perpetuo (110:11c empiiatico) daria om dro-
ga? Pobro Brasil! U quo diz o Brasileiro,
que julgo conhecer, acerca disto é singular,
mas não responde a nada; só admiro a hon-
dado com quo eiogia ao bambo mulato o seus
companheiros om lusos, patriotismo c vir-
ludes."

Em outra carta, dc 14 do novembro, o
mesmo José Bonifácio escreveu:

"Emfim, poz o ovo a gran.pata c veiu a
lume o decantado Tractailo, quo saiu melhor
do nuo esperava • — ao menos tomos Inde-
p;n«lenciã reconhecida, bem quo a soberania
nacional recebeu um c.jico na bocea do cs-
tomagOj do que não sei se morrerá, ou so se
restabelecerá com o tempo; tudo deponde
,1a condueta futura dos Tatambas. Quo ga-
imitaria jocosa dc conservar João Burro o
titulo nominal de Imperador, e ainda mai
de convir nisso o P. maia-.artes I Mas com
e.sla farça o astuto Canina escamolou o rc-
conhecimento a Vienna e Paris. Se íôr:certa

1 ai.iniitia de Pernambuco, creio que Stuart
a ampliará eom mais justiça a todos os fu-
gicivòs e deportados, «iuo não têm nom viü-
iumbro dc crime. — 0 peior é, segundo os
infaustos vaticiniós do meu Tibiriçá. que tal-
vez o Scniió Imperado, para se lavar do
crime de ingrato, não se lembro de min:
para alguma coisa publica, o que já agora
me assusta; pois o que só desejo é ir aca-
bar os meus causados dias dc jalcco e bom-
bachas de algodão nos meus outeirinhos.

Em janeiro de 1626, tambem José Boni-
facio escreveu:

Quom creria possivel que, nas actuaes cir-
eimistancias do Brasil, havia a grã Pata por
tantos ovos de uma vez, como ly Viscondes
o 22 Barões. Nunca o João pariu tanto na
plenitude o segurança do sou poder aula
emlico. Quem sonharia que a mixella Domi-
tilla seria Viscondeisa da Pátria dos Andra-
das? Quo insulto déstriiòládoI Quando es
perária o 1'utriqiieiro Carneiro xr Darão,
o os demais da mesma relê? O' meu bom
Deus, porque me conservas a vida para vêr
i meu paiz enxovalhado a tal ponto! E o.ss-es

bandalhos do Governo não Voem a impolitica
dc tal procedimento, que fará pulular novos
inimigos á Imperial eriançal

"Os Condes de inarniellada do Impcradoi
Christovam tinham ao menos feito serviços
aos prelinhos; mas os nossos Viscondes o
Barões que serviços têm iotto, não digo aos
Tatambas do Brasil, mas á mosma criança';
Parece-me que, mais cedo do que pensava

o velho do Rocio, se cumprirá a sua propjic-
cia acerca do Imperador do mãta-porcos."
„ A "mixella Dg-jíjtilla", de.'riuo na carta
aqui supra fala o"*rt:1ho José Bonifácio, era
a sra. d. Dimitiliá de Castro Canto o Mello
filha dos viscondes dc Castro, nascida na
cidade do S. Paulo a 27 de dezembro d
1707. Foi mulher de singular e decantada
belleza physica, pela qual fascinou o «r.
«I. Pedro I desdo que, ainda príncipe re-
gente, elle a viu cm agosto de 1822, por oc-
casião da visita á provincia de S. Paulo,
quando a formosa dama ainda -lão era viuva
dc seu primeiro leito com Felicio Moniz Pin-
to Coelho da Cunha, dc cujo consórcio nasceu
¦> comniendador Felicio Pinto Coelho dc
Mendonça c Castro, quo foi deputado geral
cm 1847, tondo na Camara tomado assento
como substituto do sr. dr. Antônio Manuel
dc Campos Mello.

Esse primoiro casamento, contraído em
181.1, foi desfeito pelo divorcio, processo dc
muitos incidentes; e a marqueza só delle en-
viuvou cm 18.35. Isto está averiguadissimo.

"Domiiilla" chamou-a o velho José Bo*
nifacio no supra traiíscripto treoho dc sua
caria; " Demithildes" outros a têm cha-
mado; "Dimililia" chamei-a eu,_c creio ter
sido o primeiro, unico até üílui, que com
tal graphia apresenta o nome dessa dama.
Quem andará com razão e acertado neste
caso? — Eu, sem plausível discussão, por-
que o nome recebido na pia baptismal era
imtnudavel; e, cm meu diligenciar, no Ar-
r.hivo da Parochia da Sé desta capital (S.
Paulo), no "livro 8 dos Baotisados de bran-

o dc sua mulher Dona Bscolaslica Boni-
fada de Tollcdo, Foi padrinho o Alferes
José dc Sá, o Comera Casado, Iodos desta
Freguesia, de quo fiz assento, quo ussignei.
(a) Gaspar Ribeiro dc Matos Sales."

Tinha olla dois mezos c oito dias quando
a levaram á pia.

Para mero regalo dos amadores das
cousas históricas, aqui dou o retrato da

Aos interessados polas nossas cousas pa-'
trias, fi-lizmcnt-, tambem posso, aqui em sc*
i;uida, dar a roproducção duma photogra*
phia dc minha propriedade, cm que a mar*
queza, viuva e velha, tudo perdeu da altivi*
dade do outróra; o, no despenho «Io todo!
os encantos, quiçá mesmo torturada pela
cruel ancpitimia, ao redor de si enfrentava
uma solidão, quo os espectros das kmbran-
ç|isi devia fazer bem pavorosa.

!•'.' assim a longevidade: na faço dos mo-
numeritos imprimo nm cunho decorativo dc
augusta belleza; na face do homem deixa
o grave sello do respeito; na face da mu-
lher. porém, semeia cruéis ultrajes I.

Comparando-.*"* essas duas photographias,
vé-sc a prejudicial o temerosa concorrência
¦pie a photographia vem fazendo á litcrattl-
ra: as nin:s nervosas c rutilantes palavras,-,s mais pmtiirescos periodos, muitissimi
perdem de valor expressivo ante uma ima-
gem qualquer" que os instantâneos n .., dão.

» *
Por d. Dimitiliá ardentemente apaixona-

do, o sr. d. Pedro chamou-a para o Kio de
Janeiro, depois dc feita a independência;
pôl-a na Corto; fc!-a dama dc honor dc sua
mulher, a princeza d. Maria Leopoldiria
Josepha Carolina (filha de Francisco I de
Áustria) com quem sc casara por procurar*.
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marqueza, já hão nã época de sua atalhada
beldade, mas ainda nos dias da vida fas-
tuosa, ainda bonita e apreciada, retrato que
cm grande tela, com tamanho natural, a
celebrizada mulher conservava cm logar de
honra em sua sala, mesmo depois do casa-
da com o brigadeiro Raphael Tobias dc
Aguiar, e ao fado do deste cm fardão do
gala. M-:t|:fe,U__Í_l

l'*acil no conseguir, seu tanto penoso no
realizar, me foi a obtenção deste retrato. O
quadro original, a tela, com a morto da
marqueza passou á propriedade da exma.
sra. d. Anna de Aguiar, c desta ao mui de-
licado c cavalheiroso sr. dr. Joaquim San-
tanna, advogado, professor da Escola Nor-
mal de S. Paulo, que bondosamente c sem
hesitação me concedeu fazer photographa!-o,
cm sua residência á travessa do Quartel n.

çáo, a 13 de maio do 1X17, o que na nau cie
linha D. João VI chegara ao Brasil a 5 de
novembro desse anno, desembarcando no
dia immediato (ella era irmã da princeza
Maria Luiza, segunda mulher de Napoleão
I) e que logo foi a primeira imperatriz do
Brasil.

A' sua amante o sr. d. Pedro nomeou
viscondossa, depois marqueza do Santo . c,
por fim, sem dar qualquer rebuço aos seus
amores, até mantendo-os com recrescente
dosbragamento, íoi ao ponto de lhe dar
principescas regalias om publico, cm coritras-
tc com acanaliiadas privam;;:?; e delia teve
ello tres filhas:

í.a D. Isabel Maria dc Alcântara Bra-
siloira, que foi duqueza do Goyaz, aos 15
dc abril do 1843 desposadâ pelo fidalgo ba-
varo condo Fischler de Freubcrg, no pa-

9, esquina da rua Onze de Agosto. Por ser- 1 lacio do Leüchtcnberg, cm
viço de meu genro, o pharmaceutico capitão ' ' '

Francisco de Azevedo Martins, amador dc
photographia, tirou-se a primeira prova,
que, por mal focalizada, ficou inscrvivel,
tudo pelo receio de abalar o grande quadro
de sua coliocação na parede. Intcrveiu, po-
rém. a trentileza de meu amigo cçomoa-

Bcrl 1111.

Ilenri Forcati expõe duas nolas fortes
com os seus ns. 93 c 94 (Les ramasseuses c
Pare dc Vorsaillcs).

Pierre Montézin nos agradou muito nos
seus ns. tcjfs c 197, mais neste, " L'automne ",

cheio dc poesia e de sinceridade.

Entre as pequenas cousas ha duas jóias,
o são: o 11. 191, dc J. P. Mcslé, " Moutons sc
rendant au pare la nuit", e o n. 172, "La

torrasse dc la mosquéc verte", de Alexandre
Lunois.

Para terminar, cl pour cause, deixamos a
menção dos belios (juadros dc Guirand dc

Scevola, o artista aristocrático, na arte c no
trato, que pelo seu valor mereceu da nossa
homenagem o clichê com que hontem inicia-

mos esta breve resenha.

A Duqueza d'Uzcs (n. 112), é uma honra

para a mostra franceza c um motivo dc se-

ducção para os amadores da pintura, que
encontram nos demais quadros do artista

um dos maiores attraetivos das salas do

pavimento superior do Lyceu: quanta inge-

nuidade e quanto frescor no retrato da

Priacesse Christiane (n. 113) cpsanta ver-

dade e quanta alma no 'Versailles, sons Ia

ncige" (n. 119).

Acompanhe-nos o leitor na peregrinação
craprehendida, e ha de reconhecer comnosco

que é ainda a melhor forma de criticar a

que nos levoa a, parodiando o diier popular,
tirar o trigo do joio.

Si ainda ficou do trigo, — c í provável
que assim seja — outros qae nos "ajudem na

tarefa...

«.¦os. cm tolfta 193 encontrei e de li -fiel-

mente copiei (respeitando graphia e pon-
aução) o assentamento seguinte:

"DIMITILIÁ. Aos sette dt Março dc
mil scttcccntcs, e noventa, e oito antos nesta
Si de minha Licença baplisou t pes 01 San-
tos oleos o Muito Referendo Conego Iose
Lopes de Aguiar a DIMITILIÁ filha do

,Sargin!o-mór João de Castro Canto, « Ut-

a Maria Isabel, que foi duqueza do
Ceará, falleclda em ontubro de i.SjS, com
pouco mais dc um anno dc edade,

3,a D. Maria Isabel (segunda desse no-
me) que nasceu em S. Paulo aos 28 dc
fevereiro rle 1830, e aos 2 Ac setembro de
1848 foi recebida em matrimônio pelo sr.
condo de Iguassu'. Ksla falleeeu aqui na ca-
pitai do S .Paulo, a 7 de setembro do 1896;
o seus restos mortaes repousam no cemite-
rio da Consolação, rua 11. i, carneiro n. 5,
precisamente no mesmo cin que a 31 dc maio
foi sepultada sua avó, a viscondossa dc Cas-
tro, o cm «pio a 16 do dezembro (Io 1879
lambem foi inhumádo o comniendador Fe-
licio Pinto Coeiho do Mcnddriçá o Castro.

Quom r.e detiver ante esse referido jazi-
go n. 5, sobro o branco mármore lera:
"Sob esta lousa repousam a z-iscnndessa do
Castro e sen neto o comniendador Felicio
Pinlo ('. de M. e Castro, Vôs que-ledes orae
por elles". Da condessa dc Iguassu', que
alli está reunida, não ha inscripção alguma.

Ao nascer-lhe a primeira daquellas tres
filhas, pretendeu d.' Pedro que o Senado
brasileiro, em especial homenagem á sua
pessoa, decretasse o reconhecimento da pa-
ternidade com todas ás derivantes regalias;
c, nâo vincando a insinuação para sc «lar

i ao almejado gesto qualquer feição de es-
nontaneidade nor parte do legislativo, com
insistência voltou o ministro do império,
trazendo ao presidente do Senado o docreto,
no paço imperial redigido e escripto, para
quo a 

"mais 
alta corporação politica do Bra-

sil assim o votasse. Não f«i melhor sue-
cedido nesse tontamen, pois o presidente do
Senado, ao receber o officio, que lhe
transmittia esse decreto, com dignidade taes
papeis arrejeitoü, c por fim lançoii-ós sob
a mesa dentro da cesta dos inscrvivcis, dl-
zendo: " escandaliza a moralidade do Se-
nado, o caracter e a honra dos senadores,
a intervenção «pie delles sc pretende cm tal
arto. Não respondo a isso, nem lhe doíl
entrada no expediente que SC deve lêr pc-
rante esto augusto recinto".

De tal ao ser informado, não se deu por
vencido o sr. d. Pedro; desatou desdenho-
W sorriso, dizendo ao seu ministro "ahl...

então elles querem que o faça eu por mim
próprio?! Fal-o-ci, que me não custa, c já".
Como o dissesst*, imr.iediatamcntc ordenou
se lavrassem o decreto e a declaração «lc rc-
conhecimento. que aqui seguidamente
transcrevo, nc-iros borrõts que tanto af ciara
as collecções das nossas leis do tempo.

DECRETO — de 24 de maio de 1826
Concede o titulo de duqueza de

Goyaz a d. Isabel Maria dc Alcan-
Iara Brazileira.

Havendo Eu reconhecido per Minha fi-
lha a dona Isabel Maria dc Alcântara Bra-
jileira; c querendo fazer-lhe honra, e mer-
cê: Hei por hem concedcr-lhc a graça da
titulo de duqueza de Goyaz com o trata-
mento de alteza.

José Felieiano Fernandes Pinheiro, do
Meu conselho, ministro c secretario de E«s-
tado dos Negócios do Império, o tenha as-
sim entendido, c o faça executar com os
despachos necessários. Palácio do R«o de
Janeiro, 24 de maio de 1826, 5.0 da Indepen-
dencia do Im*>erio.

Com a rubrica dc Soa Majestade o Impe-

nfitiiô~iio Xõtreto Paulistano, tamDem ama-
dor, mas este já amestrado e servido por
excellente appar«tlho, o qual, com a melhor
vontade de me auxiliar, commigo foi á re-
cidencia do sr. dr. Joaquim Santanna, onde
cuidadosamente arriámos o quadro, de que
elle duas provas tirou, assim me haW-
litando a trazer para «te diário c seus let- j
tores, o que certamente lhes seri de gáudio. I ra«i-«r.—/«M- .Wk-mm Fernandes Pinheiro.
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W/clurtiçíio tle vcconliecimcitli), a nue sc re-
fere o , decreto acima

Declaro que Houve unia filha de mulher
nobre e limpa de sangue, a qual Ordenei que
ie chamasse d. Isabel Maria de Alcaniara
Brazileir.i, e a Mandei criar clii casa do

Ícntil 
liiiiiieiu da Minlia Imperial Câmara,

oão de Castro Canto e Mello, K para qnc
isto a lodo O tempo cnnsle, faço esla expie-'.
ea declaração, que será registada rios. livros
da Secretaria ile Estado dos Negócios do
tlniperio, ficando o original cm mão do
mesmo gentil homem da imperial Câmara;
para ser devidamente entregue á dita Minha
filha, como seu titulo.

Palácio ilo Rio de Janeiro, 24 dc maio de
182C, S.o da Independência e do Império.—

MÀèsigiiado) í) Imperador,
i

Nem foi a inari|iieza de Santos a única
Jnulher que deu pasto á salacidaile de d.
Pedro 1, nein este foi o unico nem o pri-
meiro principe da casa de Portugal qué; a
tlta.es escândalos se entregou. Foi elle quiçá
Ide todos o mais arroni angado nos gestos e
.as palavras, por vezes assignalados pela
, natalidade, mesmo pela relice.

Coincidências da historia! Pedro I, de
(Portugal, (1320-1367) cogiiomiiiado o Cru
ft o Justiceiro, celebrizado ficou por seus
iftmestos amores com Ignez, da fidalga li-
nhagciii dos Castros, dama de sua mulher,

I a princeza d. Constança, que se finou em
1345 ralada pelos ciúmes c profundos des-

gostos, originados da surprcbciiilida infiile-
lidade de seu consorte. A historia desses
licenciosos amores, que Camões ffio terna
e meigamente decantou em sublimadas es-
«trophcs»|'e seu inimurtal poema, contada se
encontra nas paginas severas do chronista

•jFcrnão Lopes, despida dc falaciosos ara-
jbages; dos encantos das lendas, estas ro-
jn anticamente empenhadas em erivclar o
•verdadeiro movei politico do assassinio de
Ignez, á 1 de janeiro dc 1355, para na algo-
zaria mais carregar as tintas da regia tra-
gedia.

Cinco séculos decorridos, quasi comple-
tos, Pedro I, do Brasil, tambem com uma
Uama dc sua mulher, essa tambem da li-
nhagem de Castros, entra em amoroso con-
felio, que os leva a ruidosa celebridade!

Coincidências da historia!
Quando, em i8ig, d. Pedro 1 passou a

• Segundas mípcias com a princeza d. Ame
Éa, filha do principe Eugênio de Be.au-»
iiaruais (duque de Lctichtenbcrg, principe
Ide Eichstadt, ex-vice rei da Itália, francez,
nascido cm Taris cm 1781) a marqueza de
Cantos retirou-se para S. Paulo, onde ain-
•da a desposou o sr. coronel Raphael Tobias
Ide Aguiar (depois brigadeiro), de quem
.dia teve tambem descendência. Enviuvan-
kk) pela segunda vez, a marqueza, annos
depois da abdicação de Pedro I, tomou ao
Rio de Janeiro, donde voltou definitiva-
mente para esta capital (S. Paulo); c aqui,
aos 3 de novembro dc 1867, com setenta
annos menos cinco dias de edade, 110 somno
eterno descansou das peripécias c agitações
tantas da vida.

Os despojos da celebrizada fidalga se
fecham egualmente no cemitério da Conso-
lação, ao lado dos de sua mãe, rua ri; I,
catacumba n. 3, com singelo monumento,
dc que dou a photographia, que^ fiz tirar
por meu genro o pliarmacetuico F. dc Aze-
vedo Martins.

No livro 540, fls. 233 verso, do Archivo
Municipal dc S. Paulo, se encontra •> se-
guin to:'• Assentom.to 11. 5435-

.Tos 4 Dias d No.bro de 1867.
l'oy scpoltadd No cimalcrco Monci-

pai Na sepolturu feita na Rua larga do
meio que sai da capella para o Lado
du cidade e decaído o Lado Dcrcito
sepoltura n. 3 nella está sepultado o
Cadáver da Ex.ma Sr.a Marquesa _ oV
Sanlos Conforme o Atestado seguinte
Atesto que a E-v.ma Marquesa dc San-
los morreo hontem ás 4 horas e meia
da Tarde de uma Entero Colite S.
Paulo 4 de No-bro. de 1867 Y Eles se-
pollosc No cimeterua publico se dc S.
Paulo 4 de No.bro. dc 1867 O cadudu-
Jutor P.c Joaq.m Theodoro de Araújo
Povoas Nada mais constava a
Cuia o Administrador Faria."
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REUNIÃO EM 20 DE SETEMBRO

Presidência do sr. Rubião Junior

A' uma hora da tarde, feita a chamada.
verifica-se a presença dns srs. Pinto Fer-
raz, Bento Bicudo, Ignacio Uchôa, Rubião

Junior, Mello Peixolo, Guimarães Junior,
Cesario Bastos, Almeida Nogueira, Ricar-
do Baptista, Rodrigo Leite e Rodrigues Al-
ves.

listando presentes apenas onze srs. sena-
dores, deixa de ser lida a acta da sessão
anterior.

O SR.
seguinte

1.0 SECRETARIO dá conta do
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EXPEDIENTE

E' lido e vae a imprimir o seguinte

PARECER N. ia, DE 1913

A Commissáo dc Justiça do Senado, ten-
do examinado o projeclo n. 7, de 1912, dá
Câmara dos srs. Deputados, que cria o dis-
tricto dc paz do Morro Alto, com séde 110
povoado do mesmo nome, 110 município c
comarca dc Itapetininga, e achando que ta!
creação preenche todas as formalidades lc-
gacs á vista das informações prestadas pe-
las autoridades da referida comarca e at-
tende aos interesses da zona, é de parecer
que o dito projecto está nos casos de me-
recer a approvação do Senado.

Sala das commissões do Senado, 20 de
setembro (lc 1913. — Rodrigo Pereira Leite,
Ignocio dc Mendonça Uchôa.

PROJECTO N. 7, DE 1912, DA CÂMARA

O Congresso Legislativo do Estado dc
S. Paulo decreta:

Art. 1.0 — Fica crcado o districto dc paz
de Morro Alto, com séde no povoado do
mesmo nome, no municipio e comarca dc
Itapetininga, com as seguintes divisas:

Começam 110 ponto cm que a estrada ve
lha de Tatuhy a Itapetininga corta a divi-
sa entre esses (lois mttnicipios, próximo á
fazenda de João Adolpbo # Scrilzmcycr;

seguem por esta estrada até sahir rio campo
de Itapetininga, na fazenda do capitão Pos-
sidonio Brisolla; e dahi pelos rumos que
dividem esta fazenda c a do major José
Soares Hungria com seus confinantes tc-
nente Joaquim Olegario dc Caínargo, capi-
tão Elias Manuel de Barros, João Mendes
dc Moraes c Francisco Antunes dos San-
tos, até chegar ao córrego da Pedreira, e
por este abaixo até ao açude dc Pedro Ro-

éim Duarte; c dahi pelas-divisas da fazen-
da de Justino Ferreira dos Santos até á
divisa de Tatuhy com Itapetininga, per-
to da fazenda de João Silvano Martins
Claro; e pela divisa entre esses dois muni-
cipios até ao ponto de partida.

Art. 2.0 — Revogam-se as disposições cm
contrario.

Sala das sessões da Câmara dos Depu-
tados, 18 de setembro dc 1913. — Carlos
dc Campos, presidente; Luis P. dc Campos
Vergueiro, 1.0 secretario; Wladimiro .'I»-
gusto do Amaral, 2.0 secretario.

ANN1V. KSAIUOS

Fazem anilos hoje:

O intelligcntc menino Jorge, filho do sr.
dr. Jorge Tibiriçá, senador estadual;

o menino Luiz, filho do sr. losé Durand;
a menina Noemia, filha do sr. Josino Ly-

tliò de Freilas;
a galante menina Antonla, filha do sr.

leiieiite-coroncl Arthur da Graça Martins,
digno coiiimandante do quinto batalhão da
Força Publica;

a senhorila Maria do Carmo, filha do
sr. Jesuino da Silva Campos;

a senhorita Georgina, filha (lo sr. Joa-
quim Pedro da Silva;

a senhorita Ismeria, filha do sr. Sebastião
Ribeiro dc Barros, capitalista aqui residen-
tc;

a senhorita Maria José, filha do sr. João
Baptista de Oliveira Cardoso;

a sra. d. Laura de Araújo Schmidt, cs-
posa do sr. Nicolau Sclmiidt;

a sra. d. Maria Arruda Andrade, csjiosa
do sr. Alberto Andrade;

a sra. d. Anna Rosa Ribeiro, professora
publica na estação de Cotia;

a sra. d. Maria Amalia Machado do Vai-
lc, esposa do sr. Francisco Pereira do Vai-
le Junior;

o sr. João Augusto da Silva Lima, pri-
meiro escripturario do Thesouro Municipal;

o sr. Matheus Ferreira de Andrade;
o sr. José Fernandes dc Sousa Cantinho;
o sr. Humberto Fincato, auxiliar da "Ca-

sa Suissa " 
0

o professor Ayres Zefcrino dc iiivar Ro-
cha;

o sr. Walter Moraes, alumno da Escola
Normal;

o sr. Belmiro de Sousa Bello, auxiliar da" Casa Baruel".'

NUPOIAS

Realizou-se hontem, nesla capilal, o casa-
mento da senhorita Maria Alice Ferreira
com o sr. Ignacio da Costa, furicciònario
da Bibliotheca Publica do listado.

Depois das cerimonias, foi servida ao;
convidados uma lauta inesa de doeis, sendo
trocados vários brinde.

INSTITUTO HISTÓRICO
E GEOGKAPHICO

D . J. .7. dc CAKVAT.IIO

(A seguir)

Feita a segunda chamada, meia hora de-
pois, não responde mais nenhum sr. sena-
dor. Deixam de comparecer com causa par-
ticipada os srs. Bernardino de Campos e

âitla Gabriel de Rezende, c sem participação os
.-.rs. Cândido Rodrigues, Dino Bueno, La-
cerda Franco, Eduardo Canto, Gustavo de
Godoy, Jorge Tibiriçá, Luiz Flaquer, Luiz
Piza c Albuquerque Lins.

Consorciarain-fc ncr.la cap:
no Hermelo Gomes e a s
Antonia da Silva, filha
dor da Silva.

;! o sr. A deli-
ssi il Iorita Maria
sr. Anlonio Ty-

_e-*. <-¦-

Referem de Paris que o conhecido lioiuciii
cA dc letras Paulo Derouléde telegraphou á Li-'; »ga 

dos Patriotas Francezes, lembrando que
tendo sido sempre um sincero paladino da

:* causa liellcnica, partilhou da irritada surpre-
sa que causou cm todos os bons francezes a

attitude do rei ''iiislanlino, da Grécia.
, " Não aconselho — diz o sr. Derouléde --

que seja apupàdo oü assassinado o rei Cons-
lantino. Qual«|t.er desfeila que lhe fosse fei-
ta na França, daria cm resultado que sc
agrupassem em sua volta os mais descon-
tentes dos seus officiaes e os mais sábios
homens de Eslad • da Grécia. Rccorinnendo
ancnii%qiic seja ignorada a sua presença ria
França; qui nenhuma importância se dê aos
discursos officiaes que vão seç tidos como
repar; «Ioit.s das offcnsas dirigidas á Fran-
ça e que, nem mesmo pessoalmente, sc ligue
ao rei Constantino a menor importância,
Deixemos que a Grécia julgue o seu rei".

'Lynamite e logo
Km An^íihy — Per versi ilude — Assalto

11 uma eslação — Descarrilamento dc
um Irem — t:in ...oito c vários feridos

üo nosso serviço telegraph ico, destacamos
os seguintes telegrammas, sobre um perverso
attentado oceorrido na estação de An ga hy,
no Eslndo de Minas Geraes:
POUSO ALEGRE, 20—O povo de Ayuruo-

ca assaltou a estação dc Angahy, da Rêdc
Sul-Mineira, ateando-lhe fogo.

Em seguida, fez descarrilar, a dynamiic,
um comboio daqueila companhia, resultan-
do a morte de um empregado c ferimentos
graves nas pessoas do machinista c do fo-
gttista.

Estes foram internados no hospital da
Santa Casa de llaependy.

Ignoram-se outros pormenores do atten
lado.

BAEPENDY, 20 — Cerca de 9 i|2 -la

noite, um grupo de mais de 100 pessoas, no
logar denominado Portão, próximo á esta-
ção de Angahy, lançou bombas de dynamitc
sobre os trilhos por onde devia passar o
trem que da Barra vae a Caxambú'.

Ao passar por aquelle local o comi 10 o,
deu-se a explosão, sendo a machina c o ten-
der atirados .' .ra da linha, tombando cm . e
imi»i.i, completamente damnificados, resul-
tando desse desastre a morte de um empre-
gado da Estrada, que ficou com o corpo
dilacerado.

Graves ferimentos soffreram tambem o
machinlsta e foguista, que a«|ui chegaram
em trem especial, e foram recolhidos ao
hospital «ia Sanla Casa.

Peor sorte teve o carro d«> correio, qus
ficou cm estilhaços, escapando milagrosa-
mente o nosso conterrâneo sr. capitão Al-
fredo Guimarães, estafeta desse trem, qu.*
por felicidade estava, á hora dò desastre,
em um dos carros dc passageiros.

O referido grupo seguiu cm direcção a
estação de Angahy. destruindo a linha, da
mniíicando os pontilhôcs, terminando a sui
obra ateando f»«go á estação, que se achava
repleta dc mercadorias, que foram destrui-las
I fogo c dynamite.

Con3ta que a digna autoridade policial le
Ayuruoca tentou impedir esse acto dc depre-
dação, sendo, entretanto, impotente para is-
(o devido aò diminuto contingente policial
de que dispõe o destacamento laqucHa ci-
dade.

O delegado de policia desta cidade, tr. ca-
pitão Francisco José Pereira, mandou proce-
Jer ao exame cadaverico e exame dc eorp<-
de delicto nos feridos.

Esta narrativa foi-nos feita por um doi
passageiros do trem referido.

Não havendo numero legal, não ba ses-
são. Levanta-se a reunião, designada para
22 a seguinte

ORDEM DO DIA

l.a parte

dc prujeclos, indicações c

FESTA FEDERAI. SUISSA

No parque do Hospital Allemão realiza-
se hoje a fesla de beneficência da Sociedàdi
Helvetia de S. Paulo.

Para os festejos foi organizado uni at-
trahentissimo progranima.

NEUROLOGIA

Chega-nos de Santos a infausta noticia
de ter fallecido naquclla cidade, ás 10 lioras
da manhã, o venerando ancião coronel João
Fernandes dc Oliveira, influente chefe po-
litico em S. Sebastião, de cujo direcloriu
cra incansável presidente.

Segundo um telegramma que recebemos
do nosso correspondente cm S. Sebastião, a
noticia do trespasse do benemérito cidadão
impressionou profundamente a população
local, que linha pelo morto a mais tocante
veneração.

Prestou relevantes serviços públicos, 110-

tadaniente ao municipio de S. Sebastião, ao

qual dedicou toda a sua longa existência,
tendo logrado galgar todos os cargos e po-
sições de destaque.

Era dotado dc grandes qualidades de ca-

racler e lealdade,
Distinguiu-sc, sobretudo, pela sua gran-

de bondade.
0 coronel João'Fernandes morre nos 82

annos de edade, dos quaes 60 consagrados
á causa publica.

Deixa numerosa descendência, á qual li-

ga utn nome iiiunaculado.
Os seus luneraes realizam-se hoje em S.

Sebastião, onde o corpo é esperado pelo re-
Locador " S. Paulo ",jàjie alli deve chegar

pela manhã.
Em S. Sebastião, são geraes as mani fes-

tações de pesar.
0 commercio local cerrou as suus portas

e os edificios públicos hastearam o pavi-
Ihão nacional a meio pau.

A' famiiia do illustre extinoto apresenta-
mos as nossas sinceras condolências, c

particularmente aos srs. Arthur Breves e
Aristides Breves, auxiliar da Casa " Au
Sport".

Após longos soffrimentos, faileceu hon-
tem, ás duas e meia horas da tarde, a exma.
sra. d. Cleonice Câmara Ferreira, esposa do
sr. dr. Joaquim Baptista Ferreira Sobrinho,
filha do pli.-irmaceutico sr. Alves Cnmara
e irmã do sr. dr. Antônio Jurandyr Cama-
ra, auditor da Marinha.

A inditosa senhora deixa na orpliandade
duas interessantes crianças, a mais velha
dai quaes conta apenas dois annos de
edade.

Os funeraes realizam-se hnje, ás 4 ho-
ras dá larde, saliindo o ferelro da Alarileda
liarão dc Limeira ii; 73 para o cemitério da
Consolação.

. * *
Com 51 rimos de edade, faileceu hontem]

ás 2 horas da manhã,, uo Instituto Paulis-
ta, onde se achava em tratamento, o sr, ca-
pitão Raul Ferraz do Amaral, fazendeiro
eiri S. Pedro.

O finado era natural de Porlo Feliz c re-
sidia em S. Pedro, onde cra chefe politico
de real prestigio. Gosou sempre de grande
estima e geraes sympãthias.

() capitão Ferraz do Amaral era filho dò
sr. Francisco Ferraz do Amaral Gurgcl c
dc d. Maria Amalia Ferraz do Amaral, gen-
.*.. da exma. sra. tl. Eulalia Pinto de Bar-
ros, residente em Piracicaba; e do sr. Car-
los Augusto de Almeida Barros, ja falleci-
«Io; cunhado do sr. dr. J. de Almeida liar-
ros, Juvenal de Almeida Barros, das srs.
dd. Ismenia Cecília dc Almeida Barros, Ma-
ria 1'igeard. Era casado com a exma. sra.
d. Maria Ignez Ferraz do Atik. .1 c deixa
os segtmtes filhos: Alandio Ferraz do Ama-'
ral, estudante dc direito; Jarbas, Zaida,
Raul, Antônio, Plinio, José, Adair, Cid e
Diva.

Ao enterro do distineto cavalheiro que se
realizou limitem mesmo, ás 5 horas da tar-
dc 110 cemitério do Araçá, compareceram
innui-.ieros parentes c amigos.

Sobre o feretro viam-se innumiras co-
rôas, dentre as quaes se destacavam a de
sua esposa, de seus filhos, de sua sogra e
de seu cunhado sr. Barros.

Pêsames á fa-nilia.

A «muilo de hontom — llcçoputln offloliil
do novo soclo o 1111HHO lll.isln- collai
tionidoi- W'. (lumes (los . niilon ¦+

Propostas do soe-los o jissuuipUm ex-

postos — Ouirns notna

Realizou limitem a sua sessão regtllli-

mentar, a qne presidiu o si*, dr. Alfredo /dc

Toledo, secretariado pelos srs. ,df's. Affon-

»o de Freitas c Torres dc Oliveira, a dou-
ta colleclividade do "Instituto Histórico c

Geographico de S. Paulo".

Lido o expedlcnlc, o sr, presidente- com-

municou que se encontrava no edificio do

Instituto, afim de tomar posse, o nosso il-

lustre collaborador sr. Gomes dos / Sanlos,

que cm fevereiro ultimo fora votado so-

cio do Instituto. Em conformidadf: coni a

f+T" "W

CHRONICA SPORT

praxe, nomeava uma commissáo de Ires

CULTO CATH0M0O

Apresentação
requerimentos.

2.(1 parte

Discussão única da redacção da resolução
revocatoria n. 6, de K_i2, dando provimen-
to, em parle, ao recurso dc José Ribeiro dos
Santos e outro, contra disposições das leis
ns. 482 e 483, de lyn, da Câmara .Munici-
pa! de Santos, sobre impostos.

CÂMARA

REUNIÃO EM 20 DE SETEMBRO

Presidência do sr. Oscar de .Almeida

A' bora regimental, feita a chamada, ve-
ri fica-se a presença dos srs. Abelardo Ce-
sar, Alfredo Ramos, Cazerriiro da Rocha,
Salles Junior, Fontes Junior, Antônio Mer-
cado, Morais I*rros, Ataliba Leonel, Dario
Ribeiro, Rocha Barros, Francisco Sodré,
Gabriel Rocha, Paes dc Barros, João Sam-
paio, João Martins, Machado Pedrosa, Pe-
reira de Mattos, José Roberto, Aureliano de
Gusmão, Rodrigues dc Andrade e Oscar de
Almeida.

Estando presentes apenas vinte e um srs
deputados, deixam de ser lidas as actas .Ia
sessão e reuniões anteriores.

O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Representação dos habitantes do distri-
cto de paz de Rio Bonito, pedindo a passa-
gem de suas propriedades para o districto
(ie Piramboia. — A' Commissão de Esta
tistica.

Feita a segunda chamada, verifica-se não
ter comparecido mais nenhum sr. deputado,
deixando de comparecer com causa parti
cipada os srs. Amando de Barros, Carlos
de Campos, Guilherme Rubião, Almeida
Prado c Plinio de Godoy, c sem participação
ns srs. Accacio Piedade, Antonio Lobo, Ar-
lindo dc Lima, Joaquim Gomide, Freitas
Valle. Pereira dc Queiroz, Rodrigues Al-
ves, Julio Cardoso, Julio Prestes, Leonidas
Barreto, Nogueira Martins, Campos Vei-
guciro, Mario Tavares, Manuel Villabo\^
Pedro Costa, Procopio dc Carvalho, Theo-
[.hilo de Andrade, Vicente Prado, Carvalho
Pinlo, Washington Luis e Wladimiro do
Amaral.

Não havendo numero legal, deixa de ha-
ver sessão. Levanta-se a reunião, designada
para 22 a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da 2.a discussão do proje-
cto n. 3. deste anno, reformando a organi-
zação judiciaria do Estado de S. Paulo, ac-
crescida do Titulo V (Condições para sub-
sistencia dos magistrados e auxiliares (Li
justiça), capítulos I, H, III c IV.

Avisamos os nossos dignos ngraleu do
interior do I -t_«!«> q«_», pan» regularidade
«la escrlpta «la n-lmlnt-tração itota foll.n,
«'* absolutamente nc i>-.-irl«, que cada pc-
«lido dc ;.-•'. ¦i.-.i.ir.i \cnha acompanhado
ila segunda via do redIk> dado ao assl-

gnanUx

I

O DIA

A Egreja Catholica coninicmora hoje: S.
Matheus, apóstolo evangelista, e Santa Ipiii-
genia, virgem.

Nas constituições que se attribucm a S.
Clemente c ém alguns outros documentos
antigos, se lê que S. Matheus foi quem in-
troduziu entre os fieis o uso dágua benta,
si bem que seja provável fizessem o mesmo
os outros apóstolos nos paizes onde pré-
garam,

Foi o primeiro qne escreveu o Evangelho
e teve especial graça para descobrir ao povo
os sorlilcgios >:e alguns mágicos.

Pregou a fé na Ethiopja c foi martyrizad
por ordem do rei Hyrtácp.

Iphigenia foi convertida á fé de Jesus
CHristo e liaptizada peio apóstolo que acima
meticionarnosi

Outrosim citam-se os santos Alexandre.
Isacció, bispos, Pamphilo, Euzebio, todos
martyrcs, Mclecio, bispo Jonas, propheta.
confessores, Má. 1 , virgem.

XIX DOMINGO DEPOIS
DE PENTECOSTES

O Evangelho de hoje é o seguinte:" S. Matheus, capitulo 22, versiculo 1.0.
Naquelle tempo, falava Jesus aos princi-

pes dos sacerdotes e piiariscus em parábola;
dizendo: O rei no dos céos é semelhante a
um certo rei que fez as bodas a seu filho,
li mandou os seus servos a chamar os con-
vidailos para as bodas, mas elles não qui-
zeram vir. Enviou de novo outros servos.
com este recado: "Dizei aos convidados.
eis-áqui tenho preparado o meu banquete
as minhas vitellas, e os animaes cevados
estão já mortos, e tudo prompto; vinde ás
bodas." Mas elle. desprezaram o convite;
e se foram, um para a sua casa de campo,
e outro para o seu trafico; outros jioréin
lançaram mão dos servos que elle enviara;
e dopois de os haverem ultrajado, os inata-
ram. Mas o rei, tendo ouvido isto, sc irou;
e tendo feito marchar as suas tropas, aca-
bou com aqiu.Hes homicidas, e poz fogo á sua
cidade. Então disse aos seus servos: As
bodas com effeito estão apparelhadas, mas
os que forani convidados não foram dignos
de se acharem 110 banquete.

Ide, pois, ás sahidas das ruas, a quantos
adíardcs, convidae-os para as bodas.

li tendo saindo os seus servos pelas ruas,
congregaram todos os que adiaram, maus
e bons. e ficou dicia de convidados a sala
do banquete das bodas.

Entrou depois o rei para vér os que es-
tavam á mesa, e reparou alli num homem
que não estava vestido com veste nupcial.
li disse-lhe: amigo, como entraste aqui, náo
tendo o vestido nupcial? Mas, cllc emmu-
deceu. Então disse o rei aos seus ministros:
Atae-o de pés c mãos, e lançae-o nas trevas
exteriores; ahi haverá choro e ranger dc
dentes.

Tão certo é que são muitos os chamados,
c poucos os escolhidos.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO
Provisão de uso de ordens, pregador e

confessor, a favor do revmo. frei Grcgorio
Meyer, superior do Convento do Carmo, em
Santos.

Idem, de dispensa de proclamas, para a
parochia de S. José do Belém, a favor de
Mamcde do Amaral Gurgel e d. Maria Ame-
lia Alves dos Santos.

ldcm, idem, para * pafodiia «la Bella
Vista, a favor de Francisco Faria c d. Alice
Vieira dos Santos.

Idem, dc uma procissão com imagens, pa-ra a mesma parochia, a favor «lo revmo» vi-
gario.

Idem, de oratório particular, para a pa*
rochia de Santa Cecília, a favor át João
Giannini e d. D alia Vokamanic.

ACTOS RELIGIOSOS
Celebram-ie missas, de aocõcdo com o se-

/uinte bonuio:
A's 5 horas, na egreja do Coraçio de Je-•.iis; ás 5 e nucia, na egreja dc S. Bento}
ás (x. no «Coração <k Jesus, Coração de Ma-

ria, convento de S. Francisco, £ Gonçalo,
S. Bento, Consolação, Casa Pia, Braz, Asy-
lo dc N. S. Auxiliadora;

ás 6 e meia, no convento de Santa Therc
za. Santa Cedlia, Coração de Jesus, Orpha-
nato Christovam Colombo, Bdla Vista, con
v«_uo da L ^ :••:¦-.. »:. na Penha;

ás 7 h«ir;is, Coração de Maria, Coração de
Jesus, convento da Luz, S. Gonçalo, convcn-
los dc S. Francisco e da 1. Conceição;

ás 7 e meia, em Santa Cccilia, capella das
Pilhas de Maria de S. Gonçalo, SanfAnna,
Coração ile Jesus;

ás 8 boras, curato da Sc, Ordem Tercei-
ra dc S; Francisco; convento do Carmo. S.
Gonçalo, Congregação Marianna, S. Bento,
egreja da Conceição do Rito Maronita, Ex-
ter mito " S. José", Consolação, Collegio Ta-
niandaré, Santa Iphigenia^ Seminário, Casa
Pia, Coração de Jesus, Braz, S. José do
Belétn, capella dc Lourdes, Penha, capei!:»
do bairro do I.inião, Santo Amaro;

ás 8 e meia, curato da Sé, Rosário, Bem.*-
ficiincia PorlugiiCza, Cambucy c convento
dá I. Conceição;

ás 9 horas, convento S. Francisco, S
Benl»). Sa:it" Anlonio, capella Sanla Luzia.
Consolação, Santa Iphigenia. Santa Cccilia.
(.'oração de Jesus, N. S. da Lapa , S. João
Baptista, Coração dc Maria, Bella \'r *••
Penha-;

ás i) e meia, curato da Sé, Ordem Tercei-
ra do Carmo, SanrAnna, S. José do Balem
i* no convento dc S. Francisco;

ás IO, convento do Carmo, S. Bento, San-
ta Cccilia, Coração de Jesus, Braz, Pinhei-
ros, freguezia d«. O', Santo Amaro;

ás 10 e meia, Sanla Iphigenia, Penha c
110 convento da I. Conceição;

ás 11, cathedral provisória, Coração de
Jesus c S. Bento.

BENÇAM DO SS. SACRAMENTO
A's 6 e meia da tarde nas matrizes de

Santa Cccilia, Consolação, Braz, S. João
Baptista; S. José do Belém, Bella Vista.
Canil,ticy, Santa Iphigenia.

Egrejas do Coração dc Jesus, Coração de
Maria, convento da I. Conceição.

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA

A's 7 e meia da manhã, em SantWnna;
ao meio dia, na Bella Vista;
á 1 hora da tarde, em SaiiFAnna. Santa

Cccilia, Cambucy, Braz, Coração de Jesus;
ás 2 c meia da tarde, no convento da I.

Conceição e S. Gonçalo;
ás 2 lioras da tarde, no curato da Sé, Con-

solação, S. João Baptista, S. José do Be-
lém.

REUNIÕES

Após a missa cònventual dos confrades
de S. Vicente de Paulo, do curato da Sé <¦
matrizes da Bella Vista e S. João Baptista

PELAS PAROCHIAS

SE'
Collegio Tamandaré — Encerra-se hoje

o septenario de N. S. das Dores.
Haverá, ás 8 horas da manhã, missa «

communhão geral das alumnas.
Dar-sc-á nessa occasião a tocante ecrinio-

nia da primeira communhão dc muitas
alumnas.

SANT'ANNA
Matriz — Celebra-se hoje, a festa dc N.

S. da Salettc.
Haverá missa de communhão geral ás 7

e meia, e missa cantada sob a direcção do
maestro Ricardo Galli, ás 9 e meia, cora ser-
mão ao Evangelho pdo exma c revmo.
monsenhor Frandsco dc Paula Rodrigues.
vigário geral da ardiidiocts.

De tarde, is 5 horas, solenne prodssão e
encerramento da festa, com sermão pelo
revmo». («dre Francisco Rodrigues lcnt* da
Seminário Metropolitana Sm seguid* fo-
gos de artificio e leilão em beneficio das
obras da matriz, tocando a bonda de txmsi-
ca de SanfAnna.

As prendas paia o IciUo podem ser en-
tregoes ás ruas Voluntários da Pátria n.
467, Amaral Goma n. 2 e Alfredo Pujol n. 1.

EXTERIOR
_!rp.*f«/i«M

Lemos mim jornal de Boems Alces qt» o
3i_igo costume de exhit>ir-se ricos tapen -.
cortinas, colchas e ornamentar as fachadas
oom flores naturaes, costnme este que sc
KeaçaEsoH em Bennos Aires, por occasião
*_j procissões de Corpus Christi, desde os"empos coloaiacs, reproduzir-te-4 amanhã,
domingo, por»ooeasiã:> da prodssão do Se-
nhor Mila-groso, e na qual conconrerá todo o"high-liie feminina portenha

membros para introduzir o novo soclo,
Introduzido lia sala, foi o sr. GoVies dos

Sanlos saudado, num eloqüente improviso,

pelo sr. dr. Estevam Bourroul, que p\jz cm

relevo os dotes do novo sócio, lão conheci-
ib na imprensa portugueza como na brasi-

leira, e autor de numerosos trabalhos. Dis-

se o dr. Bourroul que, si cm geral as intsti-

ti. ões honravam as pessoas, que distin-

guiam, outras vezes — e esse era o caso
— era;u os distinetos que honravam as insti-
tiiiçõcs qtíc os chamavam a cooperar rjos

seus trabalhos.
0 discurso de sua exc. 1..' uma justissi-

niti consagração á iiítellectualidai.. '-illidriV

l; e á rara erudição dc Gomes dos San-
í

lim breves palavras, o sr. Gomes dos San-
to- frizou quanto a sua modéstia c a crtn-
sciencia da sua nullidade ciam attingidas

pela generosidade • do orador, assegurando
ao Instituto o seu propósito dc collai)orar
(lcilicadamente nos trabalhos dn illustre col-
lectividade «pie o honrara; conferindo-lhe o
diploma th sdcí.o.

Assignádá pelos srs. Gomes dos Santos,
dr lis levam Bourroul c dr. A f fonso de
Freitas, foi enviada á mesa uma proposta
de admissão dò nosso prezado companheiro
di trabalho, dr. Mario Barroso Henriques
«l,i Silva. A proposta especificava os titulos
scicrilificòs dp nosso illustre collega, que,
sendo 11111 jornalista di-lindíssimo, honra as
tradições universitárias de Coimbra, onde
se formou com todo o brilhantismo, e o seu
diploma dc membro do "Instituto" de
Coimbra. A proposta foi á commissão res-

pictiva para liar o seu parecer.
No ordem do dia, o sr. dr. J. J. de Car-

valho fe/. a sua aniiunciada coinniunicação
sobre os Andradaj e o marquez de Valeriça]
contraditando o discurso proferido na ui-
lima sessão pelo sr. dr. Bourroul. O illus-
tre orador manifestou a sua erudição sobre
o assumpto, esclarecendo varias obscurida-
des daquelle tempestuoso periodo histórico,
íi - perto dc nós ainda, e já tão ennevoado
pola 

' 
gemia.

Condi. o orador — que qualquer tenta-
tiva para ri», 'ir a figura dos Andradas
na historia será mpre vã, porque a mão
«Io hoinem é impptei, para isto. Os Andra-
dai estão deíinitivamt- integrados 110 lo-

gar que a historia lhes as.-.„"'ki.
O sr. presidente, antes de íecii,,.

são, referiu-se ainda ao sr. Comes dos San-
tos, com extremado elogio, salientando o
renome que os seus traUilhos literários já
tinham conquistado entre nós; c disse que
cnm muito prazer via associado aos traba-
lln,.; da corporação, que se honrava em
presidir, quein tanlas manifestações do seu
mérito dera já.

A próxima sessão foi marcada para o dia
íi de outubro.

Concluindo esta ligeira noticia, cumpre-
nos saudar- efíusivamente o nosso distineto
collaborador, sr. Gomes dos Sanlos, pela
»na recepção official na douta cóllectivida-
dc, de qi.. cllc fica sendo um dos mais bri-
Ihantcs ornamentos.

wta_s-- __. . ¦-anéis}—<g*»^y__ ———^-—xnm

CEIE BE MORTE

CORINTHIANS VERSUS \
INTERNACIONAL

Será disputado hoje, 110 Parque Antar-
clica, o 18.0 match de campeonato de foot-
bali, entre o Internacional c Corinl-hinns
Paulistas, cujos teams são os seguintes:

1.0 team
Casimiro l

Fulvio — Ciisiinirii II
Pollici — Bianco -- César

Aristides — Pe rés — Amilcar — Joaquim
— Rogério

2.0 liam
Xéquinho — Apparicio — Mario — Sanl'-

Anna — Américo
Jacintlio — Baptistu — Annibal

Spessai*»' — Manuel
Sebastião

CYCLISMO

YPIRANGA VERSUS GERMANIA

Realiza-se hoje mais uma jirova do cam-
peonato da Liga Paulista de Foot-Ball, en-
tre o Club Athletico Ypiranga e o Sport
Club Germania.

São os seguintes os teams do Ypiranga:
1.0 team

Conslastino
Nicl — Watzk

Achilics — Tliicle — Pyles
Alberto — Joaquim — Iuichs — Arthur —

Xavier
2.0 team

Nunes
Clemente — Camera

it.. '''uiglit — Braga — Crassmann
Honorio — ''-lleza — Hemi — Fábio —

Antonio
0 match dos 2.os team. -aliza-se ás 10

lioras.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA PACAEM-
BU' VERSUS SPORT CLUB S.PAULO ATHLETICO

Será jogado boje, ás duas horas da tarde,
110 ground daqueila sociedade, um matcli de
foót-báll entre os 1.0 c 2.0 tcams da A. A.
1'acacinliu' com os do Sport Club S. Paulo
Athletico.

listão assim organizados os teams daqueila
associação:

1.0 team

Armando
René — J. Santos

_ Brcgiani — Francisco — Ezéquicl
Justino — Rodrigues — Euripedes

— Germano — Alfredo
2.0 team
Paschoal

Barros — Corrêa
Quito — Benedicto I — Pereira

Julio — Benedicto II — Gomes
— Thomé — Alexandre

*
Realiza-se boje, ás 2 lioras da tarde, 110

cimpo da várzea do Glycerio, um match en-
tre os primeiros teams do Club Aroma ver-
sus Scratcli Bandeirantes.

0 team do Club Aroma está assim con-
stituidò":

Domingos
Alfredo (cap) — Renato

Joaquim — Luiz — Attilio
João — Jorge — Benedicto

— Vicente — Paulino
Até á ultima hora, o scratch dos Bandci-

rantes não tinha dado a lista dos jogadores.*
A convite do S. Club S. Bernardo, segue

hoje, pelo trem de 1.40 da larde, para aquella
cidade, o Chaiítècler, do Club A. Paulistano,¦'"«• rlisttltará nm mo •*»*¦ ' " __..,

J.vis o ii.-,i:ii uo ciíantccher:
Plinio

Breves — P. Affonso
Ribeiro — João — Oswaldo

Vergueiro — José — Paulo — Militão
— Zuzu'

NO GROUND DA FLORESTA
Realiza-se hoje, ás 8 horas da manhã,

no ground da Floresta um match de foot-
baile entre o The American Foot-Ball Clu!)
e S- Paulo Regatas.

Eis o team do Americano:
Hugo

Pedro — Mcngc Tí
Fernando — Menge I — Corrêa

Moreira — Aldo — Euripedes

GRANDE CORRIDA

Dli MOTOCYCLETAS

No dia 5 do próximo mez «le outubro, cf»
fecti)a-se mna grande corrida de molocy-
cletas, entre esta capital e Santos.

Para o bom resultado desta corrida, já
concorreram as seguintes casas: N. S. L'.,
Molo Revê, Autò-Itala e Pneus Pirclli.

Garantiram o seu concurso os represen.
tantos dos Pneus Continental, F. N. c Ter.
rol.

E' o seguinle o regulamento dessa sen»
sacional corrida:

1.0 pircuiso — S. Paulo, Villa Marianna,
S. Bcrriardb, Villa Rio Grande, Zanzalan,
Alto da SeVra, Cubatão, Santos, kilometros
mais ou tniltios 100.

2.0 — Calégoria — As machinas não dc-
verão sir siiperiores a 3 t\'2 H, P. Monoci-
lindrica. I

3.0 _ Nd acto da inscripção, a equipe do
verá entregar uma declaração da força da
motor, pesb da machina, marca da maclii-
na c marca dos pneiimaticos.

4.0 __ A1 força do motor que íoi garanti-
da na inscripção, será controllada no acto
da partida) _

5.0 _ Os corredores serão divididos em
equipes de dois cada uma e bastará que che-
gue um dos corredores para se declarar,
vencedora p equipe á qual pertence.

6.0 — Caso um concorrente não achar
companheiro para formar equipe, poderá
tambem to/nar parte sósinho, porém, pa-
gando sern/pre a inscripção como si fossa
equipe. /

7.0 —.'Partida — A partida em S. Pau-,
lo terá logar ás 6 horas da manhã, do largo
S. Francisco, via Brigadeiro Luiz Antônio,
Avenida Paulista, rua Paraizo, rua Verguei-
ro, Villa Marianna. As partidas das éai»-
pes serão de 20 em 20 minutoc, .-uuiiau
por ordem de inscripção, conforme os nu-j
meros grandes que cada concorrente levará
nas costas.

8.0 — Chegada — A chegada em .Santos
terá logar no largo do Rosário. 1

9.0 — Juizes — Haverá dois de parlida
e dois de chegada, além dos da imprensa,'
que será expressamente convidada.

10.0 — Conlròlles — Haverá tres con-
trolles: um em Villa S. Bernardo, um em
Rio Grande Villa, um cm Cubatão, a cada
um desse controllcs o corredor deverá as-
signar o seu nome.

n.o — A corrida sc realizará com qual
quer tempo.

12.0 — Cada equipe no acto da inscripção
deverá pagar 2r,$ooo. As inscripções estarão
abertas até ao dia 30 do corrente, na casi
do sr. Aldo Tassi, na rua B"-*"«o de Itapo
tininga n. 22, das 5 11*2 ás 7 ij^"" horas d-
noite.

13.0 — Premios — A equipe vencedora
receberá duas grandes medalhas de ouro,
tendo gravados os seguintes dizeres : " Gran-
dc corrida de motocycleta — S. Paulo-San-
tos — S—10—1913 ", inscrevendo-sc tambeu
o tempo empregado.

A equipe chegada em 2.0 logar receber!
grandes rredalhas de praia.

PELOTA
FRONTÃO BOA VISTA

dl

Como se deu o fltolo — l-riivlileiielas po-
lliiíi«'s — Outras notas

SOCCORRO, 20 — No bairro •' •"'.:'....
!«'., districto '. ^.i«i«|io Mystico, em casa

de Casciaiio Alv-; de Sousa, na occasião em
«pie terminava uma dcstálla dc fumo, achar
vani-se reunidas diversas pessoas, entre
ellas José Luzia e Abrahão Pinto; por 11111
motivo qualquer, Abrahão Pinto, que é .i«.
de José, ia retirar-se, quando José lhe disse
que esperasse para cear. Abrahão queria re-
tirar-se com sua mulher, pois já era larde, c
estabeleceu-se uma discussão entre elles, teu-
do Abraliã»! offendido José com uma fa-
cada 110 peito.

José puxou de uma espingarda, que se
achava deperidurada perto, e desfechou um
tiro contra seu lio, o qual cahiu fulminado,

José, vendo o resultado da sua acção, ten-
tou fugir para o Estado dc S. Paulo, vindo
íóra de lioras parar cm casa de Porfirio dc
ial, 110 bairro das Lavras, de baixo desla
comarca, acompanhado de um seu irmão e
seu pae.

O inspector do quarteirão, sabendo do fa-
cto criminoso, deu as providencias que o
caso exigia, fazendo prender todos e trans
portando-os para esta cidade;

O sr. delegado de policia mandou tomar
por termo as suas declarações, e communi-
cou o facto ás autoridades da vizinha fre-
guezia.

Hoje, á requisição daqueila autoridade, foi
remettido o criminoso, acompanhado do in-
speclor do quarteirão daquelle bairro, um
soldado dc Minas e 3 paizanos, para Campo
Mystico, afim dc se proceder á formação dc
culpa.

Em Soecorro
Um crime de morte — Pormenores do

facto
SOCCORRO, 20 — Conforme noticia-

mos, deu-se neste municipio o assassinato
de Benedicto Mandioca, tendo sido o as-
sas sino Nicanor G«'x*s de Moraes, moço tra-
balhador e bom chefe de famiiia, ao passo
que Benedicto não passava dc um desor-
deiro.

O facto deu-se da seguinte forma: eram
8 horas da noite, mais ou meno», estava
numa venda, no bairro do Belém, distante
desta ddade tres kilometros, Nicanor Góes,
Benedicto Mandioca, um irmão deste e ou-
trás pessoas.

Benedicto, como em de costume provo-
«car, começou a (Erigir insultos a todos qnc
alG se achavam, inclusive mn sen irmão.

Nicanor, «joe é nm bom rapaz, despediu-
se para ir embora, sahindo eni _-gui<tá, Be:
nedicto no seu encalço, dizendo que o es-
perasse qoe precisava falar-lhe.

Nicanor, epie conhece BcneíIScto, poz-se
a «correr, e nisso Benedicto saca de orna
faca e corre atras de Nicanor.

Este, que se achava annado de uma gar-
uiclia, correndo^ virou-se para tria, desfe-
chando nm tiro em Benedicto, liro este tão
certeiro, qne a bala foi alojar-se no mamd-
lão esquerdo, produzial. lhe a morte ins-
tanta cria.

Nkanor aprescn__-»c ante-hontem & po-
lida, afim de esperar o qne fór <ie justiça.

A policia abriu rigoroso inquérito a res-
peito, tendo tambem procedido ao anto de
levantamento do cadáver, no iogar cm que,
foi encontrada

llurza Menge III

TIRO
TIRO PAULISTANO N.' 35

Hoje, si o tempo permittir, haverá exer-
cicios de liro, das 8 horas da manhã ao
meio dia, uo stand desta sociedade, em Pi-
nheiro-».

., uirao dc (lia, como auxiliares do dire-
ctor de tiro, os srs. Carlos de Aquino e Eu-
clyd.es Raider.

HOCKEY
SEGUNDO MATCH INTERESTADUAL

Cariocas v. s. IVhile Star
Realizou-se hontem o segundo match in-

tercstadual, havendo disputado os Cariocas
e Whitc Star.

O resultado foi o seguinte:
Wiiiie Star 8 goals

trli Carioca .... 2 goals

Digna de admiração é a tenacidade
empresa desta veterana casa sportiva.

Não se passa um domingo que não scji
ai ._naladò por um brilhant* espectaculo
realizado no ^.i.jrarii-frronião Boa Visla.

Para hoje, por exemplo, já está annuncia»
da uma variada funeção cheia dc quinielai
simples, e dentre as quais se destaca umi
sensacional quiniela de honra a 8 pontos, ers
que figurarão os intrépidos pelotaris .ala»
cain, Gaspar, Potonito, Villabona, Gurru»
chaga c Lino.

1913:

Qttin.
1

Resultado do dia 19 de setembro d<

Duplas RateiVencedores
Izaguirre — Albisua
Urnieta — Izaguirre
Mazo — Albisua . ,
Urnieta — Mazo . .
(jogorza — .Mazo .

Sc

Mazo — Izaguirre . . .
Albisua — Ascanio , , ,
Urnieta — Izaguirre . .
Albisua — Urnieta . . . ,

10 Gogorza — Isaguirre . .
11 .Mazo — Ascanio . . . .
'- -Urnieta — Albisua . . .
13 Urnieta — Albisua . . .
14 Odriozola — Zalacain . ,
15 Villabona — Zalacain . ,
16 Gurrucliaga — Zalacain ,
17 Lino — Leceta
18 Lino — Zalacain ....
19 Villabona — Odriozola ,
20 Zalacain — Villabona .
21 Odriozola -— Gurrucliaga
22 Lino — Gurrucliaga . . .
23 Lino — Villabona . . . .
24 Leceta — Odriozola , . ,
25 Leceta — Odriozola . .
26 Lino — Odriozola . . .
27 Gurrucliaga — Zalacain .
-'8 Gurrucliaga — Zalacain
29 Leceta — Odriozola . .

23
-'•I
_'0
12
20
45
12
24
3d
36
36
30
25
34
26
16
23
15
2Í
1.1
1.3
3*5
24

ií-.tnii
28$. iü
15. !')1
I2$50(|
19$oou
25$(5oct
2.s:fooo
28$_ xi
18*400
44$40q
21ÍI/I0
22$6oq
20?10a
28*5,00
3_'3í.oci
21?S.)0
23$3Òo
19Í700
54Í400
24$<Joa
20$^on
'7?7»o
21 Ifijoa

26 30$-,o.
15 2.^00
45 3i?lr«>
12 21S0O"
lú l8$5CH!
13 I0?6oq

REGISTO

DE ARTE
_^_^^-MM-_P_M_____-_____M________HHh

liXPOSIÇAO DE «ARTE FRANCEZA

Com o fim de tornar cada .'ez mais at-
trahentes os concertos da exposição, a com-
missão dc festejos, dc que é presidente o
sr. dr. A. Padua Salles, resolveu encarre-
gar a dislineta cantora sra. d. Margarida
Picard (que tambem faz parte da referida
commissão) de organizar os programmas
dos futuros concerto»», aproveitando-se as-
sim novos c brilhantes elementos, que tam-
bem desejam tomar parte nos concertos da
exposição.

E' possivel que, numa dessas reuniões
musicaes, os nossos amadores tenham agra-
davel surpresa.

A estimada -cantora da Opera de Paris,
que 4 a sra. d. Margarida Picard, fará pu-
blicar previamente a* programmas que or-
ganir ar, e sabemos finalmente que a mesma
artiata sc fará oavir em escolhidos trechos
do ten opulento e finíssimo repertório.

? ?
EXPOSIÇÃO AMISANI

A exposição de pintura de Giuseppe
Amisani teve hontem uma concorrência
pouco vulgar.

Vimos, entre muitas outras, as seguintes

pessoas:
Sr. dr. Javetí, Madurara, dr. J. J. de

Qudroz T«_les, Cdcstino de Azevedo, dr.
Freitas Valle, JoSo Phóca, João de Altnd-
da e Brito, Coriolano Lazzoto, mme. Mar-

garida Basch, mme. Eleonora Fenroni, mlle.
Maria Ribeiro dc Sousa, mme. LuciTm Ri-
l«iro ile Sousa, mme. Sarah Ribriro, mme.

Berthe Worms, mme. Giacinta Crcspi, mme.

Adde Rondino, dr. Cario Ascoü, Ing. Cario
Nota. , dr. Sylvio «de Campos, dr. Octavio

.Rodrigues dos Santos, dr. Paulo Dias, mme.

Stcfani-Bcitacchi, Giacinto Crcspi, G. Sta-
race, L. Steimberg, Cesare Sormcnti, mme.
Luba Klabin, mlle. Segall, Lasar Segall,
Sylvio Stoppani, G. Bosio, Ricardo Gallo,
Alcyr Porchat, dr. Aurcliano do Amaral
Junior, Ernesto Valls, William Zadig, Jor-
ge Fischcr Elpons, dr. Mario de Sanlis,
mlle. Elvira de Santis, dr. Chichòm Netto,
V. Rizzotti, dr. H. Siciliano, mme. Constan-
ça Mendes, mme. Sampaio, Antonio Rodri-
gues, Paulo Ambrosoli, Arthur de Lima
Pereira, Paulo Andrade, Attilio Borelli,
Luiz Galvão filho.

* ?

EXPOSIÇÃO DELLA I.ATTA

Encerra-se hoje, definitivamente, a inte-
ressante exposição de pintura do sr. Um-
berto delia Latta.

O sr. delia Latta, que vendeu quasi todo»
os quadros expostos, já entregou á directo-
ria da Cruz Vermelha 20 o|o do produeto
da venda dos quadros que figuram na tom-
bola, o que é uma prova do seu espirito al-
truistico.

Atí agora, foram retirados os seguinte-
quadros, premiados na tombola:

Série A — N. 31 — ixs premio — Sr.
Pasquale Sinisgalli. N. 98 — _o premio —
Dr. Aureliano do Amaral. N. 99 — 3»o pre-
mio — Dr. Escobar. — N. 34 —4.0 premio
— José da Cunha Frei re. Série B — H. 26

20 premio — Carlos Hcínhe. N. 53 —
_o premio — Frederico H. Gonçalves.

Foram adquiridas mais as telas: n. 3c"Virgem Silenciosa" e n. 19, "I«ua chda",
pdo dr. Rubião Meira.

+ ?

BARYTONO BRASILEIRO

Deu-nos hortem o prazer da sua visií.

o festejado barytono lirawldro sr. Ernesto

de Marco, tr.'. por esta dias, 
'::•* 

uma

audição á imprensa desta capital.
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OS SBNSACIONAES EXERCÍCIOS DE HONTEM
- ?»<•*.-

e úwM acção cistre as forças ik guarnição <•. O partido
ijígso - fis penadas do combate - ffi bravura dos nossos

soldados e officiaes -• Varias notas
Conforme noticiámos, realizou-se hon-

tem a importante manobra da qual demos
noticias,

Desde as primeiras horas da madruga-
da, já era intenso o movimento nos qüai'-
teis.

Dndo o "alarme" as diífcreutes unida-
des que deviam lotnãr parte no exercício
reuniram-se rapidamente, equipadas em or*
dem dc marcha', aguardando a ordem da
partida.

Desde a véspera. 03 nossos graduados c
10I dados mostravam-se enthusiasmados.

Mais do que nunca, o calcado, cqtupamcn-
to, o fuzil, as montadas, mereceram os seus
cuidados.

Estas pragas, que a população observa
com carinho quando entregues aos seus mui-
tiplos misteres inherêntes á segurança pu*
hlica, policiamento, guardas, deligeiiçias,
etc., e que applaude nas paradas pelo gar-
bo com-que se apresentam, pelo rigoroso
alinhamento de sua.*, fileiras, pelo encanta-

"•¦"Minctn dos LX<.'rcicÍos qut. execu-
Iam. sabiam que a noticia da manobra es-
tava despertando nas rodas civis uni gran*
dc enthusiasmo e elles sentiam-se orgulho-
sos por terem; mais uma rc/., o ensejo] dr
mostrarem as suas qualidades combativas.

A madrugada de hontem encontrou, pois.
os nossos officiaes, graduados e soldados a
postos.

Nos palcos dos quartéis, as arma* eus*'.-
rilhadíis, as montadas e os homens só espe-
ravam a ordem de marcha.

O tempo nevoento e a garoa impertinente
daquella hora não conseguiam arrefecer «.
ardor dos nossos militares.

Não admira, pois, saber-se que, desde a
Véspera, er,: real e visivel a animação nos
quartéis.

¦— E* amanhã, diziam alguns...
— Sim, amanhã, respondiam ouiros.
E alli mesmo os grupos de soldados sc

formavam e, eomquauto de positivo nada
ainda soubessem, corriam os ditos a propo-
lilo da manobra, do partido, do ataque, da
defesa.

Cruzavam-se os de um partido com ca-
tnarailas que tomariam parte no outro.

—Olhem, vocês do " vermelho ", ensebem
bem as cancllas. porque é de en filada que
vocês voltam para a Sé.

—Deixem disso, " brancos", que vocês
vão nadar todos uo mar de Santos.

E assim uni vae-vem continuo de homens
e pilhérias, estas mais ou menos engraça-
das, porém, todas atiradas ao grand" «l*** ¦'¦•

amanhã.
Os inferiores e os officiaes tambem não

ficavam calmos.
Estes e aquelles, em salas separadas, ou

nas reservas-, esboçavam planos, riscavam
papel, consultavam o mappa, alguns a me-
moria, outros os regulamentos.

Emquanto isso, os chefes, os que mais ti-
nham responsabilidades reuniam os auxilia-
fes mais graduados do partido, a uma con-
«ferencia: aqui, o mappa do logar era estu-
'dado attentamente, o "curvimetro" 

pcrixir-
ria distancias, os " desfiladeiros" eram as-
signalados, as "pontes" vigiadas, medidas
as " alturas ". .

Alguem, que já, conhecia o terreno, fazia
jura de que nessa ou naquella "posição"

seria impóssivcl resistir, que o "angulo

morto" pèrmittiria a passagem do inimigo,
etc.

E as ordens de marcha chegaram para os
dois partidos, com grande contentam ""to
dos commandantes c coinmandados.

Deixemol-os partir e reproduzamos aqui
a parte official que conseguimos obter c
que nos foi possivel publicar:

SITUAÇÃO GERAL
"Um 

partido inimigo (bandeiras c kepía
"brancos.) desembarcou de surpresa eiíl
"Santos", na noite dc 19 «le setembro.

"Conseguiu aprisionar a guarnição d*.
"Santos", apoderar-se da estação da estra-
" da de ferro, do deposito das machinas, do
" telegrapho e ainda cortar a rede tclcpho-
"nica, impedindo toda communicação para" esta capital."

Este despacho, enviado ao Commando
Geral das iron.is c't S. Paulo, e do qual foi
portador um pombo (do pombal militar de
Santos), é confirmado por uma çomniuhi-*
cação particular, que acerescenta 

"haver o
partido invasor feito seguir um trem com
destino a S. Bernardo, cotidiiab''' ««opas
tle infanteria e cavalla-rip'¦"

Estas noticias -'* .,«antes chegaram a S.
Paulo ás .. 50 da madrugada.

SITUAÇÃO PARTICULAR

Do partido vermelho

O Commando Oeral ordena immediata-
mente a centralização das tropas e faz se*

guir unia primeira columna/ que confia ac
commando do tenente coronel Arthur da
Graça Martins, a quem dá a ordem seguiu-
tc:

" Seguir ininieditameiitc a tomar posi-
ção na collina (lkx>) a uni kilometro mais
ou menos a sudoeste do Ypiranga.

Deveis interdizer ao inimigo as duas

passagens do córrego de Moinhos (estrada
que conduz de Meninos a Villa Marianna
e ao Ypirônga, Vossa missão é de pròhibir,
r».r/c o que custar, que o inimigo tome pos-
sc do Ypiranga ou de Villa Marianna.

Scinti fico-vos mais que vou fazer neste
memente seguir uni batalhão para Villa Pru
Jrntc, o qual ficará encarregado da defesa
da Estrada de Perro dc S. Paulo a S. Der-
nardo.

" Conto com elementos para fazer-vos re-
forçar a partir das 11 horas da manhã."

Do partido branco

O commando das tropas invasoras, de
posse da estrada de ferro, faz seguir de
trem de Santos para S. Bernardo uma pri-
meira columna, sob o commando do major

Joviniano Brandão de Oliveira, a quem cn-
trega a seguinte ordem:

" Ao desembarcar em S. Bernardo (seis
horas do manhã), marche immediatà-menle

'*¦ ' — ~., snhri- Villa Marinii,'"
conforme as circumstansias; vossa missão é
a de apossar-vos de uma das duas dos rc-
feridas localidades e de alli umnter-vos' até
a chegada de novas forças que enviarei c
que alli estarão ás 11 horas mais ou menos.
Assim reforçado, proseguirá o ataque a
S. Paulo."

COMPOSIÇÃO DOS PARTIDOS

5.0 batalhão de infanteria, Corpo Escola
(curso especial militar, escola dc cabos, es-
cola de recrutas), um esquadrão de cavai-
laria, duas secções dc metralliadoras porta-
teis, luna secção de metralhadoras automa-
ticas e um trem sanitário.

1.0 batalhão de infanteria, unidades dos
2.0, 3.0 e 4.0 batalhões, um esquadrão de
cavallaria, uma secção de metralhadoras
montada, um trem sanitário.

ZONA DE MANOBRA

Fica limitada a Leste: pela estrada dc
Ferro ae o. iumo n. o. neinatuo ^cj.».
vãmente) e a Oeste pela estrada de A/cm'-[ q chcfè üo pa
nos a Villa Marianna.

EXECUÇÃO DA MANOBRA

Partido branco

C mipenetrado da necessidade de comple
lar a surpresa de ataque a Santos, com umu
manobra rápida, o major Joviniano decide-
se a atacar o Ypiranga pelo caminho mais
curto, e determinar 11111 falso ataque á pon-
tc «li córrego do Moinho (sobre a estrada
de .Meninos a Villa Marianna).

São tomadas, por conseguinte, as seguin-
tes disposições:

Cdvalloria — Faz seguir dois reconheci-
mentos, um sob'* 1'piranga, outro sobre
Villa Mariac .,,,

'' ...io «Ia cavallaria irá rapidamente á
¦"•no do Ypiranga e delia tomará posse.

Infanteria .— A columna principal, pro
cedida por uma companhia de vanguarda c
cobcrla por patrulhas de flanco, é dirigida
sobre o Ypiranga pela estrada dc Moinhos
e Meninos.

Ao mesmo tempo, uma secção de infante-
ria e uma de cavallaria executam 11111 falso
ataque á ponte a sul de Villa «Marianna.
afim de despertar a attenção do partido ver-
melho para aquelle lado e mascarar a in-
tenção e a direcção do ataque geral.

Partido vermelho

Por seu lado, o tenente coronel Arthui
da Graça Martins; sabedor de que a estra-
dd de ferro é guardada pelo batalhão envia-
do a Villa Prudente e só tendo a recear «>
ataque pelas estradas Moinhos, Ypiranga,
Meninos e Villa Marianna, expede as or-
dens seguintes:

1.0) Cavallaria. — Dois reconhecimentos
são enviados em direcção a S. Bernardo,
um pela estrada Ypiranga Moinhos, e ou-
tro pela de Villa Márianna-Meninos.

O grosso da cavallaria cobrirá a infan
teria na frente e nos flancos a sul do cor-
rego de Moinhos.

Terá por mis ão especial oppor-se ás em-
presas da cavallaria adversaria, esforçando-
se ainda, para retardar a marcha do partido
branco.

A' disposição desta cavallaria pen- .ne-
cem molocyclctas para o serviço '' - trans
missão de iti formações ao co'*' .. mdante do
partido.

2.0) Infanteria. — * «na secção em pri-
meira linha é collo ja na ponte do corre-
go Moinhos a st*' ae Villa Marianna; duas
secções *•*¦ enviadas em primeira linha, na
•«.me sobre, o mesmo córrego a sul de Ypi-
ranga.

Estas secções de primeira linha não de-
vem deixar-se approximar pelo inimigo.

Sua missão é dc' retardar a marcha tio
mesmo, fixar completamente o comman
dante do partido vermelho sobre a impor-
tancia dos ataques do inimigo.

Deverão defender suecessivamente as al-
turas a sul das pontes e as próprias pon

tes, retirando-se, em seguida, pelos flan-
cos, de modo a desmascarai a frente do
combate.

O grosso do partido permanecerá atrás
das critas, a meia distancia, entre as duas

pontes e a mil e quinhentos metros mai?
ou menos de ambas.

DESENVOLVIMENTO DA ACÇAO

Partido branco. — A's 9 horas c 15 mi-
nutos, o chefe do partido branco c infor-
mado pela cavallaria de que as duas pou-
tes do córrego Moinhos são occupatlas pelo
!*!miirn e que o córrego não é vadeavel.

..*-',.

e lonia definilivamenle 1:01110 objectivo
principal a ponte de Molnhos-Ypiranga;
eom a companhia dc vanguarda engaja o
combate coni n primeira linha tle defesa
do partido vermelho, que é obrigado a rc*
cuar; dispõe uma parte de suas forças a
cavallo da cstrjida e, de frente á ponte,
lança tuna columna dc assalto á b:\ioinl»
sobre Moinhos, depois sobre a ponte, fa*
zeiido-se proteger pelo fogo dus tropas a
eavallo do caminho.

A ponte é tomada ao pusso dv carga e íi
companhia de testa consegue assim ganhai
as habitações a norlc da ponte,

As duas companhias que estavam A rc
taguarda, protegidas pnr sua vez pelo fogo
ila companhia de tesia, transpõe a ponte,
lambem ao passo de carga, e vão prolon-
gar a direita da companhia já collocada,
procurando ganhar j flanco esquerdo da
defesa.

A ultima companhia, que ficou proviso
rlamente como reserva, atravessa tambem
a ponte e vem apoiar a linha de ataque.

Pariido vermelho. — A's 8 horas e 55
minutos, o chefe do partido vermelho é
avisado pela sua cavallaria de que unia sec-
ção de infanteria e uma secção de cavalla-
ria inimigas se dirigem sobre a ponte dt
Moinhos a sul de Villa Marianna e que
outras duas secções dc cavallaria sc diri-
giain a Moinhos e que se achavam a dois
kilometros ao sul da Ponte.

A's o horas e 30 sua cavallaria previnc-o
que o grosso do partido branco se dirige
sobre Moinhos e que a sua vanguarda está
a um kilometro da casa mais a sul.

O chefe do partido vermelho, esclarecido
sobre a situação do inimigo, faz avançav
todas as suas tropas sobre a crista que do-
mina a ponte de Moinhos; faz oecupar por
uma fracção as casas que contornam a cs-
trada de ferro, escala algumas unidades
nas proximidades c dispõe Ires companhias
no seu flanco esquerdo, bem dissimulada»
e prepara-se para um contra-ataque, cn-
viarido ordem á sua cavallaria para concor-
rer a esle contra-ataque,

A's io horas e «-"OÃniinutos, no momento
em que se produzia o ataque do partido
branco e einquanto transitava pela frente,
o partido dá defesa o, fez acolher com fo-
gos violentos por uma secção de mètfalha-
doras aut unaticas collocada defronte á sa-
bida da ponte c com cerrada fuzilaria por
uma companhia de, centro e coni um contra-
ataque no qual operaram ires companhias de
infanteria e um esquadrão de cavallaria.

Neste momcritdí 10 horas e .15, o coronel
Antônio Nérel, chefe da missão instruçto-
ra, fez cessa'r o fogo e reunir os officiaes
para proceder á critica das operações,

Os commandantes ' de caria partulò fize-
ram succtssivanientc a exposição das diffe*
rentes pha?'—da acção, das informações re-
cebidas e'ordens dadas.

O director da manobra, põr sua vez, aua-
lysòu os princípios que deviam ser obser-
vados, as vantagens que decorreriam da ap-
plicação destes princípios e concluiu decla-
rando que, tanto do lado da defesa como
do lado do ataque, os chefes de partido ha-
viam bem comprehéridido a sua missão.

Considerou, todavia, «pie, não tendo o
partido atacante conseguido enganar o par-
tido da defesa, que, tendo este conseguido
oecupar, a tempo, posições muito fortes, de-
fronte á sahida de Moinhos, executando ain-
da, no momento opportuno, um rigoroso con
tra-ataque ao flano-, direito do adversário,
este *»~to**fodifi-sustentar-sc na posição con*
quistada, -e seria, rechaçado, si o contra-ala-
que fosse levado' *a fundo.

Constatou, com muita satisfacção, o pre-
paro, a resistência e bom humor dc todas
as praças, sem excepção, c o modo digno
pelo qual os officiaes conduziram as suas
unidades.

Assistiu á ultima phase do combate o sr.
dr. Sampaio Vidal, secretario da Justiça t
da Segurança Publica, o qual eslava acom-
punhado pelo seu ajudante de ordens, te-
nente Dantas Cortez, e capitão Eduardo Lc-
jetine, ajudante dc ordens da presidência.

Ao finalizar a critica, o sr. coronel Nérel
foi muito felicitado pelo sr. secretario da
Justiça, que dirigiu palavras dc louvor a to-
da a officialidade e em particular aos che-
fes dos partidos e aos commandantes dos
esquadrões de cavallaria, ao chefe da Missão
Fr-wiceza e ao coronel Antônio Bapii*U da
Luz, commandante geral da Força.

j\. região do combate
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l»or este ra-ppa, o jeitor terá uma Jüea mais ou menos exacta aas interessantes phasos docombate havido entre os partidos «veriwelho» e «branco», do qual aquelle sahiu vnncedor

A's tres horas, mais ou menos, as iro-
pas rccplhçrnm-se ao quartel, vencidos c
vencedores formando unia unica columna.
todos cohcsos no elevado seiitimento de ea-
tnaradagem e disciplina que íaz tln Força
Publica do Kstado uma corporação bem-
quisla e estimada.

0 .'ídeaiitado da hora não permitte rela;
tar ouiros poriiienorcs c dar o nome dos
bravos officiaes que tomaram parte na ma-
nobra, o que. faremos amanhã.

 Elucidando estas notas, publicamos
uni mappa da região em que se desenvolveu
o combate, com os seus pontos priiicipacn
assígnalados,

ara— ¦«¦ —mm ? *&**• <**,**
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ju-la lumna
pela alumna
pelo alumno
pelo altimnc

WAPÇRAWGA

Conforme noliciánios, realizou-se a l'e.-;u
das Arvores, no grupo cscolai' desla ci.laile,
com grandes solennidades.

O programma da bellissima festa teve co-
meço ao meio dia, com o comparecimento
das autoridades e grande numero dc fami-
lias.

Deu inicio á festa o director do estabeleci-
mento, que em bellas palavras fez ver ás
crianças o motivo por que se achavam alli
reunidos.

Em seguida, usou da palavra a professo-
ra do 2.0 ai. to feminino, d. Angelina Ma-
durcira, fazendo uma bonita prelècção, bas-
tante clara, ao alcance das intclligencias in-
fantis.

Após a prelècção pela exma. professo-
ra, observou-se o programma que abaixo
pül-ilicáriios:

"As campinas verdejantrs ", hymno, pulos
alumnos dos t.os annos; " M**u passarinho",
poesia, por João Mendes; "Os dedos", dia-
logo, por Elfrida c Dalila; "A vareta",
poesia, pêlo alumno Lazarò Leite; "A guio-
dice", poesia, pela alumna Helena Macedo;" Saudações ás arvores". poesia, pelo alu-
mno Lauro Zimmermann; "As arvores",
poesia, pela alumna Josephina de Almeida;"A locomotiva", pelo alumno Isidoro Zim-
merniann; "Na aldeia", pelo alumno Arme-
nio Figueiredo; "Arvore da tua", pela alu-
nma Auréa de Oliveira; "A arvore", prosa,
pelo alumno João de Aquino; "Arvore
secca", pela alumna Angelina Mendes; "O

temporal", pelo altimno Ziciniò César; "Or-
valho é a rosa", pela alumna Maria Cor
rêa; "Abelha", 

pela alümnn'Isòlína Zim*
mermanh; "O dia da festa",
líosa Mcrege; "As violetas",
Pcdriná Mendes; "A arvore"
José Fogaça; "Arvore amiga"
Ràiiulpho Mcregê; "Poema da laranjeira"
pelo alumno Leopoldo Zimmermann; "As
arvores ", hymno, pelas alumnas do 2.0 e 3,0
annos.

Abrilhantou a fesla a banda musical Ita-
porángucnse, que executou bellissimas peças
do seu vasto repertório, sob a direcção do
sr. Argemiro Camargo.

O director do estabelecimento encerrou a
instruetiva festa escolar, agiadeccndo a pre-
sênça das autoridades e exmas. familias.

¦ Vindos da capital, estiveram entre
nós os engenheiros srs. dr. Specine, da
Casa Favero, juntamente com o st. Attilio
Favero, importante sócio da Casa Câncer c
Comp., que vieram observar a força do salto
do Rio Verde, para a creação da empresa
electrica nesla cidade.

¦ Tambem esteve nesta cidade o
sr. dr. Rosa. engenheiro do districto, que
veiu verificar os desvios q ie deverão ser
feitos na estrada que' liga- esta cidade ao Ita-
bérá, examinando tambem os serviços da
cadeia.

¦ Estiveram ainda os agentes da Am-
paradora, srs. Salustiano Salgado e Manuel
Pereira, fazendo seguros de algumas fami-
lias.

 Vindo do Paraná, fixou residência
entre nós o negociante Laurindo de Ahnci-
da, afim de collocar seus filhos no grupo es-
raiar desta cidade.

 No dia 13 do corrente, esta cidade
esteve em festas, por oceasião da chegada
dos excursionistas srs. dr. Washington Luis.
deputado estadual e (x-secrclario da Justiça
e da Segurança Publica; dr. Antônio Pra-
do e o coronel Mento Canavarro, que cléscan-
çaram por algumas horas entre nós.

Precedidos da banda musical, foram os
dignos visitantes recebidos pelos alumno*;
do grupo escolar, altas autoridades locaes.
que os acompanharam até ao Ilot«*l Palco.

Ahi, os visitantes foram saudados pelo di-
rector do grupo, que, cm nome do povo ita-
porángucnse. saudou o sr. dr. Washington
Luis. fazendo comprehen ler ás crianças, cm
ligeiras phrases, (piem era o digno visitan-
te que Itaporanga tinhi a honra dc receber
pela primeira vez.

Respondeu o sr. dr. Washington Luis.
ígradccèndò a manifestação que lhe acabava
dc scr feita por oceasião da sua pãssagím
nesta cidade, dizendo que muilo breve Ita-
Dòranga se tornará uma das primeiras cida-
•les do Estado, no momento em que fõr li-
gada por estrada de ferro á capital.

Disse mais que não é só por meio dc es-
trada de ferro que sc podem estabelecer vias
¦le communicação; podia tambem servir-se
¦le automóvel, alé que o governo, zeln.50 pd<.
5cit Kstado, como tem sido, tome a devida
incumbência de ligar todas ns cidades do -n-
'erior por estrada de ferro.

Depois da manifestação, retiraram-se os,
¦Juninos em direcção ao grupo.

Km seguida, deu-se começo ao almoço,
em que tomaram parte os srs. coronel Rc-
bouças; Pedro Gonçalves. Ignacio Gonçal-
ves, influentes membros do directorio politi-
co; Adolpho Gonçalves, Bernardino Fiúza
rapitão Antônio Rodrigues Chaves, capitão
Vicente Gurgel. pharmaceutico Pismel, Raul
P.enck, Orlando Gonçalves, advogado Ar-
mardo Vergueiro, Antônio Marccllino, rc-
presentando o sr. juiz de direito; capitão
Francisco Pedro, Salustiano Salgado, Ma-
nuel Pereira, Attila de Lima, director do
grupo "Octavio A. Bueno"; professor João
Russo, professor Hermelindo Corrêa. Jorge
Zimmerman, coronel João Mendes, collector
?stadua1.

Em seguida, o sr. dr. Washington Luis
visitou o grupo escolar, no segundo periodo.
onde encontrou funecionando as respectivas
classes, com muita ordem, asseio c aproveita-
mento do ensino, felicitando os professores
pelo esforço e emprego do methodo ado-
ptado em prol da causa da instrucção.

S. exc. assistiu, no 1.0 anno, & r&itação
dc algumas poesias; no a.o. a rarios exerci-
cios e problemas de arithmetica, c, no jj>, a
•mia aula de linguagem e leitura.

S. exc visitou tambem a Câmara Mani-
ripai, a odeia c os prinapaM edificios pn-
blicos.

Ne hora da partida dos illustres visitantes,
cora destino ao ririnlio Estado do Paraná,
foi tirada uma ScDissima photographia pelo
sr. Bernardino Finza.

A's 3 boras da tard-r, partiram os exenr-
sionistas no scu possante ant-imóvel de força
de AS cavallos, do uso especial do sr. dr. An-
tonio Prado, para o Estado do ParanA, le-
vando optima Impressão desta cidade.

-— Rtaliiar-se-é no dia 2» a festa do
«çlorioso S. Joio, nesta ádade.

Oi festeiro!, d. Can<fida Corrêa e Antônio
de Lara Leite, estio -empregando t-idos os
eíforços ;¦••:'-. cii, afim de effectuar nma
bonita festa.
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R passeata cívica — ila hissxnenagena a José Garibaldino JaB'dirai tia Luss — Kio consuJatUa italüano —
Sessão sotettine mia "Süaroite •fíBÊgínieri" — O grandobaile nos saiões úo í*s.i*unainiõa _ As coitimeiiio.

rações era Caongt-snas — Diversas motasf9 ._
Para commemorar cdiídignnnicntc a glo-

riosa daia da unificação da Itália, a colo-
nia italiana desla capital realizou brilhan-
les festejos.

Desde pela manhã a cidade apresentava,
com innumeros edificios embandeirados, um
aspecto festivo.

Ao meio dia, na praça da Republica, or-
ganizòu-sc um grande cortejo, promovido
pelas sociedades italianas, com os respecti-
vos. estandartes, c precedido de banda d
musica.

O prestito, poiido-se em movimento, con*.
grande enthusiasmo cívico, dirigiu-se «u
jardim da I.tiz, entre vibrantes açclamaçijcs.

Alli chegado, desfib,ii com garbo dearitt
da estatua do henje Giuseppe Garibaldi.

Sobre o pedestal do monumento foi collo
cada uma placa commemoraAvá.

Na passeala civica tomou parte uma enor
me multidão composta de pessoas de toda*
as classes.

Para o scu maior realce, todos os e.,!*^
belecimentos commerciaes e fabris stispcn
deram os trabalhos, podendo assim tomai
parte na manifestação todo o operariado.

NO CONSULADO DA ITÁLIA

No consulado italiano desta capital, i
cav. Pietro Baròli deu solenne recepção a*
corpo consular, autoridades, membros d:,
colônia c representantes da imprensa,

A essa recepção, que foi concorridissi
cônsulesma, compareceram Iodos

trangeiros nesta capital, representantes di
governo d « Estado, representantes da im
prensa, commissões das escolas acompanha-
das pelos professores e todas as associações
italianas.

Saudando o illustre cônsul, falou o dr.
Leopoldo cie t;reUas, cônsul dc Guatemala,
tendo o cav. Üaroli agradecido em amistosa
al locução;

Entre as pessoas que foram cumprimen-
tar o cônsul Pietro Baròli notavam-se os
srs. professor dr. Rodolfo Camuri, prof.
Silvio Stopagni, prof. Casoni Giovanni, dr.
Corardo Agnolucci, Melillo Biagio, Ser-
riechio Vittorio, Serricchio Iginio, i'*rac-
caroli Giuseppe, Mari Giuseppe, Crespi*
Stefano, Frasca Ivo, Polati Silvio, Ma
setli Alfredo, Milazzb Guglielmò, Lenci
Raniero, Pinto Líònardo, Rondino Vin-
cenzo, !*iICOI tto Raffaele, Guidetti Her-
niiz, Cuoco Antoniiiu, Pagano Mario,
Mahzoli Giovanni, Rea Álvaro, Olcese
Alfredo c Falchi Armando, pelo Institu-
to Médio Italo-Brasiliano " Dante Ali-
ghieri 

"; Ernesto Cocito, «Mario Silvio Po-
lacco, Cavalicre Gálilco Isidoro, pela Socie-
tá Anônima Martinelli; cav. Luigi Schií-
tini, dr. Felice Buscaglia, Pagliaro Dome-
n;ro. dr. Giovanni Sodini, comm. Giuseppe
Ptlglicsi, G. Talplitz, G. Zuccoli, cav. uíí.
Caetano Pepe, pela 

" Dante Álighiçri " 
; Ni-

cola Serricchio, Giuseppe Pucci, Marcélliiio
Marcello, pelo 

"Club Espériá"; maestro
Fráncesçç i!urino, A. Mario De Gugliel-
mo, pelo combato permanente " Sbarco di
Tripoli"; comm. A. Zerrenner, cônsul da
Hclhnda c grão mestre do Grande Orien-
te; Pasquale Frasca, Alfredo Scardigli, dr.
comm, Gino Gelli, prof. Francesco Peila-
tella, pela Federazione delle Sctiole; Massi-
mino Rossi, pelo 

"Fanfulla"; Giuseppe
Rosisio, Picrina Cerri e Jolanda Nuddeo,

.pela escola " Orazio Coclite " 
; Cesare Co-

lombo, Caetano Di Fonzo, Filippo Cerri.
Pacciarclli Vincenzo, li. M. Amadier, Raf-
faele Matlei, Alessandra Sarno, Negri Mi-
chclc, Traldl Giovanni, De Luca Nicole.
Virgili Cesare, Giordano Lodovico, Mat*
tetizzi Camillo, Costato Antônio, Giacomaz
zi Luigi, pelo Gruppo Patrie Batlaglie e
Garibaldini; dr. Leopoldo de Freitas, om-
sul da Guatemala; prof. V. La Gambá.
Giuseppe Mortari, Giuseppe Brasi, Edcn
Lacchia c Ângelo Arena, pela Unione Ma-

gistrale; Ágostino Solimenc, Antônio Fia-
lo, Aldo Zigliòtto, Vincenzo Aragna, pela
societá "Ettore Fieramosca"; prof. Pas-

quale Gissi e Raffaele Cotugno, pela 
" Brec-

cia di Porta Pia"; cav. uff. ligidio Pinot-
ti Gambá, cav. Enrico Misasi, Piva Giu-
seppc, Moradei Rodrigo, Apostólico Gam-
ba, cav. Enrico «Misasi, Pina Biagio,

prof. Francesco Agnello, pela escola
"Primo Maggio"; prof. preole De Lo-
renzi, prof. Sccondo Azzuola, pela sua es-
cola; Alberto Tonisi, pela sua escola.
Caetano Vittorio e Vittoria Tonimasoni.

pelo Instituto Tommasi; Vincenzo Kober-
liello, pelo Instituto "G. Garibaldi"; Me
notti Falchi, ing. Arturo Bagnani e Cuidei
Frioli, pelo 

" Circolo Italiano " 
; Achillc Ke

finelti, cav. Nicola Puglisi, cav. Umberto
Lombroso, Nestòri Fortunati, Umberto
Fihcato, Elvira Tedesco Tuzzi, prof. dr.
Arturo Guarin-ri, prof. dr. Annibale Feno
altea, prof. Ercole De Mutiis, dr. Eugênio
Bonardclli, Societá Italiana "Dante Ali-

gllieri", de Igarapava; Domenieo Miraglia,
correspondente consular de Descaivado:
prof. Olivo Andolfato, agente consular de
Botucatu'; Francesco Salemo, Lunardi.
presidente da Societá Italiana di Botucatu';
De Stefano Francesco, prof. Gabriele Zuc-
chi, Arturo Baletti, tenente coronel Negri.
cav. Luigi, dr. Bayma, pelo sr. dr. Paulo
de Moraes Barros, secretario da Agricul-
tura; Michele Miglino, Salomone Rosia,
Luigi Jovinc, Vincenzo Mattachco, Fran-
cesco Antico, Giuseppe Valcri Walcher,
Georges Bassila, gerente do consulado da
Turquia; prof. V. de Martino, Heraldo
Barbosa, Vittorio Emanuele Lucci e dr.
Frminio Costabil«i.

SESSÃO SOLENNE NA
" DANTE AUGHIERI '

A's 8 e meia da noite, nos salões da As
sociaçSo "Dante Alighieri", houve uma 3cs-
são solenne, presidida pelo cav. Gaet.an
Pepe, i qual compareceram innumeras pes-
soas.

Aberta a sessão, o presidente, após breve;
palavras de saudação ao auditório, deu :
palavra ao orador official.

Em seguida s«óbe á tribuna o sr. Umbert'
Scr-pieri, redactor do " Fanfulla", que pro
nunciou um longo discurso, s<*ndo constante-
mente applaudido.

O orador come-çou saudando a colônia Ha-
liana de S. Paulo, á qual tinha o prazer dt
falar (tela primeira vez.

Fex, cm ««cguida, o-osciinci ¦•¦as eonside
rações sobre o valor «ia historia, qne, com
disse o orador, é uma cadeia cujos elos tão
constituídos pela lógica.

Somos fílhot do passado t artífices dc
futwo: somente o fnroro nâo existe. .

A data de ao dc setembro é daqneBas que
nenhum italiano deixa de comtoemonfí i
terior e exteriormente.

essa dois aspecto.*,: um nacional, fl
histórico; um politico, o outro liU'

Tem
¦¦Litro
mano.

D orador descreve, então, os factos poli-
ticos que reviilsionaram a Itália durante 50
annos.

A via qu
gnalada pc
bli:ca

1:011
tres

«mana d

luz Ri

e iv, Aspromòntc

nia italiana é assi'
millláriòsi a repu*

M cn-

IV mes, para recon-
qne foi aquella

cana.
Basta enunciar estes

¦truir todo o drama històrii
formidável jo. .ada.

O sr. Serpieri evoca a figura immortal do
Mazzini.

Revela, a seguir, a grande missão histórica
que Roma;representou 110 mundo.

Lembra a estrophc de Mamei.:"Fratelli d'lta!ia,
L'.ltalia i'é desta." .

Após discorrer, durante mais alguns mi-
autos, sobre a victoria italiana, o sr. Um-
berto Serpieri termina a sua magnifica ora*
çao, cujas derradeiras palavras fizeram ex-
plpdir por lodo o salão uma unisona salva
dc palmas.

O BAILE DO CIRCULO ITALIANO

Foi uma festa deslumbrante a que se rea-
I zou, á noite, nos salões do Germania.

O grande baile promovido pelo Circolo
italiano imprimiu a nota de elegância ás
jommemofaçõts patrióticas do dia,

Os salões,*-estavam irreprehehsivelmente
ornamentados, havènçlp-sc incumbido desse

casa Wolf,
que se prolon-

loje, foi enorme

serviço a acreditad
A concorrência ao bai!

¦-•ou ate á madrugada de
selecta.

Do

EM CAMPINAS

nosso correspondente na cidade vizi-
nha recebemos o seguinte telegramma:*

^ 
CAMPINAS, jo — A colônia italiana,

-¦-sta cidade commemorou solennemente a¦lata de XX de setembro, anniversario da
unificação da Itália.

A cidade apresentava um bello aspecto,
sendo indcscriptivel o enthusiasmo.

A's s horas da manhã, houve alvorada
pela banda Progresso.

A's 8 lioras da noite, realizou-se no"Centro flaliani Uniti", uma sessão solen-
ne, á qual compareceu elevado numero de
familias e de membros da colônia, e fazen-
lo-se representar quasi todas as associa-

ções campineiras.
Ao som dos hymnos brasileiro e italiano

foi aberta a sessão pelo presidente, sr,
Francisco Padini.

Os logares de honra foram
pelos srs. Luiz Tenario dc Brit
lante do sr. prefeito'municipal
Paulino. representando o sr. d
de Mello, delegado dc policia.

Sobre a data falaram os srs.
-ardi, Domingos Paulino e

õccupadol
. represen*
Domingo!

. Bandeira

Emilio Dine, sendo todos muilo

João Mos-
a professor

ilaudi-

Em seguida, o presidente encerrou a ses-
-ão. «agradecendo o comparecimento dai
pessoas presentes.

A' noite, em todas as casas de espectacti*
l*-«s. realizaram-se sessões, em homenagem
á gloriosa data.

No Club Recreativo Italiano, realizou-se
um grande baile.

D salão do Club estava caprichosamente
rnamentado, sendo elevado o numero ds

r:'.r,iilias presentes.
A' 1 c meia bora da noite, o sr. S. Russo

jfferçceti ao sr. dr. Álvaro Muller, reda-
•íor chefe do "Commercio de Campinas",
uma taça dc " champagne", sendo levanta-
los muitos brindes.

Durante o dia foi feita a distribuição do
jornal " Vinte dc Setembro". dirigido pelo
sr, Domingos Paulino, sendo extraordina*
ria a sua procura nesla cidade.

Pela publicação desse periódico, o seu rc-
ilactor Domingos Paulino foi muito feliei-
tado.

Theatros
SC
&*

S. JOSÉ*

A troupe lusitana "Gomes & Grijó" deu
hontem, em reprise, a opereta de Caryl,
O Tottreador, cujo desempenho foi egual
ao da prémierc, destacand«>-se Irene Gomes,
Magda Arruda, Sophia Santos, Altec Fi-
gueira, Grijo, Antônio Gomes e Ferrari,
«pie foram applaudidos.

_ Num dos intervallos o correcto actor
Chaby recitou monólogos do seu interessai!-
te repertório com a esmerada dicção a qua
nos habituou.

O espectaculo foi dedicado á distineta
colônia italiana, que hontem festejou a da-
ta memorável de 20 dfc setembro.

Hoje, em matinée, a apreciada ope--,
reta A mulher moderna, e, á noite, A Castr
Susana, *

MUN1CU-AI.

. Neste theatro deve esircar-se, ainda nesi
te mez, a companhia lyrica italiana qus,
actualmente trabalha com suecesso na Ca-
pitai Federal.

No "Café Guarany" está aberta, até aa
dia 27 do corrente, uma asslgnatura para
10 recitas.

TIIEATllO Al-OLLO

O apreciado illusionista e auto-suggcstio-i
nador italiano, cav. A. Maieroni, realiza
hoje, á noite, o seu ultimo espectaculo, dcs-i
pedindo-se do publico de S. Paulo.

O programma é dos mais attrahente&

1-OLYTIIKAM.1

Este theatro dc variedades e .attracçõc\
na forma do costume, encheu-se hmtem,
tendo-se cumprido á risca o anmmciadal
programma. I

Hoje, matinée familiar c soirée, cada:
qual coni excellente programma.

KADICM •

Tanto em matinée como nas sessões da
noite executa-se convidativo programma
einematograi>hico em que se sauentam 01
films Os solitários da floresta, O fidalga
-¦ o aldeõo, Lia Doutora, O etraçAj d* bo-
neco a O. tim pitlor.sco.

KKATT-VO PAIiACK

Kesta tret-taciitads. casa de patinação ef-
fectxxa-se boje a tragnific2 fiuUnéc que cos-
toma reaHzzr-se ao« domln? -s com granda
gatxfio do oomo nv.ndo ck-gaate Amim>
aa

Dar-at-i o iqisadfaial smcíi inier-esta<
dual — Scratch carioca rasai c---,.:2g
Onh.
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MISUOADOS NAOIONAES
JUNDIAHY, Sl.
Ihirnntn o illflil- ho|o loram rocei,Irtns ÍO H45 nncmis

de cate, «mulo eom (lOftlno n il. Paulo '.628 i* 4I..RI7
pnra Banta*,

CAMPINA», M.
A oilslíiiclti Ue cali* non nrnitizciis da Oompanhia

ranll.ln hontem, Inl ilo naoaia.
Bnconn

. 47.050
1,1111
811(11)
4,001
781

02.1(17

Itccebldn* ile Jnnill-ili* (1'nullata)
ilceclililii» (Ia llraitantlna . •

ila Sorocabana . . ,
• do Pary e B, Panlo , ,

do Drnz. . • (
Total .«ANTOS, 20.

Vendai de hn|e — 78.!!lli «a-ena,
Merendo ilrme.
Nm vcinlnr. reallzidni roírnlou o preço de SiSOOO

paro o typo S,
Vendns desde i.o do mea I ' . "liS.lM)
Vendai .lonle t.o de lulho . . . 9.187.071

Bnocfuj
Ifttlnulii* riii.2'34
Doido l,0 do mm 1.017.217
leiilo Ifl. úo Julho 0.010.711
Kxl*.(i!iicl-i ho|e tm primeira e segunda mio 2,,',06.1)10
Mtallii OH.tinj
lJcBpacl itwlas f.9.'22A
Mem desdo l.n ilo mea .... 8G3.it:U
lilom doido i.o do Julho . , , . 2.645,228
Embarcada»  . 4S.0M
lilom, desdo o 1." do mea .... 78S.DI8
Irl.*'-,, desde o l.o do Julho. ... . 2.101.:'.",7
l'iii.-..íon« 02.107
litem, «lonio o l.o do r.ica .... 1 2«.i:i aio
l«le."„ desde o l.o ile Julho, . , . 0,012,4

fcalil.laei
Huropn . . ¦ t • • •
Argentina. . • • • ,
Estados Uu tdi.i * * * * *
1'or cabotagem .':..:..
Tara o Chllo . , . • . ,
í'iirn o Uruj-ruar

Km tKual datx do anno panado i
Üntra-Jas
idem, tltido o l.o do mea . . , .
lilein. iloeuo o l.o do Jnlho....
Ka intenda «ci primeira o sexundo mito .
Jtcilin
Venda • . . ¦
Üív.*-* » • • i
DeipacliAdas
Einl.-nroftílufi

SANTOS, 20. — CfeleicraDiaa do Correio.)
Compradores tm ISauton, paro oa typos da Dol».

do Nova Vorki
Typo 0Í60O
Typo 4 .... . 0*800
Typo -.$100
Typo 4$000
Typo 4*500
Typo 8 . ... . 4$2IK)
Typo 0*S<W
Moka Buptrlor, baso de cora*

mlssurfo .... S$700
SANTOS, 20. — tTelORtamnin do .Correio»)
Aa cotuçCea do fechamento da Companhia HoRlsIa*

doru do Suntos, ua base do Typo 4, loram aa setpilulon

4J2.HI
01185

171.180

882

ri7.8í5
063.279

1687.111)
2.201.081

47 408
48.MU
8*800
45111'.
M.GJ1

Comp. Vend.
Setembro 6*600 * bttCtt,
Outubro 6$660 * 6*0)5
Novombro 6*825 » 61860
leznul.ro 6*025 * 5*1150
Janeiro. .«•••• 6$OO0 & tl$U*íá
fevereiro 6$050 • 0*076

SANTOS, 20. — (Telegramma do .Correto)
Aa cotações do ieohamento da Companhia intor*

moinaria de Santos, na bane do typo 4, toram as
loitulntoii Comp. Veml.
Setembro , , . , , . 6*5£0 a 6*575
Outubro ..... . 6S07Õ a f.|70il
Movembro ,,.,,. 6*850 a 6*875
lot. ii.bro , . . , ,'*..* , 6*lK.O a 6*075
Jut.eii.) tiog, a ciStiúi
Veverclro 0*025 n 0*050

SANTOS, 20. — Movimento do calo ua Comp Con*
trai de Aniuuenn Geraes, no dia 20 :
txUteucia no dln 10  21H.I81
ílilrüdiu hojo 4.780

Total. , . . 262.1105
¦tahldnH hojo II 288
lloeU hole  249.097

MERCADOS KXTHANCEIKOS

IIAVltlS, 20 ¦» II0I0 abriu esto morcado, (lrmo,
*om alta de 1 fr. a 1 fr. o 1/4, do fechamento auto-
dor.

CoUlçOes;
Deaembro oi l|l
Marco Cl lll
Maio (il tia
Julho 61 II 4

HAVRE, 20 — Ao melo dia o mercado apreson-
toa-se «atarei, com alta de lli.

Co taçOes-
Dozombro ..... 61 3/4
Março 61 3.4
Mato 62
Julho 61 t/4

HAVRE, 20— Hole leehou *Mt« msreado, flrmo,
eom alta do 4 Ir. e U'J a 1 Ir. e 814.

Cotações:
Dezembro 61 3|4
Março 61 «|4
Maio 62
Julho 02 114

Vendas 41.000 soecas
HAMIltlHUU, 20-Ilole abriu est» morcado, cBtarcl

lom alta parcinl de 112, do techamento a-'it«rlor.
CotaçOe».

Deaombro 48 1|2
Marco 49 1|2
Maio 49 014
Julho, 40 Oi!

HAMBOBüO, 20-A'« 2 horaa da tarde, o mercado
•jircsentava-to estável, cora altn paiclnl do l]4.

CotaçOes:
Dezembro 48 3|4

Morro 49 n/4Mulo 49 814
Julho 50

'I-
IlAMiiuitiio. 2,1—liojo loohou este morcudo, oslnvol,

eoin nltn do l|4 a 8|t.
CotaçONi

DezomI.ro ..... 48 UM
Março 41) 8)1
Maio 41) 8|4
Julho 60

Vendai 28 600 «ncem
LONDKIM, 20 — llolo abriu cato metendo, estável,

eom alta de 8 a Ods., do tnchamonto anterior.
CotoçOos:

Dozombro 43|0
Março 44
Mato 44|.1
Jnlho • 44|3

LONDRES, 20 — Hole foehon oato moroado, ostavcl,
oom alta parcial do 0 ds.

CotaçOe»:
Dezombro. . . , *l*'i|H
Murço ... . i 4B|0
Mnlo i , 44
Julho 44(11

NOVA-YOllK, 20-noJo abria este morcado flrmo,
corn alta de 18 a 24 pontoa, do loohamouto anterior.

CotacOca:
Dezembro 9,19
Março....... 9,62
Mnlo u,61
Julho 9,0'J

NOVA-VOItlv, 20—Nn scRiind.i chamada dn ISolsn
o morcado apro.iciitavn-su llrmo, com nltn do II
a 17 ponta-.

OotaçOefli
Dezembro 9,10
Mnrço 9,CI' Maio 9,56
Julho 9,68

N0VA-Y0KK, 20—Hoje locliou esto moroado llrmo,
com nlta dc 20 a '2b pont-OB.

Cotoçocfl:
Dezembro ..... 0,10
Março 9,61
Mnlo •, .* 9,113
Julho 9,70

Vendas 66.IXHI inecas
O CAMBIO

O nosso morendo do cambio nbriu liontem llrmc,
com o London and IJnwiliaii Bank, iimni-i Frtnctint

JUlknfi c Tho Hrltlsh Bnnk of Soutü America.
üfl»jrt*ntlo a tnxa Imiioarla dc 10 I|I2 d., o com os
d-uoat-** bftíicoti negociando ua dc IU fiifW d.

N(»t* imslvno ao manteve o lucn.udu firme, £tó á
hora da tarde, hon em que oh bancoa ene rra-

ram 0.1 aena exti-cdlentes devido a Ber Bsbbado.
U mcTlmcuto du no-to*-..*.• 3 fwltoa 110 correr du

dia fot pcqLteno
A* taxa do 10 i\M d., quo foi a offlclal du hontem,

a libra esterlina rale 16*971, o Iranco Wj eo marco
786.

Cfl Tlsta, 16 20(82 d., a libra vale 16*080, o frnnct
OiX), o marco Y-iO, r Ura 6u7, com róis fortes 'i'J> o o
doilnr8*110.

A Câmara Syndlcal dos Coirctoree alflzou hontem
a se^mlnt-t tabeliã:

90 d/v n vistu
Londrea 10 1|82 15 29132
1'nria 695 i* »i
ilnmburgo 705 710
ltalla. 6U7
PortU^al 0 e e o e e » e m\ 

' 
ÍÍU5

Novn York — 3511o
íloberanoH

Extremou i
Contra banquelroe 16 1(82 16 t|16
Contru n caixa matrla 10,1(02 nl lrlii

Em eiíniil data da anno passado:Kxtreinos :
Contra banqueiros 10 1(8 16 r,/:i«2
Contra a caixa matriz. . , , . lti il/iJ*i 10 l/ri
Bobcrunos, ........ lu.pl òü

.SANTOS
Cumaru .Syuillcul

Curso official dc cambio e moeda melollica
Traça 00 d/v a" vl«ta

Bobra Londrea 10 3/32 15 20/82
l'.lri.<  694 001
ilnmburgo  781 712
Italln 61I'J
Arituiilinn in/u t$8ll'J
Portugal 805
llespauua ...*..•,•«• £02
Novn York , 8*180-dobemnoa :......•., lfi ílo j

CÂMBIOS ICXTltANGEmOS
Taxa de desconto da abertura do mercado dc

Londres: Cot.
Hoje. anleriot

Taxa de desconto do Uauoo da
Inglaterra 4 1/2 0/0 4 1|3 0(0

1'axa do desconto do líaneo da
trança 40|0 40/ü

Taxa de desconto do Oanco da
Allomnuhn 00]0 80/-'

Taxa do desconto no mercado
de Londres, 0 ra. 40|0 a 16(10u/u

Taxa de desconto uo mercado
do 1'uris 3 5(8 0(0 8 6/8 UIO

laxn do desconto «o mercado
da lierllm  . . 6 3;4 O/O 6 1(2 0|0

CAMU108— 1'nrts sc-fcro Ixiudros,
á vlata, por S. 1 . 25,25 26.24 !|.

lurin aftbre Hcrllia.
1 vlsla, IIH) marcos 128 6(8 128 5(8

1'arin sobre lUUta,
a vista, por 100 llr. 03 .1/4 08 5(8

Faria »| ll«a|ianha
t, visto, 600 i.eaet. 409 60 469.69

Bruxellas sobre Londres
d vista. £ 25,40 26,30 1/2

Berlim sobre Londrea, A
vista, por t I . . . . 20.41 20.41 1|2

Berlim sobre Londrea, tt
90 dlv, por í 1 . . . . 20,10 2U.W

Ganova sobra Londrea, *\
1-iattt por í. I . . . . 25,67 1(2 25.681(2

Lisboa aobre Londros, à
vista, por JL 1 . . . . 45 ,'1|8 46 8|3

Madrld sobro Londrea, á
vista, por -C 1 . . 26.90 20.87

Novt*- Vork sobre Londrei,
por rt 4.85.60 4.85.50

Noya-Yoilt sobro Londrea,
a «0 div £ 1 . 4,12.00 4.82(0

ii TT~
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Serviço especial do "C-srrelo", da Agencia Americana e da fiava* |

Santos
CBSABIO

Ko-
pelo

MANIFBSTAOA-0 AÜ UU.
¦ BASTOS

SANTOS, 110 — Conformo estava an-
nunclado, n "Socledado Unido doa Pro-
priotarlos" realizou a inanlfoflt»c&o uo se-
nador dr. Cesarlo Bustoa.

Uma liorn untes, 6. chegada do trem, a

gare da Ingleza e lurgo W .nte Alógrf
•t-luiviim-su reiiletosi de peasotUJ de todnr.
aa classes sociacB, comparecendo tam-
bem ns biindns de musica da "Colônia'

Portugueza" e " Musical Humanitária".
jVs '2 a trinta dava entrada o combolc

conduzindo H. exc. (|Uc íoi recebido dc-
baixo de onthuslasUcas acclamatlSes, to*
eando por essa òccaslfio íus bandas d«
musica.

Ao desembarcar foi o dr. Cesarlo Uas-
tos saudado cm nome do povo e da
eledade "Uniilo dos Proprietários"
dr. Josí. Monteiro.

tí. exa agradeceu aquella manifestação.
Depois do um pequeno doscanço, dirlitl-
rnm-ue os manifestantes ti. residência ii
$r. Manuel Netto, onde o dr. Ccsario lias-
tns ficou hospedado.

Durante o trajeeto foram erguidos eu-
thuslasticos vivas ao governo do Estado,
uo Sen.-uio e a s. exc.

Na residência do sr. Mnnuel Netto usa-
ram da palavra os drs. ItCnato P.lnho, en«
oomo da Soeiidadc lUnlio dos Prnprleta*
rios" c do povo, c Salles Brasa, em non»
do Dircctorlo do Partido Republicano.

Kstas saudações foram agradecidas pe-
lo dr. Cesario Bastos.

MULTA UO JURY
SANTOS, 20 -— O sr. Godofredo de F»

rii e Antonio de l-rcitas Guimirãe* Sobri-
nlio, pagaram hoje na Rtcebedoria dc Kcn-
Jas, a importância de Gooífooo cada um, dc
muita que lhes foram impostas pelo sr. dr
Anlonio José da Costa e Silva, juiz dt
direito da segunda vara, por não terem com-
parecida aos trabalhos da ultima sessão do
jury.

CASAMENTO
SANTOS. 2o — Realizou-se hoje, ás 8

horas da noite, o enlace matrimonial do es*
limad-í moço Agostinho Pinto Junior, func-
donàrio dn Banco Allemão, com a gentil se-
nhorita Olinda Rodrigues, dilecia filha do
sr. Francisco Rodrigues, antiga neg-aciante
na vríinl a cidade dc S. Vicente.

O acto reai:zr,u-sc «em oratório particular
irmado na residência dos paes da noiva á
ru» Conselheiro Nel.-iai n. 119, servindo de
juiz o dr. Estorio Corrêa e escrivão o ca-
pitão J**3r»ha-tl Pinheiro de Ulha Cintra.

Findas as cerimonias foi ofícreeid.-* aos
tor.v:d?.4i.5, uma laata mesa de finos doect
lendo feita nfssa ecrasião aa» série d.-
«anáAjCii **-> n-J-o par.

RECEKEDORJA DE RENDAS

SANTOS, 20 — Conforme registo desta
repartição foram adquiridas _ boje as sc-
gtiintès propriedades: José Francisco Car-
neiro comprou Ue d, Catliarina Emmerich
Ahlas, um terreno á rua Henrique Ablas,
com !0 metros de frente e fundos ulé ao
muro alli existente, por 5:5oo*fOoo.

Urbano J'inbo Novóa comprou dc Fran-
cisco Pinto Duarte e sua niullu-r, um pre-
dio á rua Itororó n. 54, por li:ooo$OÓO.

José Fernandes comprou de Joaquim Al-
bino de Amorim e Antônio Albino de Amo-
rim, um terreno á rua Carvalho dc Mm-
donça n. 30, contendo uma casinha de ma-
deira, ptla :mporlsncia dc 2 :ooo***ooo.

João Clementino liarbosa comprou poi
sforamento da Provincia Carinclitar-i Fln-
riiiiicnse, um terreno no bairro da IJ.jcaina,
com 10 metros de frente para uma estrada
nll. existente, por 15 de fundos, pela quan-
tia de 70Ç000.

PAGAM ESTOS AUTORIZADOS

SANTOS, 20 — O sr. Carlos Pinheiro,
v.ce-prefeito municipal, cm exercicio, auto
rizou (,s seguintes pagamentos:

I.uiz rinto Santiago, _¦ :</».iíl5o;
Companhia Telephonica do Estado dc S.

l**r.i!o, 170S000;
Companiiia Standard Oil of Brasil

145Ç000;
J. Adelino Corrêa, n_'?ooo; ,
Reffin.tti e Comp., iioJ<x<j;
Octacllio Mamede dc Oliveira
Elias Mendes, ü-tf-oo;
Leandro Ribeiro, 83V000;
L Pereira e Comp., úlÇjno;
Alfredo Koch, 57$ooo;
Companhia Santista dc Drogas, 45$..-oo;
Empresa dc Navegação Fluvial ** Por

chat", 40-fooo;
Vieira c Hargelz, 2;$ooo;
Leandro Ribeiro, 23Í000;
Companhia City of Santot, ;fS°o;
Lopes da Silvn e Comp., 65*000;
Pedro dos Santos c Comp., 3-;ooo.

INSPECTORIA DE IMMIGRAÇÃO

SANTOS, 20 — Chegaram hoje a esta ci
dade 845 immigrantes dc diversas naciona-
l.dades, sendo 791 pelo " Garibaldi" e 54 pe-
!o " Luizi.ina", ombos vapores italianos.

A inspectoria de immigração desta cidade
fc/ embarcar para a hospedaria da capital,
pelo trem das 3 e 4a da tarde, 750 immi-
grautes que se destinam á lavoura do inte-
rior do Estado.

CONCERTO PUBÜCO

SANTOS. 20 — A apreciada landa de
mtisica do Corpo de Bombeiros, sob a rc-
gencia do maestro tenente Patrício Soares,
realiza amanhã, das 7 ás 9 horas da noite,
no coreto do jardim da Praça dos Andra-
das, um esplendido concerto publico, exe-
ríando as melhores peças do seu reper-

torio.

85-Jl*K!

o

POLICIA MARÍTIMA
SANTOS, 21) — Entraram hoje neste

porlo os seguintes vapores:
Inglez "Gibraltar", 

procedente tle An-
tliçrplá c escalas, com carregamento dc va-
rios gêneros, consignado a R S. Ilainpsliire
e Comp.

Italitino " I,ui/.i,ina", procedente de Bue-
nos Aires, com 55 pasageiros para este por-
Ln e 239 cm transito.

Italiano "Garibaldi", 
procedente dc Gc-

nova c escalas, com 747 passageiros para
este porto e 412 cm transito.

Nacional "Rio Itapcmiriin", procedente
de Ligun.-i c escalas, com 5 passageiros
pnra este porto.

Nacional " laguna ", 
procedente dc I.agu-

na c escalas, com 3 passageiros para este
porto c 3 cm transito.

Hungaro " Balaton", procedente dc An-
conti e escalas, com vários gêneros, consi-
guado a Rambaner c Comp.

Nacional "Tropeiro", 
procedente dc Por-

to Alegre e escalas, com vários gêneros,consignado a R. Guimarães.
Sabidas:
Nacional " Itapuea ", 

para
neiro,; carga, vários gcncròs.

Italiano "Garibaldi", 
para

carga, em transito.
Nacional " Laguna", para

neiro, carga, vários gêneros.
Italiano "Luizianá", 

para Gênova
las, carga, café.

REGISTO CIVIL
SANTOS, 20 — Forain feitos hoje, neste

cartório os seguinte lançamentos:
( Nascimentos — Alvarn. filbo dc Annibal

Caetano e d. Maria do Rosário:; Antônio,
íilho de Ângelo Righi c d. Carolina Righi:
Manuel, filho de Manuel Joaquim de Oli-
veira c d. Escholastica Silveira; Carmen,
filha dc Ezequicl Ribas y Pagés e d. Can-
(lida Esteves Ribas; Alice, filha de Severi-
110 Lourenço c d. LücihiW. Alves; João, fi-
Iho dc Manuel do Couto Sobrinho c d. Oili-lia de Siqueira Couto.

Óbitos — lítiith, com 2 dias, branca, filha
dc Elpidio Silva de.Abreu, inniahilidàdé;
Ângelo, filho de Guilherme Guedes, -com
13 mezes, branco, portuguez, atkrcpsia; Ma-
nuel, 4 mezes de edade, branco, braiileiro,
lllho de Manuel Ferrçirá, gastro enterite.

Casamentos -- Antonio Cairos com d.
Raphàela Lapetina; Agostinho Pinto Ju-mor com d. Olinda Rodrigues; Anlonio Ar-nicla cnm d, Carmen de Vaüadares; JoséfhcOtonio dos Sanlos com d. Amélia Ma-monde Romão; Augusto Paes de Azevedo
com d. Maria Rita Rodrigues Ruiz; Au
to Cortez com d. Maria de S. José.'IVockimas — Não constam.

o Rio dc Ja-

Buenos Aires,

Rio de Ja-

c esca-
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ELEIÇÃO DE
CA.MPINAS, 20 -

nas
UM SENADOR

Rcaliza-sc aniiaiihã a
vagaeleição para prcliciichiinciitd de uma

no Senado estadual, sendo candidãL ..
Presles, c.x-v

*):*.
gru-
2 na

aeri*

partido o coronel Pcrnarido
ce-pr...idente do Estado.

As _ r..csíis eleitoraes, funecionarão
edifícios da Escola Normal Primaria,
po escolar " Dr Quirino dos Sanlos"
escola "Corrêa dc Mello".

TÍTULOS DE NOMEAÇÃO
CAMPINAS, 20 — Eslão cm poder do

sr. delegado de policio, os «titulos de nomea-
ções dos srs. Alceu Paes Cruz, Abelardo Os-
wa-ldo da Fonseca e Augusto Estcvam, res-
pectivamente primeiro, segundo e terceiro
supplentes do subdelegado de Villa Am
cana.

OS AUTOMÓVEIS
CAMPINAS, 20 — Km serviços, no mu-

nicipio dc Campinas, existem 70 automo-
veis, sendo 70 para passageiros e 6 paracargas.

QUALIFICAÇÃO DE RE'0
CAMPINAS, 20 Perante o juiz ila

primeira vara, foi hoje qualificado, o rc:
Severino d'Assümpj*ad; condemnado pelo
jury desta comarca.

.. NOTAS FALSAS
CAMPINAS, 20 — 'Escoltado, foi hoje

remettido paru essa capital, o conhecido
passador dc notas fálsa's Domingos Zuc-
cbiellos.

OS CÃES

CAMPINAS, 20 — Dos 28 cães appre-
hendidos pela rede municipal, foram retira-
dos f), rendendo de imposlo a quantia de
68$50O.

MUSICA NO JARDIM
CAMPINAS, 20 — A corporação musi-

cal "Itialo Brasileira" executará amanhã
tarde 110 jardim da praça Carlos Gomes,
seguinte programma:

Primeira parte
O pp — Marcha militar — Loriani,
Marcho Symphonica — Rivelo.
Syniphonia — Zumpre.
La Bella Chilena.

Segunda parte
Bello Excelsior — Marenco.
3.0 acto Boliemê — Puccin'
Marclia — Estatuas P.D.de Mármores

DELICTO
Foi hoje submcttidíi

delicio, Thereza Bar-
aggrcdida pelo portu-

CORPO DI
CAMPINAS, 20 -

a exame de corpo de
rote, que hontem foi
guez José Gomes.

PRIMEIRA PRAÇA
CAMPINAS, 20 — O juiz da primeira

vara marcou o dia 30 do corrente, para si
realizar a primeira praça dos bens de Ba-
siüo Guidotti, no executivo que lhe mov*.
j câmara municipal.

A SERVIÇO
CAMPINAS, 20 — A serviço da reparti*

ção dc obras munieipaes, esteve hoje cm
Rebouças, o sr. dr. João de Freitas Valia-
dio, ajudante daquella repartição.

AUDIÊNCIA
CA MIM NAS, 20 — Esleve concorrida a

audiência do juiz de direito da primeira va-
ra. realizada lioje ao meio dia, 110 Paço Mu-
nicipal.

EM LIBERDADE
CAMPINAS, 20 — Foram postos hoje

em liberdade, tres individuos, que estavam
presos na delegacia de policia por diversos
motivos.

ESCOLA MIXTA
CAMPINAS, 20 — A presidência da

câmara, officiou hoje, á Secretaria do ln-
terior, transmiKindo uni pedido do inspe-
ctor municipal ds ensino, 110 sentido dc sei
convertida em mixta a primeira escola feini-
nina do bairro de Rebouças."PARA 

S. PAULO
CAMPINAS, 20 — Seguiu hoje para es-

sa capital, o sr. dr. Arthur ilcrtlict, dire-
ctor do Instituto Agronômico.

REGISTO CIVIL
CAMPINAS, 20 — No carlorio de paz

da Conceição foram hoje feitos os seguin-
tes registos:

Nascimentos — José, filho dc Joaquim
Francisco Lebre c d. Albina Lebre; Álvaro,
filho de Ângelo Foschihi e d. Mnria Joan-
na; Maria Jzabel, filha dc Jeronymo dc
Oliveira Salles c d. Lybania Siqueira Sal-
lesj Jacyro, filho de José Martins da Silva
c d. Suizana Martins; Francisca, filha de
João de Sousa c d. Anua Rosa de Sousa.

Óbitos — Antonio Manuel, branco, bra-
sileiro, co:n 13 mezes.

Casamentos realizados — José de Abreu
Cordeiro c d. Benedicla da Silva; Antonio
Piton e d. Amalia Anna; Francisco Klamp-
ferer c d. Helena Pauüna Judith Baer; Be-
nedicto Vicente e d. Aludia Guimarães.

DR. REBOUÇAS'
CAM! LNAS, 20 — Regressou hoje dc

sua viagem dc inspecção ás linhas da Com-
panhia Mogyana, o sr. dr. José Pereira Re-
Ixjuças.

A PAULISTA
CAMPINAS, 20 — Os carros de luxo da

Companhia Paulista, que actualmente cor-
rem nos trens P 5 e P 10, entre Baldcação
e S. Paulo, do dia 25 do corrente cm dean-
te, passarão a correr nos trens P 6 e P 9.

O PAPA
CAMPINAS, 20 — A missa rezada hoje

na Cathedral, por intenção do papa Pio X,
esteve concorridissima.

NA CIDADE
CAMPINAS, 20 — Esteve hoje na cida-

dc, em serviço da Companhia Chimica In-
dustria!, dessa capital da qual c represen-

* lante o :r. João de Godoy.

XX DE SETEMBRO
CAMPINAS, 2(i— Commemorando a

dala da unificação da Itália, ás 5 horas da
manhã dc hoje houve alvorada peln banda
tle musica Progresso Campineiro, tendo ns
directores do Circolo Italiani Urtltl em com-
panhia dc diversos membros da colônia, ido
a casa do vice-cônsul dr. Clemente De Tnf-
foli, ciimprimeiital-i), '

1MMIGRANTIÍS
CAMPINAS, 20 —- Passaram hoje poresta cidade com destino ás fazendas do in-

terior, 96 immigrantes,
INQUÉRITO CONCLUÍDO

CAMPINAS, 20 — Já está concluído o
inquérito instaurado sobre o incêndio quelia dias devorou a casa da usina da Compa-
nina Mogyana.

INDIGENTE
CAMPINAS, 20 — Com guia da

cta foi hoje internado na Santa Casa
digeute Firmino Teixeira.

COMPROMISSO
CAMPINAS, 20 — Prestou hoje

promisso de inventariante e de tutor
menores Emilia c oulros filhos d
Abrechc, o sr. João Abrcche.

poli-
o in-

com-
dos

José

Guaratmfjiiietá
O TEMPO

GUARATINGUETÁ', 20 — Synopse me-
leorologica dc hontem: média da pressãobaromemea, 714,0; temperatura máxima,
24,0; minima, 14,5.

Vlentos fracos e variáveis.
Chuva cm 24 horas, garoa.
Estado do ceo, encoberto.

ESCOLAS E PKuFLSSOKKS
GUARATINGUETÁ', 2u — Assumiu o

exercicio do cargo de adjunto do grupo cs-
colas modelo aiínexo á Escola Normal des-
la cidade, o proícssor Mano Alvim Taques
liitlencourt, removido de idêntico logar no
grupo escolar de Cruzeiro.

 Us profcssorahdos da turma do cor-
rente anno, em reunião effectuada no edi-
licio du hscola Normal) elegeram o profes-
sor André Rodrigues de Alckmin, lente
de portuguez, no estabelecimento, para ser-
vir de •paranyinpho á turona; c liomcnagea-
dos, aíin-i de íigiirarein 110 quadro, os proles-
sores Rogério Lacaz, lente dc mathemáticas;
José de Almeida Pacca, lente dc pedagogia;
e Marques Guimarães, de desenho, todos do
referido estabelecimento.*

* Não füncçionárim hoje as aulas da
liscola Normal e estabelecimentos annexos,
por estarem servindo de secções eleitoraes
varias salas dos respectivos edificios.-_—-No grupo escolar modelo annexo á
Escola Normal, houve hontem uma reunião
de professores, afim de ser combinada a
forma de recepção que tem dc ser feita aos
professores c alumnos do grupo escolar ¦«
Gymnasio S. Joaquim, de Lorena, espera-
dos nesta cidade, em excursão escolar, 110
dia 27 do corrente.

Fòfam tomadas varias medidas prcíimina-
res.

CÂMARA MUNICIPAL
GUARATINGUETÁ', 19 (Retardado) —

Sob a presidência do coiiimcndailoi- Antônio
Rodrigues Alves, presidente, funccioiioti
hontem, em sessão ordinária, a Câmara Mu-
nicipal.

Compareceram á reunião os vereadores
Pedro Marcondes Leite, Francisco de Oli-
veira Couto Rabello, Franc,..>o Moreira dc
Figueiredo, Aristides Pereira de Andrade e
Antônio Barbosa Filho.

Com causa participada, faltou o vereador
Henrique Gomes Fonseca.

Foi lida, approvada sem discussão e assi-
gnada a acla da sessão anterior.

A resenha da sessão é a seguinte:
Expediente:
Balancete da receita e despesa munieipaes,

no mez dc agosto passado, revelando o sal-
do de 74715*1371; que passa para o mez de
setembro. — A* Commissáo dc Contas;

representação do prefeito: a) stibmctten-
do á consideração da Câmara o projecto que
elaborou, regulamentando a fiscalização
municipal e creando o almoxarifado da Pre-
feitura..— A' Conimissão dc Legislação; b)
pedindo approvacão op Jispcndio de .......
3:iii$570,.que fcz;íci)m a, construcção d<-
passeios em torno do edifício' da egreja ma.*
triz. —A' Commissão de Orçamento.

Segunda parte da ordem lio dia:
Discussão dos pareceres ns. 107, 108, 109,

110 c ni, o primeiro da Commissão de Con-
tas, _ favorável á approvacão dos balancetes
de junho c julho; o segundo, da Conimis-
são dc Justiça, autorizando a desapropria-
ção dos prédios e terrenos existentes no
cruzamento das ruas Dr. Oliveira Braga e
Monte Carmello, ehl Apparecida, para a
construcção do asylo dc mendigos da refe*
riria localidade, c concedendo o auxilio de
3:ooo$ooo, para o mesmo fim, á Conferência
de S. Vicente dc Paulo, do mesmo logar; o
terceiro das commisiõe.s' reunidas de justiça
e Orçamento, autorizando a Prefeitura a
acceitar a doação dc um terreno á rua Bar-
roso; o quarto, das mesmas commissões, opi-
nando pela isenção dc impostos munieipaes,
nelo praso de dez annos, para o edi ficio des-
tinado á sédc da Associação dos Emprega-
dos 110 Commercio desta cidade; o quinto,
finalmente, das mesmas commissões, opi-
nando pelo indeferimento da petição em que
José Range! de Camargo, pede favores pa-
ra a installação ^ dc um eslabeleein,..-,,,., ue
'iroduetos cerâmicos,—sondo approvados to-
dps esses pareceres.

Em seguida, a Câmara autorizou a Pre-
feitura^ a fornecer varias pennas de agua*i 

administração da basílica, mediante ces-
são que_ esta fará á municipalidade do rc-
servãtorio e manancial do abastecimento de
•Vnpárccida.

Suspende-se a sessão ás quatro horas da
tarde, convocada outra para o dia 2 de ou-
tubro próximo.

NOTAS FORENSES
GUARATINGUETÁ', 20 — Despachos c

expediente do juizo, liontem:
Procedeu-se á avaliação de bens do in-

vintario do finado commendador Luiz José
Guimarães, em precatória procedenle da co-
marca dc Taubaté.

-— Deu-se segunda via dc diploma de
eleitor ao cidadão Luiz dc Faria Rocha.

 O Tribuna! dc Justiça, cm sua ulli-
ma sessão, deu provimento á appellaçao cri-
me desta comarca, cm que é appellante a
promotoria publica e appeliado Antonio Eu-
gênio de Camargo, para mandar o réo a no-
.«. julgamento perante o jury.

Jardinopolis
EM VIAGEM

JARDINOPOLIS, 20 — Seguiu hoje pa-
rn Mocóca o sr. dr. Jacintho Talibcrti, que
alli sc demorará alguns mezes no exercicio
de sua profissão.

PROFESSORADO
JARDINOPOLIS, 20 — Os professores

Álvaro dc Carvalho c llercilia dc Mattos
Junqueira, nomeados para o grupo escolar
desta cidade, já tomaram posse do cargo.

HOSPEDES
JARDINOPOLIS, 20 — Procedentes de

S. Paulo, estão nesta cidade os srs. José Lo-
renzi e esposa, c Emilio Lorenzi, que vic-
ram cm visita a parentes seus que aqui rc-
'idem.

DIVERSÕES
JARDINOPOLIS, 20 — Estreou hoje o

Circo Guarany, dc gymnastica, acrobacia, etc.
Tem muitos artistas c é dirigido pelo sr.

João Alves.
A concorrência cra numerosa.

MELHORAMENTOS LOCAES
JARDINOPOLIS, 20 — A Câmara Mu-

nicipal desta cidade, por intermédio do seu
presidente, sr. coronel Joaquim Pereira Li-
ma, dirigiu ao Congresso do Estado, uma
representação, solicitando o auxilio dc ....
6o:ooo$ooo para execução de diversos im
portantes melhoramentos.

XX DE SETEMBRO
JARDINOPOLIS, 20 — O 20 de setem-

bro está sendo brilhantemente commemora-
do peta colônia italiana.

A's S horas da manhã, s C, M. Lyra Gua-
rany, percorreu a cidade, que despertou ao
som de suas marchas.

Morteiros e girandolas foram queimados.
A' tarde, ás 6 horas, será formado um

prestito na praça Domiciano de Assis, afim
de saudar a imprensa e as autoridades.

A's 8 horas da noite, espectaculo de gala
no Thcatro Apollo, usando antes da pala-
ra o sr. Jorge Lambertini que discorrerá so-
bre a data.

Amanheceram embandriradas a residen-
cia_ do agente consular, sr. Cario Aloisi, 35
edificios públicos c alguns particulares.

«^¦-/•«'•«frtnf-n-wjria^TftiflrM.Tj:,

S Pedro
1'OLICIA

S. PEDRO, 20
cia fez, pi

O sr. delgado de poli-
r ordem do sr. secretario da Jus*

liça <: da Segurança Publica, o pagamento
dó-'.prcmlo dc cincoçnln mil réis a Caravita
Lniggi, pae do menino Chíarlssinio Caravi-
Ia, que; rio dia 14 de abril deste anno, des-
cobriu nos arredores desta cidade, o cada-
ver dc Manuel Alves dc Lima, vulgo "Tu-
cano ", velho octogenário, que havia cumpri-
do sen lença na cadeia desla cidade, por cri-
me de morle, estando a residir cm cumpri*
nliia de um ággrcgíldò do coronel Arislio,
fallccido inesperadamente por oceasião de
um passeio, que fizera ás maltas próximas.

CALDEIREIRO SERVIO
S. PEDRO, 20 _ O sr. delegado dc po-

licia mandou notificar o servio Julio Sa-
viclie, ultimamente estabelecido nesla cida-
dc com a profissão dc caldeireiro, que não
consentisse mais na exploração que estava
fazendo a mulher do mesmo, inculcando-sc
adivinha c recebendo paga dos incautos que
a procuravam para ler a sorte.

COLLECTORIA
S. PEDRO, 20 -- Tendo feito a entrega

da collectoria ao respectivo titular, sr. Anto-
nio Augusto dc Godoy, regressou para essa
capita! o sr. capitão José Martins da Silva,
estimado funecionario do Thesouro, que
aqui permaneceu durante mez e meio, dei-
xando numerosas sympatliias,

DA ITÁLIA
S. PEDRO, 20 — Chegou a esta cidade.

tle regresso da Itália, a exma. sra. d. Josc-
pliinn de Lucca M.ancini, viuva do major
Salvador Mancini, ía!leci.-!o a IO de janeiro
deste anno cm Malito, provincia de Coseu-
za, depois de haver residido muitos annos
aqui, onde fora 1... belecido com loja de
fazendas e exercera div.-sos cargos, como
o de delegado de policia, ju„. '« naz, verea-
dor c membro do directorio poiiu**--

Em sua companiiia vieram mais nm sou.,
nho, o sr. Luiz de Lucca Mancini, estudante
ile engenharia em Roma, e o sr. Ferrari Raz
Olulo, que foi criado pelo finado.

A exma. viuva voltará para Romã com
seu sobrinho, depois de liquidado o inven-
tario, ficando entregue á familia, da qual
estava longe ha mais dc dez annos, o joven
Raz Olulo.

Mineiros
HOMICÍDIO

MINEIROS, 20 — Na estrada do Ara
qná, neste município, por questões írivola",.
José Sebastião da Cruz, vulgo José Mineiro,
assassinou covardemente a José Nunes d*.
Prado, com uma facada debaixo dó mame
lão esquerdo.

A morte íoi instantânea.
A victima era colono na propriedade agri-

cola do sr. dr. Raymtindó Pereira, c o as-
sassino, colono da fazenda dos herdeiros do
coronel Flamlnlo.

O criminoso, que foi preso cm flagrante
delicto pelo commandante do destacamento,
cabo Rodolpho José de Barros Cobra, se*
guiu devidamente escoltado para Dois C01
regos, sédc da comarca.

AGENCI . DO CORREIO
MINEIROS, 20 — O sr. Carlos Pinto,

agente do correio local, pedindo ha dois an-
nos ao sr. administrador dos correios a de*
missão do cargo que oecupava c não sendo
intendido, fez um arrolamento dos mate-
riacs e mais objectos pertencentes ao cor-
reio c fez delles entrega ao sr. delegado,
dc policia.

A agencia do correio, ficando acephala, O
" delegado nomeou interinamente o sr.

Jo,. Bedendp, conimunicando o oceorrido ao
sr. ai.. --íistrador dos Correios.

ANJINHO
MINEIROS, ".0 — Com uma pneumonia,

complicada de g,. 'ro-enterite, falleceu nesta
cidade o interessa:, menino Oswaldo, filho
do sr. Nicolino Ziiu " 

relojoeiro, aqui re-
sidente.

O enterro do anjinho realizo.. . jantem,
ao meio dia, no cemitério Municipal.

Mogy-mirim
MISSA

MOGY-MIRIM, 20 — Na matriz nova,
cclcbroü-sc hontem, ás 9 horas, a missa de
sétimo dia em suffragio da alma do indito-
so moço João Franço dc Sousa.

Foi celebrante o rcvmo. padre Muniz Ra-
bello, da Posse.

O acto esteve bastante concorrido, tendo
vindo da vizinha cidade de Mógy-guássu',
vários membros da familia Franco.

CONSÓRCIO
MOGY-MIRIM, 20 — Kealizar-sc-á no

dia 23 do corrente, o consórcio da senhorita
Corina Pacini, filha do finado Pio Pacini,
com o sr. Antonio Filóméno.

"GUTENBERG"

MOGY-MIRIM, 20 — Em commemora-
ção ao dia 20 de setembro, circulou hoje
nesta cidade, mais um numero da excellente
revista " Gutenberg", organizada e cumpos-
ta pelos lypogràphos srs. José Pacini, Fran-
cisco Piccolomini e Orlando Pacini.

Estampa vários clichês e o texto é magni-
fico.

MESA." »¦ ':r""fl~ •.--

MOGY-MIRIM, 20 — Inslalaram-sc hoje
todas as mesas eleitoraes, para a eleição de
amanhã, para um senador.

Ribeirão Preto
REGISTO CIVIL

RIBEIRÃO PRETO, 20 — Movimento
dc hontem: nascimentos, 3; óbito, 1.

JURY
RIBEIRÃO PRETO, 20 — Presidência do

dr. Manuel Polycarpo de Azevedo Junior;
promotor, dr. Luciano Esteves dos Santos
Junior; escrivão, capitão Theophilo Leite.

Entrou hontem cm julgamento, em pri-
meiro logar, o réo preso Manuel Vieira, in-
curso no artigo 303, do Código Pena!.

Occupou a tribuna da defesa o bacharel
sr. José de Castro Novaes, sendo o aceusa-
do absolvido por doze votos.

O conselho de sentença ficou constituído
dos srs. dr. Albino Camargo Netto, presi-
dente; José Dias Tavares, secretario; João
Baptista Ferreira, Cândido Botelho, José
Cordeiro da Silva, dr. Aristides de Olivei-
ra, Ângelo Marzola, João Baptista Noguel-
ra Borges, Abdnago do Nascimento, Vicen-
tc Corrêa dc Camargo, Carlos Ribeiro de
Sousa.

Servindo o mesmo conselho, foram jul-
gados os réos Antonio Fernandes, Jesus Ro-
tela, Francisca Jardim, João Bispo da Sil-
va e Dcmetrio Rodrigues, incursos todos no
artigo 303, do Código Penal.

Defendidos pelos srs. Plinio dos Sanlos
dr. Fábio Barreto, dr. Wandcrico Pereira,
bacharel José de Castro Novaes c dr. Ma-
riano dc Siqueira, foram absolvidos todos
por unanimidade de votos.

VICE-CONSUI.ADO DA ITÁLIA
RIBEIRÃO PRETO, 20 — Em homena-

,;t*ii á data de 20 de setembro, haverá hoje
rercprão no vice-consulado italiano desta ci-
dade."

JARDIM PUBLICO
RIBEIRÃO FRETO. 20 — Haverá hoje

-r íccrto no jardim publico, em homenagem
í data dc 20 dc setembro.

HOSPEDE
RIBEIRÃO PRETO, 20 — Acha-se nes-

ra cidade o sr. professor Faustino Ribeiro.
THEATRO CARLOS GOMES

RIBEIRÃO PRETO. 20 — Faz a sua
estréa no dia 23 do corrente, neste theatro.
a transformista Frcgolina.

LICENÇAS
RIBEIRÃO PRETO, 20 — Pelo sr. dr.

Elias Alves Corrêa, delegado dc policia, fo-
ram concedidas as licenças, resnectivamen-
te, para o funecionamento do Cinema Rio
Branco e do Polytheama, durante trinta
dias.
\. R. S. A. VERSUS COMMERÇIAL

FOOT-BALL CLUB
RIBEIRÃO PRETO, 20 — Amanhã, so-

tennizando a inauguração do Parque_ Rio
Pardo, será jogado no campo da Associação
Ribeiropretana dos Sports Athltrticos, si-
tuado naquelle aprazive! local, um match
amistoso entre um team desta e nm do Com-
mercial Foot-Ball Club.

SANTA CASA
RIBEIRÃO PRETO, ao — O sr. Brau-

lio Silveira fez o donativo de um tomo pa-
ra a officina de marcenaria desta associa-
cio.
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Joüo Fm
bel Perez

noje r
e d.

ITU',
iâs que

as me-
ção de

20 _— Consòrciarniíi-se
ncisco Loxiln Aquileni c

Móiízàno, hespanhoes,
MESAS ELEITORAES

20 — Organizaram-se hoje
lêm de funecionar na eleição

amanha para um senador e 11111 deputado ao
Congresso Estadual, para preencher as va-
gas existentes pela renuncia do sr, dr. Her-
ailano de Freitas e fallecimento do sr. dr.
Fortunato Martins dc Camargo,

NO SALTO
20i — Realiza-sc hoje no Salto um

fogos de artificio, extracção
outros divertimentos popu*

ITU',
concurso tle
dc tombola c
lares.

A' tarde irá muita
fim de assislil-os.

gente daqui, com o

program-1, Cinema

residente cm Indaia*

familia. está na cida-
Almeida Costa, resi-

DIVERSÕES
ITU', 20 — Com dois optimo

mas, funeciona hoje e amanhã
Parque.

Fala-se que a empresa vae transferir ai
suas funeções para o salão do Íris.

FESTA DAS DORES
ITU', 20 — Realiza-se amanhã, na ma-

triz, a festa de Nossa Senhora das Dores,
promovida pela respectiva irmandade.

ENFERMA
ITU', 20 — Noticia dc S. Roque, infor-

ma achar-se alli enferma a exma. sra. d.
Benedicla dc Jesti» progenitora do sr. An-
geüno Fortunato de Jesus, secretario da
Câmara daquella localidade.

NA CIDADE
ITU', 20 — Esteve na cidade o sr. Da-

vid Dutra da Silva,
tuba.

— Em visita á sua
de .. — Vianna de
dente em .' -'os.

FALLi«..7"'«'NTO
ITU', 20 — No Collegio ;' Luiz íallc-

ecu liontem, á I hora iia tarde, j sr. tlr.
Joaquim Appolinario Ribeiro, lente naquel-
le estabelecimento de ensino.

O finado, que contava apenas 24 annos
dc edade, era natural de Castelio Branco,
Portugal, tendo se formado ha dois annoj
e pouco pela Universidade de Coimbra.

Proclamada a Republica, não sc con for-
mando com a nova forma de governo, c,
victima de perseguições, emigrou para o
Brasil, vindo logo para o Collegio desla
ridade, onde poz em destaque a sua elevada
cultura e talento pouco communs.

O seu enterro realiza-se hoje, ás 5 horas
da tarde.

Fá*md.amorahaiiigaba
DR. PAULO DÈ MORAES BARROS
PINDAMONHANGABA, 20 — Em car-

ro reservado, ligado ao primeiro noctunn,
chegou hontem a esta cidade o sr. dr. Pau-
lo de Moraes Barros, secretario da Agri-
cultura.

S. exc. veiu em companhia dos srs. drs.
Prudente de Moraes Fillio e Francisco de
Godoy Moreira c Costa, e hoje mesmo se-
guiram para Campos do Jordão, onde vão
tomar parte em uma caçada.

ALISTAMENTO MILITAR
PINDAMONHANGABA, 20 — Instai-

lou-se no dia 14 do corrente, nesta cidade.
a junta para o alistamento militar.

Essa junta é composta dos srs. coronel
José Benediclo Marcondes Romeiro, major
-Manuel Francisco Moreira Marcondes e dr.
Claro Ccsar.

ELEIÇÃO DE AMANHA
PINDAMONHANGABA, 20 — Instai-

!aram-se hoje, ás nove lioras da manhã, as
mesas que devem funecionar para a eleição
de amanhã, para orc**~-i«:~ —•*- ¦'
sr. .... irrercararna ue rreitas, sendo candi-
dato o illuslro coronel Fernando Prestes, a
quem esta cidade muito deve. .*

MONSENHOR MIGUEL MARTINS
PINDAMONHANGABA, 20 — Hon-

tem, após a ultima conferência religiosa,
da série que aqui esleve realizando o mon-
senhor Miguel Martins, o povo em massa,
precedido da banda Eutcrpc, fez-lhe uma
sympathica demonstração dc apreço, acom*
panhando-o até á casa do rcvmo. vigário
da parochia, onde s. exc. estava hospedado.

Ahi chegada a massa popular, calculada
em mais de mil pessoas, destacando-se entre
ella o juiz dc direito da comarca, promotor
publico e delegado de policia c o cscól cm-
fim da sociedade pindamónhahgabaense,
usou da palavra o professor Santos Sobri-
niio que, em um eloqüente improviso, sau-
dou o eminente missionário, traduzindo o
pensamento de toda a população que vi-
nha trazer os slus agradecimentos a s. exc.
pelos serviços prestados á causa da reli-
KÍão. ,

Em seguida, uma commissáo dc homens
catholicos e representantes das irmandade
da parochia, offereceu a s. exc, como lem
branca das pregações, um lindo crii'""..*.o,
ictiuo pruuuziüü, ittjt udu y*ww«tatuoi a sc-
nhorita Rosaliria Pestana um bellissimo dis-
curso.

O monsenhor Martius agradeceu aos ma-
nifestantes a prova de consideração e ami-
zade que acabava dc receber da população
desla cidade, bem como á senhorita Rosa*
lina os sábios e salutares conceitos que sou-
lie emittir na sua primorosa allocução.

Pelo rápido de hoje deve regressar para
Taubaté, sua cidade natal, o illustre mis-
sionario apostólico.

Sorocaba
NOTA FALSA

SOROCABA, 20 — Na delegacia de po-
licia, foram hoje inquiridas diversas teste-
nuinhas sobre a circulação dc notas falsas
nesta cidade.

PRISÕES

SOROCABA, 20 — Foram hoje presos
c recolhidos ao xadrez Adolpho Kockc,
quando promovia desordem no bairro de San-
ta Rosalia, e Argcntiuo Luiz, que perambu-
lava pelas ruas da cidade em completo esta-
do de embriaguez, escandalizando as tr -nas.

familias com phrases e gestos immoracs.
REMESSA DE INQUÉRITO

SOROCABA, 20 — O sr. delegado de
policia remetteu hoje ao sr. dr. Rodolpho
Ferreira Santos, juiz de direito, o inquérito
sobre o roubo commettido por Manuel da
Silva, no districto do Salto dc Pirapóra.

IMPRENSA LOCAL
SOROCABA, 20 — Conforme já noticia-

mos, será dislribuido amanhã, o primeiro
numero do periódico 

" O Zcphyro", orgam
da Typographia e Papelaria Werneck.

NA CIDADE
SOROCABA, 20 — Chegou hoje a esta

cidade, onde sc demorará alguns dias, o sr.
•Ir. Américo Guimarães de Freitas, engenhei-
ro residente no Rio de Janeiro.

AVICULTURA
SOROCABA, 20 — O sr. Edmundo Al-

vares, avicultor neste municipio. contractou
para o seu moderno estabelecimento do Itm-
ga, o pratico inglez sr. Cristiar Wig.

Dois Córregos
INCÊNDIO EM UMA MACHINA DE

CAFE'
DOIS CÓRREGOS. 20 — Deu-se um

crande incêndio em uma machina de bene-
ficiar café, dc propriedade do sr. Jeronymo
Ricetti.

O incêndio, que destruiu todo o edifício.
foi casual, tendo começado nas proximida-
des. segundo sc crê, do logar em que estava
colloeado o vapor.

Foi destruída grande quantidade dc café.
avaliada para mais dc 4.000 arrobas-

Os prejuízos calcu!am-se em cerca de uns
sessenta contos.

NA CIDADE
DOIS CÓRREGOS. 20 — Esteve nesta

cidade o sr. Jovelino Camargo, fazendeiro
residente em Itatiba.

DOENTE
DOIS CÓRREGOS, 20 — Acha-se doer-

te. guardando o lei, o capitão Moysés Cam-
isas de Aguiar, ad vogado aqui resideate

Pírássünuhgà
JURY

PIRASSUNUNGA, 20 — Conimenlam-scj
favoravelmente as decisões do jury desta
cidade, que tem sabido interpretar perfei-!lamente as disposições dg Código, applican-
do jud.ciotinnict.tO penas maiores 011 meno-res, conforme a imporlancia do dclicpi

Desde quarta-feira julga os 4
anciã
foram

réos, sendo condemnados 3,A sessão de hontem foi presidida pelo sr.
dr. Alfredo de Carvalho Pinlo, juiz da co-marca dc Palmeiras, e um dos borls orna-
mentos da magistratura paulista. 1

XX DE SETEMBRO i
PIRASSUNUNGA, 20 - A colônia ita-'liana, que moureja neste municipio, onde

conta com bons elementos c muitas relações
com os demais habitantes, festejou a hlsto-
rica data com salvar, ao romper tia alva
concerto á tarde pela banda " 16 de lulho"!
na praça Rodrigues Alves, "marche aux*flambcaux" e espectaculo de gala no Pa-ris-cinema, sendo lambem cxhibidos films
traduzindo empolgantes scenas garibaldi-nas.

MATRIZ NOVA
PIRASSUNUNGA, 20 - Já foram con-

cltudas as paredes externa.-; da matriz nova,
em conclusão, sendo iniciada a construcção
dos arcos interno*, e da torre, que ficará
com 50 metros dc altura.

DADIVA PHILANTROPiC>.
PIRASSUNUNGA, 20 - O sr. coronel

Procopio de Araujo Carvalho offereceu pa-ra as Santas Casas desta ridade c de Snnta
Rita os subsi-dios que recebera no Congrcs-
so, como deputado estadual jior este distri-
cto, cabendo a cada uma dessas casas dccaridade um conto oitocentos c sessenta mil
réis.

CIRCO CLEMENTINO
PIRASSUNUNGA, 20—No próximo sab-

bado deve estrear nesta cidade o grandee afamado Circo Clementino,
ESCOLA NORMAL

PIRASSUNUNGA, 20 -- Já se acha cm
exercício na cadeira para que obteve appro-
vação, no curso dc physica, chimica e liis-
toria natural, para a Escola Normal desta
cidade, o sr. Procopio Cabral W*"'' ' '
Vasconcellos.

Cruzeiro
INDUSTRIA LOCAL

CRUZEIRO, 20 — Os srs. Lopes e
mão, distinetos moços residentes nesta

idade
Lins,

Ir-
.. ci*

estabeleceram á rua Albuqucrqui
uma importante estamparia e fabrica

de artefactos dc folhas dc ílandres, cuja
producção é das mais aperfeiçoadas existiu-
tes.";

Funccipnãin na nova fabrica, que é movi-
da a electricidade, doze modcriiissimas ma-
chinas e alli trabalham diariamente muitos
operários.

Os proprietários, devido ao cxtráordina-
rio numero dc pedidos que tém recebido de
diversos pontos do Bras'1 vão ampliar a
novn fabrica, c para esse lin'>encommenda-
ram na Allemanha o material necessário.

A producção actual, diária, é de mil latas
para dez kilos e mil e quinhentas para dois
kilos e o preço por que é vendida compete
com os das congêneres existentes, attendeu-
do-se a ser a matéria prima importada dire-
cíaineníe da Europa.

ANNIVERSARIO
CRUZEIRO, 20 — Fez annos no dia lô

do corrente, o sr. Henrique Turneí Filho,
direclor r!a cor -- ¦*' •¦•! União dos
Artistas.

Em sua resiú«_:i.!.i :..„....:¦.,:,-,¦:, por esse
motivo, muitas pessoas pertencentes ao escol
da sociedade cruzeirense, ás quaes o anni-
versariante offereceu um grande jantar.

O anniversariantc íoi saudado pelo feste-
jado jornalista, sr. capitão Octavio Ramos,
que, em phrases tersas e buriladas, enalteceu
suas bellas qualidades, e ao terminar levan-
tnn uma saudação de honra aos seus pro-
gçnno.v. - r

A' noite, a corporação União dos Artis-
tas foi cumprimental-o, sendo-lhe nessa oc-
casião oííertado o seu retrato emoldurado
eln alto relevo, fino trabalho do artista Vi-
cento Russo, dessa capital. .......

Foi servida aos presentes uma fina mesa
dc doces.

. Pela corporação União dos Artistas, soli
a regência do maestro Herminio Pibbi,. foi
executado em honra do amiiversariantc, o
seguinte programma:

Henrique Turncr — Dobrado — H. Pizzi.
Doré — Symphonia — N. N.
Pérola — Dobrado — N. N.
Lucrcia Borgia — Ouverture — N. N.
Marechal Hermes — Dobrado — M. de

Carvalho.
Familiar — Ouverture — N. N.
Octavio Ramos — Dobrado — II. Pizzi.
Em seguida houve grande recepção e liai-

Ie que terminou alta madrugada.

Natividade
FISCAL SANITÁRIO

* NATIVIDADE, 20 — Por ordem
inspector sanitário deste districto,
hoje para Villa dc Rcdempção o sr. Antonio
Carlos F. Ramos, fiscal sanitário, o qual
prestou bom serviço á saude publica desta
villa, tendo vaccinado e revaccinado 1238
pessoas.

ANNIVERSARIO

NATIVIDADE, 20 — Fez annos hon-
tem a sra. d. Leopoldina Marcellino. da Sil-
va, esposa do sr. Cesario de Castro.

PEDIDO DE EXONERAÇÃO
NATIVIDADE, 20 — O sr. Antonio Pi-

res de Moraes, primeiro supplente do dele-
gado de policia desta villa, solicitou ao sr.
secretario da Justiça e da Segurança Pu-
blica a sua exoneração, afim de sc desen-
compatibilizar, visto ser candidato a verea-
dor da câmara, na próxima eleição munici-
pal, que tem dc se realizar a 30 de outubro
próximo.

ENFERMA

NATIVIDADE, 20 — Acha-se enferma
a exma. sra. d. Eupbrosina de Faria Do-
miciano, digna esposa do sr. José Pedro Do-
miciano, primeiro juiz de paz desta villa.

HOSPEDES
NATIVIDADE. 20 — Esteve nesta loca-

lidade o sr. Antonio da Rocha Medeiros,
negociante residente em Farahjbunti.

ALISTAMENTO MILITAR
NATIVIDADE. 20 — Teve inicio hon-

tem, cm uma das sala* da prefeitura mu-
nicipal, o alistamento militar deste munici-
pio

A commissão é composta dos srs. Bene-
dicto Antunes de Faria Sodré, prefeito mu-
nici|«l; tenente coronel ültoni Francisco
de Mattos, c tenente Marcos Ferreira da
Motta.

do sr.
seguiu

Amparo
RECLAMAÇÕES DO POVO

AMPARO, 20 — O "Diário", de hoje, re-
clama contra o emprego de jornaes velhos
feito pelos açougueiros para envolverem a
carne fornecida ao consumo publico. E' real-
mente lastimável essa falta de üygitnc que
aqui ainda não foi cuidada.

UMA REPRESENTAÇAi)
AMPARO, 20 — Os praticantes, carteiros

e serventes da nossa agencia do correio cn-
viaram uma representação ao Congresso
Nacional no sentido de ser restabelecido o
que estabeleceu cm stu artigo 347 o regula-
.nento de 10 de fevereiro de 1896, pois que
a deficiência dc pessoal os priva das rega-
lias estabelecidas por aquelle regulamento,
além de os accumular de serviços extraordi-
narios.

Sendo a nossa agencia de primeira classe,
parece-nos que esses funecionarios térn mo-
tivos para as suas reclamações, visto como
os artigos 3&) c 430 éos regulamentos de ti
dc novembro dc u/y) c 3 dc novembro de
1911, revogaram as disposições do artigo
347 do regulamento dc IO de fevereiro de
1906, com grave injustiça para os reclaman-
tes, que só pedem a sua equiparação aos
demais funecionarios dc egual categoria
cm repartições idênticas.

ENFERMO
AMPARO, 20 — Tem «estado enfermo,

sendo muito visitado, o estimado e distm-
cto advogado deste foro sr. dr. Pedro Bue-
no dc Camargo Silveira.

E' sen medico assistente o dr. Paulino
Rccch.
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Apiahy
TRIDUO

APIAHY, 20 — Terminou hontem, na
egreja matriz, um triduo alli celebrado cm
reparação das offcnsas feitas a Jesus Sa-
crameiilado. .

O concurso dos fieis ao templo foi nu-
moroso, durante os tres dias, havendo no
ultimo, communhão geral, cujo acto sc rc-
vestiu de edificante appnralo.

VIAJANTES
APIAHY, 20 — Regressou da capital o

sr. major Agostinho Dias Baptista, chefe
politico desta zona, cm companhia do sr.
capitão Frederico Dias Baptista, seguindo
hoje para as suas propriedades da Ribci-
ra.

Tem aqui eslado o sr. Samuel Gomes
Marques, representante da Alfaiataria Glo-
ho do Rio.

Tambem aqui estiveram o sr. major
Attila Martins Bonilha, director do "O

Tempo", jornal de Faxina, o o sr. capitão
José Victorino de Oliveira.

CONSÓRCIO
APIAHY, 2o — Contractaram casamen

«,,, que Sa: realizará em 27 do corrente, o
.sr Ricardo José dus Santos e a senhorita
3 Ir «tia de Oliveira Rosa.

INAUGURAÇÃO
APIAHY, 20 — Achando-se concluiria

11 egreja de Tocas, deste municipio, cons-
tinida em bello estylo gothicò, foi aprazado
para a sua inauguração o dia 5 dc outubro
-próximo.

Piedade
DELEGACIA

PIEDADE, 20 — Acha-se nesla cidade,
tendo toma/lo posse do cargo dc delegado
de policia, o sr. dr. Ascomliiio Fagundes, rc-
movido dc Atibaia para esla comarca,

INSTRUCÇÃO
PIEDADE, 20 — Em visita ás escolas

publicas desta cidade e municipio, acha-se
nesta o sr. professor Aristides dc Castro,
inspector escolar.

NASCIMENTO
PIEDADE, 20 — Por communicação vin-

da dc Botucatu', sabemos que o lar do
exmo. sr. dr. Esau' Moraes, acatado e di-
gno juiz do direito desta comarca, actual-
monte em goso de licença naquella cidado.
acha-se enriquecido com o nascimento dc
mais um filhinho, que. na pia baplismal reco-
berá o nume dc Raul. Gratos pela partici-
pação, apresentamos nossos cumprimentos,

EM VIAGEM
PIEDADE, 20 — Regressou hontem da

capital, onde se demorou alguns dias, o sr,
coronel João Rosa, chefe politico desta lo-
calidade.

Soecorro

Jundiahy
FESTA DO ESPIRITO SANTO

JUNDIAHY, 20 — Têm corrido com mui-
la animação as festas do Divino Espirito
Santo.

llnjc, ás 3 horas, deu entrada na cidade
graiTile numero rie carros ria linha offcreci-
dos aos festeiros; vinham torios enfeitados
e na frente tocava a banda rios Empregados
da Companhia Paulista.

O.s leilões tém sido bastante concorridos.
tocando por estas oceasiões a balida dc mu-

j"--. Brasileira.

Jahú
ALISTAMENTO MILITAR

JAHU', 20 — Foi posto pelo coronel com-
mandante superior ria Guarda Nacional dos-
to listado á disposição rio sr. general ins-
-lector da décima região militar o sr. capi-
táo Ignacio Luiz Pinto, para servir como
rmernbro da junta do alisti-mcnto militar
deste município.

CORREIOS
JAHU', 20 — Pela Administração dc S.

Paulo foi acceito o prodio n. 5-JrS ila rua
Lóurenço Prado, para nclle ser installada a
agencia do correio desta cidade.

As chaves já estão em poder rio respectivo
agonie.

Esperam.- que a mudança se dê breve,
pois ha muito interesse por parto ria popula-
ção na nova localização.

FALLECIMENTO
JAHU', 20 — Falleceu nossa capital a

anciã d. Maria Francisca Novaes Ferraz,
sendo transportada em trem especial para
esta cidade, onde chegou á 1.35 da manhã
de hontem.

A distineta senhora ora viuva do sr. José
Ferraz du Amaral Gurgel, fallecido ha um
anno nesta cidade, onde oecupou diversos
cargos publicos o' gosou dc alta considera-
ção.

Nascida em Porto Feliz, deste Estado,
alli sc consorciou, tendo aqui chegado em
1875, vindo a fallecer com 76 annos do
ciado.

IJesse casamento, teve os seguintes filhos:
coronéis Edgard Ferraz do Amaral, fallcci-
<lo ha um anno, e Jusé Emygdio Ferraz do
Amaral; capitães Francisco Aue,,-»-
do Amaral, Salathiel Ferraz uo Amaral;
Targino Ferraz do Amaral, major Au-
gusto F-erraz do Amaral; e senhoras d.
Castorina Ferraz do Amaral, casada cnm o
sr. dr. João rio Almei;'-,.{v - d. Fran-
risca Ferraz Pereira Leri" .,1 o sr.
Domingos Augusto 1a$M residente

em S. Patih-y l^lCr -
Do sou o-'.^-v* .iho coronel Edgard

Ferraz fie.^ \,> seguintes netos: d. Fls-
tber Ferraz Palnni, casada com o sr. dr.
Mario Pahim; Lydia Ferraz Navarro, ca-
Sada com o sr. Orosimbo de Moraes Na-
varro, e Durval do Paula Ferraz.

Na gare, aguardavam a chegaria rio trem
ns seguintes possuas: srs. padro Francisco
Burdim, Lázaro rio Camargo Freitas, coro-
nel Alfredo Leitão, Joaquim rio Camargo
Barros, Antônio C. Barros, major Accacio'"Mauricio, Lóurenço Ferraz A. Prado, Alíro-
do Volpe, polo "Faníulla"; João Henrique'
Francisco Xavier Soares, Domingos Aze-

.vcili-, Francisco Rodrigues) Bento Manuel
Navarro c senhora, Targino Ferraz, João
IMnraes Navarru, Durval Ferraz, major Au-
í;;isto Affonso dc Campos Brasil e senhora,
Orosimbo Navarro, major Alberto Barb.
Augusto F. do Amaral, Lázaro Toledo Bar-
ros, Abilio e Justino Rihcirn do Barros,
João Rocha, dr. Mario Pahim, dr. Orosimbo
Loureiro, rir. Matheus Chaves Netto, rir.
Alfredo Batier, dr. Amaral Carvalho, João
«Ia C. Sampaio, Antônio Alves de Oliveira,
J. E. Navarro, Álvaro Martins, Arthur
Amorim, Antônio Coirrão, Joaquim Silveira
Prado, c José Luiz Ferreira, por si o pelo"Correio Paulistano".

Ua estação, o corpo fui conduzido á ro-
siriencia rio sr. coronel José Emygdio For*
raz do Amaral, á rua Edgard Ferraz 11. 77,
onde foi depositado em câmara ardente, srn-
«lo guardado pelos amigos o parentes ria fal-
1,-ciila, om avaliado numero, até ás 8 horas
<!ri manhã do hontem, libra a «pie fui condir-
*rri , á egreja matriz, onde fui rezada uma
missa «le cor;,o presente pelo revmo. conego"Virgílio 

Morato.
A's S.30. o feretro fni conduzido ao comi-

•torio, onde foi sepultado na carneira 11.
j.-q-ü. jazigo perpetuo da familia. após a
encommendação «Io corpo, foita pelo mesmo
jiariro, revmo. sr. conego Virgílio Morato,
vigário da parochia.

Foram deposita,Ias sobre o caixão varias
coroas com os seguintes dizeres:" A mamão, ultimo adeus de Clliquinha,
Augusto o fiilio " :" Saudades de Maria da Luz Pereira c fi-
11,..";"Homenagem de Rita do Barros c fi-
lhos;*;"Saudades de Accacio";"Homenagem de Bonto Navarro c fami-
lia" :" A vovó, saudados de Duival, Argentina
c Nariil";'" A' minha vovó e madrinha, saudades de
Florinda ";

" \ mamão, saudades de Castorina, João
e filhos":" A «I. Mariquinhas, saudades de Alberto
Barbosa e Mariquinhas";"Saudades rio Mario, Esther c filhos";" Saudades eternas «le Chiquinha, Tônico
c filhos";"Ultimo arious dc sua filha Orairia";

" \ vovó. saudades de Orosimlx,, Lydia
e filhos ";

" \ mamãe, saudades de Salathiel. Maria-
sjriha e filhos";" V boa sogra c querida vovó, saudadea
do Chiquita e filhos ";

¦ A* l".a e querida mamãe, saudades éter-
na« de Targino e Nicota";" A' mamãe, saudados «lc sou filho Nho-
sinhe.";"A* querida vovi"-, saudades dc Carmen,
Zico e Dais)-**;" Ultimo tributo «Ia mais verdadeira e so-
lida amizade, Alfredo Leitão".

Além das pessoas já mencionadas, tambem
ar.mpanharam o enterro mais os seguintes
srs. • coronel Francisco dc Paula Almeiiia
Prado. Fernamlo A. Prado, coronel Lourro-
ço Avelino A. Prado, coronel Joaquim Fer-
raz do Amaral. C. Pereira. Aristides Mo-
rr-ir.i. João Leoncio. dr. Mauro "Ncgrc-iros.
Frr-ncr-ro dc Toledo Arruda, João A. P. dc
Almeida. J. I. A. Aguiar, dr. Horacio Sa-
«iré. J. Alves Carneiro, dr. Hilário Freire.
Aacrnr Telles. coronel José Veríssimo Ro-
ritân. João c Sylvio Campos Mello, José"Aujgustò Ferraz «Io Amr~rr-1. dr. João Maria
{'an-eíro de Lyra. A. Luiz Pereira, dr. J.
IRódrí-tues Jl. Junior. Olavo Sampaio, Lou-
f-ncç, P. Almeida Piad?. Ffií-qje Lebcis de
lAirr.iar. Urias Ferrrira. Francisco Bonilha.
Afcid-rs dc B-rros, J. R. Morar*. Ubaldo
Ca-r.?.*t*--> e r-ni-ites outras pessoas, cujos no-

.jncí não conscsiuimos obter.

TRIBUNAL DO JURY
SOCCORRO, 20—Eiícerrou-se hontem a

terceira sessão do jury .lesta comarca.
Entraram cm julgamento ", processos, em

que foram réos os soguintos indivíduos;
Thomaz Castanho, pronunciado no art. 303,
rio Código Penal. Defendi,In pelo sr. dr.
João B. G. Ferraz, foi absolvido por unani-
miilnrie rio votos; Lázaro ücrlholino rio Nas-
cimento, pronunciado ,10 mesmo art. 303,
quo foi defendido polo professor sr. capi-
tão Silvino de Oliveira, c condemnado a 7
mezes e 15 dias do prisão; Pedro A. do
Castro (vulgo Pedro Louco), pru"- i.,,iup
,10 art. 303; defendido polo sr ¦' . joão Fer-
raz, foi absolvido; Paul'- custodio do Oli*
veira, pronunciado 110'arl. 304 do mesmo Co*
digo; dcfCiidido pelo sr. capitão Miguel rio
Cam," . foi absolvido; Emilio Luobosi, af-
íiaf.çadn, pronunciado no art. 303, que deferi*
dido pelo sr. dr. Nicolau Vita, foi absolvido.

Não havendo mais processos a ser sUbmet*
tidos a julgamonto, encerrou-se a terceira
sessão rio jury desta cidado, lendo sido mui-
tados os jurados quo deixaram rie compare-
cer sem apresentarem motivo justo.

LAR EM FESTAS
SOCCORRO, 20 — Acha-se cm festa o

lar do sr. Eurico Burges de Almeida, dire
ctor do grupo escolar desta cidade, com o
nascimento de mais um galante menino, quo
receberá o nome de Paulo.

ELEIÇÃO
SOCCORRO, 20 — llnjc deverão for-

mar-se as mesas eleitoraes desta cidade, para
a eleição a realizar-se amanhã.

ANNIVERSARIO
SOCCORRO, 20 — Completa boje mais

um anniversario natalicio o sr. capitão Uila-
rio G. dns Reis.

EM VIAGEM
SOCCORRO, 20— Para Santa Isabel, em

visita a um seu filho, seguiu o sr. coronel
Anionio rin Nascimento Gonçalves, acompa-
filiado de sua dilecta filha, senhorita líudu-
xia Gonçalves.

NA CIDADE
SOCCORRO, 20 — Está nosta cidade o

sr. Raphaol Paulino dc Camargo, residente
na capital.

ENFERMAS
SOCCORRO, 20—Acha-se bastante doen-

tc a exma. sra. d. Josephina Siqueira, os-
posa do sr. José Maria de Siqueira.

Acha-se tambem doonlo a sra. ri. Fi-
delcina du. Amaral, esposa do sr. llicrolio dn
Amaral, correspondente desta folha.

Rio de Jasieiro
OCCORRENCIAS POLICIAES

RIO, 20 — Ao commissario do dia da de
legacia rio 23.0 districto queixou-se Maria
,bi Conceição do ter.sido aggredida por Po-
dro Rodrigues, amante de sua filha.

Conceição, que apresentava un, ferimen-
to na cabeça, foi submettida a exame di
corpo rie rieüoto. •

O aggressor fugiu.
u commissario do 23.0 districto pren*

deu o ladrão Antônio José dos Santos, na
oceasião on, que este furtava 50 pares do
tamancos do ,1o unia tamancaria á rua Do*
;Vtingos í*òpes.

Santos íoi recolhido ao xadrez.
O NOVO JARDIM ZOOLÓGICO —

LANÇAMENTO DA PEDRA FUN-
DAMENTAL

RIO, 20 (AJ — Commemorando hoje a
lei quo dou organização ao Districto Fede-
ral, o general Bonto Ribeiro, prefeito mu*
nicipal, presidiu a cerimonia do lançamento
da pedra fundamental nu Jardim Zoológico,
que vae ser construído pola Prefeitura, em
terrenos cnnliguus ao parque da Boa Vis-
ta, que so ercionrieiu desde o antigo quartel
riu 13,0 regimento rie cavallaria até ao alto
ao Morro 7\-.i 'l:í*lf*-yranl»o

Esses terrenos quo pertenciam á antiga
Quinta Imperial, acabam de sor incorpora-
rios ao Patrimônio Municipal, juntamente
cum aquolle parque, om virtude dc loi do
Congresso Nacional,

A áreri que se destina ao novo Jardim
Zoológico, é de 200 mil metros quadra*
rios.

Logo na entrada, ficará o Posto Zoo-
technico, oecupando uma ároa do 11.500
metros quadrados, atravessada pela alanio-
da principal, que terá 25 metros do largura
c cerca de 400 metros do comjirihierilo,
sendo aberta en, linha recta e arborizaria
em toda a sua extensão.

Em seguiria ao Posto Zootechnieò, á di-
rcita da alameda principal, será construído
11111 lago para animaes aquáticos, com a su-
porficic apprõxiinada de 5.000 metros qua-
tirados,

Na proximidade riesse lago partirá da
alameda principal uma outra do .*! metro.-.
de largura, perpendicular aquella o que es-
tabeleeerá comniuhicação directa cum uma,
praça arborizaria onde ficarão os viveiros
para pássaros.

Ainda á riircita da alameda principal,
mais ou menos no meio do Jardim e 0111
situação um pouco elevada, ficará o Res-
tai.--.intc. I

No alto do Morro do Telegrapho c em
mais dois outros pontos elevados rio ter-
reno, serão construídos tres pavilhões do
recreio, dos quaes se descortinará panora-
luas ria cidade.

Innumeras alamedas com larguras de 3
a 8 metros, margeadas aqui o aili por dif-
íerentes o graciosos edifícios destinados a
vários animais, cortarão o Jardim, seguin-
•lo linhas sinuosas que sc desenvolverão em
suaves rampas desde o alto «lo Morro do
Telegrapho.

As alamedas abrangerão uma área ma-
cadamizada de cerca do 45 mil roctros qua-
drados'

Os edifícios projoctados para os animaes.
são em numero de 82, inclusive viveiros
para pássaros c pavilhões para macacos.

A' uma hora da tardo, após a assignatura
ria acta, lavraria sobre a solcnnidde, foi
Inçaria pelo sr. prefeito a pedra fundamen
tal do jardim Zoológico Municipal.

Por essa oceasião, as bandas «le musica
ria Policia, do Corpo de Bondii-iros c do
Instituto Profissional João Alfredo, exc-
cotaram o hymno á Republica, que foi can-
tado pelas alumnas -Jn Instituto Orsina da
Fonseca e das escolas municipaes.

A"s 2 horas da tarde, no edifício que sc
destina á Escola de Jardinagcm, houve uma
sessão solenne, tendo usado da palavra o
sr. «Ir. Ramiz Galvão.

Em seguida, o general Bento Ribeiro
recebeu cumprimentos das pessoas presen-
tes.

Em fronte á Escola alinharam-se os alu-
mnos d.» Instituto João Alfredo, ilcsíilan-
do os alumnos «lo Instituto Orsina da Fon-
seca e das escolas publicas municipaes do
quinto e setimo districtos, ao som de mar-
chás tocadas por todas as bandas.

A's 2 e meia horas da tarde, junto ao
edificio do Restaurante, realizou-se, apesar
do mau tempo, uma festa infantil, na qual
tomaram parte os alumnos das escolas que
se achavam presentes.

ANNIVERSARIO DO PREFEITO
RIO, 20 (A) — O sr. presidente da Re-

publica telegraphou hoje ao general Ben-
to Ribeiro, prefeito do Districto Federal,
felicitando-o pelo seu anniversario nata-
lido.

DlíCLAriAÇllKr" DO DEPUTADO OCTA-
VIO MANGAIIKlitA

RIO, 20 — O deputado Octavio Man-
,;i,l>,rira usslm explica a Hun iitllludi-, hon-
tem, na ÇominlBSfto do Finanças!

Tendo, o mlnlHtro hoIIoIUiiIo o ungiu,m-
to da.', dàlagOÒB destinadas a Bseolu
Proniuhítòrla 15 do Novombro, ,1„ mono-
reH abandonados, òmlttlu buu oplnhlq,
achando quo parecia lanto InJiiHto «puni-
to odioso nogalr-BÒ a verba pedida parn
esses Institutos.

"Disso quo entilo sn mo afigurava ra-
zoavel, om voz do reduzir aqúpllus vorhas,
diminuir a dotação destinada á liollolo
milltnr, quo seríl talvez excessiva, apuraria
rio-se uma Importância «íuo davn paro
attender ás dola.-fío.s hlludldas o iilnila dei-
xava .saldo.

Promottl estudar mais do porto a ques-
tão, a ver sl era cabível orgaiilsar umn
emenda, limitando-,,,", por omquailtq, „
«lar o meu voto oontra oh augmontus po-
«lidos."

DIREITOS DE IMPORTAÇÃO

RIO, 20 (A) — O director ria Receita
Publica rio Thosouro, poliu ao inspector da
Alfândega desta capital informações sobre
a quanto attiugcm os direitos de importa-
çãó o expediente que têm deixado rio scr
pagos pelo material importado cnn, isenção,
0111 virtude dn favor contido na cláusula
8.a do contracto autorizado pelo decreto 11.
Ó..15C, rie 20 rie abril de 1907.

NO PALÁCIO 00 CATTETE

RIO, 20 (A) — Estiveram esta manhã
no palácio do governo o deputado Cunha
Vasconcellos o o commendador Casimiro
Costa.
o presiden;!"*.,-, no itamaraty

RIO, 20 (A) — O marechal Hermes ria
Fi.-- .., fez boje- a sua aiinunciada visita
.in sr. ministro rio Exçcriòr.

S. oxc. foi recebido 110 Palácio Itamaraty
pelo dr. Lauro Muller, acompanhado do<
corpos diplomáticos brasiloiro o cxtrángei-
ro, ministros de Estado, altas autoridades
civis c militares, os membros das mesas do
Senado e da Câmara, o os das commissões
rio Diplnmacia o Finanças, rie ambas as ca-
sas rio Congresso.

Durante a reunião, que sc revestiu rin
maior brilhantismo, o marechal Hermes ria
Fonseca fni muilo cumprimentado,

Os convites aos diplomatas foram dirigi*
dos polo monsenhor Averso, núncio aposto-
lico e decano do corpo diplomático.

No salão central do Itamaraty. emquanto
ora sorvido chá cm pequenas mesas, reali-
zou-sc um breve e artístico concerto, no qual
so fizeram ouvir Mattia Fornotti, Helena
Rahwska, Wall cr Mocchi c Giuseppe Luc-
ca. artistas applaiididps ria grande Compa-
nhia Lyrica uuc está trabalhando no Thea-
-rr, Munici,,ai.

¦Os acomnanbamcnlos foram executados
oelo sogundo maestro ria mesma compa-
nhia.

No jardim tocou uma banda do musica
da brigada municipal.

VISITA DE AGRADECIMENTOS
RIO, 20 (A) — O dr. Podro do Toledo,

ministro da Agricultura, fui esta manhã ao
palácio do governo agradecer ao marechal
Hermes ria Fonseca a visita que s. oxc. lhe
foz c as felicitações que levou á sua filha,
na riala rin seu anniversario natalicio.

SOCIEDADE DE CONCERTOS SYM-
PHONICOS

RIO, 20 — A Sociedade rie Concert- .
Symphonicos realizou hojo. no Thoatrr .,y-
rico. mais um concerto, sob a dir," ,ao do
maestro Francisco Braga, sendo especial-
mente ápplaudidas a sra. d. Lydia Salgado,
que cantou um trecho d" opera " La reine
dn Sabá", e a violim a Paulina d'Am-
brosipl

A assistência fui lecta e numerosa.
DR. LOEliNA FERREIRA

P'0, 20 — A bordo do "Cap Vilano".
embarcou para Buenos Aires, de onde se-
guirá para o Chile, o sr. dr. Lorena Fçr-
reira. ministro rio Brasil naquelle paiz.

XX DE SETEMBRO
RIO, 20 —Gomm.cmprándo a data do hojo.

a legação. consulado c casas commerciaes
italianas hastearam a bandeira om seus erli-
ficins.

O barão Romano Av-ezzana deu recepção,
quo estevo muito concorrida;

FERIADO MUNICIPAL
RIO, 20 —* Nãn funecionaram hoje as rc-

nartlções municipaes, cujos edificio, em-' rinriciraram.
Nãn houve lambem expediente nos brincos

.- na Bolsa.
O cotnniercio esteve fechado.

A VACA DO DEPUTADO IOSE* PE-
DRO DE CARVALHO

RIO, 20 --- Diz a " Noite" quo o marechal
Menna Barreto vao apresontar-so candidato
á vaga ri" rir. José Pedro rie Carvalho, depu-
tario polo Districto Federal.
GOVERNO IDO RIO GRANDE DO

NORTE
RIO. --,, — A "Noticia" diz que o dr.

Ferreira Chaves escolheu para seus auxilia-
ros no .. -'' -'¦• Ri.-i Orando do Norte os
rs. José Augusto rio .'.leriolros, para secre-

tario geral, c i,-abio Rinn, para chofo do po
licia

O SR. SOUSA DANTAS
RIO, 20 — Reunidos hontem nn salão do

"Jornal do Commcrcio", os amigos ri, si.
Sousa Dantas, ministro riu Ün-srl na Ar-
gerifina, resolveram .oficrccer-lhe um almoço
intimo nu dia da sua chegada a esta ca-
pitai

Além riissn. promovera., um concerto 110
Theatro Municipal o um banquete 0111 bo-
mr-nageni ao illustro diplomata.

No dia da chegaria haverá lanchas á^ dis
posição das possoas que desejarem reccbcl-o
a bordo.

O desembarque será no Arsenal dc Ma*
rinha.

O Jockey-Club oífcrccor-lbo-á um ban-
quete.

Os companheiros de bacharelato cm le-
trás, por iniciativa do sr. Alberto Cunha,
pre;,aram-lho um almoço como recordação
dos tempos do estudo.

A Faculdade rie Sciencias Jurídicas c So-
ciaes, onde se formu, o dr. Sousa Dantas,
espora reccbcl-o officialmente no dia da sua
visita á Escla.

E' pensamento dn cnnrie dc Affonso Col-
só acolher com carinho o seu antigo dls-
cipulo.

O Cluh dos Diário- pensa em offerecer
lhe nm " fic:'-ó-cl.ck".
PROFESSOR NASCIMENTO GURGEL

RIO. 20 — O ministro rio Peru' offereceu
bojei no Hotel dos Extrangeiros, um jamar
intimo ao professor Nascimento Gurgel, que
parte no dia 30 do corrente para aquelle
oaiz. afim de representar, juntamente cnm
o dr. Plácido Barbosa, o Brasil no Con-
grosso Americano.

Tomaram parte no jantar os ministros
Lorena Ferreira. Gomes Ferreira. Irrazaval,
Elysio Couto. «Ir. Nascimento Gurgel c Pia-
cido Barbosa.

REORGANIZAÇÃO DA GUARDA
NACIÓNAIi

RIO, 20 — A respeito do projocto de
Senado sobre a Guarda Nacional, o sr.
Ternando Mendes. Interrogado, manlfes-
tou-se favorável ft reorganização dossa
milícia, asseverando que a apoiam todos
quantos a conhecem", Inclusive a offlcia-
lidade superior do Exercito.

Com a rcorganlzai-ão adopta-se a I«-l d«
1S50. com as modiflcaçOes modernas das
leis du guerra, «juc evitam os abusos.

A Guarda Nacional seríl composta de
cidadãos de IS a 50 annos c fica consl 1-
tuindo a segunda Unha do Kxert-llo.

A reorganlzaç&ó Bupprlmlra a árttlhsrla
dc campanha, manterá, a cavallaria e os
roRlmentcn aponas nos Eslados paslori.*»,
como o Itio Grand-, do Sul, Paraná e .Sun-
ta Catharina. dnndo a todos os Estados
simples esquadrão de ordenançns.

Não crea despesas.
Crea o commando geral, rom sede no

Dlstricto Federal: crea a Intcmlem-Ia da
Guarda; abole o regimen especial da:
fronteiras.

De cada dois mil cidadãos «jualifleados
fica existindo um retímento, deixando as-
sim de haver t-r-cesso de officiaes.

Quanto _b nomeações, não seríl feita
nenhuma, emquanto não forem qualifi-
cados os actu.*ies_officÍaes.

Crea um estimulo para a offlclal idade
<» todos os regimentos terio sua linha de
tiro.

JANTAR INTIMO
RIO, 20 (A) — O sr. Barros Pimentel,

primeiro s.ccrctárlb ria nossa legação 110 Ja-
pão, offereceu no roslaiiraiite assyrio do
Tbeiitro Municipal, um jantar a vários ami-
gós.

Estiveram presentes a essa fesla intima
os srs, Eduardo Rbiz, prin,oin, secretario ria
legação riu Chile; VV. Wrigbl, primoirn sc-
cretario ria embaixada americana; drs, Car-
los Vianna, Pauln Barreto, Francisco Gui-
marães, aririirin cnmmeroial rie Paris; Eu-
-chio de Queiroz, Sancbo Barros Pimentel,
Gualter do Barros Pimentel, primeiro te-
nente J. Martins, rir. Lauro Mullcr Filho;
Lafayette de Carvalho e Helio Lobo,

PARA S. PAULO
RIO, 20 (A) — Pelo trem nocturno, so-

guiram hoje para essa capital os srs. Pedro
Soares Leite, dr. Oscar Lisboa o sonhor:,,
Abilio Silveira, Ernesto Lino Godofredo, C.
Carneiro, Anterior S. Cunha, Oswaldo Po-
rei,:'. Maia e Nicolau Sampaio.

Peb, nocturno rie luxo seguiram os
srs. Jaymo Cabral, Alberto Morris e sonho-
rn, José Nunes ria Silva, Antônio J. Alvos,
René Diori Clamara, capitão Vieira Forroira.
Ernesto Bastos, Júlio John, rir. Galeno Mar-
tins c familia c dr. Jesuino Cardoso.

FESTEJOS ADIADOS
RIO, 20 ¦— O mau tompo impediu a reali-

zação da Festa da Primavera, promovida po-
lo Derby Club, na qual tomarão parte -|.(Xk.
crianças, rias escolas municipaes.

 Ficou egualmente transferido o pie-
nio ria coionia italiana.

A RECEPÇÃO NO ITAMARATV
RIO, 20 (A) — Para a recepção que hoji

so realizou no Pãlaciò do Itamaraty, forain
convidados; além do sr. Wenceslau Braz e
de todus os ministros do Estado o ministros
extrangeiros aqui acreditados, o secretario,
addidos, íamilias do ministros, cônsules, se-
cretarios brasileiros actualmente nesla capi-
tal, prefeito, chefe de policia e seus officiaes
dc gabinete, os senadores Pinheiro Machado.
Ferreira Chaves, Araujo Góes, Frederico
llorgos, José Maria Mctello, Oliveira Valia-
rláo, Fernando Mendes, Alencar Guimarães,
José Euzebio, Feliciano Penna, Francisco
Glycerio, Leopoldo do Bulhões, Tavares do
Lyra, Victorino Monteiro, Joáo Luiz Alves,
Francisco dc Sá, Urbano dos Santos. Scgis-
mundo Gonçalves1; ns dcpüíados Sabino Bar-
roso, Soares dus Santos, Collares Moreira.
Santos Leal, Raul Veiga, Mavigneir Godo-
fredo, Pereira dn Silva, Manuel Reis, Cunha
Machado, Dunsheq de Abranches, Rodri-
gues Alves, Joaquim Osório, Augusto do Li-
ma, Nabuco Gouvéa, Arlstarcho Lopes, Flo*
res dá Cunha, J03Ó Tolentino, Riboiro jun
queira, Antônio Carlos, Galeão Carvalha'.
Octavio Mangabeira, Homero Baptista, Cae-
lano dc Albuquerque, Joaquim Pires, Manuel
Borba, Pereira Nunes, Raul Cardoso e João
Carvalho; o presidente do Supremo Tribu
nal, rir. Herminio do Espirito Santo; drs
Edmundo .Muniz. Barreto e Amaro Cavai
canti, ministros do mesmo Tribunal; Sal
vador de Mendonça, barão do Alencar, Hon
rique Mamede, Assis Brasil, Henrique Lis
boa, Costa Motta; Gomes Ferreira, Oliveir
Lima, Lorena Ferreira, Rodrigo Octavio 1
uiitros vultos proeminentes, acompanhado*
das respectivas familias; o senador barão d(
Teffé e sua exma, filha senhorita Nair Tcf
íé; os srs. Álvaro o Octavin Teffé; os che
íos do Estarlo-Maiur do Exercito o ria Ar
mada; o ri- ríegis dc Oliveira, súb-secretá
mada; o or. Rcgis de Oliveira, sub-secreta-
srs. Mario e Leonidas Hermes.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 20 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento desto pnrto.
Vapores entrados:
Do Pnrto Alegre e escalas o nacional "Ju-

nin ";
de Rosário e escalas o ingloz "Inglcsi

dc ";
do Hamburgo e escalas o allemão "Cap

Vilano ";

Vapores sabidos:
Para Purto Alegre e escalas os nacionaes" Itatinga " e "Assu' ";

para Aracaju' c escalas o nacional " Ita.-
pava";

para Santos os inglczcs "Abaros" e "Ca
nova";

para Santarctrí;'c.escalas o naidonal "Tu

py"; ', 
*\

par-i""Antucrpia e' escalas o belga "An

virnoisè ";

liara I-Iarr.burgõ e escalas o allemão "As

sunciqri ";

para o Rio Grande rin Sul o escalas i
allomão " Santa Lúcia " ;

para Las Palmas e escalas o inglez " íu
.-leside " :

para Glasgow e escalas o italiano " Espo
•rrnrra ".

DR. LORENA FERREIRA
RIO; 20 (A) — Partiu bojo para Santia-

go o dr. Lorena Ferreira, ministro plenipo-
tenciario do Brasil no Cl,ilo.

ORÇAMENTO DO INTERIOR
RIO', 20 (A) —- Ainda hojo sc reuniu -

Cmunissão de Finanças da Câmara, par;-,
ouvir a leitura ita parecer apresentado pol-
sr. Manuel Borba sobre o orçamento -I,
Interior,' Tratou-se ria reducçao das subvenções an
csiabeleclmehtps dc ensino superior, ficand.
--•-"U-ido que seja ouvido o sr. ministro dc
interior sobro quanto rondem aquelles esta
belecihicntos, o 110 que são empregadas aí
verbas das subvenções.

(I sr. Raul I-orriindes declara «pio fni ma'
nivirio, hontem quando se oecupou do is-
sumpto, porque dissera 2.000 contos o não h
mil.

Pi,sta em discussão a verba de trinta co-i
tos para a acquisição de quadros c outroi
objectos rie artes, feitos na líscnla rio Bellas
Aries. ,1 sr. Manuol Borba disso quo fora
informado que o julgamonto dessas obras
rie arte são feitos que entram cm accordo
para os julgamentos e os que tJm trabalhos
num ánno, 110 anin seguinte conferem °
prêmios aos quo lhes premiaram 110 annr,
anterior.' 0 sr. Homero Baptista propnz que dois
terç ,s da subvenção sejam para a acqilisiçâq
do trabalhos nacionaes e um terço para tra-
hhlhòs oxtrangeirus, sendo o julgamento fei-
to por uni jury nomeado pelo sr. ministro
do Interior, sciirio essa omenda approvada.

Não foi acceita a proposta do relator pc-
dindo um aúgmeritô de 1S1 contos para „
verba pela qual deverão correr os serviço:
dc ri"paro3 do palácio du Cattete.
CONFERÊNCIA COM O MINISTRO

DA MARINHA
RIO, 20 (Al — Com o almirante Ale-

xandrinrí do Alencar, ministro ria Marinha.
-niifcreiiciou o almirante Francisco do Mat
los, director da Escola Naval, que preten¦lo que sejam feitas modificações nas in-
strucções dc infanteria, adoptadas na Ma-
rinha.

Os desembarques «Ia marinha, sendo sem-
•ire feitos em acção conjuneta com o exerci-
'o, será rie toria a vantagem que a ordenan
ça das forças de mar seja a mesma que -
das de terra.

Até agora a orrienança da Marinha c in
teiramente diversa da do exercito.

Emquanto os soldados de torra marcham
?m continência com armas perfiladas c ao*
hombros. os marinheiros trazem, na mesma
formatura, a posição de braço armas, além
disso, o exercito usa as armas no hombro
esquerdo e a marinha no hombro direito.

O almirante Alexandrino de •Alencar, pen-
sa cm adaptar á marinha as instrucções
usadas pelo exercito.

FOOT-BALL
Rin, 20 (A) — Effcctuou-se hoje um

-nntch «le foot-ball entre um team «Io Flu
minenses c outro formado por marinheiros
lo cruzador " f.Iascow ".

O jogo começou ás 4 horas da tarde.
Os brasileiros iluminaram inteiramente o

iogo, marcando dois goals no primeiro half-
lime,

No segundo tempo a superioridade dos
jogadores brasileiros manifestou-se comple
ta, marcando com facilidade mais tres
¦mal*, termin-mlo o jogo com a victoria dos
fluminense-, por cinco goals á zero.

Apesar «Io mau tempo foi regular a cen*
correncia a essa festa sportiva.

AINDA A FESTA DO ITAMARATY
KIO. 20 (A) — Durante o chá. hoje ser-

vido no Palácio Itamaraty, sentaram-se ã
mesa do marechal Hermes da Fonseca, a
senhorita Nair de Teffé, a baroneza Ro-
mano Avez*ar.a. o barão e a baroneza de
Tcffé. a senhora Mízzini Bueno, o minis-
tro inglez. William Hagrjard c o senador
Pinheiro Machado. •

A' mesa do dr. Lauro Mullcr, sentaram-
sc as senhoras Lalande e Dunshce Abr*>-
ches e o deputado Sabino Barroso.

SUBSÍDIOS DO SR. CAMPOS SALLES
RIO, 20 (A) ~ O rir. Rivadavia Cor-

réu, ministro da Fazenda, deferiu ,, roque-
rimento rio d. Anna rio Campos Salles, viu-
va ,1o sonador ¦ Manuel Ferraz de Campos
Salles, pedindo o pagamento riu sul,si,lio a
quo o mesmo fez jús durante o mez de ju-'
11)10 ultimo,

ACADEMIA BRASILEIRA
RIO, 2,, (A) — A Academia Brasileira

rio Letras reuniu-se hojo, tendo tratado du
diecionario de hrasllcirlsmos.

REFORMA ELEITORAL
RIO, 20 (A) — Na próxima segunda

feira, deve so reunir na sala ria bibliòtheca
riu Senado, a commissáo mixta do deputados
o senadores, quo vae tratar da revisão o es-
tudos dos projectos sobre a reforma ciei*
loral.

CÂMARA ipÕS DEPUTADOS
ltio, 21) (A) — Na sessão do hoje ria

Câmara, ,, sr. Frodorlco Borges oecupou
,1 hora ,1«, exporile,,..., tratando ria situa-
çjilo ,1o Estario riu Cearíi o da' l-idlcaçfio
quò, cnn, .-,,!,,„ companheiros de bane,,riu,
apresentaram nu anno pasBado pedindo a
Inti rvoi,,;ão dáquolió Bslildo.

Itocorda o orador u slLuaüão om quo st*
achava o Ceará nò tempo um quo íez
futuolia Indicação, lembrando ;m yiolen-
ciiis. oa incêndios o ás mortos quò oram
praticados om For tal oza.

S, exc! salienta o Inditferõntismo oom
quo foi recebida a sua indicação; om que
so podia uma medida constitucional e
salutar.

A situação nfin mudou, rilz o orador.
Continua a mesma.
Um rins responsáveis pelo attentado

contra ,, sr. Gentil Falcão, o mandatário
daquello crimo, acaba do conseguir um"l,„be,iK-e„rpiis".

A policia tom procurado demorar o an-
damentò do inquérito, afim rio pausarem-
su os dias «i>,e a lei marea para torma-
qSò da culiJa.

,) orador ten, noticias da falta do li-
bordado «íuo reina no sertão do seu Ks-
tnil,,.

Os seus amigos se queixam rio coacção,
A situação financeira & má o o governo

não está habilitado a pagar a primeira
prestação do empréstimo que contrahlu
para o sorvb-o de exgottos da capital.

A (Jnhlo, rilz o orador, terá de partici-
par dessa situação, porquo não poderá
permittir quo o credor extrangeiro venha
exercer pressão sobre urn Estado, do que
resultará uma humilhação para o Bra-
sll.

.S. éxc. trata então do pedido, para que
o governo federal intervenha do IOstado
do Coara, buscando apoio no projecto
apresentado pelo senador "Ruy Barbosa,
podlndo a lnterevn«-ão no Amazonas.

A intervenção no Ceara, declara o ora-
dor, á mais natural, portiuo o governo do
Amazonas t um governo legal, eleito e
reconhecido, c o rio Ceará t lllegal, pois
não foi eleito nem reconhecido.

O governador daquelle IQstado, contl-
nua s. exc., apossou-so do poder por meio
,1a ameaça o da violência.

Alli não ha garantias nem para a vida
nem pura a propriedade; o saque o o ln-
condi,, são organizados com conivência
directa «lo governo;

O orador quer que flquo constatado nos
annaes da Câmara um úco da dOr por
«1,10 tem passado o vae passando aquolla
terra.

S. f;xc. terminou pedindo o andamento
para sua indioaijão do interveni-ão.

O presidente mandou-a paru a Com-
missão de Constitui,;.!,, o Justli-a, para es-
sa emittir o seu parecer sobro a rofe-
riria Indicação,

Como o sr. Frodorlco Borges tivesse ex-
KOttnrio a hora do expediente, não pu-
deram falar os srs. Sousa c Silva, quo la
responder ao sr. Nilo Peçanha, o o sr.
Barros Lins, que Ia responder ao sr. Ray-
mundo do Miranda.

Foi encerrada a única discussão cons-
tante da ordem do dia, sobro o projocto
abrindo um credito do 1.017:307?711 pa-
ra pagamento da construcção do Arsenal
rio Marinha dosta capital.

Rm seguida foi levantada a sessão.
NOMRAÇflRS NA MARINHA

IUO, 20 (A) — Por acto do ht.Je 'do
sr. Alexandrino «Io Alencar, ministro da
.Marinha, furam nomeados o oapitão de
fragata Aristides Mascarenhas, para o
cni-í-o de capitão do porto da Bahia; ca-
pl.tãp-tenento Samuel Pinheiro Cluima-
rães, para diroctor d.a Escola Apprendl-
tos Marinheiros de Santa Catharlna; ca-
pituo-tenento Thiers Fleming, para offi-
ciai d., gabinete, o çapitaó-teriénte Joa-
quim dns Chagas Moura, para ajudante
de ordens rio almlranto Alexandrino de
Alencar.

aÀBINETE DO MINISTRO DA
MARINHA

RIO, 20 (A) — Assumiu hojo o cargo
.l.i ehofo do goblriete rio sr. ministro da
.Marinha, o capitão do fragata Josú Maria
tVnldo.

IMPRENSA NACJONAL
BIO, 20 (A) — Voltou hoje a conto-

rondar eom o rir. Rivadavia Corrêa, ml-
nistro da Ka/.onda, o sr. Leoncio Corrêa,
diroctOr dn Imprensa Nncional, sobre o
novo emprostimo para o pagamento ar,
pessoal da Imprensa Nacional o do "Dia-
rlo Official", relativo á primeira quinze-
„a rie agosto findo.

SRf-IADO
RIO, 20 (A) — Por íalta tío numero

não houve sessão no Sonado, pola apenas
compareceram 14 srs. senadores.

"RAID" DE CAVALLARIA
RIO, 20 (A) — A prova final do "raid"

rio cavallaria realizou-se lujje coni a presen-
Ci> rio general Vcspasiano de Albuquerque,
ministro da Guerra, do general Sousa
Aguiar, inspector da nona região militar, c
dos cornmandáritcs ri«>s corpos ria guarnição
desta capital.

As provas ria ultima phase foram reali*
zadas no picadeiro ria Villa Militar, obede-
oonrio ao progranima já noticiado.

O jurv que deverá classificar os vencedo-
ros rounir-so-á na quinta-feira próxima.

A humidade rio terreno contribuiu muito
para que as provas fossem feitas com
grande sacrifício.

O MINISTRO DO MÉXICO
RIO, 20 (A) — O marechal Hermes da

Fonseca, presidente da Republica,. recebeu
hnje eni audiência especial, no palácio do
Cattete, o srl Sabido Alvarez, ministro do
México, que foi sc despedir de s. exc, pnr
tor de partir para a Europa, em goso rie li-
cença.

O sr. Salário Alvarez foi recebido no sa-
lão Silva Jardim, estando o sr. presidente
da Republica acompanhado <!<« sou ajudan-
to ile ordens, major Oliveira Junqueira.

O "MATTO GROSSO"
RIO, 20 (A) — Já se acha quasi termi-

nada a reparação rio riestroyer " Matto
.'rosrio", que deverá seguir na terça-feira
próxima para a ilha Grande, unde vae se
incorporar á primeira divisão, afim de to-
mar parte nas manobras da esquadra.

SECRETARIA DO INTERIOR
RIO, 20 (A) — O expediente da Socro-

laria «Io Interior foi encerrado ás 2 horas
da tarde.

MANOBRAS DA I-USQUADUA
RIO, 20 (A) — O almirante Alexandrino

de Alencar, ministro da Marinha, fez rc-
metter para a esquadra em manobras, nr.
ilha Grande, o material destinado aos exer-
cicios de minagens c contra-minagens QU<
Vão scr feitos.

Mlnas-Geraes
ILLUMINAÇAO ELECTRICA DE

CA ETE'
BELLO HORIZONTE. 20 — Foi ecle-

brado o contracto para a instaliação electri-
ca da cidade de Cacti-, de accordo com o
empréstimo que a respectiva municipalida-
dc contrahiu com o governo do Estado.
INSTRUCTOK DA BRIGADA POLICIAL

BELLQ HOP.r/.O.VfE, 20 — Pelo presi-
«lente do Estado, sr. coronel IJueno Hran-
dão. foi recebido hoje no palácio da Liber-
dade o novo instntcior da Brigada da Poli-
ciai, capitão Rodolpíio Drtxlcr, do exercito
suissa.
AS HOMENAGENS A ANNITA GA

K1BALDI
BELLO HORIZONTE. 20 — Hoj*e. o

ponto foi facultativo nas repartições publi-
cas, em vista dos fesiejoi em homenas-em a
Acnita Garualdi.

SIÍLVAOEM ATTENTADO
BELLO HORIZONTE, 20 (A) - Di-

zem do Caxambu que um numeroso grupo
do desordeiros, procedente de Ayuruoca,
atacou um trem ua estação rie Angahy, cor-
latido o fio telegraphlco daquello estação.

Em uni trom ile soecorro, seguiu paraaquella eslação um engenheiro acompanha-
rio rio sr. «Ir. Antônio dc Lima, delegado rio
policia ile Caxambu, tendo o governo dado
enérgicas providencias a respeito.
AlilAMENTO IDA INAUGURAÇÃO DO

MONUMENTO DR ANNI TA GA-

DELLO HORIZONTE, 20 (A) — Devi-
do á chuva que. dosde cedo cahi sobre esta
capijal, foi adiaria para amanhã, ás 3 horas
ria tarde, a inauguração do monumento doAnnita Garlbaldi,

EM VIAOEM
POUSO ALEGRE, 20 _ Seguiram paraPoços «Io Caldas o sr. rir. Cavalcanti, juizrio iliroito desta comarca, e o coronel 11er-

oiilano Cobra, capitalista c chefe politiconesla crlilario.
— Estevo nesta cidade o coronel JoaquimIgnacio, influente chefe politico om Affon-

so Ponna.
NASCIMENTO

POUSO ALEGRE, 20 ~ O lar do sr.
Paulino rie Araujo Ferreira Lopes, de Cam-
panha, acha-so em festa com o nascimento
do sua primogênita Maria «Il Lourdes.
CORONF.L EDUARDO DO AMARAL

POUSO ALEGRE, 20 - E' esperado
brevemente nesta cidade o coronel Eduardo
rio Amaral, presidente da Gamara dos Dc-
pútridos. •

CONFERÊNCIAS
MACHADO, 20 — No salão do Ideal

Cinema realizou-se uma interessante con-
fereneia sobre o thema Cooperativas Pre-
diacs, sobre o qual discorreu longamente o
sr. dr. Williams, conseguindo trazer sem-
pre. presa a attenção «Io auditório nume-
roso e seleeto.

SAFRA DF, CAFE'
MACHADO, 20 — A safra dc café do

corrente anno, que a principio parecia ser
maior do que a do anno passado, é, ontre-
tanto, um pouco menor, attingindo apenas
a .(00 mil arrobas.

GAMARA MUNÍÇIPAL,
BAEPJiNDY, 20 — Sob a presidência do

sr. coronel Scra-phim Carlos Pereira, agente
executivo municipal, c com a presença dos
vereadores srs. tenentes-coroneis Cornelio
Maciel, Horacio Ferreira, José Alberto Pc-
lúcio, majore-a, Argentino rio Oliveira Rios,
Sevcrino Meirelles, Joaquim Cândido Mar-
tins, João de Luiz e José Caetano de Car-
valho, reuniu-se hoje a Câmara Municipal,
que votou em terceira discussão o projecto
de orçamento para o exercicio de 1014.

FAL LECI MENTO
BAEPENDY, 20 — Tem sido aqui mui-

tissimo sentida a morto do sr. conselheiro
dri' Fidelis Botelho, e, o correspondente do"Correio Paulistano" nesta cidade, asso
ciando-sc ao soffrimento que acabrunlia a
distineta familia Botelho, por essa perda ir-
rcparavol, dá a todos sentidos pesamos.

FACTO GRAVE
POÇOS DE CALDAS, 19 — Em a mi-

nha noticia transmittida para ahi e publica-
da em columna especial, no "Correio", dc
ti do corrente mez, relativamente á brilhan-
te manifestação ao eminente sr. dr. Wences-
lau Braz, cm Itajubá, levada a effeito pelo
povo de Pouso Alegre, no dia 7, deixei dc
falar sobre um íacto grave, por ignoral-o
na oceasião, c do qual acabo de ter conhe
cimento por um cavalheiro distincto e muito
conceituado daquella cidade, que aqui sc acha
e que fazia parte dos manifestantes como
amigo, correligionário e admirador do illus-
tre candidato á presidência da Republica, 110
futuro quatricnnio.

Eil-o:
Ao chegar perto dc Pouso Alegre, ás «t

horas da madrugada, o trem especial con-
duzindo dc regresso dc Itajubá os mani fes
tantes, dentre os quaes muitas senhoras o
senhoritas da elite social, antes da ponte
sobre o rio Sapucahy, ia-se dando um hor-
roroso desastre, devido a quatro dormentes
que sc achavam atravessados na linha ferro-a
e alli collocados propositahnontc por nião
criminosa, talvez por inimigos politicos o
apaixonados, ou melhor por indivíduos per*
versos.

Era para sc da.- um horrível desastre, re*
sultando certamente grande numoro dc mor-
tes e ferimentos, mas quiz a Providencia
Divina que nada acontecesse.

O machinista, homem pratico o prudente,
vendo que o trem estava repleto de gento.
não quiz apressar a sua marcha, temendo
mesmo, talvez, algum descarrillamento.

Som esperar 1.. um tremendo choque; a
machina saltou por sobre os dormentes <
parou logo devido á agilidade e pericia d*,
machinista, havendo' então grande pânico eu-
tre os manifestantes, principalmente entre as
mulheres.

Felizmente não houve nenhum desast.-'
possoal.

Desobstruída a linha, o trom continuou ;¦¦
sua marcha regular, tendo antes alguns, dus
passageiros procedido á fiscalização rio resto
ria linha até á estação do desembarque.

Chegando a Pouso Alegre, as principaes
possuas redigiram e assignaram uma repre
sentação á directoria ria Companhia, pedindo,
por merecimento, a elevação do posto do
machinista, que soube evitar um horroroso
desastre, em virtude (lc sua pru,leneia, zelo,
dedicação o amor do próximo.

NA CIDADE
POÇOS DE CALDAS, 20 - Em visita a

possuas rie sua familia, acha-se nesta ostan-
cia, vindo rie Caracol, o sr. coronel José
Hygino, conceituado negociante c influente
político háqttella villa.

HOSPEDES E VIAJANTES
POÇOS DE CALDAS, 20 - Chegaram a

osta estância, liospcdáiido-sc 110 Mundial
Hotel, o.s seguintes srs.: Joaquim Pereira dn
Silva Porto, Arthur Muniz Chagas, Frau-
cisco Bueno do Araujo, Francisco Bueno dt
Rezende, Isaura da Silva Porto, Gabriellá
Cândida o Levina Alvina Bueno.

Paraná
SECRETARIA DA AGRICULTURA
CURYTIBA. 20 — A Socretaria da Agri-

cultura recebeu conimunicação de
fundado em Pirahy,

Pernambuco
O ASSASSINO Ull MAJOR MONTAR.

ROYOS
RECIFE, 20 (A) — Prosoguem activa.

monto «ih diligências policiaes relativos an
assassinato rio major Montarroyos, om
.labotã,,, não temio sido nlnda proso 0 os-
susslno, ciijo nomo porém sabo-se sor
Cândido rio tal,

DIOPUTADO CAMIJOJM
RECIFE, 20 (A) — Chogou hojo a esta

capital o doputado Natalicio Cambolm,
quo embarca amanha á bordo rio vapor
Orlta, eom dostino ,10 Rlo do Janeiro.

Ceará
ESCOLA NORMAL

FORTALEZA, 20 (A) —- Koi aborto na
Kseola Normal desta capital o concurso
para provimento da cadeira de Iliatorln,
du mesmo estabelecimento,

MELHORAMENTOS DA CIDADE
FÕRTÁTjEZA, 20 (A) — Está quasl

concluído o ajardinamento da praça Go-
neral Tibureio desta capital, neliando-sn
tambem bas' rite aldeantadõs os servbjos
da construogao da avenida Senna Madu-
roira.

ASSEM BDE'A LEGISLATIVA
FORTALEZA, 20 (A) — Encerram-se

amanhã 03 trabalhos da HeHHão '-'ste an-
no ãa AssemblC-a Legislativa Estadual

EXTERIOR

I Tra

m

França

ler sirio
na fazenda Bella Vis-

ta, o Instituto " Dr. Carlos Cavalcanti",
destinado ao ensino pratico da Agricul-
tura.

— A mesma Secretaria recebeu com-
inimicação rie que na foz do Iguassú póde
ser cultivaria a inaniçoba.

A' vista disso, o secretario da Agricul-
tura telegraphou á Superintendência da De-
íesa ria Borracha, consultando-a sobre a
conveniência da remessa dc sementes de
inaniçoba piauhycnse.

VINTE DE SETEMBRO
CURYTIBA, 20 — A colônia italiana fes-

t.,a hoje brilhantemente a data 20 de sc-
tembro.

A Sociedade Garibaldi promove grandes
festas, tondo havido, ao amanhecer, uma
salva de 21 tiros.

A' noite, realiza-se luxuoso baile nos seus
salões
HOMENAGENS .V MEMÓRIA IX} DR.

ITIBERE DA CUNHA
CURYTIBA, 20 — A directoria do Tiro

99, de Paranaguá, reune-se amanhã, para
providenciar sobre as homenagens a ser
prestadas á memória do dr. Itíberê da
Cunha, por oceasião «la chegada do corpo
do sauiloso diplomata aquella cidade.
DR. ITIBERE' DA CUNHA — OUTRAS

HOMENAGENS A' MEMÓRIA DO
ILLUSTRE DIPLOMATA

CURYTIBA. 20 — Amanhã, haverá um
ensaio geral de orehestra e vozes, rio salão
nobre do Gymnasio. para o concerto cm
homenagem ao dr. Itíberê da Cunha.

Por oceasião dos seus funeraes nesta ca-
pitai, formarão as forças federaes.

O general inspector «la n.a região mili-
ur determinou, para isto, o regresso dos re-
gimentos que estão cm manobras cm Ro-
seita.

CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA
CURYTIBA. 20— Hoje, á noite, o dr.

Ernesto de Oliveira, secretario da Agricul-
tura, fará uma conferência pedagógica, no
salão do Gyr.masio.

. A entrada será franqueada ao oublico.

A ESQUADRA RUSSA EM BREST
PARIS, 20 (Ej — Telegrapham de Briest

que a esquadra russa chegou cSta manhã
aquollo porto, ancorando junto da esquadra
franceza o do návio-eseola brasileiro "Ben-

jamin Constant"-, con, o qual trocou as sai-
vas da tabolla.

O REGRESSO IX!) PRESIDENTE
PARIS, 20 (H) —- Telegrarpham rie Bor-

iléos que o sr. Raymond Poincaré, presidente
da Republica; embarcou alli de regresso a
esta capital.

PRISÃO DK UM CAFTEN
PARIS, 20 (D) — Commtinicam de Cher-

burgo que a policia marilima prendou o
caften Callot, de trinta o cinco annos dc
cdado, quando tentava embarcar para Bue-
nos Aires, com uma rapariga rio 17 annos,
raptada do seus parentes.

O SR. ..POINCARÉ' EM BORDE'OS
PARIS, 20 (D) —- Dizem de Bordóos que

o presidente sr. Raymond Poincaré, antes de
embarcar, dc regresso a Paris, encarreg nl
o mairc da cidade de interpretar, junto a
população, profundamente commovido, a sua
gratidão pelo faustoso acolhimento que lhe
dispensou.

Itaiia
AS CESTAS DE XX DE SETEMBRO

ROMA, 20 (11) — Um grande cortejo,
formado pelas associações Íiberaes, desfi-
lou hoje pelas ruas e praças desta capital,
em caminho dc Porta Pia, onde foi em po-
regrinação patriótica.

O prestito foi muito acclamado pela enor-
me multidão que se via nas ruas rio per-
curso.

A' chegada á Porta Pia do commendador
Ernesto Nathan, sinriaco de Roma, e dos
representantes do exercito, foram elles ac-j
clamados pelo povo. . .

O sr. Nathan fez um discurso patriótico
o leigo, tendo sido applaudido com enthu-
siasmo.

BANOUETK A UM MINISTRO
RUMA NIO

ROMA, 20 (H) — Noticias chegaria de
Fiuggi referem que o marquez Aritonino di
San Giuliano, ministro dos Negócios Ex-
trangeiros, offereceu hoje um banquete ao
sr. Take Joncsco, ministro de Estado da
Rumania.

Assistiram ao banquete o senador mar-
quez Camillo Garroni, embaixador ria Ita-
lia em Constantinonla, e o barão Carlos
Fasciotti. ministro italiano om Bucarosa.

O titular da pasta dos Extrangeiros teve
uma longa entrevista com o sr. Take Ja-
nesco, qiie regressou depois a Roma.

O GENERAL SALSA AGONIZANTE
ROMA. 20 (D) — Referem dc Treviso

que o general Tommaso Salsa esta agon,-
zando.

Receia-se que o enfermo não resista esta

O 
'MILAGRE 

DF, SAN JANUÁRIO
ROMA. 2,, (D) —¦ Communicam de Na-

polcs que hontem desfilou pela cidad*, uma
immensa procissão, para festejar o mila-
gre dc San Januário, que foi presenciado
por milhares rie pessoas.

Hespanha
EXPLOSÃO NUMA FABRICA

MADRID, 20 (E) — Dizem rie Bilbao

que numa fabrica ,1o explosivos daquella
cidade so dou boje uma violenta explosão.

Dizem as noticias chegadas, a esta ca-„'al

que morreram no desastre cincu mulheres.
OS TÍTULOS DE BACHAREL

MADRID, 20 (11) — O roi ri. Affonso
XIII assigriou hoje o decreto dando validar
de aos titulos rie bacharel obtidos no cx-
trangeiro.
O CRIME DO CAPITÃO SANCHEZ E

DE SUA FILHA
MADRID, 20 (li) — Alguns jornaes

riesta capital asseguram que o capitão-gc-
neral rio Madrid confirmará a sentença do
conselho de guerra Coridemnarido o capi-
tão reformado Sanchez á irióftc e sua filha
Luiza an máximo da pena dc reclusão tom-
poral, como culpados rio assassinato do ca-,
pitalista Jaluii.

Inglaterra
A CREA E EM LEEDS

LONDRES, 20 (E) —- Informam para
esta capital que folgam neste momento qui-
nliontos ferroviários de Leeds.

EXPEDIÇÃO AO MAR ARCTICO
LONDRES, 20 (E) — A expedição fran*

ceza ao mar Arctico partiu hoje rio Ports-
niouth.

O navio «pio conduz os membros da ex-
pedição vae inventar em Bergen, na cost*
da Noruega.

A GREVE DOS FERROVIÁRIOS
LONDRES, 20 (H) — O Sindicato Na-

cional do Ferroviários publicou uma pro-
clamação, convidando os pare,listas de to-
dos os pontos rio reino, a retornarem o tra-
balho.

Os grevistas resolveram attender ao ap-
pello.

O MOVIMENTO GRE'VISTA
LONDRES, 20 (11) — Official — Com-

municam de Liverpool que os operários de
Sheffield resolveram retomar o trabalho.

NOVO ACCORDO ITALO-TURCO
LONDRES, 20 (D) — O "Evening Stan-

riard", em telegramma du seu correspon-
dente em Consiaminopla, diz qué se prevê;
alli um novo accordo italo-turco, supple---
incntar ao tratado de Ouchy.

Turquia
A ENFERMIDADE DO SULTÃO

CONSTANTINOPLA, 20 (D) — O sul-
tão Abdul Hamid, que sc acha exilado em
Bey ler Bcy, foi atacado dc Al>cesso na
garganta, mas já está melhor.

A ARTILHERIA FRANCEZA
CONSTANTINOPLA, 20 (D) — Em

uma entrevista a respeito dc um artigo «le
um jornal allemão criticando a artilheria
franceza, no exercito búlgaro, o general
Saroft declarou que taes críticas são fal-
'sas e ridículas.

Disse o entrevistado que a artilheria fran-
ceza fez maravilhas na campanha balkani-
ca. .-a.l

As peças que deviam atirar mil tiros atí- i
raram atê quatro mil, sem deteriorização.
As baterias que galgaram montanhas e atra-
vessaram rios. estão em bom estado, depois
dc duas campanhas.

Essa é a melhor resposta ás criticas ai-
lemas.

O general terminou dizendo: ficamos
mais do que nunca fieis á artilheria iran-
ceza, que c superior ás outras. ._.
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Montenegro
AS INCURSÕES DOS AI.UANEXES
CI''.TTINIII'„ 20 (D) •- O governe

forçou a guarniçâo dc
proteger a fronteira c
iilbanczes.

A

re-
. DlakovTi, a fim do
nlra as incursões doe

.—«SIMX»*

B_algai'ia
OS MEMBROS. DÁ COMMISSÃO

CARNEGIE
SOFIA, 20 (D) — A rainh

CCbctl hoje em palácio os
missão Carncgic,

Eleonora rc-
membros da com-

(Grécia
AS FRONTEIRAS DO SUI

ATHENAS,
ternacional dc
sul da Albânia
nastir.

>A AI.BANIA
j0 (_() — A eomniissão lll-
delimitação das fronteiras do
partirá esta noite para Mo-

A__e___anl_a
OS SOCIALISTAS BM 1BNA

BERLIM, .0 (IJ) — O Congresso So-
clalista, reunido em lena, discutiu a the-
se reforonto ns coinrneinorações do dia
prlmolro do mnlo.

Vários oradores propuzoram que, uos
futuros certamen., us sessões sejam cx-
alusivamente íi nolto.

O próximo congresso, n reallzar-so om
1914, resolverá, essns questões.

Foi approvada uma moção profllgando
a pollttea tyrannlca, feita pela Russht, em
ròlaçuò ii Polônia, o aconselhando os po-
laços, residentes na Allemanha, a unirem-
so ao partido democrata.
O CONGRESSO SOCIALISTA KM IBNA

BERLIM, -0 (II) — Communicam de
lena que fornm encerrados alli os traba-
lhos do Congresso Socialista.

Apge__ti__a
AINDA A QUESTÃO DE SALTO

GRANDE
BUENOS AIRES, 20 (A) — O depu-

tado Gregorio Soler protestou contra o fa-
cto de ter sido concedida a Mollard a con-
cessão para explorar o Salto Grande, decla-
lando que o seu desejo era unicamente sal-
var interesses da Republica.

XX DE SETEMBRO
BUENOS AIRES, jo (A) — A's nove

horas da manhã, dc hoje, os representantes
das sociedades italianas desta capitai, em au-
..móveis foram visitar a legação c o consu-
lado do seu paiz, indo depois aos monumen-
tos dc Sam Martin, Garibaldi, e Mazzitii, os
quaes cobriram de flores naturaes.

Ao mein dia. inaugurou-se, annexo ao
llosnital Italiano, uma policlinicá para pres-
tar seu auxilio aos membros da colônia.

BANQUETE AO SR. MABII.LEAU
BUENOS AIRES. 20 (A) — A Associa-»

ção do Professorado, offerece hoje nm ban-
quete ao illustre publicista francez, M. Ma-
billcau.

GUARDA NACIONAL
BUENOS AIRES, 20 (A) — O general

Gregorio Vclez, ministro da Guerra, apoia
o projecto do estado maior do exercito; pa-
ra a creação da guarda nacional.

0 MINISTRO DO INTERIOR
BUENOS ATRES, 20 (A) — O sr. Inda-

lecio Gomez, ministro do Interior, chegou
á colônia Clorinda, tendo feito feliz excur-

Dl'. VICENTE QUESADA
BUENOS AIRES, 20 (A) — Falleceu

nesta capital, na avançada edade dc 83 nu-
nos, o dr. Vicente Qucsada, diplomata e cs-
eriplor, que esteve 110 Rio dc Janeiro, tia-
tando da questão das Missões, /

VINTE DE SETEMBRO
BUENOS AIRE.S, 20 (A) — Em todo o

paiz tem-se festejado enthusiasticainente o
dia de hoje. .

As fcslas promovidas pela colmua Ua-
liana tém estado muito concorridas.

Assim é que o Polytheama, o theatro da
Opera t o Circulo Italiano estiveram re-
11 c">!" 

EXERCÍCIOS NAVAES
BUENOS AIRES. 20 (A) — A bordo

do cruzador "Pátria", seguem os alumnos
da Escola Naval Militar, que vão fazer exer-
ciclos no Rio da Praia.

GENERAL BOTAFOGO
BUENOS AIRES, 20 (A) — O general

Botafogo regressou de Montevidéu, tendo
hoje visitado'está capital, cm companhia
do sr. Sousa Dantas, ministro do Brasil.

Os jornaes porteiihòs fazem amáveis rc-
.ciências ao illustre brasileiro.

AS CORRIDAS EM PALERMO
BUENOS AIRES, 20 (A) — Está cs-

píendido o tempo nesta, capital, esperando-
sc por isso que st realizarão amanhã a>
corridas cm Palermo, onde será disputado
o premio dc honra.
FATJ.ECTMENTO DO DR. CARRÈRAS

BUENOS AIRES. 20 (A) — Falleceu
nesta capital o sr. Av. Jabás Carreras, qüe
se tornou notável pela sua acção nos movi
mentos civicos da Argentina.

CONGRESSO NACIONAL
BUENOS AIRES; 20 (A; — O Congres-

so Nacional vae prorogar a actuai sessão
legislativa, afim dc resolver diversos assum-
ptos importantes e urgentes.

U].u_F-isy
O SU. BRUNO CHAVES

MONTEVIDE'0, 20 (A) — O sr. Bruno
Chaves, ministro do llrasil aqui acreditado,
parle para o Rio Grande do Sul, onde vae
buscar a sua íamilia.

INUNDAÇÃO
MONTEVIDE'0, 20 (A) — Devido á

grande enchente que fez transbordarem as
águas do Rio Negro, a cidade dc Mercedes
ficor. inundada.

A QUESTÃO DO SALTO GRANDE
MONTEVIDE'0, 20 (A) — O ministro

do Exterior declarou que está convencido
de qut terminará por um accôrdo amistoso a

CO1ÍI-J.I0S DO ESTADO
postal

1.02.1 do Interior,

o intorlor.
Recebidas,

Eslntlsllon
Resumo do dia 18:
Mulas — ItecobldnB!

1.013; dn exterior, 11.
Plxpodldçs: 1.111, todns pnrn o Interior.
Objectos ro_lstiidos — Recebidos: ....

Ü.NIiri; do Interior, 2.532; cio exlerlor, 303.
Expedidos: 2.ri30, todou para o Inte-

rlor.
Kxiiraisiis — Rocobldos; 203, todos do

Interior,
lüxpoillilos: 130, toiluii para
Cnrt, o enlx. C. V. deci. —

17.
Colls — Rocobldos, 1.
Valos — Brrilttldps: 73, na Importan

cia de 7:ni;(i?r.oo; nacionaes,
(2:0.8.1500); internaclonacs,
( .:..7S$000).

Pagos: 2 12, nu Importância de 
20:M2$I00; nacionaes, 211 (20:1125100);
Intornacioniiòs, 1 (801000-)'.

Fórmulas de franquia — Vendidas, . ..
3:83.5$'100, somente nesta capital.

OfftòlÓB — Recolíldos, 20ii; expedido.,
111.

Portarias — Bxpodidas, 0,
Requerimentos -— Rocobldos, 12.

39
3'l

Illuminação publica
Escreve-nos um morador da rua ltapicuru'.

bairro das Perdizes, dizendo nue a Compa-
nhia de Gaz iniciou ha tempos a illumina-
ção daquella via publica, sem ler, comtudo.
concluído esle serviço,

Accicsecnta ciue só foram collocados còrii-
bustores na parte inhabitáda da mesma rua,
dc modo (pie a parte habitada sc acha com-
plètáinentc ás escuras.

Cumpre, pois, que sejam (ornadas
cessárias providencias, san;i#do esse
veniente.

as nc-
incon-

questão suggerida pela
sito do Salto Grande.

Argentina, a propo

Ferú
LIBERDADE DE CULTOS

LIMA, 20 (A) — Os liberaes organizam
grandes festejos por ter sido approvada pe-
lo Congresso
dc cultos.

lei estabelecendo a liberda-

Chile
INDEPENDÊNCIA NACIONAL

SANTIAGO. 20 (A) — Continua a reinai
em todo o paiz grande enthusiasmo pela
passagem do anniversario da independência
nacional.

EVOLUÇÕES EM AEROPLANOS
SANTIAGO, 20 (A) — Quatro aeronau-

tas praticaram hoje evoluções com os seus
apparelhos, sobre esta capital, tendo-os o
povo acclamado com grande enthusaismò.

I . .jt,---: ________„
*PfliMwggTO«ggijW»*™w ""'"¦"'ir' .-uu>»aim3mmumj&

|||'£te-----g_-H5BB-*a ^mm*W

'ACTOS DT TORSOS

Publica

"A Previdência"
•Chamámos a attenção dos nossos leitorc.-

para o annuncio que nesta folha faz a ini-
portánte companhia "A Previdência", in-
còntcstãvclmente uma das mais prosperas do
nosso Estado.

Por essa publicação, ter-se-á uma idéa dos
grandes progressos pur ella realizados, pro-
^ressos qut perecem não encontrar obstacu-
los na sua marcha sempre victoriosa.

____________g____g_ _B_8'

Gabineto do (Jsaeixas
e Objectos Adiados

Expediente dc 1. de setembro dc 1913:
Extraliirain-sc dos jornaes notas c recla-

mações referentes a Bebedouro, Sorocaba,
Santos, Santa kosa, Jaboticabal, Mogy-
guassu', Piracicaba, Campinas, Franca, Ava-
ré e capital.

_ — Foram recolhidos ao Gabinete (lois
livros, um caderno, um recibo, uma chapa
de carroça, dois lenços bordados e uma
ordem commercial, encontrados nos bondes

e nas ruas.
—• Pela casa "Ao Preço Eixo", de Mor-

mino Maia c Companhia , foram entregues
unia chatelainc c um talão dc recibos.

Registaram-se 34 declarações dc per-
das.

Não foram ainda reclamados vários
objectos de abril, entre os quaes um broche,
uma bolsa verde, um porta-moeda com di-
nheiro, uma bolsa de velludo preto, um
porla-motda com medalhas turcas, uma car-
teira rom dinheiro, unia cédula de 50$, uma
bolsa com dinheiro, um maço de notas, tuna
chupela c vários berloques, uma procura-
ção datada do Jahu', unia bolsinha, etc.

O Gabinete funeciona á rua do Carmo
n. 12-A, das 11 ás <( horas.

O " Elix
a siphilis
que sejam.

M. Morato" é o unico que cura
rheumatismo, por mais antigo.

VDí

do

a
dia 1. dc seteinb.

em tratamenlo,
:. 36; falleceram,

821), sendo 13 di

837; entraram,
3; existem em
Instituto Pas-

Desastres e ferimeníos
O servente de pedreiro Pandano Canncl-

lo, de 38 annos dc tdadt, casado, morador á
rua dc Santo Antônio n. ii.S, hontem, pela
manhã, na construcçao de um predio na rua
Victoria, íoi colhido por um tijolo, contun-
din do-se na cabeça.

O dr. Carvalho Braga, medico da Assis-
tencia Policial, prestou-lhe os necessários
curativos.

A's 8 horas da manhã de hontem, nas
.bras que sc estão fazendo na praça João
Mendes, os operários Antonio Sachino, ita-
üano, de 5(1 annos d. tdadt, casado) mora-

pedreiro
de 37 an-

á travessa
um anda:-

Movimento
19*13:

Existiam
31; sáhifai
tratamento,
teur.

Consultar,
gyri ecologia;

Pequenos
Formulas

serviço çxteri
Falleceram:

Martins de Aro, menor, hespanhoes,
cilia dc Jesus, menor, portugueza.

medicina, 175: cirurgia, 15;
5.1; otò-rhiho-laringòlogia, 22.

curativos, io*.; operações, 2.
aviadas: serviço interno, 292;

3'7-
rimo Gu.rrero e hrancisco

I,u-

O "Elixir M. Morato" é in.disculivel.mcn-
te o unico depurativo vegetal completo.

üDiica
concedidas na Força Publica '.Io

s seguintes licenças:
dias, para tratar dc sua saude, ;¦
Pereira Lima; 2.0 sargento do 1.0

Eoraiu
Estado a

Dc Go
Antônio
batalhão;

de 30 dias. | ara o mesmo fim
1'alopolli, soldado dt l.a classe il
da guarda civica.

a Antônio
) 1.0 corpo

Moços, nã
quezas devidi

vos descuideis com as fra-
excesso; usac o VINHO

CRHOSO TA DO, do' pliármaccutico-chimico
Silveira. *

Encaminhando
um pedido

Endereçamos ao sr. coronel Prado Azam-
buja, digno administrador dos correios do
Estado, a presente reclamação, que nos é
dirig.da por varias firmas commerciaes da

praça de Guaratinguetá.
E' o caso que o distineto funecionario, at-

tendendo a um pedido do corpo de estafetas
da agencia daquella cidade, supprimiu a
terceira distribuição dc correspondência pos-
tal, nos domingos c dias feriados.

As referidas firmas entendem que a me-
dida não tem razão de ser, c pedem a sua
revogação, para continuar o serviço de dis-
fribuição da correspondência a ser feito co-
mo até agora.

V. não tem razão de ser, por que a dis-
tribtiição da correspondência é cousa que se
faz cm menos de uma hora, cumprindo no-
lar que não é pequeno o numero dc cstaíc-
tas empregados nesse serviço.

O prejuizo que decorre da medida é dc
fácil comprehensão: naquelles dias, o publi-
co fica privado de receber cartas e jornaes
do Rio, que só lhe serão entregues no dia
seguinte, na primeira distribuição dc corres-

pondencia, ás nove horas da manhã.
Ora, pode dar-j. o caso dc haver nessa

ccrrcspondencia assumpto urgente, de maior
interesse, a respeito do qual sc providencia-
ria para as malas dos trens nocturnos, o
que, cnm o regimen adoptado, só sc poderá
fazer para as malas dos trens rápidos, no
dia seguinte.

Alli fira o pedido, que sulimeltemos á jus-
ta apreciação do digno sr. administrador dos
correios, cujo zelo é segura garantia dc que
elle será estudado como merecer.

Instrucção

Soceorros dn Assistência
Assistência Policia]

eccorros, entre outrns

soldado do 1.0 bata-
de ednde, doente 11:1

mnns
ande,

O.s módicos da
prestaram liontem .
£s seguintes pessoas

JosC de Oliveira,
...r.o, do 25 íinnoH
rua Lava pis;

Arthur Marques da Silva, do 1C
do odado, morador na Paractira fl
doente na rua Vinte e Cinco de Março.

I_ur.ydos. di* 11 annoa do odado, filhf
«le Januário «Ins Santos, morador no Tre-
membe, mordido na região supra hyol-
cK*a, pnr um cão _>rnv!o:

Manuel «le Flsuclrcdo Bastos, serra-
lhelro, de 45 annos do cdade, morador !
rua Conselheiro Brotem, doente na rua
Visconde do Rin Branco.

Dlrectorla Geral
Papeis entrados:
Officios: do director do grupo escolar

do Mattão, communicando a reassumirão
de exercício da adjunta d. Maria Elisa
Morato; do director do grupo escolar
"Dr. Quirino dos Santos", do Campinas,
communicando quo a adjunta d. Avelino
Ttlvero Marcilio, ontrou em goso do llccn-
ça; do director do (jrupq escolar dó Jar-
dinopolis, communicando o exercicio do
substituto ofttctivo Álvaro de Carvalho;
do director do grupo escolar do Soecorro,
enviando mappa demonstrativo dn matrl;
cuia; do director do grupo escolar do Jar-
dinopolis, communicando o oxercicio da
substituta efíóctlva,' d. Ercilln do M. Jun-
queira; dns directores dus grupos esto-
lares do Caçapava, "Barnabé-", de San-
tos'; "Condo do Pnrnabyba", do jundlahy,
aceusando o recebimento da "Revista do
Knslno"; dn director do grupo escolar
"Coronel Siqueira do Moraes", do Jun-
illnby, sobre a "Festa dns Arvores"; do
mesmo, sobre o recebimento da "Rovista
de Ensino!!; da professora d. Noplitdllna
da Veiga Machado, sobro mudança do sua
escola; do director das escolas reunidas
do Laranjal, pedindo encaminhamento de
papeis; do inspector municipal do K. .loãi1
da Boa Vista, rerriottendo papeis da pro-
fossora d. Maria Agostlnha Simões de
I.inia; do director do grupo escolar de
Araraquara. sobro rf'ass._mpr:no do oxor-
ciclo da adjunta d. Mnrla Jos. Machado:
dn director dn grupo escolar de Mocdcn,
pobro exercício da substituta effectlva, d.
Maria da Conceição Porolra; do director
do grupo escolar do Bauru', sobro n
1'Festn das Arvores"; do director do gru-
po escolar do Santa.Barbara, pedindo cn-
camiríhamonto de papeis; do director do
1.n grupo escolar do Campinas, sollcitan-
do medicamentos; do director Interino dn
grupo escolar de Jncnrohy, .commnnlcan-
do que assumiu a direcqUo interina dc
estabelecimento; do director do grupo es-
colar dc Ribeirão Broto, communlcandi
renssumprjão do exercício da adjunto, d.
Kllsa Rumos; do prefeito municipal di*
Tromomb'-, solicitando material escolar
nnra a escola mixta do h.ilrro dc 'Toe/'
Ora nde".

—— Officios despachados:
Bo inspector municipal do Juquery. —

Transmitta-sc no sr. secretario do luto-
rlor;

da professora d. Mnrla B. Ferreira. —
Ao sr. Maurício do Camargo;

do professor Francisco Manuol «le S5
Ao Inspector da zona:

dos dlrectores dos grupos escolares de
Sorocaba, Jacarehy, MocC.en, Cnjiirn',
Dourado; Santa Barbara o Ribeirão Pre-
to o escolas reunidas do Barre. Mansa. —
Sciente;

da professora d. Dolm?ta Ayres T de
Campos. — Ao inspector da 7.ena:

do professor Manuel Moreira da Silvn
Idom.

•lor á rua Maria José n. 53, c
portuguez Joaquim dc Almeida
nos, tambem casado, morador
da Assembléa 11. 1, cab iram de
•nc ficando ambos feridos. .

Almeida recebeu contusões no rosto e na
cabeça e Sachino, que na queda ficou depen-
durado num gancho de ferro, soffreu um íe-
rimento perfuro-inciso na região escapula;*
direita c excoriações pelo corpo.

Ambos receberam soceorros da Assisten-

Na fabrica de doces da rua D. Deoclçci
na, o operário dt nome Victorio Martinez.
hespanhoi, dc 17 annos de cdade, solteiro,
residente á rua Gomes Cacdim n. b-, foi
apanhado hontem ás 8 e meia da manhã por
•una engrenagem de machina, ficando com
os dedos da mão esquerda esmagados.

Removido para a Assistência Policial.
Martinez recebeu alli os primeiros curati-
vos, ministrados polo dr. Luiz Jloppe, me-
¦tico de serviço, dando entrada em seguida
•10 hospital da Santa Casa.

» »
Pouco depois de q horas da manhã de

honlem, quando trabalhava na rua Dozí
•lc Outubro, o servente dc pedreiro Eugênio
Dübicri, dc 15 annos dc edade, morador á
dlla Sophia, cahiu de uma escada, contun-
•lindo-se na cabeça.

O dr. l.uiz líoppe, da Assistência Policial.
prestoü-lhe os necessários curativos.

* *
A' 1 hora c meia da tarde dt hontem, o

irripregado no commercio João P,aptista
Carqucjo, na oceasião cm que montado cm
¦mia liicycleta transitava pela rua Quinze de
Vovcinbro, foi atropelado por um antonio-
vel.

João Baptista, dando forte queda, recebeu
contusões nelo corpo.

O chauffeur foi preso c conduzido á Po-
'icia Central c o offendido submettido a
¦xame dc corpo de delicto.

. *
Nas obras de construcçao do um pro-

dlo .1 rua Libero Badaró, o servente d"
pedreiro Benigno Augusto Martins, dc S0
nnnos do odado, morador íi rua Silva Tel-
les 11. 11S, foi honlem fis 7 o mela dn
manha attlngldo por um tljollo que cahiu
accidentalmente dos andaimes.

O dr. Carvalho Braga, medico da As-
sistcncln Policial, prestou-lhe os neces-
sarios soceorros.

O operário Francisco Costa, de 20 nn-
nos de edade, morador _ rua Tenente
Penna 11. .10, quando trabalhava hontem
fis !) horas da manhã muna carpintariu
da rua Carvalho, foi colhido pela éngre-
nagem do uma machina, soffrendo o es-
mn gamento da phalangeta do dedo nn-
nular du inflo esquerda,

A Assistência Policial prestou-lhe ce
primeiros soceorros.

Conipsinliia Popular
de Ipoisportes

E' de grande importância o 110*0 annuiici'
que hoje faz nesta folha a Companhia Po
pular dc Transportes.

Chamamos, pois, para elle a attenção do.
nossos leitores.

O
hontem, Cli.b InternacionalJogaram

os srs.:
l.uiz Ponscca com Ismael Cintra; A. Her-

culês com l.uiz Tibiriçá.
Jogarão hoje, ás 2 horas da tarde, os srs.:
Ismael Cintra com Heitor 1'reiit (conti-

nuação da partida d.: liontem).
A's 3 lioras da tarde, os srs.:
Antônio Hercules com Cassio Ramalho.

Heitor Freire com Ir. 
'Tuchhardt; 

Ismael
Cintra com l.uiz Tibiriçá; Paulino Ilarreiri
com* Octavio Pinto; Caníillo C. liranco com
Luiz Fonseca.

A' noite, das 8 ás 8 i|-, os srs. Ismac!
Cintra com 11. Tuckbardt.

Os srs. drs. Adalberto ('.areia c Laerte
Setúbal estabeleceram seu eseriptorio de a:l-
vocacia á rua Quinze de Novembro 11. 50-U
nesta capital.

Serviço Sanitário
Está encarregado hoje do serviço dc vae-

ciiução contra a varíola na Directoria do
Serviço Sanitário, das n ás .1 horas da lar-
de, o inspector sanitário sr. dr. Ascanio Vil-
Ias Boas, c dc plantão, das (1 ás o heras
da noite, o sr. dr. Eloy Lessa, auxiliado
por dois fiscaes sanitários.

Não ha no llrasil quem desconheça
grandes virtudes do Elixir de Nogueira
pharinaceutico-chimico SILVEI KA.

do

da

.; CORREIO PAULISTANO"
Avisamos os titu&üs illAUíh. nk-MitC9 _.

Interior «l«> Estndo «inc, pnrn rcgularltlnüi
dn cscripta ilo mlrnlnlstrsçilo «le.-ta rollm
C nlisoliüanii-iue nooC-Sarlo que çni—) |ic-
ilido uc* assignatura vcvil.a acompanhadi
«li s«*_:un«_n ria «Io recibo «!aü«i no ns._
cnantc

* *
Na sua officina íi rua Kanta Cruz

Figueira, o ferreiro Conrado Dletrlch, dc
25 nnnos dc edado, foi liontem fis 10 1*
mela dn. iiianh*-|, apanhado por uma ser-
ra circular, roeciiemío ferimentos corto-
contusòa nos dodos Indicador Q mídio da
mfl.p direita.

lloiipe, medico da Assisten-
prcstou-llio es necessários

O dr. T_uix
cia Policial,
soceorros.

» *

Dcpurae-vos antes
a. com o grande
!/i.tir de Sr.qucira,
deo PI-.VEIRA.

de constituirdes fami
depurativo do sangue
do pharmaccutico-chi-

A fihric.i do Elixir de Nogueira, do
pharmaceutico e chimico SILVEIRA, envi**»
folhetos

«|ue p
preços correntes a <_ual iv.er pc»

O eterno ciume
'or de

snã, cm Butantan,
'SanfAnna, morador
-ggT-did. tr 

"'

ciume
o

_ hontem. pela ma-
carrocíiro Felippe

Alameda Santos, foi
iKçôeirarncntc. pdo individuo

ie nome Pedro dc tal, recebendo diversa*
_aceta«Ias na caljeça.

O agsrtssor fugiu c o offendido ar.rcsen-
tou q-jeixa do facto á policia, sendo medica-
do _ -; Assistência

Jardim da 1 us
Progrnmma <i«ie íorft executado hoje no

. ardlm da I.uz. das 6 e mela Ss S e mein
horas fla rolt;*, peta primeira seccilo d;*
banda de musica da Força Publica.

Primeira parte:
l.o Tm. Steep — Carmellndo
2.o Husaglicre — Symphonla — Gal-

tl
S.o Oaro c Trata — Valsa -7- Franz

I-eliar
4.o TS-abUIage — Prelúdio — GüleL
Fcgunda parlí:
5.0 Roberto do Diabo — Phantasia —

S.eyo
6.0 Prlere —

Crfnj|«ux.
T.o Triumpho

r.la — FIHppa.

Valse I-ingeurcusc — O.

de Baceho — Sympho-

Primavera — Poika I_annl.

O * Elixir M. Morato 'éo sotwram dos
3. purativos. pornue cura: a srphilis. rheuma-
tismo. cancros, feridas. elc_ etc

A menor Mnria, de 5 nnnos do odade.
filha do Mariano.do Oliveira, morador ft
rua Major Sertorlo n. 31, brincando h"n-
tem íi 1 hora o mo!a du tardo na cnsa dos
seus paes, deu urna «lú.dn .".'•idcntal, con-
fundindo-!*" no braço direito.

Maria foi soecorrida pelo dr. Fran.e
Filho, medico da Assistência.

t *
Ka cnsa don sons i»:ioh, íl rua Santa

Iphlgenia n. 11, cs menores JoSo, de 11
annos do eilndc*. o licnedleta, dc 10, fl-
lhos dc João Qrlllo, fnze:' "o travessuras,
horíem, fts 2 horas «ln tarde, deixarem
caliir a pedra mármore de um movei.

Apilioa rienrr-m feridos: .loão recebou
contusões na m.*i> esquerda o Penedicta.
uma foriw contusão n^ perna oéquerda,

d medico «ln Aealstèncln, dr. Pedro Na-
rarato, prestou-lhes cs neeíssario3 cura-
tivos.

* •
Xa pr.-va Antonlo Prado, a allemã Ito-

sa Leis. de 4t» annos de cdade, moradora
fi. rua Pelotas n. 27. na Viltn" Marianna,
deu uma qu.da accidental, hontem fis l
horns da tarde, contur.dindo-so no p. es-
ntierdo.

Rosa foi soecorrida pelo «Ir. Jos-. Luiz
Guimarães, medico da Assistência Poli-
ciai.

Trabalhando bontem, fis 3 horas da
tarde, ariproxlmadamrntc, numa fabrica
de macarrão da avenida Rangel Pestana,
o oporari1. Ernesto Cyprtanol de 10 an-
nos dc edade, morador S. rua Joio Theo-
doro, ficou cora o bra.o direito compri-
mldo numa engrenagem, soffrendo a dlla-
coração de todas as partes molles da face
anterior do braço e do cotovelo.

Depois de receber os primeiros soecor-
ros ministrados pela Azrflsteacia Policial,
Cypriano foi removido para o hospital da
Santa Casa dc Misericórdia.

Junta Commercial
Sessão de 20 dc .setembro de 1'ji...
Presidente, João Cândido Martins; se-

cretario, dr. Renato Maia; deputados: co-
ioricl Rodovalho, Jüliãô, Conceição Bastos

. Calazans Rodrigues.
EXPKDll.NTl.

Officio do escrivão do sexto officio des-
ta capital. commütiicando a fallencia dc
Qliycrio Castro. — Inteirada, archiye-sc.

Requerimentos. — De Andreacchi, Ser-
feri e Companhia, Muni;', .de Sousa c C m
panhia, desta praça, para o archivamento
de seus (listrados sociaes. — Archivcm-se.

Dc Bcllasalmá c Ciovanmtti, desta pra-
ça, para o mesmo fim? — Paguem o sell •
oroporcional á rjuantia retirada.

Dc Frederico Cassini c Companhia, desta
praça, para e;;ual fim, — Venha o dislracto
issignado pelo sócio Júlio Fauchiib

Dc Ar.èin c Companhia, llaricat c Com-
panhia, Isaac Tabacow é Companhia, .Mar
?nelli c Mãzoní, Aniancio, Rocha c Com
panhia, Amancio Rodrigues dos Santos c
Companhia, Falcão, Klerhcrg e Ciauci.isi.
dcsla praça; Vergara c Barreto, da dc Ca-
sa Branca; Gomboolto e Padrênosso, da do
Jahu', liara o arcliivamento de seus contra-
¦tos sociaes. — Arc'uive:n-sc.

Dc Leopoldo Figueiredo c Companhia.
Ia praça dc Santos, pari o archivamento
Ia alteração de seu contracto social. — Ar-
¦diive-se.

Dc Eduardo Pinto e Companhia. Azem c
Cia., Amanei.) Rocha c Cia., Tobias da
Costa Junqueira, Isaac Tabacow c Compa-
nhia, Amancio Rudriuucs dns Sant.is c
Companhia, Castro e Compmhia, Villela.
Salgado e Companhia, desta praça; Affon-
30 Pinto, da dc Santos; José .Monteiro, «Ia
te Bebedouro, para o re_*isto dc suas fir

mas commcrciics. — Registcm-sc.
Dc Eurico Bellasalma. desta praça, para
mesmo fim. — Cumpra a dispQiiçãu da

Utra H. do artigo n do decreto n. 91Õ, de
>.\ dc outubro dc 1^5-1.

De LuÍ7.a Boselli, .Marieta Parati Picciot-
li c Maria Vianna Marques Caputo, para a
registo das escripturas publicas de autoriza-
ções que lhes concederam seus maridos pa-
ra cominerciarcm. — Cumpram a disposi-
ção do artigo l.o, principio do numero IV,
d. Código Commercial.

Dc Paul Delbort. para lhe serem transfe-
Htfos os livros diário e copiador lrgilizados
para a firma Garcia c Dclliort. — Deferido
cm termos.

Da Companhia Nacional de Tecidos de
luta. para o registo do titulo de nomeação
ic seu ciixciro despachante, Isaltino Costa.
— Deferido.

De A. Galvão c Rocha, desia praça, para
¦) registo Ja marca " A Electrica". — Cum-
iram a disposição do artigo 19. in fine, d>
decreto n. 5.4-4, dc 10 de janeiro dc 1903.

Dc Carlos Fernandes, desti praça, para
lhe serem transferidas as marcas Anil Ja-
ponez e Anil Brasileiro. registadas poi
Pinto Guedes e Companhia, sob ns. 1.044
c 1.080. — Deferido, cm termos.

Da Companhia Pauüsti de Drogas paia
o archivamento de seus documentos. — Ar-
chivem-se.

De Jose Antonio Marinho, _ para ser no
meado leiloeiro da praça dc Santos. — Dc-

ferido.
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ILHARES DE HOMENS E MULHERES PADECEM
M ANEMIA SEM TER CONSCIÊNCIA DO FACTO

A Anemia provém de pobreza de sangue. As Pilulas
io Dr. Williams produzem sangue rico e puro,

e são, portanto, um remédio poderoso para a Anemia.
Na saude quasi tudo depende da riqueza e pureza dò
sangue. Quando o sangue está fraco, os nervos ficam
cem alimentação e irritados. Soffre-se então de nevral-
gla, insomniâ, falta de forças, e falta de animo. Os
symptomas üsuaes de anemia são: Dores

í**2enxaquecas, paipitaçao excessiva
e 1•*ema

IL
_1<£* app* úúe. !m, ou

do
ji.

íí* *ii

paniiar a ^u^nez. 51gii_.ai inf àllivel da

coração,
i costumam acom-

anemia. A esses
milliaires de liomèns c mulheres offerecem-se as Pilulas
Rosadas cio Dr. Williams, com a garantia de efficacia
attestada por centèriares de pessèo.:

"Envio a V.V. S.S. o presente attestado, assegurando a minha cura radical d'uí_
Anemia proiunda, obtida com o uso das Pílulas Rosadas do Dr. Williams, ás quaes ii
devo hoje a minha existência Os innumeraveis symptomas de Anemia que eu tinha, ||> iproduzidos pdo enfraquecimento geral de que eu soffríà, Tive um desarranje
gástrico, náuseas, falta de appetíte, somnoíehcia, enxaquecas, abatimento geral do systema
nervoso, sentindo-me ás ve.es tão desanimada que parecia ter chegado o meu fim."A conselho d'uma amiga comecei a tomar as Pílulas do Dr. Williams, e pouco
tempo depois senti uma differença admirável na minha saúde. Depois de tomar oito
frascos d'este precioso remédio, a minha cura foi completa. O meu peso augmentou a
59 kilos, quando eu apenas pesava 45 kilos antes de tomar as pilulas. Sinto-me hoje
feliz, tributando minha gratidão á Dr, Williams Medicine Co,, pelo seu poderoso remédio,
e aconselho aos que soffrem dc Anemia e Debilidade o uso d'essas pilulas com perseve-
rança." (Carta da Sra. D, Olindina dc Oliveira, residente na cidade de Baturité, Estado
do Ceará).
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MATaOoüRO
Movimento do. dia .3 dc sotembro dc

1:11:1.
Fora 111 abatidos CC leitões, lílü lioT-Inos,

2C7 siiinns. 'Jí ovínòs i; '1.1 vitellos.
Fqrani rejeitados 1 l)ovino e 0 ovinos.
Fornm Inutilizados l leitão, Oouinos, 4.|

pulmões, C fígados, 2 Intestinos delgadoi;
do bovinos; •!(-, pulmOes, S figitdou o r, Íri-
t esti noa delgados de" suínos; 15 pulmões,
7 fígados,

Os ovino»; rejeitados fonim por mn-
í;i*os.

O bovino foi rejeitado tambem por
magro.

Os suínos o leilões foram, Inutilizados
por systlcercús,

(! maeotíJH por f^-liro aphtbsai
Emblema do carimbo: "Suino.'?.

10

Centro Sportivo
TKAVrcssA DO CÒMMIÍHOIO !£

Pccção de í.«itPi1.'in
rJUANDE VANTAGEM AO PUBLICO

On tillliotes brancos da Loteria Fede
ral, vendidos por estn c-isn, cujos numo
r*og .'¦¦•ir.In.T-Tn pclfls unidriçlen fintorio
res ou posteriores ft unidade etn que
tõrmlrinr o premio mnior', iorflo dlrolti
to re.ombolnb dn mesmo dinheiro» o qu«
.qulvnlo ri premiar treè flnaes.

AROUCHE
RFICÇÀÒ DE LOTEIilAS
Itun de S. IScntò n. r>l

ra cps:i dc loterias; sendo que os Ijí-
da r.oícria da Capital Federal sã.*

Anti.
Ihct i
rendid )S \l :1o cnii"

.s. PAULO

66, íasa ideal H<9

RUA S. flUNTO. 41-A
..nli-rh".. fimiiils-õcs e (loscimtos

Cisa montaria u ennriclio e oue mn!
lonimodldndcs offereco n roiih clientes.

Illilietcs polu ciisio real
II. V \ no ... COMI».

TKI.RPIIONK, 4.1C1

iU'[iíiriai_íeiito JM-MÍM.1
do Trabalho

Central do Brasil
Orlando Ccsar.

Sr. tenento Isaac

Ag «Jiucial

20 (1

dc Collocação

setembro de 1.113:

nesta Agcn-

Boletim dc
Procuras:

i^*->S pretendentes procuram,
cia;

9.304 familias dc colonos, para a lavour,.
cafeeira, pagando, pelo trato de mil
pés dc caíé, por anuo, dc 6o$ooo a
l.OSOOO; por carpa, do JüfOOO a fiOJOOü,

e por alqueire dc caf.' colhido, de ?.|0C
1 15000.

íamilias de30 apanhadores Ac
Soo

ca fé,
Çooo.

pa-

rando
gando por alqueire de

,)I0 camaradas para a lavoura, pa;
por dia dc serviço d: 2$5CO a aÇooo.

20 trabalhadores de terra, para cons-
'.rueeão de estradas do ferro, pagando c
salário de 3$ooo a S$ooo.•Jffertas:

3 administradores de fazenda.
2 escrivães de fazenda.
1 professor.
Immigrantes:
Chegados, 42.
Esperados em 21 deste, 71",.
Lotes dc terra Iv venda:
Nos núcleos: ".lorgo Tiiilrli;..", "Cam-

00a Knllfi". "Sabau'nn", "Parlquera-As
u , "Conde do i-innai ', "feito liernnr*

Io", "Gavião Poixoto" e SCCQão "Nova
PnuMcòa!', "Nova Europa'.', "Kova Odes-
in'.', sec.ücs Pinheiros e Paraizo, "Novn
Vcnczn", see.ões Quilombo, Barreiro' c
3 Bento, "Nova Campinas",
Pnrnnhyira", "Dr. Martinho
nior" e nas fazendas "C
'Monjolo".

Contractos effectnados:
Directamente: 4 íamilias dc

.¦amaradas.
Destino certo: 22 familias d.
Por agentes:
AVISO — lísla Agencia nchn-so aber

'a, todos os dias utels, das 8 ás 10 ho
-r.s da manhã, o das 12 fis 4 hora», d;
•:ardc.

doa

dl

d«

d4

Sr. Adolina

Sr. Benedicto An>

Sr. Plinto

Ma*

"Conde ri«
Prndo Ju-

achuolra" e

colonos

colonos.

e 2

.( íi

Agencia Geral
PUAÇÃ ANTÔNIO PIIADO. 5

a s.*h Buçcursal a run
gi:niu*.\l cAiiNEino n. i

lèfrontf ^"s Correios.
Cioícrinfl por ntiicnUo e n vnrejo

Ponimis^nes c descontos.
Uulen que n ais vnntÚBOns «ifferece

particulares c revendedores

A PREFERIDA
tt.A HO HOSAIUO, :*d — .S. 1'Al'LO
Casa de loterias LOPES e EKUNAND"?
t'*!llo'"'. nin — llun «lo ouvidor. 1SI e 106

INSUPERÁVEL VANTAGEM AO
PUBLICO

Cs bilhetes dns loterias da Capltnl Fe
«rr. I «* rio Estado de S. Pnulo, vendido*
nfsta casa, cuj^s contorno o dezena*, ee
'am crua es fts do príntélíò premtò do dlr.
da Pxtrnr-nS-O, terie ns bonlítraçSea i"«_
30&S0O0 pára n centena e IOSC00 para o
teicna.

GAÍ.AGE SAO PAULO
TAXI-CAR, - Telephone 3.666

¦ ¦i -i__ »_j> Crn— i

Correio Paulistana

ss
União Spnríiva

• HUA DO COMMERCIO — SS
Iu\B.\NCA & COMP.

Grantfefi vantagens naa loterias de _¦
Paulo e Pio.

n O O I. - M A li E R
tnXormacOCfl a» m?is completas sobr»

corridas «lo Rio c S. Paulo.
Cara mntr!***. — I-arco dc S. Francisco

36 — RIO DK JANEIRO.

"CRANTECLER"
llua dc S. n«-nto n. 57-A — S. PACLt

Sc*«?ção «lc loterias
Bilhetes da l"cdcral. pelo custo.

Secção de corridas
Movimento geral peles prados do RI'

e S. Paulo.
57-A — Rua dc S. Benlo. 57-A

TKLI-PUONE. 2JIS3

JSscpedienfe
São nossos roprosentantes

nus liahns:
Paulista - Sr. Arthur Cha-

ves, resideute em Brotas.
Sorocabana - Sr. Ángélo

Ricchietti, residente em São
Manoel.

Moyyana - Sr. Elisiario de
Vasconcellos, residente em
Uberaba.

Bêde Sul-Mineira - Sr
Brasiliano da Silva Kléber.
residente em Pouso Alegre

Noroeste do Branil - Sr.
José Rebouças, residento em
Bauru.
Us pedidos de assignaturas

publicações, transferencias e

qualquer correspondência sobre
a vida econômica da Empresa
deverão ser dirigidos <á Adminis-
tração.

São nossos agentes, en-
carregados de recebei
assignaturas, publicu
ções, etc:

Alll.-.IAS — tír.
BANANAL

"••«¦lho.

CiRl.-l.l_ro — Sr. Luiz Alherto
Castro.

CUNHA — Sr. Antonlo Ferreira
¦jllveli! Uocamliole.

CAO!" :. — Sr. Joaá Vieira
Barri

GUA.. ITA' — Sr. Alclde*
".ranhn. Si

GUARAREMA —Sr. Franclsco Lopesi
IGAI.ATA' — Sr. Antonlo Corrêa dl

Rocha.
l'i'Á«.UAQUECETUBA — Sr. alfera

Marcollno Bál-bosa de Araujo.
iV.OAt.EtI- — Sr. nia.or Josó Bonl

aclo de Mattos.
¦!AMItr-KO — Sr. Jullo do Moraes.
I.AGOIN-IA — Sr. João Ottonl Claro
LORENA — Sr. Frederico da Silva Ra-

•-IOÜ.

MOG._ DAS CRUZES —
Borges Vioirn.

NATIVIDADE
drciiecl.

PINDA.MONIIANGABA
Marcondes Cabral.

I*AIIA1IYIHINA — Sr. Ecnedlcto
rio Calazans,

«JUEIiUZ — Dr. Ângelo Sangirardi.
S. JOSE' DO BARREIRO — Sr. Leo.

roglldo das Chasns Santos.
SANTA ISABEL — Sr. Benodlcto Bar-

bosa de Mello.
SALIiESOPÒlilS — Sr. Benedicto Fer.

relra Candelária.
S. JOSE' DOS CAMPOS —Sr. Joaquim

Figueira do Andrnde.
S. LUIZ DO PARAIIYTINGA— Sr. Jo.

.. Carneiro do Carvalho.
SIIjVEIRAS — Sr. Joilo Rom&o d<

Azeredo.
SANTA BRANCA — Sr. Longlno Pinto.
TAUBATÉ' — Sr. Fn/.iclsco Cândido

i lelra.
VIEIRA DO PIQUETE — Sr. Luü

Aranloi Junior.

Unha Mogyana
AMPARO — Sr. .'.nuclBco Luiz (Sa

Silva.
ARRAIAL DOS SOUZAS — Sr. Nngl.

José & Comp.
BATATAES-

Uni.
CASCAVEL — Sr. Pio Guerra.
CAJURU' — Sr. mnjor Antonino Soa-

res do Sousn.
CACONDE — Sr. Pedro Argemiro Var-

gas.
CRAVINHOS — Sr. Cândido Ferreira.
CASA BRANCA — Sr. Joio P.abello

Cintra.
ESPIRITO SANTO DO PINUAI. — Sr.

Octaviano Costa.
Braulino Fernir.des.
J. do Oliveira Ca.

SOUZAS

Sr. Guilherme lambei

Sr.
— Sr.

Antonlo do Qua-

Absay do An-

— Sr.

Sr.

Sr.

E,
Honorlo

Vasslmon.
Angela da

FRANCA
ITAPIRA

margo,
ilüVERAVA —

dros.
IGARAIAVA --

irado,
JARDINOPOLIS
MOCO'CA — Sr.

Silvn.
MOGY-MIRIM — Sr. JosC Teixeira da

Matta.
ORLANDIA — Srt Aü.òltano Silva.
PEDREIRA — Sr. .lesí- Cordeiro.
PATROCÍNIO DO SAPUCAHY — Sr.

capitão Abílio Alvarenga.
RIBEIRÃO PRETO — St. Veríssimo

los Santoa.
SANTA ROSA — Sr. Jo_o Gualberto

de Sousa Portugal.
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA — Sr

major Josí Nogueira Lino.
S. JOÃO DA BOA VISTA — Sr. Xlartl-

nhn Carlos da Cruz.
S. JOSE* DO IMO PARDO — Sr. Pe-

dro Isaac d<- Sousa.
SERR \ NEGRA — Sr. Manuel Carloa

de T*-ledo.
SI--T.'.07.INIIO — Sr. Daniel do Pra-

do.
SOCCORRO — Sr. Htcrolio C. do

Amaral.
VARGEM GRANDE — Sr. Alexandre

de Sousa Ribeiro

Linha Sorocabana
O revmo. padre J.io Vel-

Celestino d«Sr. José

APIAHY
chlor.

AGIDOS —
Aguiar.

AVARE* — Sr. Francisco Dias de Al-
melda.

ANGATUBA — Sr. Alfredo Casimiro.
BOTUCATU' — Sr. Rrymundo Cintra.
BAURU' — Sr. Josò Rebouças.
CABREUVA — Sr. João da Silveira

N: varro.
CAMPO UARGO DF. SOROCABA —

Sr. Francisco Pires de Camargo Mello.

— *- ^__-IM9PÜH1
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SERVIÇO METEOROLÓGICO
~~—nrm...^rxs.v-j,.-^^r^V!-, «=»____^ _n__x_<_-_^^

DO ESTADO DE S, PAULO
Holotlm do din 20 do ucrt. intuo do Min.

KTOICMltlUDES ASTIIONO.MICAS DO Il IA 21 da sotembro do I0H.
Nm-ordoí-l, Sh. 62 m. | Ocouo _o Sol, 5 h. M m.

I Ooaaso d» Ln», O h. 15 m. 11.
Quarto mli-RU-nto a 23

Nnseor dn [.un, 11 h. UO m. T.

OBSERVATÓRIOS

Vosporn

Temp,
máxima

B. 1'nulo lObuorv. Contrai)
Snntos 
I-Uniifl ,'
Campinas
Klhelr/lo freto,...,'
S. Cnrlos do Pinhal , ,Taubcit-
. Irneloaba ....,"
Agudos ..,,,'
«Io Claro '
Brotns , '
Ilrnsança '
Frnnen *
Ararei '
Tatuhy '
lsnrn|inva '
Itrt •
Fnxlnn. ...,,,'
Itnrnri  , 

'

lfl.R
_o,o
26,0
18,8
ni rr
23,0
10.8

24,4
2!>,3
25,0

2.1,6
2,10
50,0
21,4

'.0.1

Toinp,
minlma

A'« 8 h. 60 m. II., tempo do B. Hnnlo

1Í2Í-____™£™L: mm^ ?¦' *« Seümbro th m_
-M!---..-.-.-...-..-!,;,,.,.,,,^ - - 

mnm-^-rç

-. r^-Tx-TCT-T-T-ryro-»,^ n^nm:

Temp.
do ar

13,6
18 6
20,0
15,0
10,2
0,0

17,0

12 6
15 0
15,0

14. .1
11,11
19,5
10 4

12,8

14,6
111,0
20,0
17,1
2,11)
16.1
10,8

111,4
102
10,0

102
18.2
21,4
18,2

Chuva cm
24 horns

KstndP
do oòo

Phonomono-
mu 24 horn>

17,11

1,0
25 0

2,0

6,0

Unrroborto
Moio encoberto

Ulfliro
Melo encoberto

líncob.rto

ICncobeito
Melo oncoborlo

Melo cncobcrlo

Encoberto

Clnro

Cliovou

Nobllna
Chuvi-coti

Choveu

Nobllna
Choveu

Gottas. Trovejou

ünsi.I!VA(.'OK.S

Ç> TEMPO MA OAPITAL (ató 2 horas da lardc).
Tempcrntnrn máxima, 10.0.
Tompernturn mlnlmn. 18.5.
Chuva em 34 horas, 1,0.
Vento predominante. SE,
Tompo neral, variável.

TEMPO PROVÁVEL PAItA O WA 2tt

Moio cncoborlo, neblina o snroa
Ventos prodnmlnnntes „o_ quadrantes SlC.
1'osslbllldndo dc chuvas (mons o tinrclnes.

f0-BromilÜH Saude fe*

(í.a REUNIÃO EM 20 DE SETEMDRÓ

Presidência do sr. Gabriel Dias da Silva

, A' horn rcgimciliàlj feila a chamada, vc-nfica-sc a presença dos srs. Oahricl Dias ila
Silva, Horta Junior, Raymundo Diipíat, Os-
car Porto, Silva Tclles, José Oswald, J. |.
Pereira e Esianíslau Bòrgcè, faltando eoin
causa participada os srs. Sampaio Vianna.
l-rarcisco dc Barros, Baptista da Costa c
Alcântara Machado, c sem participação os
srs. Mario do Amaral, Goulart Penteado.
Arlhur Guimarães c Orcnclp Vidigal.

O sr. presidente convida o sr, Estanislaii
Borges para desempenhar, interinamente, as
funeções dc secretario.

Não havendo numero legal' deixa de ser
lida a acta da sessão anterior,

O SI
guinte

1.0 SECRETARIO dá conta do se-
¦ EXPEDIENTE

. o grande remédio para aa
moléstias do peito, NRiS DE
4«? MÉDICOS altestam o
sua prodigiosa eíficacia nas
bronc_i.es, no roquidõo, co-
queluriie, asihma e tosse,

i-ia WM®
(o regulador do utero: laclllla
o? regras, otenúa cs eólicas,
combate os hemorrhagms,

a r_._-.__j Am i« A n"iüia Qs dôres rheumaticas J.0 Brom.l é o melhor $. , M ,ncommorJOS da edade
et. cs. crilica. cs. en

—¦______¦__«r
_-__•_-__-_

calmante expccloranle Ií,
baboratorio Daudí 8 bagunílla, ffiFdnãnêirõ

linwiiiniij'

CAPIVAJ.Y -- Sr. Alercar Amaral.
CAPÃO BONITO DO 1'ABANAl'ANE-

MA — Sr. Calh-tQ Gonçalves do Almcl-ãa.
CKIIQUEIRA CESAI. — Sr. Franclhooao Paula Lima.
COTIA — Sr. JoSo Barreto.
ESPIRITO SANTO DO TURVO — Sr.João Sylvio Dlnnrto Proco.
FAXINA — Major Licinlo Carneiro dcCamargo.
FARTURA — Sr. Joio Adolpho Ro-lim.
GUARICITY _ Sr. Juvenal Unzol.
ITA-_RA' — Sr. Amador P. do Al-meida.
1TARAT.I.' — S/s. Faria & Bicudo.
ITATINGA — Sr. Pedro Llberato deMacedo.
INDAIATUBA — Sr, Galdlno Lopes da.Chagas.

o Paulo Raiwayl (tíec
ção Bragantiiiàj

Alfredo Andrí.
Sr. Olympio José dc

ATIBAIA — Sr.
BRAGAN-A —

Oliveira.
NAZARETH — Sr. João Azevedo Brandao.
PIRACAIA — Sr, Roberto Tavares Fllho.

Linha Dvnradense
ISOA ESI -«.RAN-A —

Cunha
BICA DE PEDRA — Sr!ria.

S*»0 
~ «''• Q»«Ío Ramos.1151*11«\GA — Sr. Bonodlcto JosStunes.

ir. Avelino

Antônio Fa-

An-

Sr. João

í-_

ITAPOLIS —
ITAPETININGA — Sr. João Marques, delros.

-lA 
guande — Sr. João do Cam- ' S. JOÃO DA BOCMN/V

PP"'«-___-* I Azevedo.
yrAPORANGA — Sr. Pedro Gonç-'vet

«lo Oliveira. '
ITU' — Sr.' F.sncelllno Cintra.
__3NÇO.ES — Sr. major Antônio Flu-

ta F. do Amaral. — Pharmacia N. a da
Piedade.

MA___D___ — Br. Eugênio Jouê Mo-
telros.

ITATIBA Sr

Baptlsta Me

Sr. Armando

''''«MS*

Evaristo da Silva,

Sr. Antonla F. de

Francisco Oe Ca-

Deodato Vieira

Sr. Joaquim Cort«

Sr. Pedro Afronso

iam-

MONTE MO'R — Sr. Herculano Glne-
tra.

OLEO — Sr. Affonso Brandlleone.
PARNATTYBA — Sr. José Agostinho

do Oliveira.
PIRACICABA

Moraes,
PIEDADE —. Sr. Cherublm Rosa.
riLAR — Sr. Eloy Lacerda.
PIRAJU' — Sr. Joaquim Barreiros.
RIO DAS PEDRAS — Sr. José Gurjão

da Silveira.
RIBEIRÃO BRANCO — Sr. Arthur de

Carvalho Mello.
SANTO ANTÔNIO DA BOA VISTA —

Sr. major Angolo Diogo de Araujo.
SAT.A1_.TY _ Sr. orvllle Derby de

Moraes.
«SOROCABA — Sr.

margo César.
8. PEDRO — sr. coronel Benedicto R

Lima o Costa.
SANTA BARBARA DO RIO PARDO-- Sr. Francisco Baptlsta de Castilho.
SAO MIGUEIj ARCHANJO — Sr. VI-tal Fo-íMça.
-S. PEDRO J)0 TURVO — Sr. tenenteFrederico Jorgo Abranches de Campos.
a MANUEL — Sr. Ângelo Rlchl.tt!.
«SANTA CRUZ DO RIO PARDO — Srtenente Fernando Mottn.
TATUHi' — sr. Antenor Dias da SH-vn.
UNA — Rr. Luiz Marchl.

Linha Paulista
ARARAS — Sr. dr. Oscar Ulson.
ARARAQUARA — Sr,

da Silvn.
BARRETOS —

Remi - Ferreira.
BEBEDOURO -

Antunes.
BROTAS — Sr. Lourenço L. ij

pop.
BARRA BONITA — Sr. Alfredo Gul-mames.
CAMPINAS — Sr. Antônio Ak-mo Ju-nior.
CQhDÉlItO — Sr. Josí ReElnato.
DESCALVADO — Coronel JoaquimPimenta.
DOIS CÓRREGOS — Dr. João Fran-cisco da Cruz.
FIGUEIRA — Sr. Adrlão Monteiro,«TAHOTICABAI. _ Sr. Domingos A. debllva Braga.
«rUNDIAIIY _ sr. Antônio de Ollvcl-

|n o Silva.
«TAIIU' — Sr. «Toaqulm da Cruz SU--Jelra.
LIMEIRA — Sr. José Joaquim de Oil-

feira Junlor.

___!Si_7 Sr* li,ri*ncls<:° Moreira Sima*.
MINEIROS — Sr. Heitor Etlpp.
MONTE ALTO — Sr. Deocleciano Pe

gncio.
MONTE AZUL — Sr. Domingos

Ceono.
PIRATININGA — Sr. Ermantlno

»clr_ d«« «.Itr.-lda.
PALMEIRAS — Sr. Lulx de Almeld.-PITAN-CEIItAS _ sr. Bento ArrudaPORTO FERREIRA — Sr. Davld Zadra.
i'ir-Assijmjn(!a _ Sr. Jo-é d. Mei.0
PEDERNEIRAS — Sr. José Augustc

de Padun.
RIBEIRÃO VERMELHO — 8r. JoâcLoureiro des Santos.
RIO (..Alio — Sr. Calixto de Paulo

César,
SANTA BARBARA — Sr. Anlonlo d,Arrudr. Ribeiro.
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO — SrLázaro dn Sousa MourSo
-S. CARLOS — Sr. Cello Ferreira flrFrHtafi.
SANTA RITA DO PASSA QUATROBr. José Albino de Arauta.
TAYUVA — Sr.

Camargo.
TORIU..IU — Sr. Nabor Marquca debousn.

X/i tt oral
Rek.,-nN'G'A 

~ Dr' EUZeb'° G°ml0e
CARAGUATATUBA - Sr. FranciscoB, Arouca.

IGUAPE — Sr. João Rodrigues de Ca-margo.

URATrpS,T,AO T ^ Ir'n0U P^aZ-
Mav " BaUUa7-ar Souto

vÍt/^.Í-Í1*1'1^ 
~ Dr- Cornelio Franca.XIRIRICA — Sr. capitão João Euge

Officio cia Prefeitura, infórmantlo, com
referencia á indicação n. 2O5, ile 1913, dos
srs, Oscar Porto c Jorio José Pereira, que
foram executados os concertos constantes da
referida indicação. — Dê-se conhccimcnÍ<-
aos autores da indicação.

Idem, da Prefeitura, remettendo, por r.ó-
pia. as informações prestadas pela Light re-
latinamente á cònstrucçã'0 dc uma linhn de
bondes na rua Tribal-'- -ciera, melhoramento
constante da indicação n. 325, dc 1913, do
sr. Alcântara . Machado. — Dc-sc conheci-
menl" . .tutor da indicação.

itlem, do presidente do Conselho Delibe-
ratiyo de Buenos Aires, concebido nos se-
guintes termos:" Excmò. Sr. Presidente dei Conscjo Mu-
nic-ipal de San PaUlo:

Mu.y grato me es. Exctno. Sr. Presidente,
cutnplir con ei irinnciaio c;u? ei H. Conscjp
Déliberante de la Ciudad de Pirenos Aires,
que tengo ei honor de presidir, me lia im-
ptieslò, en su sesión de ia fecha, de presen-
tar las expresiones de su agradêeimiento,
nnr la grandiosa acojida que se ha dispensa-
do cn esa hermosa ciudad. exponenle dc cul-
tur.-i de una raza fuertc y proírresisla. á Irr
Helegación de esta H. Corpofación. que ha
teiiiclo la honra de llèvàr á San Pahlo la
confirmación de la amistad dei puchlo yautoridades de la Capital Argentina, Irácirr
ti pueblp y autoridades de esa ciudad.

Al regreso á la pátria, y ai dar ciicntn. eri
Ia primera se..ic'm que há celebrado cl II
Gonsçjo, de la misióri que nos filé por c'
confiada, se resolvió ponerse dc pié como
tm homenaje á la Nacion amitja, grande cn-
Ire Ias grandes de Sud América.

Réstamc, Excmo. Sr. Pre. .ciente, agregar
á lo c.furesto, mi açradçcimientó p.crsonal,
nor las gòntilés V delicadas atenciones rccilii-
das cn San Pahlo; y ròçgplc tjuicra asi er;-
presarlo á la Excma. Corporación que tan
dignamente preside, en Ia seguridàd de que
qiicdârán gravadas cn mi alma, comn una dc
los recuerdos más gratos de mi vida.

Cabem, la honra de saludar á V. E. y nnr
sua intermédio, ai Excmo. Cònsejp Munici-
rial^ (le San Pablo. reiterándnle mi conside-
ración más distinguida. — P.. Palácio.— Ra-
facl Carrascr."

INDICAÇÃO N. 3... DF, 1913

Peço ao sr. prefeito que se cnl.nd" .0111
o ?-r. secretário da Agricultura para man-
dar rnllocar alguns combustores cie gaz á
rua Rio -cnitn. c exlenrler a illuminação
eleetrira á rua Antônio de «arras até a Es-
trada de Perro. — Joe José Pereira. —
A' Prefeitura.

INDICAÇÃO Nr ._ . DE 1913
Peço an sr. prefeito para mandar rceula-

rizar as ruas José (.etulio e Pires da Mot-
ta. — Sala das sessões, 20 de setembro de
")',.- — João José Pereira. ¦— A' Prefei-
tura.

INDICAÇÃO N. 347, DE 1913
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(de puro Oleo de Figado deBacalháo com Hypophosphitos)

Para combater affeccões dal" ViasRespiratórias, Enfraquecimento, Ane-mia e *"*

em Todas as Epochas do AnWBoa
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uma avenida digna da cidade de S Pauloe. sobretudo, digna cio ponto a que ella sedestina, que é o monumento rio Ypirangalenho a honra dc apresentar a v. exc um
projecto de lei pedindo n restabelecimento
da lei n. 1,124, dc 12 de dezembro de igó8c peço ao sr. secretario que lenha a bonda-de cie ler o texlo do projecto, para que fi-
que_ liem claro ò meu intento.

Na oceasião cm que foi decretada aquel-Ia le|,_ tive noticia dc que grande numero dc
proprietários de terrenos niarginae.s da pro-jectacla avenida estavam dispostos a fazer1 cessão gratuita da área de terrenos ne-cessaria a execução desse melhoramento.Acredito que, com algum esforço, será fa-cri obter grande parte desses terrenos semsacrifício algum para a municipalidade.

Em todo o caso. creio que esta é uma me-tida que não podp estar sendo adiada in-definidamente.
(Muito bem. Muilo bem).

Vae á mesa e é lido o seguinte

PROJECTO N. 65, DE 1913
A Câmara Municipal decreta:
Art i.o — Pica restabelecida em toda .1-ua plenitude a lei n. 1.124, de 12 dc selem-liro de 190S, que autoriza a abertura dc umaavenida entre a rua Piratininga e o nio-numento do Ypiranga.
Art. 2.0 — Revbgãni-se as disposições cmcontrario, - Sala das sessões, 20 de selem-'to dc 1913. — Silva Tclles

no tanto para Crianças como para Adultos
":<5BS3:aE!a;a:Es'^

•_-___-^ggji^^-J-__:_--^

íl ll i-_ Callo-1

illiilr _

Bireetopia Geral

Não; havendo numero para votação fica• prnj.cto sobre a mesa para ser julgado'lijecto dc deliberação na sessão próxima
E 111 seguida, ' •

EXPEDIENTE DE 20 DE SETEMBRO
DE 1913

Foi concedido um mez de licença ao pri-meiro escripturario dò Thesouro Municipal
1-ehppc Codoy de Oliveira.

— Dctcrminaram-sc os pagamentos:
Dc tres contos seiscentos c quarenta milréi_, a Duarte e Aranha, pelo serviço dccalçamento da rua João Theodoro, em agos-

to findo;
de cem mil réis, a A. Moraes e Comp.,

por fornecimentos feitos ao Thesouro, emagosto ultimo;
dcsctcccntos e oitenta e .jualro mil réis.

á Casa Vanorden, pelo fornecimento de ar-
tigos. de expediente ao Thesouro, cm ago
to do corrente anno.

FORÇA PUBLICA

Commando geral — Serviço para hoje-Dia ao commando geral, capitão Antenoruo 1.0 batalhão.
O 1.0 batalhão

, sendo o expediente despachado criiodos os dias uteis, das II ás 4 lioras.

sr. coronel corniirandantt
cumprir e registar, ni

1.0 batalhão dá duas òrdenaiiças paraesta repartição, as guardas do Palácio dosCampos Elyseos; da Polida e Hospital, 3corneteiros para a guarnição e o serviço docostume.
,0 3.0 batalhão dá os officiáes para a guar-niçao e o serviço do costume.

O 5.0 batalhão dá ás praças para a guardatio .Palácio, o corneteiro c o serviço docostume.
¦ O corpo escola dá ás praças para a guaua (Ja cadeia e o serviço do costume.Us demais cornos d

tume.
Ariiahuènse de dia,
Uniforme, 2.9.

Patentes. — O
superior mandou
n.ímrÍ,'h-Iei' aA.I,nte"'« do tenente coro'nel Octaviano Pinto Ccsar, dc Piracicaba
B-Uri. J°5é 

Wc"ccs,;lu de Sousa, cS
*

Tiro — Hoje, pCi^ m3nj,rii s; Q tem .
ner-iitlrr, haverá exercícios dc tiro ao ai -dno stand desla milícia, na Cantareira.

*
Tiro. — A directoria da Sociedade de Tira

organização dá
'7<j, dc Campinas, projectá a

• __ ¦- ^fnfedí'r;lí,::s Pa" 'ratar de impor,tantes inleresses communs. e. nesse sentidaesu-sc dirigindo as suas co-irmãs.

10 o serviço do cos-

sargento Arlindo.

To

anta-sc a reunirao.
•¦a^-O-íisa-

tíecção JMfeiaria
Tr£b_5íial de Justiça
Distribuição de autos

Sr.

nlo Carneiro.

Minas Geraes
^ARI-ADO 

— Sr. coronel Osório de Fi
ÁGUAS VIRTUOSA.S —

Affonso do Vllhena Paiva.
«í-í'Í'-?A?. ~ Sr- JoSl° Ayrea ™Ho.ni-._I«0 HOIUZONTH íl rua Bahia n.
HAT--.v_vmar 9*rneI.-o de Rezende.BAI.PI.NDV — Sr. José Ferreira deCampos.

CAMPANHA — Sr Servulo P-«a SIIto.
CHRISTINA -

thur de Rezem!
CAMPOS GERAES —

Francisco Caiaffa Junlor
CIDADE DE CA&DAS - Sr. JoaC- Lou-r*nç, da Silva.
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE — Sr.Plínio Motta.

Ih-.-*'* 
~~ Coron<-1 Olyntho do Maga

itÀjura-
dns.

•nm DE FO-RA - Sr. Albino Estevet-

Sr. coronel Antônio Ar-

Coronel Jos(

Sr. Antônio Bueno Cal-

JoaquimMACIIaüo _ Dr. Manuel
Cavalcanti de Albuquerque

samAKIA 
DA FE' ~ Sr* MtTeã0 Brcs*

Sll'vaUR° 
FnS'° ~ Sr- Ba8l"° DaPtlsta a°

Marf^ 
QCATRO ~ Dl- J°«« Augtlrtc

I»OCOS DE CALDAS
Chaves. Br. Vlrgllle

7.

SH

-liv??,0, 
AI-KG,tE - Sr. Bra.ll.rtno d_oliva Klebcr.

Co-'taÜS° 
AI/r° (ClíIn<le) Dr- Leone'

POl-o AIVTO (estacio) Sr. Antônio
UO J_jUCCH,

n^°I_I„DO PARA,SO ~ Gr' &• *
SANTA RITA DO SAPUCAHY — SrJofio rcrelra Pinto
8. .TOSE' DO.S ROTEI-nos - Sr ma«or Antônio da Sllvn Reis Bratidfio
S. GONÇALO DO SAPUCAHY —Pompllio Toledo.

lyto. 
LOtrnrX^ - Sr. Ângelo Hlppo

AmbaírlAÍÍOI'OLIS 
~ Gr* Cj'rlac0 V,e,ra

__âi^S? - Rr* *ToR,no Mac|«=i-
Pen"^511"0 

FERRAZ - Sr* AmcrI«

TRES CORAÇÕES
mura,

UBERABA
-•ellos.

Kr

Reiteiro minhas indicações para que o sr.
prefeito mande collocar guias ás ruas coro-
nel Rodovalho, Santa Rita, Rio Bonito e
Maria joaquina. — Sala das sessões, 20 de
setembro de 1913. — João José Pereira. —
A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 348, DE 1913
Indico ao sr. prefeito a necessidade de

mandar proceder ao nivelamento da rua
George Drumffeld, na IYapa, assim como
calçal-a e proceder ao assentamento de
guias, afim de não prejudicar as constrüc-
ções. — Sala das sessões, 20 de setembro dc
1913. — Oscar Porto. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 3.1a DE 1913
Indicamos an sr. prefeito a conveniência

de solicitar-se dó sr. dr. secretario da Agri-
cultura a cõllocação de alguns combustores
de g«« na a—— '••)¦> VTunicinal, até o forno
de_ incincração do Araça, e nem assim no
primeiro quarteirão da rua Galeno Almei-
cia, ao lado do forno, antes que esla rece-
ba o calçamento que se vae iniciar. — Sala
das sessões, 20 de setembro dc 1913. —
José Oswald, Silva Tclles. João José Pc-
reira, Lslauisl.iu Borges, /•'. Horta Junior.— A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 350, DE 1913
Indicamos ao sr. prefeito a necessidade

de sc requisitar da Companhia Light o pro-longan.êntò de seus trilheis da linha do
Araçá até em frente ao forno de incinera-
Ção. — Sala das sessões, 20 dc setembro.—
José Os-.vald, Silva Telles, João José Perei-
ra, P.stauislait llorges, P. Horta Junior. —
.V Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 351, DE 1913
Indicamos ao sr. prefeito a necessidade

de mandar substituir o gradil do cemite-
rio do Araçá por um nutro que pode eus-
lar apenas ,( a 5 contos de réis. Motiva es-
ta indicação o desagrado ao povo ,quc é
obrigado a transitar por aquella avenida,
causado pela vista da exposição dc tumu-
los que devem estar velados, como aconte-
cc no cemitério da Consolação. — Sala dassessões, 20 dc setembro dc 1913. — José
Oswald, Silva Telles, João José Pereira.
Bslantslau llorges, fi, Uorla Junior. — A'Prefeitura.

c-m 20 dc setembro
de 1913

CARTÓRIO DO ESCRIVÃO
D.R. MARQUES

Afpellàcõcs crimes
: N.^ 6.171 —^Sorocaba — A Justiça c Igna-

Ao sr, Campos Pc-cio Romão Bueno
reira.

N. 6460 — Taquaritinga — A Justiça cl cc ro dc Andréa. — Ao sr. Cunha Canto.N ú.,67 _ Caconde - A Justiça c Anto-1110 Fernandes Pelliciari. — Ao sr. CamposPereira,
N. 6466 — Capital — Fortunato I _da-tella e Jose Facconi, — Ao sr. Brito lias-tos.

Aggmvos
N. 6927 — Santa Rita do Passa Qiiatío— Marcihano da Costa Bezerra e dr. GcorgSclimal.
N. G925 r Capital - Sebastião Faria cHenrique Ferreira Lopes. — Ao. sr. CunhaCanto. . . ,

Appellação civel
N-. 7317 — Jahú — Cuslodio da CosiaKilieiri, e outros -e Eugênio dc ArrudaCampos c outros: — Ao sr. Meirelles Reis.

Bislbargos
N. 4060 — Capital —' João Teixeira Pom-bo e Reis Ramos. — Ao sr. Rodrigues Set-

— Requerimentos despachados:

De Fortunato Fiori, Daniel Agostinho.
Caetano Salvador, José Antônio de Sousa.
Antônio Bècuttc' Maria dc Medeiros Mu-
niz, Popilliò Lemes, Francisco Peno, dr.
Rodrigo Leite. Antônio Rapps, Manuel de
Jesus Bernardo, Francisco Oiglio, C. Ini-
ciàdora Predial, Raphael Juliano, Horacio
Mctino, Antônio P.entevino, Manuel Mon-
teiro, «Manuel da Silva Leitão, Attilio Ga-
ihardi, Sebastião Bernardo, Gabriel Mangé,
Luiz Hyppolito, Egisto Stefano, José Au-
gusto de Andrade, Luiz Antônio, José de
Oliveira, Carlos Tedesco, Henrique Servo,
Elias Joaquim dc Paiva, Vitta Guam, Ma-
theus Forte, Manuel Joaquim Lopes, Bene-
dicto Ortiz, José Francisco, Vicente Ali-
mento, Luiz -trina, Pedro Chivonc, Henri-
qu«: Rega, Francisco Monteiro de Castro,
BiancÓmi Garmi, Constantino Giungo, Ly-
ceu dc Artes c Officios, pedindo approvação
de plãntrrs — A' Directoria de Obras c Via-
ção,'para os devidos fins;

do Erasilianische Eanlc Fur Deutschland,
sobre lançamento — Deferido, nos termos
dr> parecer do lançador, sr. Eduardo Wolff;

jardim dó Palácio uma sec-çao da banda de musica c 110 da Luz, outra.» *
Inspecção de saude — Foi mandado ins-pecconar de saude pela junta medica dai-.irça, conforme requereu. o soldado Bene-diclo Estcvam Monteiro, do 5.0 batalhão.

* "r>

Alistamentos—Alistaram-se: no 1.0 baía-llao, Joan Ramos dc Oliveira; no 2.0, Bene-dicto.de Góes; nn 3.0. Adolpho Frederico•rcllng; no 4.0, Osório Narciso, AlfredoRibeiro;dos.Santos, Marcellino Francisco dabilva, Sevenano de Andrade. Affonso Joa-quim da Silva e Oscarlino dos Santos; nncorpo dc bombeiros, Alfredo Pereira dabilva, Joaquim dos Santos Pereira, Agosti-nho, da Silveira, Luiz Gonzaga Pires, NágibJose e Manuel Gonçalves Barbudo; no cor-po de cavallaria, Miguel Bruno c BenedictoKicarclo Vieira; no 1.0 corpo da guarda ci-viça, Francisco Rosa, Francisco Martins eManuel dos Santos; no 2.0 corpo da mesmaguarda, Benedicto de Azevedo, Adão de"--astro Junqueira c Antônio Lourenço Ei-tevês.
« *

Rcinclusõcs — Dcran

-™~ —gi-o, ta. __,

ACTOS OFFICIÁES
SECRETARIA DA AGRICULTURA

Autos despachados"Co
de

Da Cõntadoria, informando sobre a pres«'

á vista das in-

C170 — Pilangueiras — A Justiça eo Pires Vieira. — Ao sr. Brito Bas-

Dr. Andrado Ca-
Sr. ElMarlo Oo Vascon-

Gustavo Perras d<

V1I.LA OLYMPIA — Sr. Camillo Fer-raz de Menezes.

Tiin li a A raraquarense
MATTÃO — Sr. Francisco CandldcRodrlgces IJueno.

JLinlia Ingleza
SAO BI-IíXAUDO — ür. Luiz Lobo Ju-•lor.

VOLTA GRANDE DO SADUCAIIY -Sr. Joilo Brasil.

Tarand
n 

C.LRYL,nA ~ S^* » ^"--"o * C.«.proprielarios da "TAvraria Mnn.llal" & rna
™__ 

'\OTCmbr° "• •"- Cm estes nosso,representantes pod-m ser tomadas assi.*"?.,"fim r"n'7"«*«J^ pnMIeaeões. ctcl.-RANAGI A' — Srs. Borlo & C.
Irm?^.0^0^ 

- Brs* Madureirairmão & GulmarScs.

Goyaz
GOYA7. — Sr. Heitor Fleury — pracn1.0 de Dezf«t-t)ro.

Rio de Janeiro
As pul,lk-as,-0cs e _____lattiraa devemser tratadas direc-uunente com a nossaagenda, a mn do Otntíor, 11. n2 (urscaa-do ,-in-l.ir) *

Estado tio Rio
_ OTCTUKKOI - Sr. Ferrado Poli. re-sidente & rua da Engenhoca, 63 (moder-

Rio Grande dn Sul
E- nosso unico agente neste Estado osr. Oetavi_u,o Lcivas, residente na eifiadeIdo Rio Orande — Caixa postal 12.

INDICAÇÃO N. 352, DE 1913
Indico ao sr. prefeito a necessidade dese requisitar do dr. secretario da Agricul-tura a collocação de alguns combustores de

gaz desde o alto de SanPAnna até o altodo Mandaqui. — Sala das sessões, 20 desetembro de 1913. — Eitanislau llorges. —
A Prefeitura.

te.
rs "TORIO DO ESCRIVÃO

GONÇALVES
Appellações crimes

N. 6.168 — Pilangueiras — A Justiça eLuciano Motla. — Ao sr. Philadehiho Cas-Iro.
N.

Pedro
tos.

N.7Õ472 — Bragança — A Justiça e JoséSraglione. — Ao sr. Philadclpho Castro,N. 6-173 — «Sorocaba — A Justiça c JoséPimentel. — Ao sr. Cunha Canto.
N. 6.101 — Casa Branca — A Justiça cSegisiredo de Paula e Silva. — Ao sr.Cunha Canto.
N. 6416 — S, Simão — O promotor Pu-hlico e João Theophilo. — Ao sr. CamposPereira.
N. 6379 — Sorocaba — José Antônio c a

Justiça. — Ao sr. Philad.lpho Castro.
Aggravo

N. 6926 — Capilal — Francisco Antônio
bçixas e d. Joaquina Rodrigues. — Ao sr.B, Bastos.

Appellações eiveis
N. 7316 — flú — A Companhia Ituana'le Força e Luz e a Câmara Municipal. —

Ao sr. A. França.
N-7.. 18 — Ribeirão Bonito — D. Mariade Campos Machado e o espolio clr LuizAntônio Machado. — Ao sr. Rodrigues

Sette.
Emtbargos

N. 5309 — Santos —D. Amélia VieiraMartins c seus filhos e a Câmara Munici-im dc Santos. — Ao sr. Morctz-Sohn.

O SR. SILVA TELLES - Em 1908.
quando cu fazia parle da Câmara Munici-'¦ai. tive a honra de apresentar um projectodc lei. que estava ligado á idéa. tambemsuggenda por uma indicação minha, depoislirilliantementc secundada pelo digno ve-reador sr. Alcântara Machado, dc uma cx-
posição internacional que se deveria reali-zar em S. Paulo, cm 1922, centenário danossa independência.

Creio que esta idéa tem ganho terreno cacredito que devemos ter esta consagração«ia nossa independência numa exposição,
que attraia para S. Paulo não só os demaisEstados da União, como tambem todanações que tém um commercio dcde e dc interesses com o Brasil.

Mas. uma exposição, por força, deve tero seu centro culminante no nosso monumen-to do \ piranga. Ora. ha um projecto de lei
que foi votado e sanecionado, desde 1908,e ate hoje não teve execução. Legisla so-bre uma via que communKjue a cidade como Ypiranga. dc modo a termos um transpor-M agradável e digno de fim a que se des-
tina.

Fórum Criminal
Pronúncias. — Cl juir da primeira vara-nminal. sr. dr. Adolpho Mello, pronunciouCarlos Rossi e Manuel Pinto da Silva, o•irimeiro no artigo 2<)m. paragraplio segun-do do Código Penal, e o segundo no arti

go 303.
• .'/ vadiagem. — O juiz da primeira varacriminal, sr. dr. Adolpho Mello, julgou im-.roerdente a aceusação feita contra Affon-
So de Palma, denunciado por crime dc vadiagem.

as as
amiza-

Esta projectada. e é uma lei votada pelaLatnara Municipal, uma avenida, á qual jáfoi mesmo dado o nome de avenida D Pe-dro I. Eu venho pedir que seja restabeleci-oa essa ler.
Não se pode dizer que estamos muitolonge de 1922, pois esta obra não se fazem dois dias. Ha um processo de prepara-çno do terreno, de desapropriações de quesej.T n-Císsano para a sua construcçao d<-nodo qne, daqui a nove annos. tentem.tj

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. Vicente de Carvalho.
Promotor, sr. dr. José Benevides de An-drade Figueira.
Escrivão, sr. «Mario Alves Cabral.
Foi julgado hontem o réo preso Gumcr-

cindo Saraiva, incurso no artigo 294, 13 c63 do Código Penal, aceusado dc crime
de tentativa de morte.

Produziu a defesa o sr. dr. Adriano Pin-
to.

O conselho dc sentença ficou constituído
dos srs.: João Baptista dc Mattos, Luizde França Roland, Allrcdo da Silva Pra-
les, Jorge Botelho, Carlos Augusto de An-
drade. José Cardoso Madeira. João Car-
doso Vianna de Barros, Mathias Bueno de
Aguiar, dr. Armando de Barros Sousa. Eu-
rico Simas de Macedo, tenente Benedicto
Pedro Cyrillo e Ismael da Cunha Gloria.

O aceusado foi absotvido.
.  Em segundo logar foi submettido ainlgamento o réo Nicola Macclijo, aceusadode crime de ferimentos leves.

Defendido pelo dr. Miguel Meira, foi ab-¦olvido.

de Daniel Antônio Peixe, sobre constrüc-
ção — A licença só pódc ser concedida pa-
ra a reforma do predio, de accôrdo com a'ei' c padrão;

de Vicente Rinarli, Ângelo Dololio, Liga
Paulista contra tuberculose, pedindo liceu-
ça — Sim:

de José Ferreira Leite Sobrinho, sobre
multa — Sim, construindo o muro no pra-
so de trinta dius;

de Pedro Zánovello, sobre cancellamento
de imposto — Sim, pagando o imposto do
1.0 trimestre;

de Benjamin Alves Pereira, pedindo praso— Concedo o praso de 30 dias, para o fc-
cho «Io terreno;

dc Francisco Marques Simões, sobre lan-
çamento — Reduza-se o lançamento, de ac-
cürdo com a proposta;

de Manuel dc Freitas, sobre mulla, Luiz
Nogueira, Ramon Parajon, sobre licença —
Sim, em termos;

de Dávarii e Comp., sobre cancellamento
de imposto — Deferido;

de Luiz Francesca, José Matheus Junior,
Mnria de Aguiar, Manuel Pinto da Silva,
Eduardo Pereira da Silva, Francisco Mon-
teiro de Castro, Firmino Pcrelli, Prancis-
co Marques Simões, Joaquim Carvalho, so-
bre lança.nento — Cancelle-se o lançamen-
to.

— Foram registados 13 vehiculos, sen-
do, carroças de carga, 2; carroça de mate-
ria!, 1; carroça dc lenha, 1; carroça dc mão.
1; aranha, 1; niotocycleta, 1; bicycletas, 6.

Foram feitas. 5 transferencias dc proprie-
tarios dc vehiculos.

Cartas: foram expedidas 15 cartas, seu-
do, cocheiros, primeiras vias, 11; segunda:"
vias, 2; "chauffeurs", primeiras .vias, 2.

Foram examinados 26 candidatos a"chauffeurs", sendo approvados, 9, c re-
provados, 17.

Embargos: pelo guarda fiscal G. da Sil-
vn foi embargada a construcçao de um pre-
dio dc propriedade dc I*. Julião, á rua San-
ta Rila n. «(/, por falta dc licença, c multa-
do em 20$000.

Pelo guarda fiscal S. Cozzo, foi embarga-
da a cünslrucção de um quarto nos fundos
du predio n. 103 da rua B. dc Jaguara, de
propriedade dc A. Pary, por falta de li-
cença, e multado em 20Ç000,

Pelo guarda fiscal M. Bonillia, foi em-
bargada a construcçao dc um predio de pro-
piiedacle de M. F. Klabir.i, á rua da Coasc»
íação n. 3'-'i. por falta de licença, e multa
do en 20Ç000.

Pelo guarda fiscal B. de Araujo, foram
multados, em 5c_foOO Velloso c Comp., po:
infracção do artigo 9.0 da lei 1.(90.

Pelo guarda fiscal V. Sommer, foi iitti-
mado M. Ricardo Cardoso, para, no praso
dc 10 dias, mandar construir o muro cir.
terreno de sua propriedade, á rua F. Canéct
n. 103, sob pena de multa.

Pelo guarda fiscal Enéas Pinto, forír.,
embargadas as consi rucções dc diversas ca-
sas. de propriedade de A. Bochini, á rua d«.
Hipp. c Ipanema, por falta de licença, c
multado em 30Í000.

Pelo guarda fiscal S. Cozze, foi embarga
da a construcçao de um quarto do predio n.
31 da rua Xingu, de propriedade de P. Se-
rochino, por falta dc licença, c multado cm
30$oo«j.

Pelo guarda fiscal V. Sommer. foi embar-
gada a construcçao de um predio de pro
priedade de J. Kitello, «i rua Pamplona n.
108, por falta de licença, e multado en.
20?O. .

Pelo guarda fiscal V. Sommer, foi em-
largada a construcçao de um barracão de
propriedade de J. Guido. á rua Conselheiro
Carrão n. 47. por falta de licença, e multa-
do em 2o?ooo.

Pelo guarda fiscal B. dc Araujo. M mui-
tada em 50Ç000 a Companhia Light and Po-
wer, por infracção do artigo 9.0 da lei n.
1490.

Pelo guarda fiscal B. dos Santos, foran:
multados M. S. Martins, em so?ooo, porinfracção do artigo 1.0 do acto 443, e Ni-cola Chiofíi, por infracção do artigo 297
das Posturas, cm 20__-___

desertores Cândido Martins dc Freitas dot.o batalhão, c Felisbino Augusto da Costado 2.0 corpo da guarda civica.

ExclusÕes — Deram-se as dos: soldado
Jose. Domiciano dc Almeida, do 4.0 batalhão
por incapacidade physica; e cabo de es-'quadra Benedicto José Nogueira, do 2.0por substituição.

*
, Auditor — Assumiu as funeções do seu
cargo o tenente-coronel auditor da Forçabacharel Antenor Gurjão Leite Cotrim.

*
Serviço para o dia 22:

.Dia ao commando geral — major Jovi-mano, dn 1.0 batalhão.
O 1.0 batalhão dá as ordenanças para es-la repartição, o restante da guarnição, aguarda do Tribunal do Jury e Fórum.O «j.o batalhão dá os corneleiros para aifuarniçao.
O S.o batalhão dá a guarda do Pala-orneteiro.
O corpo escola dá a guarda da cadeia.. Os demais corpos dão o serviço do cos-
Amanucnsc dc dia, sargente Costa.Uniforme, 2.0.

ação dc contas por parte do Commissaria-do Geral do Estado cm Bruxellas, na in_portanca dc 7.382,90 francos, das despesas.«iitonzac.is pnr esta Secretaria. — De ac-cordo, nos termos propostos;•da mesma, idem, o requerimento cm riu»'•urico Simas dc Macedo, apontador geralda secçáo de exgottos da Repartição de
•.l'!,-3 je:'i%SOttos, pede justificação dasfaltas_ dadas dc 13 a 24 dc agosto ultimo.— Nao pode ser attendido, á '
formações;

da mesma, idem, sobre a prestação decontas, por parte do Commissariado Geraldo listado em Bruxellas, na importância defrancos 160.175.35, (|as despesas dc cara-eter extraordinário, no periodo de dezem-bro de 1912 e junho ultimo. — Dc accôrdonos termos propostos, solicitando-se ciassecretarias do Interior e da Justiça o rc-embolso das despesas effectuadas pcla das mesmas;
- da mesma, idem, o pedido de adeanta-mento, ferio pelo engenheiro Gentil Assi<de Moura chefe do Serviço de Discriirii-nação de Terras Devolulas na comarca de
P-' J-°í !,'.,K'0 ,Prc*° e riisltMo de paz dePirajuhy, Miguel Calnion e Pennapolis
comarca de Bauru', dn importância de 

'
6:2oo,_. xra ritaüctét ao -..•-._. itsít,despesa: com a «cinafiáçãovulutas nos rios .',?_/.. .J»,.,^

por con-

na

ran.-.

A
bro .«..puui.bl
nta-je;7

i_rtó*!_tt-
terr,is cie-
Dourado,

w,..c or-

_in'r«s
!• anta-

nos mei ts
rente ai -

da nn
por par;
mento di
ao pagai.._.._. _„. ucspcsaã «..,.,. u si.a seu cargo nos mezes de julho e 

"agosto
ultimo. — Credite-se, recolhendo-se o saldo,a vista das informações e documentos;

da mesma, apresentando balanço na im-
a 15 de

lacio c o

DÉCIMA REGIÃO MIT.ITAU
Serviço para hoje:
Uniforme, o 3.0.A to.a companhia dc caçadores daráguarda da Delegacia Fiscal c o 9.0 pèlotã' " estafetas dois cabos para ordenançadestes quartel.
Fica á disposição destes quartel generala carroça do 9.0 pelotão.

* »
Servir.- dia 22.... erviço para o

Uniforme, o 4.0.A io.a companhia de caçadores dará aguarda da Delegacia Fiscal c dois cabo-para ordenanças destes quartel general. 
'

i'ica a disposição deste quartel general ccarroça da to.a companhia.
Ordem do dia n. 219.

*
Apresentação. — Apresentou-se hontemo segundo tenente da io.a companhia dc ea-ç-adores Luso Alves Garrido, vindo da Ca-pita. I-edcral, onde se achava com permis-sao do sr. ministro.

*
Inspecção dc saude. - Foi ingpecc.onadcde saude, em Florianópolis, o segundo .è-•tente, do 53.0 batalhão de caçadores Anto-mo Eneas Pereira Brasil, que foi julgadeprecisar de mais 3 mezes de licença, pareproseguir seu tratamento, conforme com-

jnunicou o sr. major cnmmandaníc do 54 i
hont «çadorvs, em telegramma de

4
Boletim do Exercito. - Distribuc-sc ;_'unidades _desta região, estabelecimentos mi-¦ 'tares e as Delegacias fiscaes deste e do Es-ta<io de Goyaz, o («letim do Exercito, ,,.-.', de 5 de agoslo findo.

•
Commissão dc abertura e exame. — SãoIK-meadt ,j_ara assistir á abertura c exami-nar 7 caixões contendo medicamentos rc--íetbdos pelo defKisito de material «ani-rano para a enfermaria multar desta re-71a.», os srs.: 1.0 tenente dr. Alfredo Octa-mno Dantas, 2.0 tenente pharmaceuticoSamuel Carneiro Ramos e o aspirante aifiicial Aarão Jefferson Ferraz.

GCAKDA NACIONAL
Serviço para hoje:
Q secundo batalhão de infanteria daráo official dc estado c as ordenanças ao'i-Jariel general.
Uniforme, o quarto.

o scu
sem venci-

portancia de 8i6:«f93$993, realizado
setembro de 1913. — Visto; •

da Directoria de Obras Publicas, infor-mando sobre a conveniência de ser feita"ov?. Contracto com o engenheiro Alexan-Ire Albuquerque, corifractante da constrüc-
çao do grupo escolar do Carmo, nesta ca-
pitai. — Dc accôrdo, pela solução propôs-

da mesma, pedindo autorização da des-pesa de i:78i$i!?5, em acerescimo, com asobras no predio do grupo escolar dc S.João do Currahnho. — Autorize-se, pelaverba proposta;
da mesma, informando o requerimento

em que Carlos van Httmbeck, conduetortechnico da mesma Directoria, pede 15 cPaide licença a titulo de férias. — Não podeser attendido, á vista das informações, po-dendo, entretanto, ser consentido
afastamento pelo praso pedido,mentos;

da Directoria de Terras, Colonização eImmrgração, informando o requerimento•m que Adclecchi Mazzoni pede concessãodo lote^n. 192, do núcleo colonial "Nova
l-.uropa declarado, que como não poderesidir no lote, arranjou uma familia para¦riillival-o. — O artigo 154 do Regulamentoc claro e so permitte que o proprietário dolote nao resida nelle no caso de força maiorcomprovada e quando a sua ausência não
prejudicar a cultura. Deve, pois, ser exigidaa prova dc força maior;

da mesma, informando o pedido feito-elo engenheiro João Carlos Greenhalh,rrhcfe do Serviço de Discriminação dc Ter-ras Devolulas nas comarcas de Iguape, Ca-íanea e Xiririca. de approvação ija despesalc j 220Í000, gasta cnm a compra dc um
guincho. — Approvada;

1 '.a .nY7sma- ',lc,n. o requerimento em quesabei Haro Campany, viuva do immigran-
te hespanhol Francisco Bensonce Garcia,!-rede a sua repatriação e dc sua filha, pan) porto dc Alrneria. — De accôrdo, noi'ermos propostos;

da mesma, idem, idem. em que Thornaj
lobcck-, concessionário do lote rural n. 87,
o núcleo colonial "Gavião Peixoto", pe-'c auxilio para a abertura de um poço tu-bular, afim de _ abastecer dc água o se»

lote. — Dc accôrdo, estudando-sc a possi-bilidade de abastecimento de água aos lo-
tes que a não possuem, per meio d«-> sys-tema proposto, mas, com a abertura de uraso poço;

da Dirtcloria dc Viação, informando orequerimento cm que Álvaro São Filippo
pedo concessão de um pa.se livre nos trensdo Tramway di Cantareira para o fim de-relles vender jornaes e revistas. — Sim,nos termos propostos;
_ da Directoria Geral, submetrendo a in-formação da Cõntadoria ao rcquerimtnte
em que Amaro Vieira de Moraes, servente
dc sergunda classe da Secretaria, pede res-rilmção da importância descontada indevt-damente dos seus vencimentos dcultimo. — Pague-se, nos termos
tos;

osto
propôs-

Alistamento militar. — A' disposição dosr. general inspector da décima região mi-litar, passam a servir mais os seguintes of-frciaes desta milícia: alí-res Bento Gonçal-
ycs de Faria, da capital; tenente Candid>Ramos Leite e Silva, da Franca; majorMario Brctas, de Mogy-mirim; tenente co-ronel Eugênio Ramalho dc Andrade deGuarulhos; capitão Arthur Pereira c t'-nente Assis Cintra, de Itapira; capitão Leo-
pcldo Alves da Silva, de Buquira; tenenteIgnacio Luiz Pmto, de Jahu'; coronel dr.«.clson Gustavo, dc Bauru'; capitão Feli<-

osturas. em _w$doo. " bcrto Bucno Bra°«lão,^e Boa Esperança.
Pelo guarda fiscar V Sommer, foi intima- Di»rtM <r™-.,K . .

I .<_. _- -redio n. 03 da rua Libero Badi.-á

- -:-*¦>it*--->
.----, - 

* 

. 

•* 

¦ 

:'~- '¦¦ 

t .*•'-
-jpjjpj-j^ Tr^_—

da mesma, idem, idem. cm que o sr. AI-varo Pompeu do Amaral, ajudante da quin-M cadeira da Escola Agricola "Luiz de
Queiroz", pede pagamento dos dias I, 2 e
3 de abril ultimo, durante os quaes serviuno Patronato Agricola. mais a justificaçãodc 3 faltas dadas por motivo dc mudança
desta capital para Piracicaba. — Deferidt.
nos termos do parecer da Cõntadoria.

SECKI.TAIUA DO l.NTKIUOR
Por acto dc hontem, foi exonerada, a pe-dido, a professora d. Bolores Barhosa. docargo dc substituta da adjunta do grupo es-colar dc Espirito Santo do Pinhal, d. Er-ciha Carvalha

— Foram removidos, a pedido, os seguin-tes professores:
Manuel Martins Diogo Junior, substitu-to eitectivo co 1.0 grupo escolar do Braz.nara o de Cravinhos;
d. Clementina de Frctias. substituta ef-lectiva do grupo escolar de Fartura, parao de Capão "....-.':_ <U Pi^mp.nr__.

¦ %

mM-ITm Tte: mmÊm—mmWt^smmii .<a_a_ii--_____f__g



8 ™™
0Bmmr.m**-rm.. jfw**BjwTrn,-L*^ncw.^^ '

f BRANDE Hii GMIâBiM 1
Rua da Lapa. bu. 803 J
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V Í-ÀICA A AVKSIltA «Hl ItAIiAlt $
PAHA CBIANÇAH B¦»

I

CQBAÉfQ PAiMJSTMS - Domingo. ?.l t!e Setembro t?e 19Í3

«ÁÒMIFICOâ APÓHIWtOS 4*t».*1 VI*VT

éapríchosb sor«;çci ds mcaa e coxiisi
Exclusivnmehto pas*» fiam-Mas o cavalheiros

U 2r*À2^Ò «Ss COM?.JOÃO O
..„J,^™^.n,.»«j«ma»^«i3r..»r.3reit^'».w-3^^-^f',**Ky^'!Ms*r*ilP03B

— I/oram nor.ic
1). Maria Lbpi

tio na escola de '
ié, p:;ra o cargo

jjjrúp.ó escolar de
rj. Maria Luiza

¦•:, Monteiro, com exerci-
Choves Burros", em Tic-

de s-'>stiliUa effectiva do
Bauru;
Cera, para egual curi;o,

substitui:klo (!•.' Dois Córregos;
d. Pina Guimarães Vila, para

(¦ adjunta do grupo escolar (le Sorocaba, d.
iiancisca da Silva;

— Licenças concedidas:
De 2 nicres, a tl, Francisca «la Silva,

adjunta do grupo escolar dc Sorocaba;
dc 6o dias, a dd. Anésia Vieira da Silva,

EdjtiiUa do grupo escolar de Araraquara;
Ercilia Carvalho, do dc Espirito Santo ilo
Pinhal; Martlia Monteiro, do i.o dò Braz;
Ivcta Leite, do da rua dc Santo Antônio;
Quirino dc Araujo, do dc Snnt'Amia; (1.

\ugtistii do Canto, do dc Santa Iphi-Mar
gc!

Lí dias. a Mario Antônio de Sousa, do
ti da Sé; Lino Pires Tavares, portei-
crupo escolar da Bella Vistn.

Declarou-se ao prefeito municipal de
tos que. no começo do próximo anuo
,, será feito o desdobramento^ das au-
i íirtipo escolar daquella localidade.
Por decreto de hontem, foi nomeada
vinia Assumpção, para substituir a
isora d. Ismcnia Ribeiro de Soiisa,_ das

c 'as reunidas dò Laranjal cm Tietê.
- - Foram concedidas ns seguintes liceu-
-. em prorogação:

I - oo dbs, á profêí
. i da Silvn. da 2.a

¦". nesta capita!;
.' - 30 dias, á professora d. Julieta dc Oli-' 

da escola mixta do bairro dos Mar-
ros, cm S. Roque.

- Requerimentos despachados:
De d. Euplirosiná Rosa da Silva e d. Ju-

licia (lc Oliveira. — Sim, cm Jcrmos;
Ae d, Maria Agostinha Simões dc Lima.

— Sim. por equidade;
i'.: Maria José dc Castro. — Aguarde a

legal:
rose Ruy Barbosa. — Nada ha que dc-

vi-.-ra
melei

tora d. Eiiphrosnwi
escola do bairro de

• Francisco de Almeklá «-Camargo. —
direetor. para attender. havendo vaga;

tle João Baptista Figueiredo. — Rcquei-
r;-. na íórma regulamentar:)

de d. Almini Guimarães Cambraia^ — A'
Di"ectoria Geral da Instrucção Publica;

.¦'• d. Eugenia Pimvro. — Selle o attes-
baVIn medico cnm estampitha estadual;

t.e Benedicto Pereira de Araujo. Octa-vio
Gomes dé Azevedo, dd. Lcticia Ulhôa Cin-
tr. . Alcides Rios de Casiro. dd. Aurcliiia
PiniT Pestana e 7,u!cil<a Seabra. — Sim.
em l"-trios:

Xxz? i «*^t«^«^M-!«rtPiTr* iMfjnniuu.-.v^Êmrmmsmm

de Heitor c Armando de Moura Bitten-
Dtirt, Lucilia de Oliveira, Maria da Gloria
e Ali,ii(|iierqtie Freitas, Joíi.i Baolista Le-
íe ç Aida Maraglianó. — Sim. eni termos;

dc d, Carmen Braga. — Indeferido;
dc Octavio Villela dc**t)livcira Marcou-

cs. — Indeferido, nos termos da informa-
ão do sr. direetor.

Officios despachados:
Oo Gymnasio do Amparo. — Aguarde

ppor! unidade.
Requerimento despachado:

Do dr. Adoiplio Lutz, — Certiifiçjtiò-se.

JUSTIÇA 13 SEGURANÇA PUBIi.OA

Requerimentos despachados:
T")c Bento Chrislino dc Oliveira, desla ca-

dlal. — Nada ha que deferir em vista das
nformações prestadas a esta Secretaria de
[ue a mulher referida no presente requeri-
nento não estive c nem está presa ;': dispo':

i;".,i dè qualquer das autoridades policiaet
ia capital;

de José Feliciano di
iv.M.do geral;

nlonia

Moraes. — Ao com-

de Oliveira. — Egual

Bittencourt, 2.0 despacho. —

foll- corri-

de d. Maria
despacho;

de Nicanor
indeferido.

Foi expedido alvará dc
da a Egydio Baptista de Sousa.

Requerimentos despachados:
Oo promotor publico de Itapolis, dr. An

ti nio Lambcrt, pedindo permissão para go-
sar férias. — Sim:

do auxilia
do Gabinete d
desta Secretaria.
Ferreira; pedindo
férias. — Sim.

¦w-ti-rcf 9XartmWifí% s.vuBXJirvmncnit*

Sliunil, da Cliniidon Ilnln-Ilrimlliilrn
Slorldtóiinl l'imll»ln

.Io Óculo lig H, 1'iinln , . ,
í*hrçn o iiim do UliernUInlio, . ,
1'liihiil I nlirll . . , ,
PouHnln ilo Knondn Hlcolrle.i , ,
I'. I,. H, Valentim
I'. Tcnliloi N s'1'iiliori dn Ponto ,
Cnpjiollllleln Kofrloóhlò 1'epii . .
(•lilmlcn liiiliiflrlnl ....
(Vu.ntoa • vi 11*v l"niiuny
rccl In» 'Cine. nl'-.» ....
Uplfio .IrH ItcIlnndoroH
1'opnlnr ilo Tninsforloa ....
Curü-inm Mnrx

• AimcçOrii •
TòloplíoitlPn t'n PninJin ....
força u lim iln lulm

rn itu llniirn.ln fr. (,00 . .
Aflim o Kxeot. Mnny Am ('ruioi .
I.iintfirWt Kmvrnick
Oilinpinein» Atuiu o Kx^otlos . .
Uoniimiililn Mnc-Iliinly ....
hnliislrlal Mngyhrin ilo Toolrtos .
Kni.iim ilo Molas imifinonii, . .
1'iirçn u I int A naunry ....
Eslrtulo ilo K. s. Pnnln.Onyn*
Volnlio contrai de lllholrlln 1'reto
Utilm-lrlnl (lo B. ('nrlon
1 mnpo!» dn lonlito 
Kmp, HÍoctrien Aiarnqtinri., |uro»

.Io ni"/
Mem, ii.ro*-> Me S°/.i.
!•->-)ncfHifl K)'*olrl(*tt.nilo
PorlRilmle Aiioiiyma ¦() Unindo .1.

h. 1'miln. ',"/,
t'110. Annnynn i.'11-.i "Vnnorden.'.'.
( smpünblfi Mclhotnrneiitbb . . .
Pnbrlco, .Io Teci,In» H. JoSo . . .
Iriilui.Tlhl tio ti, 1'nuln ....
iiiiprt-fli* Molhoriitiiontos h. Jofio .
KmprcBO Bloetrloliladg Dòlieiiõiirn
KiiiprcflivMolhoraraBntoaOo Cum-tâ
Torro Kfiiiifvlifulo «HHex» ....
d. Ilorn.inlo Knbril 
NftCiÕ.ml ICsfiunpiirla
Calçntlo Itontin
Cninpliiclrn, Tmrcilo, l.m o Horç»
Prodtioioa Chlmlco» «U Quelror.»
Vl.lriirla Sllliln Mnrllin
Síiníft ItOBíilIn
Ü. Martinho 
^allo l-ahrll
Iviix (^ Força He 'Jictô : . . • •
J.iin ò Força de Jabotfc.at.al. « .
Mcllioramentos úa lJaranagü| . .
(Vapcifl-fr CnrtoiinBen.1 . . W!»'¦
Hniiltflta Klcclrfctdiulc . . . •> i
IMmiiàonse tle lílectricidãdo, , .
faulista do Armazéns (ierao» , •
1'oullsla ^0 Sla.k-lrü» . . . .
laia o força rte Kanla Cruz . . .
íliiral, Commerolo o Industria .
Korçu o Lu/. lUbeirüo 1'ruto, , •
Fabricado rft do Parafusos. . . .
Mtho^mpliln Martmann , . * •
1'enis-Plrapora
• Orion» de Marretou. . . , . •
1'araliyba .Io Nono ......
Industrial «Casa Tolle»
I.tiz o Força de Jundlahy . . .
!''orçn o Luz Norlo rto ti. 1'nulo ,
r.loctrlcl.l iile Oo liauru
lecelagom de Seda
1'elcptionlcn do ti. l'uulu , , ,

mtmm*mm%9ammmmmVmmmmmm9mmmf^
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tKIJCOO

Mt (r.
OuiWI

0»,}W I

Corcovado
PçlropòlUníia . . . .
1'rogrcsso [titUiBtriai .
:[. Felix
Tijuca  . .

('. diversas:
(-'enlròà Psirtoris . . ,
Docas da Bahia . . .
Docas de Santos . .
Diti) (nom.) . . . .
1,Verias Nixicliaiis . •
Melh; no Wal-niiliao ."i'irras e Coloivlzãçãp,

Dp.hcnlures:
Ml:ança (hW<:s) . .
'\-.iie-,-'.i'.:i Fabril . . .
nçviü.forfo
Confiança'Jnd. Cf-ib.),
tivliiülrial Camnisla .
U".-/i'.'tiB" ffabrica) .
MM-.nf. Fb.imin-'!- .

2l(0,orii
òsíooo

3301000
300l(i00i -

111,5000 —

lü:-.;,000 —

!W$0'J0

100$000 -

tilJOOO

OIÍOOO

o»$000

0SÍOO0
05JOIIO
!)2$000

70f()00

l'lí.091

la Secção de Identificação.
In Pstigações
sr. Antonio
autorização

,»v tf.

Capturas,
de Macedo
para gosar

REPARTIÇÃO pt; a gtjas k kxgotto.s
Reqticriiiientos despachados:
Dr. João Gonçalves Dente —Foi autori-

üatlp o prolongamento;
Luiz Alfano —Foi autorizado o prolon--.ramento:
José Pereira da Silva — Foi autorirado

o prolongamento j
João de Petta — A planta acha-se á sua

^disposição;
Antônio Dorcie — Foi autorizado o pro-'.jiigamcnlo;
dr. Ricardo Severo — Foi autorizado o

prolongamento;
Rosella Giacomo, Manuel do Nascimento,

Allessaudro Cadcnazi c outros — Foi auto-
rizádo o prolongamento.

100Í0W

88$0«W

Í0$'XK1

8JÍC0S

Ale

i-i-ca

tr.l-r, -gr
¦Santo

S. Pc
Anlar
Hanc.
I locas d
Fiat J.iix. .
i.uz Stòarica .
Mercado Mun

Int

V
Paiilii

io de
Sant:,

ai

S. Paulo

A7-istVi

jdoSooo
4o$ock)
,\2-'S.m

lo3í(.*ob

I'):S;r,.-i
iq!<*ooo
l.)í'?cori

1955
2o-"1

,00
¦•¦nn

dft?S"'

500ÍÔ n
3-i->Vl

(liV ?

iijoÇooc

i8o$oa

lOiWor
I^OÍOO-'*
iívÍoo:
i.vi';ir'r
ty^tc

tprísçr

ipoio.-,-

03 scçtitiiilcs:
— lnforinc

LÍQ1V-I-TÍR.EJS

94 $000 8Ü.Í0W

10U$U00

05$0W

BO^OC-O

95 $1)00 —

9!l$000 —
96fOUO —
97Í000 -

inlaçOs»
TiTOLOa nnAuii.miio-1

i.POMCES-11-crtoraoB 1889, 10/0 .
1R95, RO/0 . .
, Kun.llnií 6 0/0,

. 1003 5 0/0 . .
'0|0, fonror-

SÜO, 1010 ; .
Al'OUOK8-Fodernei BO/0, 1003
t. l-atllo. 1888

1890
11IIII ...•...••
1015, S 0.0

Itio .In Janeiro, Mnnlnlnnll.lndo, HO/0
Hello IToelwnte, 1905, fi 0/0 ....
I.conoldlna Itnllwny Co., Ltd., ^took
V. Paulo Railway Co., Md., Ord. .
Ilrftílllan Tractlon I,. an.l Powor Co.

Urt. Onl
Ilrar.ll PalHvay Co., Ltd, Ord. . . .
Hnmont Corroo Co., Ltd., 11/2 0/0 Cnm
l'rcí

'•onioli.la.los hurleso», aiiaoiO . , ,
Mexioan Wostern

tinir tlcntaH
Ferindo

» ¦'* "' . ti y

Valores da Bol*aa
Vendas do dia 20:

FUNDOS PÚBLICOS
21 apólices do Estado, (3-à série

dc 500$), a 
5 apólices do Eslado, (4,'a série

de 500$), 
COMPANHIAS

50 acções da Companhia Mogya-
na dc Ií. de Ferro, a . . . .

DEBENTURES
100 dehentures da Central Electri-

ca Rio Claro, .•
50 dehentures da Central Electri-

ca Rio Claro, a ....... . ,

482$5oj

4&4500

jbS$ooo

oíSfcoo

P3$oob

o*,.
103
09 113

78 '/3
051/1

lOl)
int

98
90 l[l
90

101
oi t/a
24-'

os 1/:
11.

9112
71 718

81|'J

ao mesmo funecionario, o dc n. 958; An
vapor italiano " Cai-lahli", procedente de
Gênova, consignado a Vietor M. Lucclj

ao sr. 1,'tij! Corrêa Paes, o dc n. 959, da
barca allciii.il " I.isbetli',', procedente de IA-
verpool, cotisignada á S. 1'aulo Railway
CompaiiVi Limited,

Rccuicriríicntós.
O sr. inspector desfáchou
17-- ; --- i\rrudn e Comp,

Gòmptmliia Docas. •
?r>20.í — Américo Martins c Bassila. —
Rccttfiqiic-Ee.

n.,'Ml — F. Macrhiorlalii c Comp. — Ktj-
validãiido.-sc, por não haver a agencia sei-
'ado, autorizo o Decréscimo,

.:(;,-,or _. ],'. Macchibrlotti c Comp, —
A' giúirda-irioria;

in,q3 ._ j. H, Pimentel Fillio, — Ao sr
ai-l-,i vista,

iguc lo c Comp, -

ihlio c Comp. — Ke-

1 c Comp. — Certi fi-

Vol-

Tramway l.ighl

Junte -:¦

ReniJitneriíos fisíias»
SANTOS. 20.

Alfândega *
rapei
Ouro
Consumo •
Ketampilhns .',-.'•/'• • •
Verba »••¦••
Gula»
Unonçai

Total,

18B!Íia*881
80:201 Í070
5;113$025
2:501 $000

tfitIOO
201$000
oaíono

20S7.Í - r,?oopldò F
tV guarda-monH.

20337 — M :1.1o Sob
;-lifi.piç-sc.

20.(.:í) — M, Almei'1
iltlC-SÇ.

17P0- — líódolphri M. Cüimarães
te á segunda secção.

I9*.*4 — Tlie S. Paul
-nd Power Coripany, I,iniit.-d. — Despache'irre de direitos,

20507 — Sousa Santos c Como. — De-
darc a que fim se destina a certidão.

20,",io — Troncoso lícrmanos,
r.o processo do vapor.

19733 — A. Tròmmel e. Comp. — A' com-
missão de Vistorias, composta dos srs. Je-
ronymo \'illar, como relator, e Soares Pe-
reira. terido-se em vista o artigo 2.17 d».
Consolidação.

19S.TO — A. C. Comes e Comp. — A* con:
missão dc Vistoria?.

20156 — Are. -gelo Mauro. — Tníorme o
sr, Carneiro de VasconceUos.

20585 — Alfredo Campos. —- Informe a
Companhia Docas.

1867'] — 11. Pinheiro e Comp. — T-formt
o sr. Pimenta.

2059a — P-elli.e Comp.
da Tarifa, sendo relator
Costa.

L,0-25 — Epamlnoiidàs J. Magoneas.
Como pede. dc accordo com o parecer,

20597 — Industrias Rctinidas F. Ma
riizzo. — Informe a guarda-moria.

inglez " Archi medes ", rc-

rih", des-

Dtthedian ". des-

'rina ", descarre-

Piiru's", descar-

T2 — O vapor
celii-ndo café.

12 — O vapor inglez "Keííilw
•ai regando vários gêneros,

13 — D vapor inglez
carregant.o vários gênero

13 — O; vapor inglez '
•>i'.ndo vários gêneros.

17 — O vapor nacional
regando vários gêneros.

18 - O vapor inglez "Thistli-ohn"
carregando vários gêneros.

19 •-- (.) v;>por ailctnão "San Nic
descarregando vario.; gent.ros.

20 — O vapor inglez "Slurtoii
regaiido carvão.

21 — O vapor ingle
carregando carvão.

21 — O vapor ingle
gando carrão.

Ao largo; ".Midland
Branco'

descar-
" Atiicrstôrie'

" Al.,ston

fls vapi' Cortina"," Egeo " e

res" Rio
¦Rabl

ve leiro
fal da

- A' r
sr. J.

.mmissao
Affoiísc

aaiiiinggyj
llend» dondo l.o do moi, 4,896 687f287.
Recebedoria

Kíportnção Pauliata ,..,.-•
B»|,ortnçio Mlnoln
Kxpedlento . , . . » 
Irapoitoa
Kstampllhu , , ,

2l)8B55*f,2S
10:001*521

BOI $800
0:871*^80

'J$OOI1

Total
Calo dopaohado 1

Fonllnui .
Mineiro . . ,

Honda em francos i
PtulUta , , .
Mlntlro . ¦ .

Total

Total

"". 
2f,2 :inoto*JP

66.580 e 2S lc.
D.aa7 e 20 Ir.

69 'Si» " W. ll-

278 482,08
11.812.1*)

288 214.2»

Balsa de Sanfos
Cumo offlclal de v«nías ouMIcm

OFKKRTAD

(.«Iras partlciilnrea

. bancarias

OFICEttT/iS
i!e S. Pbhío

KM 20 m PETFMBBÒ

Von (lo-
rto roí
1.000*
tlOOOf

oasooo
íoeioon
100*1-011
ooínoo

ApoMces flo i*j!r.(Ío. ííi^O.-í f-Crlea .
Mem, 7." A lo.* rMen. 

'. 
. . ,

'rtnm .'» i 7.600.000 
Apólices iif\ Unllto (5%) , , . .

I -trn."!

Cnmnrn rt.; 3. Pnnlo, <:o *.° empiea-
ItftlO • i -i ¦

Mem, tlBí'1, . ..,,,,,
Idem, dn 2.* BÔrie, .•-...
Arfir-iqnnrn . . . . ( « . . .
í'nmnrA dr An*num . , i . • ,
Cflmnm do A ti bato ..<•».
Cnmnrn de Anur-.*-. . . i • • .
Cntrnrn 'le A-varé . . . * • • .
Cnmnrn de nnrlry,
Cn^uríid1 A-nrifineMa • • • • •
Cnmnrn do Rnitrrt. . . • ¦ ¦ •
Cnmnrn <lo BiwTeto**.
Cnmnrn de Potnfftii ......
Cnmnrn ti*» rnçnrflvn
CRmnrn de Cn*?e*Jro ¦ ....
Cn^.rrn de-Tnmplnn-r-, ex-Jnroa . .
Cnmnrn de rrnvlnhoa
Cnririrn do ('nplTnry. .....
Cnm-rn ile Cnltirn
Cnmnm ^.9 Dejonlvndo ...»
Cnniiundollnp s-n.ito,!ol'lnhnl,e.T-J
Cnmnrn do Fnxlnn ....
Cnmnrn 0n Frnneii
Cninnrn do (iiinrntlitKUetA, ¦ . ,
Cn*rnrn. de [pnrnrnvn
Cnmnrn flo Mnvrrnvn
Cnr-nin íio Itnrnró, ....,,
Cnr,- .-n do llillliicn 
Cnmím de ítrt-t* -nlncn ....
Cnmnrn do ftnH 
t^ntT-.a ,1p lln!:,.?-
Cnmnrn do Fnt-otirnbnl....
Cnmnrn do Troir'!-*.*
Cnmnrn t\o JnrdtijnpõU.- .
Cnninrn <le Jnhn, " n/o, ox-ii.ros .
Cnirnrn dp JnnrilnliT, Kr. 6C') . ,
Cru (irn ,lp Miiltüi. . , , .
Cnmnrn do Mn-Mpa . . . ,
Cor-rn rtp Mo,:y-Mlrlm ¦ , 

', 
,

Cnmnrn <\p M(ijrr-í!nní«n . , 
' 

. —
Cnip-rn .Ip OrlAt.rlIn ...,', —
Cnmnrn de fMtidmporthnngnba 

' 
, —

Cnmnrn dn Pedreirn1" . , ' , —
Cnmnrn de Redernnirns. . . * , —
Cninurn do Pttnnnuêifns , . • . —
Cntr-m ,'p |'lrn«'.i:iiinKO . , . '.-'8$0C
<*n-p*tn .1» PlmlA . . h-, £00 —
(V'"*rn do Plinelrnhn
Cnnjftrn Hi- 1'nrtr, Pellz. ....
Jtllilr-., l-r^ln ...

Comprn.
ctorca
050ÍO0O
9603000

80f()«,

or.íoon

oníooo
70S':ni>
osíooo

90$000

07$000

E6ÍCO0

O5Í00O

HO$00'
82ÍOO0

118*000
fOIOOO

10l?f(10

4r,$o(«
82ácnn
ro.ooo
rofooo

psínno
BOJOM

fOtatx,

or,?wo -

OC.ínOn 60*000

OfíOil-) 60M0O

irivoon
or, í ooo

BI:. !r,lr,.
FnHn .<p nn . 
Cnmnm de 8, fíernnrdo, frr«. 500
Ciininrii de í1. '. rtn llon Vlit".
DfimjirH de Plb. ílnntto. . . .
rnntnrn de Pnntn Rltn do PnssK
'f-.lrn . , . .

Cnmnrn i!o S ('rn?. do Klo Pardo
Cnnirrn de .y. Pedro•Tnirnin do S. Cnrlo*» . . .
CnbinrndoB, Jnflodn Bocaina. . ,
Cnmirn do 9 lo-^o t'n*- Campo*
Cnnmra 0p B. Jo.p rtn ttln Pnrd.-i .
Cnmnra «le s. Mnnuol
Cnmnrn Pertfinylnho . . . ,'"n-.-nrn fle Pena Nem» . . . ,
Cnn-firn de Tatuhy
Dai iam do TnqunrltinBA , , , ,
Cflmnrn dp Tlnip
Comam de ümelra .,,.,,
Cnmnra de I.nrorn ,
Cstrflra de fí. Roque. . . , , ,
Cariara de •*•». BImftO
Cnmnrn do (Tberahfl

lOljnoo

Ç0?,l00

OíiffOOO

00$000
or-$ooi)

118*00*
S6$eM
e;,ínoo
S! ftOO-.l
gs*ofõ

101 ioo
S0$MW
rofooo

n,2?ooo

ft.iooo
E5$OO0

OlÇOOt)

Of.íooo
100$ OJ

tVIX'0
7OÍ0M

9íiooi :ki$oo»

10WI"
in.çooo
01Í0OJ

ll
APCosa

.Ccmmerelo > Industria, ....
*. InnlP
UnUn de 8, Pnnlo
Id.-ni. n SO rtl«« ....
0,!miiprp|iil dn filado rte 3, Ifiitlo

.•mn 00 »;„ .
Conilracçfiei e lleserva*; con: *0»Vo
Inrttt-drir.í Amparen-se

* fmrniinifii
-".¦' llt!» ...... 1 .
Wocrann

r.,r.¦.-. p l.m do Jnnrilnhy, . . .
Teicplicnlca il» Paraná. . , , .
Func. rice., lnl .....
Idem com í-ó or?* .:..».
Mn.ititiK-tiiretni Pí.iM.la ,
In,in«irinl Atibalana, ....
Iait. c Votwh -í aplrary , , • , <
LUhotraphln iinrir-.nnn
Ohni. Pnhlim.
Eítrnrti dp Cerro ivrfl-llrapôra
F. e Tecido? 8, llenlo
F. p Lui rte Arnpanry
relephonl-»» ünir-mHna ....
Ider.i eom TO Pp
raul-at* Indutlrinl
CniS.. .:os Ketlnn.lorei
P«..||.tn F. c I ur
Panlisli de Eneida Flectrira i .
Caixn Mutn» rte Peníne» Vltallelai
H. lerro Ac Fanta Pntbara. . .
Far.rlei de I-ít-irnío.
Immovelf, e Confiropçíes....
Ind. Aer. de Cmrnlboi ....
Cervela Guannhara 
Cortume de Campina-, . .
Boe «non?. Cara Bavária leo-

oídaí Morara
& rícola 1-aít.de «IJanhatto.. Int.
Fati 1 ti. Fanio. .......
*. ¦ - * :.-.-.-«-.• Ronel 40*/.
Caicartn Vlllaça. .......
Colfinificio P.odo*pho ' **.«r!
Atne • ExKotto» At Rlb. Preto .
üeilionuEenieedeP. Ítalo . . .
Mem. to dias 
S. - ¦ ' -ar;:su  .

fônca 
de Pv+:, tm

-riflo- BttüxB. int ... ,

•wfiíooa
140ÍW0

118Í000

isnírir,
r.'8$OJ0

.'PCJOO-J
awftoo

rpr,-»>»i
C(-2.*IKX>
4C(.:o-J'i

IJOÍ**
üf.jof-o

1:M»$

tfow; wçws

BttOOS —

tsoíooo iioíaoo

ioowoo

itnMC/s
2>OÍ000

.-?-¦.•) -

Wft»

tatan
*¦<?-••

HM-%*

Mta)*M
íotooe

Paulistn ilo Trnnsporteu ....
Cos trn! de Annazena Geraes, . .
Pnnll«ln rte Heunros o/ 60%. . ,
Alt. o Pnat. iPOeste de S. Panlo ,¦Orlou, rte Barreto»
Siiljiirliann Pnullnta . ...
S. Paulo Alpn-rgnlafl
Pnnllstn rto Eteetrleldade ....
IiitemaelniiaJ dn Armazena Goraea
líntrnrtn rte Ferro dp Honrado . .
Idem com F0-%
ICstrnrtn rte Forro ilo Araraquara,

nominal .... . . , ,
Paulista rte Louça Uamaltorta
ICrnp. Pniillirtn do Moltiornmeutoa

no Paraná, . , , ,
ImiiiBtrlnl rte ti: Cnrlo» ....
Telephonica de fl, Pnulo . , , ,
FahricíiiJora de Papel ...»
Cerâmica Industrial rto Otasco . .
Produeto? Chlmlco» «L. Qtielroí*
Telephrnlcn (ie Fnxinn ....
Si Bernardo PüLtII
Kmp. KleelrloUlndo do Araraquara
i-inffio Tecido" N. H. da Ponte. .
Mnnulnetiirn de Chapéos «Villela.."Ar Liquido'!
Tranqüilidade
Mnnufnclorn Plrnclonbnnn. . . ,
Oeral dc Automóveis
Amlderln 1'nuHsta
F. e I.uí rto [Jberal.lnhn ....
F. o Luz rte Rtbcirfio Preto . . .3. A. «Casa Vanorden», , , , .
Taxi-Bens (lut.)
Idem, lilcm com oo o|o , , . ,
Agrícola Pnnllstn ,
Camas do Ferro
Cerâmica Villa Knmy . . , , ,Cenlinl rte Piinlllcnçoo
PnniiiMMiso rte Kleotrlcldade . .Auto Transportes
Forca e Llií S. Vnloullm . . , ,
Vidros e Accidentes t
Materiaes pnrn ConslrucçOoB, , ,Nacional do l-Jnlamparln . . ,
Cnppòlllf.clo Serrleblo 1'epe, . ,Internacional cincraitoKraphlca ,Jnenrehy-tiidtistrlal
t cramica Villa Leopoldlna . . .Utirtltlom Marx
ídem, cora 40ü/0 . , , , , , 

'
Dlversõei. . \
FlaçSo e Tecidos Unottl 

"(lamba 
!

UnUo Munia
Mllliio Hrasll .'.-'.
A^lllv p lixKoitos de llmini
Insiliiilo faulista. ...
Inrtiislt ial rte Ribeirão Pires cMOolo
[nduarrinl Mogyana Tecidos.
Industrias Toxtls, Int
ludupirlni do ;>. i nulo . . . . ,íniclndora Predial, . .
Idem; com -Jü o|o
Brasileira Publicidade, com r-7V»
i'. I'. u i.ua de Pãranapanoma .
Porluinaria Paulista
Fnull»tn do Armaiens «emes , 

',

Asrlcoln Suni» cinra.
ülnematograpblctt Hrasllelra! . ,Automóvel» Uaragona Seunldaa .Cooperativa Fabricas rto Chapéos .rraccSo t.nz o Força Parahyba do
Norlo ....

Moinho i.i-iurnl ,1o Itibcirio 1'reto.-ul Paulista . 
recldos L'i,ncoi,lln ....'.
Fiação Peoidoa B. JoSo. . . 

',
Anlorlarlc Pnu lista ..:,,,,
Mellior.imcaloi S. Caetano ,' .' 

'.
Fatque lluluearlo
L. e I-. t-outa (,'rin . ; ,' ) ,ii. lerro S. ft.un-.loyaz . .Indiulrlal ,lo Camninas
l-iullsm da Madeira ..."
PUKÜhl
faulista da íiroiiai lot ! 

' 
.' |Sport u AlUTlcçtOci 

I'.. de Ferre Campos do Jordlln. 
'.

Maiuii. <i,) Chapéos Italo-llraallelra
Unmpinolra, Traccío, Força e LuaV iilrarla Bania Marina . . ,Lauilicio K,,i..tl,-,. .Tecidos >lj«bor. ,Fabrica de Teeldoa rplranra ,Blectricldad» Oarumba.
Cçnlral Kicctrlo» .le Klo t.laro. ,KI'-ctricíf1arJe <j«j Dnuni
Miu: Ilnrily . - 

-
I. Imp tom. com '.Àit- . .1'revi-iciicia-eaixa da PenaOea. .llra»lleiraile.Sei5iiro-)c/40V. .[dam a 90 .lia»
Fabrica 1'aiaalona.
liiina Ksthef. .'..,.!
Força e l.m ,ie lieto ,.,..,.,I otça t Lua do Jahil ....
Loa e I ;.rça de Jaboticabal . . .rerro Ksmnludu iilcx
Kinp. Melliorauu-nlo» Urbanos . .Fanjue l:aln,»rlo . . .Antarctica .
imaua u« lr..rça e |.U, ..'.'.Meltonuntnloi focos de (iüdas
F e L Nona do s. 1'aulo . . .Aran e Exwlln». íalto ie Yto . .Itural, Com-Mrclo e Industria . .«alçado Rocha . . Campineira Açaa c Kxçottoa . .Pinhal Fabril
Fa.iorll do Aterndinho ....I aoriea 1e Velas Ilofbnann . . .

L-KBENTURE8

r'- n . • . ,
.-.marcüc* Pau.isto ******
Asua e hiçotH»» de I,-*nrH . . ,
Aero» e BkíOHm -^Sto de Itú . .
Agua e I.QZ .Mozj-mlrlm . . . .
Aeua e Exgottoa de Rlb. Preto. .

.:- Cniâo  .
Mesa. a CO diaa . ...
¦¦-¦¦• -.-r-:i:~- Riaeilein. . .

rortnxDe Agris Bnue» . . 4» * *
Eketrlca Rio Ctaio
Plnod - -sr-ti ......
Paaaori! Atenwilsbo.
Parque Balneário r. ua r. ma*, ii

200Í000 I80$000

510Ç050 —

160$000 —

i 5 diaa.
, 80 . .
•' 6 » ¦

80 ' .

Vend.
10 WM
10 B/G4
1« 1/8
18 1«

Compr.
18 «B3
10 5Í31
io cm
18 5/82

Francos ouro; fiW.
Apolloss:

¦Io Kmnrestimo extorno do 
15.000.000-O-O

rto ÜBtarto do S. Pnnlo, 8." sorte.
< . . . .-*.*•
¦ • • . • 8.» «
. ¦ ¦ . • 9." »
..... 10.' •

ljOOOÍ
1:000$
i.ooof
ltOOO»
l^OOt

902*
WI2í
0S2Í
002$
P02Í

— 28Cl$OO0
2Í0$000 -

2OO$00Q —

Cèlraai
rta Câmara Municipal do ti. Vlconto .

nebonture*.:
,1a Companhia rte Tccela-jem de Boda

Italo-llrasllclra, ex-)uroa . .
rtn Compnnhla Central rto Armaaena

Oornes, ex luros ; • , • •
Aeçnes:

rtn Companhia Santiata de Toeelnitom
rta Companhia [tesrtstadora dc Santoa
rto Moinho Santlsta
rtn Companhia Paulista do Arraniona

f JrtyiVpw .......
rta Companhia Paatortl do Rlboltâo
Pire» •

rta Compnnhla Internacional do Ar
mazeiu neraoi

rta Companhia Intormertlarla de Cate
Pnntns . . ... 

rta Companhia Central do Armaaena
Geraes

rtn Companhia do Posca-Santoa. • •
da Companhia PanllBta de Vlaa Fat-

roaa o Fluvlaes
,1a Companhia Mogyana de Estradas

rte Forro o Navognçío, ei-)nroa. .
da Companhia Pugllat
rta Companhia Pauliata de Torra» o
ColonlinçHo

ila Companhia Clitmlca e Agrícola
Santlsta

Ia Companhia Santlsta de Bordadoa
iaCompanhla Rnsaccadora e Robene-

flclailora rte Ca(í, 80 "/„ ... .
rta Companhia Cerâmica Santiata. .
da Companhia Santiata rte Drogoa. .
Companhia (JnlSo de Transporta»' .
Companhia Auto Onraffe ....
Ja Companhia Intornaolonal Clno-
matograptiln-a

rtu Companhia Agrícola Pauliata .
da Compauhla Uonatmctora de San-

tos , . . 
Foi doclnrarta n venda, no dia 19 do corronto i

Ubra. «Mg
Franco 201.MI

EXPORTAÇÃO DE CAFE'
SANTOS, 20.

ramRelação dos exportadores que p
lircitos na Recebedoria dc Rendas.

Café paulista

08*000 9O$00ft

Oõ$000 0O$W0

2^500$ litOOÍ
ÍÍOÍOOO
SBOfOOf)

HOiOOO

20S000

— 160$000

26O$O00 —

220ÍO00 200ÍOOO
2MSOO0 200*000

080$OO0 888$000

fl08$000 801*000
!8O$OO0

120ÍOOO —

100$000 601000

80*000 82*1100
76*000 —

100$000 -

— 100f»«*

— 2ir,?a>»

26OÍO00 240Í0M

— 200ÍÍOJ

8OS«,>»0
21!» fati

eofooo
2 000»
62í»0i

- 850*008

— 8!0?"->)

- 180f>-*'

Bolsa do Rie
VALORES DA BOLSA

movimento foi o seguinte:
Ffiiiloj

de 5 r»|oi 8. 9,

I,

Fundos pubííi
Apólices geraes

16 ' ¦
Ditas: io, 50 a . . .
Emp. Nacional (1009) *

4, 5, 5, I", io, 2° ;l •
Emp. Municipal (1906):
Dito (nom.) : s, 6, 25 a . .
Dito (lbs. 20) : 4-' a . . >
Dito (nom.) : 15 a ... .
listado do Rio (4 o|o): 5

Bancos:
Brasil: 30. 40 a 
Lavoura e Commercio: I0 a

C. diversas:
Docas da Babia: 200, 300 a
Terras e Colonização: 400

Debentures:
Docas dc Santos: 50 a . . .
Mercado Municipal: 2a..

3, 4.

25 a

9oS$ooo
giÒÇOOO

68o$ooo
202S5011
203$<-)o(i
292$OO0
2QO$O00
88$5oo

202$O0',
lOsíc/X)

4rytO*0
7$QCS

193ÍOOOI
ígoÇoxio

\ibuckl e Comp. ......
Saccas . .. >: . • •
Kilos .....••)
Francos 

Theodor, Wille e Comp. .
Saccas  >
Francos . . .. ... •

(Iard, Rand e Comp. . . •
Saccas
Francos ......

Societé Financiére
Saccas ......
Francos ......

E, Johnston Co., Ltd. . . .
Saccaa ......
Francos ......

Naumann, Ocpp, Co., Ltd.
Saccas 
Francos 

Zerrenner, Bulow e Comp.
Saccas 
Francos .....

Companhia Prado Chaves .
Saccas 
Francos

Whitaker, Brotero e Comp.
Saccas
Francos . . . . ¦»

R. Alves, Toledo e Comp. .
Saccas ......
Francos  »

Companhia Krischc . ;.; ..
Saccas  »
Francos ... * ..

Nioac c Comp
Saccas ......
Francos

Eugen, Urban ......
Saccas ......
Francoi ......

l.eme, Ferreira .......
Saccas
Francos 

Mch., Wriffht Co., Ltd. . *
Saccas 
Francos 

I,eon, Israel e Bros . . .
Saccas 
Francos 

Custav, Trinks e Comp. . .
Saccas 
Francos ..... •

Diversos 
Saccas 
Francos 

Café mineiro:
Naumann, Gepp Co., Ltd. ,

Saccas 
Kilos ......
Francos . .' ¦ • • •

[.eme, Ferreira e Coinp. . ,
Saccas 
Francos 

Hard, Rand e Como. . . .
Saccas 
Francos 

43:201 $800
io.000

50.0O2.0ÍÍ
38;88o$oop

9.000
45.000

21:8S9$2oo
5,060

25.300
20:623$o8o

4-77-1
23.870

I9:332$ooo
4.475

22,37a
15:124320

3-5"i
17-505

n:6o3$520
2.680

13-43°
9--724$3'J''

2.251
11.255

9 720$000
2.250

11.250
8 791 $200

2.035
10.I/S

7:776$ooo
1.800
9.000

6:48c>$oo.i
1.500
7.500

6:48o$uoo
1.500
7.500

4:32^640
1.002
5.OIO

4:32o$ooo
1.000

.5.000
4:340500o

1.000
5.000

2:i6o$ooo
500

2.500
7$5Ôo

12:237$484
2.(//;

2
8:098,08

3-05'SK'0
74H

2.244
775$raop

190
57(>

Prloviíwesito maiitrfií-a
EMBARCAÇÕES ENTRADAS

SANTOS, 20.
De Antuérpia e escalas, com 68 tlias ile

viagem, o vapor inglez "Gibraltir", rte
2..I73 toneladas; carga vários gêneros; cou-
signado a F. S. Hainpshire Co., Ltd.;

dc Buenos Aires, com 3 dias dc viagem;
o vapor italiano " l.uisiana". Ae 3.061 to-
neladas, em transito, consignado á Sociedade
Anonyma Martinelli;

de Gênova e escalas, com 17 dias dc via-
gem, o vapor italiano "Garibaldi", de 3.103
toneladas, carga em transito, consignado ::
Vietor Manuel Lucci;

de Laguna e escalas, com 6 dias de via-
gom, o vapor nacional "Rio Itapemcrim".
de 156 toneladas, carga vários gêneros, con-
signado a G. Santos;

de Florianópolis e escalas, com 7 dins dt
¦riagem. o vapor nacional " Lacuna ", de 300
toneladas, carga vários gêneros, consignado
a R, VasconceUos c Comp.;

de Ancona e escalas, com 67 dias de via
gem, o vapor húngaro "Ballaton"; de 1.524
toneladas, carga vários gêneros, consignado
a Rombaucr e Comp.;

dc Porto Alegre e escalas, com 9 dias
de viagem, o vapor nacional "Tropeiro", de
548 toneladas, carga vários gêneros, consi-

••¦ado a Rodolpho M. Guimarães.
Sabidas:
Vapor italiano " Garibaldi", em transito,

para Biieií\s Aires;
vapor ing.V " Ltwisbain", em lastro, para

Rosário dc SY-ta Fé;
vapor inglez 

'-'Kcnilworih ", em transito,
para Santa Lúcia;

vapor italiano "Lusiana", com café, para
Gênova;

vapor nacional "Rio Itapcmirim", com
vários gêneros, para Rio dc Janeiro,

SANTOS
Vapores esperados

"Paraná" — france*:, de Buenos Aires
c escalas "Cap Vilano" — allemão, de Hambur-
go c escalas"Cap Blanco" — allemão, de Buenos
Aires e escalas "Toscaria*' — italiano, dc Buenos Ai-
res e escalas '' Vasari" — inglez, dc Buenos Aires
c escalas " Cordova" — italiano, de Gênova e
escalas " Oriana" — inglez, de Calláo e esca-

"Tijuca" — allemão, de Hamburgo c
escalas "Orita" — inglez, de Liverpool e cs-
calas '* Fr.-ince.-ca" — auslriaco, d; Trieste e-ilas 

* Pampa francez, de Marselha e es-
calas "Konig AVilhtrm II" — all-mão, de
Buenos Air^s c escalai "Savoia" — italiano, de But.. - Ai-
res e escalas "Duca d'Aosta" — italiano, de Buenos

-1-li.n 

italiano, de
Bue• Ara;

:alas
, iii Savoia
íos Aires e t" — in.-lez,
calas 

Vapores

--ala.
dc Buenos Aire

2»

—í

——— A Companhia Tolr-iihòniòa do Va.
ninft, por Intormodlo ila Hn.-lndndo Ano-
nyma Commot'oln.1 « Banenrlu "XaOonI(la°
Mor, ira" osta pagando o toraolro coupon
.ln jurnH do kiiuh dobonturoB, .lo 1^ aa i
liiirim da tardo,

 A Ootnpanhin Paulista do Foríju
i Luz om H.'ii OHCrlptorlo central, ti. rua
fla Una Vista 11. II, .-sta pnttando .. nau
t.o (llvldondo (1 razão ilu 6*}000 por apoUb,
oórrÒBÕoridentó ao primeiro somestro do
corrento anno.

 A Sociodado Anônima Fabrica do
Perro "Sllox", .-m neu oseriptòrlo íi ruu
Thabòr, ypiranga, fstu. pagando .. bou -.u
dividendo rolativo ao 'l.o EOmostro do
nnno tlndo, íi rnzr.o d« 101000 por nc;ão.

 A Cnmara Municipal de Annapo-
lln por Intermédio do escriptorio do cor-
rotor nr. Rrneato ít. do Carrallio, a rua
Alvares Pontoado, 41, entn, pagando o l.o
coupon í3g jurou (kv tnuM lotras,

A Câmara Municipal do Amparo,
por Intermédio dn. escriptorio do corro-
tor sr, Ernesto It. dn Carvalho, fi, rua Al-
vnreu Pofitoatlo, 41, osta resgatando suns
letras sortoadns ém'numero do los ,- pa-íj.-i 111J0 ns respectivos juros dmi 11 .tu 2
horas da tarde. . .

 A Clamara 'Municipal do Jahu',
por Intermédio da ' Rncledado Anonyma
Gorrímorelal n Bancaria "Leonldas Mo-
relra" ratíl resgatando ns suas letras aor-
teadüá o pagahtlo oh rcspectlToa juro» daa
12 As 2 horas rta tarde.

 A Ctvmíira, Municipal do Fnxim.,
por iritormedlo fla Sociedado Anonyma
Commorclal o Bancaria "Loonldas Morei-
ra", estfi pagi.ndo 03 coupons de juros de
suas letras.

 A Companhia dn Agua c Exgottos
do Bauru', por lnterrnivll.i da Sociodado
Anonyma Commercial o Bancaria "l.eo-
njdaa Moreira" cata pagando cs juros flo
suas debentures, d;tH 11 Cs 2 horas da
tarde.

A Gamara Municipal de S. Ma-
nuol do Paraíso; por intermédio do ea-
oriptorlo do corretor sr. Ernesto Ií. de

1 Carvalho, esti pagando o B.o coupon do
jiu-ns de suns letras, dns 11 (ls 2 horas tia
tarde.

n r
do
1$,

cipal

10Í0O

ara Buenos

para IP.im-

Gcnoya e
' 

Yorü

''¦Vap. Vilano" — allemão.
Aires e escalas. .'•* Cap Blanco " — allemão,
burgo e escalas"Toscanã" — italiano, para
escalas "Vasari" — inglez, para Nova
e escala» " Cordova " — allemão, para Buenos
Aires e escalas "Oriana" — inglez, para Liverpool e
escalas "Santos" — allemão, para Hamburgo
e escalas . . " Franccsca" — austríaco, nara Buenos
Aires e escalas" Pampa " — f rance;-., para Buenos Ai-
res e escalas "Konig Wilhelm II" — allemão, para
I fambtirgo c escalas"'Savoia" — italiano, para Gênova e
escalas " Duca d'Aosla" — italiano, paça Gc-
nova e escalas"Tomaso di Savpia" — italiano, para
Gênova c escalas"Aragon" — inglez, para Sóutharnpton
e escalas 

 A empresa do Agua o Exgottos flo
Ftio Claro, ostá pagando o 17.o dividendo
dó suns acenos a r:iz"io
acfjSo, á rua de S, fifn*'
11 íis '.', horas da tarde.

 A Câmara Municipal do Cravl-
nhofi, por intermédio do escriptorio do
corretor sr. Jaymo Pinto Xovaos, íi rua
de íl. Bento, 57, dò din 15 (ío corrente
em tlíYint.p, pana os coupons dc juros do
suas letras, das 11 íis 2 horas da tarde.

A. Empresa do Electricidade da
Araraquara, em seu escriptorio*. Ti rua de
H. Bento, 03. está pagando aos sous ac-
,'lnnistas, o O.n dividendo do suis noções
X razão de 83000 por aco/to.

——¦ A Rmpresa dn Eleeti-leidada da
Avnrf-, á rua de ft. Br-nto, (*,*!, estA dlstrl-
buintlo nos seus accionlstas, o dividendo
de 12$000 por accão, das 11 íiw 2 bora3
da tarde.

A Conpanliia Agrícola InãiiBtrlal o
Pastoril do Aterradlnho om sua sede a
rua Rego Freitas, -,, st.á trocando as
suas cautelas provisórias pelos títulos de-
flnitivos.

 A Câmara Munioipal do .Tahu',
por intermédio da Sociedade Anonyma
Commorclal o Bancaria "Leoriidaa Morei-
ra", r-s(a trocando ns suas cautelas pro-
vlsorias pólos títulos d. flnitivos.

:'ortos
l'o rtos

RIO
Vapores esperados

Norte, " Mayrink " .
Sul, " Laguna" . .

Janeiro
nlilciits-

Gio da Prata,
í-íio da "i 'rata

ULTIMAS OFFERTAS
V.

mono

awxo

«"-.-IO»

í«tC->i

tttost -

w* -•: t»..: -.
at-sas -

•rtjooo —

Fundos públicos:
Apol. geraes dc 5 o|o. .
Kmp. Nacional (1897)» •
Emp. Nacional (KA)). .
Emp. Nacional (íoci). .
Dito de i'<io (3 o|o). .
límp. Nacional flOll). .
Ivmp. Nacional (lyu). .
Est do lisp. San' > (6o!o)
Fstado dc Minas . . . -,
Estado do Rio (4 o|o). .
Dilo Í6 o|o)
Dito (nom.) . . . .
Emp. Municipal (1906). .
Dilo (nom.)
Dito de I9c<)
Dito (lbs. 20) ... .
Dito (nom. 
C. Munic. dc Petropolis

Bancos:
Brasil 
Commercial
Commercio . . . . . .
Lavoura c Crwnmercio .
Mercantil
Nacional Brasileiro . .

C de cstraòas de ferro
Goyaz
Kède Sul Mineira . . .
Victoria c Minas . . . .

C de seguros:
Brasil
Caixa G. das Famílias.
Confiança
Cruzeiro do Sal . ». . .
Garantia . . . - t . .
Previdente ......

C de tecidos:
Botafogo
Brasil Industrial . . . .
Confiança Industrial . .

89$ooo
47o$ooo
j/oSoco
202S50Ó
204*000
I"5?000
20.1Í0O0
202$000
2OO*?00O

Si7Íooo-
íSíooo

2o:?3*w
203Í000
lSnfoo,;
2005OOC'

39?ooo

Soifooo

30S000
çcÇaoo

8oítooo

S50?ooo

195$doo

:*.'-¦¦.

BELLI & CO. DESPACHANTES
BUCCeSSORES OS CARRAI«€»I A Co.

8. PAULO - SANTOS - MO JANEIRO

ALFÂNDEGA
SANTOS, 20

Foi rccominendado ao sr. thesoureiro
que informe com urgência mial o pessoal
,pie dispõe para attender ao serviço a
cargo, bem assim, cm que
sendo

d
seu

condições está
„ feito o mesmo serviço.

goft$ooo QOOJooa ^0 sr_ chefe interino da segunda sec-
p,i5$ooü Ç.-U) fo; recuiiimendado que faça descontar

977$ooo í39S|<xw ,|,,s vencinu-utos dos srs. funecionarios cm*r*«,l$ooo 88o$oww çommíssâd na secção de encommendas pos-
8íxi$c»oo — t,-u.s. annexa á Delegacia Fiscal dc S. I'au-
895$tco — 1,,. a importância que receberam a mais cm

8rjo?OOo ,irtude de faltas dc comparecmietitos du-
&(0$ooo __ -- rante o mez de agosto findo.

¦ Por conta do saldo do exercício cor-
rente, a tliesouraria desla repartição depo-
iiton 120:goo$goo na agencia do Jlanco do
Brasil. . .

 Foi rccommcndado ao sr. chefe m-
termo da segunda secção que, com a possi-
vc! brevidade, mande organizar um quadre
demonstrativo das restituições autorizada.»
durante o corrente anno pnr esta Alfândega
sob titulo * Receita aimullada", bem assim
o numero de processos organizados para

204S000 2or*oc,o esse fim.
l8o$oco —  Ao sr. guarda-mõr foi determinado

185S000 que faça aprestar o rebocador " S. Pau-
i6o$oco Io", afim do mesmo conduzir á Villa Bella

240-000 2,l.:5ooo e Ubatuba o agente fiscal José Barros Fran
2CÇ?ooo ra, que para alli segue em objecto de ser

iço-
jjSoou  Tiveram entrada na primeira sçcça
7»*$oco hontem, e foram distribuídos aos funeciona

rios abaixo, os seguintes manifestos:
Ao sr. Eurico Celso de Figueiredo, o de

*r4<:c-j{ n. 955. do vap-jr húngaro " Balaton *. pro-
cedetrte de Ancona, consignado a Rombãua

SS$ccj e Comp.:
ao sr. Lauro Simas. o de n. 956. do vapor

5cf*jr»: inglei " Gibraltar". procedente dc Antner-
pia, consignado a George W. Ennor;

ao «r. Marcos Hueo Praum. o de n. 957.
do vapor italiano Luiziaaa", procedente

330$ooo de Bnenos Aires, consignado £ Sociedade
Anocyrna Martinelli;

TELEGRAMMAS
LISBOA, 20.
Chegòii ante-hpntem do ^ Rio di

o paquete allemão " Coburg", do N
clier Llovd. Bremen.

MONTEVTDbVO, 20.
O paquete allemão "Cap Blanco", da IT.

S. D. O., Hamburgo, sahiu ante-hontem, á-
lt horas da noite, para Santos e Rio de
Janeiro.O paquete "Mercedes", do Lloyd
Brasileiro, sahiu liontem de Assuncion para
Corumbá, e o "Murtinho", dc Corumbá pa-
ra Montevidéo.

—- O paquete inglez " Vasari ", dajmhíi
Lamport c Holt, sahiu hontem para Santos
e Rio de laneiro.

HAMBURGO, 20.
O paquete allemão "Konig Friedrich Au-

líiist", da Hamburg-Amcrika Linie, Ham-
burgo, chegou ante-hontem da America do
Sul;

BAHIA, 20.
O paquete in',dez "Vestris", da linha

Lamport e T-Iolt, sahiu hontem par" ; I.....
Santos e IV.

O paquete "Manaus", do Lloyd Bra-
sileiro, sahiu hontem para Victoria.

 O paquete allemão " Entrerios", da
H. S. D. G., Hamburgo, sahiu hontem, ás
7 horas da manhã, para Victoria, Rio de Ja-
neiro e Santos.

 O paquete "Olinda", do Lloyd Era-
oleiro, sahiu hoje para Maceió.

DESTERRO. 20.
O paquete "Sirio", do Lloyd Brasileiro,

sahiu ante-hontem para Itnjahy.
VICTORIA; 20.
O paquete "Mayrink", do Lloyd Brasi-

leiro, sahiu liontem de manhã, para o Rio
c escalas.

IGUAPE; 20.
O paquete "Laguna", do Lloyd Brasib-i-

ro sahiu Imntem. dc manhã, para Cananéa.
MARANHÃO. 20.
O paquete 

" Pará". do Llovd Brasileiro,
íaliin ante-hontem para o Pará.

MACEIÓ". 20.
O "Itapura" entrou hontem procedente dc

Recife e scçuiii para a Rabia.
BAHIA, 20.
O "Ttrtiluba" entrou hontern procedente

Af A.r-.o.-nu' e seguiu nara llhéos.
VICTORIA. 20.
O "Itassuce". entrou hontem procedente

dn Pi--, d" T->n?'ro e seguiu para a Bahia.
r\y\MF."\. -\
O "Itjr>èrti*"" checou ..procedente de

Vm-ho» e e«--»»irá nara Itajahv.
ANTONINA, zo.
O " I»an'b-> " seirniti h-vil,-" "ara S. Frau-

»i-m. h->"nAr. nc^ala em Pafanagna,
tmo r,T;.\NnR. ?o.
O " Ttau'na " scgttiu directo para o Rio de

Tan°iro.
 O "Itaittbá" seeitiu hontem para

¦^Inrfnn^nol*".
 n " Itinnan" chegou hnntcm privo-

-lenie .'" Porto Aletrre e seguiu para o Rio
rte laneiro.

 O * Tfc.pM.hv" ic-"!! hontem. ás "
•»^.»-iç fl? trrtlo, "art o Rto de Jnnrirn. di-

!'l.uisiana " ...." Paraná " ....
Portos do Sul, "Itapuhy" . . ._
Hamburgo e escalas, " Pernambuco^'
Nov;' York c escalas, "Vestris". .
Rio da Prata, "La Brctagne" . .
Recife e escalas, "Itapura" . . .
Ilrcmen c escalas, "Giessen». . .
Aracaju' e escalas, " Itaituba'" . .
Portos do Sul, "Sirio"
Rio da Prata, " P. Mafalda" . . .
Rio da Prata, "Cap lüanco", . .
Calláo e escalas, "Oriana". ......
Bbrdéps c escalas, "La Gascogne" .
Liverpool e escalas, " Oriia "...
Portos do Sul, " S. Paulo"...
Rio da Prata, " Vasari" . . . .
Bordéos e escalas, "Garonna" . .
Portos do Norte. "Bahia". . . .
Portos do Sul. " Anna 
Santos, "Scòttisli Prince". . . .
Sanlos, " Santos 
Rio da Prata, "Darro" . . . .
Santos, "Wursbttrg" . y. . . .
Itajsliy c escalas, "Itapcruna" . , .
Portos do Sul, " Itapcnia" . . . .
Marselha e escalas, " Amiral V. de

toyciise"
Rio da Prata; "baniara"
Santos, " Norderncy"
Rio da Praia, "Savoia"
Rio da Prata. " K. Wilhelm II" . .
Trieste e escalas, " Fraiicesca" . .

TÍTULOS DKt'"INlTtVOS
ASSBIiIBLB/AS CONVOCADAS
Soolodcdq Anonyiha Industrias Tte-

dc
15.

unidas !-'. Matãrasüsò, pnra o din 15
corrento r-ni .sua sõdc ft. rua Direita,
ás 3 horna ila tarde.

 D.-i Companlila Àgrloolà Paulista,
para o dia 27 do corrente, em sua pôde &
rua Quintino Bocayuva, 27, âs 2 horas
da tarde.

SRANSTíERENÇIAS SUSPENSAS
T-Tstão suspensas aa transferencias das

acçOes da Companhia Inleiadora Predial
ate5 o dia em quo se começar o pagamen-
to dn rou dividendo.

 Do dia l.o a 30 do corrento me:»,,
estilo suspensos ao transferencias das
.-ipnli'-"s da divida publica do Estado da
7,a a 10a Rf-rles para ser organizada a
folha para pagamento dns respectivos ju-
ros vencidos 110 Hemcstre de nbrll a se-
ternbro,

d.)

nc" (4 li.)
alda" . .

nonTn \T.T'C.T?r.
O "Ttii;>a" «""•*••"

•-ndo cícara em Pcl-
o Pio Grande, fa

Vapores a sahir
Rio da Prata. "Acre" (10 hs.)
Ocnova e escalas, " l.uisiana ".
Antonina e escalas. "Lapa" .
Portos do Sul, "Mantiqueira" .
Marselha e escalas, " Paraná "
Portos do Norte. " Ceará " (m
Rio da Prata, "Amazonas" . . .
Hamburgo e escalas, "Cap Blanco

(in. d.) 
Rio da Prata, " Vestris".
Bordéos e escalas," La Bre!
Gênova c escalas, " P. > 1
Rio da Praia. " Giessen"
Santos, " Bálvia" m •
Portos do Sul. "Itapuca" (m. d.) . .
Liverpool e escalas, "Oriana" (m. d.) .
Rio da Prata, "La Gatcogne" (5 lis.).
Rio da Prata, "Orita"
Pará e escalas, "Araguary" . -¦-...
Nova York c escalas, " Vasari" _. . -.
Pernambuco e c-cnl^s. "Tron--'»o". .
Caravellas e escalas. "ArassiÇliy" . .
Laguna c escala*, "Rio [tapemirim" . .
Recife c escalas, "Itapuhy" (obs.) . .
Nova "S'ork e escalas, " Scotrii h Prince "
Rio da Prata, "Garonna" - -
S. Matheus e escalas," Marrink "
Amarração c escalas, "Pyrmíús" .
Itajuby é escalas. "Itaituba" (8 lis.)
Portos do Sul. "Saturno" (tn. d.)
Liverpool c escalas. "Darro" (m.
Pará e escala*, " S. Paulo " (4 hs.)
Hamburgo c escalas, "Wuraburg'*.
Hamburgo e escalas, "Santos" (4
Portos do Norte. "Tijuca" . . .
Rio da Prata, "Amiral V. de la Jo

ycuse" « • •
Bordéos c escalas. " Samara . . m ;,
Florianópolis e escalas. "Anna" . *
Villa Nova c escalas. "Tri?" . . t ¦
Gênova e escalas. " Savoia "...
Hamburgo c escalar. "K. WQVhelm II
Rio da Prata. " Franc.sca»" ., . .
Bremen c escalas, " Norderney " . ¦>

(4 lt)

d.)

BMBARCAÇOES ATRACADAS
NA DOCAS DK SANTOS

Armazéns:
I _ O vapor inelez "F. Matarazzo", rc-

cebendo ferros velhos.
— O vapor francez "Caravellas", rece-

tando café.
— O veleiro norueguez " Formica ", des-

carregando cimento.
— O vapor inglez "Lewisham ". descar-

repando vários gêneros.
_ O vapor allemão "Wtirzfmrg", des-

carregando vários gêneros.
— O vapor nacional " Prndente dc Mc-

raes", descarregando vários gêneros.
— O vapor nacional "Itapura", des-

regando vários generos.
— O veleiro ailemão "Lem",

gando vários generos.
— 0 vapor allemã.) "San^s",

gando vários gêneros.
q — O vapor inglez "VVcbh"

¦kjcarrciranilo vários generos.
— O vapor int-lez " Lockwell", descar

regando vario» gêneros.
10 — O vapor inglez " Scottish Prince",

recebendo café.
11 — O veleiro inglez " Ainsdale ". descar-

regando vários gêneros.

•", descar

descarre-

descarre

Frincc'

is.)

Mercado de eeneros
GENFRO-S l)lí PRODÜCC-ÂO DO ESTADO

;'oíncõ>*> (ie •ataendo
Assuoftr misravo. sacco dc 'in küoi
Pito crystai, novo Idem, idem. .
Pito redondo, idem, Idem . .
ÀRunrdônvo, litro 
Amendoim, 100 litros ....
Algodão dppcfroçMiít. nrrobn . .
Arroz cm cns?n, Cattete; fi,8 kiloa
Dito Idem Anr.lhH, idrm idem"
Dlio benel, A-Ji.lh», ,ln I », f,s ki
l'ito li , iilrm in 3". 1.1'in. Mom
nlln Idem, Ontleto, rte l" líl; li.
Dilo l<l . liom, rte 2". liom Idem
nlln liem. lü.inpe, 68 klloi . . .
Dilo liem Qulroia
A'cool rfi gntui». litro
'Mto fdom, superior, idem . . .
Alhos, cen'o ...
Allnln. io RMiulo. kilo .....
Rorrnciift dè ronnpjRbelrn nrronii ,
Hntnlinhna. l'.i klloa . .
Dita» novns HnoeriorcH, Idem . .
Corne porco, bdIiiRúa, firvobn . .
f.íiroço da nltrodfio. nrrobíi . . -
Cem do abelhas kilo .
Feijão nov.">. ?upcrlor, 100 litros .
Dito novn, bom Idem ....
IH'o velho, superior Idem , , ,
Dito velho bom, dem
Dito para v.iocos, idwi
Fnrliihn de mandioca, «aeco . . .
Dita de milho, idem
Fumoermmnm bom. rolo donrroba
Dito idem ragnlar, idem, idem, .
Grilo do h!co, kilo . ....
Ml mona. kilo ...',...
iVanteir.i fresca, kilo
Milho brinco, 10Ò litroí . ¦ . .
Dito amaro)Unho idem. ....
Dito ftmareiiílr, idem. .....
nito 1'ntlct- Idem .....
Miirc-lln. kilo
Ovos. diluía ........
Paoftnr-;, kilo .........
Polvllho nTí'dn, Idom
Pito doce Hem ......
Qjieijoi redondos, nm . : . . •
Febo em rama. arroba .....
Dito rcílnfido, Idem ......
Hola iuperlor. cyündnda, kilo. .
Dita boa, idem
DIU «uperl.-r. nüo crtin.lrit.1a, liem
Dita idem, idem. rolo * . . .
Tonotnbo bom. cnm carne, ftraoba
Dito Miperlor, limpo, Idrm . . *
1 remoçou. 100 litro»

i-reçoi de aves por at»f»afi
Kmniti, r?nt(, UWÍ0M a "0*030
(¦•.lllntip.. liem 1*0*000 a JOJÍOM
Pírt.dritl» do -aui». .... U4*000 B SOÕtOM
Pato, conlo. . UOSOOO a taifOCO
(lalllnhola. ldern ÍMtOOO a I60Í030
Marreco Idem 15'jJCoc n I6:i$oo)

mmmmmmmmmmmwmmBam-
Seguros contra fogo

CompanhiaVaregisías
Agente em S. Paulo

Alb«rt* da Silva c Sousa
lt Jor* Bonifácio fS-Telph. 36-(alia do Correio. S81

ISÍC00 n I2$f,tlti
20$MK) a aisnío
18SGO0 a 18Í5C0

.-5:150 a ÍStl
8.ÍDO0 a «sono

S a IflfOOO
1,*l:t„-,(i() n 14*000
I4Í500 ,i l.-.$'»(l
verter, a 2SWCQ
aiSCO' n 2-15000
20M0O a 22$ (III
I8*0(lil n ?rí-(ioO•y,ícoi a 2S;iooo

PÍCOO a fíOÜU
1.7.10 a Í800
$000 ,. IÍ000
S 00 n !*nin
¦'vo a $*1'0

ttMOOO a 4.r,!(XI0
ií^-hio a 11*001
It.-Í ' 0 a ItiSllOfl
1S.T001 n iltOdl)

I* a $900
* a IScon

Mi noa a ÜÍOGO
ia$0(W a Mí''0i
loít:0 a r:íoo,i
tiniu a "$0),|
f$000 a |!$0(!f1

laíiion a l.í$001l
F$000 a PSDOO

2(lí',(«l il 2-.Í ''"'O

18Í0ÓU fl *.0i0TO
RMO a SIM
SIM a íl li

,'ií:in a 3$|0f|
fií80(l a •t.wtn
7? oo a 7*:! 'I,
r,*«K. n 7*111-0
7$ ro a 7*':i()

SF.00 o 1-.100)
S»00 a IS',1'0
«»on a l$3i:0
turci, í.víi
$-oo a S250

tsnwi a 1Í1.10
r,.?-iiifl n»ooi
P$Í0Ò a íoliíin
SS200 a :»íi o
2í-i:o a 2$200
tiimo a Ji 00

71? fu) a SOí -10
18S000 a II* HO
WiHOO a Mi- 00
ISÇO.O a 2 Í001

Noticias commerciaes
JUROS E DIVIDENDOS

A Empresa F. c T.uz do Ribeirão Preto,
cm bcu escriptorio central, tl rua de S.
Hento n. 2?, 2.o andar, estíl resgatando
aa soas debentures sorteadas e pagando
os respectivos Juros de 2 as 3 horas da
tarda,

A Empresa F. e Laiz de Jahu*, por
Intermédio do oscrlptorio do corretor sr.
Willlam Fox Rule. k rua Alvares Pca-
teado, 34, est.1 pagando o terceiro cou-
pon de juros de suas debenturcs, das 12
a 1 hora da tarde.

 A Companhia de Tecelagem de
Seda Italo-BTasileira, por intermédio da
Banca Francase e Italiana per rAmcrlc»
dei Sud, e?t\ resgatando aa auaa deben-
tures sorteadKs e pagando os respectivos
Juros.

 A Carr.ara Municipal dc Bebedou-
ro, por Intermédio da Sociedade AnoDj-ma
Commercial e Bancaria "Beonlda* Mo-
reira", estA. retratando aa suaa letras
sorteadas em numero de vinte, das 12
ls 1 horas da tarde.
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Custará 160$000 mais depois
de 6 de Outubro

A 6 do próximo mez de Outubro -'.uixará de vigorar o preço reduzido quo
fixámos para a venda introductoriít da Biblioteca Internacional. Nessa data, a
meia noite, o preço subirá a mais 160$000, em cada collecçíXo. Ató então poderá
pagar-se, si assim se qiíizer, mediante 20$ a dinheiro e 20$ ao mez.

Afim de tornar a nossa obra largamente conhecida o mais cedo possivel,
offerecemos, para introducção, uma edição limitada a preço excepcionalmente re-
duzido. A acceitação dispensada á obra pelo publico foi tal, que conseguimos o
nosso objectivo : a BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS CELEBRES
está ampla e favoravelmente conhecida.

Em beneficio dos habitantes de fora
de São Paulo

Fixámos a data definitiva de 6 de Outubro, afim de que os habitantes de
fora de São Paulo tivessem a mesma opportunidade que os habitantes £~Sta
cidade.

Todo o pedido depositado no correio, em qualquer localidade que seja,
antes de meia noite de 6 de Outubro, chegará a tempo de obte-. uma collec ão
pelo preço reduzido, introductorio, não importa em que dia o recebamos ;
poróm os que forem enviados e mesmo os que forem jazidos pessoalmente
ao nosso escriptorio na manhã de 7 de Outubro chegara , demasiado tarde.

jViMioteca'nternacional
29OS0O0

atéoViaS^íOutubro

Que é a Biblioteca Internacionai
Imagine-se uma biblioteca completa, vinte c quatro grandes bellos volumes,

contendo o que dc melhor se tem escripto, as obras primas dos mais celebres
escriptores do Brasil, de Portugal, da Allemanha, da França, da Hespanha, do Chi-
le, do Peru, da antiga Grécia, dc Roma, da Itália, da Inglaterra, da America do Norte.
da China, do Japão, da Pcrsia, do Egypto, da índia, dc todos os povos antigos e mo-
dernos, que produziram obras bellas, — traduzidas esmeradamente em portuguez, —

leitura no mais alto grau encantadora, agradável c instruetiva, em quantidade snfíicien-
te para deleitar uma vida inteira, — c ter-ic-á apenas uma idéa approximada do que
é a Biblioteca Internacional.

Esta grande obra marca verdadeira mente uma época na historia da cultura
pátria, e o Brasil tem finalmente uma nobre Valhala, rivalizando com os primeiros
monumentos do mundo, onde os seus escriptores encontram condigna represen-
Xição.

Os vinte e quatro magníficos volumes, em oitavo, são muito mancj.avcis c fac'
de lêr. Foram empregados na sua feitura todos os recursos da arte typographica.

Adornam ainda esta obra 594 gravuras de pagina inteira, muitas dellas a cores.
O papel, esplendido, foi fabricado espe cialmente; as encadernações reúnem á soli-

'dez 
a sumptuosidade e o valor artístico.

Leitura interessantíssima
Os compiladores da Biblioteca exploraram todo o campo da literatura, desde*0 conto mais antigo tio mundo", até aos livros mais notáveis «pparecldos recente-

mente: e ao realizar esse trabalho dc selccção não o fizeram no ponto de vista
do especialista ou. do erudito, mas escolheram Iodas as obras pelo seu mais largo in-
teresse humano. Applicando esse critério aos vários ramos ela literatura, com o
seguro gosto e o saber que caracteriza os illustres compiladores, obleve-sc como rc-
soltado nma collecção monumental e incomparavel, cm que todos os gostos sc deliciam
e todas as iritelligcncias se cultivam.

As poesias mais admiráveis
do mundo o.

Forma a Biblioteca Internacional o mais admirável museu poético. O melhor'«Jos 
poetas antigos aqui resplandece — Homero, Pindaro, Anacreontc, Theocrito,

Sapho, Lucrccio, Virgílio, Horacio, Ovidio, etc. em magnificas traducções de poe-
tas brasileiros e portuguezes; as cpopéas da edade-média, como os Niebelungen,
a Canção de Rolando, a epopéa do Cid, os poemas de Dante-, Camões, Tasso,'Ariosto, Milton, Gocthc, e as poesias de Pctrarcha. dos quinbcntistas portuguezes.
ns dos poetas mineiros — Durão. Cláudio, Basilio da Gama, Gonzaga, Alvarengas,
— as dos nossos poetas românticos, como Gonçalves Dias. Gonçalves de Maga-
lhães. Laurindo Rabello, Alvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu,
Odorico Mendes, etc. o ainda as de Tobias Barreto, Machado dc Assis, Fagundes
Varella, Castro Alves, Luiz Guimarães. Raymundo Corrêa. Olavo Bilac, Alberto
de Oliveira, e. muitos mais. até formarem um esplendido cortejo de uma centena
dc poetas nossos. A poesia allemã, a franceza, a italiana. a ingleza. etc, estão
representadas por nomes como Scbiller, Heinc, Grillparzer, Burger, Ruckert. Klo-
nstoclc, Korncr, Wiehland, Byron. Coleridge, Shelley, Southey, Tennyson, Words-
wort!i. Arnold. Mr. c Mrs. Browning, Kipling. Ronsard, Lafontaine, Chénicr, Hugo.
Lamartine, Vigny, Musset, Lccontc de Lisle, Heredia, Coppée, Sully-Prudhomme.
Lopes dc Voga, Garcilaso de la Vega. Espronceda, Canipoamor, Zorrilla, Nuncz dc
Arcc, Miguel Ângelo, Manzoni, Leopardi. numa incomparavel cedlccção, cm que
figuram todos os grandes poetas x\c todos os tempos c nações.

Ensaios, Theatro, Oratória,
Humorismo, etc.

E' impossível exemplificar por alguns
}ios que a Biblioteca incluc. como bellissi
jartes, Spinosa, Leibnilz. Kant. Stuart
Veríssimo, João Ribeiro, Sylvio Romero.
' .Vilaqua, Euclydes da Cunha, Assis Bra
Arthur Orlando, Souza Bandeira, Manuel
«tc, etc), interessantíssimas narrações dc
èodos os tempos, desde Demosthenes e
u grandes escriptos religiosos, as obras
taet a Vieira e Monf Alverne, as imiuq
ihilosopliia,! iabula,-a atyihelogi-, etc

nomes siquer todos os gêneros litcra-
mos ensaios (de Montaigne, Bacon, Des-
Mil!, Schopenbauer, Tobias Barreto, José

Araripc Junior, Joaquim Nabuco, Clovi-
sil, Mario de Alencar, Oliveira Lima.
Bomfim, Eduardo Prado, Latino Coelho,
viagens, os mais notáveis discursos de
Cicero. até Ruy Barbosa e José Estevão,
dos grandes oradores saarados, de Bos-
rias, as cartas, o humr.rismo, o theatro. a

As mais bellas narrações históricasj
Contêèm-se nos vinte e quatro grandes volumes da Biblioteca Internacional narra-

tivas notáveis dc todos os grandes historiadores desde Ilerodoto e Tlnicydides, entre |
os antigos, até aos mais modernos historiadores do Brasil, dc Portugal, da Allemanha, j
da França, da Hespanha, da Hispano-America, da Itália, da Inglaterra, etc. Estão to-

dos elles representados por tal ordem de suecessão que sc podem seguir todos os grandes
acontecimentos, todas as acções e personagens notáveis, e estudar a historia da maneira

mais attrahente e pittoresca. Ahi estão, entre outros, 1'lntarco, Tito Livio, Tácito, Sucto-

nio, Salustio, Fcrnão Lopes, Froissart, Joinville, Machiavel, Rocha Pitta, Lisboa, Var-
uhagen. São Leopoldo, Pereira da Silva, Capistrano dc Abreu; Sylvio Romero, Oliveira

Lima, Mommscn, Von Ranke, Curtius, Grole, Gibbon, Herculano, Oliveira Martins, Gui-

zot, Tocqueville, Michelet, Macaulay, Carlyle, Prescott, Bancroft,. Castellar, Menéndcz

y Pelayo, etc.

Desenrola-se nesses vinte c quatro volumes o movimentado drama histórico de to-

...- Hvilizaçõcs e épocas, nas suas scenas mais interessantes. Pódemo-nos familiarizar

pela Biblioteca com as amigas civilizações do Oriente. „,.~o, Babylonia, índia, com

a Grécia e a Roma clássicas; podemos seguir os Pharaós e os reis Assyrios, Ale-

xandre e as suas conquistas, Cleopatra e Antônio, Ccsar, os imperadores romanos, os

tempos calamitosos de Nero; podemos acompanhar o curso dos acontecimentos através

os séculos da Idade-Média, quando dominou o fetidalismo, quando a Chrislandadc sc ar-

rojou ao Oriente nas Cruzadas, quando se formaram as bellas lendas dos romance*

de amor c dc cavallaria. Vem depois a brilhante época da Renascença, os descobrimen-

tos, as brilhantes florescencias das artes e das sciencias; seguimos a historia do Brasil

nos tempos coloniaes, as guerras hollandezas, a conspiração mineira c a independência;

quadros inolvidaveis sc nos deparam da. Revolução Franceza c da carreira assombrosa

dc Napoleão; chegamos emfim aos tempos contemporâneos, aos suecessos dos nossoí

dias. E' esta uma maravilhosa collecção, cujo conhecimento capacita a quem o possua

a considerar-se bem instruído nesse ramo importante dos conhecimentos c da literatura.

Romances e contos para todos
O romance e o conto, em todas as suas phases, tecm uma representação attrahentis-

sima de numerosas obras-primas nos 24 grandes volumes da Biblioteca. Passada a epo-
ca das novelas dc cavallaria, de que Portugal produziu duas obras mestras (o Amadis
de Caída e o Palmcirim), Iloccacio, no século XIV, iniciou a litteratura novelcsca mo-
derna com grande exito; Margarida de Navarra, Cervantcs, Qucvcdo, Le Sagc, Prc-

vost, surgiram mais tarde. A Hespanha creou o gênero picaresco com o Lasarilio dc

formes. No principio do século XIX surge o romance histórico com o inglez Walter

Scott. Depois grandes mestres francezes enriqueceram extraordinariamente o gênero:
Stcndhal, Balzac, Jorge Sand. Flaubert, Zola, Anatole France, etc. No Brasil o romance

só no periodo nacional se iniciou: foi José de Alencar que lhe deu as grandes qualida-
des litterarias que lhe faltavam. Muitas obras notáveis appareceram depois, de Macha-

do de Assis, Bernardo Guimarães, Manoel de Almeida, Visconde dc Taunay, Franklin

Tavora, Raul Pompeia, Aluizio Azevedo, Coelho Netto. Dona Julia Lopes de Aimcida.

Graça Aranha, Xavier Marques. Domicio da Gama, Virgilio Várzea, Affonso Celso.
Inglez dc Sousa, Affonso Arinos, Medeiros e Albuquerque, Afranio Peixoto, Alcides

Maya, Astolpho Marques, Viriato Corrêa, Domingos Barbosa, etc.
Na Biblioteca sc encontrarão magni ficamente representados todos os romancistas de

que falíamos, e ainda, entre muitos outros, Herculano. Pinheiro Chapas, Camillo, Julio
Diniz. Eça de Queiroz, Dumas, Bourgct. Anatole*France, Pierre Loti, Maupassant

Rcné Bazin. irmãos Goncourts e Margueritte, Dcfoc, Swift, Richardson, Thackeray.
Dickens, Jorge Eliot. Lord Gocthc, Nova lis, Paulo Heysc, Freytag, Reuter, Cha-
misso. Aucrbach, Sudermann. irmãos Grimm, Baumbach, Knrnberger, TiccV, Bodcns-
íedt. Ebers, Gorky, Pushkin, Sienkicwicz, Mercikowsky, Tcbechov, Jokai, Uzane, Strin-
dbcrg, Hurtado de Mendoza, Galdós, Blest y Gana, Isaacs, Lugones, etc, etc.

Sociedade Internacional
Exposições:

Rio de Janeiro - Rua Io de Marco, 53
São Panlo - Rna de São Bento, 48
Santos - Rua de Santo Antônio, 82-A
Cürityba ¦¦ Rua 15 de Novembro. 54
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Biblioteca

Meus cumprimentos, c francamente enthu-
siasticos, por haver conseguido dotar o nos-
so paiz, como vem dc o fazer, com a gran-
diòsa c bem cuidada obra constitutiva da
Biblioteca Internacional, para a qual—vê-se
desde logo — concorreram, em alta escala,
o bom gosto, arte e competência dc v. exa. c
de seus dignos c esforçados auxiliares. Não
conhecia ainda, confesso-o positivamente, um
conjuncto tão bello, tão caprichosamente
seleccionado. de effeito tão attrahente,
igualavel á Biblioteca que a " Sociedade
Internacional" vem de nos conceder, e mor-
mente nas condições em que o faz, popula-
rizando-a, democratizandó-a, em ordem a
attrahir c prender a attenção geral para as
letras. Nem vejo, além disso, concurso mais
efficaz e positivo cm prol da disseminação
da verdadeira illustração literária entre nôs.

Augusto Piedade, S. Paulo.

Congratulo-me com vs. ss. pela magni fica
idéa da organização de semelhante obra.
tão cuidadosamente posta cm pratica,/em
todos os sentidos, accrcscida da sua orien-
tação commerciaí que permitte a todos sua
acquisição.

Silzno Caldeira, Santos.

Ainda que para unia exgotante apreciação
seja limitado de mais o espaço de tempo que
vejo enriquecida a minha Biblioteca com a
magr.ifica selccção das Obras Célebres na-
cionaes e estrangeiras (estas traduzidas),
torna-se-me um grato dever felicitar a V.
Exa. sinceramente pela acertada iniciativa e
corajosa execução deste méritoriò certamen.
honra deste privilegiado paiz, para paudi-
de milhares c milhares de gratos admirado-
res dos primores da literatura.

Considero, na verdade, um bello orna-
mento esta sympathica acquisição c bcmdi-
go os dignos collaboradores, que com o seu
trabalho proporcionaram ao mundo intelle-
etna' uma vali..sa indemnização na desillu-
são da actualidade material, isenta de
ideaes!

Oito Schloenbach, S. Paulo.

A Biblioteca Internacional, verdadeiro co-
fre er>' rrnndn as mais preciosas jóias da li-
tcratti- mundial, é um livro que veiu pre-
bencher uma grande lacuna entre nejs c con-
correr com muita cfficacia para a cultura
mtellectual do neisso povo. Alem disso, o
seu primoroso trabalho material e modici-
dade dc seus preços fazem-na a mais util
e a mais importante dc todas as pttMica-
ções.

Serafim Leme do Siha, S. Paulo.

Coogratulo-mc com essa Sociedade pela
fefa idéa que te»e em publicar a Biblioteca
íntermacioruii de Obras Célebres, bcootes-
?avelmente nma admirável selecçio da fite-
-itura mundial e uma victoria da arte ty-
r^gTaphica não só pela nítida impressa-
-imo tambem.pela ben» e rica encaderna-
ção dt todos os vitimes. A BíbBàttea /«-
•emocional d* Obras Célebres constitue se-
puramente o expoente da intellcctualidadc
universal

Deve fazer parte de todas as livrarias das
casas onde haje pessoas a sc instruírem.

PrcecMo Weslin Cabral Vasconcellos, Pi-
rassukitkaa.

agora ¦
depois de 6 de Outubro

O preço mais baixo pelo qual podereis comprar uma Biblioteca Internacional de-
pois de fi de Outubro será .jsriÇfooo, pela encadernação em Pcrçaliria. Até 6 de Outubro
podereis comprar uma Biblioteca encadernada em Percalina por jf/)$ooo (ifioÇoco me-
nos elo que o nosso preço normall ou por jjgofoòp encadernada cm Roxburghc. As>
sim, podereis hoje comprar a Biblioteca Int emocional encadernada cm Roxburghc pot
60S000 menos do que vos será possivel ad quiril-a encadernada cm Percalina, depoii
de 6 de Outubro. Garantimo-vos que o prc ço da Biblioteca Internacional encadernada
em percalina será aiigmeulado para mais i6o$ooo em 6 dc Outubro, u o das outras
encadernações na mesma proporção.
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AS CONDIÇÕES DE VENDA
Percalina—20$ a dinheiro, e 16 prestações mensaes ele 20$'
Roxburglie—20$ a dinheiro, e 18 prestações mensaes de 25$.
3]4 marroquina—20$ a dinheiro, e 19 prestações mensaes de 30$.
Marroquim inteiro—20$ a dinheiro, e 20 prestações de 35$.

Preços a prompto pagamento
Todo comprador, se o quizer, pode conseguir maior economia, pagando

de prompto, e evitando assim o trabalho doH pagamentos mensaes. Ase-
guinte tabeliã mostra os preços de prompto pagamento dos livros somente
(para a estante vertical accrescenteui-se 383, e para a giratória de mogno
145$): Percalina—2<iüí;Roxburghe—3'Jütj 3/4 marroquim—490?; Marroquim
inteiro—590$.

As encadernações
N. B. O facto dc refnmmcn-Jarmo^a-'. encailcrnaciVa

à*i marroquim nan vigntâca iiuc nctir.-ivlcrnatâu de
jercalina seja ds .npc^o pouco attrahente; C pelo
contr.it f. agradável 0 dd melhor gOttOt

Sô queretioft indror <]uc rom uma encadernação da
m;.i r<>'jiii:ti !j ".-¦•. dnta ftcquHtç&irúii» vanUjota. A
pequena differença no prtço «U multo 4<jticm da
differença real de valer entre a fMrc&iloa e <j marro*

2uim; 
c h podemo* cfferdcer «ta ultima Xi-t barata,

pclotcuntractoe et|ec'ulracnte favoráveis que fiia-
Motcoiiius eocadernadorca.

A eneaderoacio em 3(4 de m:rroqutin com a lombada
ricamente decorada a ouro, grande» canto» demar-
roqui.n. nervura» eu relevo, as laces com veíoi de
ouro, e ás paginai douradas no topovrj em no»ia
opinião, a que mal* te rucominenda.

A RoxbtirgRe ni * tem cantes de martoquim, mai
apresenta um Mio aspecto.

A dc marroquln inteiro é tem duvida alfurna uma
soberba ençadcrnáçfio de luxo, enJo precisa dc recom-
t;.' ¦ ' .. -.1 para o verdadeiro amador e cunhe*
cedor.

As estantes
As estantes são vendidas somente pura nmior commodidailo dos com-

pradores da. BIBLIOTECA: por isso terilo de ser adquiridas por prompto
pagamento. Vertical—38$. Giratória de uiogtio—145$.

A BIBLIOTECA será entregue com porto pago em (edo 0 enderece ox
ef - -.ão do estrada úe ferro nas cidades de São Paulo, santos e Hlo m itr
heire.

Este formulário só é valido até o dia 6 de Outubro de 1913

SOCIEDADE INTESNACIOííAIi
BUA SÃO I1ENTO, 18

SÃO TAUI>0
Data.. ..de 1913.

Rsmctto inclusos 20$ Queiram enviar-me os 14 volumes da Blbllctesa
Internacional d* Obras Célsbraj encadernados em

i\ .- .;y.e o mocMo de ncai desejada
Convenho em completar a minlta compra segundo as ccudições acima estipuladis
para a encadernaçSo escolhida. Satisfarei a primeira das fl/estaçfos mensaes jd
dias depois de recebida a Biblioteca, e- as restantes nas ditas correspondtnUs dê
cada mez seguinte, d Sociedade International ou seu u-prcstnlanle.

Asr.r»''. _____
Q^eú» *¦ rswwcUra-wtsaa

Xi_We(D p»r» todíof \,-l
Sro* aemio s« teviados \'

Enviem-me tjmbtir s estante
para c (p»èí induo o preço tmíteado,

PoOcm pwSIr informações ai

___. nc~M *Sa- llt>l—«IM
íort* dc rtrfr, *.'s:sm, ma* *í>i
,...... ,Kri r-s._» i__»>~- IO-,
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w-Í. ^r-*.-B?—vi nr. Aivea do Umn, da universidade nc Dentistas Garganta, nariz e ouYiaoa

INDICADOR
Médicos

Ur. Theodoro Bayma — GaMrifcto as-
(ínalysea o mlcroscopla clinicas. — Hn:i
S. Bento, Cl, l.o andar. — neãcQto dc
AVaBseriiiann para o diagnostico de F)'-

ijhilis. ,— Vaccinas opsonleas. — Exarnes
hlatóloglcoa e de escarros, fezes, urina,

pus, sangue, etc. nes.: Rua General .lar-
dlm, 78.

Ur. A. Xavier Gomes — Clinica medica
eni geral; — Kspccialldaac: moléstia dos
crianças. — Consultório o residência: rua
Brcsser n. 2S3.

Dr. K. F. Mlehalany — Medleo-ppera-
jor _ Da Universidade Americana e dos
hospltaes de Londres. Habilitado e di-

plomado pela Faculdade de Medicina do
Rio do Janeiro. — Cirurgia ern gorai.
Consultório e rosidencia: Rua de S. Ben-
to, lí. 01. — Consultas de 1 fts -1 — Te-
lephcae, 2.020.

Dr. Alves do Umn, da Universidade nc
Paris, cirurgião da Santa Casa; — Espe-
clalidade: vias urinarias. moléstias do se-
nhoras o partos. Residência: rua do S.
Luiz, 10. CónsultorlOj rua H. Bento, 34, de
I ds 4. Tel. 30.

Dr. A. Medeiros — Moléstias cias crian-
eus e syphilis. — Residência: Rua da
Liberdade n. 9. — Consultas de 8 às 9

o mela. — Telephone n. 9 8 — Consulto-
rio: rua do Thesourn, 3, de 1 fis 4.

Naiíianael t ercira c ISpbriiim Pereiro
— Cirurgiàcs-Dentlstas — Largo do The-
souro, 2 (Sobre o Ca.é America).

Dr. Burgos — Cirurgia geral. -

:ob, vias urliuirins o moléstias de
.-si». — Amparo.

- Par-
senho-

Ur. Xavier da Silveira — Clinica K?
üi..;! — Consultório: rua JÓBê Bonifácio,
21, das 2 ás 3 da tarde. Residencin: ruo
Amador Bueno, 0. Telephono, 311.

Dr. Nicolau l\ <lo C. Vergueiro — Con-
iiiltorio: rua Direita n. 0 — Consultas de
12 o mela fi. 1 o mela. — Residência: Ave-
tilda Angélica n. 14.1. Telephono. :,2.968,

Dr. Cnrlos Botelho, da Faculdade do
Paris — Cirurgia, moléstias do utero o
vias urinarias. — Ilydiotheiapla, fi. run
Brigadeiro Tobias, 49, de 1 Hs 3. — Te-
lephone n. 2.006.

Ur. Guilhormo Kllis — Medico opera-
dor. — Especialidade: crianças e velhos.
Iteuldencla o consultório: rua Aurora, 0,
das 10 ao melo dia. Telephone n. 1.301.

DR. .1. .T. DE OAUVADIIO — Residen-
clu, rua Santo Amaro, 142 — Consulto-
rio, rua .TosO Bonifácio, 40, dc 1 &B
Tratamento radical o gtirantldo rta
rria õ dns hemorrholdas.

4. —
asth-

Dr. .loão llapllsla do Amaral — Medico
— Consultório: Rua Josí Bonifácio, 7.
De 3 üs 4 — Residência, rua Jaguarlhe,
120. Telophone, 4.194.

Dr. Arnaldo l'eilrosb — Medico opera
dor. — Especialidade: vias urinarias. —

Residência: rua Liberdade, 01. — ICucrl
ptorlo: rua José Bonifácio, 40 fsobrado)
.•ic 1 fis 4. — Telephone, t.lti..

Dr. Araripe Sucupira —- Clltrica medica
— Moléstias gastro-intcstlnaes, dos pul-
mões, coração, systema nervoso. — Mo-
lestias do crianças. — Residência: ruu
Martim Francisco, 4 8 — Telephono n.
9gi, — Consultório: rua S. Bento n. 30.
de 1 as 3 horas da tarde.

Dr. Hungria — Medico, Operador e
1'artcfco — Da Santa Casa c. da 1'nlycli-
nica. Cons.: rua dc S. Bento, 43. Das 2
fts 4. Teleph.: 217D. Residência: Av. Pau-
lista, li. Teleph.: 3820:

br. t csldio dn Oiimn e HIKn — Moles
tias rias criancaii, pelle o syphlllB, Cônsul-
torlo: Rua Quiiitiuo Boeayuva, 4 — l.c
andar. Daí 2 1.2 fis 4. Rosidencia: Rua
dns Palmeiras n. 33. — relophoro n
2 t<08.

.Medicina e clríirglu Infantis. Ortliope-
,ila — Dr. Brito Pereira, especialista, com
pratica do Instituto Riz/.oll de Bolonha o
•iospltaes do 1'aris. Alaíriód.l Barão de
Limeira, 83. Tolephohe, 2.Õ00. — Attende
promplamento aos chamados

Dr. Saul do A\iie7. — Moléstias Inter-
nas, syphiliticas, da pelle, nervosas o dn
Infância. Consultório o residência, rua
floriano Poixoto, 8, do 1 fts 3. Telophone
1.817.

AMEUHJAN DENTAL 1'Altl.OK — Dr.
Ilansón, Barnsley, dr. Slnulíer, dr. llol-
bert o dr. O' Coniicl, dentistas dos Collo-
gios dc Slon, Collegio Staltord o Cymna-
sio Anglo-BraBllcli'0. — Rua Quintino

Dr. Francisco miras, com pratica uoa
Hospltaes da Europa, chefe da clinica e
professor livre, especialidade na Polycll-
nica de Botafogo, no Rio do Janeiro. —
Consultas do 1 fts 1 i|2 horas — Rua de
S. Bento, 711. — S. Paulo.

Boeayuva,
Tel. 1.707,

n. , canto da rua Direi;
rn gabinete ein Ampn

s>r. litiiucijicá jiutlos — üirurgiao uen-
lista. Diplomado pela Faculdade do Me-
dicina do Rio do Janeiro. Trabalhou ga-
rantldos. Cons.: Largo do Thesouro, 0.
(Sala ii. 12). Telephone, 2.023.

Oiion L. Cardoso —¦ Dentista. Com o

primeiro premio da Eacoia do Pharma-
cia o Odontologia rio S. Paulo. — Cônsul-
(ori0 — Largo do Thesouro, fi — l.o an-
dar.

Rr. C. liomem de Mello — Moléstias
nervosas o mentaes. Residência e cônsul-
torlo: Alto das Perdli.es, rua Dr. Homem
-!e Mello, próximo fi. Casa do Suude, de li
horas fis 3 da tardo. Telephone, 000
sn postal, 12.

Cul-

it"

Dr. U. Rodrigues Alves — Da çaiun
C-isu dc Miseri.ordia — Moléstias Inter-
nas. — Consultório: rua H. Bento, 27. —

Kesldcncla: Alameda Barão do Limeira
n. 20.

Dr. Zephirlnó do Amaral, medlco-opc-
r!,.i]lir — c„m pratica dos hospltaes de
Berlim, Paris o Milão. Especialidade: vias
urinarias e moléstias de senhoran. Tnua-
mento moderno da syphllla o da gonor-
rhía o suas complIcaçBes. Consultório:
Rua José Bonifácio, 12. Pe 1 fts 3. Real-
riencln, Alameda B. Piracicaba. 31. Tole-
plicm-, 700.

Dr. Luurlston Joli Lane — Cirurgia i-
gynecologla. — Residência: rua Consola-
ção n. 204, consultas ntt" fts 9 horas dr.
manha. Telephone, 343. — Escriptorio:
rua S. Bento. 4 5, das 2 ft.i 4 horas dr
tardo. — Teiephonc n. 242.

Dr. Rodrigues Guião — Clinica mealeo-
cirúrgica — Partos, moléstias de senhora
o crianças. Medico da Maternidade. Ala-
meda Barão do Piracicaba, BID. Tel. 2.820.
Cons.: rua Direita. II, de 1 fis 3 da
larde.

Dr. Charles Speers — (M. R. C. S. L.
il. C. P., London) Medico o operador. —

PtèsHenola: Alameda Eduardo Prado. 12
.'elophóno, 2.370. — Consultório: rua dc
S. Perito, 03, sobrado, das 2 fts 4 da tnrde
rèieuhone, 1.023.

Álvaro Casiello, ue volta da aua via-
gen. aos Estados Unidos, abriu o scu con-
sullorio dentário 1 rua 15 do Novembro,
24, l.o andar. Telephone, 3.428.

Dr. Fernando Worms -- Cirurglâo-den-
tistf pela Faculdade de Medicina o Escoln
Livre do Rio de Janeiro. — Longa pra-
UCa — Trabalhos garantldoa. -
tas: do 8 ao melo dia e de 1
tarde. Dias santos e feriados at-
ci Ia. — Praga Anlonlo Prado, 8.
n", 2.007 o 2.702. — Residência,
:nrnl Jardim. 18 — S. Paulo.

Dr. .Schmidt Sarmento — liBpeclalistu
nas moléstias do OUVIDO, NARIZ, c GAIi-
CANTA, da Santa Casa, cx-medlco assis-
tento dos professores Charl o Urbants-
chitsch, da Universidade do Vlenna. Con-
süítas, das 12 fts 2, rua Boa Vista, 31.
Resid.: largo Coração do Jesus, 18. Te-
lephone, 77. Síi attende ft especialidade.

Dr. Sousa Carvalho — Advogado. —
Travessa da S6 n. 7. Entre i Caixa Kco-
nomlca o a Caixa Mutua.

CLINICA EXCLUSIVA DE UUVIDUS,
NARIZ E GARGANTA

Dr. Henrique LIndenberg — Espocia-
lista — Ex-assistente da clinica do pro-
fessor Ürbantschltsch, de Vlenna. I-':'-
eo desta cs. ' '" ' —- Santa Casa. —

Consultas das 12 fts 2, rua de S. Bento,
33 — Residência: rua Sabarft. 11. 

Dra. Francisco Mendes, Amaral Junior
u Victor Sacramento, advogados — Len-
rliuie Andrade, solicitador. — Escriptorio,
rua Direita,' 12-B, sobrado. — Telephone,
1.103 — Caixa postal, 808 — Endereço
telesraplilco, "Condes" — S. Paulo —

Tratam especialmente do questões com-
merclaes e de contabilidade: adeantam
mediante convênio, o necessário para eus-
las; fazem empréstimos com garantia
hypothecarla de prédios da Capital.

Os drs. Adolpho A. dn Silva Gordo e
Antônio Mercudo têm o seu escriptorio
ft rua do S. Benio n. 45 (sobrado) — Te-

Antonio dc Gouvêa Gludlce, sétimo ta-
belll&o. Cartório: largo da SC, 15. — Te-
lephone, 1.840. — Residência: Rua Pira-
pitlnguy, 21, S. Paulo.

Proíessores
Prpíessor Frederico Gerlach — Rua

Monte Alegre n. 03 (Perdizes) — Ensina
gravura a agua forte, em cobro e dá
licções em desenho, pintura, oleo, pas-
tel o aquarèll.a, — Ensina a domicilio.

Dr. Gabriel do Rezende — Ativo-
- Rim dc S. Luiz, 7 — DaB 2 e r- •

o mela da tarde.

ado.

Ocuii&tas

Çonsul-
fts 5 da
no melo
Telepho-
rua Oe-

or. Ayres Netto'—Operações, moléstias
das senhoras o partos. — Consultório: ruu
Direita, 31. — Rosidoncia: rua Albuquer-
tme Lins n. 92. — Telephono, 092.

Dr Rc/.endo Puech — Da Santa Casa
de 8. Paulo. — Consultório: rua do 8.
üenlo n. 41, das 3 fts 4 liorns — Resi-
dencla. Telephone n. 211.

Dr. Ismael llresser — Clinica Medica
— Consultório: Rua Quintino Boeayuva,
.0 — De 1 fts 3 — Telephone n. 1.808 —
Residência: Avenida Celso Carelll, 129 —
De 8 fts 10 horas da manhfi. — Telephone,
BRAZ 9

Dr. M. !•'. rinlti — Medico — Hablll-
tado por Utnlofl polo Governo Federal —-
O unico que fnz a cura radicalmente ga
rantlria de lodo c qualquer corrlmcntc
utcrlno — ou flores brancas por mais rc-
bcldCB quo ne_atn por um novo proccssi
sem aer preciso fazer raspngens c
operagõe», doenças do Estômago,
chltes, moléstias dc Senhoras c Syphill
Sfi attende & especialidade, todos os dias
utels. — Residência provisoriamente
Avenida Rangel Pestana n. 241
tel lirnsll. Brai — S. Paulo.

Dr. I.. P. Barretto — Especialidade:
Cura raillt-nl do hemorrholdas por pro-
ctrso sem sangue, sem dôr
formjn. Rua Barra Panda,

nem
Bron-

Ho-

Ur. \\. Gordou speers — (M. lt. C. ü-,
L. O. P. London). Medico o operador. —
Residência: Alameda B. do Rio Branco, 1;
Tolophone, 404. Consultório: rua do 8.
üenlo, 03, sobrado, das 2 fts 4 da tarde
Telephone, 1.023.

Dr. Murio Otlunl do llexondo — Espe-
clallsta para aa moléstias <'-• upparclho
urinarlu. — Residência, Rua o. Carlos do
Pinhal, 30 — Telephone, 4.082. Escripto-
rio: Largo do Palácio. 5-B — De 1 fis 4.

Dr. Anutraiitc Cruz — uperaüur o par-
.,-lro. — Consultório: rua do Thesouro n.
}, daa 12 fts 2 horas da tarde. — Tele-
phone n. 709. — Residência: rua Sete de
Abril n. 08. — S. Pnulo.

CLÍNICA NEUROTHERAPXCA do dr.
Eduardo Guimarães — Intcrnato e exter-
nato. — Tratamento da fraqueza nervosa
o mental, das nevroses e psycho-nevrosos
— Reeducação psych loa, motora o visco-
ral. — Rua Barão do Itapetlnlnga, 74, de
9 fts 11 e a rua Quinzo de Novembro, 64.
de 1 fts 4.

S. Aratiingy — Dentista pela Dental
School da Universidade do Pensylvanlu,
dos Estados- Unidos; ex-assistente do pro-
fessor Peeso, da Phlladelphia. — ClabinO'

rud 1" So ibn

Giisiaii Kueiioii — cirurglilo üeniistu —

Gabinete, rua 10 do Novembro, 0 — Tole-
phone, 1.391 — Residência, Alameda Cie-
vel and, V9," 

S. Sousa Ramos — Clrurglüo-dentlsta.
— Ex-auxiliar do cirurgião-dentista Al-
fredo de Almeida. Gabinete: rua S. Bon-
to, 20 — Telephone, 2.715.

Prof. Alberto Bcnedelll — Lente da cll-
nica ocuüstlca o de patholofila dos olhos,
da Unlversldndo de Nápoles, habilitado
no Rio. — Consultas: de 1 fts 4 — Rua
Dr. Falcão, 12. — Telephone, 2.544,
~~br. 

Tlieoilciniro Tfllcs, OCUltsta com
longa pratica da especialidade. Cons.:
Rua José Bonifácio, 21 (do 1 fts 3). Re-
sld.: Avenida Tiradentes, 92. Teleph.
3.545. -

Dr.- Pereira Gomes — Ex-lntorno de
clinica ophtalmologica. Ocullsta ãa Po-
lyelinien o da Santa Casa. Cons.: Rua
de S. Bonto, 43 — Teleph. 2.175. Roa.:
rua Augusta, 10.

Os drs. Dario KIVcl.ro e
pos Filho o o solicitador
lOrn o eeu
Deodoro n,
2.974.

escriptorio
G (sala n.

Siqueira Cam-
Gontrnn Reis

fl. rua Marechal
4). — Telephone,

Corretores ofticiaes

Dr. Joaquim Pinheiro Pariinuguá o dr.
Jovino de Faria. — Advogados. — Trane-
feriram o seu eser.i.-tcrio para a rua Boa
Vista, 4 — l.o andar.

Dr. Reynaldo Porchat e Mendonça Fl-
lho — Largo da S* n. 2. — Telephone
n. 210.

Dr. Rublno Melrn — Prolessor do cll-
nica medica na Faculdade do Rio —
Consultório, rua de S. Bento, 30 (1 na 4)
— Residência, rua das Palmeiras, 9 —-
Telephone, 4.500.

Aubcrtlo — Cliurgião-uentista. — Ato-
lestias da bocea o seus annexos. — Cll-
nica especial para crianças — Ralos X.
— Rua 10 de Novombro, 33, 2.o andar.
Telephono, 1.838.

João Gomes Barrelo — Cirurglão-den-
tlsta. Rua Barllo do Itapetlnlnga, 41-A
(Hnbriitío). ,

sem chloro-
37.

Dr. 1'lnjclro Cintra — Do corpo clinico
da Far.ta Casa—Consultório: Rua S. Ben-
to, 30, de 3 fts 4 — Residência: Av.
Angcllea, 9 — Teleph.. 1.24S.

Dr. Syneslo Rangel Pestana — Medico
t"o Asylo dos Expostos e do Seminário da
Olorla. — Clinica medíc*. especialmente
crianças. — Resldcncla: rua da Consola-

Dr. Ferreira Lopes — Meoicu-Oporaoor
— Consultório: rua 8. Bento, 80 — De
2 fts * — Residência a rua Central Jar-
dlm. t — Telephone, 1.S94

Dr. A. O. de Camargo — Medico opo
rador. Cirurgia em geral Gynecologla,
partes e vias urinarias. — Consultório:
daa i: fts 3 horas da tarde. Rua de S.
Pcnto n. 25 (altos da Drogaria do Le&o)
— Telephono do consultório, 1.564. —
Residência: rua Rego Freitas n. 81. —
Telephone da residência, 1.673.

Dr. Lycurgo Pereira — Molostlas inter-
na do crlnmjas o dos orgams genlto-uri-
narlos. — Residência: Avenida Rangel
Pestana n. 298. Telephone, 24 (sccç&o dc
Bras); — Consultório: Rua Quintino Bo-
c.nyuva, 20, — Telephone. 1.S0IL

Dr. Monteiro Viimiia — Especialista cm
moléstias das crianças, com pratica dos
princlpaes hospltaes da Europa. — Resi-
•Iene Ia:rua Itambô. 18 (Hyglenopolis) —
Telephone n. CC. Consultório: rua Boa
Vista, 11, do 12 fts 3. — Telephono n. 638.

Ür. Costa Valente, medico parteiro, com
vinte e quatro annos de pratica, pode ser
procurado a qualquer hora, no Bras, &
avenida Rangel Pestana n. 280-A, onde
reside e tem consultório — Telephone.
2.376. .

OLHOS OUVIDOS, GARGaNTA e NA-
RIZ — Dr. Bueno de Miranda — Com
pratica de Paris e Vienna. espcclalldta da
Polyclinica e 8anta Caaa de 8. Paulo. —
Consultório: rua Direita n. 3, de 12 fta S.
— Residência: rua Arthur Prado. 86.

niicneie ülppnrróne — uruigiuo-ueu-
listo. — Cura rapidamente, co.ii garan-
tia e sum- dOr qualquer moléstia dos den
teB o da bocea — Consultas
horas. — Rua S. Bento, 93

das 2 fis 6

Dr. J. Briiio — Especialista em mo-
lestias dos olhos. Ex-medico nssistento d.i
clinica ophtalmologica do prof. E. Fuchs,
da Universidade de Vlenna d"Austila,
com vários nnnos de pratica nos hospl-
taes do Vien.ia, Berlim o Londres. Ocu-
lista da Santa Casa üe S. Paulo — Con-
sultas, de 12 o meia fts 4 — Consultório e
residência: Rua Boa Vista n. 31 — Tele-
phone n. 418.

Drs. Jullo Maia, Renato Maia e Silvio
do Andrade Mala, nd rogados — Escripto-
rio, rua Josf; Bonifácio, 7 (1.0 andar, sa-
ia ..) — Residonoia. rua da Abolição, 1 —

Tòlephone, 107.
O advogado i>". oiegarlo de Almeida,

de volta do sua viagem, acha-se do novo
ft testa do seu escrl),torlo, ft rua da Boa
Vista. 9-B, todos os dias utels, das 12 ft»
4 da tarde.

Mendes, Moraes Burros.
Vieira do Mornos Filbo.

Lui/. Anlonlo ile Sousa — Corretor of-
ficial. — Escriptorio: rua Alvares Pen-
teado n. 43. —- Telephone, 1.022. — Resi-
dencia: alameda Barros n. 20 — Telepho-
ne n. 1.120.

Eduardo Dreux — Corretor otficlal. —
Èsçrlptoílo: rua Alvares Penteado, 60, ai-
tos do escriptorio Lconidas Moreira. —>
Residência: rua Condo S. Joaquim n. 2C
— Telephone, 1.5 5 0.

Eloy Cerqueira filho — Corretor ottl-
ciai. Escriptorio: Travessa do Commorcio
n. 6 —- Telephone n. 323. — Residência:
rua Cardoso Ferrão, 3 — Telephone n.
633.

Pharmacias recommenclaveis
Pliarmacia Assis — Rua lá tle -Novem-

bro, 0 — Receituarlo cacrupuloso o pre-
coa sem competidor. — Serviço completo
1e Sorumthorapla —- Especialidades pe-
los precos do Drogarias. — Hòmoepãthla
do dr. Magalhães Castro — Entrega a
domicilio sem nugmento do pl"oy.p.

Drs. Octavio
loão Sampaio

Dr, Eusebio do Queiroz — Ocullsta, re
sidencia — Avenida Angélica, 7 — Tc-
leph. 329. — Consultório: rua S. Bento,
45, de 1 fts 4 — Telephone n. 275.

0. Snuvugcol A.ssuiupi.110, cirurgião-
ouro e vulcanlto. Hygiene, perfeição e
dentista — Especialista em trabalhei a
ouro, dentaduras artiíiclaes completas, de

garantia nos trabalhos. — Precos módico.»
Consultas do 8 da manhS fts 5 .da

tarde. — Largo do Thesouro, 6, sala; 3
Palacote Bsmberg.

ne
8-A

SSO.

Consultório: rua JosS Bonlfa-
das 2 c meia fta 4. — Telepho-

CL NICA GERAL — Parl«.s e OperaçSft-
Dr. Riinlíacio ile Castro — Residência

rua Wrgueiro, 9 — Telephone, l.SSS —
Consultório: rua da Boa Vista. 62, de Z
6* 3.

Dr. Pereira tle Kcxcnde — Mole«la das
crianças. Cona., rua S. Bento 76, daa I e
mela 4- 1 o rr^ela. Rua Martlm Francisco.
132. Telephone, 4.214.

Dut-nças da pelle e syphilis — Dr. João
de Aguiar Pupo, ex-Interno da clinica
dermatológica da Faculdado do Rio. Tra-
taraepto de syphilis pelo "«06* e "S14"
— Consultório, rua de a Bento. 4». Te-
lephone 2175 — Das 3 fts 5 h. — Resi-
dencla, Aven. Paulista, M. Telephone
3820.

Manuel Kibeiro dc Araújo — Cirurgião-
dentista — Garante com perfeição qual-
yuor trabalho quo lhe soja conliado e a
tnodlcidade nos preços. — Consultas dlur-
naa e nocturnos: das 7 fts 6 da tardo c
das 7 fts 9 da nolto. Consultório: run
Carvalho. S7, esquina do lnrgo Brigadeiro
Uni vão.

Moiesliiis dos Olhos — garganta — nn-
rlz o ouvldot — O dr. Jnmbeiru Costa, do
volta do sua viagem fi. Europa e aos Es-
tados Unidos, tem seu consultório provi-
sorlo ft rua da Bia Vista, 30-A, sobrado,
ondo dft consultas das 2 c mela fts 4 e
mela horat da tarde todos os dias utels
(excepto aoa sabbados). Telephone n.
i 267. .

Escriptorio: Rna Direita,
phone, 21(".

10-C — Te-

Engoriieiros

J. Travaglini Ai Comp. — Rua S. Bento,
12 — Desenhos, Boproducções e Dactilo-
graphia. — Vonde-so papel galllco.

Phurmacln o
direcção do pr-
Manila.

Protnptldão,
parte technica,
liento. 5S-A --

Druguriu Central, sob a
prietario Polycarpo Lopes

máximo escrúpulo nn
o precos módicos. R':a S.
Telephono, 1.253.

rtutriiiiut
proprietário

Caldas — Sob a direcção do
pharmaceutico Alcides Gris-

-iuma do Figueiredo. Rua General Jar-
dim, 55, esquina da Amaral Curgel —
Telephone. 733. Entrega-se a dn Ilo.

Advogados
Dr. Jofio Arruda — Lente da Faculda'-

de de Direito — Escriptorio: rua Direita.
2 — Tclcphene n. 1.79S — Residência: L.
S. Cecília, t; — Telephone n. 724.

Dr. Bcnevldes Figueira — Advogado —

Largo dn Sé n. 2. tala Telephone 3.60f

Dr. Nunca Cintra — Residência: rua
Duque de Caxias n. 50-B — Telephone.
1.649. Consultório: Palacete Bamberg, rua
Quinze de Novembro, entrada pela ladel-
ra Jofto Alfredo n. 5 — Especialidade:
Diagnostico om geral, molestlaa do esto-
mago e Intestinos, doa pulmSeo, do cora-
ç&o e daa senhoras.

MOLÉSTIAS DE CRIANÇAS
Dr. Leito Baetos — Medico e Operador

— Consultório: Rua de S. Bento n. 17 —
Daa S fts í. Residência: Rua Pedro Ar-
bues n. « — TeL. 671.

Josó Ribas — Cirurgião dentista. Ave-
nlda Martin Burchard n. 50 (Braz). Faz

,ualquer trabalho dos mais aperfeiçoa-
dos o modernos de arte dentaria. Garsn-
te todos trabalhos que lhe sSo confia-
dos. ___,

Matheus Fanuain — Cirurgião dentista
 Kaz qualquer trabalho dos mais nper-

felçoados e modernos da arte dentaria
pelo systema norte-americano — Cônsul
taa: das 7 e meia fis 11 da manhã c das
1 e meia ta Ma tarde. — Rua Alvares

Drs. Abelardo do Cerqueira cv.sir o
Arnaldo Porclml — Advogados — En-
carregam-se de todo o serviço de sun

profissão, na capital c no interior do Es
tndo.

Escrlp.: Largo do Talado, E-B
n. 2. E. Paulo.

— Saia

Luiz Strlna & Comp. — (Casa existente
desde 1S90). Desenhes do mechanica, ar-
chitectura, topograpbla, etc. Reproduc-
ções de desenhou até- 3 metros dn compri-
mento por 1.50 de largura em um só pe
daço. Lâmpadas para imprimir do noite

Machlnas relativas para Impressão dc de-
senhos sem limite no comprimento. Ga-
lerla de Crystal, 13 — Caixa, 470 — Te-
lenhono: escriptorio, 2.709; officina n.

Õ04.

Desenhos e reprodueçôes do desenhos
i prusslato o fcrro-galilco. — As cOpla»
¦¦lo entregues no mesmo dia. Accelta-se
qualquer desenho dc archllectura, meebo
nica, topr,f.raphla, obras do arte, etc. —

Largo da Sé. 15. segundo andar, sala
n. 3 — O. Meira dc Vasconcellos.

Pliarmacia e Drogaria Santos — Rua
de X. Bento, 7-l-A — Telephone, 874. —
As receitas são aviadas com o máximo
escrúpulo. — Entrega a domicilio. — De-
posito de preparados pharmaceuticos o
perfuma rias. _

Hospitaes

Penteado n.
— a Paulo.

4-D (antiga do Commerclo)

Straa-*, e Ftlho — Clinica geral «Ia boc-
ca. — Especialidade: Correcç3o das ano-
maltas dentárias c dentaduras sem cha-

pa. — Largo do Thesouro, i. — Sala n.
2. — Telephone. 3.0S3.

Dr. José Piedade, advogado — Escrl-

ptorio: rua S. Bento. 38, sobrado. Tele-

phone. 952. Residência: rua Martim Fran-
cisco, 133. Telephone, 645. Acceita e tra-
ta dc quaesquer questões forenses e admi-
nlíitratlvas, nesta capital. Santos e Rio de
Janeiro, onde tem correspondentes espe-
cises.

ADVOGADO -- O cr. Eugênio Leonel,
presidente do Instituto Universitário do
Estado de S. Paulo, e navegado, com cs-
taglo forense de quarenta annoa. incum-
be-se de causas cíveis ou crlmlnaes, em
qualquer fOro do Esttido, e. cspEclalmcn-
te, de recursos e appellaçôes, perante o
Tribunal de Justiça. — Escriptorio, ft rua
Josí Bonifácio. Íí-A, 2.o andar, sala

ia 7.

A. E. Vlclrá de Almeida — Engenhei
ro — Medições e dlvlrões de terras.

Estudos completos e construcção de
estradas de ferro.

Installações dc pedreiras e do cera-
mica.

Rua 15 de novembro n. 32 — Balas

Cnsa dc Saude do dr. Homem do Mellu
— Exclusivamente para moléstias nervo-
sas e mentaes, tem como enfermeiras, Ir-
mfts de raridade. — Esplendida e espn-
cosa checara no Alto das Perdlzc-. —

Medico residen:o nn estabelecimento. —
Pr. Homem r.» Mello, com mais de 20
a:;:.os do pratica; medico consultor.

Franco da Rocha, director do Hospício
dc Juquery: Informações ft rua Dr. Ho-
n.em dc Mello. 500 — Caixa do correio
n. 12.

Tabelliães

Dr. A. dc tampos Salles — S.o Tabel-
Hão de Notas, tem o seu cartório & rua
Anchieta n. 1. (Antlra rua do Palácio).
Residência: Rua Tamandaré n. 120.

O SEGUNDO TABELLIÃO de PRO-
TESTO de LETRAS e TÍTULOS de DIVI-
DA, Nefclor Rangel Pestana, tem scu car-
torio ft rua da Boa Vista, 37.

Dr. A. Gabriel da Veiga — Juiz de di-
reito cm disponibilidade, ll.o tabellião.
Rua S. Bento, 42-A, em frente ao Gran-
de Hotel, aberto normalmente de 8 fis 5
— Telephone, 2.210 — Resid., rua Arau-
Jo, 7. Telephone. 237.

Instituto rauii.-ia — Dirigido pelos drs.
A. C. de Camargo o Baeta N'e\cs. — Esto
novíssimo estabelecimento estft r.berto a
todos os facultativos e comprehende: Sec-
ç&o para cirurgia c moléstias geraes (rne-
tios contagiosas), com 50 quartos e 3 sa-
las opcratorie.s. Secção para moléstias
mentaes c nervosa*, comportando 3S pen-
slonislns, dirigido pelo dr. B. VamprC —

Hotel com 23 dormitórios para ho.-peder
cmivalescentes o pessoas que reompa-
nham os enfermos. — Todas r.s secções
«ão cm pavilhões independentes. — Tra-
lamento de primeira ordem. — Colloca-
cão a mais saudável de S. Paulo — Par-
que. bosques, Jardins. — Avenida Pau-
llc'a entre os ns. 49 e 51 (rua Pnrtlcu-
iar).' _ caixa. 247. — Telephone. 2.243.

 EnvIar-se-5o prospectos a quem pe-
dlr.

Seguros, -ílatnaiiüadSs e Pebiões
Mutua Ideal — Com a economia de

51500 mcnsae3 poderels ter uma casa de
graça cu um pecúlio de 10:0005000 cm
dinheiro. — Para a inscripção, dirigir-se
ts. s4de, ft travessa ia Sé n. 3 (sobrado)
l.o andar. — Caixa do correio. L231
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Muntu-rio da Cnmlilii - - Eoi leili do
«uxIIIoh íniitiiiiii. Autorizada a fum di nar
na riopulillcn polo dec. do govornr ' lu-
rnl n, 7.H5Ü. Dcpoglto do garantiu n '1.10-
«ouro Kcilnr.il, _nO:000$(IU(l. Stile, Itu Dl-
ralia, :n — H, Pnulo -- Orixá pc n.
lino —- Biícouraal no Hiu do Janolro: . .o-
nlda Contrai n. RO, nobrnilo, — Caixa ] oa-
tal n. 1.028 — Pecúlio mínimo llOiOOOiuo;.
— Pocitlio máximo, ]00:00ll?000 — Unien
no iiraiiii lino cptnbolòco pòoullò mínimo,
>— RC-rlcn do 3.000 _ne',i«, — O pecúlio
mínimo (- pago aou liorítulros ou bonofl,
elnrlu dp soeio fiillccldo, roja cinnl fOr o
numero do sóolofi Irindrlptoa nu data do
«on falloòlmoiito.

AnalysoB
tllilinlcii o MiõroHCiipln CJIIiilcns —'• do

phnrrhnootitlcd Mnlliado Filho. — T.alio-
ratorlo: Una rto S. Bento, 2-1 (S.n andar),
rtiiH 10 horns fta •! rta tardo. — Tolophònp,
2.R72 — Rosldcnclã: rua Barra Funda,
10 — Tolophono, .1.R0R.

Cotia do Lo'to
Ncslo rslabel, nenln de gen rçBOS C plii-

lantbropícos in!:.'los, fie iu resolvido agora
a riilregn, n do:..' •ilto, tle leite esterilizado,
co-peten! iticnlr fiscaliz:: lo por um pmfis-
sictinl, S("á grai.iito, orno sempre, nos po-

I rçs, lendo uni peq' iío auxilio pnra o
transporto; remunerado para as crianças,
cujos paes têm recursos siiíficienles, mas
desejam, entretanto, alimentar os filhos com
esse leite, por ser garantida a esterilização c
já vantajosamente conhecido. Os interessa-
dos poderão aprosrntar-sc á rua Aurora ll,
in, onde encontrarão uni dedicado medico
que lhes dará as explicações precisas. Ao.
pobres que lá forem receber o mesmo leite,
este ser-llies-á distribuído, cm absoluto, gra-
tuilaincnle.

—í^í**-^-

it armorarias
Murmuraria Centrnl — Llquldugilo dc

TumnloH, Alijou, Cruzos, ete. — Preços
com 20 jinr conto rto abatimento, por mo-
llvo rto reforma do predio — Run Xavloi
do Toledo n, 17-A — 8. Paulo.

Murmuraria llluncs ¦— Unlca cana qu<-
fnz o.s trabalhos 20 por cento mula liara-
to dn -iuo as outras. Espoclalídado en:
túmulos; vor pnrn crer. — Rua Bcnjn-
min Çõiís.tãnt.

A Marmoraria Tavolnro 6 a Union que
possuo oa melhorei tiimíilbs, — Venda d_
mármore em bruto, rto primeira quall-
dado, a prõçoa reduzidos: rua rto Santo
IphlROnla n. C9. —¦ fi. Paulo. — Toleplio-
no n. 0B2.

Alfaiatarias recoinmenclavoia
*j"ao 

vim; i'.\i i,isr.\.NO" _ ..iiiii,,,..
00 da run dn Bòii Visita, 50-A, pnrn n
incsmn rim. 19.

Alfnliilnrlii — Vieira Pinto .'i Compi —
Bua Hon Vlatn, ,|8 — K. Paulo.

\ Agencia Geral tias Loterias
Si A

Capiia! Feiierai e S. Paulo
Julio Antunes de abreu & C.

K. Dfreíta, K» - S. Paulo

legaes 1

Casa Riltinlcr — Alfaiataria do l.a or-
iflem e bgcç&Ò complotn dc artigon flnop
para liomons.

Ttua l_i de Novembro, SO
íim ....... .. — Transferiu a suu iu-

falatarla para o primoiro nnrtar rto mos-
mo iiroillo, com ingresso da rim Bon
Vlsln. 41,

Casa Volponl — Alfaiataria do primei,
ra ordem. Premiada na BxpòsIçBo Nacio-
nal do 1908. AMADEU VOLPONl — Tlmi
Santn Ipliiponla. 110 — Telephono, 1.98C
•- S. Pnulo.

Estabelecimentos de loterias
Ousa Dolivaes — Agencia geral ün lo'-

teria úo S. Paul». — Rua Direita, 10 —
Caixa, 26 — Endereço 'telographtcO "DO
tiTVAES" — S. Paulo.

Hotéis rocomntenclaveis
ilOTHIi 1....AS — Asselo, commodl-

dado. a pro^oa razoáveis. — Celestino
Costa o Manuol Lopes — Rua Brigadeiro
Tobias n. 83.

1'onsSo allemã — Kua JoaO Bonifácio
2 — Telephone h. .1.059.

Pcnsüo preferida pelas exmas. famílias
o cavalheiros distinetos. — Preços niodl-
cos.

Assojo o promptldão. — Refeições avul-
sas, : .500. Meia garrafa rte vinho, 500
rí'ls. — ~> 

proprietário, Flchtler & De-
gravv — Caixa. G00.

IIolol Bolln Vlsln — Rua Boa Vista n.
34 — Telephono, 210. — Caixa postai.
311. — Endereço tclegraphico, "Sarti".

Suppiomento na Galeria do Crystal. —
Hotoi dn primeira ordem.
x—

Diversos

Bilhares -— Vonilem-se bilhar"-
naes o oxtrarigelrõs, novOíf ou usados,
bem como todoa os pertences, bolas, pan-
nos, tacos o outros artigos concernentes
no meamo ramo.

Rua Mnnrt, 201. — ... Perülo.

L o tt é ii15 a s F.èíSépáès
íàssiiatiihS.

SOs o.Õo$Òo.o
l'nr ??03()

Grítndioso jíl.-ino

] SaEsfciarilo, __ de Quiubra
1." promio, 200 oontos
2." 

' 
_ 100 »

3." 50
BIlhQtq Inteiro '>,,' , iracçSea 1$

CORREIO PAULISTANO Domitifjo, 21 de Setembro tle 1913

fNlíltlf.!.'

n
1'ItEPEITUXU MUNICi-AJí

Constr ii.-ção de passeios
Kaço publico que, nos termos da lei n,

1.58!, dc J2 dc agosto dc lyi2, e dentro
d , pra.n ile Co dias Improrogavels, a con-
lar de ií! do corr ntc mez, dcvcrlo , s pro-
prlctarlos de casas c terreno, cxistcnies As
i","'.s Aracajíi, cnire as ruas Pernambuco e
Maranhão, lado dos números pares; Sil-
va Jardim, critre o largo do Belém o a <-¦
traila dc 1'Vrro; llerval, entre a:i ruas Sil-
va Jardim c João Hucno; Conselheiro Hro-
toro, entre as ruas das Palmeiras e Biguá;
Pernambuco, enlre as runs Kio dc Janeiro
e Aracaju, lado dos números impares; Pi-
res da Motta, entre as ruas Mazzini e Iluc-
110 de Andrade, lado do Instituto Vaccino-
genicoj c alameda Sanlos, enlre a rua Au-
(justa e alameda Rocha Azevedo, construir
os necessários passeios. No caso dc serem
construídos o.s passeios depois da termina-
ção dn praso acima referido, deverão os
interessados comnuinicar isso á Prefcitu-
ra, afim de, verificada a veracidade da com-
piiinicáção, sor feito o cariccllnmdntò do
impnsl. 1 de 20 réis diários, por metro li-
ncar dc Riiias assentadas a contar dc 18 do
:orrcntc mez.

Kssc imposto não comprclicndc os pas-
seios construídos dentro do praso de fio dia?
acima referido. Os proprietários, quando
lòiistroirem os passeios, se sujeitarão ás
irescripçõcs estabelecidas pela Prefeitura
liianlo ao material e ao typo respectivo, ty-
io esse que deverá ser uniforme em cada
rua. sob pena dc serem desmanchados os
nesmos passeios c mantido o imposto, como
;i não tivessem sido construídos.

Os proprietários são obrigados a man-
(1-os em bom estado de conservarão, sob
una dc pagarem o referido imposto.

pirect.oria dc Policia Administrativa e
flygicné do Municipio dc S. Paulo, 17 de
icteh.1i.rb de 1913.

Pcln director,
iTosê Gonzaga.

SEOUISTAUIA DK KSTADO DOfi NKGO.
OIOS I>A A' KKUJT/riillA, COM-
MJiUtÒIO K (":l!AS POULICÀB

KDITATi
Iniíustrln Animal

xmn. sr, flr, soorotnrlo
rcio o Obras )'u-

InlereiiSii.iiiB que

-i<)mm oe s. paolo —
S.a-feSira, 6B ele omíuíUspo

IV r l$.r)C0; frncçSos 900 ròia

Oa pedidos do interior derem ser dlrlcidos
com mais $fiQ0 rela para o porto flo Correto

nos ngèhtés Cernes1

Julio âniunes do Sbreu & 0.
R. Direita 39, Caix. 77, S. Paulo |í

aEESaB®8BZS^_3É5v_5S!®ÍÉ1E^'!"i»?i'?w^

Gimrila Nacional — Secretario Geral do
Commando Suporior: rtua da Boa Vinta
n. 31 — Teleplione, 2.IÍV7. Bxpodlehte,
dns 11 Ca 4 horas da tardo nr,s dlna utela

A Soclcilndo U, I. Protectorn do.s An',
maes — ltecelie em sua aede, 15, rua Gi,-
neral Couto do Magalhães (anlliía Bom
Retiro) reclamacjõea c queixas sobro mnua
trairei 1103 animaes.

AtlSO-
Piillpncln Vlc' Ovlífío Hnssi

Acham-se em cartório i:s rçláçíes dós
credores e os documentos da referida fal-
lencia, que podem ser examinados pelos
interessados, pelo praso dc cinco (lias, a
contar da publicação desle.

Durante esse praso, os créditos incluídos
naquella relação poderão ser impugnados
quanto á sua legitimidade, importância oil
classificação.

A impugnação deverá ser dirigida ao 111.
juiz da segunda vara commercial, pnr meio
de requerimento instruído com documentos,-"• nrovas. Outrosim. a
assembléa dc credores esta ues.isiiauo para
o dia 2.) do corrente, á í hora da larde, no
Foriiin Civel.

S- Paulo, 18 de setembro dc 1913.
O escrivão interino,

Ca mi to tU. Oliveira.

Aviso ao publico
Da casa do dr. Álvaro de Toledo, á rua

Albuquerque Lins, 95, foi furtado um tin-
teiro dc prata, dc alto valor.

A pessoa que o adquirir perderá o direi-
to a qualquer indemnização, visto tratar-se
dc objecto furtado.

S. 1'aulo, 20 de setembro de 1913.

ESCOLA XOK.MAT, !)!•: S. GARÇOS
Concurso

Ue ordem do professor Juvenal Pentea-
j do, dlroctor dosta Escola, I:u;o publico

aoa interessados qúe a.s provas de cdh-
curso iiara a cadeira do Geographia,
Chorograpliia do Brasil e Cosmogrnphla,
terão inicio fis 12 horas do dia 25 dn
eorrente neste estabelecimento, não sen-
do por motivo algum justificada a au-
soncla de qualquer dos senhores eandi-
datos, Acham-se inscrlptos os srs.: Zul-
miro Ferraz de Campos, Saulo Ferraz do
Andrade o os bacharéis Antônio Bam-
bert o Durval Alves da Bucha.

Socrotaria dn Kseola Normal de S.
Carlos, IC de setembro de 1013.

O secretario,
Waldomiro CnleJro.

Campos Novos
do Paranápanema

Política local
Não obstanto nenhum valor politico ter,

dispondo apenas do meu voto, para ovi-
tar explorações em torno do meu humilde
nome venho declarar quo rston absolu-
tamente afastado da política local, nadn
tendo cnm este ou aquclle grupo politico.

Campos Noves do Paranápanema, 8 de
setembro de 1D13.

Josó Yliat Nogueira Cobra.

Já reflectisfe algum dia quo n"mai<
JL. poquonnp

eou.iis podom prodiir.ir 09 mais torriveis effei-tos'. A peqimnn e.pinlm tornu-so preRo, o-
prògo torna-se «ntlimz e. o nntbraz podo produzlr :i morte. Nio e. peres doinãsiaao tempo e
a'ç7onV2,niMme de Biére Coirre
tnrontrn-sc em todu. .s plinrmiiei«a do mundo mloirn

e»z=

i&'-

Carlos dc Campos

Sylvio de Campos
AUVOOAUOS

Kscrip.: Casa Marllnlco -Sobrado
1'raça ANT(.5ro Prado ir. 13

SERVIÇO SANITAKIO
''ommlssão contrn o tracltomn o oiitriü

molcst!a_i dos olho»
O Pnato da Commlssilo no Uraz, fi ruè

Monsenhor Anneleto, 4G, achn-so Cx dispo-
ilção do publico para tratamento gratuito
ilessas molcHilas, das 8 horns da manh_
is 3 dn Inrdo.

KDITAIi DE PRAÇA

O dr. T.uiz Ayres dc Almeida Freitas,
iuiz de direilo da segunda vara dc orpliani.s.
desla comarca da capital do Estado de S.
Paulo.

Faz saber que no dia vinte c seis (26)
dò corrente mez, ao meio-dia, na porta do
edificio do Fórum, á rua Onze de Agosto
numçif) quarenta e um (41), o porteiro dos
auditffrios João dc .Sousa Oias Batalha, 011
(piem suas vezes fizer, trará a publico pré-•:ão dc venda e arrematação e venderá a
quem mais der c maior lance offerecer. aci-
ma dns avaliações, com o abatimento legal,

is ininiovcis abaixo descriptos, pertencentes
aos espólios dos finados dr. João da Silva
Cnrrão c d. Porcina Brasilia Nogueira Car-
rão, que se acham livres de hypotheca, a sa-
ber: — Uni lerreno pro-indiviso, dc cento
e sessenta c oito braças de frente, situado no
lüiirro do Fonseca, freguezia do Belcmzinho.
desta capital, fazendo frente para a estra-
dá geral do Caguassu', principiando no cor-
rego denominado "Ubecaba", subindo por
uni caminlio velho, que tem, até chegar no
ponto mídc completa oitenta e quatro bra-
ças, dahi a rumo direito até sahir em uma
pirada, onde alcança oitenta c quatro bra-
ças, descendo dessa picada até dar 110 mes-
mo ribeirão denominado "Ubecaba", c su-
bindo o ribeirão acima, até encontrar o lc
gar onde principiou, cujo terreno, ?r .m
descripto, avaliam pela quantia dc dr'. con-
tos de réis (2:000^000), c que "..c á praça
pela quantia de 1 :fioo$ooo (ui>- conto c seis-
centos mil réis); um terre"- no sitio "Ita-
i|uaraccnduva", bairro d Fonseca, íregue-
zia do Belémzinho, de . capilal, vendido
pelos herdeiros de *' ..mel José Rodrigues
ao conselheiro Jiiãõ da Silva Carrão, mediu-
¦\n .-„, _.'qucírès, mais ou menos, limitando
om terras pertencentes aos mesmos herdei-

ros, avaliado pela quantia de tres contos e
quinhentos mil réis (3:5oo$ooo), e que vae á
'iraça pela quantia de dois contos e oitocen-
tos mil réis (2:S'oo$ooo).

K para que chegue ao conliecimento dc
iodps, mandei expedir o presente edital, que•erá affixadu no logar do costume e publi-
ado pela imprensa. Dado c passado nesta

cidade de S. Paulo, aos quinze (15) dias
do mez d,- setembro de mil novecentos e
treze (1913). l.u, Francisco da Silveira
Guimarães, escrivão, subscrevi. — Luiz Av-
ries A. Fr cilas.

Dlrcotnrln il
Do ordom do

dn Agricultura, Còmn
bilons, comrnunlco ai
im dln l.o do oulubro próximo bo reall
z; rft no Posto fjòotcci.plro Ccnlrnl "Dr.
"nrlim llniciliii" o concurso purn proon-
çhlmonto do cargo do auxUlar-votorlna-
rio. O c-oncurno cnnutaríí, do provn pscrl-
pia n oral, versando sobro os seguinte."
pontos:

n) Prova escrlpta — Roiatdrlo dlrl-
gldo no sr, chefo do Serviço Veterinário
aommiinlcãnflo a òonsto-lhcílo do uma mo-
loatia 011 dpoldorito sobro um nnlmal, In-
llenndo ns medldns do urgoneln. aãopta-
dns o os curativos a sorom fólios.

b) Prova ornl o pratica — l.o exnme
dns doentes e dn, applleaçilo do tr.Ma-
mento ou de umn ntadurn.

2.0 Uma oporaçüo simples do prlmol-
ra necessidade.

S.o Prepaniçiio de medleamenl.oíi ten-
•Io por baso a receita do veterinário.

O cnndidnlo oscolhldo para o cargo de
auxlllar-yoterlnarlo torfi, a seu cargo: a
conservaçHo dns instrumentos do cirurgia
o bactcrlologia, a iihnrmiicla e todos os
apparelhos destinados ao serviço do ve-
torlnnrla; es cuidados o curativos dos
animaeà cnfòrmps; òbèdèccriclÒ Tis Indica-
ções do veterinário; a preparação e adml-
nistràctto dos modlcampntoB.

Dovnríl aehar-so no PohIo Zòotochnlco
Ccnlrnl, diariamente dos fi íis 10 horas

. mnnhã o do 1 fis ií da tarde.
Os candidatos no concurso deverão re-

querer sua inseripçüo no sr. director do
Industria Anlmnl, ali' o dia 27 do eor-
rento mez, juntando ao requerimento os
seguintes documentos:

a) cbrtidílo nuo domonutro edado rom-
pinta do 21. annos;

b) Attestado de Idoneidade;
d) Attestado medico provando nilo

gòffrer do molostia cnntní?Íof.n.
S. Paulo, 16 de sotembro de .1.1)13.

T-iilz Mlsson,
Direotor.

GXMNASTO T>.\ CAPITAL DO ESTADO
DE S. PAUI.O

Do ordem do sr. dr. Augusto Freire dn
Kilvn, diroctor destoj Gymnaslo, faço pu-
blico quo, em cumprimento do offlclo d.i
exmo. sr. dr. secretario do Tntorlor, de 8
do corrento moz, o Ah acefirdo coni o nrt.
.14 do reguinmento *do !•! de dezembro
do 1900, ncham-so í.bertas nosta Secre
taria, do molo-dla ÜS 2 horas da tnrde
pelo praso fatnl doi 2 mezes, a contar
desta data, ás Inscrlpções para o concur-
so da cadeira de physica e chlmlca.

As inficrIpí;üos snrfio fnltnn d"i confor-
mtdnde com os artigos 35 a 39 do cl.tedõ
regulamento.

Secretaria do Gymnaslo da Cnpltnl dr,
Kstado do S. Taulo, 11 de ngosto de 1913

M

O secretario Interino,
Armando Pinto Ferreira.

PAOUTjDADH DIO .MKD1C1NA E Cnílilí-
GIA DE S. PAtiJjO

Nno tendo comparecido fts aulas do dia
16 do corrento os alumnos abaixo desi-
giiniliis e provado não terem elles soll-
dariedade com os perturbadores da or-
dem nestn Faculdade, o dr. Director ro-
solveu declarar de nenhum effelto a pe-
na de suspensão que lhes tinha sido lm-
posta: Luiz Peres íliiimarães, Raphael
Vicente Costabilo, Vicente Gludice, Seve-
rlno Vidnl do Negreiros, Vicente do Pau-
la Ávila de Oliveira, Leonardo Pinto, An-
tonio Furquim do Campos, Z06 Arouche
do Toledo, Horacio Figueiredo, .Tose Mar-
condes Rangel, Antônio Francisco (Jur-
rido Gll, Albatenio Calado ãe Godoy, Cy-
ro O. Marln Mondln, Antoiib. Alves Aran-
les, Polycarpo Magalhães Vlottl, Euge-
nio Nogueira Ferraz, Olegarlo Moreira de
Barros, Loopoldlno José dos Passos, Sy-
neslo llocha, Enrico Chaves Ferreira,
Antônio I.eopoldino P.isnns .lunior, Nel-
son do Moraes Guerra, Jovlno Soares,
Itntil Iloaventura, Antônio Leão Tocci,
JosC' Ignacio Grellet, Rnymundo dc Pau-
la eí^llvn, JosÇ Condido Pinto, Oclavio
Pinto Ferraz, Benedicto Leite Penteado,
Alberto de Oliveira Santiago, Buclldes dc
Oliveira c Urbano do Vnsconcellos Pas-
sos Costa.

S. Paulo, 18 de setembro de 1913.
O secretario,

Dr. 3. Egydio.

-?-*?-

Prof. A. Detourt
G_.Arnor.oGo

Consultado por vultos eminentes
Dr.isil o da Amorica do Sul.

Consultas do 1 às 6 horas da tarde.
11 — LARGO DOS GUAYANAZES — »

Residência particular.
Telephone — 6. PAULO.

do

-??-*-

COUPONS PKEDIAES
Contra 5>j rí-is (sellos ou eatampi-

lhas; ••'!¦. , i -. eim o vosso endereço
A 'PERSEVERANÇA INTERXAClO
NAL», — Rua Direita n li — São
Paulo — recekercis pela volta do
Correio -im COUPON PREDIAL da
série B eom 10 nameroa psra o eor-
teio do dia l.o do outubro.

SECRETARIA DA AGRK.l.I/rURA,
COM5IKRCIO E OBRAS PUBLICAS

Diretoria dc Obras Publicas
Concorrcni.n para os obrug complemen-

tares do grupo escolar ilo Monte-
Mór

Faço publico iiuo no dia 2C do cor-
rente, nn meio dia, serílo abertas nesta
Directoria. cm presença dos Interessados,
as propostas «pio forem apresentadas pa-ra a execução das obras acima menclo-
nados, orçadas em 21:640)394.

As propostas fechadas e devidamente
selladas, com as firmas reconhecidas, n5u
podcriio conter emendas nem huraraa t-
menclonarílo: o preço total por extenso e
cm algarismos, a residência do proponen-
te, n declaração expressa de submissão ao
regulamento em vigor, os prasos do Ini-
cin, oondnsio o conservação das obras.

No Invólucro serão declarados o nome
do proponente e o objectivo da proposta,<iue virá acompanhada de um documento
de idoneidade e do certificado de
f.OOJOeO, pnra garnntla do contracto e
boa execução daa obras.

A gula para o deposito será fornecida
por esta Directoria, até fts 3 horas úo
tarde do dia 25 do mesmo mcü.

Os orçamentos, projecto, cláusula do
contracto e exemplares do regulamento
om vigor serão franqueados nesta Dire-
ctoria ao exame dos Interessidos, que
lambem os encontrarão na secretaria da
Câmara Municipal ""e Monte-Múr.

S. Pauio, 11 dc setembro de ISIS,
Alfredo Tir-z*.

Director.

SERVIÇO SANITÁRIO
A Directoria do Serviço Sanitário faz

publloo que nns pharmacias abaixo men-
cliin.idns se vaccina gratultnmente:

Pharmneia Tlalo-Americana — Rua
Conselheiro Itumalho n. 14Y.

Pharmneia do Sol — Rua S. Domingos
ij. 25,

Pharmaela Vaz — Rua Santo Antônio
ti. 138-A,

Pharmaela Potraglla — Largo da Me-
mnria 11. .1.rieicin Santos — Rua de S. Bento
n. CC

Pharmneia Normal — Rua Quinze de
Novembro n. BO.

Pharmacla Tipaldi — Avenida Rangel
Pestana n. 8H.

Pharmacla Oriente, filial — Avenida
Rnrigel Pestnna n. 329.

Phnrnincla Lango — Rua Vergueiro n.
10.

Pharmacla Oriento — Rua Oriente
n. 89.

Pharmacla Modelo — Rua da Gloria
n. 82.

Pharmacla da F6 — Rua Victoria n.
164.

Pharmneia Guayanazes — Largo dos
nunyannzes n. 79.

Pharmacla Beneficente dos Emprega-
dos da "Light" — Rua do S. Bento n.
22.

Pharmneia Cintra — Rua da Consola-
çüo n. 446.

Pharmacla Tn.isnra — Rua dns Pai-
meiras n. 89.

' Pharmacla Rosa — Rua da Consolação
n. 449.

Pharmaela Estrella — Rua Solon n.
7B,

Phnrmneia Cosmopolita — Rua Silvn
Pinlo n. 36.

Phnrmacla Slcula — Rua Jullo Con-i-olção n. 64.
Pharmacla Romana — Rua Immlgran-

tes n. 162.
Phnrmacla Paulista — Run de S. João

n. 860.
Pharmacla Moderna — Rua Barra

Funda n. «5.
Pharmacla Angélica — Rua Jaguarlbe

n. 130.
Pharmacla Santa Veridiana — Rua

Veridiana n. BI.
Pharmacia N. S. de Lourdes — Run

Major Sertorio.
Phnrmacla da Saflde — Rua Duque de

Caxias n. 24.
Pharmacla da Luz — Rua Duquo dc

Caxias n. 27.
Pharmneia ãa Confiança — Run SJoão n. 2B6.
Pharmneia Lab. Paulista —

Guayanazes n. BS.
Pharmacia Vllla Buarque — Rua Rego

Freitas n. B8.
PhnrmacU Dr. Siqueira — Rua Lopes

Oliveira n. 98.
Pharmacia Santo Antônio — Rua I»-

pes Chaves n. 44.
Pharmaela N. S. do Rosário — RuaConselheiro Ramalho n. 9S. .
Pharmneia Cnstlçllono — Rua Santn

tphlgenla n. 46.
Pharmacla Urbanl — Rna do Theatro

n. 1.
Pharmacta Santa Maria — Rua Orien-¦ e n. 8».
Ph..rmacla Cotaldl — Rua da Moôca

n. S68.
O secretario,

Joaqnlm R. Teixeira.

EDITAI.

A Directoria ão Serviço Sanitário far
publico que, em virtude do artigo 503, do
.tegulamento cm_ vigor, o Instituto Bacte-
rioíogicò farn ..atuitamente o exarac dos
escarros enviados pelos médicos ou pelos
pr.rlicularcs, afim de facilitar o diagnostico
da tuberculose.

S. Paulo, 24 de agosto de 1013.

O secretario,

1
Run

SERVIÇO SANITÁRIO
A Directoria do Serviço Sanitário faz

publico que no Destnfectorio Central, roi
Tenente Penna., 6Z, se compram ratos.

O secretario,
•.oaoulia It. Tciicira.

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMF.RCIO 15 OBRAS PUBLICAS

Dircctoriu ile Obras Publicas

Concorrência para as obras complemen-
tares no grupo escolar dc Salto de
Ilu'

Faço publico que no dia 2B do corrente,
ao meio dio, sorão abertas nesta Directo-
ria, em presonça dos Interessados, as
proposta.-) que forem apresentadas para a
execução dos obrns nclma mencionadas,
orçadas cm 14:147$727.

As propostas fechadas o devidamente
selladas, com os firmas reconhecidas, não
poderão conter emendas nem rasuras e
mencionarão: o preço total por extenso e
om algarismos, a residência do propo-
nente, a declaração expressa do submls-
são ao regulamento cm vigor, os prasos
do Inicio, conclusão e conservação das
obrns.

No Invólucro serão declarados o nome
do proponente o o objectivo da proposta,
que vlrfi. acompanhada do um documento
de Idoneidade e do certificado do 
300$000, parn garantia do contracto e
boa execução das obras. «

A gula para o deposito serft fnrnecldn
por esta Dlroctorla, atê ás 3 horas ãa
tardo do dia 24 do mesmo mez.

O orçamento, projecto, cláusulas do
contracto o exemplares do regulamento
em vigor serão franqueados nesta Dire-
ctoria no exame dos Interessados, que
tambem os encontrarão na secretaria dn
(.amara Municipal de Salto do Itu'.

S. 1'aulo, 10 dn setembro de 1913.
Alfredo Braga,

Director.

Avisos Gomitierciaes
COMPANHIA MOGYANA

Tarifa movei
No mez de outubro próximo futuro vi-

gorara, nesta listrada a tnxa cnmblal de
11 ds. por í $000 equivalente ao auginen-
to do 15 0|0 sobre as bases dns tabellas
3, 3-A, 3-B, 3-C o 6 a 17, sendo isente*
do cambio as tabellas 1, 1-A, 2, 2-A, 4,¦1-A, B o tarifa especial de gado a Campl-
nas.

Campinas, 16 dc setembro de 1913.
José Pereira Rebouças.

InBpeetor gernl.

S. PAULO RAILWAY COMPANY

Secção Ki-.-igamlna

TARIFA MÓVEL
No proximo mez de outubro, sendo n

tnxa cambial para applleaçilo da tarifa
movei do 3 7 d., as bases dns tabellas 3,
3-A. 3-B, 3-C, c dc C a 17 terllo o ne-
cresclmo de IB por cento e a tabeliã sal
o de 9 por cento.

Os preços dns tabellas 1, 1-A, 2, 2-A,•1, 4-A, B o algodão, bem eomo gado cm
pé em numero do 100 cabeças ou mais,
süo Isentns do addiclnnaL

Superintendência, S. Paulo, 17 de ee-
lembro do 1913.

Charles C Tonkins,
Superintendente.

BANCO AUXILIAR DE S. PAULO
Convldam-so os subscriptores de acções

liara se reunirem em assemblf-a, no dia
30 do corrente, ao melo dia, no predio
n. 68 da rna ... Bento, desta cnpltal, afim
de tratarem da organização e constitui-
ção do Banco Auxiliar de S. Paulo.

S. Paulo, 20 de setembro dc ISIS.
O.s Inrorporadore*.

OOMPANTHA AGRÍCOLA PAULISTA
Para es devidos effeitos. ficam .'_ dispo-

sição dos srs. accionistas desta Compa-
nhla, nr. sua síde soelil. ft rua Quintino
Bocayuva n. 30 — Bobrado, nesta capi-
tal, os 'locumeiitos do que tratam o ar-
tigo 147 e respectivos paragraphos dr
Decreto Federal n. 434 de 4 de Jnlho de
1S91. relativos âs sociedades anonymas.

S. Paulo. 27 de agosto de ISIS.
Tela directoria: Carlos «Ie Crnspnei,

Presidente.

L'vrcs novos
encadernações

Mpiirii, Manuel do Edificante,
direilo do propriotario o do In-
qutllno, edlçno modernizada
pelo Dr, 61 Albuquorquo ... 1B$000

Mlbermriyer, tratado da prova.. lOJOOl,
Moraes Carvalho, praxe, moder-

nlznda pelo Dr. Lavlndo F,
L°P0H  10_00»

Viveiros do Onstro, dir. adminis-
tratlvo, 2.a odlção, considera-
volmento nugmenlada  18$000

Bonto do Faria, Código Com-
merclal, nova edição conton-

do Nova lcl do fallencia, do Ie-
trás do camblòj e toda a Ju-
rlsprudencla atú o presente.. S0$000

Lacerda, Direito dns Counns, par-te reral  20$00d
Liicenln, direito, pnrto especial.
-Hypothocas o Servidores .... 30.000

ün/-.ez, Nullldndos dos actos JU-nãlcos, parto gera), nova edi-
Cão augmontada  151000

f-.ircez, Nullldní_j dos actos Ju-riillcos, pnrte especial, Novi-
dnde ., 

ISIHWOTaBra-iWMSI-JWIl-TO*!--!^^

M-.MM^u-JéX'c~'0-:r^ssr~-V' rjttmiwrcv!

C0IÍL7RÍ0
MOURA BRASIL

Appri.vi.do poin Dlreclorla
Geral de Bando Publica

Oontra as purgações
dos oí lios

(Conjunctlvlles còtnrrlíoes sub-
ogudos, fco_.j_inctivJ.es ogudosmnco-punilontfis ou puru.éntds,npós o período ligudo, conjun-
ctivites cntnrrhno.s chrqnicas).

Deposito íçci-íiI

Drogaria Baruel
S. PAULO

16$G0-

Í0$000

r-,d Albuquerque, Repertório Ju-
rldle.o
do mesmo, novíssima Lei ãeFallencia, eart  BJ000
do mesmo, Testamentos o Bue-
cessl.es. eart  s?000
Comprar ou vonder, livros novos e usndos, 3 . na Liv: -ria neonomlca de A. Gn.-cau, run M. I.TCODORO. 16

mmmmagBmssis-istasm as—

Só com

HIDULIM
Proilueto scientifico finamente per-fumado - Dit brilho; belloza e

vigor ao3 cabollos
UNICO KKFICA5. E GARANTIDO

I3m W. r^íxtalo
13_at-o.í3l «3.10.

EUA DTREITA. 1 e 3

-em, ^mmulèUimilljiAJyMl^jSWimSmm,}*^'

attfine
de Carvalho - bV. o iráinmcntcl
hcmorrlioid.it sem operação, sem .

|ior processo todo nova

.'"¦. j. ;
nutcal d;.
!ór c sei

! seu. Salii especial paF tratamento dai
xuias. íu.iillas cm sim residen.Ia, í, rua

Santo Amaro, M~', das H ás n da mar.liã. i
Consultório geral A nia José Bonifado,

|6, csi|iiina da l.iliero Hndaró. de i A? <\ da'

iiVUtm.\wmumwm^\hKiiMmtimmn,itiAt?^mMnaM::3J3iZmt^

MÜTÜALISMQ

Si v. Bzc. deseja ter a
cutis branca, fina e
avelludada instanta-
neamente

Use só

Loção de Venus
Legitima do K. I_o[ioz — Recuse imi-
taç8_H o ficará v.exc encantadora

Unica usado pela elite carioca
e paulista

Em S. Paulo, Baruel & C.
ItUA DIREITA I o 3

GAIACOL ÍM

flos físlhmat.CQs!...
Especifico orn de«coberlo, qno lera feitoreal Bliceetuo n« euru dn lutlimn u bronchiteaj-tlimatlcn.
Uma cara importante:
Illm. ft. major Brimli R. tnnoo minha filhaClara soffrendo de lAnüiinai, recorri a sen

prodnclo, Uluii aiitl-nailiraiillco de Ilrunl; ecom um _6 vidro òbteró n cura rndlcal, do Uioterrível moléstia. Uni beneficio da iodos passoo presente, por Rralldão illo, 14-12-10x2.Horacio César de Limn - ilnn Viscondeao ltnuna n. bit, cn_a 7.
Venda nas Drogarias e Phsrmaola. o nos

7ÍÍ??Ü?rl0.s ,,ru"-i * Oí " Hu» do Hospício180 - Rio (lo Janeiro — Em S. 1'níilo: Kun Ul-relta, 11 - J.rognnn A 1,1111 ante.

Medicação especifica das mo-
lestias das vias respiratórias,
formulada pelo ^xmo. sr. dr.
Guilherme Ellis, soberana nas
bronchites, tosses rebeldes, bron-
chorrhéa, conyalescenças.e insub.
tituivel na fraqueza nulmonar
CUIDADO COM AS IMITAÇÕESÍ

Para,as creanças prefiramAN-TAPKSÀ, for mu.'a de Samue-
de Macedo Soarer. Combate com
efficacia as affecções bronchiaes
das creanças, COQUELUCHE e
BRONCHITES.Encontram-se nas
principaes pharmacias e droga-
rias e na PHARMACIA AURO-
RA, ruu. Aurora, 57. - S. Paulo.

Íi2 ^ACÁS '1° cabo nickoluiJo, i2 garfos*¦ de metal, 12 colheres idom — 3fJ peças
por 95000, _ só na liquidação do BAN D EI-
KANTK, rua de S. Joiio n. 8a. 30—19

Na forma ilo nrt. 0,0, purugniiilio l.o
dos estatutos soclaes, fica desfie jn sem
effelto 11 Inscripção do sr. Francisco
SunglrnrtU, resldonto chi CuçnpnVu, ò qno
eatavn Inscripto nn primeira série da Mu<
lua Pnullsta sol) <> n. i.idk, :. 1 ¦"¦ iguc s«
prove quo foi o mesmo quem so apresen-
lou a oxamo cm 12 do Julho do corrente'
nnno.

... Paulo, li) ile setembro do 11)1?..

O Presidente,

nn. CARiiOS müvi.k.

Clinmadns parn formação
de pecúlios

"UNIÃO I.Il.VSII/KIItA" — Tendo fal«,
tecido ém Amparo o asBoclado sr. Josff
Capalbo, a&o convidados oh urn. uBHocla^,
•los, que ndo tiverem (|uantl;iii eún depo-'
sito, a contribuírem eom a quota de .. .•
lií$000 no prneo do 15 dlns, a contar de
hojo.

3. Paulo, 10 ile setembro ãe 1913.

MUTUA IiKAKIT- — Tendo fallecido
r.m Tres CòraQflca (Estado de Minas) o
nosso associado da SÉrlo Sênior, sr. Kran-
cisco de Paula 7'reHta, büo convidados to-
dos on outros soeios da referida Serio, «
quo Tifío tiverem deposito, a contribuí-'
rem com a quota do r>01000 para a for-
mai;!lo de novo pecúlio, ntC- o dia 20 do
eorrente.

"A GARANTIA PAULISTA" — Tendo
fallecido, em S, João da Boa Vista o
associado dn. sCrlo A, sr. Vicente Munhoz,
s&o convidados todoa os associados dossa
sérlò a contribuírem com .a respectiva
quota de 12$000 atí- o dia 2G do corren-
te.

"A GARANTIA PAULISTA" — Tendo
fallecido ern P. .Tono da Boa Vista a nos-
sa associada da serio B, exma. srn. d.
OVTmolla Kàggazzo, convidámos todos oa
associado*) da referida série a contribuí-
rem com a respectiva quota do 505000
até o dia 2C do corrente.

fl :i.\ — Offerece-se uma, com ahuiidante" leite dc poucos mezes, para crear em
ma casa; trata-se á avenida Celso Garcia,.•:-'o _ Quinta Parada.

VIA — Ufferece-Sc unia, portugueza, de
18 annos, com primeiro leite dc tres me-

>: rua do Trabalho, ir.

gaMgj-Wrea_aHa____É__MBsaE__EÍBa

1 GeeiealogiaPãuiislana 1

IA — Offerece-se uma, com leite dc 3mezes, para crear cm casa dos patrões,
rua 1 ">r. 

Tenacio de Arauio. 52 • Rraz.

Premiada com medalha do
ouro nu Exposição Macionnl del9~8

Contem a origem o descripçffo das
fiimiliaii paulistas o a historia dos
bandeirantes.

Para tres collecções ou mais, faz-
so reducção da 20 por conto, alru-
tar com o autor dr. Luiz (j.da Silva
Leme, á rua da Liberdado n. 47

rellos 8 penips
Do rosto, collo, braços ou de qnal-
quor parlo do corpo, desapparecem
instantaneamente eom o DEPItA-

TORIO LOPKZ, unico efficaí
oparantido

Hocusar imitações. Exigir o legitimo
do F, LOPEZ

Vidro 5$OO0 — Pelo corroio, CíCOJ
13ni S», I-"n.ulo

Bairtiel & O.
RUA DIREITA, le 3

Laboratório: Rua Rezende, 160-RIO

RPPAHELIIO parn Invatorio, G peças por"• 
12?G00; ideni para jnilui-, 14 peças poi54"O0O, na liquidação do UANDKIRANTI.,

rim do F. João n 83. 30—] 9
A'.l.\ — Offerecc-se uma, portugueza, sa-*"* dia, com leite de c, mezes, para crear
cm casa dos p-ii-ões, á rua 21 dc Ahril, 105— firaz.

flltTfOOS para usos domésticos, yehdom~ se, sem reserva do preços, na liquidaçüo
do nANDKIl.ANTK.run 3. João.Sil. 30-10
P OZI.NHEIRA - üiferea-.i. uma, tJâTa
u rrisa dc trai-mcnto, cozir,!--.i(lo o trivial;
irr.ta-se á rua Major Quedinho, 42 — Con-
filarão.

'FERECE-SE um rerirciíado com prati-
ra de escriptorio e ,1c elevador, dá rc-
criciàs; rua de Santa Luzia. 7.
'EERECE-SE 

um ijfficial dc relojòeiro;
cartas, por favor, á rua da Liberdade.

UMA 
dúzia do chicarai de porcellnna poi

SSO0O; idom para eliA jior 75000, 6 só
na liquidação do BANDEIRANTE, rim de
S. .Toão n. 83. _:_-!!)

SOOUSDABE BENBPICKNTE DOS
EJIPRÊÒADÒS DA S. PATOJO TlAUí-
WAY CO.MPANV — Tendo falíeeidò o so-
cio .Tono Pedro Guldbock, contribuinte do
primoiro prupo da classe A o Tí s&ò con-
vidadoa oa srs, sócios contribuintes do
mesmo grupo, a virem fnzer nn sêàò so-
ciai a entrada dá respectiva quota ha. lm-
portnncln do 13,000 pnra n. formação do
novo pecúlio, até o dia 11 do proximo
mez do outubro,

SOCIKDAni. AfXITJO DAS FAMT-
f.TAS DK P1KACICAP.A — Tendo falle-
dldo em Araras o sr. João Podro Coimbra,
pertencente .1 scs;nnda sírio desla Soclè-
dade, sílo convidados os associados dessa
sírio, nuo nno tiverem deposito, a con-
tilbnirem com a respoctiva quota do ...'.
11 $000. atC' o dia 30 do corrente, pnra a
formação do novo pecúlio.

MUTUA PAT7MSTA — Tendo fallecido
no Estado do Tíio o sr. Manuel da Cu-
nha Menezes, pertencente .1 I.a e _.a sé-
ries e nesla eapital o dr. Rodrigo Ribeiro
L^ite, pertencente tx 'i.a série, são convi-
dados os srs. associados dessas séries, que
nno tiverem deposito, a contribuírem com
11 $000 Conzo mil ríis) para cada série a
que pertencerem, atô o dia 3 de outubro
vindouro, para formarão do novos p.ecu-
lios.

"IM.I-.YIDKNTIA" — CAIXA PAXILIIJ.
TA Dl. PENSÕES — Hão convidados cb
soeios do Pecúlio Geral da primeira sé-
ria Sul a cffectuarèrn dentro do 15 diaa
o pogamõnto da quota de 1G5000 para a
forinnção dn pecúlio do 30 contos de reto
relativo íl inscripção n. 732, do soeio Ma-
nuel Alexandre da Sllva, d» Villa do Mon-
te Verde, Estado dn Riu de Janeiro, e
inu 1 fallecou a 15 do juiho de 1013Í

fí. Pauio, .15 do setembro de 151?.

Seios molles, cahidos por
doença, amamentação
ou outra qualquercau-
sa, ficam fortes e duros
com a

Loção Oriental
-JE. JT-\ 1__ OfEZ

O melbor mamlgeno para oso oxter-
no, applicR-so em loções sobro os

sçIoh 2 ou 3 vezes por dia
Em C_5, Paulo

Baruel & C.
RUA DIREITA, 1 e 3

/•••• M cm ssw-í» ex3í&t.~a re lsO *K*tir
i_>

(Éfòciédade de 8égpi_p©s
AulorÍ7nrln n fiinc(_innnr rij. Repuhlirn dos Êstndós Unidori do Brní il pordecreto n. 9.37-4 c corln pulenlc n. 5(5 c liscnlizndo pelo governo F .viera!

CAPITAI, . . H(W:000$Òr0
CAPTAL AOTOK1ZADÜ I.i. m un,"$0)0

EMITTDO  noa oooíon
Reiervna ewtatuflHai rie ii»!'i .... ..... 23U0t2$0_.__
Deposito em spollcai no TTiwonrn rerioral 203.000$000

Sogaro BíhOÍÜ$060, eon» nt.cnu-nto pr ffTíBBlvo, '^m encftigoi paroo motu-
nrlo ou beneficiários nlé . . , 100íOUO$000

Jola unien IlOOOSOOO
Qo"ln. . 20.000

Ai series Compôem-^e Cfll cometi te rie 2.0ÍKI mutuários

Tabolla paru «_ pagiimento «!« Jóia
De um. «6 vc. . . liOCOÍOOOKM OM ANNO;

a pre^tnçfleí aeireulnies de , , ..,...,. fi20íí_0C*
4 pK-nüicfien Ulmestraec rie ífiâ$C0O

KM nois ANH03:
2 preslBrfict anniidr. :li>  . , ."50Í0OÍ4 prf_lnçf,(>s -em'-_lr»c_ de  27.110*08 pre.tnçOes trlraMtniea do ... . . . HO$000

Distribuição de ln'..ro_t
(0 0|O s&o ill_lril>iil'to_ imloj miiliiBrto>. ».mpie que D.-opoielonsr tira rateio de tnJOOl e poi cccaslSi

de rhnnipfliis de 'piotn» pirn pn?smento rte serurm.20 0[O pnm nugmento ne «çu^oa at* 103 <*or.toi.
10 0(n para pcn.&oa ao» sarl i qu» IiivhIí lar. n .em praJutiQ -ln puguneato lotai dn iciiiirn.

O plano (ic separo do vida oríanlialo poli "Al.UAN "A HO SOV t o mais liaram! Io, ranlon»
e econômico.

Pnrn iodas tu !nf rrhtçOn n* «61c notn o^-ncentes e nn* tnccnrs&ei
Na Capilal Federal: Av. Itio Itrnnru. lül. eim Capilar" dos ^rlnclpaii Eatado. da Republica.

Sede - Itu;. Direit-i n. 2<> (subradn)Endereço tele^rephico "ASíIBi" faixa postai, 1<;0
Sho Panlo

***¥

_..._.

ÈmL\
\WM"J> \ rv•c_ yiaJSV'1

* *! I_f •"

(Companhia Paulista de Construcções)
Ugalmenie constituída e Registrada na Junta Cominercial e Regista Geral de

Hypothecas do Estado de S. Faa.o
Sede: LARG3 DO THFSOURD, 5 * * MUÜEIE B/SMIERG - S. PAULO

i*t"riili«i«i nc valor âe 15 o tito^ por lí.iMX. Kipn.m»».
Ftmli) n nerie «lev«lvo <l»i1o « dinheiro pago t-elo* mntnnrio-i

nittil.i mm « Acrei-cimo «!«• 11) «|o de jr-ros «li- morto que ot matnarioNuai- nortéadu. <t>rãn concorrido' r.us premida no valor de cerca de>l;80<hO00(W00 «em dtapender nm . ó soai.
ínscrevaiu-si sem demora un46 a m Ká m

A ALELHOB E MAIS IMPORTANTE KO GBNEEO

Acceitam-se ?gen!9S e yiajanles dando se boa eoi missão e outras vantagens
Largo do Tíiesosip©, S - S. Paulo
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Marmopapia M1M0
ltun 8. l-runolHOi», 77 (Esquina Av,
Xuta Antonio) — Toloirtiono, :í*:»5 -
<Sriiu«l<* u variado Nortiiiioiilo «lo
tlUllIllON, ¦'M.atUIlN, CMIKttH, oto.

VoihIu-no a preço» yaittajoHOS
iJbMcutam-so 

' 
nmnloHem «nuiit»

jaMaMEHgggagggBgroiga

ELEGANTE VI'
Aluga-se, por contracto do

um «inno, txma elegante vivon*
da, cota 8 dormitórios, rica-
mente mobilada, com jardim
na frente, grande chácara, ga-
r.igem para automóveis, cm
magnífico e aristocrático arra-,
balde, servido por varias linhas!
le bondes. j

Para mais informações po-
lom dirigir-se ao escriptoiioj
desta folha.

BARATICIDA
Sem rival no extineçao dns boro-
tos, não é perigoso. A' vendo em
todos as drogarias Fabrico e de-

posito geral, Coscnvel- J< no
-jn S. Cruz.

Marmoraria Sta. Ceeilia
Benevenuio & Alfensi

Unloos roprcueiitantoa iln (fraude Marmorarla Ar-
llstlcn ile 1". Mediei (Itumii). KxeetitMO todo o Ira»
bnllio em tuinuloa, coin n reducção tio ôu por cento
doa proçoa <laa ontro» cosns. A pedido, remettem-ac
hojenhos nnrn o Int-rinr. Hun dn Conaoluç&o n. 46

Para iJrcanças,
Pessoas fracas,

Convalesccntes,
(jobifluft durante e dtpoli dc lebres,

Diabéticos
f au Mãos que estejam

amamontando.

fff$$
Food

Alimento Lácteo
de Neave.

Agentes geraes para o Brazih

W1UIAMS. ROBERTSQN & C
Caixa Postal 1551

rio oe j/weiwo
»gwrt' fcp.sllarlo t«*' t^tado fc

S Paulo

JOSÉ F. OE CARVALHO E MELLO
RUA S. BENTO N 42

: s. pnuto

s E L-. RIS. Hl<ffC?*V

o

Ai
Aluga-se, pnrn cíõlistiliòiiò medico, Trilhou
rinrlo do uniu enlu molilinfln o RObl-
nol.* ó?pnçosp. h rnn Jokij I!nnKnçlp
n. I7-E- ox-cònauUotlo do dr. Mnriul-
lito - Pnra tratar oom u clònllsla- no

nipsinn.

'ã

SEMENTES MOVAS BE QERM.NAÇAS
GARANTIDA

raianuã puro dó cacho c catiliguei ro> rõ.<o.
-.(¦'dir íi BENIGNO FERREIRA - 1'miv.-.

«HU
?¦»íáü*)

_f_ i /) h ft V ' í TÃHEKIIA y^*L*'A U:mÊrEIlIlK3.I)C"ILinAl'Il ^•¦¦~^/^.;

„lxljlfíÍiiirj-"WiÍonJ irrti.l:-..-" *', <=s«ií

Saude'Jorçn.fcrrgla
rto rann.-,' hos )

mmà $¦"

¦zr,\i .

icuoitos, novos o us;
dos, cie 18 ató 30 kilos p
tnetro, paia construcção o para

do telegrapho o luz
oloctiica

'<,

Clinica dentaria nocturna e diurno tio
% C rurgí-.o-üor.tisfft
«*;! Ranl Po mpeia de Hagalhãe»
'"'" 

Mudou sc tln rua ,9. Bento para o largo S.
Bento, 11 - Das 7 ás !> ila noite f. das H Jtf du

manluX ás ti la.ras da lurile.

Rua Alvares Penteado, 3
S. PAULO

ARAME
Arame de ferro galvanizado

para teiegraphcs
e teíephewes

li©n & e.
S. Paulo Caixa 44

INSTRUMENTOS
_ nt' ..

Engenharia

il
para seinemtcira

typo especial, provado pelas experi
encias officiaes - 63 1]2 a G4 kilogram

mas por liectolitro.
Germinabilidade, 92 op garantida

Pedidos a

Caixa, 44
OOIV & CIA.

8. Paulo

•*.'¦ -*-M»t™.--t"..- ••¦ !'»¦—'"tjBaaiiii&Aa

00N8T.PAQ0ES
oj-itlgaa o roocntaa

TOSSES, BRONCHI-fES
não lodlüUlu:;!.. OURADAS
PtXA

lltSMr
Ai

- fe. ií' &ÉP"'j

qae d&

PULMÕES ROBUSTOS
Itoanta as forças, abro o apptttti ffleca*

at secreçota « preolna *

TUBERCULOSE
—*—¦•

L. PAUTAUBERQE
COU IDEVOIC-1MHIÍ

« (otffii ar Ptian.uUa*.

mmmmmmjggfggmÊgggjmmm

CÜKSO DIDACTICO DE ECONOMIA POLÍTICA
pelo X>i> Al «nel tio. Bíoígu.el.ro.

Obra cm 8 volume» tn. R.o, btooliura
» • ¦ ¦ oncftílorttflda , , ,

Traindo TllldltlCO It PlUTICO Mo mamai ImliiHlrlnc» o nomo coininurolal pólos ilrn.
AlmMilii No«ii8lfn o (1, Kinchor Jnnior - 2 Ypll, om brochura

ohondoi nfidoi „ , _ , , , ,'I raOItOfB o KomlniKCcnoInH ilu Aondoinln do H. 1'oulO, 0 forleti - cada «trio
Ilomcltu-íi Pi In oonolo — A vondu nu I.lvriulii 1'mnrl-ii'ii \\<nn * Cl»,

•¦), Paulo - l:lii do Innulio — Hollo llprlíonto

20Tonn
lill|i)00

S6SÕU0
BilOOO

Attenção

i

Sementes novas de cacho
Cnhello tle negro, Sfoòo, 100 litros, ensuc-

eado; Catingueiro roxo, 2$300, too litros,
ensHccado; Sementes jaraguá, 3^000^ 100 li-
tros, ensaccailo. Pedidos a MESSIAS
JOSÉ' THEODORO, estação de Restinga.

Dra. Cssimíra Loureiro
MEDICA

Dlplomaoa pola Ksool» meaioo-iJlrurKle» do
Porto — EupoolnMsto era lOTifíolOalu e
pnrio-i polo UniverMtitte âefarit, eom longa
prntlcn no» hospitaes Tamíer t flouedmut.

Iti-dlBoipuln dos prnfessmn Mndlrt, lie»
pnee, Demcltn, llolecto e Po«l.

Consultas do I ds 8, na rua Josó Ilontfceio
n. 82. Tolephone n. 8.929.

Resldonela: run BarSo dollapetlnlnga n 10.
Telephono n. 1.248

Fonseca Machado 4 8.
52 • RUA DO HOS-PICK 5?

*{.o de Janeiro
Peçam catologon

CRWR^S
MUNICIPAES

Vigas de aço
para consirucções

Grande stock, de todos as
bitolas e dimensões
U.OST & €•

Caixa «44 S. Paulo

Dopo-dturlos: Clu. fiuillstu de Drogtis
— rua dc S. Bento n. 27, o PliaTitiucla
Cru/. — trnvessii do lirii'/, ri, 5 (cm frente
ao ínrdlin) — Telcphone n. 165.

Patentes de invenção e marcas
E>r. Sonres Filho

Ex-director trcral d6Si.GR eorvlçoa no Mlnífiterlo da
Acrlculturn. Una do Hospício, in — Caixa 1'ostal

COI — Klo dc Jnnclio.

ESCOLAS NOIUIAES
SECUNDARIAS

EXAMliS DE SUFFIGÍENCli
<Noçõesde Anatomia e Phy^iologin>
(Pontos pnra exntne cie admissão)

por
CLEMENTE QUAGI.,10

Professor dn Escola Normal Secun-
daria de fi. Poulo == Cada exemplar
3$000 - RUA CONS. RAMALHO N. 8

Na Livtaria Alves encontra-se ã venda a
ORGANIZAÇÃO DAS CÂMARAS MU-
N1C1PAES DO ESTADO DE S. PAU-
LO, do dr. João Guião. Conlém nas suas 300
pratias a comiilcta consolidação das leis
reí«ienlc$-ao assúnípo, sendo o texto acom-
panhado dc numerosas nòlàs; e tambem a
Ui sobre os eleições municipaes de verea-
totes e' Juizes de paz.

1 volume encaderno 8$ooo

Agua mineral natural"OURO FINO"
CuryMba =» Paraná
Híta agna, na qual predominam saoi do oal-
cio o nupiesto, * aoonsolhada naa moleatlaa
do ostomap), rins, Intestino», baço a hexlm.
E! do reaultadoa snrprelienacntcs naa molei-
tios dul senhoras, anemia e abatimento geral.
Eicellcnlo para as criancinhas dcblUUdaa e
para retemperas do organismo doa Telhoa.

1'edldoa ao nnlco depositário em 8. Panlo

JORGE BUSTAMANTE
Largo do Thesouro, 2

(2.° niidnr)
Caixa Postal 1.U43

Travessa do Comniercio, 4

Agencia de loterias
A oasa que maioras commodidades offerece aos seus clientes

BILHETES PELO CUSTO REAL

Domingos La Scaléa & Irmão
TKLKPIIONK, Z.MH

«ttSÍ

I 1*1 •

'SMÍsInltifl viriaUtiilH llil te Si II
Graiide íãürícà de Sabão comitmin e Sabonetes

de judas as qualida >es 
l<'nK<-nd<-ir<> e Çnrriira — Snlmo commum c»pociiilUlnde dn nossn fahrlcfiijffo
Salumcl — Ultimn pitlnvra om salino pnra liwn^m u limpoza do motiiea u utonsi»

Hor d- copn
OfoliMol o Oreslliim — Podorosóa dcHinfoctiintiH.
Olc» <l<* coco « <1<; AinoniloiiH

Oleo «lc «-.cíiio « oleo iwr» ínuehliiiiN
Aspliísíto. -iomíI, l)<Mi/,iiia, tórcbenünn

Ajjiiii rn/.. oleo Mofai', Amlílclino Oéiçinol
Ai*un Oxigeiiuda, M)i(s«e«í« Unida tí"hl

Ornxii iinrn cari-o«'aH e parn uutimioveis»

Fabrica e escriptorio: 33, Rua Rlíredo maia, 33
Caixa Posíal, I.C*26 — Telephons, 8J2 — Endereço íel- «GHIí/líGA»
TiuIok o» prôilnctos da fabrica desán Compnriliiá mc aebam á;venda
na mesma fabrica e cm to dan n< caNtis de pi? meua ordem, d[roga-
rinH e pluirniuciiiH tanto ncNta cnpital como no interior do l-.Mt.um

Joclrey , Cl«.l3
PRÓGItASfMA OFFICIATj DA

SI*.TI*MIIItO I>B 101
17.n CORRIDA, A ltl',Ar,l/,AU-SÍ*. HO.ir

«. NO IIll'i'OI>I«)MO l'Ai;i,ISTANü

Prêmio Clássico «Dr. João Tobias

B. I, WHISKY
O mais perfeito em Scotch
Whischy que pode-se obter

Exigir o» Verdadeiro»

j Pilulas e Xarope I
BLANCARD|

Primeiro parco — "Impoi-tnçno" —

l:000?000 no primeiro e 200$000 ao «e-

guiíflo — DlHtancla 1.300 metros.

Semlramls 52 kilo.s
Nclly 52 "

Our Lottie 52 "

Ministro 54 "

Segundo pareo — Prêmio "Experien-

;.|i," — l:000$000 ao l.o e 200$000 ao 2.o
— DiBtaneia 1.009 metros.

I Ganay 54 kiloii
Glbelin ......... 5-1 "

Morro Alto '• 54
Blücala II ....... 52 "

'Terceiro 
pnreo — Prêmio "Amadores*

— fiOOPOO ao l.o o 100ÇOOO ao 2.0 —

Distancia 1.500 metros. (PeHo minimo CO
kilos).
I Ij,'jt(, — sr. Pierre Lasbats.
íl Salviitim — Sr. Fernando Barroa.

3 Dolnian — Sr. Baptista Martins.
¦1 Vou Ver — Sr. Guilherme Prates.

Nuage — Sr. J. Mollo Franco.

Itcppy — Capitão Deinlrglan. ,

Quarto pareo — Prêmio Cittóslco "DR>

JOÃO "TOBIAS — 3:000$000 ao prlmeird
o C00$000 ao segundo — Distancia 1.700,
metros.

.... . v B4 kilo*'1 Menuef.
Small Talk . .
Galloping Boy II

54
58

Quinto pareo — Prêmio "Emulação" —

l:2OO?000 ao l.o o 240ÍOOO ao 2.0 — Dis-
tancia 1.700 metros.

Badgc 55 ''JJ03
Somnambula ...... 54
Satnte Helone  55 "

BnntloHns
vaqulnlioi
UMABIL -Psifro? T

PARA W»

~~ 
XJ

- Vl*>U"noH - Vinln-i o Va-
-A MAIOR KAIlltl A DH

Mflvlda u t'acçí.oeteotrlcni

DISTRIBUIÇÃO GRATU.TA

Banco (lè Construcções
e Reservas

Kua Libero Hadaró, 105

TRANQÜiLLO 6IANMW
Hua S. João n. 127-B

tf. Inulo
fnlx.i pr.slnl 11. 1205

Vciictn por nlnniuln n n vnrejo
fcçnin o cnliiloto llliialrado - Keniet

;u eo gralla

E' de grnnde utilirl ndu pnrn nnemicof
diabéticos, os que solírern de dil-

Meeis digestões, insomnin
c constipnQ.ões

Agentes gerqes pnrn o Brnsil:

wnuMfs. mm»- & c
Baixa Posta!, t55t - nio de Janeiro

K'representante Üo Est de S. Pnulo
o Sf. José F. de Síruelho e M<t

Run S. F3enlo, 42 •¦• Cnixn, M\'i

A Commissão dc Corridas rescrva-6« o direito do alterar a ordem d-

O 1.0 PAREO SERÁ' REALIZADO A' 1 HORA EM PONTO.
is pnreos.'

LARGO DÁ LIBERDADE, 9 - TELEPHONE, 4.476

s mfíf^_^Bp^_^_\B9_Wti^_KmihB1h^^?B*3HBBkM^PBk^í«kl3b8p*f ^BB

Ty-mitsifia Hr*r- *•— ¦*

Archibancada especial .
Archibancada geral . .

Ah senhoras o mouores do 15 annoa,
iram entrada.

3J000
...... 1*000
acompanhados do cavalheiros, não pa>

Os trens da Ingleza partem da Estação da Luz Aa 1

voltam do Hippodromo dopois dos 4.0 e C.o parcos.
Passagens, de Idu o volta, sem dlstlncção de classe, 14UUO.

00, 12.30, 1.00, 1,30 o

Os bondes dn Light partem do largo do Thesouro do
Passagem, 1!W) réis.

7 cm 7 minutos -

A COMMISSÃO DE CORRIDAS

**>(
¦>J

Omponliin portugueza de Operetas
ÍÍOMESSGKIJO'

V,stn instituição, winiilar tic
al^uiiiiiH iIom KíítfttlflS Uni-ilos
t; <iuír<is |)'W/,c.s, fliiperiormen-
!«• or^iiiiixtulu «%<iiri«;i<lii, mm
por (im favorecer n economia
<l'ti:t<-Hticu, base d;i riqueza
pública.

migo da ãrifluersza
Elle vos ourara' em poucos dia» l

Um mensageiro de mais uma victoria do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, hábil guarda-livros e sócio interessado da importante caBa
COmmCrlíiim?sf 

Lfuardíc^ Sequeira. - Venho trazer-lhe a noticia de mais uma esplendida cura que o seu PE1TOIÍAL DE ANGICO PELOTENSE
"(¦aba de fa^er em' minha pessoa. - Achando-me bastante atacado de inflnenza, com tos,He,. cxrectoração abundante, etc., recorri ao PEilüKal
DE ANGICO PELOTENSE e consegui debellar mui rapidamente o meu mal. Isso, porém, em cousa alguma me admira, pois tenüo em casa
axemrlos de curas rap'dasde tosses, bronebites e resfriados, operadas em pouco tempo. ««Tourn r PnPTPTTADesta minha espontânea declaração pode fazer o uso que lhe convier. - De v. s. am. cr. obr. ANTÔNIO C. PORTELLA.

Pedi sempre que vos dêem o PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE e nâo outro remédio - Peitoral ou não.

Tend<-.se cm todas as pharmacia*., dioRiirias e casas do commercio — Fabrica e doposito gerais OROGARIA EDU-
ARDO C SEOUEIR» - Pelotas  Depósitos no Rio: Drogaria J. MT. Paohcço - Wilva ííoir.es & C. - Arau-

io Freitas ¦"* -U/- Rodolpho Hess - Silva lranjo & C. - «áranado & C.-J, Rodrigues A C. o outras-Km S. 1'anlot Droga-
rias Rnrnel & C - Braulio & €. - Tcnorc & De iam lll is -. Figueiredo A C. - Laves & Ribeiro, etc. - Em Santos.

Companhia Santista de Drogas e outras casas.

HOJE ¦ Dominarei - HQJS
Dois espéctQCU los

Matlnio, (19 1 liorns dn tardo - Dltlran roprese .tn-
cSo dn operetn em !t noto?

A MULHER MODERNA
Toma parte toda a Companhia

Corpo do coros u oorpo do balloa

A's 8 e tros ipiartns da nnite

Poln nltlmft voz

A CASTA SUZANA
om que tomnm parto o actor CIIAHY 8 oa princl-

paca artlKtau dA compiinhlo
Hlao-oo-JCéou do A. GOMK* „„„„„

Dlrocçfio musical do I.. OOMES

POLYTHEAMA;
Umpresa Theatral Brasileira — Direcção"'

LUIZ ALONSO
SOUTH AMKItlOAN T0UR

PREÇOS DO COSTUME
Amanhã: A DAMA ItOXA

Hoje - Coràjngò, 21 cie setembro- Hoje
A lOItdn tario o .\a 3 S[l horas 'In noito

Grandiosa Matinês. Familar
SUCCESSO SUCCUHSÜ

li-loreiicc ãml Brown
TIHO LMONA

.lulia I-Jspaílii -f La «Inliniiita
Bncs í5:«i*iiioIlii • 31r. Olio.rliçi
Les FaJ>i<Mi»*«'lfltil<le Splendoro

í,i\ :icllu Ktautiella
Italij» Dctui-iMont

filar .llontvorilo
Ilencc Vincy ^ Vlolctte Itonx

Sny.anne Jlonvilio
« rniaiiic Bti-hr ¥¦ .liuine HiniililJ

Wclmon ISiotliors

rroço» «Ia mntlnío oh <1i> coHtnmo
Hrrroa do espectaculo-

Frisa- Ipcsao?. H$00U - Camarotes (pojao), 104000
Cadeiras do l.a. ü$ - Ingreinos, 'J5 - uitlorla, IÍ00U.
Os bllhoto- nohnm-«o a vonda na ".harutarla Miinl

run ir, de Novembro

^^naVwMo - *' P™ /-«'Amanha - Lonise et bou dunso»,.]

rHBATRO iviurvioir^Ai:^
Temporada lyrica official de 1913

Sob n fifcftliznção ila ExO. Comm. Wrockira do Theatro Mmiicipnl — Grnnde Com-
pnnhia I.yrica Itiiliana da qual fazem parlo oa colebreH artistas : Maria Farnctl,
JuanitaCnpolla, Elonn líakownka, Mary l!o--*-oro, Mancini Bianca, Alvaro/. Ittpna,
Caiazia Elvira, Bernardo do Mura, 1'alot Jobí, Vaccnri Guido, Porea Emilio, Do Lucit
flitwoppo, E. Falicanti, M. Stabile, Bewnlii Boraldi, Ciuido Cirino, etc.
Dlrector cin. orchontrn. commondndor GI1VO V1/VKIMU5B5CI

Estréa em fim de setembro
REPERTÓRIO

Parsifal, Walkiria. Lolicagrin, de R. Wagner; Aida, rigoletto, D. Carlos, 'I"
Verdi; llugucnotcs, de líeycrheer; Damnação dc Fausto, dc llcrlioz; ABUL, 'lr'
::i.icslro brasileiro A. Nepomuceno; Giocon da, dc Poncliiclii; Tosca, Mnune. Bmtçr
flv, de Puccini; Barbeiro de Scvilha, de Rossini; Mephistofclcs, de Boito; Ins.
Isabcau, Cavalleria Rusticana. de .Uascagni; l'a(*liicci, de Leoncavallo; Carmen, rte
Bizet.
No Cale Guarany, ma 15 do Novembro, sa acha aberta, aUio dln 27 do corrent^ioz,
nma aBeignatnra para 10 recitas cocolhidai* entro o repertório desta Companhia pela

Exma ConraifKão Directora do Theatro Municipal

SKAT1MG-PALACF.
GRANDE PATINAÇÃO

O muis liy^ienico eelefçnnte dos sports
HOJE - Domingo - H0JK

De.', As 6 horns
Grandiosa solrée cWc e sportlva

PREÇOS DE ASSIGNATURAS PARA io RECITAS
A vam srrr- I :^T*íooo
Frisas c camarotes de l.a 
Camarotes foyar. ..." •

Poltronas nté letra K c balc5es letra A •
Poltronas do letra L em deanto . . .'¦aloxs, 11 c 

Cadeiras foyer A, B, C, D. E, 
Idem. idem. G c II

.:2õo$ooo
8oo!ooo

jt*m*m
220*0 (
1W$00I)
i8-jí«k; ;
moSooo
12rtífKKi

Sensacional Match Interestadual
S<JKATCII CAICIOOA

SKATIX4J CLITB

THEATRO APOLLO
EX.CASINO

Roa 1). Jobí de Inrro» N..8 (annun 11 de Junho)
Hmprcía: Pnuchonl Hegrcto

Rendez-vous das famiiias
Five é cloek tea
O moior e mais elegante ponto de

reuniSo dns fnmilins paulístns
HOJE - Domingo — HOJE

, I-lntrodn .... 2$000
; Piilinnçfío .... t$000
Cnmnrolcs com 5 entrndns. 10Í000
|Golerins 1f'»00

Elegante festa «-portiva

Hoje - Domingo, 21 de setembro-lloje
Efpectnculo de dc-pedidn

A-s 8 o S|4 horas Aa nollu

(lllimo grande espectaculo
do cclciir.: llluBlonlsU Auto-BUügoítIonailor Italiano

Cav. A. Maieronl
PROGRAMMA. - Primeiro parte

No Celeste Império - Umn horn no
mundo dns illusõcs, pelo Cnv. Mnie-
roni e senhora, condjuvodos.por Mis-
ter Hong-Hoe - Os torturados do

Japüo — O Quorlo de banho

RADIUM

2a parte - La Chambre diebolique,
Grandiosa novidode thentral

Mysterio impenotrnvel

3.0 pnrte - Telepnlhln, Suggestão Men-
tol (no estodo natural)

Molcronl columitn-gerndor de tempe-
rnturns

I-Iojc, domingo, üi dc sitembro, Hoje
A's 2 horas da tarde, brilhante "niatinúe'*

familiar, dedicada ao mundo infantil, com
ur.i grandioso e artistica programma.

A' iii ile. majestoso programma novo n.
45,  Na sala de espera, cjntinuo suecesse
da apreduila orchcstra dc Damas francezas,
formada dc um conjunto de 7 figuras sofc
a dirccCão-da hábil maestrina Mme. Robi-
dou.

Na sala de cxhibiçScs:
OS SOLITÁRIOS DA FLORESTA

Pungente e emocionante concepção dra-
uiatira. cm 2 sentimentaes partes, interpre-
tada por artista* dc fama mundial com
scenarios do natural.

O FIDAIXÍO E O ALDF.AO
Comedia dc " Edison ".

LE'A DOUTORA
Scena cômica de "Cincs".

O CORAÇÃO DE BONECA ^
Alta comedia infantil dc "Gaumont .

O JURA PITTORESCO
Encantador e poeticj film do natural, to-

do colorido, da casa " Pathé".
Preços:
Frisas, 5$ooo; camarote», 4$ooo; cadeiras,

iSc.io; criaiujttí. Soo réis.

FrontãaBoa Vista
RUA. DA HO A VISTA.;N. ,4-8

H0JG Domingo. 21 de tetembro, á I h. tm ponto H©Jkl

Grande funeção sportlva
na quol serão disputodas. pelos volentes pf lotoris deste Fronlfio, sensneio-

noes quinieloa simples e umo emocinnnnte

Quiniela de Honra
Willabona

POULES DUPLAS

A 8 PONTOS peloa bravos nrtiatos:
Zataooin - fiurruchaga «*»..«

Gaspar - Lino - Potonito
BANDA DP. MUSICA

Novo quadro de pelotaris - Feérica illuminação

Entrada franca r.ntrada franca
reservando-oe a directoria o direito de ve»

dal-a a quem julgar conveniente.

Companhia Internacional OinematogFapliica
WÊWÊÊÊM ¦¦¦¦¦¦

cia
^srasany Tr-am?^ ^íw^ssjs^)'^.

IO) ««3^
Essripioria e Dspcsffíw

.sta &»mpanhin com a novn Direciona teni em alaguei «Horinmente novidades dos melhores fnbricintes eu-
ropeus com lilras. 6 de gran-le metragem c 25 de pequ-mi metragem sensticiontti

ks nr>vi«jadcs desta semana são: O d -.:'.-*, de nma aima, jerandiosso drama cm 2 r-artes de M inno flim: Penr*. de
liulher, (x*rlentc«s.) -irama da Vida Thealnú, Film Je «Me-stir», filia 3tn 3 a«íUtó; Violador do Bloco, drama eu» 3
»*jsi - Milano film; O í!--t --.:,;., drama em 5 actos da fabrica .ataadiaavisk filia; à Motorgii, drama em 3 actos

¦:CS3ffl"r'r;ílgi"^'1-! ^ v«

Jack fSoo Ste de Poücia, dromn policinl em 6 portes de Dusk - e outros fllms de pçqueaa melragom - Fhz n«..:4ue!S vnntnjoeos seja em
& Pauio como no interior - Sempre novidade**

Rpraore su*cc4so dos lllms: Quo Vadfe f Da Mangedoura á Cruz, Mucio 9oe»ola Dok-<lo - Palavra de Honrai - JnAKa 
^^*^™£?

SKvon,^-Tratai Sicrko - Final de u.nn Canção - Filha do Avaro - Mortp que Ro-lein - Incêndio noThfialro - Boa Desli idiota A- Ho-

^r|ri^^-^ .. Deposito e escriptorio: RU\0ACONW. 5, 5'A« Director, Gustavo Pmflldl
dos oéi flitiiâ de grande metragem

i .'yyy~-yy..zí y-y::.
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CORREIO PAULISTANO
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Rua das Palmei™ <¦» SQ
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Ãos illmos. Srs. Chefes de Orchestra
Acompanhado de uma bonita poça para piano ouvia-se
o catalogo receutemento publicado, das musicas para
orchestra o banda- próprias para theátros o cinemas,
inteiramente grátis a quom solicitar. EdiçOes allomãs,
francezas, inglezas o italianas a preços reduzidíssimos,

arranjos (!e Tavan o outros.
ESê*Sl# SOTERO DE SOUSA

Um 48
TO MUSICAL

48 - Rua Libero Badarô

ifiHKt teria Typagrapluco
A LIVRARIA MAGALHÃES

tem a venda na

U DA QUITANDA lt. 5-A

I|2. .
pcdal, io.Kip. . . .

nariual, -.; 1(2X36 íls
'Boston", manual, 22 112X32 i\s

"vTÁCHINÁ DE IMPRESSÃO, eyllndro grande 
' .mato, movida a

mão e a vapor, de 66Xi-6c. Usada, em hom "estado
•"ima PARA IMPRESSÃO "Alfa", a pcdal, 33X46 12 . . .

MACHINA PARA IMPRESSÃO "Alfa", a pcdal, 25X36 1(2
MACHINA PARA IMPRESSÃO " Alfa", a pcdal, 22 i|2X
MACHINA PAR/-. IMPjRESSAO "Alfa"
MACHINA PARA IMPRESSÃO "Boston
MACHINA PARA IMPRESSÃO
MACHINA PARA IMPRESSÃO "Boston", manual, K1X28
Numeráilor automático para impressão, 6 algarismos

ENCADERNAÇÃO
Machina para (aparar) volante, 50CX16 ......
Machina para (aparar) volante, 7KX16 . . . .j »-.-
Machina para picotar, a mão, 40c <-. .
Machina para picotar, a mão, 50c .,-. .
Machina para costurar a arame, 1 a 10 mim, pcdal . .
Machina para costurar a arame, 1 a 10 m|m, mão . . .
Tczoiira para cortar papelão, 100c
Machina, (pcdal), para numerar livros cm liranco . .
Machina a vapor para pautar, com 2 cylindros , . .
Prensa manual, de madeira
Prensa (vol:<"tc), dc ferro, 55X.10
Prensa grande, formato 4 columnas

Grande c variado sortimento dc TYPOS e mnis material typogrãphi
no feitas a DINHEIRO c a PRASOS LONGOS.

A' venda na LIVRARIA MAGALHÃES — Rua DA QUITAN

2 :oop$óoo
1 :.i(io$ooo

1 :oóo$opo
oopípoo
(ioo?ooo
450*000
35Q$ooò
25Ò$poo
8o$ooo

85o$ooo
i':dso$poo

i!'o$ooo
2 *o$ooo

380Í000
l5$ooo

f>5Ò$O0Ò
Kôo$ooo

: :uoo$ooo
8o|ooo
220$ono
(joo$ooo

co, cujas vendas

)A N. 5-A

Q-^-.^-^^G-**^-*^'®-***^' © •?•®<**#'*^-S-^-t^il

! Telhas üimianlo ou Ârdozias Mifieiaes!
?

*^« ah tol rios ile cliniiiríto 'lio Incombustlvela: ÉS*"iar tolhas do cimiunto -ão 1 nõo mbusti veta
Impern.ciivuis, o <| ne ovita as ghttcirfiS:
Inalteráveis Bob n acção <1e qmiiqur aponto ftunoapherlcoi
Opttmna inolntlorns do calor, frio o oleo tri cid arte:
Própria" p*\rft oh cllinns quente1)*
.Mais love», rcMstente', ilur.iiitras, econoiiiicas, hytflenioiis o bonitas do que qnaes-

quer outras qualidmlea dõ telha" atô hoje empregados:
De íneü oollocnçfto, substi tu IçSo, limpeza o pintura; o
U^frnctarias nns bolor o ftpOdrcoiriióntOi
Diversos (niiirintios, lormntr.» - -' '- '""""li™ "sruilos e helllnslmos:
Franca acceJUiçílo, e*. - »«/a oa mercnaoB onde LOm-tüu rivuuuauu

lares cxtrnngüiroi.
I*<"(ii«l«s a

3"?
{'<"U i«l«s A

4$y 1—rir ,ir;o ilo '1'hcsoiiro, 21 Caixa, 1.043 vS

iLÉÉE OE TODOS
iSSOfiMlJjS-íSSOS iJJtQ 'es ocGja.L»s

n iSOS DKSK.fOS, R15MEDIA11ÃO VOSSOS MALES
Chegada dos Estados Unidos da America do Norte, cn-

iiintra-se 110 Rio a celebre c fainosa espiritista, astro-
loga c psychologa mme, Uttydee Kclsey, professora de
sciencias debilitas, diplomada nos institutos seientifi-
cos de New York, Paris, Londres e Turim, onde cau-
fou verdadeiro assombro com as suas famosas expe-
rienciás er- espiritismo, magnetismo, ele. (Poderosas for-
ças oecuita. ¦me indo rcniedeiam e transformam),

Pnr esse motive a -•—-•¦ -'.. -••-' ¦'¦•<¦„.
tes lhe têm dispensado grandes elogios, jornaes que
estão á disposição do publico e (pie comprovam tudo o
que se affirma, assim como attestados de milhares dc
pessoas que a lém consultado.

Mme. Ilaydee pode ser consultada sobre qualquer
sofírimcnlò ou cpulrariedadc da vida. com a firme sc-
gurança dc que conseguireis os vossos desejos c vos
remediará iodos os vossos males. Pelo grande poder de
que é dotada, prediz, com admirável exiictidão o destino
c o futuro dc cado um,

Tratamento infallivcl para desenvolver c endurecer os
seios, c evitar a queda do cabello, tirar as rugas, sardas,

pannos, .../'¦:'.'/.,..,• ,- feniiitycns do roslo.
Pura iifiirmosear c lumar rosada a pai lider. do roslo, (belleza sem egual).
Para ler uns olhos sttggcslivas (grandeza), banho dc venus para outros segredos

(naturaes das índias) c outras cousasimportantes de caracter intimo.
Tratamento de qualquer moléstia a distancia infinita.
Cura radicalmente a embriaguei: c dem ais vícios.
Agua legitima de Lourdes (França) paru os olhos.

. Possue breves'lalis mons poderosíssimos dos índias e da Terra Sanla (Egypto) ns
de maior virtude que se conhecem. Não ha cousa nenhuma que os possu cgiuilar, c co-
nio prnva disso os vende com garanti,, o que ninguém fa: aqui no Rio.

Attenção: todos os trabalhos são garan tidos par cscriplo.
Seriedade c reserva absoluta cm todas us consultas.
Run Visconde de Itauna, 111. sobrado, próximo á praça Onze de Junho. Rio.
Nota — Ao fazer-se a consulta a pessoa devora indicar a data do seu nascimento

e profissão, e, si fõr pnr enfermidade, os symptomas ou manifestações da moléstia de-
vendo para conseguir resposta enviar .1 pequena quantia de 5$000 cm caria registada.
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LAVANDERIA A VAPOR
]VIOI>E>IvO

A MAIOR E MAIS BEMMCNTAUA DA AMERICA 00 SUL
Lava roupa branca, cortinados, etc, etc,
pelos processos os mais aperfeiçoados

Não estraga a roupa e não usa ingredien»
tes nocivos ás suas fibns

Observa os reunis dn hygiene mnis n^oroso, desd' o
momento dn recepção nté t\ enlregn

CAPACIDADE DIÁRIA
4.U00 KILOS DE ROUPA SECCA

*>•*> 

Roupa de homem . . dúzia 2$3oo
ii ji ii rjoinma ,, 3$ooo
,, „ senhoras . . ,, 3$5oo- f, ,, creanças . . ,, t$5oo
„ „ familia misturada „ 2$76o

PROPRIEDADE DE
B3Í o r- ^«e s <& Barros

KÜA SOLON N. 3
KOIVI RETIRO - - Teleplione n. 14-

*^a/^
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L ARCA
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barO.O ^^''ièi^F -'in!'. W, Ag-nt« gtmt, Vm6 Braifli ||1!É'' WÊ0rWM r ' '*" WILLIAMS, ROBERTSON& Co. ,

tiVitíX Pf-rPí-iT . 
* W*.J ' .; c ,., . .,. Jg« Caixa PobIoI 1551 i1/'U"U CUIlvUI \WAliKEGAN CHIFF/ O. IV ílLU c.*S«wnutsei.iHrii.nite/ »-• ¦ i t-ia-v/ ggt R|{J DE JflNEIHO ij

Josó F. de Carvalho e Melfc i i IlUu
¦ ¦¦ —-- . ... i -—-  ¦¦,,,.,,¦ ¦ ¦¦-¦ '— -q ; i

CaUí r-octat AòA , i

flfl f 4T1 ' -° ll Hua S. Bonto. 42-S. Paulo ITypographia Siqueira '—-——^
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bimpiador Doméstico
O MELHOR LIMPADOR

-••fJAJV**-*

Um-ttto. 1'lfl'icltrste,
EfuntiinUto ltl

Olha a

marca I
-!''iVelh-li-ll--wW'

li cadt. lau Ml

ir

i

O IE Illl E TRANSPORTES
*-*JB,;<-!C'4.'> IV-I 'I» ISTA NAX, arror. nvrt>)irttulmc. acolchoadot ;j«rn r. trmitjmrtr itr morro Cnm.

Trampórie, , ,i«^„ ar. l,mmM , encomm>n</(>. £ aSwbÍ"^? K>(raX ,'«"^7: „mtí: ii(.dou o. vn,jr,rc« andcíon-sc ntruogetni cm Santo, e vta-wtah, Jurada, dt rr.m , a horúc da

Serviço tle mensageiros
l.nlreKii «Ie i-ccihIoh, meHsngons e iiaiiucnoN voi nines n iloinicilio

Todo o serviço é garantido Preços módicos
Alvares -Penteado ns. 3'8-Á e 38-B

S. PAULO. CAIXA, 453
iTelepti. basta pedir Mensageiros. End.telg. Mensageiros

Wíxxso, Alvaies Penteado 17,
Receberam grande sortimento de cartões po iiaes oom vistas de S. Paul'

Para oj revendedores qrandes va«-*agens
Telephone, 1216 Caixa Ho Correio, E 37

f__\ e-

| ÓBkmi

LOTERIA M K PÁUli)
Iüxfra«f-3es áh scku.hRhs e qain tas-feiras sob » íisca*

lização do 4ioveruo do Estado, ás 3 lioras
da tarde — Raa Quintino Ito*

caynva, ÜM - S. Paulo

Amanhã
O Conto

Bilhete inteiro ^OO; fracções

M *á

m®^»* *m ,m^r$Âm f|€Jf

OOJV^ÍF» a 1VHI Aí«â

SUD-ATLANTIQUE
Viagens rápidas — Serviço modelo

GANIASS A '•iililrit ili. Símios iu. llu 27 (li! ««timbro parn Uio,»»»»*¦¦¦¦• •»»» Hatiln, Dnkar, l.elxíics o Borileniuij

TfíANSPORTS MARITIMES
Cotnmodidade e conforto

mm
Quin*a-feira, 16 de outubro

loo:ooo^ooo
Bilhete Inteiro 4$500; fracções $900

Os it"\\''r-" lie, intrrloi dcvi-rn fer acompaahadoã do roopfctivj-.
iinportuncia o tiiniH a quantia noccssnrln para o porta do Cor-

roio, a dovom wr dirigidos aoa ni»entas gerada:

JULIO ANTÜK.SS DE ABREU & Oomp. - Rua Direit? n. 39 -
rnlxn dó Correio, 77 — S. Pnulo.

MONTEIRO & TAVARES — «V-ile Quem Terr.„ — Ruo Direit.ii
n. Â •-*- """nixi, do Correio n. 107 — S. Paulo.

J. AZEVEDO & Oomp. •= "Cosa Dolivnea,, — Rua Direita n. 10
Cfiixn cio Correio n. 26 — S Pnulo.

AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS & 0. — Praça An-.onio
Prado n. 5 — Caixa do Covreio n. 4016 -»- S. Poulo.

R.NTONÍO ANDRADE - Run Barão de Jaguara n. lò — Cornplnus
Caixa 71.

wsm&nc^r •.-.jy-g^airTsa-jj-i-i^^

ir -tk/t po RTANT1 ® SIMO
, r*sy

FfjRMfl&H 
"íirilrá do (-'Mitos no dln 27 .ln sotembro <!!rcc-¦ wiimu^H tamnnto psm Bn«nos AIreB.

AQUITA IMP H«hlrit ilo Kantos no .11a 8H .Io corronto (.ara>*M*wa m nim, ,íl0i mM& D|lkftr e Mllrselhnc

f-^P AHWP S»hlr* do Santos no dia 2 de outubro para¦— *-" »*»VJIXI_ Montevidéu o Buonos Aires
Sohlrii ile 'ínntos no dia 26 do setembro par» Moiitcvltlco o B. Aires

Preçoidaspossiigeris em 3.n cln-se pnrn o Europíi: 105$OO0 e mais 5 0[0 de imposlo, exceptuoado-se
pnra o porlo de Mnrselha que 6 de 100,00 (ranws — Porn Montevidéo e Buenos Aire3 o nreco 6 de4SÇ000 mnis 5 ojo de imposto = Emittem-se bilhetes de ida e volta com 20 oro de redutxão Dnra ospassageiros de l.a, 2.a classe e 10 opo em 2 ii classe intermediário-..Emittea-se lambem bilhetes de chamada

Vende-se passagens direetas para Paris
Fará fretes, passagens e mais informações, com os ananias:
ANTUNFS dos SANTOS kV.l' 'auJ0! Juã Direita n 4I- -San,os! Rua '5d-*/til lUilLO UU» Ot\\.y IV/3 aiv. Novembro.94.Oom casa no Rio: Av. Rio Branco, 14, IS

2ar-*2**231
v

Rn mWÍm
The Royal Mail Steam Packet Company

Pa

i^laía Real Ingleza

ei mmmm ^t&B

The PaciHcSteam Navigation Co-

Aragon
Companhic do Pacifico

Sahldas para **» Euro-i
ORISSA, 8 de outubro

Sahirá «Jo f-anlòí., no lin 80 ile seturnliro ,i:-i'.
ilJO, BAHIA, PERNAMBUCO, S. VICENTE,

MADEIRA, I ESBOA, LEIXÕES, VS'*iC,
CrCERDURGO c SpUTHAMPTQN

Proços ílns pinHiiirons om ii.n olnma, lltlflMH), incluindo o imposto do
frovorno paru Víko inais :i$l'.no do imposl/- hospiinliol

-'aSiirá de tantos ir« dia l de «tiiiuino,
para ÍSontcvide» e Itucnos Aires

Oriana
Sahirá de Santos, no dia 23 de setembro para

Kio, Italiia, Pcntauibacu, H. Viconto,
I..-.M PaimaM, Jjisboa, 0.»'.*xôe-i,

Vi;-o, nOriiüii, I,n Pallico c Clverpoat
Preços 'lii" pusimiíona <le S.n cIiihro II0T-H80 Inetnlndo o Imposto, o pru* ou

portou hespRnboofl mais 8$000o*at»ii.B000relipara LaPalUceRITA
Saliiru de Santos no diu 25 'ie s lembro pura Moutevidôo

e portos do Chále e Peru

O

^?-^•©?«ts*^*^
; f~^Z^Z7^^ih
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CIA. PAULISTA DE CONSTRUCÇÕES
O LEILOEIRO

Theodolindo do Aguiar
Matriculado na Junta Commercial do Estado, official do Juizo i

Foderal, com escriptorio ii rua li do Agosto n. 15 |
Telephono, 3026 - Devidamente autorizado polo oxmo. ar. dr. I
Bento Vidal, iri. d. liquidatario dn massa fallida da COMP.'
PAULISTA DE CONSTRUCÇÕES - Venderá em publico leilão'
2a FEIRA. 22 DO G0BBI.NTE AO MEIO DIA
á rüa de S. Bento, 38 (sobrado)
Todos os moveis o utensilios de uso commercial, pertencentes á
massa, inclusive esplendido cofro de ferro a prova do fogo, boa
machina para escrever ADLER, magnífica machina BRUNS-
VIGA para cálculos, etc. Um loto de fechaduras e outras fer-
ramontas. Cinco lustres, um lavatorio e 2 pias e outras

miudezas para escriptorio
4»a FEIRA, 24 DO COERENTE á 1 hora da tarde

á rua Conselheiro Brotero, t
Um magnífico torreno e todas as suas bemfeitorias: 2 barracões
cobertos do zinco, installações com todo o machinario e ac<5es-
sorios do uma bem montada serraria, inclusive motores, trans-
missões, polias, installações, etc. Dnas boas carroças, um
caminhão para toros, dois vagonotes Decauville e trilhos. Tres
carrinhos de mão, um loto de ferramentas. Um desvio na

linha Soroeabana
Brevemente - Um esplendido terreno na Avenida

Paulisla • Vendas francas e livres de ônus
Pelo leiloeiro

Theodolindo de Aguiar
iNOTA-No CEcriçtcrio do annunciante, á rua 11 de Agosto, 15, serão forae-'cldos ?03 Frs. pn^:ndíni*-*s toda* as -**foi*inações sobre este májjjnifíco leilfto
I assim como será mostrada a relação de todos os bens aue serão vendida.

Vlrigóns «!c Snntos puni Novn Vm-k cm 24 mns via Olicrlnirgo ou Soiittinmplon — a ('tiuij.i.ithla cniltto liillieu i do piissfi»
Koris pnrn Novn York, em qualquer' dos sous paquetes em corresponilenelu enm os dc Iodas as companhias quo fir/.ein a
cniTi-lrii dn ínglntorrii piiru N*nv:i York e pnra .lírica do Sul, via Madeira, em cowoupoiiiieuela eom os paquetes da Compa-
ulila Union Ciislle. O hornrlo official das compiuibús 6 pnlillcado mensalmente no "Guia Lei-J".

O paiíameiilo das passagens notadas para Kuropa devera ser feito lntcK»olmeiito nté um mez nnlos da sohldn áa
vapor e depois desse dln nfio sorão mais respeitadas as encpmmeiidns,

Vendem-se pn,s8ngcns ntc 4 horas da lin-de nn véspera dn snlildn (los vapoies — A ntrencl.-i de Snntos nüo vcnr*.c pas-
sngens nò dln d.i siilililn dos vapores o (: expressan-ente proliliildo vender passaiíon.. a liordo dos paquetes.

Escriptorio: Ri*s S. Bento, 50 -Cai a do Correio, 579 — Te.e5.h0ne 589

1 -jj4S**-*»w jÒH
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Sahidas para a Europa e La Plata I
OÀS COMPANHIAS

Navigazione Generale Italiana - U Yeloce ¦ Societá Itália e Lloyd Italiano
Agonie «remi pnrn o límsil: "Buncn Frnncese o Italinnn per 1'Amcrlcn dei .Snrl"

SERVIÇO REGULAR POSTA.L ENTRE O BRASIL, ITÁLIA E ARGENTINA
- SAHIDA.H *RA*RA. A. EUROPA

O luxuoso o rnfiKln »• p'-rTOSCANA
Sühtrik do santo» no dl» 2a ito setembro p»M

Rio, IVrnmubuco, Dnknr, Napoli o Gonova

PR. MAFALDA (do Rio)
SAVOIA
DUCA D-AOSTA
CORDOVA
DÜOA DI GÊNOVA
REGINA ELEITA (do Rh»)
DUCA DEGU ABRUZZI

23 setembro
28 >
30 »
11 outubro
14 >n »•a >

SAHIDASPARA O RIO DA "PRATA.

O caplenrtlfla p ¦r*pMo v*PO(COEDOTA
Snhlr» do H»nIo3 no dia » de letombro parn

OirPA' DI TORINO
RAVENNA
INDIANA
DÜOA DEGLLAiRUZZI
LUISIANA

HUKNOM AIKKS

29 setembro
outubro

»
15 »

4 noveorb-o

Preços das passagens de terceira rlasse i Para OCHOVA su MAPOLI

cos, 105

h

Preços dc terceira classe para Gênova ou Nápoles: Vapor "Mafalda", francos225; "Re Vittorio . Pnncije Umberto .
"Rccina Elcna "Doca dcgli Abrurii". "Duca (fAosta", "Dnca di Gênova", francos 220; "Itália", SM-tia , Bolopia .
Brasitc" "Savoia", "Rio de Janeiro*. •Luisiana", "Indiana", "S. Paulo", francos 200: "RaTW»", "Totetna , frar-'_ 

T^frOSTO FEDERAL, 5 por cento.
PARA BUENOS AIRES

Rs. 50$j*oo incluindo o imposto
Para DAKAR, TENÉRIFFB oa LAS PALMAS*rVancot, 125. por liirar «t por qualquer vrapor

J 's Preços deve-se juntar o imposto federai de 5 per cento — Para os tortos hesfanhóet atais 5 francos por Peuoa
PASSA CRNS DE IDA E VOLTA

Goram de pr-indes descontos
_ mZ--- BILHETES DR CHAMADA ..„„,..,,. „

Emittcrií-'é para a viagem ui Itaüa a Snntos, aos síguintes preços: " Navigazione Generale Italiana e Uoyd Italiano .
francos 197; "La Vclooe", francos 102; "Societá Itaüa". francos 18a. .... _. . .

A tercwcra classe possue salões dc jantar com mesas e hancoi. lavatorios e espelllo^ toalhas, etc Dormitórios com ja-
neBas, l>3nhos, duchas e agua geUda durante toda a viagem; illuminação e ventilação electricas.

Al

3 PMÇO da ¦* ela*!»» p*>* 3onova oa HaporJ franoo» ÚS e 2». mais o l^pi.lo fei-ril — Para freto», eamarote» do tasti, «-«ti**», !-¦:.»

,m.mmm~A~. SOCIEDADE flNONYMfl MARTINELU
"•sonde do Rio Dn

«^alia Post»! B. HO '"~~ •*¦•¦¦ ¦ **"•*¦¦" GMxa t>o»rtal n 1»S. PAULO.
a—— 1 —w

Ra» IS de Novembro a. a* *ÍA>TnQi ¦*¦ Vlaaoode do Rio *3»neo l __ D|f)3 R«*» I» "« 
í-"»0-,1,- — *it**ll I M*9I rüx, ,»...,; n i« "~" ¦»l«t*«' CsOxa Postal tv. IJ»

""¦TI ***• xx^x^.-!^^íAAr^.aKijmustm^»
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;§!.'i Kova fabrica tle ma-¦*/".•;'"!ncquin„ tios maib
?{.'.Vo 7 r--.otieir.os e mais bel

. ... ,.Jk^ê'z' ios o so!? snetü-f1--».
t^|'*W'-'*t-::-'' „
Itk IP'-^-^' P-fcommenfla, í.into
^ír:>.®*;,v*í>*!'. i nesta cidade como
faH&zitZ'''*? > no Interior e no Rio
-. 1 a*|^^neiio.

M NflGYBCUR!
É§|t{ -.y 52 - Kílft DA
|';;i.- LIBERDADE - 52
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om tiMltis iim cuhiis i* do qm* iodos devem ter num pro |»el<> tntsnoH nm iVaNiiiiinliu -

Hl VENDEM EM So PffiBJt!®: As Drogarias o boas Pliarmaoias
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Rio ele Ja§íes5«o

O maior e mais importante
do Brasi! podendo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si-
tuado no melhor e mais dis*
tineto ponto da Avenida Eio

Branco (Antiga Central)

a parar de
Snd. TelgrapMoc: AVENIDA

RIO DE JANEIEO

4 Cal do Pantojo é a cal mais hydmulioa do Estado de S. Paulo e é

a uniea que pódc substituir o cimento nos trabalhos mais importantes.

A sua resistência, üydraulicidade, dureza e inaUcrabi lidado são conhecidas entre

os empreiteiros cOnscienciosos e os construetores de grande responsabilidade

•ym m w-ITH' lm 1 r^
m '.i :i" m m-Ta iPân .., rJI t*;jA /W fl íaLH i -¦jj

6 um verdadeiro cimento natural.
Essa é a opinião abalisada dos engenlieiros mais illustres e dos arclú-

tectos mais notáveis. Quem quizer verificar por si mesmo peça uma

amostra gratuita e informações mais detalhadas no escriptorio da

COMPANHS
Roa Di

A FABRICADORA DE CÂ

CAVA IvT^KT1 E>S
Vendem-se na* julminiastração desta folha 4 cavalletes novos par.\
caixas typograplaicas. Trata-se da.s 8 horas da noite em deante.

OS SRS. AGRICULTOR
i

A Rociei]ado Industrias Reunidas F. Mátáràázò, estan.-
uo a concluir a montagem do um grande estabelecimento
industrial para fab?icaQãõ de s&miúítij íecncSa, deíítHita5
maiseBíai-, fts^iiocas gluacsse, etc, avisa aos srs agii****,
cultores quo, desde dezembro próximo futuro em deante,*
comprarô; até 50.000 kilos, diariamente, de mandioca
brimosí (de preferencia a - israwa) cava brassçoy Sífpá-
r-mia, Jacataapé, mangarsto EbrancOf batata eioee
fajramca e qualquer outra amilacea de cor branca, garaütin-!
do preços remuncradores aos agricultores que cuidarem desta
facilima cultura. j

As raizes serão recebidas no seu estado natural, como
saem da torra, apenas expostas ao sol durante dois dias.

Para facilidade e economia no transporte dos logares
afastados, compram-se, tambem, as raizes em raspas ou fatias
seccas ao sol. Neste estado, o preço será pelo menos, o duplo
do que se pagará pelos raizes em seu estado primitivo.

I Landaulets ¦ e Double ph

ÁWt?f ÊNfI 7^ T ««* O Cl [

\fS3/ ]undsai}y s. FftULO Rio de Janeiro I^\ / mmm iliilii lllllill
|/ DEPOSITO Casa Filiai Casa Matriz I

W. i
M iH^i^ía^^-aííEssaKS^SEa^E^SisaíiSssss^^ W
|?| Das notici. dadas pela imprensa sobre as experiências realizadas ultimamente Srn nossa exposição de maclii- m
í*t nas, á rua Alvar*.- JPenteaiIo, n. 24, destacamos a seguinte, publicada pelo " Estado-de S.Paulo": S||

IVJatíírjpc :„ !.','...«rHf v-rs! líi ii^mm- ¦

INDUSTRIAS BEDNIDAS F. MATARAZZO

l.a DESCOBERTA DA ETCXA
Leiam os leitores: Com o Vegetal. —Kxt. dc Jainbuassú as curas são iníalli-

vei?.
Para a cura da Morpbéa c tudo o nue consiste em syphilis,
O Extracto dc Jainbuassú, sendo vegetal tão poderoso que tem despertado a

.tnaginação dos sábios gue apreciaram os seus niagnificos resultados, o seu autor
não se lem poupado de vul|;arizal-o em proveito da humanidade, ainda rjue o vegetal
seja muito dispendioso, pelo ijue, tem tido um:, extraordinária procura, sendo-lhc
desnecessário fazer reclames, vistj que alguns curados indicam aos outros clientes o rc-
ferido extracto de Jambuassú.

Para a morphéa, moléstias syphiliticas, etc, etc.
Muitos proçuram-np tanibem para bronchites astlimaticas c tosse; alguns vidros do

P.xt.fazem desapparecer os rlieumatismos gotlosos c agudos.
Pretendo publicar um attestado da Capital Federal, dum chefe dc familia, cura-

:io em cpiatro mer.es c meio com o referido Extracto de Jambuasf.ii, em estado bem
deplorável: crivado de feridas pelo corpo, dores horríveis, tosse c rouquidão, etc. An-
tes de fazer a publicarão dessa cura, quero prevenir-mc do referido medicamentt>,
afim de não faltar aos povos. O Extracto dc Jainbuassú cura molcstiis que nenhum
outro cura, ron forme os innumeros documentos que tenho em meu poder, para dc--:!ar.ição c testemunho de verdade. Não deixar de experimentar o Extracto dc
Jambuassú para depois íazer deposito em suas casai."

Depositários: Drogaria Figueiredo e Comp., rua Alvares Penteado n. 6 S. Pau-
lo. E cm casa do fabricante, á rua Campos Salles n. 19. Penha. 10 de julho de 1913.

Autor: A. DUR AND.

© DEIRA

O

Taboas, vigamento e caibros do peroba,
pranchas de cabreuva e cedro, taboas o
pranchas do pinho do Paraná, toros do
peroba, cabreuva, marfim, imbirussú," em-

bnya, pinho e cedro
Compram, vendem e recebem em consignação
Rudolfo Wahaschafe, Filho & Comp.

RUfl DO ROSÁRIO N. 12
Caixn 11. 1.389 - Teleplione n. 2.6Õ8

?
V

Motores ís nci.oknc "DL/muiun
-jí)

A' uma hora c meia da tarde de hontem, na presença
* .. _•_  , . — _  itTHmmÍ.ÂÍm.*.n:

dc representantes da imprensa o mais convidados, prq-
cedeu-sc á experiência de um motor a kçrozenc " lllackstone", de quc
Comp., actuaes proprietários dá antiga Casa Arens.

IIW.1 Wl I1IIU1 bllalll IIIUU '•¦J» • ¦ HuaiUJI !'• m.

unicos importadores os srs. F. Bulcão &
Comp-, actuaes proprietários da antiga Casa Arens. .

As experiências foram coroadas do mais brilhante exito. O motor Blackstonc apresenta multipl

gens taes como a inflammação ar.to-calorica sem rnagnetò, sem alavanca, sem mola e sem parte movediça' a ...... ,t„ «..a—,- d,,,.n,-inr,.c r,,,-,i;,i-,il,.s lí-i-linii-n*; o moior de muita siiiiiilicidade mcchariica e de iiro

las vant-i-
Itlt*» l.'HMU I*. III111HIIIIH**,uu '""" whihiivu ¦*  . • *, , 

' .

A par de outras superiores qualidades technicas, o motor e dc muna simplicidade meenaniea e dc provada rcsis-
tencia, como sc verificou. ,

Movendo para experiência, um moinho ".Excelsior" dc fubá, que exige um motor dc seis cavallos, de íorça, o
"-Blackstonc", quc não tem mais de quatro, e. sem dispendio de toda a sua energia, accionou, vantajosamente, o moi-
nho sendo que a moagem sc fazia com optimos resultados, sem que o grão soífressc tnturações violentas.

Constatada a excellencia do novo motor, o sr. Manuel Monteiro, gerente da Casa Arens, offereceu, gcntilmen-
te, aos representantes da imprensa uma mesa de doces c champagne.

O sr. Manuel Monteiro, agradecendo a *¦* * * * *' '' *;|*';*'
representada, a que respondeu

de doces c champagne.
presença dos convidados, levantou um brinde á imprensa paulista alh

nosso collega João dc Sá Rocha. "

<£OS MOTORES A KEROZENE "BLACKSTONE
são os melhores, porque são os mais simples. „,-

A inflammaeão é auto-calorica, sem magneto, sem molas, sem alavancas e outras partes movediças c INAU
FALHA NUNCA.'

O regulador é extra sensível e sem partes em aberto, por isso nao sao sujeitas a estiagos.
A velocidade pode ser regulada facilmente, estando o motor em plena ir>" .na.
A rotação é moderada, melhor gar*»-*'-"  •".» dtimrtín
;A alimentarão dn rnmKii*stlvc'. -Z automática, servindo a própria base de deposito.
O ,.*>ao i.e combustível í diminuto, não chegando a I % litro por cavallo-hora, mesmo nos motores pequenos.
A rotação í uniforme, pois cada motor " Blackstone", é provido de 2 volantes extra-pesados.*# .-..".'¦
l**ira as pequenas industrias, não existi: motor mais próprio quc o "Blackstone , pois o mesmo e o mais simples,

mais reforçado e mais commodo, partindo immediatamente após 5 minutos de preparo, sem auxilio dc benzina ou ga-
Z0'naK* 

isento de qualquer perigo, pois não tem chamma externa, evitando desta fôrma incêndio ou explosões, não

raras em outros motores, quc tém o deposito dc kçrozenc aberto. *
Temos sempre cm deposito, lantp cm S. Paulo, como no Kio dc Janeiro, destes motores, desde a força dc

I 1/ cavallo, até á de 11 cavallos effectivos. . ... .
Em S. Paulo, em nosso armazém temos um motor sempre prompto a funecionar a vista dos pretendentes.

PREÇOS E INFORMAÇÕES COM

R BULCÃO & CIA. -
S. PAUL©

ill Mmlí fllHi? li

m PARA CONSTRUCÇUES
Variado sortimento do fechaduras
fechos, dobradiçaa e motos outros

artigos congêneres.
ARTIGOS PARA PINTURA

Oleo de linhaça, genuíno a^uaraz,
vernizes, esmaltes, tintas em pó e

preparadas, brochas e pincéis.
FERRAMENTAS

Grande sortimento de ferramentas
para carpinteiros e outras artes e

ofücios.

FERRAGENS
Carrinhos para atterro, folhas de

zinco, oto. etc

Preços módicos

ThoWz. irmão W C.
IftPOKTflDOKES

Rua áo Thesouro n. 11 Caixa h. 023 i m

m
\J *>-

Dr.Homeoi de Mello & C.
exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas o mentaes
Medico consultor dr. Krnneo d» Hoohs, director do

llospicio dn .Juquery.
Kiçtr. eBlnbnlecimento fundntlo em 1007, BÍtiuido no

esplendido bairro do ALTO DaVS PERDIZES, om
uma chacnra dn 28,000 motros quadrados constando
do diversos pavilhões modornos. indepondontea «jar-
dinmlos o isoUdoi com sopsraçAo completa e r,'jçoro»a
do «oxos.fornfco aos seua doente» osmorado trat mento
ocom todo conforto o carinho süo tratados cb a idini-
nintrnçüo de Irmfta do Caridade.
0 tratamento 4 dirigido pelos ospecia «stas

mais conceituados da S. Paulo
InformaaTCcs, com o dr, IIOMKS DK

MBLI.O. quo rotido A ruadr. Homem do Mello, proii-
mo ii Casa do Saudo (áiio das 1'ordizca)
Caixa ilo Correio, 12 Telephono D. 660.

'""*-" '
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TALHERES DE CHRISTOFLE
PREÇOS DE RECLAME

CASA LEBRB
RUA IS DE N0VEM3R0 N. I

Caixa Paul&te dc Penjõcs
Autorizada pelos decretos ns. 7.917, 7.G95 e 8.302. do Govorao Fetloral

o cora deposito do 200 contoK no Thesouro

AGENCIA EM TODO 0 BRASiL SEDE EM S. PAULO
Kua Quintino Bucüyuva, 4 (í.o andar) esquina da rua Direita

Caixa postal, 533 Telephone 431 Endereça Telegraphicó, PREVIDÊNCIA
Agencia uo Riò: AVENIDA RIO BRANCO, 95 tl-o andar)

Sócios inscriptos eni 6 annos ,I'.'l'A -on-nnn
Capital suh-cripto até o dia 30 de junho de 1913 4^.3)0*.o30*000
Capital de Pensões até o dia 30 de junho do 1913  ?,46p:926}078

PscySBos pa^©5 448:òfo$obo
Quota5 pagas para fonsral E7:1oô$oõo

Edifieio social em construcção á

iRua Qyioxe de Novembro = S. Paulo
I—¦Mi—Wm\

Peçam prosnectos e informatõee
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