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A vida
em Paris

A verídica historia dos dois lo-
lios (lii falmln — O ataque do si'.
Cnlmettc c n piirada "era quinta"
do sr. Cnlllnux — O ministorio
tem umn breclin — Perspectiva
dum duello, duma réconclIlnçSo e
dum almoço — Os príncipes bá-
nidos — A Hepulillcn reflui os
ollios fts incursões amorosas dos
pretendentes ao throno francez

po. Suecedeu a mesma cousa ao principt
Victor, pae do rcccmnascido, que ainda ha
dois annos aqui veiu jantar, com grandes
precauções, a casn do seu amigo o deputado
Gatítbicr de Clagny, a quem a policia se-
guiu sem grande importunidade c a quem,
tendo uma pannc o seu mitomovel, um com-
missario logo mandou fornecer outro...

A lei do exilio só seria applicada, sem
contemplações, si as incursões, cm França;
das familias banidas tivessem por olijectivo
uma conspiração. Ora, cm geral, essas con-
travenções (como se diz em linguagem ju-
diciaria) têm apenas objeclivos amorosos. Ií
d Republica é bastante delicada para não es-
torvar os prazeres desses senhores...

Paris, março 2.

SIMl'1-ICI.S.SIMUS
'A campanha do Figaro contra o sr. Cail-

latix é o match mais sensacional que nos
-últimos tempos sc tem realizado cm Pa-
ris. Ha quem aposte firme pelo sr. Calmet-
te, esperando que elle consiga levar o
adversário a tocar o chão com os. dois hom-
bros. Ha quem venda Caillaux com prime,
assegurando que elle acabará por bater o
seu adversário, talvez por meia cabeça, gra-
cas á resistência excepcional dos seus pul-
mões dc orador eloqüente.

sr. Joseph Caillaux, que é a persona-
gem polilica mais desagradável a todos os

conservadores, que não lhe perdoam o ler

posto o mundo das finanças do lado dos

radicaes, estava naturalmente indicado como

a cabeça dc turco dos opposicionistas. Os ou-

tros ministros, ou têm um passado tão inata-

cavei quanto pode tcl-o cm França um poli-
tiC0| 0u são pessoalmente tão insignifican-

tes que a maioria do publico nem lhes sa-

be os nomes. O sr. Caillaux, ao contrario,

prestava-se maravilhosamente a uma cam-

panha. Pola politiea, onde entrou pobre,
chegou facilmente á riqueza, — com escala

pela administração das grandes companhias,

pela advocacia de todos os judeus (Ia íi-

nança c pela participação cada vez mais lar-

ga nos negócios bancários e no lançamento
dos grandes empréstimos externos. Consti-

tuia a unica brecha do ministério; c foi

contra cila que a opposição, sempre com

um faro maravilhoso, assestou as suas ba-

terias.
A campanha do sr. Calmette não tem ate

agora, todavia, produzido os resultados que
delia sc esperavam. Sente-se que o sitiador

da praça ministerial não está seguro do ter-

reno. Imparciaes marcadores dos pontos
desta refrega, devemos confessar lealmente

que o sr. Caillaux está de cima, por cmquan-

to. As suas nolas conteslalorias da campa-

nha do Figaro, distribuídas a todos os pc-
riodicos daqui, por intermédio da agencia
Havas, são sempre uma pequena obra pri-
ma de clareza c de ironia, — ambas gaulc-
zas. No duello travado, o sr. Caillaux con-
serva, ao menos, aquillo a que os peritos
chamam a superioridade dc terreno.

Baldo dc recursos, o sr. Calmette, sentin-
do que a sua posição fraqueja, appella par?
um documento que diz possuir, c a que cha-
ma o "documento verde". Isto, que aoí
amigos do director do Figuro parece um
argumento decisivo, á opinião publica afi-

gürà'-se simplesmente o titulo duma novclla
popular. O documento verde:... Conheço
mais dum dramaturgo que daria uma boa
metade da sua gloria por esta cpigraplu.
dum bello chrnmatismo, c bastante enigma-
tica para provocar enchentes suecessivas.

O sr. Calmette possue o " documento ver-
"dc", 

mas não o publica. Esse documento,
assim chamado em razão da còr do papel
cm que é escripto, é a prova — murmura-*.;
discretamente nos escriptorios do Figaro, —

las lamentáveis negociações dirigidas pelo
ir. Caillaux no momento cm que sc discutia

questão das relações frauco-allemãs. Im-

porta ao patriotismo francez não entregai'
á publicidade esse papel. E até sc insinua
que o Figaro recebeu um altíssimo pedida
para não inserir jamais o famoso do-
cunicnto. .

Tudo isto pode ser verdade, — mas tudo
'sto 

pode ser, lambem, mentira. O documen-
lo verde, emquanto não fór publicado, dei--
sara no publico a impressão duma invenção
dc jornalista n boni dc ressources, c que
recorre a um Irttc para dilatar os ecos dum t
campanha infruetifera.

E nesta altura nos encontramos, sem
possibilidade de prever quem c que levará
a melhor. Quando um politico e um jor-
niilista se insultam, o incidente só tem um
desfecho: o duello no Bosque, com a as-
sistencia de alguns reporlers photographi-
cos, a reconciliação c o almoço.

Do meu conto

Deve interessar o leitor brasileiro, por
lima questão de analogia de circumstáncias,
o incidente agora oceorrido na Camara, c
que tem um lado cômico c pitloresco, ha
bi lmcntc aproveitado pelos fazedores dc
chronicas.

Alguns deputados perguntaram ao minis-
tro do Interior si o recém-nascido príncipe
Napoleão, que a princeza Clementina ago-
ra deu á luz, tambem se encontrava sub-
mettido á lei que prohibe a residência, em
Trança, aos chefes das familias que reina-
iam neste paiz c aos seus primogênitos.
Respondeu o ministro que nenhuma duvida
podia subsistir sobre o caso. A lei cra for-
mal. O conspirador de tres mezes devia
ter banido como o seu pae.

Calculam al", decerto, quanto assumpto
forneceu esta resposta aos gracejadores da
imprensa. Mesmo os orgams sérios, como
o Ttmps, mostraram o ridículo da prohi-
bicão dc residência no território nacional
decretada contra uma criança de fraldas,
assim erguida á foneção dc inimigo do re-

Ijinicn. Todavia, o ministro respondeu o

que devia responder. Conformou-se estri-
etamente com o texto legal, que não podia
ser sophismado.

Deve dizer-se, todavia, que a nossa repu-
blica, mantendo estas leis que foram feitas

para sua segurança, nunca as applica. Te-
nho a certeza de que, si a ama do príncipe-
sinlio viesse passear o WW no clássico jar-
dim do Luxemburgo, nenhum agente lhe
deitaria a mão.

Xinguem ignora, cm Paris, que, lia al

guns annos, o duque de Orleans, muito
apaixonado então por uma cantora da Ope-
ra Cômica, Tinha com freqüência á nossa
capital, disíarçando-sc cm crtado, para não
ser reconhecido. Assim qu: passava a fron-
teira, o pretendente cra seguido por agen-
tes discretos e o prefeito de polida sabia,
hora aor hora. todo o emprego do seu tem-

Como sc escreve a historia!
Um pândego, filho das terras de Hcspa-

nha, andou aqui por S. Paulo, sem que al-
guem delle se apercebesse.

Chegado que íoi a Madrid, d. Murielas,
ta! qual o heróe dc Cervantcs, enfarpelou-
se dc jaquetinha -curta, peitilho branco,
calças desenhando a musculatura das gam-
bias firmes, atirou sobre a cabeça um som-
brero cinzento claro, de quem vae espiai
touros, c abalou para " Puerta dei Sol" em
visita aos diários madrilenos.

Precisava narrar aos povos dc Hespanha
as temerosas aventuras, cm que se viu en-
volvido na America do Sul e, principalmen-
te, em S. Paulo. Já sc sabe que em narra-
tivas taes, somos nós que servimos de ca-
beca dc turco. E' o Brasil que se apresenta
aos olhos do mundo civilizado como um
paiz ridiculo.

D. Murielas não destoou desse diapasão:
ao contrario, contou a sua destemida pe-
regrinação, com o entliusiásmo do tolirei-
ro, que descreve os passes de capa, feitos
com arte c pericia e cm virtude dos

quaes, a meia vuclia c dc cara, faz tombar
sem vida um touro, cntcrrando-lhe a espa-
da no loutiço.

D. Murielas fez-se dc grande heróe. As-
sistia a um espectaculo, durante o qual per-
cebeu uma offensa ao exercito da sua ado-
rada pátria.

Caramba! Não cra d. Murielas, ex-rc-
servista, d. Murielas, hespanhol como pou-
cos, que permittiria lão infame injuria. Er-

gueu-se, rubro de raiva... c de algum li-

quido, e desafiou o theatro cm peso.
1 Se hay uu valiente que qitiera pelear

con un'ouiro valiente, que salga!
Os espectadores, ante o patriotismo ver-

nielho de d. Murielas, cmmudeccram timida-
mente. E d. Murielas, minutos passados,
recebia as felicitações de um delegado dc

policia, que fez suspender o espectaculo,

porque assim exigiu o bravo hespanhol.
Fará essa autoridade o cx-reservista rc-

clamava dc d. Affonso XIII uma conde-
coração.

Não julguem os leitores que estou a phan-
tasiar um conto: narro a verdade, tal qual
foi descripta, pelo 

"Diário Espanol", nosso
cstimavcl collega desta capital, como sc-

gue:
"O reservista Donato Murielas, depois

de licenciado no exercito hespanhol, an-
dou errante por esses mundos de Deus, c,
não sabendo como cavar a vida, foi ;x Ma-
drid c impingiu ao " Corrco Militar , c ao*
"Imparcial", o seguinte etientà, que nao
deixa de ser engenhoso. '

"Estando em S. Paulo (Brasil), assis.i
a um espectaculo em que sc representava a
"Revolta (le Portugal", obra tendenciosa
para a Hespanha, cm cujas scenas apparccia
um personagem fazendo papel dc espião c
vestindo uniforme da infanteria hespanhola.

Num dos momentos mais emocionantes da
peça, quando o soldado realizava uma das
snas mais feias façanhas, — indignado gri-
tei: Mentira! Uso 110 lo hace niiigun sol-
dado espanol! Protesio contra esa iufa-
mia! Viva cl t-jercilo espanol! Viva llspana!

Produziu-se um escândalo ensurdecedor.
Apostropharam-mc e mil punhos se levan-
taram contra mimi Supportei pacientemente
aquelle alluvião dc injurias, cruzei os bra-
ços e, dirigindo-me com calma aos assallan-
tes, disse-lhes cm voz que sc ouviu cm todo
o lheatro: Us cobardia acometer cien hom-
bres á uno; salid uno á uno y aun de dos en
tios, si os placc!

Ninguém aceeitou meu desalio, posto con-
tiiHiasseni todos resmungando desaforos 1

Quando se acalmou a tempestade, um
commissario de policia chegou-se a mim e
perguntou:—'Que fizeste?

Eu? Cumpri meu dever, defendendo o
exercito hespanhol. Sou soldado c não con-
sintirci que em minha presença sc offenda
o exercito cm cujas fileiras pur doze annos
militei.

—-E, agora, que desejas?
Somente que não continue a represen-

lação da peça.
Suspendeu-se o espectaculo c os assisten-

tes abandonaram o theatro, reconhecendo
meu valor, minha lealdade e patriotismo!"

Diz o "Diário Espanol" que o "Corrco"
c o "Imparcial", tomando a sério ei cttcnlo,
empenham-sc para que o governo hespanhol
conceda uma distineção honorífica ao valien

NOTAS
Das 13 ás i-l horas, o si*, dr. Carlos Gui-

marães, vice-presidente do Estado, cm
exercicio, dará audiência publica 110 pala-
cio do governo.

? •!•
E' das 1.1 ás IS horas a audiência do

sr. secretario da Justiça e da Segurança
Publica.

Hoje, ás o c meia horas, o sr, secretario
da Agricultura dará audiência administra-
tiva aos srs. director de Viação e director
do Instituto Agronômico de Campinas.

Acompanhado de sua exma. esposa, sra.
d. Francisca dc Campos, c dc seus filhos
mlle. Clarisse, dr. Almirio de Campos, pre-
tor 110 Kio de Janeiro;. Deodoro c Alcides
de Campos, parte, no dia 31 do corrente
para a Europa, o eminente chefe republi-
cano sr. dr. Bernardino de Campos, illus-
tre presidente da Comniissão Directora do
Partido e senador estadual.

A viagem do prcclaro homem publico
obedece a motivos de saude, pois, embora
o seu estado, felizmente, não tenha a me-
nor gravidade, o tratamento prescripto exi-
ge a permanência do sr. dr. Bernardino dc
Campos no Velho Mundo, onde sc demo-
rara quatro mezes, pouco mais ou menos.

obras executadas no grupo escolar .de Soe-
corro;

de 2 70o$ooo,i .com obras dc reparos c
pintura 110 edificio da cadeia dc Itatiba;

do 1 :(.i'?5oo, com reparos na estrada de
Caçapava a Buquira;
. dc (. i?yoo, com obras accrcscidas na ca-
deia de Mogy das Cruzes.

A Commissão Directora do Partido Re-
publicano reconheceu o directorio politico
de Trcmcmbé, constituido dos srs. João
Luiz de Sousa Ribeiro, presidente; Antonio
Ribeiro dc Carvalho, Manuel Augusto da
Fonseca Bulcão, Francisco Bento dc Cou-
to c Cyriaco Sebastião Borges.

Os srs. secretários dc Estado felicitaram
ao sr. dr. Alfredo Pujol, deputado esta-
dual, pela passagem dc seu anniversario
natalicio.

Por acto dc hontem, do sr. dr. Sampaio
Vidal, secretario da Fazenda, íoi suspenso
o corretor official de fundos públicos d;s-
ta praça, sr. Herculano Pereira Simões.

.**. .j.

Realizou-se antc-honlem nesta capital c
cm Sanios a eleição dc um deputado á
Junta Commercial deste Estado, para pre-
encher a vaga aberta com o fallecimento
do deputado coronel Antonio Proost Ro-
dovalho.

Foi eleito o sr. João Ignacio Pereira Li-
ma, que obleve nesta capital 183 votos c
na secção dc Santos 40 votos.

O candidato sr. João José Bastos Gui-
marães obteve nesta capital 145 votos e na
secção dc Santos 2 votos.

A apuração geral e definitiva de votos
r-caí. ar-sc-á no .dia S de abril próximo fu-
turo/ devendo em seguida tomar posse o
deputado eleito.

•:• •:-
Regressou hontem dc Santos o revmo.

monsenhor dr. Benedicto de Sousa, pró-vi-
gario geral do arcebispado.

Regressou liontem para a sédc dc sua
diocese o revmo. sr. d. Lúcio Antunes de
Sousa, bispo diocesano de Botucatú'.

Na residência do sr. barão de _ Amaral,
onde sc achava hospedado, foi s. exc.
revma. visitado pelo revmo. sr. arcebispo
metropolitano c pelo capitão Dantas Cor-
lez, em nome do sr. secretario da Justiça
e' da Segurança Publica.

O major inspeetor do curso literário e
sciehtiíico da Força Publica, dr. João Au-
gusto Pereira Jnnior, solicitou exoneração
do cargo de lento da Escola Normal Se-
anularia de *S. Carlos.

O sr. secretario da Agricultura approvou
o documento referente ao projecto dc uma
passagem inferior no kilometro 15 da pri-
meira secção da Estrada de Ferro do Ja-
bolicabal.

O sr. dr. Mario Guimarães foi nomeado
para exercer, -, interinamente, o cargo de
promotor publico da comarca de Espirito
Sanlo do Pinha!.

O sr. Firmino Tamandarè de Toledo Ju-
nior foi nomeado para exercer, interina-
mente, o cargo dc secretario do Ministério
Publico.

O consulado geral oltomano nesta capi-
tal foi transferido para a rua Floreneio
dc Abreu n. 62.

O sr. dr. Adriano dc Oliveira, juiz dc
direito dc Ignape, foi autorizado a gosar
as férias da Semana Santa fora da cornar-
ca, passando a vara ao substituto legal.

•>
O administrador da Colônia Corrcccio-

nal, sr. Sebastião Lorena, está autorizado a
gosar as férias rcgulamentares nesta capi-
tal.

<fr
Ao sr. dr. Augusto Lefevre, engenheiro

de distrieto da.Direetoria de Obras Publi-
cas, foram concedidos seis mezes dc liecn-
ça, nos termos do art. 17 da lei 11. 1.310-K,
de 30 dc dezembro dc 1911.

.**. •**.
Foi nomeado, por acto de liontem, do

sr. secretario da Agricultura, o sr. dr. João
llaptista Garcez, para exercer, interinamen-
te, o cargo de engenheiro dc distrieto da
Direetoria de Obras Publicas.

.**. .*-
A Secretaria' da Agricultura entregou á

Prefeitura da capital o trecho do canal do
Tamandiiatehy, já construído, e que yac da
avenida Tiradenlcs alé ao Y do Ypiranga.

Os srs. drs. José Agnello Leite Filho e
Pedro Sanches dc Lemos foram nomeados,
por acto de hontem, do sr. secretario do
Interior, para, cm commissão, inspeccionav
em Poços de Caldas o inspeetor escolar
José Monteiro Boanova.

.;. .;.
O sr. secretario da Agricultura designou

os srs. coronel Francisco Bastos e dr.
Queiroz Telles, para avaliarem a safra de
café pendente.

V V

A Associação Cooperativa dos Agricul-
tores dc Santos pediu á Direetoria dc In-
dustria e Commercio da Secretaria da
Agricultura o pagamento dc 24 :o39$."oo,
pela exportação,, que fez, dc 240.39a cachos
dc bananastíP"i o exterior.

¦¦&..--¦. 
* *

O sr. secretario da Justiça c da Segu-
rança Publica concedeu liontem as seguiu-
tes licenças:

üe trinta dias, afim de tratar de sua sau-
dc, ao promotor publico da comarca de
Espirito Santo do Pinhal, dr. Henrique
Fagundes Júnior;

de seis mezes, afim de tratar de sua sau-
dc, ao contador, partidor c distribuidor da
comarca de Campos Novos do Paranapa-
nema, si'. Domingos Ursaia;

dc tres mezes, em prorogação, ao por-
leiro c zelador do Fórum Criminal da co-
marca da capilal, sr. Autonio dc Oliveira
Ferraz,

quo ti-/. Jít'8, por serviços prestados, o sr.
director do gabinete do Ministério da Fu-
/.onda, do nccOi-do com o dospacho do ar.
ministro, deelarou-llie qno deixa de ser al-
tendida a ditn . olicltiirjilo porque seria uin
ilesvlituamenlo da verba erfectuar tal pa-
gamento por conta do credito destinado
a despacho do vencimento do pessoal do
quadro.

•:•
Ao seu collega das RelaçBos Èxtorlores,

o sr. dr. Herculano do Freitas, ministro
do Interior, declarou que por falta do vor-
ba nío pôde sor aceolto o convite do go-
vorno francez para que o Brasil so fuça
representar no Congresso Internacional de
Tliallassolherapia, a rounlr-se cm Cannes,
em abril próximo.

.;. .**.
O fir. ministro dn Intorior resolveu con-

eodor permlssilo ao dr. Augusto César
Vianna, prolessor ordinário da cadeira de
mlcroblologlá da Faculdado de Medicina
da Bahia, para passar seis mozes na Eu-
ropa, aflm de aperfeiçoai* seus conheclmon-
tos na referida disciplina, percebendo apo-
nas o ordenado do seu cargo o sem prejui-
zo do tempo de serviço.

V V

O ar. ministro da Viaçilo, por acto de
hontem, resolveu tornar extensivo ao ser-
viço da Imprensa do território do Acro o
abatimonto de 50 0|0, de que gosam os
radiotelegranimas expedidos por autorlda-
des dos Estados do Amazonas, Pari e Mat-
to Grosso, devondo, entrotanto, a Repar-
tigão Geral dos Telegraphos cobrar, além

ida taxa radlotelegraphica, mais vinte e
cinco rtis por palavra, quando o telegram-
ma tiver ourso nas linhas terrestres.

•:• •<•
Deve ser publicado liojo, officialmente, o

decreto que approva os estudos definitivos
o o respectivo orçamento, na Importância
de 3.033:035?322, para construcçiío do tre-
oho do 35 kilometros de Estrada de Ferro
ilo Santa Catharina, comprehondido entre
Hansa e Pepery-guassu'.

¦.

¦ O cônsul inglez no Pará, no relatório que
recentemente enviou ao governo britannico,
insiste pela necessidade urgente de se des-
envolverem os meios de communicação pa-
ra o interior do Brasil.

Ao mesmo tempo, porém, o cônsul bri-
tannico declara que as obras que será ne-
cessario realizar acarretarão despesas con-
sideraveis, sem que a respectiva remunera-
ção seja immediata.

O cônsul inglez no Pará calcula que a'
situação actual das finanças do paiz impe-
dirá a execução dos projectos dc obras ul-
timamente approvados c mesmo a execução
dc muitos trabalhos votados pelo Con*
gresso. •> ?

E' corrente em Londres, nos círculos na*
vacs, que o governo brasileiro está disposto
a. desfazer-se dos monitores "Solimões",
"Madeira" c "Javary".

Diz-se mais ter o ministro da Marinha
actual resolvido rejeitar os 1 avios cm ques-
tão, por verificar que os mesmos não se
adaptam bem á navegação fluvial.

Os tres monitores foram cncommendados
para a flotilha dc Matto-Grosso, e, segun*
do se fala, são dc comprimento cxaggcrado
c as machinas motoras não lhes poderão
imprimir a necessária força para vencerem
as fortes correntes fluviaes.

As escolas ruraes
o êxodo dos campos

te Murielas — qne no debe andar bien de
la crisma — averiguando o nome do sympa-
thico commissario dc policia, que tão bem
se portou com ei cuenlista!"

Ahi têm os leitores a facilidade com que
a super-civilizada Europa vae dando credi-
lo ao primeiro blagiteur que sc lembra de
deprimir o Brasil!

Realmente, d. Murielas merece uma dis-
tineção que elle bem trocaria por metade...
em dinheiro á vista.

Gomes BRAGA

No Posto Zoülcchnico Central, realiza-se
lioje, ás 13 horas, um importante leilão de
animaes reproduetores, pertencentes ao go-
verno do Estado, todos immunizados con-
tra a píróplasniose.

Chamamos a attenção dos interessados
para o annuncio, que publicamos cm outra
secção desta folha.

V V

Requerimentos despachados pelo sr. se-
cretario da Fazenda:

Dc U. dc Almeida c Companhia, pedindo
restituição de imposto sobre o capital. —
Restilua-se;

do dr. Antonio de Barros Barreto, pe-
dindo certidão sobre interesses de lercei-
ro. — Indeferido;

da Companhia Força c Luz S. Valentim,
pedindo restituição dc imposto sobre trans-
missão. — Rcstitua-se.

Pelo Thesouro do Estado vão ser expe-
didos os seguintes titulos de contagem de
tempo:

De José Antônio dc Paula Santos, auxi;
liar do thesoureiro do Thesouro do Estado,
com -'_• annos, 4 mezes c 3 dias dc serviço;

dc João Francisco de Paula, capilão da
Força Publica do Eslado, com 18 annos, 1
mez e 5 dias.

O sr. vice-presidente do Estado, cm exer-
cicio, ássignou liontem, no despacho da
pasta da Fazenda, os seguintes decretos:

Declarando competir ao sr. José Carlos
da Silva Telles, administrador aposentado
da Recebedoria dc Rendas dc Santos, o
vencimento annual de 3:55476o, propor-
cional a 21 annos, 3 mezes e 24 dias de
serviço; .

declarando competir ao alferes reforma-
do da Força Publica, Joaquim Xavier Hal-
liciro, o vencimento animal de 1i.lSss^oo,
proporcional a 13 annos, 1 me» e 14,-dias;

declarando competir ao soldado reforma-
do do 4.0 batalhão da Força Publica, Can-
dido Dias Valladão, o vencimento annaal
dc 631Ç040, proporcional a 19 annos c 4
mezes.

UM NOVO LEME

Sir Genge E. Bell, de Cambridge, Mass.,
Inventou um novo systema do leme para
ser empregado cm casos de àbalroamen-
tos.

A dlsposiçlo compOc-se de duas fortes
placas adaptadas a cada bordo do navio
c abaixo da linha dágua, que normalmen-
te se prolongam com o costado, ajustando-
sc a elle. Por Intermédio de machinismos
convenientemente adaptados ao flm, uma
ou outra destas placas pôde ser collocada
numa posição perpendicular ao casco,
exercendo uma forte pressão sobro a agua
e obrigando o navio a uma rotação quasi
instantânea.

A manobra dos lemes effcctua-so da
ponte, sendo tomadas ts precauções mo-
car.ica3 necessárias para que as placas ee
desloquem vagarosamente, evitando assim as seguintes despesas, a serem feitas pe.a
choques e esforços demasiadamente brus- Direetoria de Obras Publicas

Foram transmittidos ao sr. ministro da
Justiça c Negócios Interiores os docu-
mentos apresentados na Secretaria da Jus-
tiça e da Segurança Publica pelo sr. Al-
fredo Usteri, natural da Suissa, que rc-
quer a sua naturalização de cidadão bra-
sileiro. •*

O professor sr. Hcly Ávila da Veiga é
convidado a comparecer á Direetoria Oc-
ral da Inslrucção Publica.

*
No despacho de liontem, do sr. secreta-

rio da Fazenda com o sr. vicc-prcsidcnu
do Estado, cm exercício, foi assignado o
decreto exonerando, a pedido, do cargo de
escrivão da collectoria dc S. Benlo do Sa-
pucahy, o sr. Anselmo Salgado.

*
Ao sr. Álvaro Pestana, escrivão da col-

lectoria dc Pindamonhangaba, foram con-
cedidos seis mezes dc licença, para tratar
de sua saude. *

"O sr. Francisco Gonçalves Liberal foi
nomeado avaliador commercial da capital.

í" v
O sr. secretario da Agricultura autorizou

Parece que o governo vae examinar at-
tenclosamonto o relatório que lhe sorfi por
estes dias apresentado polo sr. director
geral da Saude Publica, sobre a questão
dòs exames de Invalidez para aposentado-
ria dos funecionarios do Eslado, não sendo
.le oxtranhar que, em seguida, sejam expe-
(lidas instrucções especiaes regulando esse
momeiitoso assumpto.

A. commissão de módicos nomeada pelo
sr. dr. Carloa Seldl, paru. dar parecer so-
bro essa matéria,.o que 0 composta doa srs.
drs. Luna Freire, relator, Belfort Duarte,
S6. Pereira e Vieira Ilomciro, dopois de cs-
tudar minuciosamente us múltiplas hypo-
theses, acaba do apresentar detalhado ro-
latorio dos trabalhos, propondo, ao mesmo
tempo, as providencias que julga necessa-
rias para a solução dos casos occorrcntcu.

•»• •!•
O sr- ministro da Fazenda nomeou Ma-

nuel Caylinz de Oliveira, para o cargo de
escrivão da collectoria das rendas federaes
em Ribcirãozinho, neste Estado.

.**. .j.

O sr. ministro da Agricultura dirigiu ao
sr. enviado extraordinário c ministro pleni-
potenciario do 13rasil junto ao governo da
I'ussia, o seguinte aviso:

"Tenho presente vosso officio dc 19 de
dezembro dc 1913, 110 qual vos dignaes com-
municar-mc que o governo imperial russo,
desejando calcar sobre o nosso plano
de organização dc ensino agronômico um
estabelecimento que pretende fundar nesse
paiz, dirigiu-se a essa legação, afim dc con-
seguir as publicações abi porventura exis-
tentes sobre Escola Superior dc Agricultu-
ra e Medicina Veterinária desta capital. Em
resposta e satisfazendo a solicitação cons-
lante do vosso officio, nesta data vos rc-
metto exemplares do regulamento da refe-
rida escola, c mais publicações relativas ao
ensino agronômico, cumprindo-mc declarar-
vos que foram dadas as necessárias provi-
dencias para que vos sejam egualmente cn-
viados o programma lectivo c as planlas
uo edificio da alludida escola."

?
O sr. capitão de corveta Amphiloquio Reis

apresentou á consideração do sr. ministro
da Marinha, um trabalho intitulado "Ligci-
ros apontamentos de gymnastica a corpo
livre".

Paia emittir parecer sobre o mesmo tra-
balho foi nomeado o sr. capitão de cor-
veta medico dr. Adhemar Barbosa Komeu.

¦!•
Está sendo organizado para ser publi-

cado opportunamcntc, pelo quartel-general
da 9-a região militar, o programma para
o anno de tiro de artilheria dç campanha
desta guarnição, cujo resumo é o stguin-
le: . „

Em abril: tiros dc instrucçao; cm julho:
1.0 concurso dc apontadores; cm agosto: ti-
ros de combate (de baterias); cm selem-
bro: 2.o concurso de apontadores.

Referem de Londres que a S. Paulo
Railway Company propoz dividendos se-
mestraes de 2 e meio por cento para as ac-
ções privilegiadas c de 5 por ccnlo para as
acções ordinárias, com um "bônus" de 2
por cento.

.j. .5.

O "Figaro" publicou antc-honlem, cm
artigo do seu correspondente em Peters-
burgo, um longo estudo acerca do futuro
agricola da Rússia.

O articulista afíirma que este paiz po
dera facilmente exportar produetos 110 va-
lor de tres a quatro billiões dc rublos, em
vez de seiscentos mil, como actualmente
succcdc.

Logo que a organização agraria estive;
terminada, acto que deve dar-se dentro dc
cinco annos, o valor da exportação elevar-
sc-á a um billião, e em menos dc dez annos
a Rússia terá resolvido a crise tremenda
que ameaça o mundo.

Sem a sua collaboração, o problema da
carestia dos viveres tornar-se-ia insoluvel,
em conseqüência da exportação dos Esta-
dos Unidos tender a diminuir de dia paia
dia,

O artigo conclue por alludir em especial
aos esforços empregados pelo commercio
de cereaes da Rússia, no sentido dc favo-
recer a moderna corrente.

REGISTO
DE ARTE

De 3 =-1795307, coni

O sr. ministro da Fazenda, & vista da*
considcrnçOcs do sr. presidente do Tribu-
nal de Contas, revogou a sua portaria au-
torizando o thesoureiro da Divida Publies
da Caixa da Amortização a depositar no
Canco do Brasil, vencendo Juros, os saKJ-s
dos supprimentos que o mesmo recebe no
Thesouro, para attender ao pagamento do
juro de apólices.

* *
Respondendo ao officio do inspeetor das

Obras Contra as Seccas, dirigido & Dire-
ctoria da Despesa Publica, solicitando pro-

CONCERTO

Deante de seleeta concorrência, compôs-
ta cm sua maioria dc exmas. familias da
nossa melhor sociedade, cxhibiu-se hontem
a distineta cantora sra. Ida Fassi, rcalizau-
do um concerto cm que leve ensejo dc pa-
tentear as suas boas qualidades de mezzo-
soprano. A audição cffcctuou-sc no salão
nobre do nosso Conservatório, ás 20 horas
c meia, e o programma annuneiado teve a
mais fiel execução.

A sra. Ida Fassi, com effeito, conhece a
arle c technica do canto, no que diz res-
pato á respiração, emissão e iiupostação
da voz, c sabe servir-sc do seu órgão vo-
cal na passagem de um registo a outro,
mantendo sempre rigorosa afinação e purc-
za de timbre. Além do mais, a distineta
artista canta com expressão e interpreta
com sentimento os autores.

Tal íoi o impressão que honlem colhe-
mos quando a ouvimos interpretando diffc-
rentes compositores cjmo Massenet, \Ye-
kerlin, Pergolcsi e Donizetti.

Excusado dizer que a sra. Ida Fassi foi
muilo applaudida pelo seleeto auditório.

A senhoriu Lucilia Arantes, apreciada
pianista, tambem tomou parte no concer-

videncias, afim de qie, por conta do saido * . professores Cantú e Au-
do credito de 300:0001000, seja paga a** '*-*• ". "*" . /. _. „

IV
Ao venerando mestre dr. Lui. P.

Barreto.

A dar ouvido aos colonos, as nossas es-
colas ruraes seriam nocturnas. üe dia, o
filho trabalharia na roça c, á noite, "cm

vez de ficar reinando", iria ao estudo.
Mas, as escolas nocturnas, para as crian-

ças, principalmente, por diversas razões evi-
dentes, são absolutamente impraticáveis nas
nossas fazendas. Demais, modeladas, como
hoje sc acham, e dada a actual organização
social, as nossas escolas nocturnas, de po-
pnlação instável e quasi nulla, appendice
inútil do nosso apparelho escolar, verdadei-
ras aberrações pedagógicas, não são estabe-
lecimentos de ensino; as nossas escolas no-
cturnas são temiveis viveiros de revólucio-
narios c, produzindo o surmenage, mons-
truosas fôrmas de ncurastlienicos. A ncu-
rasthcnia, attestam os neurologistas e os
psycüiatras, é o prelúdio da loucura. Essas
asserções, mais tarde, provaremos cm uma
outra série de artigos.

A simples idéa de escolas nocturnas no
campo nos faz tremer de pavor. Tratemos
dc outra reforma, tratemos antes de desdo-
brar as aulas das nossas escolas dc bairro
cm dois periodos, de duas horas e meia cada
um: o primeiro, funecionando pela manhã
para os analphabetos; o segundo, funecio-
nando á tarde, para as classes mais adean-
tadas.

Adoptado esse systema, o ensino seria
melhor ministrado c a escola chamaria, cer-
lamente, maior numero de alumnos. Tam-
bem, para chamar maior numero de alu-
mnos, seria dc vantagem restringir os pro-
grammas. Os programmas das escolas de
bairro são, no sentir dos colonos, exigentes
de mais. Que os filhos saibam ler, escrever
e contar, eis o que elles querem, eis simples*
mente o que lhes convém.

A respeito do assumpto, ha tempos, nos
escreveu d. Jcsuina Forto Alves, professora
da escola da " Praia": " Os colonos não
querem que eu ensine todas as matérias do
programma, dizem que basta que os filhos
saibam ler, escrever e contar. As outras ma-
terias elles julgam que eu ensino para pas-
sar o tempo."

Ainda sobre isso, aos dizia, em carta, a
semana passada, um intelligente administra-
dor: "Acho que o governo devia adoptar,
para as escolas de bairro, um programma
especial. Os filhos, sabendo ler, escrever e
contar, os colonos tiram immediatamente
da escola. Dizem que não é necessário mais
que isso."

Façamos, hoje, a vontade j dos colonos*
ensinemos aos filhos somente ler, escrever c
contar. Dc futuro, quando o colono reco
nhecer a necessidade da instrucçao, então
iremos, pouco a pouco, dilatando os pro-
grammas.

Dc geographia c historia pátria o pro*
fessor, hoje, no correr da leitura, poderá,
insctisivelmente, ministrar algumas noções
rudimentares.

E aqui não tremam dc susto os patriotas.
Não é com pa-triotadas espalhafatosas
que havemos dc tornar brasileiros os nos-
sos immigrantes. A lingua, eis o factor ma-
ximo da nacionalidade. Quando a nossa lingua
fór para o colono o instrumento necessário
dc expressão dos seus sentimentos de amor
011 de ódio, nesse dia, elles serão todos bra-
sileiros de corpo e alma. De corpo e alma
elles serão tambem todos brasileiros, no dia
em que comprehendcrem a fertilidade do
nosso campo. A «terra é um vinculo fortissi-
mo, e o amor, que o homem lhe deita, é

inímenso; infinito: "Dc um rochedo o ho-
mem faz um jardim". Profundas palavras,
essas de ARTHUR YOUNG. O homem e

grato á terra, que o alimenta.
Patriotas, promptos a qualquer hora a

dai- a vida pelo Brasil, serão todos aquelle:-

que cultivarem o nosso solo.
E nascido esse amor, cada gotta de suoi

que da fronte do lavrador cahir sobre a

gleba, será um sentimento dc brasileiro a

lhe brotar 110 coração. O torrão nosso,

quando fertilizado pelas nossas próprias
mãos, torna-se uma exteriorização das nos
sas entranhas, uma parte sensível c inte-

graiitc da nossa personalidade. Não receie

mos, pois, de fazer do immigrante um la-

vrador, antes dc tudo.
O patriotismo virá, naturalmente, cm se-

iuida. Demais, os filhos de italianos nasci-
dos 110 Brasil, é facto nc;orio, são tão bons

patriotas como os nossos mais genuínos na-

cionaes. .
Fomentemos, constantemente, a assimila

vel immigração italiana; tranquemos, im

mediataniente, as portas á inassimilavc
immigração japoneza, e o problema da edu-

cação civica entre nós não será um proble-
ma de difficil solução.

Dando essa investida contra as patriota-
das, não vamos, no emtanto, ao extremo

dc condemnar os hymnos patrióticos e as

homenagens á nossa bandeira.
Não. Toda a criança, todo homem do

povo, gosta dc cantar. O canto c mesmo

a expressão predilecta da alma infantil c

da alma popular. Aproveitemos essa ten-

dtncia. Cantemos a nossa historia; cante-
mos, sobretudo, a belleza, a saude e a far-

tura do nosso campo. Ao celebrar a festa
das arvores, cantemos tambem a gravidade
niystcriosa e a frescura penetrante da nossa
matta virgem. Mas, cantemos com enten*
dimento. Que a letra dos nossos hymnos
seja comprehendida pelos nossos meninos.

Existe, todavia, um meio mais seguro

para vazar os sentimentos extrangeiros nos
moldes dos nossos ideacs: o simples con
vivio escolar.

A camaradagem, a amizade, quasi sem-

pre duradoura, nascida na escola, por cn-
tre os bancos, ou nas folias das reerca-

ções, — amizade essa que todo professo!,
digno desse nome, deve constantemente cs-
timular, — é um modo de amar os nossos
concidadãos; e o amor pelos nossos con-
cidadãos é condição indispensavd a todo
entranhado patriotismo, jâ í mesmo, po
demos dizer, o próprio patriotismo con-
crciizado, — esse egoismo coilectivo, um
dos fa«orc3 principaes da incomparaveí

As»i*;iin.l;ur.-(s
Ilrnull — Anno , . 20$ | Hxterlor — Anno 1 . -10$
Drasil — Homoütro U$ | Exterior — feraoutre 25$

tangível, é o verdadeiro patriotismo e, tal-
vez, o unico scnsivel ao coração infantil. 0
patriotismo, como idéa pura, é abstracçãa
mui elevada para o espirito da criança. Si d
patriotismo, pois, é mais frueto da solida-
riedade do que a solidariedade frueto da
patriotismo, fomentemos a solidariedade,
Não forcemos a marcha natural dos sen-'
timentos. Tenhamos paciência, tenhamof
methodo, e a nossa obra será obra de uti-'
lidade.

( Continua)'.

Fazenda das Pninciras, novembro d(
1913.

Silvio Andrade MAIA

Corrigcndas: Entre alguns erros, que cs-
caparam 110 artigo publicado no dia 18 da
corrente mez, se destacam os seguintes:
onde se lc — " temei os homens de muitos
livros", leia-se — "temei os homens ds
poucos livros", c onde se lê — "victima.

dos do trachoma"; leia-se — "victimasAti

traclioma ".

AS SELVAGEM
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engenheiro Ralph II. Soper a quantia de tuori,
a modificação dcl5:500IOõ« proveniente úe graUncação a plauíoi.

mercezodi todos os mais francas Bp- grandeza britannica.» O patriotismo, assim
oncrttizado, termd . cor assim dizer,

"Diplomacia <lo dollar" c "(11-

plomncla do sentimento" — O ul-,
Umo fco dns Imrbari dades d«
lluci-Ut — As Intervcnçõ-es clvlllv
zndoras — Rccordam-so adguW
factos do história contemporânea
— O quo desejam os amigos da
civilização

Como ainda ha bem poucos dias aqui es-
crevia o nosso brilhante collaborador Geq
Gerald, a intervenção dos Estados Unidos
no México, considerada sob o ponto dc via-
ta europeu, não é sympathica ao velho muu-
do. A "diplomacia do dollar" c incompre-,
hensivel aos costumes europeus. Não é quo
estes sejam menos gananciosos ou mostrem
hesitações quando se trata de garantir in-
teresses de dinheiro. Mas as suas interven-,

ções revestem uma fôrma mais delicada tí

são limitadas somente ao objectivo do in-'
teresse argentario. A politiea interna dos

pequenos paizes é-lhes sempre indi ff crente.;
Em compensação, si a Europa não conhe-

cc a "diplomacia do dollar", é influenciada
eiiormementc pela " diplomacia do scntimeli-.
to". As atrocidades exasperam-na. A sua
rude intervenção na Turquia deveu-se mai»
aos remotos massacres da Armênia que á

quebra de tres bancos cm Constantinopla..
A civilização raffiiiêe do velho mundo é in-
compatível com o sangue estupidamente
derramado.

Ora, si a Europa julgou até agora inop-
[iortuna e violenta * .'..u.'*:"*. «¦> «!<" E*>i»-
dos Unidos nos negócios internos do Me-
xico, é crivei que a sua impressão co-
mece a modi ficar-se deante das bar-
baridades com que legalistas e revoluciona-
rios mexicanos mutuamente se hostilizam.
Os insurrccto3, dominando o norte mexicá-
no pelo terror, fuzilando os proprietários
para sc apode.rarem dos seus bens, fazendo
saltar comboios pela força expansiva da dy-

namite, assassinando velhos e crianças e

viofentando mulheres, recordam as peores
scenas da guerra da Edade Media c não têm ¦

direito á protecçâo do governo dc Washin-
gton, que se affirma civilizado. Mas qui
dirá a Europa, que acompanha a causa dj
Venancio Hucrta, lendo o telegramma que
o "Correio Paulistano" hontem publicou,
c que noticia o fuzilamento em massa At
algumas dezenas dc soldados, suspeitos dc

planearcm uma traição, ordenado como " um
exemplo de terror ás tropas propensas aos
motins"?...

Hucrta e Carranza, representando dois
nartidos em briga, podem distinguir-se pela
diversidade das suas ambições; mas con-
fundem, c perfeitamente nos seus proces-
sos. Parecem os dignos herdeiros daquelle
bárbaro e insigne aventureiro, Hcrnán Cor-
tez, que ha quatro séculos destruiu pela tor-
tura, pelo fogo, pela espada, pela asphyxia,

pelos tormentos de toda a casta, a popula-
ção nativa do México, os civilizadissimos
"incas", até ao extermínio completo. Os
dois chefes rivaes não têm uma mentalida-
de muito difíerente da dessc3 antcpassadoi
conquistadores, educados no morticínio «

na sangoeira, e que nenhum sentimento hu*

mano caracterizava.
As grandes nações curopéas, para as ne-

cessidades da sua política inter-continentai,
crearam o principio das "intervenções civi-

lizadoras". Foi armada com um supposto
mandato imperativo da civilização que a In-
•'laterra alargou as suas fronteiras por todo o

mundo c fez, pelo cérebro dc Chamberlain,
essa verdadeira guerra de conquista da

África do Sul. Foi em nome dos interessei
da civilização que a Italia penetrou na Afri-
ca c que, depois dos revezes da Abyssinia,
acabou por annexar a Cyrcnaica c Tripoli.
Política idêntica tem seguido a França c a
AHemanha. Que autoridade lhes résla para
combaterem a intervenção norte-americana
110 México, feita cm nome do direito qui
gente civilizada possue a combater encr-

gicamente o barbarismo?...
Uma opposição aos propósitos interven-

cionistas dos yankees confundir-se-ia, muito'
sensivelmente, como essa "diplomacia do
dinheiro", que Paris e Berlim lançam cra
rosto a Washington. Com effeito, essa op-:

posição não se manifestou quando da guer-
ra com a Hespanha, porque as potências eu-
ropéas náo tinham interesses em Cuba e nal
Filippinas, Manifesta-se agora, quasi cm
egualdade de circumstáncias, contra a in-
tervenção num paiz onde um syndicato m-

glcz collocou um empréstimo, onde os fran
cezes exploram com suecesso jazigos de pc
trolco e onde os allemães, já senhores dl

grande parte do commercio de importação-,
pensam cm adquirir a rede ferro-viaria..,
Estas contradicções e coincidências são mui-
to singulares para não serem suspeitas.

«Os homens civilizados, extranhos aos in-
teresses cm conflicto, verão com sympathia
uma intervenção, seja de quem fòr, que
penha termo á selvageria dos dois caudilhos
que transformaram um paiz num matado»
ro, cm nome de problemáticos principios pc;
litkos, que no íur.do não são mais que .
cupidez do poder. — G.

;,,..,,..-„¦.'....,*-
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O CAFfc, I e q CAMBIO
MKItOADOS NACIONARS

JUNDIAHY, 50.

Duranlo o dln do hnjo foram recebidas B.0C8 «necns
Je ento, sendo com dcitluo u H, Pnulo 678 a 6.020
puta anulas.

Recebidos do Jundiahy (Paulista) .
VioctldM dn DniKniiIliin . .

• da Hornunlinnn , <
. do l'nry o H. Ponlo .
> dn Brnz. . < .

Total •
SANTOS, 20.
Vondns do ho|o — 5.08» saecns,
Merendo calmo.

Vendas doido l.o do meu i , 171,177
Vendas dosdo l.o do Iulho . , 0.208 680

Nas vondns rcnllzndns rcüiilou o preço do .1?700
/nn o lypo 0.

Snciuii
6,0*10

¦11) (I
0,628
I IIH)

IJI77
12.10'J

b'lHU*llfi
0.01-1

201.11 Í10
1).1)II1).11I7
1,II6;«64

10.061
2JJ.U80

670,684u.ono.iisn
20.77U

841.1(10
0.6.0..'.!»

1'J.lfll)
S1S.020

!) 1108 Vlè

Kntradas ,..¦•• > •
Desdo 1." do moz .' . . .
Doido l.° do Julho
Existência ho)o em primeira o sogundo inAo
Uòdln
Despachadas  •
JOem d fido l.o do mez ¦ < • <
Jdem desdo l.o do iulho ....
Imbnrcodns ... ...
Idem, desde o 1." do moz ....
Idem, desdo o l.o de Julho. ¦ . .
Passagens. 
Idein, desdo o l.o do ucz ....
Ideai, desdo o l.o de Julho....

Bnhldns i
Kuropa 
nrgentlnn •
Catados Unidos
?or cabotagem
taro o Chilo . , ....
?aiu o llruüuay

Km egual datn do anno cassado i
Intrndas . , o
Idem, fltído o l.o do mez ....¦§
Idem, desce o l.o do Julho. a
Existência em primeira o segunda mão . £
Média a'/ondn ',"'.•'. S
Baso -

?espachadas 
 £

meareadas ....
SAUTOS, 20. — (Tolegraranin do •Correio»)
As ootnçôcs de techameulo da Companhia llcglsta.

lora e Caixa de Uqiildnçáo do Santos, un bnse do
fypo 4, loram as leguluteii

152.722
11.720

M.IOG
250

100

NOVA-VOKK, 20-Ilo|o abriu isto merendo enlmo,
com niln do 6 n o ponlos, do loolinmoiito nnterlor.

CotaçOcoi
Maio 8,118
JulllO 8,68
Sotombro 8.7U
l.'e;temliro ¦ , . 8,81

NOVAYOllK, 20—Na segunda ohninndft do Bolso
o moioadonproscnlava-se culmc, eom baixa do 4
a 6 ponta».• ColnçOcHi . ,__Mnio 8 27

Julho 8,411
Setembro 8,67
Dezembro ..... 8 Ti

NOVA-YOUK, üO-Holo looliou osto morondo estável,
num nltn do 2 n ü e baixa de 4 pontos.

CotucO-Jfli
Maio 8,0*1
Julho 8,41
Setembro . • • , < 8,<;r,
liezvmbro , . . . . 8.78

Vendas  60.000 saccas

O OAMBIO
O mersnlo do cnrnblo nbriu honlom multo Irou-

xo com o Hnnco Ooirimeroló o Industria du t>_. Vim-
lo'o 'llio Britsti Bank ol soutli Amorlim, otíertniido
a eolftiilo hanwrin do 15 Ut-I d,,* tom o London nnd
a cntncilo baiicmiii du 15 28 81 d.; com u Hnnco
Coinincrclnl e n limici lrrnnecsc e Ilallnni n do
15 Ulll) d e com us dentais bmeos iccusundo se a
siirnr nclmn do 16 £>18 d

A' tnrde, o mercado tofnou-so liulcclso, pelu que
se conoolysoti "os Imicos n tnxn de 16 6;8 d,; ato,
porém, com excepção do London nnd BrósIlSnn
lluiiK, Hnnco do Commotoio o industria o London
and lllver 1'lala Ilnnlc, quu nootllnvam ulfortns nn
bnso do li 0|10 d

Com esta tasns cm vigor po matieceu o muroauo
multo frouxo, nló d bora do lechamento,

A' Inxa do 15 5 8 u., quo IOI u ofllolnl do hon-
tem, n libra esterlina valo 16.jl.O0, o Irauco üll o o

T' visla', 16 1]2 d,, a libra valo 15$48i, o franco
OU) o marco 700. a lira 010, ceia riSis fortes 001 o o
dollar OJflOl. ,„ . _,' •

A Cnmara Syndical dos Corrotoro? alüxou hontem
a seguinte tabelln i

/JjlISUB wmm_xcamu*nWtnvia •**5™7n&

í1^bMcã"s¥õãl"11
TDfcaB^B^^PiMP^^^^^i^^^^^^^^^^^.«^.^^^^^lBSWfflEKWB^^*^^***^BPtfP-B^*^ MDP3POÍ ^fQnuff

Augusto Itiii-joiui

ás 9 lioras, haverá na matriz dc

Comp. Vond.
6$075 6$10'J
6J15U 5$175
6$'J76 6*1)00
bplò 6J100
6JÜ450 ü* 173
6Í650 6J576

183.524
1.114

181.033
1.9117

Íarço 

, . • , >
brü , . , . .
nio , . . . .

lunho , . , . .
Iulho 
Agisto. . .

SANTOS, 20,-Movlmenlo de cnló ua Comp. Ceu*
trai do Armazéns Geraes, no dia 20
Kxisteucla uo dia 19
tutraduü hojo

Total. .
iahldas ho)o
Uock bolo . . " 182.711

MERCADOS E.YTKANGEmOS
HAVHE, 20 " Hoje abriu este meroado calmo,

wm baixa de 112 a 1)1*1 lr„ do leohamento anlerior.
CotacOesi

Mnio Lò U2
Julho 57
Setembro 67 1(4
Dezembro 68

' HAVRE, 20 - Ao melo dia o mercado npresen-
iou-so calmo, com baixa parcial de 114 fr.

CotaçOes:
Mnio 60 H4
Julho 60 3|4
Setembro . . , . , 57 1|4
Dezembro .... , 67 l);4

HAVHE, 20 — Roja leohou este morcado calmo,
mm baixa dc l|2 a 8;) fr.

CòtáçOèsi
Maio ....
Julho, . • ,
Setembro , ¦
Dezembro , .

Vendas ...,.,
HAMBURGO, 20-Ho)e abriu oste moreado calmo

com baixa parcial de lj* pi., do leehameuto anterior.
CotacOesi

Maio.. 46 a;l
Julho 40 U4
Setembro ..... 47
Dezembro 47 1)2

HAMBURGO, 20-A'i 14 horas, o moroado apre-
isolava-se estável, com alta do 11*1 a 1)2 pi.

CotacOesi
Mnio 40
Julho 40 8|*1
Setembro 47 1|*1
Dozombro 48

HAMBURGO 20—Hoie lechou eate metendo Iiouxo,
M>m alta do 1|4 n 1|2 pf,

CotaeOeii
Maio ....
Julho. . , ,
Setembro . ¦
Dozembro . .

Vendas.... , . «

90 d/v
15 613

OU
151

0 vista
16 112

Oli)
700
010
801

8$101

Londrea
1'urls ".'. ">'•"•
Hamburgo
Ilalia.
1'oitugnl . 
Novn Vork _
üobcrniio»

Extremos !.'„,,,,- ,,,mContrn buuuueiros 16 17.02 lo H|10
Contra a caixa matris 15 oi» —

Em egual data do anuo passadoi
Extremes :

Contra banqueiros , ' ¦
Coulrnn caixa matriz  Foi saullílcado
-íobüruuoa • • '

SANTOS

Ciiinarn Syndical

Chwo official de cambio e moeda melallica
oo d/v

16 ir.io'

Hoje, íis 9 lioras,
Saiíla Cecília uma missa de setimo dia, cm

sinffrágip da alma do nosso saudoso colle-

ga Augusto Barjona, mandada celebrar pc-
la commissão julgadora dos exames dc

admissão á Faculdade dc Direito.
• *

Na sessão dc liontcm do Instituto His-
toricp c Geographico, o presidente, sr. dr.

Luiz Piza, tez o necrológio do consocio

Auguslo Barjona; c, cm seguida, propoz

que fosse lançado na acta mn voto dc pe-
sar, pelo seu infausto passamento.

» *
O sr. Áhsay de Andrade, digno prefeito

municipal de Igarapava, cndcreçòii-iios uin

cartão apresentando

É

sentidas condolências

pelo fallecimento dc Augusto Barjona,

ANNIVKHSAUIOS

Fazem annos lioje

sr.

60 11*1
60 814
57 114
68
30.000 saccas

40 1*4
40 3(4
47 l\i
48
00.50} saoeas

LONDRKa. 20— Hol» «brln p«Ii> mououil» oolmo,.
'om baixo parcial de 3 ds, do lechamento anlerior.

CotacOesi
Maio. . .
Julho . .
Setembro .
Dezembro.

40)0
4l|3
41.9
42(3

LONDRES, 20-Hoie lechou esto meicado calmo,
om alia parcial de 8 ds.

CotaçOes:
Mnio 41
Julho ... . ; 4l|ll
BOlembro . . . i , 42
Dezembro 4211

l'rai'0
Sobre Londres
1'arls, , . .
Hamburgo. .
Italin. . . .
Aigciillnaui/a
Foitugnl . .
Hcspunhu • .
Nova York, ,
Soberauos : .

010
764

visla
15 0/10

015
700
615

1Ç863
810
C7J

CÇüOU
1ÍÍ41U

OAMBIO DO IUO
O Banco do Biasll saca paia o mercado a 10 d.
Os outros bancos 15 21182
O Baneo do Brastl compra o. , . .10 1|02
Os outros bancos compram a , . . 15 18110

«creado Irouxo,

A menina Nancy, filha do sr. Arthur N.
Azambuja;

o menino Melchiades, fillio do sr. dr. Lio-
domiro Pereira da Silva;

a menina Maria, uetinlia do sr. professor
Domingos do Nascimento;

a menina Caith, galante filhinha do
Philadelpho Aninha;

a .
sr. Joaquim dc Barros Aranha;

a sra. d. Anna de Faria Espinhciraj espo-
sa do sr. dr. Cândido Espinlicira, illustre
director do Hospital dc Isolamento;

a sra. d. 1'lòrisa Breves Lns Casas, pro-
genitora do sr. dr. Mario Las Casas, capi-
tão cirurgião-dentista da Força Publica;

a sra. d. Eivira". Freire, esposa do sr.
Francisco Freire Filho;

a sra. d. Alice Mendes Pacheco
do sr. dr. «Augusto Militão Pacheco;

o sr. Edmur T. da Silva Braga;
o sr. Victor Strauss;
o .sr. Henrique Andrade;
o sr. Manuel Ferreira Maia;
o sr. Octavio Corrêa Dias;
o sr. Paulo dc .Andrade;
o sr. Arelinas Lage;
o sr. Francisco Carlos da Silveira.

Pequcncza, João dc Paula Chrispim c Oli-
vai Costa.

Sobre o feretro foram depositadas as sc-
güinlcs coroas:" Eternas saudades dc Seu esposo " ;" Saudades eternas dc seus filhos ";

" Saudades dc seu compadre Xavier c
familia";" Saudades da comadre .Annita Christi-
na c Virgínia". * •

Falleceu antc-lioiitcín* cm Hio Claro, a.
sr. Egon von Frankcnberg und Ludwigs*
burg, ex-director da "Central Electrica de
Rio Claro", c director das obras electricas
i!a Fabrica Çariòba'.

O corpo, que veiu para esta capilal, che-
gou á gare da Luz, pelo comboio das 13
horas c 50, sahindo dalli mesmo para o cc-
mi!crio da Consolação.

Ao enterro estiveram presentes ilumine-
ros aniigos e parentes do finado.

O sr. Egon Frankenherg era apparcntado
com as familias Riclicrs Trost, Lindcnberg.
Arens c Matlicscin, desta capital.

Sportiva

]SSSSSSSSSSSS SSSSSSS3
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CAJIBIOS E.XT«ANGEin03
Taxa dc desconto da abertura do morcado de

Loudres: Cot,
Ilojt anttrioi

laxa de desconto do Banoo da
Inglaterra 8 0» B0|0

Taxa do desconto do Banco da
j rança B 1]2 0|0 8 1[2 0/0

Taxa de desconto do Banco da
Allemanha 40p 4 0|0

Taxn do desconto no mercado
do Londres, 8 2I|10 0[0 21U6 0|0

Taxn do desconto no mercado
do 1'arls 2 518 010 2 6l8 0|0'laxa dc desconto uo mercado
do Berlim 311*10/0 01(4 0|0

CA11BI08-1'nrls sobro Loudres,
à vista, por £ 1 . -26,18 1[2 26.20

1'arls sobre Berlim,
tt vista, 100 marcos 123 5[10 123 5[10

Paris sobro Italia,
a vista, por 100 llr. 00 31-1 Oí «1*1

1'arls si llespanba
0 viata, 608 pcseL 470 60 47100

Biuxollas sobre Londres, .
* vista £ 1 .;.'. . 25.31 m 26,aiua

I lioriim sobro Londrea &
Vlsln, por £ 1 , . . . 20.48 l;2 20.43 112

Berlim sobro Loudres á
00 d]v, por £ 1 , . . . 20,80 1|2 20.20 li2

Gonova sobre Loudres, a
vista por £ 1 . . . . 25.28 26.28

Lisboa eobre Londrea, á
Vlsln, por £1 , . . . 45 l|4 45 8;IO

Mudrld sobro Loudres, d
vista, por£ 1 . . . . 20.70 £0.74

Nova-York sobro Loudres
por £ 4.E0.05 1.86.00

Nova-Vork sobre Londres,
eo div. £ 1 ... 4.E4.75 4.E4 40

Effcctiiaram-sc hontem, ás 17 horas, as
cerimonias do sepiillainento da sra. d. San-
ta Savioli Bcrtülazzi, progenitora dos srs.
Sant Olivio e .Alexandre Bcrtolazzi, con-
struetores nesta capital, e da sra. cl. Ca*
milia Tomazzini Bcrtolazzi. '

Entre as pessoas que acompanharam o
corpo da desditosa senhora, até ao ccmiie-

senhorita Maria dc Lourdes; filha do rio da Consolação, achavam-se os srs.:
Dante Eoinaiiin, José Penetti, Francisco

1'enetti, Samuelc Eunardi, Carlos Ratli,
I.tiigi Grinhanin, «Arluro Farinelli, Elias
Farinelli, Pedro 1'aulo Giffoni, Manuel
Ignacio Pereira, Eeone Soncini, Pedro
Dellecave, Umberto Analessi, Ângelo Bor*
dinhão, llianco Cavalieri, i.Ainadeu Rossi,
Virgilio l.obo, Manuel Jacintho, Arturq
Rossini, Cesarc Milani, «Annibale Zanaroli,
Mario Casartelli, Giovanni c Francisco
Marcngo, «Natalc Venilcmiati, Antônio Ro-
sas, Alfredo Dias Corrêa, Giacomo Pollet-
ti, Jíugcnio Ferrarini, Pedro Bosqui, Carlos
Pctersen. Camillo Mesquita, Eusonio Fa-
rinelli, Cremoni Floriano, Nicola Pilht-iro,

-João Mattiazo, Albano Rossi, Carlos Ros-
si, Anlonio e Manuel Garcia, Idalo Fa-
bruzzi, Joaquim Picozzi, Celso Cavallini.
Antouio Eanini, «Achille Isclla, pelo cônsul
suisso; 1. Ricci, Emilio Cavallari, José
I.avieiri, Carlos, Oliveira Villa, João I.emi,
Miguel Cadernulo, Guilherme Nicola, Pe-
dro Guido c Hugo Wcngrill, Gabriel Or-
quisi, Álvaro Fernandes. José Comim, Joa..*
dc Oliveira, João Salatini, Pafchoa.I Men-
des Filho, Rafael Ficondo, Caetano Car-
damoiie, José «Monteiro Pinheiro,' Nalalc
Bfiohó, Alberto Bcncducci, Carmelo B110-
nora, Pedro Bueno, Paolo Estcola, «Andréa
Gálió, Ernesto Ferroni, Romão .'Meiidoza.
Maurício Conli, «Ângelo Conti, Rino Gri-
iiliaimino, Eugênio Gondola,* Albertucci
Giudio, Andrade Oliveira. José' Strano,
Rosário Roviio, A. Pellegrini, 13iaggio Giu-
dice, Vittorio Lenisa, Giovanni l.azzaratto.
Alberto Marinari, João Alíano,-.Francisco
Sansoni, Jorge Antonio Ramos; Cario Gal-
lo, «Alfredo Teixeira Castro, José Casini,
.Anthero Lobo dc Caslro, José Bocliini.Joa-
quini Poli, Riva Giuseppe, Pietro l'alco,
Vicenzo Nero, Brovini Giovanni, Valcrio
Filippe, Antouio Bardell, FVanccsco dc Lu-
cia, José Longobardi, Juq. Igino Dc Finis,
I3artolomco delia Costa, Francesco Cor-
gio, José Rizzo, Giacomo Rafiuetti, Batis-
ta Guigonctti. Giacomo Guigonetti, . Tito
Oliani, Domingo Palermo, Jota Paiiunzio,
Jofó Lany Duro. Nilo Grazziani, Vittorio
Bressan, Pedro Varella e Matíuel Antonio
Carvalho, rep. as Classes Laboriosas; Ma-
nuel Pereira de Carvalho, Balt[sta Donati,
Angeio Ilernini. Dante Bcllusti, José Bo-
ni, Anicilo Pasiullo, José Bonoldi, Oreste
Biolcati, Guido Sargcntini, Frajiccsco Spa-
gntiolo, Eincslo Calcgari,^ IldiÍD^atldo Fab-
líri, Roniano «Avanziiii. 

' 'Amacicó- 'Volpóni.

Luiz Coloi c Dario Palellini.

FOOT^BALTL
A. A. DAS PALMEIRAS

No campo da Floresta, realizar-sc-á hoje,
ás lú horas, um niatch-traiiiing enlre o pri-
meiro c o segundo teams da A. A. das Pai;
ineiras.

Os respectivos captain pedem, por nosso
intermédio, o eomparecinieulo dc Iodos os
jogadores.

S. C. LUSITANO VERSUS
ESTUDANTES F. C.

Amanhã, ás 8 q meia horas, realizar-se-á
no Bosque da Saude um match dc fool-
bali entre os primeinis c segundos teailis
do Sport Club Lusitano c os do Esludan-.
tes Fool-ball Club, composto de ex-ahnniios
c alumnos do Gymnasio Anglo-Brasileiro.

Os teams acham-se assim organizados:

LUSITANO
Nunes

Rangei — Uno
Villas Boas — Sousa — Jorge I

Santos — Carmin — Sá — Alfredo
— Jorge 11

Secklcr — Zanotta — Nazareth ¦—
«Mario — Cândido

Tufy — Genovez — «Murillo
Orlando — Horta

Stillitano

ESTUDANTES
Os jogadores do Estudantes deverão

comparecer ás 8 horas, em ponto, na pra-
ça Antônio Prado, para dalli seguirem ao
campo.

A sessão áe hontem — JE' lançado na acta uni
voto áe sentimento pela morte áo nosiat •

companheiro Amjuslo JSarjona — A. emi'
ferencia áo sr. Basilio áe Maua-

fhães — Outras notas

TIRO
N.

3TA-ND
TIRO NACIONAL DE S. PAULO

3, D.A CONFEDERAÇÃO
CA.MUUCY

Caso o tempo permitia, haverá amanhã
exercicio de tiro ao alvo 110 stand dc tiro
desta sociedade.

«As inscripções serão abertas ás 8 c meia
c encerradas ás 10, para os srs. sócios, e á>
if. c meia para os srs. reservistas do exer-
cito.

Fiinccionafão os alvos de 200 c 300 mc-
tros, para fuzil, c o alvo C. C| 11. 1, a 25
metros, para revólver.

Completa hoje o seu primeiro anno clc
existência o menino Joaquim Lourenço, fi-
lhinho do sr. Arthur D. Camargo.

NUPCIAS

Realizou-se ante-hontem no cartório de
paz de Sanla Cecilia o enlace matrimonial
da senhorita Maria das Dores Loureiro com
o sr. «Antônio dc Oliveira Couto, estimado
gerente da casa Rocha, do Rio dc Janeiro.

Foram padrinhos da noiva o sr. Joaquim
Roberto de Azevedo Marques Filho e- exma.
esposa, c do noivo o sr. Martini Pontes, di-
gnissimo director-gerenle da Companhia
Calçado Rocha, e sua exma. esposa, d. «Alzi-
ra Pontes.

Ao acto, que sc revestiu de toda a simph-
cidade, compareceram as pessoas mais in-
timas dos noivos.

Pelo nocturno de luxo, seguiram os 1111-
bentes para o Rio, onde vão fixar residen-
cia.

HOSPEDES E VIAJANTES

Partiram para Apiahy os srs. capitão Jo-
sé Victorino de Oliveira, membro do dire-'
ctorio, c Laurindo da Silva Pereira, colle-
ctor federal daquella cidade.* *

Regressou paia Atibaia o coronel José
Franco da Silveira, completamente restabe-
lecido da enfermidade que por muitos dias

CATHOLICO
O DIA

S. Bento, abbade.
Este santo deixou o mundo, aos i,| annos

para sc retirar á solidão.
O demônio fez todos os esforços para ío

mentar cm seu coração as paixões impuras.
S. Bento, porém, Iriumphou, rolando por

enlre os espinhos e sangrando as suas car-
nes; sua fama dc santidade chegou até
muito longe, conseguindo uma multidão de
discípulos.

Fez innumeros milagres, fundando a Or-
dem Bencdictina, um grande prodígio, pois
deu á Egreja um grande numero de santos,
atravessando os sceulos, com um brilhante
nome.

Morreu no anno de 534, com (13 annos
le edade.

FESTA DE S. BENTO
Celebra hoje a Ordein Bencdictina a fes-

la do seu orago na egreja abbacial.
Pontificará solennemcnlc ás 10 lioras da

manhã s. exc. revma. o sr. arcebispo metro-
politano, com assistência do revmo. cabido.

Pregará ao Evangelho o revmo. mouse-
nhor dr. Benedicto dc. Sousa, illustre pró-
vigário geral do arcebispado.

Logo após a missa dc pontificai, cantar-
>c-ão as vésperas pontificadas, oíficiando
o exmo. c revmo. sr. abbade visitador
d. Lourenço Zcller, abbade de Scccan..

Haverá missas rezadas ás 5 c meia, 0,
j c 8 horas.
EM LOUVOR DE NOSSA SENHORA

Serão rezadas missas cm louvor de Nossa
Senhora, segundo o seguinte horário:

«A's 7 horas, na egreja do convento do
Carmo;

ás 7 c meia. no Santuatio do Coração dc
Maria, seguindo-se a exposição do Santissi-
mo Sacramento duramc o dia;

os arcliicbníradcs do Coração dc Maria
lucrarão quinhentos dias de indulgência as-
sislindo a esta missa;

ás 8 horas, nas matrizes dc Santa Ceei
lia, Consolação, Braz, Santa Iphigenia. Bel-
Ia Vista c capella de Lourdes, filial á ma-
triz do Cambucy;

ás 8 horas, na egreja da V. O. Terceira
do Carmo, com cânticos, ladainhas laureia-
na c estação pelos irmãos fallecidos, no cc-
nitterio da Ordem; .

na matriz da Consolação;
na V. Ordem Terceira dc S. Francisco,

tomo cm Iodos os sabbados, haverá ás 7 1
meia missa cm louvor á Immaculada Cor
:eição .excclsa padroeira das tres ordem
Franciscanas e òo Brasil;

á tarde, ás horas do costume (18 I|2)
haverá recitação do terço, ladainhas. Ma
gnificat c bc-.çam do Santíssimo Sacra
mento.

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA
A's 9 horas, na matriz de S. Geraldo,

Jas Perdizes, para as crianças, que airJ-
não sabem 1";

ás 11 e meia. na matriz do Braz, para os
operários das fabricas.

REUNIÕES
A's 19 horas, das Conferências d? S. Vi-

:cntc dc Paulo, das egrejas dc S. Francis-
» e Coração dc Jesus.

PELAS PAKOCHIAS
S. JOSE' DO BELEXt

Matriz — Proseguirá hoje, ás 18 e 30.
> triduo cm honra do patrono da w
thi».

«Amanhã, ás 8 horas, haverá missa can-
tada e coinniunhão geral, e á tarde, pro-
cissão cm redor da matriz, encerrando-se
eom a bençam do SS. Sacramento.

Scguir-se-á um leilão de prendas, em bc-
ncíicio das obras da matriz.

ACTOS RELIGIOSOS

Via-Sacra

Durante a quaresma, far-sc-á o piedoso
exercicio da Via Sacra nas seguintes egre-
jas:

A's 18 c 30, 110 Coração dc Mana, dia
riamente, sendo ás quartas e sextas-feiras
com a imagem do Senhor dos Passos, sc-
guindo-se a pregação quaresmal;

ás 18 e 3'J, na matriz dc Santa Cecilia, ás
terças e sextas-feiras, pregando os revmos.
conego Marcondes Pcdrosa e monsenhor
dr. llenedicto dc Sousa, respectivamente;

ás 18 e 30, na matriz de S. Geraldo, das
Perdizes, ás sextas-feiras e domingos, pré-
gando o revmo. padre Pcricles Barbosa, vi-
gario da parochia;

na matriz da Bella Vista, ás sextas-fei-
ras, ás 19 horas;

na matriz dc Santa Iphigenia, ás 18 c 30,
ás sextas-feiras,' pregando o revmo. mon-
senhor dr. Pereira de Barros, vigário da
parochia;

na egreja da V. O. T. do Carmo, ás sex-
tas-feiras, pregando o revmo. padre Ber-
nardo Cabrita;

ás 18 e 30, nas quartas c domingos, 110
egreja da V. O. T. de S. Francisco da
Penitencia;

ás 19 lioras, na matriz da Consolação,
pregando o revmo. padre dr. Archibaldo
Ribeiro. .;.',..: Ll.ií:..*.-

MISSAS

Cclebram-sc missas hoje:
Das 5 c meia ás 8 horas c meia, no San-

luario do Coração dc Jesus;
ás 5 c meia c 7 horas, 110 Santuário do

Coração de Maria;
ás 6, 7 c 7 c meia, na egreja dc S. Gon-

calo;
ás 7 lioras, nas egrejas dos conventos da

I.uz, de S. Francisco c Coração de Ma-
ria; . '"¦"'.

ás 7 c meia, no curato da Sé c nas matri-
zes do Braz, S. João Baptista, Bella Vista,
Cambucy c Barra Funda;

ás 8 horas, no curato da Sé c nas matri-
zes dc Santa Cecilia, Perdizes, I,apa, Con-
solução, Braz, Pary, S. João Baptisla, S.
José do Belém, Santa Iphigenia. Pinheiro:-
e cgrrja da Veneravel Ordem Terceira do
Carmo;

ás 6, 6 c meia, 7 e 7 c meia, na egreja
abbacial dc S. Bento.

ADORAÇÃO DO SS. SACRAMENTO

O Sanlissimo Sacramento ficará expôs-
to á adoração dos fieis, durante a semana,
nas seguintes egrejas:

Xa segunda-feira, na V. O. T. do Car-
mo;

na terça-feira, na matriz da Consola-
ção;

na quarta-feira, na matriz do Braz;
na quinta-feira, na matriz de Santa Ce-

cilia c na egreja do «rurato da Sé;
na scxta-fcira( na matriz de Santa Iphi-

genia c na egreja do Coração de Jesus;
no sabbado, na egreja do Coração de

Maria;
no primeiro domingo do mez, nas matri-

zes do Cambucy c Lapa, e nas egrejas da
V. O. T. de S. Francisco e S. Gonçalo.

o prendeu no leito.

Dc volta da sua viagem á Europa, chega
•hoje, ás 18 1I2 horas, a esta capital, o sr.
Edmond S. Hanan, estimado commerciante
desta praça.

Acha-se na capital, acompanhado desua
familia, o sr. soroncl Raphael da Silva
Brandão, collector federal de Barretos.

«
Em viagem dc nupeias partiram para o

Rio dc Janeiro o sr. Waldomiro Silveira
c sua digna esposa, exma. sra. d. «Alice
Vergueiro, que, conforme noticiámos, sc
consorciaram antc-liontem nesta, capital.

*
«Acham-se na capital, hospedados:
No Hotel do Oeste, oí srs. Olympio Viei-

ra dc Mello, Harry A. Mirson, P. Mariano
Curea, Francisco Spriglino, João Miranda
Araujo, coronel João Bellarmino Ferreira
e familia, dr. Paulo E. Sousa Nogueira c
familia, João Stramnis, coronel Anlonio
Carvalho Barros, Argcmiro dos Santos,
¦Américo Coutinho, João Cintra, dr. Charles
Ward, Rodrigo dc Sousa Reis, dr. Jacintho
Reis, «Antônio Cardoso e senhora, Pietro
Huarco, José Aguiar L de Mattos, Victor
dc Lima, Henrique .Montenegro, dr. «Anto-
nio Pinto, dr, Julio Petrarolli, Alfonso Cel-
so Bastos c Antônio Evangelino;

na Rôtisserie Sportsman, os srs. G. Levy,
Paulo Kroger, W. Hood c M. Lauchlan-
taül; „ ,

110 Holcl Bella Vista, os srs. Carlos
Braum, Alfredo Vieira Arantes, Domingos
Narramquo, coronel Elisiario Ramos, Jay-
me Gomes, dr. E. Ward, José Guimarães,
José Toni, Theodorc Rohde, Francisco Cai-
bonario, Justino Cocada c Pedro Jorgcn-
sen.

NEOItOrOGIA

Victima de uma syncope cardiaca, finou-
sc honteni, ás 17 horas, nesia capital, a
exma. sra. d. Arnianda Augusta dc Vas-
concellos.

A finada era mãe dos srs.: Brasiho.de
Vasconcellos Lima, estudante dc Mediei-
11a em Bruxellas; d. Hcrinclinda de Mello,
esposa do sr. capitão Alvim de Mello, cs-
crivão dc paz de Orlandia; d. Adelaide
Ferreira, esposa do professor sr. Josc \ az
Ferreira, adjunto do grupo escolar da Moo-
ca; das senhoritas Maria Francclina, Ma-
ria José e Maria Pc"drina; c das menores
Maria Sanla, José Antônio c José Paulino.

O enlerro rcaliza-sc hoje. ás lG lioras,
sahindo o feretro da rua Genebra n. 48,
para o cemitério do Araçá.

Falleceu ante-hontem, nesta capilal, a
sra. d. Belmira Jardim de Azevedo, distin-
eta e virtuosa esposa do sr. dr. «Moura Azc-
vedo c mãe dos srs. José Francisco c José
Luiz <le Azevedo.

O enlerro realizou-se hontem, com enor-
mc acompanhamento, sahindo da rua Pa-
raizo 11. 14 para o cemitério da Consola-
ção.

Sobre o feretro foram depositadas mui-
las coroas.

TttE/VTROS

£

PELOTA
CI.UB A. DÁ PELOTA

«Amanhã, das 7 ás 1^ e meia horas, o
Club .Athletico da Pelota dará o seu espe*
qíaculo (Ipiiiinguciro, com iim jlrogninima
caprichosamente btganizado, do- qnal de-:-
laeam-se . muitas qninielas simples, duplas,
trinellas e partidos.

As quinidas de honra são para as ie-
gunda o terceira turmas.

As turmas obedecerão á seguinte orga-
nização:

Terceira — das 7 ás 8 e meia horas:
Salles — Telles — Emanuel — Sincorá

- Luiz — Villa.
Segunda — das 8 e meia ás 10 c meia

lioras:
Lex —¦ Vaz — José — Vianna — Cario-

ca — Octavio — Tabajara.
Primeira —¦ das 10 c meia ás 12 c meia

horas:
Brito — Braga — Antenor — Chiquito

Gil — Dagoberto — Dr. Semana.

FRONTÃO BOA VISTA

O programma do espectaculo de amanhã
é deveras attrahente, constando dc muita!
qninielas simples, jogadas pur todos os p?*
lotaris do quadro.

Devido ao suecesso alcançado no ultimo
domingo, em (pie foi jogado com grande
brilhantismo uma quiniela dc honra a oito
bontos, resolveu a empresa do Frontão re-
petir áinnnhã o mesmo torneio, em que' to-
marão parte os mais dextros pelotaris da
primeira turma. * *

Resultado do dia 19 de março dc 1914.
Ouiniel Vencedores

S. JOSE'

Nas Zonas..., a apreciada revista dc Ci-
nira Polônio, vae rigurar ainda hoje nas
duas sessões do costume, o que quer dizer
que a empresa abiscoilará mais duas casas
cheias.

PALACE TIIEATHE

«A conhecida revista dc Sousa Bastos,
Tim-Tim por Tiin-Tim, será levada hoje nas
duas sessões desta casa dc cspectaculos.

Não será demais prever duas enchentes.

POfiYTHKAMA

Neste theatro, que passou por uma trans-
formação para sc adaptar ao gênero dc
funcçõés eqüestres e acrobaticas, deve rea-
lizar-sc, a 24 do corrente, a estréa do afa-
mado Circo Fá do empresário F. Dc Mau-
ro, o qual exhibirá muitas novidades.

CASI.NO ANTAItCTIOA

Muilo concorrido o espectaculo dc hontem
neste popular musie-liall, continuando a al-
cançar brilhante suecesso a arlisla Rosina
Guerrero.

— Hoje, a costumada soirée do costume
com variado programma.

IIUS THBATR1.

Neste procurado cinema cxhibeni-se hoje
os bellos films O honiem de duas mascaras,
Boircail c a índia, e «Cfluwíui Jornal n, 4
(V anno).

PELAS ESCOLAS

Manuel — «Ascanio
Uranga — Albisua ,
«Ascanio — Manuel
«Ascanio — Albisua
Uranga — Gogorza
Albisua — Uranga .
Lorente •—' Uranga
Uranga —* Gogom
Albisua"'— 

"Gogorza

10 Uranga — Manuel ,
11 Uranga — Ascáhtô
12 Uranga — Lorente
13 Gogorza — Manuel

Uni).
12

Villabona — Gurruchaga
Lino — Villabona . . .
Villabona --Agustin . . .
Lino — Leceia ....
Leceta -- Potonito . . .
Villabona — Leceta . . .
Lino — Potonito ....
Villabona — Agustin . .
Gurruchaga — Lino . .
Lino — Potonito ....
Lino — Villabona . . .
Gurruchaga — Agustin .
Leceta — Potonito . . .
Villabona —- Lino . . .

Rateio
20$(W0

23 2Ó$200
56 44Í000
1.4 28Í800
25 22J600
•15 I Of-iwi
3C ,. 23|8op
25 24$ion

..oS6.to
33f9Ôg
17|40Çi
23$3CO
2I$.|U0
37$ico
2(J$<|00
2,l$I0O
2CS7ÓO
2()$.|0fl
30*500
i8$.Soo
29$8ou
15S400
2OJJ-00
lójooo
I6S900
28$too
I5Í6Ó0

24
56,.
35
46
26
34
35
23
34
34
25
26
34
14
35
26
46
12
35

Academia de Electticidade
Solenne inuiiguriiçuii

No Instituto Paulista, onde sc achava cm
tratamento, falleceu ante-hontem a exma
«ra. d. Joaquina de Freitas Sousa, esposa
do sr. João dc Freitas Sousa, commcrcian-
te nesta capital.

A extineta. que contava 44 annos dc cda-
dc. deixa os seguintes filhos: Leandro.
Manuel. João, Victor, José e Leonor.

O enterro rcaüzou-sc liontcm, sahindo c
feretro da rua Barão dc Tatuhy n. 22, para
o cemitério do «Araçá.

«Acompanharam o corpo até aquella nc-
empole os srs.:

«Antônio Mazierc, José Lopes Júnior,
Manuel Domingues Pereira, Carlos Braga,
Raul dc Almada Braga. José da Silva Lo-
pes, José Conceição, «Manuel dc Freitas
Sousa, «Antônio da Silva Livramento, M. de
«Medeiros. José Ferreira dc Carvalho. «Aldo
Colli, Nicolàu Jacob. Manuel Marques Tei-
xeira. Antonio Teixeira dc Sousa, «Antônio
dos Santos. José Xavier de F"reitas. «An-
tonio Pereira Gomes, Joaquim de Sousa
Calixto, João Rodrigues dc Vasconcellos.
Manuel dc Sã, Anlonio Pereira dc Sousa
Pompilio dc Sousa. Nicolàu Réa.João Alia-
tio, Manuel Xavier de Freitas, Guilherme
Fernandes Marques, Germano dc Sá, Ma-
nuel Ce«ar Corri-a, Josc V. Gouvca, Joa*
quim Ignacio dc Freitas, Sclastião Jost
Romano, Francisco Marques. Caetano No J rurgia: os inscriptos os. 4 e l r f*> 'bania
lari. Icaouim Luiz Pinto. Francisco Gomes tia) oí ns. 12 a 24,

FACULDADE DE DIREITO

Hoje serão chamados ás provas oraes do
4.0 anno, sala 11. 5, ás 8 lioras: João Pc-
droso dc Camargo, Vicente Mclillo, Sebas-
tião Carneiro da Silva, «Anatole Salles,
Adeodato Monteiro de Barros, João Ccsar
Sobrinho, Francisco Octaviano da Silvei-
ra c José Tavares de Moura.

Exames de admissão, sala n. 2, ás 11
lioras:

Gumcrcindo Soares Meirelles, Ademar
Setúbal. * Pedro de Moura «Alcântara, Ro-
mulo Pasqualini. Prudente José dc Mo-
raes Barros Netto. Cassio Dias dc Toledo.

Supplentes: Mario Martins e Eugênio
Martins Tinto.

Resultado dos exames dc hontem:
Habilitados: Antônio Neves de Almeida

Prado, Arthur Maciel. Antônio Pacheco
Prado, Manuel Joaquim Fernandes Lis-
boa, Vespasiano Vcnturclli.

Inhabilitado, 1.

UNIVERSIDADE DE S. PAULO

Chamada para hoje:
Exames dc admissão.
Arithmetica e «Álgebra. Geometria e Tri-

gononutria e Physica c Chimica e Historia
Natural, ás 16 horas: os inscriptos n. 3, 0,
10, 11. 15, e ;o para Medicina e Cirurgia.

—Exames dos C. Superiores.
Anatomia, ás 8 horas, no Instituto Ana-

tomico.
l.a série de Medicina c Cirurgia: 05

inscriptos dc n. 17 a 26, c 2.a camada o n.
12.

i.a série de Odontologia: 05 inscriptos
todos.

Physiologia, i.a série ae Medicina c Ci-

nenllzou-sc lionlem n solenne Inaugura-
(;ito da Academia de Klectrlcidade de S.
Pnulo.

Ao neto estiveram presentes oa repre-
soiilsrntcs do governo, vários officiaes da
Força Publica, os membros do corpo do-
(¦enlc, alumnos, represertlantCH dn impren-
sn e grunde numero de cavalheiros.

A's 21 horas, o director do estabeleci-
monto, sr. dr. ICantellar, a.pf.s haver cx-

pllcndo o fim daquella sessüo, deu a pn-
lavra no sr, dr. Alfredo Viclni dc Almeida,
lcnle dã Academia.

O illustre orador, por espaço dc 30 ml-
nulos, prendeu a attonçüo do auditório,
discorrendo c comprovando r,s grandes
vantagens da feic.lo prática dada ao ensl-

no da cleetilcldndc, assim como ao de 011-

tias sciencias.
S. a., tratando dn Academia de Klcctrl-

cidade dc S. Pnulo, teve palavras dc cio-

Klo para seu digno c operoso director sr.

dr. Kantellar.
Ha cerca de 2 annos, disso o" orador,

sob uma apparcncla modesta, com restri
cto numero de nlumnos,

pilnl um curso destinado no ensino da ele

ctrlcídade, e hoje, graças ft* tenacidade
do seu fundador, o dr. Kantellar, vemos

transformado esse modesto curso na Aea-
demia que ncstn hora se Inaugura.

O orador terminou fazendo votos para

que o novel estabelecimento tenha uma
existência longa c brilhante, para assim

prestar & sociedade e & palria os innume-

ros benefícios <iue delle todos esperam.
Em seRiiida falou o dr. Kantellar, que.

apôs haver agradecido as palavras do dr.

Vieira de Almeida, fez uma brilhante con-

fereneia sobre o estado actual da elcctri-

cidade.
S. s., 4 medida (jue falava, demonstrava

com experiências praticas os diversos to-

picos de sua dissertação.
O dr. Kantellar, ao concluir, rtilerou o

seu sincero agradecimento pelo compare-
cimento das pessoas que alli se achavam

presentes.

Com a presença do sr. conimendador Ti-
btirtitiu Mondim Pestana, representando o
sr. dr. Altino Arantes, secretario do Inte-
rior, realizou o sr. Basilio dc Magalhães,
distineto lente do Gymnasio de Campinas,
a primeira das tres conferências que sc
propõe effectuar 110 Instituto Histórico e
Geographico de S. Paulo.

«Antes, porém, foi approvada a acta da
sessão anterior, c, no expediente, lido o se-
guinte officio do sr. dí, Eloy Chaves, secre-
lario da Justiça c da Segurança Publica:

"Illmos. srs. presidente e mais membro.*;
do " Instituto Histórico c Geographico de
S. Paulo — Tenho a honra de àcctisài' rc-
cebido o officio do sr. «Affonso A. dc'FrcÍ-
tas, direclor da Secretária desse " Ir.stitu-
to", datado de 8 do corrente, cm que com-
mímica haver sido acecite, por unaniinida-
de dc votos, cm sessão ordinária, a pro-
posta dc admissão do meu nome no quadro
do.s socius correspondentes dessa douta
agremiação.

Acceitando o honroso titulo que a gene-
rosa deliberação do "Instituto Histórico c
Geographico dc S. Paulo" acaba de mc
conferir, promctto cooperar, na medida das
minhas forças, para que sc mantenha iii-
alteravel a reputação dc que merecidamen-
te gosa líò paiz essa distineta e respeitável
«corporação scienti fica.

Cum os protestos da minha mais eleva-
da estima e consideração, lenho a honra dc
mc subscrever de vv. ss., attento venera-
dor, Eloy dc Miranda Chaves — S. Paulo,
18 dc março de 1914."

Na primeira parte da ordem do dia, foi
lida a seguinte proposta:"Tendo esta associação deliberado ecle-
brar o centenário do nascimento de Fran-
cisco Adolpho Varnhageh; visconde dc'
Porlo Seguro, egrégio historiador pátrio,
que viu a luz cm 17 de fevereiro de 181Ú
ern S. João de Ipanema;

considerando que uma das formas eleva-
das pelas quaes sc pode render esse culto
dc respeito e admiração pelo notável pau-
lista é a publicação de seus escriptos ainda
não divulgados;

sabendo que o illustre brasileiro deixou
um trabalho, que ainda se conserva inédito,
solire a Independência do Brasil, c que no
Ministério do Exterior; no Rio de Janeiro,
existem os originaes desse trabalho, bem
como uma cópia mandada tirar pelo barão
do Rio Branco;

attendendo a que com a publicação desse
trabalho o Instituto, ao mesmo tempo cm
que homenageia o grande historiador, pres
ia relevante serviço ás letras históricas, e

ponderando que semelhante publicação se
een forma inteiramente com o programma
do sodalicio,

propomos que a solenhização do centena-
rio dc Porto Seguro const..', além do que
em t tempo opportuno fòr resolvido, da pu-
iiK.:ação, 110 annuario ou ém volume espe-
ciai, da Historia da Indepedencia por elle
escripta, c que se officie a s. exc. o sr. mi-
•nistro do Exterior, pedindo para o fim al-
indicio a cópia do mencionado trabalho do
prcclarÓ paulista. Sala das sessões, 20 de
março de 1914. — Affonso A. de Prpilas.
Gentil de Assis Moura, Diogo de Morncs."

O sr. presidente, senador Luiz Piza, com-
municou á casa a morte do consocio Au-
gtistç) .César Barjona, a cujos merecimen-
tos, como jornalista c professor, fez a mais
expressiva justiça, mandando que, na acta.
fosse lançado um voto de pesar pelo iníaus-
to passamento do nosso querido compa-
nheiro.

Na segunda parte da ordem do dia, rea-
lizou-se

A CONFERÊNCIA
do sr. Basilio. dc Magalhães, obedecendo

ao theina: — "O bandeirismo paulista",
O distineto ceníerencista, antes de en-

Irar propriamente no assumpto da sua. pa-
lestra, dirigiu-se ao auditório nos seguintes
teinios:" Srs.: Desde anuos muito em flor, quan-
do, em geral, nos cérebros ainda em inci-
pieiíte formação para a grande labuta da
existência predomina apenas ü vivaz e dis-
persivo pendor para as doidivanices, pecu-
liares dos que nasceram c sc criaram no
conforto e na fortuna, — a necessidade,
de quem muito bem disse eminente pensa-
dor que é " ama de seios magros, porém
que dá aus seus rebentos leite são e forti-
ficante", arrojou-ine ao trabalho, antes
mesmo de haver cu attingido ito extremo
dá' segunda edade.

Eu mal havia transposto os 13 annos,
quando busquei conciliar os estudos dc hu-
manidades com o ganha-pão, c o conheci-
mento da arle typographica abriu-mc cm-
prego no primeiro orgam republicano que
repontou nb berço do meu conterrâneo Ti-
radentes, ".A Pátria Mineira", onde um
pugillo de crianças, das quaes é já viageiro
do Além o nobre espirito dc «Altivo Sette.
e aqui estamos apenas dois, Sertorio de
Castro c cu, bebiamos sofregamente as
lições de sciencias c letras e os altos cnsi-
namenlos dc civismo (pie nos ministrava
Sebastião Sette, hoje septuagenário, solida
cultura e caracter sem jaca, e condemnado
pela politicagem nefasta e mesquinha c
estrábica ao ostracismo injusto, que elle sua-
visa num lar feliz. 110 remanso bucólico do
tradicional Capão'da Traição, o Mattozinhos
dc agora."A República Federal" dc «Assis Brasil,
o. primeiro livro politico que mc cahiu em
mãos para uma constante e proveitosa lei-
tura c a propaganda dos novos ideacs, in-
defessa e aceiidradamente realizada por
Sebastião Sette, fizeram-mc preferir á pro-
mettida protecção 

'da herdeira do throno dc
d. Pedro II, — da qual recebi, com grati-
dão, que sempre lhe guardo, uma bibliothc-
ca de estudos propedêuticos, — o mourejar
da cada dia, a árdua 'conquista do pão ma-
tcrial e do pão espiritual, e, simuUancamcn-
lc, a audaciosa inlerpresa dc combater o
grande combate pela radical transformação
politica de nossa Pátria.

A crise aurorai dc 15 dc novembro, — in-
felizmente não transmudáda ainda na pe-
rcnnc luz dc paz, de serena c inaniolgavel
justiça, e. emfim, de vera c civil democra-
cia. que ajudei a pregar, — achuu-mc de
atalaia, 110 baluarte (la "Pátria «Mineira ,
COmo a pequenina senlinella intimorata que
servia dc avisar, lá do alto do torreão onde
scintillava a almenara, quer a apparição do
inimigo, quer as alviçaras da victoria. ,

Norteou-me a vida. dc então para ca, um
consciente, um esclarecido, um ardoroso
amor pátrio, que não cede o passoa nc-
nbtim outro dos meus sentimentos. E. para
mnior felicidade minha, o restante da for-
mação de meu espirito, — vim fazel-o aqui,
nesta gloriosa Athenas brasileira, onde vi-
vem e rcbrilbam, na imprensa, nos institu-
tos scientificos c literários, nas cathcdras
das escolas, e até nas tão requestadas po-
sições da politica, os meus mestres, os meus
camaradas e os meus discípulos.

Dizia sempre, e sempre escrevia de mim,

minha lenda dc certamen, no ensino pt*
blico.

Surprchendeii-mc lá, srs., a eleição com
quu me honrasles.

Nunca me fiz lembrado para os cchão
culos quaesquer, nunca aspirei a frivola»
galas inexpressivas e in fecundas; mar, tam-
bem nunca recusei a minha parcella dc
aetividade aos que trabalham seriamente,
aos que se votam seriamente ao bem ge-
ral.

O Instituto Histórico de S. Paulo, fun-
dado pelos homens que mais sc dedica»
ram aqui ao ctillo das gloriosas c venc-
raiidas tradições da terra dos intrépidos
pioneiros da nossa civilização, dos tripli-
cadores da área territorial do Urasil, e con-
tendo 110 seu illustre grêmio o escól clã
intellectualidadc paulista, bem merece, peia
somma opulenta dos serviços já prestados
ao estudo da nossa evolução que eu hie
ofíereça, 110 estricto limite da minha capa-
cidade, a exígua contribuição que ora lhe
trago, e, mais do que ella, o preito da mi-
nha profunda admiração e do meu incqui-
voco reconhecimento.• O autor inglez de interessante obra, vin-
da a lume, cm meados do século findo, com ,
o titulo Costumes da índia, conta qiic, na
reino de Onde, impunha o soberano, a quem
por elle quizesse ser recebido, lhe apresen-
tasse soo moedas de ouro a luzirem so-
bre rendilhado lenço de fina seda.

Maior, por sem duvida, é o tributo que
merece se lhe renda esle sodalicio por
parte dos a quem" foi galardoada a subi-
da honra de ter o nome jnscripto no seu .

quadro social c de ser aqui acolhido com
-.anta benevolência e com tanlo carinho.

Não é o fulvo metal, srs., que ostento naa
mãos, neste momento, para testemunho do
meu apreço para comvosco.

E', sim, a historia documentada dos que
o descobriram nos virgens recessos da
sertão pátrio c o arrancaram das entranha!
fecundas do Brasil que me vae sahir doi
lábios, como prova do desejo sincero qus
tenho dc collaborar comvosco neste augusta
ministério de rcevocar e engrandecer cada
vez mais o culto do passado, para que mc-
lhor nos guiemos 110 presente c melhor pre-
paremos o futuro.' 

Creio que só assim posso corresponder,
embora muito aquém do vultuoso penhof
a que mc obrigastes, á distineção de qus
me fizestes alvo e á afícetuosa acolhida
que acabaes de dar-mc 110 Instituto l-listo-
rico de S. Paulo, — templo em hora boa
errguido pelos descendentes dos bandeiiaii-•"'  n:  -¦•-'Tibü "luz da

e mestra da
tes' áqueíia a que Cicero chamou "luz ch

, 
quando 

gentilmente mc offcrtava as suas
fundou nesta ca- 

^3,^-^ porcas, o velho satirico e bon-
doso padre que foi Corria de Almeida, —

que cu era um "mineiro opaulistado".
E' verdadeiro o asserto, — ouso procla-

mal-o alto c bom som.
Sem nunca olvidar o torrão natal, sem

nunca perder as af feições que lá mc rc-
douraram a infância c me acompanham
como um rcsplendor saudoso c suggestivo,
— aqui foi que completei a minha educa-

ção social c aqui, força é que cu pronuncie
o termo necessário, foi que yankee;» o
meu espirito, plasmado pela febre de pro-
gresso. dc praticidade, de arrojo, dc per-
«everança, que uns restos do sangue dos
bandeirantes punha na cnfibratura desta

gente hospitaleira, fidalga c emprehen-dc-
dora, coadujavada c cada vez mais impei-
lida para deante pelo braço extrangeiro,

que trouxe energias novas a se juntarem
ás energias deste admiravei povo paulista.

verdade, testemunha do tempo
vida".

E, ao concluir este rápido agradccimeii"
to, devo tambem consignar que profunda,
mente me sensibilizaram, tanto as palavra!
bondosas do sr. dr. Luiz Piza, como a pre-
sença do digno representante do dr. secrç-
tario do Interior, como ainda a presença de
tão seiecto auditório.

O orador, entrando 110 assumpto da sua ¦

conferência, começa assegurando que a guer-
m hollaridéza ao Norte c o bandeirismo pau-
lista ao Sul são os episódios culminantes d(
nossa historia, na pliase colonial, pela ex-
tensão, intensidade e conseqüências que ti-
verarn.

Si o primeiro já se acha coiivenientcmenti
estudado e esclarecido, — do segunde
é licito asseverar, com Silvio Romero, qül
sabemos mais e melhor de historia do an-. .
tigo Egypto do que da historia das "ban-

deiras" 110 Brasil. . . ,
.Não se'pódc conhecer a historia pátria, ¦

affirma o orador, sem pesquizar detida,
paciente c cuidadosamente os documentos do
Archivo Nacional; .

Erros dc toda sorte pululam nos çlirpms-
tas antigos, nos .histuriographos cspecialis-
tas e nos compêndios escolares.

Não lhe foi fácil tarefa a rebusca, a leitu-
ra, o exame, o confronto e o aproveitamento,
emfim, das peças que colligiu uo. volume
ora apresentado ao governo do Eslado, e

quem o orador lembrou a conveniência c a
oppòrtunidade do encargo dc que se está
desempenhando.

Entra a explicar as difiiculdades que s«
lhe anlolharani, por virtude de erros de da-
tas e de restaurações imperfeitas, citando ¦

exemplos elucidativos e demonstrando, co-
mo até escriptores modernos tém dado á cs- .
tampa essas provas,do passado, adulterando-
a.s ou truncando-as.

Em seguida divide o bandeirismo nos sc-

guintes cyclos:—da caça ao índio; das esme-
raldas; da prnta; do ferro e outros metaes
uteis, c do curo.

O seu estudo actual não vae alem dc 1700,
devendo o volume seguinte abranger as
duas décadas dc 1700 a 1720, e o terceiro o
restante da matéria.

Mostra como o rei dc Portugal chegou a

pedir para as expedições africanas as cou-
raças acolchoadas dc ulgodão, inventadas pc-
los paulistas upresadores dc escravos indi-

genas.
Analysa a caça das esmeraldas por Agosti-

nho Barbalho e Paz Leme, tendo desta acha-
do um curioso documento, dc todo desco-
nhecido, e mostra o papel que desempenhou
Garcia Rodrigues Paes, na prosecução da
inútil poríia, cuja utilidade apenas consistiu
no desbravameiito dc uma grande região au-
rifera, dada depois a manifesto pelo ceie-
bre Borba Gato.

Como o cydo da prata deve ser apreciado
na conferência seguinte, exhibc o orador a
documentação que se lhe deparou a proposi-
to do cyclo do ferro, especialmente no to-
cante ás tentativas dc Luiz I,opes dc Curva-
lho. , ,

O primeiro manifesto official do ouro e
a parte mais importante das investigações a

que o cònferencista procedeu no «Archivo Na-
cional. Por ellas sc vê qu: foi Carlos Pc-
droso da Silveira quem levou ao governa-
dor o ouro achado pela bandeira dc Ber-
tholdo Bueno dc Siqueira em 1(19-1 no Itu-
verata, c fui Sebastião dc Castro Caldas, í
não Antônio Paes dc Saude, quem recebeu
u manifesto. As provas são muitas c decisi-
vr.s, servindo egualmente a corrigir os cqui-
vocos c a ireenchcr as lacunas que abun-
dam nos tratadistas.

Nesta parte, fez o orador unia exten .a
apreciação qncr da bandeira dc Bueno, quer
da do coronel Salvador Furtado, pondo cm
evidencia a primazia de Taubaté, e estabe-
lecendo o fulcro cm que vae girar outra
relevante questão, qual a da pretendida ri-
validade entre os filhos daquella villa e os
da villa dc S. Paulo, — assumpto que scra
tratado na conferência seguinte.

Passa a analysa: a organização fiscal das
minas, mostrando, com os documentos,
que os priniiiros guardas-niores foram rece-
bidos hostilmente pelos descobridores; que
José de Camargo PimcnK', demittido do

posto c recusado gravemente por Arthur dc
Sá e Menezes, foi por este, depois, rchabili-
lado c premiado, c patenteia, finalmente, que
as provisões dos funecionarios do fisco. ;:s-
sim como o regimento dc 3 dc março de 1700,
fazem luz sebre muitos pontos dantes em
total rseuridade.

Entrando na ultima parte do seu discurso,
palpabiliza como os reis lusitanos envi-
daram todos os meios possjveis, no sentido
dc canalizarem para a metrópole o ouro ex-
traliid) das minas do Brasil: — estuda os.
bandos c alvarás, referentes ao imposto doi
quintos, e lê uri curioso documento, cm
que Pedro 11 ordenava se pagasse o tribu-
to do vintém para a casa da rainha, mesmo
depois do fallecimento desta. ;

Com o episódio dos cunhos falsos, des-
enrolado cm 1698, e que teve por principaes
autores o benedictino frei Roberto, o viga-
rio de Taubaté, José Rodrigues Puto e Do-
mingos Dias dc Torres, encerra o orador 1
conferência, tendo antes feito considera-
ções sobre cs les crimes, oriundos da ava-
lanche de ouro, e palpabilizando que o indul-
to veiu a constituir a regra geral. ,-

Este delicto de falsificação era, alias, de
todo ignorado pelos linhagistas e historio-Pagado o prurido das pugnas jornalis-

ticas e dos arroubos poéticos, — apana-
ro daquella *primivcra delia vila de que I graphos. ,„«,_,
HU Mêta=tasio, - fui. pela porta larga Uma vibrante salva de palmas acolheu

ü- um concursi assentar cm Campinas atnlnmas palavras do orador.



CORREIO PAULISTANO ¦ Sabbado, 2f de Marco do 1914
A segunda conferência, que sc realizará

hoje, é ainda mais interessante que a dfl
fiontcni, pois nella o professor Basilio de': Magalhães, além dc oulros poulos obscuros,
procura esclarecer o episódio ríoliiblllssitrio
de Borba Calo, matador dc F, Rodrigo de
Castello Branco c descobridor do vasio c
rico território atirifcro de Rio das Velluu..

O sr. presidente, levantando a sessão,
convocou os presentes para hoje, afim de
assistirem á segunda conferência do sr, Ba»
«ilio de Magalhães.

A* sessão dc hontem estiveram presentes'D.i sócios do Instituto, srs.: dr, João Wettcr,
dr. J. Cerqueira Mendes, dr, Alfredo de To-
ledo, senador Luiz Piza, dr, Mario Henri-
ques da Silva, (Ir. Pedro Rodrigues de Al-
incida, dr. Gentil dc Assis Moura, dr. Af-
fonso A, de Frcilas, Humberto de Queiroz,
<h. Francisco Morato, dr, Domingos Jagua-
ribe, dr. Gomes dos Santos, coronel Pedro
Dias de Campos, Dionysio Caio da Fònse-
ca, Brasilio dc Magalhães, Auguslo dc Si-
•flticira Cardoso, dr. Luiz Sérgio Thomaz, dr.
Diogo de Moraes c dr. Affonso li. Taunay,

Assistiram lambem á conferência do sr.
Basilio de Magalhães, os srs.: dr. Eduardo de
S. Queiroz, Adalberto dc Castro, Joaquim
Chaves Ribeiro, dr. Victor Mercado, Arthur
Sàboia, Duilio Ramos, Amilar Alves, Pau-
lo Bueno dc Camargo, Carlos Ribeiro, Al-
varo F. Ribeiro, José Emygdio Ribeiro e
>utros. * •

O sr. Basilio de Magalhães deu-nos hon-
lein o prazer da sua visita, distineçao que
muito nos penhorou.

0 assassinio ilo
jornalista Chacon

Absolvição do tenente
Mello—Com men tar ios

da imprensa do
Recife

RECIFE, 20 — O "Estado", a "Pro-

Vincia" e o "Diário do Pernambuco" de-
dicam columnas c columnas das suas edi-
ções de hoje ft descripção do julgamento
do tenente Mello.

Esses jornaos atacam com tremenda
violência a absolvição do réo, classificando
de indecorosos os meios empregados para
consegujl-á,

O "Jornal Pequeno" diz que a absolvi-
;ão do aceusado não causou surpreza, mas
lim tristeza.

Esse jornal censura com violência a
manifestação feita ao tenento Mello, na
sala do jury, depois de lida a sentença,
por officiaes da Força Policial, e aceres-
conta quo o tenente Mello pedira demissão
do cargo de commandante da policia cs-
ladual.

,;. p. "Jornal do Recife", orgam goveruis-
la, limita-se a noticiar o julgamento do
aceusado, som commentario algum.

RECIFE, 20 — O general Dantas Bar-
reto, governador do listado, concedeu ri
exoneração solicitada pelo tenente Mello.
do cargo do commandante da policia do
Estado.

Patins ao seviço dos correios
A direcção (los corroios dos' Estnárjs'

tinidos encontrou um processo do abreviar
jcnsivclmehte o serviço de- entrega de en-
Kommendos postues.

Os empregados incumbidos de transpor-
iar os vários volumes, quo constituem es-
sas encommendas, estão munidos do patins
rodantes, o assim desusam sobro o pavi-
mento dns salas o armazéns, com uma ve-
locklade multo superior íi que UTiíirn sc
n lidassem il manoira ordinária, jio mesmo
tempo que poupam multo o calçado.

ü.ssoei&eõe.s
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

"UNIÃO F, PROGRESSO"

Em assembléa geral da A. li. "União e
Progresso", realizada a 14 de dezembro de
J013, foram eleitos e empossados a 30 dc ja-
neiro, os íonsocios abaixo, pára dirigirem
os destinos desta associação, durante o cor-
rente anuo de 1014:

Directoria:
Presidente, sr. Manuel Casimiro Ferreira

da Rocha; vice-presidente, sr. José Morei-
ra,Barbosa; primeiro secretario, sr. An-
tonio Marques dos Reis; segundo secreta-
rio, sr. Antonio das Dores Tello da Fon-
seca; primeiro thesoureiro, sr. Álvaro Mot-
ta; segundo thesoureiro, sr. João dos San-
tos Junior; fi$ca! permanente, sr. Francis-
co Mangini.

Comniissão dc conlas:
Srs. Antônio Lamtcrt Moreira, José

Martins de Oliveira e Antônio da Forisc-
ca.

Directores substitutos:
Srs. José Silveira de Vasconcellos, João

Gomes da Cruz e Manuel Pereira dos San-
tos Junior. •

CENTRO MUSICAL DE S. PAULO

Na sédc do " Centro Musical de S. Pau-
lo", 110 dia 23 do corrente, ás 14 horas,
haverá assembléa geral, afim de sc proce-
der ao reconhecimento c tomada de posse
Ua nova directoria. •

ATHLETICO SOCIAL CLUB

Realizou-se hontem ás 21 lioras c meia, na
sede social da Academia Pratica de Com-
mercio, a primeira assembléa geral do Athle-
tico Social Club.

I Presidiu a sessão o sr. dr. Justo Seabra.
Approvada a acta da sessão r.nlcrior, pro-¦fedeu-sc :'. leitura de um officio do sr. pri-

lieiro secretario, em que este communica á
Jircctoria a renuncia .' i-u ergo.

Em seguida, procedeu-se a eleição da com-
piissâo directora, que tem de dirigir os tra-
balhos da associação durante o corrente
tnno.

Apurada .1 votação verificou-se terem sido
eleitos: presidente, sr. dr. Mello Nogueira;
Vice-presidente, sr. dr. ARaro Pedrosa; pri-
meiro secretario, sr. Cyro Mondin; segundo
•«ecretario, sr. Vicente Masiglia; thesoureiro,
4r. João B. Frizzo, c vogacs, os srs. Pereira
jMetto. Paulista Rossi, Thomaz Amoroso,
felisberto Fragoli, Alexandre Amoroso e
Cicero Feitosa.

Em seguida, foi dada posse n nova dire-
Ctoria.

Salvação de submarinos

JORNALISTAS CARIOCAS

Foram apresentados na America os pia-
nos de um novo apparelho dtjatlnado a fa-
ellltar a salvação «las trlpulagOcs c cascos
dos submarinos, em -casos de accidente.

A disposição consiste em um reserrato-
rio anular, alojado numa depro&são cx-
íerlor do casco do submarino e a elle liga-
Io por intermédio de uma mangueira.

O reservatório pôde ser libertado do in-
terior do casco, e uma vei a superfície per-
mitte nSo eO a entrada do ar indispensável
â vida dos tripulantes, mas poderá senir
para a introducção dc ar sob pressão «jue
tsvasle 03 compartimentos inundados e
restitua assim & fluctuação o barco sub-
nu-rcido.

Communicações dc solida-
riedade - No interior e
em S, Paulo - Diversas
notas

Acompanhando a altitude da imprensa
paulista, 110 seu movimento de auxilio ma-
tériãl aos collegas cariocas, realizou-se an-
Ic-honteni á noite, em Jabolicabal, 110 Thea-
tro Kio Branco, uma grande reunião em
que tomaram parte os representantes doa
jornaes 

"Democrata" c "Combate", afim
de sc resolver sobre os meios de que devem
lançar mão dc modo a vir cm auxilio dos
jornalistas cariocas, acompanhando a re-
solução tomada pelos jornalistas de S.
Paulo,

Nessa reunião ficou resolvida a consli-
tuição (lc um comitê, que sc encarregará de
todas as festividades que devem, ser reali-
zadas cm íavor dos collegas do Rio.

O comitê compõe-se dos srs. Jocelyn de
Godoy, presidente; Carlos BuçU, thesourei-
ro, c Romário Gouvêa, secretario; membros:
srs. Antonio dc Carvalho, Saraiva Junior,
professor Finocchio, Mario dc Campos;
Domingos Braga, Francisco Spilmon, dr.
Cantidio Bretas, Nieolau Lerro, Aurélio
Cardoso c Frederico Maycr.

Todas as empresas cincmátographicas
daquella cidade atinuiram proniptariièhtc
aos convites que lhes .foram dirigidos,

promptificándó-sé a tudo o que desejar o

comitê pró-jornalistas.
Além dos espectaculos annunciados para

breve, devem realizar-se festas sportivas,
"o ground do "jaboticabal Athletico Foot-

Bali" c " 
Ju-piler Rink".

Hontem o comitê, acompanhado dc

exmas. familias, iniciou a passagem dc bi-

lhetes para os espectaculos de quinta-feira,
de sabbado c dc domingo, segunda-feira e

sabbado da semana próxima.
Vão ser tomadas outras medidas cm

apoio da resolução dos jornalistas'desta ci-

dade.
Também os jornalistas dc Ribeirão Pre-

lo, em reunião realizada hontem, resolvo

ram prestar todo o apoio moral c material

aos jornalistas cariocas, acompanhando as-

sim a resolução dos jornalistas de S. Pau-

lo.
Nessa reunião ficou resolvido promover

um espectaculo em beneficio dos collegas

do Rio, o qual provavelmente se realizará

na próxima semana.
A empresa Cassoulet põz á disposição do

"comitê" o theatro Carlos Gomes.

O comitê encarregado dc arranjar os au-

xilios aos jornalistas cariocas, está assim

constituído: srs, Pereira Lima, Luiz Gomes,

Juvenal Guimarães, Abel Conceição, pela
"Cidade"; c Sebastião Paulo, pelo 

"Diário

da Manhã".
A's 22 horas, realizou-se uma nova rc-

união, sendo tomadas outras deliberações.
"O Norte", de Taubaté, por intermédio

do sr. dr. Mauricio Costa, communica-nos

egualmente a sua inteira solidariedade'com
as medidas approvadas pela imprensa di:

S. Paulo.
" A Gazeta", de Taqüaritingà, de que é,

director o sr. Ricardo Carvalho, applaudin-
tio a idéa dc apoio aos jornalistas cariocas,

protesta-lhe a suV solidariedade.
'.Também-o1 

director' da''¦" Folha do Coln-
mercio", dc Crrmpos, ajiproyando a.attitu-
de do sr. A. Marques na reunião de 14 do
corrente, dá a sua adhesão.á idéa dc apoio
moral c material aos jornalistas cariocas.

iiiiii fií ,1ILIj AHMJn
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Serviço eipeoial do "Correio", da Agenoia Amerioana e da Havas

INTERIOR
Santos

COMPANHIA DF, OPERETAS
SANTOS, 20 — Na próxima segunda-

feira, estreará no Colyscu Santista a gran-
de Companhia dc Operetas c Revistas, da
Empresa Albcrlo de Andrade.

Será levada á scena a apreciada revista" Tini-tim por tim-tim ".

COLONIAL PORTUGUEZA
SANTOS, 20 — Na sédc social desla sym-

pathica sociedade, haverá amanhã á noite,
unia soirec para a qual foram distribuídos
innumeros convites.

Do nosso serviço telegraphico destacamos
os seguintes despachos:

BRAGANÇA, 20 —- Secundando o bel»
lissimo gesto da imprensa paulistana, 110 sei
sympathico movimento dc solidariedade aos
confrades cariocas, 11a vigência do eslado
dc sitio, os jornalistas desta cidade delibe-
raram liontem, cm reunião havida na redac-
ção da "Cidade dc Bragança", promover
os meios de prestar o seu auxilio material
aquelles collegas.

Nessa reunião estiveram presentes os srs.
Juvenal Guimarães c Olympio José dc Oli-
veira, d'" A Cidade"; advogado Samurl
Sairc, do "Estado dc S. Paulo"; Nicanor
de Castro, d'" A Capital" e d'" A Cigarra":
Leoucio Leme, do " Correio Paulistano", e
dr. Francisco Berelli, da "Renascença".

Entre outras deliberações tomadas, ficou
resolvido que se solicitasse da empresa ci-
nématographicá do " Central Theatre", um
espectaculo em beneficio de tal iniciativa'.

Us srs. Appezzatto e Jarussi gentilmente
sc prompti ficaram a offerecer, para o no-
bilissimo fim de que se trata, um especta-
culo cinematographico, o qual deverá reali-
zar-sc provavelmente ila próxima segunda-
feira.

A população bragantina, que vem acom-
panhando com viva sympathia esse bello 1110-
vimento de solidariedade dos jornalistas
paulistas aos seus collegas do Rio, ha de
certamente prestar todo o seu apoio ao cs-
pèctaculô beneficente, que se vae realizar
nesta cidade.

SANTOS, an — Os jornaes locaes rc-
echeram hoje do "comitê" 

pró-jornalistas
cariocas uma circular, pedindo um auxilio
para os mesmos, promettendo a imprensa
desta cidade auxilial-os.

Além dos jornaes Hstado de S. Paulo,
Cüiiitnçrcii) dc Ss Paulo, Giornale degli
Italiani, Diário Popular, Deutsche Zeitúiig,
Fanfulla, A Gazeta, A Capital, A Tribu-
na, Gazela do Povo, A Hora e Correio
Paulistano, quç já atlenderam ao pedido
da commissao de auxilio material aos jor-
nalistas cariocas, cedendo uma pagina dc
annuncio cm favor dessa iniciativa, temos
a accresccntar hoje a Platía, que prompta-
mente resolveu acompanhar os seus colle-
gas neste nobre intuito.

O "comitê" dc Auxilio Material aos
Jornalistas Cariocas rcunir-sc-á hoje, ás 21
horas, no salão nobre do " Correio Pau-
listano", devendo tornar-se delibcrji-çõcs dc-
finitivas sobre a orientação da tarefa quelhe está confiada.

•
Não podendo realizar-se no dia anmm-

ciado, por motivos de força maior, o espe-
clacub. que o actor Raphael Salvatcrra ia
dar no dia 24, no Theatro Variedades, os
srs. Orlando de Albuquerque c Raphael
Henriques, que haviam passado algumas
localidades, estão restiluindo a importância
das que foram pagas. •

Toda a correspondência destinada ao"tr-omité" dc auxilio material aos jorna-
listas cariocas deve ser dirigida ao respe-
ctivo secretario, sr. dr. Mario Henriques
da Silva, na redacção do "Correio Pau-
listano ".

Os auxílios pecuniários, destinados a
ajudar a iniciativa dos jornalistas paulis-tas, deverão ser entregues ao sr. Joaquim
Morse. director do "Commercio dc S.
Paulo" e thesoureiro do "comiié", 

poisunicamente este nosso collega poderá rece-
bel-os.

Toda a pessoa, portanto, que, intitulan-
do-se jornalista. se apresentar ás caias
commerciaes com listas dc subícripções, co-
rao jã aconteceu, se-gnndo informação que
tivemos, usa de m' fé, não devendo por
issa ser attendida.

Campinas
AS ELEIÇÕES

CAMPINAS, 20 — O sr. presidente da
Camara Municipal officiou hoje aos juizes
dc paz dos districtos, recoinmendando as
providencias legaes para a eleição dc um
deputado ao Congresso do Estado, a rea-
lizar-se no dia 12 dc abril, para preenchi-
mento da vaga do dr. Gustavo Paes dc
Barros.

O EMPRÉSTIMO
CAMPINAS, 20 — Pelo Thesouro Mu-

nicipal foi hoje paga a quantia dc 375?ooo,
dc juros do empréstimo dc 5.500 contos.

PARA S. PAULO
CAMPINAS, 20 — Pelo trem das 16,40,

seguiu hoje para essa capital o alferes Luiz
Thcnorio de Brilo, cx-commandanlc do
Corpo de Bombeiros municipal.

O alferes Luiz Thcnorio dc Brito, des-
empenhou aquelle cargo dois annos, ca-
ptando a sympathia, não só dos seus.supe-
riores c subalternos, como também da po-
pulação desta cidade.

EM VIAGEM
CAMPINAS, 20 — • Em trem especial

da Companhia Mogyana, que partiu hoje,
ás 5 horas, seguiram para Ribeirão Preto,
a serviço daquella empresa ferro-viaria, os
srs. dr. Antônio e Pelagio Lobo.

DIVISÃO
CAMPINAS, 20 — Afim de procederem

á divisão do sitio denominado Poços, no
bairro dc Friburgo, seguiram hoje para, alli
d.s srs. drs. José Soriano de Sousa Filho,
juiz de direito da primeira vara; Homero
de Camargo, escrivão do segundo officio,
e o engenheiro Euclydes Vieira.

IMMIGRANTES
CAMPINAS, 20 — Com destino ás fa-

zendas do interior, passaram hoje por esta
cidade, 3G0 immigrantes, sendo ' 2S8 pela
linha Paulista c 72 pela Mogyana.

ENTERRO 
'

CAMPINAS, 20 — Realizou-se hoje, ás
14 horas, o enterro do menino José, filho
do sr. João Diniz, sahindo o feretro da
residência dc seus paes, 110 bairro da Pon-
te Preta.

COMMISSAO SANITÁRIA
CAMPINAS, 20—O pessoal da com-

missão sanitária inspeccionou hoje 395 pre-
dios, terrenos c quintaes, encontrando lar-
vas de mosquitos c água estagnada nos se-
guintes: rua da Conceição ns. 4, 6, 21 c
43; rua José de Alencar ns. 124 c 128; rua-
Boavcntura do Amaral 11. 24.

— Foram vaccinadas 11 pessoas.' 
COMPANHIA' PAULISTA" ', '"'

CAMPINAS, 
'20 

— !Iii'speccionaiid(>. 'as

linhas da Companhia Paulista, passou hoje
por' esta cidade, o sr. dr, Alberto Moreira,
enr/enheiro-chefò daquella empresa,

REUNIÃO DE CREDORES
CAMPINAS, 20 — Amanhã, ás 13 lio-

ras, perante o juiz da primeira vara, effe-
ctua-sc uma reunião dos credores da mas-
sa fallida dc Augusto dc Ley, afim dc to-
marem conhecimento da proposta do con-
cordata apresentada pelo mesmo.

PORTARIA
CAMPINAS, 20 — O sr. dr. Hcilor Tei-

xcira Penteado, prefeito municipal, baixou
boje uma portaria elogiando c agradeceu-
do os serviços prestados no Corpo dc Boni»
beiros pelo alferes Luiz Thcnorio de Bri-
to, que hoje deixou esse cargo.

Foi nomeado, interinamente, cominandan»
te do corpo o sr. Manuel Marlins dc Arau-
jo, machinista do mesmo.

"A TARDE"
CAMPINAS, 20 — Circulará amanhã o

primeiro numero d'" A Tarde", que terá
como redactor-chcíc o dr. Ernesto Kul.l-
11131111 e como director-gerente o sr. Anto-
nio Manga.

AUDIÊNCIA
CAMPINAS, 20 — Realiza-se amanhã a

audiência do juiz da primeira vara.

Villa Bella
REUNIÃO DO DIRECTORIO

VILLA B1CLLA, 20 Em dia da semana
passada, reuniu-se o directorio politico desta
cidade, sob a presidência do coronel Será-
fim dos Anjos Ferreira Sampaio, para tratar
dc interesses politicos c locaes.

PELA POLICIA
VILA BELLA, 20 — O delegado dc po-

licia vae tomar serias medidas afim- de rc-
primir a vagabundagem neslo municipio.

Somos informados dc que, para primei-
ro supplente do delegado dc policia desta ci-
dade, será nomeado o sr. Vicente Barbosa
Camello.

NOSSO EMBELLEZAMENTO
VILLA BELLA, 20 — O sr. prefeito mu-

nicipal, fez publicar, pela imprensa local,
um edital, convidando os srs. proprietários
a mandarem caiar as frentes dos seus pre-
dios urbanos, c construir os seus passeios.'

CAMARA MUNICIPAL
VILLA BELLA, 20 — A camara munici-

pai desta cidade, reuniu-se no ultimo sabba-
do, cm sessão ordinária.

DE REGRESSO
VILLA BELLA, 20 — Regressou dc San-

tos, cm companhia de sua exma. esposa, d.
Regina de l'"rcitas, o sr. Ranulpho Nunes dc
Freitas, comir.erciante nesta cidade.

Regressaram dc Ubatuba, onde sc acha-
vam a serviço o revmo. padre Pasclioal
Kcnlc, vigário da parochia c o sr. Arcenio
Santos, regente da corporação musical "Jo-
sc Verdi ", desta cidade.

O sr. Arcenio, ao desembarcar) foi alvo de
uma manifestação dos seus alumnos dc mu-
sica.

ANNIVERSAR10S
VILLA BELLA, 20 — Festejou sep an-

niversurio natalicio, a senhorita Drugiana
Fazzini, filha do sr. Francisco Fazzini, sen-
do, por esse motivo, muito felicitada.

Festejou também seu anniversario na-
talicio a senhorita Christina F.spinhel, filha
do sr. João Espinhe) de Sant'Atina.

HOSPEDES
VILLA BELLA, 20 — Estiveram na ci-

dade. o sr. dr. Frederico Bastos, engenheiro
de Obras Publicas do Estado e o sr. A. Vici-
ra da Silva, commerciantc, residente em
Santos.

Mogy-mirim
VACCINAÇAO

MOGY-MIRIM, 20 — O sr. dr. Eduar-
•ilo Motta, rlinlco aqui residente, vem de
prestar graciosamente um relevante ser-
viço & municipalidade c ás crianças das
escolas desta cidade.

Atiendtmdo a uma solicitação do prefei-
to, -.-,.-.. :,.- ¦; sanitário sr. .(...-."¦ Au-
c-iiíto Schiinl.it. vacclnaram 256 crianças
e rc-vaccinaram 269, durante o mea de fe-
«rerelro ultima

INSCniPÇAO
MOC1Y-MJRTM, 20 — O «r. profossor

fjblrajara Pinto requereu a sua inscripçao
no provimento da l.a escola masculina do
.Iiiguary, nesto município.

SYNDICANCIA
MOGY-MIRIM, 20 — Aflm de fnzor

uma syndicancia soliro limas accusaçôes
foitas contra o llluslrudo professor do nos-
so grupo gr. Kngenlo Leite de Moraes, es-
tovo nesta cidado o distineto o nl.allsado
educador, sr. professor Maclnno (lo Ollvel-
ra, Inspector escolar,

Polo quo so apurou, segundo gabemos,
aquellas ncciiHaçõcs mio passaram de ar-
rematados lialelas.

-EM VIAGEM
MOGY-MIRIM, 20 — Foi hontom li tar-

de a Cunselheiro Laurindo, do ondo re-
gressou hoje, o sr. Josc Teixeira da Motta,
escrivão do policia desta cidado,

KHáMBSSB 
'

MOGY-MIRIM, 20 —- Conforme noti-
ciamos, roalizou-so hontom, as ID horas,
o kermesse em beneficio das obrns do con-
(itrucção do odlflclo da Confraria do S.
Vicente do Paulo.

Antes do se Iniciar a kermesse, i\\ta sc
offèctuóu no theatro S. .TosC», o sr. profes-
sor Geraldo Alves Corrêa, dc um dos cu-
marotos do thoatro, pronunciou um sub-
stancloso discurso, relembrando os Inestl-
moveis serviços prestados á Contraria pelo
Baudoso clinico sr. dr. Hi Matta, que fora,
por dilatados nnnos, o seu presidente, car-
go esso que sô doixou quando a morte voiu
arrebatal-o do numero dos vivos.

Terminou o seu discurso pedindo nos
presentes que. concorressem com seu obulo
para os pobres do S. Vicente.

O theatro achava-sc llttcralmentc cheio
c profusamente illumlnado. No centro]
Junto íi tela clncmatograplilca, estava col-'
locada a mesa sobro n qual sc viam os
objectos e prendas offerccldos,a kerme/-'
se. . ,

Por entro o torvelinho de povo que se
acotovellava na platéa, no paleo, nas frl-
sus c camarotes, percorria o* grupo de se-
nhorltas, com us respectivas saeeolas, pas-
sando bilhctlnhon numerados o enrolados,
cujo numero correspondia a prenda cx-
posta. \

A' proporção quo os bilhetes Iam sondo
passados, os seus tomadores affluiam ao
logar das prendas, afim dc verificar o que
lhes coubera na sorte.

A kermesse esteve extraordinariamente
concorrida o, segundo soubemos, a renda
foi nlôm da cspectatlva.

Abrilhantaram o acto a oxcellontc cor-
poração "União dos Operários" e orches-
tra "Portloli". :,, -...,-

Taubaté
PARA NATIVIDADE

TAUBATÉ', 20 — Após uma longa tem-
porada entre nós,, partiu hoje para aquella
villa, o sr. tenente Marcos Ferreira da Mot-
ta, acompanhado de sua exma. familia.

¦FALLECIMENTO

TAUBATÉ', 20 — Finou-se nesta cida-
de, o estimado sr. Manuel Dutra Rodrigues,
agente de i.a classe, ultimamente removido
•jara a estação desta cidade.

O seu corpo foi transportado para ahi em
carro especial ligado ao nocturno de hon-
tem, sendo inhüjnado no cemitério da Qi.íar-
ti Parada. . .-'* . .

"PARA O RIO
^TAUB.'Vj*È1.'.'r}o;— Pelo'nocturno do; hon-

'etn phrthj',''líÇ{8;'.*ò .Rio de,Janeiro,, o sr.
josc I-Yruninc,' campeão. de luçla romana,
que alli vae a convite da empresa do Palace-
Theatre, tomar parte cm .17. matches desse
centro dc sport.

CRIME OU SUICÍDIO?
TAUBATE',.2'0 -X'0 dr.' Clovis dc Moraes

'Jarros, delegado de policia, já averiguou
que Vicente Alonso, ha. pouco encontrado
-norlo nesla cidade, no bairro da Monção,
poz termo á existência porqueslõcs intimas
lc familia, dcsapparccendo assim, c por
completo, a hypdthesc, de que Alonso tivesse
sido victima de.um assassinato.

CAMARA MUNICIPAL
TAUBATÉ', 20 — Realizou-se hontem

•nais uma sessão ordinária, . tendo a ella
comparecido os srs. vereadores: Gomc3 No-
gueira, Raphael Braga, Antônio Valente,
Pereira dc Barros, João Bonifácio, Bernar-
do Ambrogi, Gastão Leal c Victor Vieira.

No expediente foram approvados nnani-
memcnlc um requerimento do vereador Ra-
jhâél Braga, referente á Empresa dc Ele-
ctricidade S. Paulo-Rio, e uma indicação
lo vereador A. Valente, sobre passeios na
ma Carneiro dc Sousa.

SEMANA- SANTA
TAUBATÉ'. 20—O orgam deste bispa-

Jo, "O Labaro", publicou liontcm o pro»
gramma das tradicionaes solcnnidades da
Semana Santa em nossa Cathedral, tendo
lido os sermões assim distribuídos: o da
Paixão, pelo revmo. conego Altino de Mou-•a; o do Calvário, pelo revmo- conego Li-
ma; após a procissão do Triumpho, pregará
o revmo. conego Altino dc Moura; o do
Mandato, pelo exmo. monsenhor Nascimen-
lò Caslro; pregando a entrada da pricissão,
o revmo. padre José Alves de Moura; na
icxta-feira santa, depois dos cantos de Pro-
ihecia e da Paixão, sermão pelo exmo. mon-
senhor Nascimento Castro; pregando o ser-
não da Soledade, o revmo. padre Florencio

Luiz Rodrigues; no sabbado, por oceasião
Ia coroação de N. Scnhora.prcgará o revmo.
conego dr. Valois dc Caslro; 110 domingo de
Kcsurrcição, haverá sermão ao Evangelho,
jelo revmo. padre Florencio Luiz Rodrigues,
cura da Sc.

VISITA
TAUBATÉ', 20 —- Conforme noticiámoi

íin correspondência anterior, realizar-se-á
amanhã, a visita dos alumnos dos grupos
escolares desta cidade aos seus collegas da
vizinha cidade dc .Caçapava.

A comniissão c.ampor-sc-á dc 30 alumnos,
sendo do grupo 

"Dr. Lopes Chaves" 12
alumnos e 18 alumnas, c do segundo grupo,
13 alumnos c 17 alumnas, conduzindo os
seus respectivos estandartes.

Do grupo 
" Lopes Chaves ", irão o director

sr. Pio Telles Peixoto c os adjuntos sra.
d. Anna dc Castro Freitas e sr. Antonio
Appolinario de Macedo, c do segundo gru»
po escolar, o director sr. Álvaro Ortiz e os
adjuntos sra. d. Zenaide dc Moura Ramos e
»r. Arthur Bohn.

Tomará parte nesse passeio escolar o il-
lustre inspector escolar da zona, sr. José
Carlos Dias.

Os alumnos tomarão o mixto das 8.10, cm
carro reservado, regressando pelo mixto que
pas-sa em Caçapava ás 15,23.

Mandaremos noticia minuciosa do que oc-
correr nessa visita.

mt» mm
Lorena

INSPKCÇAO KSCObAR
LORENA, 20 <-^ O sr. professor Maurl-

rio de Camargo, Inspector escolar estadunl,
esta inspccclonando todas as escolas deste
município.

ANNIVEItSARIO NATALICIO
LORENA. 20 — Completou hoje mais

um anno dc existência a irmã Natalina
Mlraca, da congregação salesiana, directo-
ra do hospital da Santa Casa de Mlserlcor-
dia.

A's 6 horas houve missa, cm acção de
graças, na capella daquella casa dc carida-
de, com numerosa concorrência, havendo
communhão geral.

Abriihantou a missa a "schola cantorum
Caridade".

A exma. Irmã directora tem sido muito
felicitada e obsequlada.

CIRCO EUROPEU
LORENA, 20 — Com extraordinária con-,

correncia estreou hontem ft noite, nesta
-idade. & praça Dr. Campos Salles, a com-
;.anhia de cavallinhos, cujos trab.ilhos fo-
ram app.audidos.

S. Pedro
POLICIA

S. PEDRO, 20 — Por ter entrado cm
goso de férias regiilaiiienlares o sr. dr. João
Octavio Neves, delegado dc policia desta
comarca, assumiu á jurisdicçao do cargo o
supplente Antônio Albino Ribeiro.

MOVIMENTO FORENSE
S. TEDRO, 20 — Está correndo o praso

dc embargos na execução hvpotliccaria que
Meirelles c Meirelles promovem contra Fe-
licio Smlaia. '

Foi penhorada a fazenda Boa Espe-
rança em execução hypothecaria que J. Que-
rido promove contra A. Graça, pelo íòro
dessa capital.

 Requereu concordata preventiva o
negociante João José Elias, sendo designa-
do o dia 14 de abril para a reunião dos cre-
dores.

HOSPEDES
S. PEDRO, 20 — Estiveram na cidade

os advogados srs. drs. José Iníantini, Oso-
rio dc Sousa e Benjamim Pinheiro e o co-
ronel João Mendes Pereira dc Almeida.

DESTACAMENTO
S. PEDRO, 20 — Tem estado desfalcado

o destacamento local, com prejuízo do ser-
viço da guarda da cadeia, onde não é po
queno o numero dc sentenciados.

ESTATÍSTICA
S. PEDRO, 20 — Foram remeltidos á Sc-

cretaria da Justiça c da Segurança Publica
os necessários dados para a organização do
quadro de juizes dc paz neslc municipio.

DR. THEOPHILO DE ANDRADE
S. PEDRO, 20 — Seguiu para essa capi»

tal o sr. dr. Theophilo Dias de Andrade,
ex-delegado interino, recentemente nomea-
do promotor interino de Xiririca.

MEDICO
S. PEDRO, 20 — Pedem-nos tornar pu-

blico que a cidade está sem medico desde
alguns dias, por haver transferido sua rc»
sideneia para Piracicaba o unico que aqui
sc achava ultimamente.

NUPCIAS
S. PEDRO, 20—O professor sr. Manuel

da Costa Neves, direclor do grupo cscolai
desta cidade, contractou casamento com ri
Maria Augusta dc Moraes, professora do
mesmo grupo.

FORÇA E LUZ
S. PEDRO, 20 — Esteve aqui o sr. coro-

nel J. Cerqueira Ccsar, industrial residente
em Jahu', afim dc apresentar proposta para
o fornecimento dc força c luz a esta cidade.

Parahybuna
GRUPO ESCOLAR

PARAHYBUNA, 20 — Foi o seguinte
o movimento uo grupo escolar desta cidade,
cm fevereiro ultimo: secção masculina:
alumnos 150, matriculados no mez 11. fre-
quencia média 105; secção feniinina:
alumnas iiq e freqüência média 91.

SEMANA SANTA

jPARAHYBUNA,20—E' o seguinle o pro-
gramma das solcnhidades da Semana San-
ta, a realizar-se nesta cidade:

Dia s, domingo dc ramos:
10 horas, bençam e distribuição dc pai-

mas c missa solenne co mo canlo da Pai-
xão; 15 horas, Via-crucis solenne.

Dia 8, quarta-feira de trevas:
18 horas, officio dc trevas, procissão do

deposito, conduzindo-se a Imagem de N.'
Senhora das Dores, da egreja-matriz para
a de N. Senhora do Rosário.

Dia 9, qiiinta-fcira santa:
horas, missa solenne com sermão pelo

revmo. sr. padre Victorino Ferreira, com-
munlião geral do.clero, irmandades e fieis,
procissão do SS. Sacramento c desnudação
dos altares; 17 horas, tocante cerimonia do
lava-pés, pregando o sermão do Mandato
um revmo. padre redemptorista; 18 i|2 ho-
ras, 'officio de trevas, procissão do' Senhor
da Prisão da egreja de N. S. do Rosário.'
para a matriz, onde, á entrada da mesma
procissão, pregará o sermão do Pretòrio b
revmo. sr. padre David Lopes; 20 horas,
procisBão de Passos, pregando-o sermão'de
Encontro 6 rcVmo."Sr.' padre'"Manuel, Fer-'
reira"' Loureiro, na praça Dr. Canuto Vã!.'
Adentrada da procissão, na egreja matriz,
pregará o sermão do Calvário o revmo. sr.
padre Victorino Ferreira.

Dia 10, sexta-feira santa:
10 horas, adoração da cruz, missa dos

presantificados e procissão do Santíssimo;
18 1J2 horas, officio de trevas, imponente
procissão do Enterro, dando-se, á entrada,
a cerimonia do sepulcro, pregando o ser»
inão da Soledade o revmo. sr. padre Manuel
Ferreira Loureiro.

Dia 11, sabbado de alleluia:
9 horas, bençam solenne do fogo novo,

incenso, cyrio paschal, pia baptismal, sc-
guindo-se cantos das prophecias, ladainhas
terminando com solenne missa dc alleluia;
15 horas, bençam das casas da cidade por

3 padres.'Dia 12, domingo da resurreição:
_5 lioras, majestosa procissão da resurrei

ção, pregando o sermão do Encontro um
revmo. padre redemptorista, seguindo-se
missa solenne; 18 horas, pomposa ecrimo-
nia da coroação da Virgem, pregando o
sermão o revmo. sr. padre José David Lo-
pes. Solcnnissimo Te-Deum c bençam do
SS. Sacramento.

Bio Claro
FALLECIMENTO

RIO CLARO, 20 —- Em sua fazenda, on-
dc se,: achava, falleceu hontem o sr. Egon
von Franlccnberg, cavalheiro aqui muito cs-
tinindo.

A sua morte foi repentina, pois, ás 11 ho-
ras, mais ou menos, sentindo-se adoentado
rccolhcu-se ao leito, fallccendo dahi a mo-
mentos.

Um dos facultativos desta cidade, que ha
tempos tratava daquelle distineto cavalhei-
ro, affirrna que o mesmo cra cardíaco, pe-
lo que sc presume, ter-se dado a morte em
conseqüência de uma syncope cardiaca.

O corpo seguiu pelo trem da manhã pa-
ra essa capital onde vae ser sepultado.

CINEMA PARQUE
RIO CLARO. 20 — Nesta casa de diver-

soes, estreou ante-hontem a troupe das edu-
candas do Asylo D. Analia Franco, desta
capital.

Hoje, levarão á scena "Rio ou choro",
tocando, nos entrc-aclos, a afinada orchestra
do Asylo.

ESCOLA PUBLICA
RIO CLARO, 20 — Acha-se nesta cida-

de, a exma. sra. d. Rosa Pinto Nunes, ul-
timamente nomeada professora para o bair-
ro da Samambaia desta cidade.

THEATRO VARIEDADES
RIO CLARO, 20 — Dar-sc-á amanhã,

neste theatro a inauguração do cinema alli
installado.

As frisas já estão todas tomadas.
I

Monte Alto
GRUPO ESCOLAR

MONTE ALTO, 20 — Está quasi ter-
minado o bello edifício para Grupo Esco-
lar, que o governo mandou construir. -

DR. ZACHARIAS DE LIMA
MONTE ALTO, 20 — Regressou dessa

cidade o dr. Luiz Zacharias dc Lima. pre-
sidente da Camara e da Companhia Mwho-
ramentos dc Monte Alto.

DR. TRANCOSO
MONTE ALTO, 20 — Esteve entre nós

em visita ao seu cunhado dr. Raul Medei-
ros, vice-presidente da Camara, o illustrc
engenheiro dr. Trancoso, residente no Rio.

PELOS CORREIOS
MONTE ALTO, 20 — O agente do cor-

reio desta cidade, em cumprimento ao pa-
ragrapho S-o do artigo 19 do decreto n.
5453. dc 6 de fevereiro de 190;, remetteu
ao sr. administrador dos correios dc S.
Paulo os recibos dos livros, passados pt-
los presidentes das mesas eleitoraes, para
se proceder á eleição de presidente c vice-
presidente da Republica.

O administrador dos correios, no emtanto.
officiou, por um seu ajudante, ao agente
para dentro do "praso de 24 horas" infor-
mar porque a elle foram rcmettidos taes
recibos.

O agente copiou, "verbis ad \irtSs", o
citado oaracrat-hd 5.0.

Dous Córregos
MISSA

DOIS CÓRREGOS, 20 — Km siiffrafii..
da alma do sr. Olyntho Robouças, foi ceie-
brada na egreja matriz, desla cidade, a mis
sa dc setimo dia,

Ao aclo compareceu grande numero dc
assistentes, cnlrc os quaes pudemos nolar n
dr. Villas Boas c exma. familia, Paulo Rc-
bouçàs. dr. Erico Bálmnccda c cierna, fami-
lia, dr. Paulo Américo Passalaciua, juiz de
dircilo da comarca; coronel Horacio Nobre,
capilão Francisco dc Paula Cruz, coronel
Joaquim Marcondes do Amaral, J, R. de
Arruda Campos e familia, major Carlos Ne-
ves, major João C. da Silva c familia, loão
Modesto da Cosia c familia, Arlindo liar
cellos c familiu, Francisco Machado c fami-
lia, Apprigio A. Ferraz, Annibal R. Pereira
Leite, Affonso I). Rocha, J. R. Teixeira dc
Almeida, Lázaro Carlos Simões, Joaquim
da Rocha Camargo, Luiz Chaddad, Abilio
Ladeira, Alfredo Borges, Antônio O. Maito-
siiiho, Antônio F, Camargo, Julio dc O. Mat-
tosiiilio Filho, Luiz Pauletto, Rodolpho Bru-
no, Bernardino Machado, Renato Pahim, Sil-
verio Silva, José dc Oliveira, João de O. Si-
mões, por si c pelo coronel Simõci, Abilio dc
Paula Cruz, por si c representando " A Co
marca" c Benedicto Mendes.

Jundiahy
AGGRESSÀO A TIRO

JUNDIAHY, 20 — Hontem, as 23 horas
cm Louvcira, na fazenda Barreiro, dc pro-
priedade do dr. Julio dc Mesquita, o colono
Raphael Sanchez, ao sahir á porta dc sua
casa, recebeu a queima-roupa uni tiro de
garrucha, dado pelo seu patrício Francisco
Alonso Avellãn.

O projecti! attingiii-lhe a" região toraxica
lado esquerdo, parte superior, indo a bala
alojar-se debaixo da pelle 11a região do
liomoplala esquerda.

O offendido foi transportado para esta
cidade, sendo medicado e submettido a cor-
po dc delieto pelo medico da policia local.

O sr. delegado dc policia trata de averi-
guar a causa da aggressão.

O aggressor, pela manhã dc boje, foi pre-so por empregados da fazenda c entregue
á autoridade local, que o mandou recolher
ao xadrez.

ESCOLA PROFISSIONAL
JUNDIAHY, 20 — Deveria funceionar

annexa á escola parochial uma escola pro-fissional, dirigida por hábil professora con-
trixtada na Bélgica.

Mais este progresso cm Jundiahy é devido
a exma. sra. d. Anna dc Queiroz Telles,
protectora c uma das fundadoras da Esco-
la Parochial, que tantos serviços já presta á
infância desvalida.

Soceorro
CAMÀRÃ MUNICIPAL

SOCCORIIO, 20 — No dia 10 do cor-
rento houve sessão da Camara nesta ci-
dade, tendo os vereadores tratado de di-
versos assumptos referentes a esle mu-
nicipio.

ENFERMA
SOCCORRO, 20 — Tem estado enferma

uma filhinha do ar. Estevam dc Almeida,
prefeito municipal desta cidade.

MISSA CANTADA
SOCCORRO, 20 — Hontem houve missa

cantada no altar de S. JosC», tendo toma-
do posse solonnementc a directoria da "Ll-
ga" e da Sociedade União dos Artista».

Tocou a banda "Lyra Soeeorrenso" na
sahida do prestito da Associação até a
(.-greja.

Finda os cerimonias religiosas, a mesma
banda acompanhou-os ató a sede social.

Nazareth
PADRE DOMINGOS- CIDAD

NAZARETH, 20 —' A chamado do
revmo. superior' 'da 'Ordem 

Agostihiána, se-
guiu antc-hoiitein para,essa capital o revmo.
padre Domingos Cidad, que, por motivò'.do

..precário ístado de- sua saúde, acaba, de dei-
xar o cargo de vigário desta parochia, o
qual, a contento geral e com a maior dedi-
cação, exerceu por espaço dc 15 annos.

0 distineto c estimado sacerdote, que
110 seio desta população sempre gosou dri
toda a estima c consideração pelos excel-
lentes dotes de espirito c de coração de que
é possuidor e lambem pelo muito que tem
feito em- prol da religião c do progresso
deste municipio.

Ultimamente o revmo. padre Domingo»),
que sempre demonstrou o maior interesse
pelo bem-estar material c espiritual de seus
parochianos, trabalhava activamente cm res-
taurár a càpellã-mór da nossa egreja matriz,
destruída pelo incêndio oecorrido em junho
do anno passado,

O distineto sacerdote, attendendo aos de-
sejos de seus innumeros amigos, prometteu,logo que sc restabelecer dc todo, vir fixar
residência nesta cidade.

ANNIVERSARIO
NAZARETH, 20 — Festeja amanhã o

seu natalkrio o revmo. padre Bento Ibanez,
ex-capellão do Santuário de Perdões, deste
municipio c actualmente vigário de jarinif,

ESTRADA DE RODAGEM
NAZARETH, 20 — A Camara Munici-

pai desta cidade dirigiu uma representação
ao governo do Estado, solicitando um auxi-
ho para a abertura dc um trecho de estra-
da ligando a que desta cidade vae á de Ati-
baia, á estação do Guaxinduva, do ramal de
Piracaia,

NOVO VIGÁRIO
NAZARETH, 20 — Em substituição do

revmo. padre Domingos Cidad, foi nomea-
do vigário desta parochia o revmo. padreAgostinho Camarzana, da Ordem dos Agoi»
tmianos.

Para coadjutor foi nomeado o revmo. pa-dre Victor Mcrino.
SEMANA SANTA

NAZARETH, 20 — Pretende o revmo.
padre Agostinho Camarzana, digno vigário
desta parochia, celebrar este anno alguns
actos da Semana Santa.

Para esse fim, s. revma. vae nomear uma
comniissão para encarregar-se de angariar
os auxílios precisos para a celebração des-
sas solcnnidades,

JahU
HOSPEDES E VIAJANTES

JAHU', 20 — Acha-se nesla cidade o sr.
Francisco de Almeida Prado, fazendeiro em
S. Joaquim. .

Seguiu para essa capital o sr. dr. An-
tonio Luiz Gomes dos Reis, engenheiro da
Camara Municipal.

MISSA
JAHU', 20 — Esteve inuito concorrida a

missa por alma de d. Maria do Carmo Pra-
do Reis, tendo sido rezada por tres padres.

A orchestra do maestro Heitor Azzi, du-
rante a missa, executou as seguintes mar-
chás fúnebres:

F. Beyer, Chapin, Bethovcm c Libera-me
a duas vozes, coro e orchestra.

Em manifestação de pesar pelo falle-
cimento da distineta senhora a musica não
tocou no jardim publico no domingo ulti-
mo.

AVIAÇÃO
JAHU', 20 — Ha muito empenho nesta

cidade para que o aviador Cicero Maniucs,
venha com seu aeroplano Flleriot realizar
alguns voôs aqui.

Sabemos que está certo a sua vinda para
o dia 15 do próximo mez.

Rio de Janeiro
DR. BARROS MOREIRA

RIO, 20 — O sr. dr. Barros Moreira des-
ceu hontem definitivamente de Petropolis.
devendo seguir na próxima segunda-feira
para a Europa, onde vae assumir o cargo
dc ministro do Brasil cm Bruxellas.

CONDES DE FIGUEIREDO
RIO. 20 — O conde c condessa de Figuci-

rtdo. em vésperas de partir para a Europa,
a bordo do paquete 

" Bluchtr", continuam
a despedir-se das pessoas de suas relações.

BATALHÃO NAVAL
RIO. 20 — Tomou hoje posse de 2.0

commandante da batalhão naval o capitão-
tenente Aiceluades de Andrade Machado,
que. em seguida, se apresentou ás altas au-
toridades «lá Marinha.

"S.JlRI''E" OFFF.KECIUA PELA
BARONEZA DE ESTRELLA]

RIO, 20 — A baroneza dc Estrella oiíe-
reccii lionlem em sua residência uma encaii».
ladora "soirée". ,

A essa festa compareceram varias senho-
ras^ com toileiies características. —

Estiveram presentes, entre outras, as se-
guinies pessoas: monsenhor Averzza, min-
cio apostólico; monsenhor Enrico Gaspar,'
audilor da iiimcinliira; embaixador Regis
de Oliveira, ministro da França c mme. Lal-
ler; ministro da Áustria, dr. Mario Pinicn-
lei Brandão, official dc gabinete da presi-'dencia; mine. Pimentel Brandão, Albert.í
Aguizoíi, secretario tln legação da Despa-
nlia; niiiic. Agtiilãr (niadrilcna), Waldcr t
mme. Waldcr (Luiz XV), Roberto Lagcmine. Lagc (Colombine), Eduardo Ramos',
mme. Ramos, mlle, Vera Pimentel Brandão
(odahsca), mlle. Dridon Moines (Ophelia),Kduardo Ruiz, encarregado dos negócios do
Chile; Benjamim Accval, secretario da le-'
gação do Paraguay; commandante Garcia
Gablncro, addido da legação da Hespanha;
capilão Knasc, addido á legação da AtlS-tria; o addido da legação da Allemanha, dr.'
Miguel Calmon Vianna c outros.

Os "menus" foram desenhados pelo du-
qiie dc Guynes.

ALFÂNDEGA
RIO, 20 — A Alfândega desla capitarendeu hoje 253.003S.7ÍIÜ, sendo ern oure'J 0 4:5 ü C ? 7 -1 IJ.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 20 — i''ol o sog"ulnto o movimento

desto porto:
Vapores entrados:

• Do Porto Álógro o escalas, os nacionaes"tluahyba" ,. "Itaquéra".;
de Buonos Aires e escalas, o Irancez"Ciaronna";
dc Manaus c escalas,

Gornes";
de Pernambuco e escalas, o"Itatinga";
do Cardiff, o Ingloz "Worlcy Piclcrlng",
Vapores sahldos:
Para Bordeua e escalas, o francoz "Ga»

ronna";
pura Hamburgo c escalas, o allemãi'"Cordoba";
para Aracaju' c escalas, o nacional "Uai»

pava";
para Oolhemburpro c escalas, o suect"Pedro Clirlstopliersen", para Antuérpia

o inglez "Hulaglo";
para Santos, o nacional "Tijuca*!1;
para Santa Luclt, o inglez "Wakefuld"

PRESItíENTB DA RKPtmDICA
RIO, 20 — O sr. presidente da Ropu.

blica deve descer amanhã do Petropolis.
cm carro especial ligado ao trem das 7,35]

GENERAL, ALCEBIADICS CABRAL
RIO, 20 — Por ter do partir para a

Europa, despediu-so hojo do marechal
Hermes, o general Alcebiades Cabral.

CAIXA DE CONVERSÃO
Entradas:

Libras . . .
Sahidas:

Libras . . . ¦
Francos . . .
Marcos . . .
Dollars . . .
Ouro nacional

Ouro cm deposito, 236.057:8839749.
Responsabilidade do Thesouro . . .

l!).339:77ü$010.
Notas em circulação, 25C.2!).!:2-103000.
Moeda subsidiaria, 3:.I19S705.

CAVE'
KIO, 20 — Foi

o nacional ''.Minas

nacional

42

127.22-1
87.780

30
300.800

730S000

do mercado:
o seguinte o movimento

dia primeiro

dia primeiro

Saccas
3.5-ú

calmo, ao

95»&>7

2 »397-477
4.931.

|.II2Í'Ú2t

2.285.1,1;
37S.331

S.boc

7?3O0-

lú para (1

Entradas hoje
Entradas desde o

do mez
Entradas desde o

dc j'ulho
Embarcadas hoje . ....
Embarcadas desde o dia primei-

ró do mez . . . . .
Embarcadas desde o dia primei-• ro dc julho .....
Slach
Vendas do dia
O mercado .esteve

."preço- dew,u f
I '•'' " ' "' * CAMBIO

RIO, 20 —. Banco do Brasil,
bancário; bancos extrangeiros, 15 njilí pa:
ra o bancário e 15 3(4 para ,0 particular.

ASSUCAR
RIO, 20 — O mercado dc assucar este

ve fraco.
ALGODÃO

RIO, 20 — O mercado dc algodão este-
ve sustentado, aceusando a praça dc I.i-
verpool seis pontos dc baixa.

ALMIRANTE GUSTAVO GARNIER
RIO, 20 — O almirante Gustavo Garniei

passou hoje o cargo de inspector do Arse-
nal dc -Marinha ao vice-inspcçtor capitão d!
mar c guerra Sadock dc Sá.

Depois s. exc. apresentou-se ao sr. minis»
tro da Marinha, por ter sido nomeado chcfi
do estado-maior da Armada, em substitui»
ção ao almirante Baptista Franco.

O almirante Garnier deverá tomar posst
do seu novo cargo amanhã, ás 13 horas.

DUPLICAÇÃO DA LINIIA
DA. CENTRAL

RIO, 20 — O sr. dr. Paulo de Frontin,
director da Central, de regresso da sua via-
gem do interior, examinou hoje na Serra,
detalhadamente, os trabalhos dc duplicação
das linhas que alli estão sendo realizados.

BALANÇO NAS CAPATAZIAS DA
ALFÂNDEGA

RIO, 20 — O inspector da Alfândega de?»
ta capital, em vista de uma portaria expe»
dida pelo sr. ministro da Fazenda, dispen-
sando do cargo dc administrador das capa-
tazias o fiel Laurindo Pinto, designou 03
escripturarios Balduitio Mcnna c Pedro Ba-
plista, para produzirem balanço nessa de-
pendência da Alfândega.

A esse balanço deve assistir também o
administrador cffectivo.

TAXA DE CAPATAZIAS
RIO, 20 — A empresa arrendatária do

caes do porto desta capital, dc accordo com
o inspector da Alfândega, resolveu nâo co»
brar a taxa dc capatazias das mercadoria!
despachadas sobre água, favorecendo assim
grandemente ao commercio importador.

ESTRADA DE FERRO DE SANTA
CATHARINA

RIO, 20 — O sr. ministro da Viaçâo com-
municou á Inspectoria dc Estradas de Fer-
ro. que nâo approvou as bases para as ta-
rifas c para os regulamentos sobre trans-
portes c telegraphos, apresentadas pela Es-
trada dc Ferro de Santa Catharina.

A companhia deverá apresentar novos pro-
jectos, observando a cláusula i<5 do seu con-
tracto.

Quanto á pauta para transporte e regu-
lamento dc telegraphos, deve ella observar
as condições estabelecidas no decreto 10.904
dc abril Jc 1913.

SOLICITAÇÃO DE CREDITO
RIO, 20 — O general prefeito remetteu

ao conselho uma mensagem, solicitando a
abertura dc um credito de 4.075:595^714,
para pagamento das contas existentes na
Directoria de Fazenda.

Essas despesas, autorizadas por lei c aver-
badas no orçamento dc 1913, não se effe-
ctivaram por motivos imperiosos, que im-
pediram a administração dc rcalizal-as den-
Iro do mrz addicional ao exercicio encer-
rado.

PAGAMENTO DE IMPOSTOS
RIO. 20 —¦ O sr. ministro da Fazcndl

recommcndou ao collector federal dc Cu»
rytiba que não continue a receber chequei
cm pagamento de impostos, os quaes de»
vem ser feitos cm moeda corrente.

REVISÃO DAS TARIFAS
ADUANEIRAS

RIO. 20 — Ficou idiada para amanhã 1
reunião da commissãD revisora das tarifai
alfandegárias. ,

TAGAMEXTO DE ORDENADO
RIO, 20 — O _sr. ministro da Fazenda

declarou não haver o que deferir ni peti-
ção em que o irei"d.i Armazém da Alfan-
desra de S. Francisco .em Panta Catharina,
solicitava pa-jamento dc ordenado.

THESOURO XACIOXAL
RIO. 20 — O Thesouro resgatou hojt

136 apólices de um conto de réis cada uma
do empréstimo de 1877.

A mesma lepartiçâo effectuoa pagamen-
tOS da :-.:...".-.-:-. de T3.ê»r>4
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ELEIÇÃO PRESIDENCIAL
RIO, 20 — Cnm ;i npuráçiio cliegndn *j.?M

dc Miiiiis, ci resultado conhecido dn elcnjfwJ
pi csidencial dn Republica c " seguintes

Wcncesláti Braz, «123.563 votos; Ruy »»-'•
l)05u, 74.37SI Urbano dos Santos, 462,710, 

*

Alfredo Ellis; 32*8-13 '-'t>lns-
\ VENDA DE NAVIOS

DA ESQUADRA
UO, 20 — A respeito da venda dos ínb.ni-

toícs "SolimõM", "Javary" e "Madeira",

ção na Inglaterra

4' 
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OS GATUNOS EM ACÇAO

RIO, 20 — Os gatunos visitaram esta
noito uma joalheria á rua Visconde de Sa-
nucaliy n. .121, de propriedade dos srs. João
Gonçalves Berrai, o Raul Ferraz t*illio.

Conseguindo roubar tudo qüo lhes esta-
va a mão, os gatunos sahiram sem ser per-
cebidos. , ,

Do mostrador lurtaram jóias no valor
Jc 2:c(xi$c.ao, c da gaveta retiraram o ni-
nheiro existente.

A policia abriu inquérito soliro o facto.

CONFERÊNCIA COM O MINISTRO
DA FAZENDA

RIO, 20 — Esteve boje no Tliesouro, cm
conferência com o dr. Rivadavia Corroa,
o capitalista norte-americano, sr. 1 crsival
1?arill",ar- 

PARA S. PAULO
RIO, 20 — Pelo nocturno de hoje se-

Etiiram para essa capital, os srs. Belarmmo
Faria, Jasper M. Loureiro, R. llaplista
Seixas, Ccsar Limoeiro, M. de Freitas c
Isidoro Nobrega.

Pelo nocturno de luxo embarcaram os
irs. Manuel Vinhas, Orlando dos Santos.
Hi Pacheco, Francisco Meirelles e Annibal
Pontes. , ; ,

Fm carro especial, .acompanhado de seu
secretario particular, embarcou o bispo ue
Uberaba.

CIOVEIINO DO CEA.KA.'
nl0, 20 — Um redactor da "Noticia"

ouviu hoje o deputado Thomaz Cavalcante,
nuo declarou nada oãtar resolvido auanto
4 successrto presidr-nclal ilo Ceara.

O seu partido escolher*", um membro cloi-
lc, competente, integro o afastado das lu-
ctas recentes, aue reuna qualidades para
governar.
SOLIDAniEDADE AO TOESIDINTE DA

XtEPUBLICA
nTOi 20 — O sr. marechal Hermes, pre-

Bldento da Republica, continua a receber
innumeros telegrammas, manifestando bo-
lidarledade pelas medita tomadas pelo
governo, não só desta capital, corno do
Ceara.

Entro esses telegrammas, ha uma moção
ao Congresso Legislativo do Paraná.

ELOGIOS DO MINISTRO *
DA MARINHA

RIO, 20 — O sr. ministro da Marinha
mandou elogiar os almirantes Baptisia Fran-
co, pelo desempenho que deu ao cargo dç
chefe do estado-maior da Armada, c Gus-
tavo Garnier, pela maneira por nue se por-
lou como inspector do Arsenal de Marinha,
do Rio de Janeiro.

CORREIO PAUÜSTAMO 5 Sabbado, 23 de Março de 19i4_

em construcção na Inglaterra, o almirante
Alexandrino de Alencar, ministro da Man*
nha, disse que são tres boas unidades, mas
não para fazerem o serviço da flotilha ue
Matto Grosso, visto serem muito compridos
c apresentarem outras condições incompa-
tiveis com a perfeita íievegação fluvial.

COMMISSÃO DÉ PROMOÇÕES NO
EXERCITO

-RIO, 20 — Sob a presidência do general
Caetano dc Faria, chefe do estado-maior do
exercito, esteve hoje reunida a commissão
de promoções.

Foram apresentadas propostas tle promo*
rões aos postos de cariitão, i.o e 2.0 tenen-
tes nas armas dc infanteria *c cavallaria.

RECOLHIMENTO DE OFFICIAES
RIO, 20 — Foram mandados recolher com

urgência aos corpos a que pertencem, 01
segundos tenentes Rodolpho Lima dc Vas*
conccllos c Sylvio Scliledcr, e ao Collegio
Militar de Porto Alegre, o capitão Arthui
lulio Alvares Jardim c o 1.0 tenente Romeu
da Cunha Louzada.

CONSELHO MUNICIPAL
RIO, 20 — A sessão do Conselho Muni-

cipal foi presidida pelo sr. Zòrõasto Cunho.
Lido o expediente c feila a chamada, ven-

ficou-se não haver numero para votação.
.sendo por isso adiada a matéria da ordem
d° la" 

POÇO ARTEZIANO
RIO, 20—O sr. ministro da Viação

mandou que seja construído um poço arte/ia
no no cabo S. Thomé, para abastecer de
agua o pessoal do telegrapho, que trabalha
naquella localidade.

Minas-Geraea

. NOMEAÇÃO
VICTORIA, 20 — Em despacho dc boje

fni nomeado o capitão José Vicente para se-
gundo delegado da capital. ,„ ,

Por esso motivo esse cidadiío recebeu cra
sua residência grande numero de felicita-
ções' quer pessoaes, quer por cartas e tele-
gra minas,
SENADOR BERNARDINO MONTEIRO

VICTORIA, 20 — Hoje, a esta cidade,
chegou a senador Bernardino Monteiro,
presidente do P. R. C. do Estado do Espi-
rito Santo. •

S. exc. foi festivamente recebido na ga-
re da estação por grande numero dc amigos
e correligionários, e por grande massa de
povo que demonstrou, por essa forma, o
grande apreço cm que s. exc. c tido cm nos*
so meio.

Paraná'

ADMINISTRADOR DOS „,„„«,
CORREIOS DE MINAS

RIO, 20 — Apresentou-se hoje ao sr. mi-
nistro da Viação, por ter de partir para as-
sumir o seu cargo, o dr. Philippe bilyiano
Brandão, recentemente nomeado administra-
dor dos Correios dc Bello Horizonte.

ABERTURA DE CREDITO
RIO, 20 — O "Diário Official" publica-

rá amanhã o decreto que abre o credito de
250 contos, para oceorrer ás despesas do
torrente semestre, com os estudos da Es-
irada dc Ferro dc Santa Catharina.

MONITOR " MARANHÃO "

RIO, 20 — O almirante Alexandrino de
Alencar, ministro da ' Marinha, recommen-
dou ao Arsenal dc Marinha que apresse •'
construcção do monitor "Maranhão", do
mesmo typo do "Pernambuco", o qual de-
verá servir na flotilha de Matto Grosso.
VISITA AOS TUNNEIS

NA SERRADO MAR
RIO, 20 — O dr. Paulo de Frontin, dirc-

ctor dá Central, terá amanhã uma conferen-
cia com o marechal- Hermes, na qual o sr.
presidente da Republica marcará dia para
visitar as obras dc alargamento dos tunneis
na Serra do Mar.
CENERAES VESPASIANO DE ALBU-

QUERQUE E SOUSA'AGUIAR
RIO, 20 — O general Vespasiano de Al-

buquerque, ministro da Guerra, passou a
noite no sen gabinete, em companhia de seus
aüxiliares. .,

S. exc. só sc retirou para a sua residen-
cia pela manhã, regressando ao ministério
ás 14 horas. ..„'•-..

Tambem o general Sousa Aguiar, inspe-
ctor da g.a região militar, pernoitou no
quartel.
CONCURSO* PARA PHARMACEUTI-

COS DO EXERCITO
RIO, 2U — O coronel Abrantes, chefe do

Laboratório Militar, apresentou ao sr. mí-
nistro da Guerra o resultado do concurso
ultimamente realizado para pharmaceuticos
do Exercito, acompanhado da classificação
dos respectivos candidatos.

CREDITO DE 20 MIL CONTOS
RIO, 20—O general Bento Ribeiro, pre-

feito municipal, assignou hoje o decreto que
abre o credito especial de 20.000 contei,
correspondente ás operações de credito, por
emissão de apólices, autorizadas pela lei n.
1.530, dc 23 de agosto dc 1913.

Esse empréstimo deverá ser applicado na
execução integral dc obras tendentes a im-
pedir as inundações na cidade c em outros
melhoramentos urgentes.
OS IMMOVEIS DA SOCIEDADE"AMANTE DA INSTRUCÇÀO"

RIO, 20 — O prefeito municipal sáncciq-
nou a resolução do Conselho qúe manda fi-
carem isentos do pagamento de imposto pre-
diai os immoveis pertencentes ao patrimo-
nio da Sociedade " Amante da Instrucção"
FELICITAÇÕES AO DR. RAYMUNDO

DE ARAUJO
RIO, 20 — Tem recebido grande nume-

ro de cumprimentos, pela sua nomeação
para o cargo dc secretario do dr. Edwiges
de Queiroz, ministro da Agricultura, o dr.
Raymundo dc Araujo Castro.

O dr. Silva Marques, a quem o dr. Ray-
mundo do Castro substituiu, 

' 
despedi u-sc

hoje dc todo o pessoal do ministério, c do
dr. Edwiges de Queiroz.
EXONERAÇÃO DE FUNCC10NARÍ0S

RIO, 20 — O sr. ministro da Agricul-
'.ura, por actos de hoje, por falta dc verba,
exonerou vários funecionarios da escola de
lacticinios do S. João d'El-Rcy.

EXPOSIÇÃO RURAL DE BAGE'
RIO, 20 — O sr. ministro da Agricultura

declarou não poder auxiliar, por falta de
verba, a exposição rurcl que sc devo rea-
lizar em Bagó no mez dc outubro do cor-
rente anno.
RECEPÇÕES DO SUB-SECR ETÁRIO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES
RIO, 20—O commendador Frederico

dc Carvalho, sub-secretario das Relações
Exteriores, receberá os membros do corpo
diplomático, todas as segundas, quartas e
sextas-feiras, no palácio do Itamaraty, das
14 ás 16 boras.
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

DO.SUPREMO TRIBUNAL
RIO, 2Q — 0 dr. Herminia do Espirito

Santo, presidente do Supremo Tribunal
Federal, convocou uma sessão extraordina*
ria para o dia 25 do corrente, afim de se-
rem julgados vários pedidos de " habeas-
Corpus", que sc acham na secretaria.

PAGAMENTO A JORNAES
RIO. 20—O sr. ministro da Justiça

mandou que sejam devidamente sclladoS os
documenta:, quo sc acham juntos aos pro-
cessos para pagamento dc contas, reque-
ridos pelos jornaes "A Platéa-, dessa cv
pitai, e " Curriere Italiano", daqui.

NOMEAÇÕES
RIO, 20 — Foram nomeados: os capi-

tães tenentes Miguel dt* Castro Caminha,
ajudante dc ordens do inspector da enge-
nharh naval, c Antonio Buarque Pinto
Guimarães, assistente da armada; os pn-
meiros tenentes Feliciano Lamenta do Rc-
go Birros e Philippe Lamenlia da R-go
Barros, ajudantes dc ordens do_ chefe dr,
estado-maior di armada; o primeiro te-
nente losé t',o Amaral Castello Branco, pju-
dante éa batalhão naval, c o primeiro rc-
nente Contran Luiz Teixeira, para idtn-
tico cargo.

INSTRUCÇÕES DO MINISTRO DA
MARINHA

UIO. 20 — O sr. miaiilro da Mariana
mandou adoptar as novas instrucções para
o serviço de Fazenda, a cargo das com-
missões navaes na Europa.

FALLECIMENTO
RIO, 20 — Em sua residência á rua Mar-

çuez de Abrantes, falleceu hoje o dr. Jorge
Frederico Maflcr, director aposentado do
Ministério da Justiça.

O enterro realiza-se amanhã.

REGRESSO DE UMA AUTORIDADE
BELLO HORIZONTE, 20 — Regressou

de Candeias, onde fora proceder a um in-
querito sobre os conflictos alli havidos por
ocçasião das eleições de 1 de março, o de-
legado Paulino dc Araujo Filbo, que apro-
sentou o seu relatório ao chefe dc policia,
dr. Américo Lopes.

DR. DELFIM MOREIRA
BELLO HORIZONTE, 20 — Noticia o

"Diário de Minas" que o dr. Delfim Mo-
reira, presidente eleito do Estado, virá a
esta capital nos ultimos dias do corrente
mez ou princípios de abril.

AUTORIDADES POLICIA ES
BELLO HORTZONTE, 20 — Foram no-

meados auturldadea policiaes no munici-
pio do Águas Virtuosas, os srs. JosO Ruy
da Silva Junior, Casimiro Alves Tcreira e
Delfino Rodrigues.

FACULDADE DE DIREITO
BELLO HORIZONTE, 20 — Os bacha-

relandos da Faculdade de Direito, deste
anno, escolheram seu paranymplio o lente
dr. Franoisco Brant, sendo eleito orador
da turma, o bacharelando F. Luiz do Cam-
pos.

Corre que foram convidados para len-
tes da mesma Faculdade, os drs. Américo
Lopes, secretario do Interior, e Heitor, ile
Sousa, sub-procurador geral do Estado.
COLLEGIO MILITAR DE BARBACENA

BELLO HORIZONTE, 20 — Acha-so
aberta atô ao dia 15 de abril a matricula
ao Collegio Militar de Barbaoona.

MANIFESTAÇÃO AO PRESIDENTE
BUENO BRANDÃO

BELLO HORIZONTE, 20 — O "Minas
Goraos" publica uma nota, salientando o
enthusiasmo que vae despertando a Idta
do sc fazer, em 7 de setembro próximo,
uma grande 

' 
manifestação do apreço ao

presidonto Bueno Bránd&o'.
Do todos os municípios do Estado a

commlssilo central tem recebido adtiesOc*
ftquella IdC-n.

COLONOS JAPONEZES
BELLO HORIZONTE, 20 — Acha-se

nesta capital o sr. Aliira Toschlnl, dire-
ctor da Companhia Japoneza do Navega*
çio e Immigração, que veiu estudar o
possibilidade de collocação, em varias zo.
nns do Estado, de grande numero de co-
lonos japonezes.

PRAÇAS INDISCIPLINADAS
BELLO HORIZONTE, 20 — Estão sen-

do expulsas da Força Publioa todas as pra-
ças de num procedimento o quo sc dCm ao
vicio da embriaguez.

ENCONTRO DE UM CADÁVER
BELLO HORIZONTE, 20 — O dr. Her-

nulano Cosar, chefe de policia, recebeu
um telegramma communicando ter sido
encontrado bolando no rio Peixe o cada-
ver do fazendeiro coronel Alfredo Fonseca,
lendo feito seguir para o local o delegado
auxiliar dr. Viriato do Magalhães.

LICENÇAS
BELLO HORIZONTE, 20 — Foi cone»-

dida licença para se ausentarem, durante a
Semana Santa, das sedes de suas comarcas,
uoò srs.tlrs. Luiz José Françajuiz de direito
de Fructal c Auguslo Costa Leite, juiz mu-
nicipal de Campos Ceraes. ,

ACTOS DO SECRETARIO DO
INTERIOR

BELLO HORIZONTE 20 -- O sr. secre-
tario dos negócios do Interior deste Esta*
do expediu os actos: nomeando Virginia
Freitas, professora interina da escola mixta
de Tranqueira, municipio de Passa Quatro,
e Maria Lemos para porteira do grupo esco-
lar de Passa Quatro, conferindo tambem o
titulo necessário pa-a receberem gratifica*
ção que lhes cabem por substituição ás pro-
(essoras: do grupo de Itabira, l.uiza Mar-
quos, c grupo da Praia, Corina Roiz Lima.
assim como licença de trinta dias para tra-
lamento de saude a Judith Roscmburg da
escola infantil Ilueno Brandão e a Avelino
Ferreira, professor da escola Lima Duarte,
dc S. Domingos, dc Bocaina.

AUTORIDADES POLICIAES
MELLO HORIZONTE, 20 — O chefe dc

policia, sr. Herculano Cesnr, era despacho
de boje nomeou para primeiro supplente dc
subdelegado cm Lambary, Josó Rodrigues
Silva c para segundo do mesmo districto o
sr. Casimiro Alves Pereira c removendo o
sr. Cicilio Alves Faria dc subdelegado de
Conceição pora o municipio de Pitanguy.

JURY
BELLO HORIZONTE, 20 — Reuniu-se

hoje im sessão o tribunal do jury, no qual
foi submettida a julgamento a ré presa Ma-
ria José Lima.

Maria José Lima foi unanimemente absol-
vida do crime de assassinato, de que cra ac*
cusada.

PASSEATA ACADÊMICA
BELLO HORIZONTE, 20 — Amanha

sahirão em passeata pelas ruas principaes
da cidade, os alumnos da Faculdade do Di-
reito, que assim festejarão a abertura das
aulas.

A grande quantidade de adhesões recebidas
pelos promotores dos .'esteie; p.omette fa-
zer com qne essa ruidosa passeata de estu-
d:*ntes seja brilhantíssima.

SELLO OFFICIAL PÁRA AUTHENTI-
CAR A HEUVA MATTE

CURYTIBA, 20—O Congresso appro-
vou hoje o projecto creando o sello official
destinado a authenticar as hervas legitimas
exportadas, restringindo a safra cm mczc3
determinado, estabelecendo penas severas,
obrigando o registo das marcas c favore-
condo alé a extineção do direitos da herma
destinada directamente aos paizes do lacifl-
cc.

Essas medidas foram recebidas com gran-
dc sympathia pela população, parecendo cer-
to que açora essa matéria prima se. valorize,
ln nto mais quanto os hervateiros estão abati-
drinándó aos poucos o cultivo primitivo t
usando dc culturas mais scientificas.

Nas mattas situadas na região dos nos
Iguassú' c Paraná, serão installâdps postos
dc fiscalização, tendo os 

' funecionarios cn-
carregados desse serviço ordens severas de
fazer executar as medidas approvadas.

BANQUETE POLÍTICO
CURYTIBA, 20 — Após o encerramento

das sessões do Congresso estadual, os con-
gressistas offerccerão um banquete aos drs.
Carlos Cavalcante c Affonsc de Camargo.

NA CAPITAL
CURYTIBA, 20 — Chegou hoje a esta

capital a sympathica e notável pianista bra-
sileira Vitalina Brasil.

EXTERIOR

Inglaterra
Impressões sobro o Brasil

Um lu-tf go «lo "Finnnclol News"
LONDRES, 20 — O "Financial News"

douta cnpitnl publlen, em sua cdtí&o de
hoje, um longo artigo HObro o Brnsil, as-
signado polo sr. Harry ririlaln,

O autor denso artigo douorevo as nuas
impressões da viagem quo acaba do fazer
a esse paiz.

Vazendo notar a Influencia exercida po-
los higienes na grando nepublica sul-ame-
rlcnnii, declara quo os brasileiros Babem
apreciar devidamente ;is qualidades supe-
riores o o espirito methodlco da raça bri-
tannlen.-

O articulista lamenta quo nenhum Jor-
nal Ingloz seja regular o permanentemente
representado no Brasil.

Dentre os homens do quem so approxl-
mou no Brasil, Harry Brituln põe em rc-
levo os srs. Lauro Müller o JosC Carlos Bo-
drigues, pela profunda lmprcssJto que lhe
causaram. I

A visita que foz a 8. Paulo convenceu-o

plenamento de quo t inaudita a riqueza
desse Estado,

O sr. Harry Brltain conclue as suos no-
tas, nfllrmnndo que a riqueza do Brasil
deverá provir sobretudo dos produetos do
solo, quando elles tiverem a sua venda as-
seguruda nos mercados unlversaes.

O regimen do economias severas adopta-
do actuaimonto no Brasil poderá, cullocal-
o na vanguarda das naçOc-s prosperas e
felizes.

DESASTRE DE AVIAÇÃO
LONDRES, 20 — O tenonte Troeby rea-

llzava hoje um vflo sobre Sallsbury, quan-
do o apparelho cahiu violentamente, mor-
rendo aquelle otfiolal.-

A S. PAULO RAILWAY COMPANY
LONDRES, 20 — A Estrada do Ferro

"Tho S. Paulo Railway Company" distri-
bulu aos seus accionistas bônus a razão
de 14 0[0 ao anno; levou a fundo de rescr-
va a Importância do 100.000 libras, fazen-
do passar fi. conta do exercício corrento
335.000 libras.

DOS ANDES - PELI:
AO AVIADOR MA-

França
0 ENTERRO DO SR. CALMETTE •

PARIS, 20 — A Prefeitura de Polida
tomou todas as precauções para evitar per-
turbação da ordem, por ocçasião do enterro
do sr. Gaston Calmette, director do " Figa-
ro", assassinado por madame Henrictc Cail-
laux.

O domicilio do deputado Joseph Caillaux,
ex-ministro das Finanças, á rua Alphonse de
Neuville, está sendo vigiado por agentes dc
policia.

Italia v
O JURAMENTO DO MINISTÉRIO
ROMA, 20 — Amanhã, dar-sc-á a ceri-

monia do juramento dos membros do novo
gabinete constituido pelo deputado Antonio
Salandra.

— m —

Allemanha
A PRISÃO DO OFFICIAL RUSSO

POLIAKOFF .
BERLIM, 20 — Caso se evidencie que a

prisão do official russo Poliakoff, pelas
autoridades de Colônia, foi improcedente,
a Allemanha dará á Rússia as satisíacçoes
compatíveis com o caso.

0 MINISTRO DR. OSCAR TEFFE'
BERLIM, 20 — O dr. Oscar Teffé, mi-

nistro do Brasil, manifestou-nos a sua ale-
gria, pela atmosphera benevola ao Bra-
sil, que tem notado cm toda a Allemanha.

Adiou que, na ultima audiência do impe-
rador Guilherme, sua majestade sc mostrou
vivamente impressionado por esse paiz.

0 diplomata brasileiro disse ao monar-
cha allemão que é possivel a visita do ma-
rechal Hermes da Fonseca á Allemanha..

0 soberano mostrou-se muito satisfeito,
considerando esse facto como um motivo
para mais se estreitarem as relações entre
os dois paizes sobretudo as financeiras c
commerciaes.

OS PRÍNCIPES DA RUMANIA
BERLTM, 20 — São esperados hoje nes-

ta capital, o prineipe Ferdinando, herdeiro
do throno da Rumania, c sua esposa, a prin-
ceza Maria, que viajam em caracter ofii-

Suas altezas pretendem passar alguns
dias em Potsdam. partindo para a cidade de
Petersburgo no fim do corrente mez.

O MINISTRO DO BRASIL
BERLIM, 20—O dr. Bethmann-Hol-

lwcg, clianccllcr do império, recebeu -hoje
em audiência especial o dr. Oscar leite,
ministro do Brasil.

Turquia
O CARGO DE GRÃO-VIZIR

CONSTANTINOPLA, 20 — O partido
Radical c os Jovens Turcos desejam a no-
meação de Talaat Bey para grão-vizir.

Estados-Unidos
A. P.OL1TICA NO HAITI

NOVA .YORK, 20 — Dc Port-au-Prince
communicam para esta cidade que o gene-
ral Theodoro, que se encontra cm Grande
Ba f fim, está se preparando para rcence-
tar a campanha contra os .govermstas, que
se acham concentrados em Perches.
A SITUAÇÃO DO MÉXICO -^DERRO*"

TA DOS REBELDES.. EM TOR-
REON

. WASHINGTON, 20 - As reticências
contidas nas communicações do general
Pancho y Villa, parecem confirmar a der-
rota dos rebeldes em Torreon.

O governo, prevendo a fuga doS rcbel-
des derrotados, para o território norte-ame-
ricano, tomou medidas excepcionaes cm rc-
lação á segurança das fronteiras do le-
xas.
ATAQUE AOS REBELDE^ -^

WASHINGTON, 20 — As noticias cn-
viadas de El Paso asseguram terem os fe-
deraes atacado os rebeldes cm Escolon.

O general Pancho y Villa, collocado alli
entre dois fogos, acha-se em posição muito
critica, c impossibilitado de receber soecor-
ros.
0 ANNIVERSARIO NATALICIO

DO SR. BRYAN

A TRAVESSIA
CITAÇÕES
SCIAS

BUENOS AIRES, 20 — O dr. Victorino
dc La Plaza, vice-presidente da Republica
em exercieio, enviou no arrojado aviador
Mascias, a caria autograpba do presidente
da Republica do Chile, felicitando Cttlóro-
samento aquelle sóprtman pela sua próxima
viagem acrea. dizendo-lhe que nas azas do'
scu.-apparelho levará os votos de amizade e
con fraternidade que através da Cordilheira
dos Andes unem as duas nações.

VIAGEM DE EXCURSÃO
BUENOS AIRES, 20 - O Club dos Ex-

cursionisias fretou um vapor para conduzir
diversas familias numa viagem de recreio
ao Paraguay, por ocçasião da semana san-
ta.

Os excursionistas visitarão as principaes
cidades dà costa do Paraná c algumas das
margens do Iguassú.

O EMPRÉSTIMO ARGENTINO
BUENOS AIRES, 20 — O governo au-

torizou o dr. V. J. Domingues, ministro
argentino cm Londres, a assignar as letras
do Thèsouro argentino, garãntidoras do
grando empréstimo que naquella praça vae
scr levantado pelas obras dc saneamento
publico.

Por conla desse grande empréstimo sc-
rão levantados já 10 milhões esterlinos,
quantia essa que será realizada pelas fir-
mas Báring Brothers e Comp., c Morgan
c Comp., sendo que a primeira entrara com
75 olo' da somma total c a outra com os
25 0(0 restantes.

Os referidos banqueiros entregarão, poi
intermédio da Legação argentina de Lon-
dres, no próximo dia C de abril, a quantia
dc 5 milhões esterlinos.

ECONOMIAS DO GOVERNO
BUENOS AIRES, 20 — Segundo os

cálculos feitos pelo dr. Victorino de La
Plaza, vice-presidente da Republica cm
exercieio, as reducções no actual orçamen-
to projectadas pelos vários ministérios djt*
ficilmente alcançarão a cifra de 30 milhões
de pesos. ...

O dr. dc La Plaza, cm reunião do minis-
terio hoje effectuada, solicitou dos seus sc-
cretarios o máximo dc economia, de modo
a que as despesas sejam calculadas pela ba-
sc da sensivel diminuição das rendas publi-
^NECROLÓGIOS 

DA ESCRIPTORA
ROBINSON WRIGHT

BUENOS,AIRES, 20 - Os jornaes pu-
blicam longos necrológios, aluguns dos
quaes acompanhados do retrato o da bio-
êraphia, da escriptora americana, Robm-
son Wricth. recentemente fallecida.

Miss Robinson Wright cm 1503 percor-
reu toda a America do Sul, demorando-se
sobretudo no Brasil c na Argentina, tendo
resumido as suas impressões de viagem no
conhecido livro "The New Brazil , no
qual se mostra uma íervente cnthusiasla
dos progresos dos paizes sul-americanos.

PARA O RIO DE JANEIRO
BUENOS AIRES, 20 — No paquete

"Hollandia", embarcaram para o Rio de
laneiro as familias chilenas Bacuna Vai-
dez, Freire Pombal, Videla Larrain, t*on-
tecilla, Puelma Mackenna e Santa Man-
ua. ..,.„.

— No-paquete inglez "Avon regres-
saram para o Rio dc Janeiro vnrios touris-
tes brasileiros, que aqui se demoraram çcr-
ca de 15 dias.

FALLECIMENTOS
BUENOS AIRES, 20 - Falleceram .nes-

ta capital: o antigo comrnerciantc 1 edro
Larviaguc, pertencente a distineta família
c riquíssimo; o sr. üramajo Oalarraga,
jornalista hespanhol aqui domiciliado, e o
sr. Salvador Affonso, presidente do Va-
lcnciano Club.

FALLENÇIA
BUENOS AIRES, 20 - Foi decretada

a fallençia da conhecida casa Emílio Del-
pech, cujo passivo monta a elevada cura
de 2..*i7ó:ooo?ooo.
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VIULEHTA SCENA DE SANGUE
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Io sitio do Caxinguy i
A cinco kíloraetros do bairro de Pinheiros

Um individuo, depois de tentar contra ávida de dnas
possuas, suicida-se com a mesma arma criminosa

COMPflRECIMENTO DA POLICIA

Todos os pormenores

Espirito Santo
ESTRADA UE FERRO DE COLLATINA

A SANTA CRUZ
VICTORIA, 20 — Foi hoje transferido

o contracto. para a construcção ila Esteada
de Ferro de Collatina a Santa Cruz.

A The Santa Cruz Railway ícz-se repre
scn-.ar no acto pelo sr. coronel Alexandre
Calmou. :

MOVIMENTO DO PORTO
VICTORIA, 20 — A estatística aceusa

haver visitado este perto, no anno passado.
(pS navios.

O grande movimento de navios niercan-
tes que por af.ui apparecem prov sobeja-
mente o progresso enorme das nossas in-
dnstrias e commercio.

Além dos navios mercantes chegam fre-
qneatemcn.c navios de passageiros que a3
ra cá sc dirigem com o fito de conhecerem
o nosso ;>:ogrei50 e as nossas riquezas.

JURY
VICTOIUA, 20 — A 23 do corrente mez

rtabrir-se-á a sessão do jury desta comarca.

Rússia
O PROGRAMMA NAVAL

PETERSBURGO, 20 — O ministro da
Marinha fez hoje importantes declarações
sobre o programnia naval, dizendo que elle
obedece á proposfa da commissão leclmica
ingleza.

Assim, será ordenada a construcção, co-
mo medida dc precaução, dc tres drcail-
nuughts c tres cruzadores.

Servia
O CASAMENTO DO PRÍNCIPE HER-

DEIRO
BELGRADO, 20 — Os circulos officiaes

desta capital desmentem que exista um pro-
jecto, sobre o próximo tnlacc do príncipe
Alexandre, herdeiro d.i eorôa, com uma tias
filhas do czar Nicoláu II, da Rússia.

Hespanha
GREVE DE OPERÁRIOS

MADRID, 20 —¦ Excede a oito mil o nu*
mero dos oporarios em greve na região dc

O (ÜONGRESSO HISPANO-mericano

MADRID, 20 —¦ A imprensa desta cap:-
ial oceuna-se com enthusiasmo do próximo
Congresso Hispano-Americauo, a celebrar-
se em Scvilha a 25 de abril vindouro. |
JURAMENTO DA BANDEIRA'

EM BARCELONA
MADRID, 20 —Informam de Barcclq-

na que esteve extraordinariamente concorri-
da a solennidade do juramento da bandeira,
realizada hoje naquella cidade. _ _

Assistiram ao acto as autoridades civis e
militares.

A CAMPANHA DE MARROCOS
MADRID, 20 — Communicam para esta

capital que os rebeldes marroquinos ataca
ram a guarnição hespanhola de Pinta Ne-
gron, tendo sido rechassados com grandes
perdas.

NA MUNICIPALUX-VDE DE BILBAO
MADRID, 20 — Dizem noticias chega-

das a esta capital que correu tumultuosa a
sessão de homem da municipalidade de Bil-
bao, na qual foi posto em discussão o pro-
jecto relativo á suppressâo dos impostos dc
consumo.

Os edis trocaram pesados insultos, inter-
vindo o povo, qne se dividiu em do'.s gru-
nos, prò e contra o projeclo.

WASHINGTON, 20 -O sr. William
Bryan, secretario dc Estado da Republica
Norte-americana, estava resolvido a assi-
gnár hoje, por motivo do 'seu anniversario
natalicio, òs tratados de áfbitrageni nego
ciados pelos Estados .Unidas*com: o Brasil,
com o Chile c com a Republica Argentina.

Não o poude fazer, porém, por não ha*
verem os representantes diplomáticos da-
iineilcs paizes recebido as instrucções que
esperavam dos seus respectivos governos.

DELEGAÇÃO DAS SOCIEDADES
ECONÔMICAS E ¦ COMMER-

CIAES NORTE-AMERICA-
NAS '

WASHINGTON, 20 - O sr. John Bel
telegraphou aos representantes • diplomati*
eos dos Estados Unidos, jímto ás Repubb
cas sul-americanas, recomnicndando a dele-
gaçãò dos directores das sociedades econo*
micas c comnierciaes, que sc propõe a cs
tildar detidamente os meios de auüincntai
o intercâmbio.

O sr. John preveniu-os de que os excuri
sionistas declinarão dc todo c qualquer
convite para manifestação de caracter so-
ciai. ia o Oi'

México
O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO

MÉXICO, 20 — Communicam para esta
capital que as tropas federaes derrotaram
as forças revolucionárias nos combates
travados em torno dc Torreon.

Foram executados em Jojotlu otnto c
quarenta e nove soldados, que sc haviam
amotinado.

Pena
A SITUAÇÃO POLÍTICA

IIM\ 20 — A situação política continua
muito 

'instável, 
apresentando certos cara-

ctcVcs alatmantes: ¦• '• v,vn
Continua o receio dc alterações da orilcin

publica, mas o governo parece estar aper-
cebido para fazer frente a qualquer contin-
gència. _,
CENSURAS A'S DECLARAÇÕES DO

SR. ARTHUR OZORES
LIMA, 20 — Os jornaes governistas cen-

curam cm acres termos o sr. Arlhur O20-
res, ministro do Interior, pelas_ nnprmlen-
tes'declarações que hontem fez á imprensa.

Nessas declarações, o ministro Oçorçs
affirmou ser de grande conveniência para o
governo a decretação immediata dc clcico.es
de novos deputados e senadores c do novo
presidente da Republica.

No sitio do Caxingury, a cinco kil-omc-
tros distante da villa de Pinheiros, reside
ha muitos annos, em companliia de sua fa-
milia, o operoso industrial Luiz Bèw, pro-
prietario dc uma das mais importantes ola-
rias dáquellas redondezas.

Sendo homem de apreciáveis dotes de
coração, Luiz Bew admittiu ha tempos sob
o seu,tecto, proporcionando-lhe carinhos
paternaes, a sua sobrinha Clotilde de An-
drade, 

'uma 
loura rapariga que acabava dt

perder o pae, e que actualmente orça pcloí
17 annos dc edade.

Clotilde, que foi para a companhia do tio
conjunetamente com a sua velha progeni-
tora Maria Isabel dc Andrade, deu a prin-
cipio excellentes provas de si, como rapa-
riga trabalhadora e de grande honestidade.

Como,: entretanto, " não ha bem que sem-
.pre dure", como judiciosamente diz o bro-
cardo, Clotilde de Andrade, decorridos ai-

guns annos de permanência na casa do tio,
tomou-se de uma paixão violenta por um
certo Mario Braga, mulatinho pernóstico e
turbulento, dc 19 annos dc edade, que aca-
bavá de ser acccito na qualidade dc cm-

pregado da olaria.
Dados os precedentes do eleito dc Clotil-

de, conhecido naquellas adjacências como
individuo de maus boíes, desordeiro c ati-
rado a conquistas galantes, a familia da
moça tratou dc precaver-sc logo contra as
investidas do seduetor.

Luiz Bew, chamando-o á ordem por essa
Ocçasião, fez-lhe vér que, sendo a sua so-
bririha uma rapariga honesta, elle não con-
sentiria de modo algum que o namoro pro-
seguisse, sem que Mario deixasse bem pa-
tente as suas idéas de casamento.

O apaixonado de Clotilde não oppoz a
menor duvida em declarar serem effecti-
vãmente essas as suas intenções; c, para
melhor corroborar a sua afíirmativa, nesse
mesmo dia procurou Maria Isabel dc An-
drade, mãe da menor, c pediu-lhe a filha
em casamento.

E tornaram-se noivos.
Passou-se isto cm novembro de 1012.
Decorrido pouco* mais de um 'ánno 'd'C

noivado, Mario Braga, que-vivia protelando
a data de seu casamento com as mais cs-
farrapadas desculpas, deixou dc . trabalhar
na olaria. E a 8 dc dezembro de 1913 <*es-
fez definitivamente o noivado, sob o pre-
texto de que seu pae se oppunha formal-
mente ao enlace!' baseado em intrigas que
lhe fizeram sobre a condueta dc Clotilde.

Com a voz embargada pelos soluços, nar-

rou Clotilde as terríveis ameaças de que
foi victima. Mario, surgindo-lhe inesperada-

mente do taquaral, armado de revólver, gar-
rueba e navalha, impoz-lhc o silencio com a

garrucha ao peito. Ou lhe pertenceria, ou

ambos morreriam. Casar-se com outro, nun-

ca:
Clotilde dc Andrade, segundo refere, nao

teve outro remédio sinão ceder ás imposi-

;ões do seu antigo noivo. E cedeu.
I 

' 
Desde esse momento entendeu, por di-

» .r.idade, que já não poderia casar-se com
Diancse.
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BR4SÍLE URUGUAY

Uruguay
, IMPOSTO SOBRE TERRA

MONTEVIDÉO, 20 — O governo sub*
metteu â approvação do Congresso o pro*
jecto' do imposto imntòbiüario exclusiva-
mente incidente sobre o valor das terras.

SÜBSCRIPÇÃO A FAVOR DE ME-
NORES

MONTEVIDE'0, 20 — Uma comniissão
de senhoras pertencentes á alta sociedade
promoveu uma collecta publica em beneficio
dos ateliers onde traUUliam menores artifi-
ces. .

A subscripção teve grande exito, sendo
avultada a quantia angariada.

CÜ-NGRESSO DE CEGOS
MONTEVIDEO, 20 — A sra. Tl.ereza

Sanchez de Bosch, será F. representante do
Uruguay no Congresso dc Cegos que te de-
ve reunir brevemente em Londres.

Chile

Suissa
A SEMANA INGLEZA

BERNA, 20 — Dizem de Genebra qae.
nunt grande comício, hontem realizado, na-
quelfc cidade, os empregados do commer-
cio resolveram reclamar a 'Semana ingle-
za", ¦? o boycottar os canuaerciaatcs que
se neguem a concedtl-a. •

FORTUNA DO SENADOR SOCORNAL
SANTIAGO, 20—O senador Socomal

cujo fallecimento causou aqui geral conster-
nação, legou toda a sua fortuna, que se cal-
cuia ser grande, para promover o desen-
volvimtnto c o progresso da instrucção pu-
blica. •

A administração desse importante legado
será confiada ao arcebispo desta capital.

Esta determinação do pranteado estadis-
ta têm sido alvo dos maiores elogios. ^

Argentina
ANNIVERSARIO ÜO DR. SAENZ PE-

KA — FELICITAÇÕES DO MARÉ-
CHAL HERMES

BUENOS AIRES, 20 — O dr. Saenz
Pciia, presidente da Republica, mostrou-
se muito satisfeito com o afíectuoso tele-
gramma que lhe foi enviado pelo marechal

[Hermes, íelicitando-o pelo seu anniversario
natalicio e fazendo votos pelas suas me-
lhoras.
ESTRADA DE FERRO DE DIAMANTE

A CURUZUCUATI
BUENOS AIRES, 20 — Estão difiniti-

vãmente convencionadas com o represen-
tante do poderoso syndicato Farquhar c o
governo desta provincia, as condições da
entrega da estrada de ferro de Diamaate a
Curuzncuati.

Esta determinação fica comtudo depen-
dendo da saneção do Congresso.-""""* 

EXTRADIÇÃO FEDIDA
BUENOS AIRES, 20 — O sr. C. E

AYar.de!, ministro da Dinanurca, pedia ao
governo a extradição do subdito dinamar-

Conformo dlssémoa em telegramma,
Montevidéo oatentarô. cm breve um monu*
mento, erguido ao barão do Rio Branco.

Com effeito, por Intermédio do Mlniste-
rio das ReluoBes Exteriores, o governo en-

vlou ao ministro do Brasil em MontevSilCo,
dr. Bruno Chaves, cópia rto dcereto deter-
minando a execução da lei que manda cri-

gir naquella capital um monumento no
banto do Illo Branco.

O monumento que curfi. levantado na

praça formada pela cncruzilhadn da ave-
nida Camelones com o boulevnrd Artigas,
onde começa tx grando avenida Brasil, estlt
orçado.cm duzentos mil francos, alim dr,

premiu dc dez mil francos conferido ao

projecto a ser escolhido entro as tres "ma-

quettes" encommendndas aos csculptoies
llodln, Beulliure e Zanelli.

Pelos nomes do3 esculptores, a quem se
fez a encommenda das "mnqucttes", jâ. sc

uOdo imaginar que a estatua dc Rio Bran-
co scra, em Montevidéo, um monumento

grandioso.

"0 PIRRALHO"
Mais um numero da apreciada revista

humorística "O Pirralho" circulara hojç,
ornado de artísticos " clicbes , todos pai-
pitantes de aclualidade.

Liga Paulista coutra a

Alguns mezes tinham-se passado desse
rompimento, quando Clotilde dc Andrade

começou a ser assediada por um outro em-

pregado da olaria, o italiano Antônio Dia-

nesc, dc 18 annos de edade.
lndifferentc a principio, Clotilde acabou

por ceder ás supplicas do scu novo apaixo-
nado, que lhe dava verdadeiras provas dí

uma grande affeição.
Antônio Dianesc, trabalhador c honesto,

era, entretanto, um simples; c antes mes-
mo de adquirir a certeza de que o seu amor

estava sendo correspondido com a mesma
vehcmencia, pediu Clotilde cm casamento
e foi acccito por ella.

Luiz Bew c Maria Isabel de Andrade
concordaram egualmente com o pedido, jul-

gando mesmo excellènte a opportunidade

para sc desquitarem da rapariga, que Hks

vinha dando sérios cuidados.
E assim Clotilde dc Andrade tornou-se

noiva pela segunda vez.

Tuberculose
Na sede social, á rua da Consolação n.

117, rtaliza-se hoje, ás 19 horas c meia,
uma teunião da directoria da Liga Paulista
Contra a Tuberculose.

"Correio da Semaua,,
Circulará hoje o numero 196 da aprecia-

da revista "Correio da Semana".
Publica optima reportagem photograpni-

ca e o texto é leve e interessante. I

Encontro de um feto
A's 20 horas de hontem, foi encontrado

na rua Peixoto Gomide, próximo á avenida
Paulista, o cadáver de uma criança recem-
nascida, do sexo masculino, cor branca, de
formação compíeta.

O pequeno cadáver, que se achava em-
brulhado no jornal "O Fanfulla", de 11 do
corrente, estava já cm começo de putrefaç-
ção e foi removido para o necrotério da
Policia Central, onde hoje vae seu autópsia-
do visto que pelo exame a que nelle pro-
cedeu o sr. dr. Paiva Lima, medico lepsta,

Mario Braga, que apesar dc desfeito (

seu noivado não compreliendia que Clotil
dc viesse a pertencer a outro que não a

elle, lançou mão dc todos os recursos ainda
os mais reprováveis para impedir o consor-
cio da sua antiga noiva.

E, ante-hontem, encontrando-se no ponto
dos bondes de Pinheiros, por volta do meio
dia, com Antonio Diancse, com elle procu-
rou travar conhecimento.

Então, sempre sc casa com a Clotilde
do Caxinguy?

E' essa, pelo menos, a minha inten*

Ção... .
E os doces, para quando sao?

Diancse respondeu-lhe qualquer cousa
atravessadamente. Mario Braga não se zan-

gou; ao contrario, enlaçando muito fami-
liarmente o braço nas costas de Dianese,
murmurou-lhe ao ouvido, confidencialmen-
te:

—Não se case. Vou dar provas dc ser o
scu melhor amigo. Clotilde não 4 uma ra-

pariga honesta.
E como Diancse regalasse os olhos de cs*

panto, Éfcrio Braga narrou-lhe, com pasmo*
so cynismo, os episódios de uma scena edi-
ficante que sc passara entre cllc e Clotilde
na segunda-feira ultima. Esperaca-a desde

pela manhã oceulto num taquaral próximo
ao tanque dos fundos do sitio, onde ella
costumava lavar roupas. A's 13 horas, pou-
co mais ou menos, Clotilde appareceu; e
desde esse instante deixou de ser a mulher
digna que Dianese escolhera para etpoia.
Ao menos que elle fosse um desbriado...

Antonio Dianese, aparvalhado cora tudo

quando acabava de ouvir, e sem querer dar
credito a tamanha torpeza, exigia uma cot»-
firmação daquella confidencia, dirigindo-se
os dois ao sitio do Caxinguy.

Clotilde foi immediatamente chamada e,
cm presença de sua mãe, Dianese reproduiira
em todos os seus repugnantes detalhe* a
historia que tinha ouvido de Mario Braga.

Este confirmou-a totalmente.
Houve um momento de espanto, ao cabo

do qual Clotilde, por entre lagrimas, con-
fessor que tinha sido «ffectivamente ficti-

dc Mario.

Perplexo deante dc tudo quanto acabava
de ouvir, Antonio Dianese deu por desfeito
o seu noivado, emprazando-se para na tardi
de. hontein restituir á sua noiva as photo-

graphias e cartas que cila lhe mandara.
E sahiu.
Mario Braga, que ficara em companhia ds

Clotilde, protestando que repararia com o
casamento a falta commettida, intimou-a a

não receber as photographias e as cartas das

mãos de Diancse, sem ser em sua presença.
Clotilde obedeceu-o cegamente.
Hontem, ás 17 lioras c 45 minutos, chega-

va Dianese ao sitio do Caxinguy. Clotilde
fel-o esperar.

Momentos depois apparccia Mario Braga
Antonio Diancse, não podendo conter-so

ante a figura repellenle do seduetor, que
assim lhe roubava, por meios tão ignóbeis, a

sua felicidade, disse-lhe cara a cara tudo

quanto pensava a seu respeito.
Mario Braga ameaçou-o. Houve a inter-

venção de Clotilde, de Maria Izabel e ds

outras pessoas da casa.
Lançando um ultimo insulto ao torpe se-

duetor. Dianesc dispunba-se a retirar-sei

quando Mario Braga, sacando do revólver,
desfechou um tiro no peito de Dianese.-
Apavorada, Clotilde pretendeu antepôr-sa
entre um c outro, mas nesse momento o cri'

minoso, voltando à; arma contra cila, deto-
nou-a duas vezes.

Clotilde cambaleou c cahiu, ferida na ca*
bcça. ?;

Julgnndo-a. morta, Mario Braga comple.-, .
tou a sua obra, :fazendo justiça por suas

próprias mãos: levando a arma á altur»
do. ouvido direito desfechou suecessivamen- 

'

te dois tiros, cahindo estatelado na entrada
da casa.

Dnis minutos depois estava morto.
A policia foi logo scienti ficada do facto

por uma pessoa da familia de Luiz Bew, a

qual, de bicycleta. foi ter ao posto policial
de Pinheiros.

Dahi transinittiram a oceorrencia para a

Repartição Central da Policia, comparecen-
do no local o sr. dr. Octavio Ferreira Al-
ves, 1.0 delegado; o medico legista, sr. dr.

Paiva Lima, c o sr.,dr, Alfredo de Castro,
medico da Assir^encia Policial.

O cadáver de Mario Braga foi removido

para o necrotério da policia c os dois feri-
dos foram transportados para a Central
num auto-ambulancia da Assistência.

Clotilde apresentava Üm ferimento pro-
duzfdo por bala na região occipwal, c Anto-
nio Dianese outro de egual natureza ao lade*
direito do tborax.

Por uma extranha felicidade, esses feri*
mfntos não penetraram as respectivas cavi'
dades, não sendo, por isso, dc natureza »
despertar cuidados.

Clotilde c Dianese prestaram declaraçoe»
perante a autoridade, que hoje remettcrí
os autos ao sr. dr. João Baptista dc Sousa,

4.0 delegado, para o proseguimento do in-

querito.

ÍD-rano a extradição ao suixjiio m»»* veucu « »¦.»•• *."-.-;•,_,-_„-,:,
Ul. Svemr Kr?. que i aceusado de haver =e nâo poude precisar a cansa-mortis
d^andad? o Baüco de Copenhague cmj nhec-.mento o sr.

Quantia ssiDerior a ião centos

ma da torpe—

!0 

facto não jc passara entretanto «om
a naturalidade çom que elle queria faaer-

!, 
- 

...;;: .... ¦ ¦ - •¦ ••- •- --•  crcc

Desastres e ferimentos
Na sua residência fl. run de Santo An-<

tonio n. 142, o Italiano BgydlO Conti, de
20 annos dc edade, foi victima de um dc-,
aastre hontem ka 12 c mela hor.15, quando
tibrla uma garrafa, recebendo extenso fe-.
rimento corto-contuso na face iialmar dai
m&o esquerda e nos dedos anular e mini-
mo da meama mito.

O dr. José Luis Guimarães, medico da
Assistência Policial, prestou soecorros a<<
ferido. • *

A menor Zildn, de 7 mezes de edade, fl«
lha do José Farias, residente no BelemzU
nho, llludlndo a vigilância dos seus paes
pflK-so a fazer travessurau hontem fts 14',
horas, na cozinha da casa.

Num dado momento cahiu sobre a me-
nor, entornando-se-lhe naa vestes, um bulo'
de eaf6 fervendo.

Chamada a Assistência, compareceu o.
medico dr. Pedro Nacarato, quo prestou-
os primeiros soecorros & menor.

Zilda apresentava queimaduras de l.q
grau na regi-lo gluttea, na perna direita «
no p6 esquerdo. ^ ,• •

Quando trabalhava liontem ia 15 hora*
numa offlcina da rua Augusta, o carpin-;
teiro Henrique Nogueira, do 26 annos da,
edade, morador & rua Vinte e Um de Abril
n. 172, foi attlngldo no pé esquerdo por um
formüo quo cahiu accidentalmente.

Henrique Nogueira, quo apresentava uma
ferida corto-contusa, no dorso do pi. ioi
soecorrido pela Assistência Policial

• f]
Cerca dos 10 horas, Manuel da Costa,-

de 40 anuoè de «dade, o&warlo daí offi-
cinos da Ingleza na estação da lapa, fot
apanhado quando trabalhava, por um tri«
nto, resultando ficar eom o p* esquerdoi
esmagado. . „ :

O medico flr. Pedro Nacarato, recepeiw
do avião, compareceu no local, •occOffan^
do a victima. M

Em seguida aos curativos pr**t»aoi Vm
assistência, Manuel d* Coat» toi *_fK_\
tado para o Hospital Samaritano, tm «sw*
do gra-ve. ò?

Quando hontem. «f 14 «oi»» «•^JJ**,g
no alto da um andalm» d* f^W^JSl
eonstrucç&o. * ma Machsdo de AMts, W>ofR
teceu levar um» Urrlvtl jnMa 

» 
^*1J|

Jos* Püm <t» Carvalho, de M tmxo»1 i*
edade. resldent. a nr* «*•»»*.££

Em eon^uencia da <»«»«« f**™1
f racturou a coxa direita e r*c«P«*a t«
tos oelo cerco.

¦ - *
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Um cliòfo ilo íiinilllii, cm BCguliIii a mnn

íllseiísaiíq coni kimss imrciitcB, lenta p.Or
• lürmo a uxlstoiualu — Uma chiüvotniltt

na» pescoço — Ferimento levo

Em seguida u üma discussão com pes-
loas dc sua familia, o fabricante dc lin-
glliçii Julio Bíimbini, de .S2 annos dc eda-
dc, níorador á rua Conselheiro Bròtèro 11.
70, tentou Biiicijlar-Vo honlem, cerca dns 20
lioras c meia, vibrando nnu canivetada np
pescoço,

A policia foi imnicdiatanienle informa-
da, comparecendo no local o dr, Octavio
Ferreira.'-'Alves, primeiro delegado, o me-
dico legista dr. Paiva Lima, u o dr. _ Al-
fredo de Castro, medico da Assistência.

O ferimento que Banlbini apresentava
foi considerado sem gravidade, apesar de
ter produzido abundante liemorrliagia.

POSTO DÂ LIBERDADE («nbinoto ilo Queixas
O OlíjCCÍOS ÁC1HUI08O sr. dr. TCloy Chaves, secretario da Jus-

tiça e da Scguritn-a Publica, mandou pro-
ronar por mais dois anlios o contracto de
arrendamento do sobrado situado no largo
da Liberdade, onde actualmente funcciona
t, po-to policial da s.a circiimscrlp*ao.

O aluguel mensal que era de 5"io$ pesso»
a ser- dc 550$. , a

Em compensaçaío o proprietário dr. ioij*-
carno Viotli mandou fazer re formas no pre-
dio, orçadas cm .(:oqo$ pouco mais ou me-
nos. . , ,¦ Todas as salas serão pintadas de novo e
enipapelndas, tendo sido installada luz ele-
ctrica em todas as dependências.

O numero dc prisões será aiigmcntado,
devendo ser substituído o assoalho.

O sr. secretario ordenou a reforma com-
pleta do mobiliário do poslo que ficara as-
sim dolado dc. Ioda*, as acqmmodaçocs, c
dispondo dc todo o conforto c hygiene, __

üm "bar" em polvorosa
Ka ruu «le S. Joüo — Dçsiíitcilígcíiciii cu-

Iro um grupo «lo syrios o vurlós
"cliuufícurs" — Tiro «lo revólver —

Morto «Ia vlellmu 110 .hospllnl

'No hospital da Santa Casa de Miscricor-
dia falleceu hontem,* ás 5 horas o àsyriç
Vão Mittran, sócio da fabrica de chinelos
"'Oriental", á rua Barão de Duprat 11. I".

Conforme noticiámos, João, conjuneta-
mente com alguns patricios, em uma aca-
iorada discussão que leve ante-liontem no
"Bar Allemão", á rua de S, João, com 11111
grupo de chauffeurs, foi ferido a tiros dc
revólver por João Bernasconi.

O cadáver foi autopsiado hontem, á tar-
dc, pelo dr. Paiva Lima, medico legista.

No posto policial da Consolação, ondo
está aberto inquérito sobre o facto, depu-
zeram liontem o proprietário do " Bar",
Luiz Rostcch e o syrio Pedro Nahas, rc-
sidente á rua Floreneio dc Abreu n. 157-

Essas testemunhas nada adeantaram ari
que sobre o facto noticiámos.

O chauffeur João Bernasconi ainda não
{oi encontrado pela policia.

GARAGE SAO PAULO
TAXI-CAR - Telephone, 3.666

Tiro de revólver
De Ijouvelra a polieia envia para esta ca-

pitai um Indivíduo ferido a I11U11 —

Soecorros da Assistência

Com guia do delegado de Louveira, foi
hontem soecorrido pelo sr. dr. Pedro Na-
carato, medico da Assistencia Policial, 0
servente de pedreiro Raphael Sanches, dc
37 annos de edade, alli residente.

Sanches apresentava um ferimento pro-
duzido por bala dc revólver na região pei-
toral esquerda.

Depois de receber os primeiros soecorros,
o offendido foi transportado para o hospi-
tal da Santa Casa dc Misericórdia, onde se
acha em tratamento.

fofiieía do Ljtado
Por acto de hontem, foi exonerado, a pc-

dido, Antonio Corrêa de Toledo, do cargo
de carcereiro da cadeia de Capivary, tendo
sido nomeado, para o substituir, Gregorio
Rodrigues Soares.

Fizeram-se as devidas communicações.

Desastre de automóvel
Na rua da "Móiica um velho «lc 7a anno»

«lo edado 6 victima «lc mu nccMciitç
_ Uma liorrlvcl finctura — PrJsilo

«lo "clínufjfcnr" — A victima «i soecor-
vida pela Assistência 1'ollclal

O trabalhador João Nappo, de 72 annos
de edade, residente á rua Conselheiro Jus-
tino, 11. 30, ao atravessar honlem, as 1(1 lio-
ras, po.icn mais ou menos, a rua da Moo-
ca foi colhido pelo automóvel 11. 769, guia-
do .pelo "chauffeur." Luiz Pick. _

Ficando sob as rodas do vehiculo, o inte-
liz velhinho soffreu uma fractura exposta
do terço inferior da tibia direita c conlll-
sões c excoriações cm varias partes do
corpo. ,,

O "chauffeur" foi preso cm flagrante,
sendo-lhe cassada a carta pela terceira dc-
legáciá auxiliar. ,

Depois dc soecorrida pelo sr. dr. Jose
Luiz Guimarães, medico da Assistencia Po-
Iicial, a victima foi transportada para o
Hospital Humberto I, onde se acha cm tra-
tamento.

Soecorros da Assistencia
Os médicos da Assistencia Policia! pres-

taram hontem soecorros ás seguintes vicf..
mas dc desastres:

Gino Balconi, de 50 annos, casado, pin-
tor, residente á rua Prates, 127, quando
trabalhava numas obras na rua de Santa
Iphigenia, cahiu de uma escada, contun-
dindo-se no ante-braço e espadua esquei-
da; . .

Mario Guarnallí, de 23 annos, solteiro,
marceneiro, morador á rua Franco da Ro-
cha, 22, na rua de S. João, cahiu-lhe sobre
o joelho esquerdo o formão com que tra-
balhava, ficando esse operário ferido na al-
ludida região;

Bernardo Visacri, de 15 annos, emprega-
do nas cocheiras do sr. Rodolfo Crespi, ao
abrir uma porta, ficou com o dedo indica-
dor da mão esquerda preso na junta da
porta, resuKando-lhè o esmagamento do
dedo;

Manuel Costa, dc 40 annos, casado, por-
tuguez, terrador, residente á rua Casimiro
de Abreu, 53, na estação da Lapa, da S
Paclf* Railway, cahiu-lhe um pedaço^ dc
trilho sobre o pé esquerdo que ficou .seria-
mente contundido, tendo sido a victima
transportada para o Hospital Samaritana

Ucceheram-se queixas referente! a Jahu
e Santos.

Kxtrahirnm-sc dos jornaes reclamações
relativas a Campinas, Itatiba, Santos e ca-
pitai, ,

Foram recolhidos ao gabinete um guarda-
chuva, uma peça de cordão, um pince-nez
dc tartaruga* um chalc de lã, um chapéo
mole preto, um estojo com iniciaes F. S.,
um livro, uma revista, uma capa, uma car-
teira, uma bolsa coin dinheiro, uma cesta
com fruetas, uma caixa de ferramentas, um
limpa-pés de ferro e objectos com os no-
mes dc padre Polycarpo, Pedro Gomes c J.
llaliani.

Regislaram-sc declarações de perda de
unha nota dc 5$ooo, nm guarda-chuva com
caslão de prata, tres dobrados para banda
musical, um pinec-nez de aro de ouro, um
embrulho com fazenda, duas talhadeiras de
aço, uma chave, um reiogio, uma licença,
uma abotuaduia de ouro, uma bolsa verme-
lha com 3$ooo, um brinca dc ouro com pe-
drn branca, tres requerimentos com duas
letras vencidas, um embrulho com amostras,
um retrato, 11111 grampo com pedras dc bri-
Iliante.

O gabinete funcciona á ma do Carmo ri.
12-A, das 11 ás iú horas.

Para os pobres do "Correio"
Dc um caridoso anonymo recebemos¦jlfooo para os pobres do " Correio", c de

um onlro a quanlia dc 2$ooo para ser entre-
gue a viuva d, Antonia Silva.

(0 ia

MATADOURO
Movimento do dia 20 dc março de 1QI-I:
Foram abatidos: 19 leitões, i«|9 bovinos,

118 suinos, 26 ovinos e 20 vitéllos.
Foram-rejeitados: 21 pulmões, 16 figa-

dos e 2 intestinos delgados dc bovinos;
12 pulmões e 10 figados de suinos; I pul-
mão, 2 figados c intestino delgado, de ovi-
nos.

Foram inutilizados: 3 suinos; 35 moco-
tós, por febre aphtosa; 3 suinos, por cys-
ticercus.

Emblema do carimbo: "Bandeira".
Barretos : • 90 bois c 4 vitéllos.
Emblema: "Rigorna".
Papeis entrados:

Centro Sportivo
'fiiAvrcssA do coMMir.it.au

Becçfio de loterlaa
GRANDE VANTAGEM AO PUBMCO

Og bilhotes brancos da Loteria Fodo-
ral, vondldon por esta cosa, cujo» nume-
roa tormlnarem pelas unidades antorlo-
res ou postoriores & unidade em qu«
terminar o prêmio maior, terBo diroito
ao reembolso do mesmo dinheiro, o qu*
eqüivale a premiar tres flnaea.

• • 99(Easa Ideal
KUA 8. DENTO, «U-A

.vaoterlas, commlspõcs e desconto*
Casa montada á capricho e que mali

eommodldaden offerece a seus clientes.
Bilhetes pelo custo real

IL VABO & COMP.
TELEPHONE. 4.184

Camara Commerciai Syria
Realizou-se ante-hontem, ás 20 e meia

horas, uma assemblea geral da Camara
Commercial Syria.

Forani approvados nessa assemblea os cs-
talutos da Camara, procedendo-sc cm segui-
da á eleição da directoria, que ficou com-
posta dos seguintes membros: Presidente,
Nami Jafet; vice-presidente, Fares Bucha-
him; thesoureiro, José Bussab; primeiro se-
cretario, Fares Najm; segundo secretario,
Alis Iasbek, c membros da mesa: Elias Do-
mingos, Bcchara Issa Mohrdaoui, Felippe
Pedro, Jorge Bassila, Khalil Iazbek, Assad
Abdallah, Auad Issa, Nagib Chohfi, Bassila
Jafet,( Antonio Jafet, Daher Salomão, Mu-,
rad Trabulsi, Azzam Azzam, Elias Calfat,
Salomão Iazbek, Nagib Dabagui, Miguel Be-
chara, _ Assad Bechara e Jorge Corban
Clíoèiri;

k PREFERIDA
Rua do Rosário, 26 - S. Paulo

Teleplione n. 3.652
A. maia séria das cosas de loterias

LOPES E FERNANDES
Cosa Matriz: Rio,

Rua do Ouvidor n. 151 e 108

mas, Luiz Vinlião. Jorge Elias, José da Sil-
va, Joaquim :__ Silva, Angelina Caldarola,
Simão lasbckc, Antônio tlcnedetti, I.ui/.a
Finisio, Maria Kosaria, Delphim Ayres, Ca.*-
mine. Calluccí, Anthero Freitas tia Silva,
Almisto llacanelti, Gabriel Stcpham, Joié
Parisi, Antônio Cantarini, Celestino Fim,
Vicente Saíoniano, Guilherme Kolstou, José
Sguilla e João Baptisia Piuclus,

Réos ausentes: JoJo Pereira Cardoso,
João Antônio Gonçalves, Antônio Moreira,
Guerreiro, Mario Baptista Leão, José Au-
tonio Palheira, Issa Carbi, Mariano Mar-
ques dc Oliveira, Arthur dos Santos, An-
tonio Casconi, João Pastorc, Antônio de
Almeida Sampaio, José I.ascalcncla, Siebel
Jaguaribe, José Damião, Andrioni dc Ltte-
ca, Joaquim Mendes, Carlos Waingang, Mi-
gucl Vai, Brasilino Francisco Soares e mais
os réos presos que forem pronunciados até
ao dia ,11 do corrente.

A sessão será presidida pelo sr. dr. Gas-
tão dc Mesquita, juiz da terceira vara cri-
minai, oecupando a tribuna da accusaçâo
o-sr. dr. Mario Pires, terceiro promotor pu-
blico.

Servirá o escrivão sr. Siqueira Reis Ju-
nior, do primeiro officio do jury.

CASA SCALE'A
Travessa do Commercio, 4

AGENCIA DE LOT1SHIAS
A casa que moloreB commodidades of-

ferece aos seus ellentes.
BILHETES PELO CUSTO REAL

DOMINGOS LA SC«UjE'A & IltMÁO
Telephone, 2.598

União Sportiva
18 KUA DO COMMERCIO — M

LABANCA <ft COMP.
Grandes vantagens nas loterlaa de fi

Paulo e Blo.
BOOtt-MAKEU

Informações as mais completes sobre
corridas do Rto e 8. Paulo.

CaaMi matrl» — Largo de 8. Francisco.
16 — RIO DE JANEIRO.

Secção Judiciaria

VIDA MILITAR
FORCA PUBLICA

Serviço para hoje:
Dia ao commando geral, major Jovinianp,

(ti i.o batalhão.
O i.o batalhão dá duas ordenanças para-

esta repartição e o serviço do costume.
O 2.0 batalhão dá a guarda da cadeia, a

d,a Tribunal do Jury, escoltas para con-kic-
ção de presos ao Fórum e o serviço do cos-
tume.

O ,*.o batalhão dá o official e o sargento
para a guarda do palácio do governo e o
serviço do costume.

O 4.0 batalhão dá o official para a guar-
da do palacete c o serviço elo costume.

O S.o batallião dá o restante da guarnição
c o serviço dò costume.

Os demais corpos dão o serviço do -:os-
tume.

Amanuense dc dia, sargento Mourão,
Uniforme, 2.0-

**,

Serviço Sanitário
Está encarregado hoje do serviço dc vae-

cinação contra a variola, há Directoria do
Serviço Sanitário, das 11 ás 15 lioras, o
inspector' sanitário dr. Ascanio Villas
Boas,'c do plantão, das 18 ás 21 horas, o
«lr. Brito Pereira, auxiliado por dois fis-
caes sanitários.

Desordeiros sanguinários
jíVos cumpos «lo IUppodromo — Um grupo

do ecreu «Ie 8 n 10 turbulentos, nrma-
dos dc espingarda, com incito todn 11
Boi-lc dc tropcllus — Dois feridos cm
estudo gravo — As providencias da po-
llcln

Um grupo dc 8 a 10 desordeiros, alguns
dos quaes armados de espingarda, vagava
tiontcm á noite pelo campo do Hippodromo,
nas proximidades da coudelaria do sr. I.uiz
Alves, cpmrrièttendp toda a soriu de irope-
lias contra 03 transeuntes incautos.

Por volta das 20 horas, pouco mais ou
menos, por alli passava a operaria Maria
Borges, acompanhada de seu cunhado Ma-
nuel Tavares e do preto Tliiago José da Sil-
va, tratador de animaes, de 20 annos de
edade.

Os desordeiros, divisando a mulher, ap-
proximarám-se, dirigindo-lhe gracejos c ten-
tando agarral-a.

Manuel Tavares protestou, declarando
desde logo que aquella moça cra sua cu-
nhada e que, por isso, exigia que a respei-
tassem.

Mas como tim delles, apesar da declaração
formal, investisse para a moça, o preto vi-
brou-lhe violenta cacetada.

Quasi a seguir nm dos do grupo deste-
chou um tiro de espingarda contra Tiiiago
José da Silva, que recebeu toda a carga de
chumbo na coxa direita.

O menor Januário, de 15 annos dc edade,
filhei de Fraiícisto Perrelli, morador á ave-
nida Rangel Pestana n. 310, passava também

• no momcntia c alarmado com' a detonação
deitou a correr.

Os desordeiros, suppondo que elle era uma
das pessoas nue acompanhavam Maria Hor-
ges, desfecharam-lhe também uni tiro de es-
pingarda, attiiigiiido-o nos membros infe-
riores.

A policia era morna ntos depois seienti fica-
lla da (recorrência, comparecendo no local o
sr. dr. Octavio Ferreira Alves, primeire de-
legado; o medico legisla sr. dr. Paiva Li-
ma, e o sr. dr. Alfredo dc Castro, medico da
Assistência Policial.

Os dois feridos receberam soecorros no
posto da Assistência, sendo Thiago removi-
do para o hospital da Sanla Casa dc Miseri-
cordia c o menor Januário para a casa de
seus paes.

Sobre o facto foi aberto inquérito pelo sr.
dr. Mascarenhas iVcvcs, quinto delegad...
que vae dar caa;a aos desordeiros.

CRIMINOSOS PRESOS
Graças a providencias do Gabinete de In-

vestigações e Capturas foram hontem pre-
sos os seguintes criminosos: ,

Antonio Joa<iiiim 
'dè 

Moraes, por ter, a
16 de fevereiro deste anno, assassinado a
facadas Emilio da Silva. O facto passou-se
em Parnahyba e o criminoso foi preso nes-
ta capital; ... ,

em diversas localidades do interior (Jo
Estado: Victorino Barcheta, pronunciado
duas vezes como incurso no artigo 304 (fe-
riihcntos graves); .

Fernando Antonio d'Avila, ; processado
por crime de tentativa de homicidio; Jose
dos Santos, incurso no artigo 303". Bento
Antonio c Benedicto Antonio, incursos no
artigo 304, do Código Penal;

Antonio Caraz2Í, pnr r.nme de deflora-
mento na pessoa dc Elvira Maria de Jesus:
este ultimo crime deu-se em Santa Isabel.

Santa Casa
apitai em 18 de mar

869;
doMovimento

ço dc 1914:
Exitiam em tratamento, 860; entraram

53; sahiram, 14; falleceram, 2; existem tm
tratamento, rpfi, sendo 5 do Instituto Pas-
teur. ,

Consultas: medicina, 83; cirurgia, 15;
ophtalmologia. 100; oto-rhino-laringologia,
14; pelle syphilis. 29.

Pequenos curativos, 70; operações, 8.
Formulas aviadas: serviço interno, 678

serviço externo. 272.
Falleceram: Francisco 'da Silva e Ame-

rica Montebain, menor, brasileiros.

sea
Dlrectorlii Gci-nl

Officios: dos directores dos grupos de
S. Sebastião, Jahu', Piraju", Siqueira de
Moraes, Mogy das Cruzes, Araraquara,
Mocóca, Capão Bonilo, Fartura, (2), c Mo-
coca; ,

dos inspectores municipaes dc Curnpi 'as
c S. João da Boa Vista;

dos directores dos núcleos . colohiaib
"Monção" c "Visconde de Indaiatuba!1;

do inspector escolar, sr. José Carlos
Dias.

—¦ Paneis despachados:
Dos direclores da Kscola Normal dc Pi-

rassttiiunga, grupos de Jahu' c S. Simão c
da professora tl. Carolina Lombardi. —
Sciente;*

do inspector escolar, sr. Domingos de
Paula e Silva; .do director do nucclo colo-
nial "Nova Paulicéa" c da professora d.
L,eonor dc Campos. — A' Secretaria.

— Ofíicioti-sc ao sr. secretario do In-
lerior:

Sobre diversos pedidos dc materiaes c
impressos escolares;

sobre exercicio da professora d. Amclia
Barbosa;

cuviando recibos de maetriaes das esco-
las das professoras dd. Eulilia Faria da
Veiga c Isabel Silveira;

sobre pedido do director da Externato
ilo Sagrado Coração de Jesus, dc Piraci-
caba.

MENOR AFOGADO
Ko rio Tamanduntcby — Exercícios i'.n nn-

taif-ãaa — Um «lus menores perece nfo-
gado — Soecorros Imiteis

Banhavam-se hontem no rio Tamanduá-
tchy, os menores Luii Vila, de 10 annos de
eilade, filho de Onofrc Vila, residente á rua
Bueno de Andrada n. 47, c Chinero Car-
melão.

. A principio contentaram-se em na.lar pro-
jsimras á margem do rin, mas depois foram,
descuidados, alé ao c;ntro, «-mie uma cor-
Ytutc mais caudalosa os apanhou, arrastan-
do-05.

. Vendo imminente o perigo que corriam.
ós menores gritaram por soecorro.

Leonardo Sguorri, de 13 annos, moradoi
k rua Maria José n. 73, que presenciava tu-
do da margem tapposta, aiircu-sc resoluta-
menie á agua; chegando, porém, ao potilo
onde hiclavan: os dois pequenos, só ronsc-
aj;;iiu salvar Chinero, pois Luiz, já sem for-
ças. se submergira.

. Cliinír*. agarrou-se desesperadamente a

perna de I.c-onardo, sendo assim transporia
00 ali á margem. ...
- O dr. Pedra Nacarato. medico da Assis-
tencia. compareceu promplamcr.-.e no local
do sinistro, mas nada poude fazer por não
t»r àòi Lu:-'- a tempo retirado A agua. -

i No ::o GiOtJtttmt *y-*-na A: seis homens a
er.cura da o-Javer.

Tribunal de Justiça
CAMARA CIVIL

Sessão ordinária em 20 de marco de 1914
Presidente, o sr. ministro dr. Xavier

de Toledo; secretario, o sr. dr. Luiz de
Araujo.

Passagens dc autos
O sr. F. Saldanha passou ao sr. Clcmen-

tino dc Castro a civel 6800 dc Araras, ao
sr. G. Gomide a civel 6985 da capital e ao
sr. A. França a dvcl''733p da capital.

O sr. Meirelles Reis ao sr. Rodrigues
Sette as eiveis 6510 c 7142 da capital, 6235
c 7235 de Santos.

O sr.v. Rodrigues. Sette ao sr. F. Whi-
talcer as .eiveis .7403 de Santos, 7379 de Bati-
rú, e 71.13 da capital e ao sr. V. Saldanha a
civel 6645 da capital.

O sr. Moretz-Solm aosr. E. Saldanha á
civel 7138 dc Araras.

O sr. G. Gomide ao sr. Clementino de
Casiro a civel 7266 de Santa Rita do Pas-
sa Quatro.

O sr. A. França ao sr. Meirelles Reis as
eiveis 5512 dc Ituverava, C951 c 6464 da
capital.

JULGAMENTOS
Embargos

N. 3393 — Avaré — Embarjrante. Oso-
-io Dias Baptista; embargada a Camara
Municipal de Avaré. Relator, o sr. F. Whi-
talcer. — Rejeitaram 05 embargos contra
os votos dos srs. G. Gomide, c A. França
que receberam cm parte.

N, 67^0 — Itapolis — Embargante, Gol-
tseleppe Sclin; embargado, José Luiz Lou-
renco. Relator, o sr. Clemcnlino. de Castro.

Rejeitaram os embargos contra os vo-
tos dos srs. Clementino de Castro c G. Go-
tnidej. Designado o sr. Rodrigues Settte pa-
ra relator do accordarn.

N, j.Sjfl — Capital .— F<nibargante, Joa-
quim Cerqueira; embargado. Autonio Ba-
ptista da Costh. Relalor, o sr. Moretz-Sohn.

Rejeitaram os embargos.

Appellacões eiveis
N. 7443 — Capital — Appellante, o Jui-

zo ex-of ficio; anpellado, Enéas dos Santos
Pinto e outro. Relalor, o sr. A. França.—
Negaram provimento.

N. 7.139 — Capital — Anpcllanle. Leo-
nardo Smilari; 'anpellado, Stefano Zanga-
ri. Relator, o sr. F. Whitaker. — Negaram
provimento.

N, 7300 — Santos — Appellante, Romual-
jíj-, Manuel Dias c sua mulher; appellado.
Joaquim Ferreira e sua mulher» Relator, o
nr. Clementino de Castro. — Deram pro-
vimento.

Foi designado o primeiro dia desimpedi-
do para julgamento dos seguintes embar-
gÕ5.

N. 6922 — Capital — Embargante, Joa-
ntiim Josi5 Rodrigues; embargado, Rosário
Módica. Relator, o *r. A. França.

N. 68<x> — Capital — Embargante. Ra-
«ilibei Rosa c sua mnlher; embargado. Herm.
°Iolz e Comp. Relator, o sr. Meirelles
Rris.

K. (-017 — Capiírl — Embargante. Cio-
vis e Oliveira; embaro-ado. Adriana Cardo-

. Relator, n sr. Rodrigues Sette.
N. S40O — Rio Ciaro. embarcante. João

Teixeira Pombo: embarea-do. «Ir. Manuel
Raymunil" ,1a Silva Pereira. Rrlstor, o sr.
Moretz-Sohn.

cursos no artigo 303 do Código Penal (fc-
rimcntQS leves).

Pareceres — O dr. Adalberto Garcia, 1.0
promotor publico, em pareceres nos res-
pectivos autos, opinou peta pronuncia dos
seguintes réos: José 

'Ferreira 
de aMbttquer-

que, aceusado de homicidio culposo c lesões
corporaes (artigos 297 c 306 do Código Pe-
nal): Anna Caimasso, denunciada como au-
íora de 16 facadas em seu amante Raphael
Francisconc (artigo 304); Benedicto Ra-
mos de Oliveira, como autor de ferimen-
los em José Paulino, praça da guarda ci-
viça (artigo 303); íAndré e Nilo Deodati,
irmãos, denunciados.por tentativa de homi-
eidio em Joaquim.de Qliyeirá Gonçalves c
ferimentos leves cm. Maria Stella (artigo
294, paragrapho 1.0 -è- artigos 13,. 63 e 303);
Jorge Elias Assatí; como autor dé: lesões
corporaes leves cm sua mulher Lúcia Jor-
gc; João Baptista :Zurdi, processado como
autor dc ferimentos leves em Eustachio
Salci; pela condemnação do contraventor
José Severino, no grau médio do artigo 399
do Código Penal (22 dias e meio de prisão
cellular) : e pela despronuncia dc Eustachio
Salci c Salim Salomão ílaidar.

Libcllos — O dr. Mario Pires. 3.0 promo-
lor publico, offereceu libello crime aceusa-
torio conlra Cândido Joaquim dos Santos,
Gabriel Stephano, Brasilino Francisco
Soares, Maria Rosário. Marciano Mar-
unes dc Oliveira. Delphino Alves, Carmin?
Gailucci. Luiza Finisio, Anthero de Frei-
tas Silva, Ventura c José Anlonio de
Campos, pronunciados no arligo 303 do Ço-
digo Penal, por serem aceusados de crime
dc ferimentos leves.

Ferimentos leves — O dr. Vicente de Car-
valho. jui/. da 2.a vara criminal, julgou int-
procedente a denuncia dada contra Paulino
Ambrosio, Paschoal Molia e Luiz Molia, in-
cursos no artigo 303 th Código Penal.

Processo nullo — O dr. juiz da 2.a vara
criminal julgou nullos os tiroccssos instnti-
rados contra Antonio Bnptista Sanches. Jn-
s,' Graquano. Clemente dos Santos e Paulo
Felicio, incursos no artiiro 306 do Coaligo
Penal, por não lerem sido o^ seus termos
assistidos pelo ministério publico.

iiHinuiru LUIHUUHL LI
Asenela Official «Ic Collociifiio

Boletim do dia 20 de março de 1914.
Preénras:
142Ü pretendentes procuram, nesta Agen-

cia:
7456 famílias «le colonos, para a lavoura

cafecira, pagando, pelo trato dc mil pés dt
café, por anno, de Co$ooo a i6o$ooo; por
carpa. dc i2-«xo a 50?ooo. e por alqueire
de café colhido, de Ç400 a 1Ç000.

30 familias de apanhadores de café, pa-
gando, por alqueire, de ¥500 a l^ooo.

420 camaradas para a lavoura, pagando,
por dia de serviço, de 2Ç500 a 4^000.

Offerlas
l administrador de fazonda.
1 escrivão dc fazenda.
1 oleiro.
I agricultor.
Immigrantes: .
Chegados, 107.
Espendoí: tm 23. 23; em 23. 31.
Lotes de lerra «1 venda
Nos núcleos: Jorge TibiriçS, Campos Sa!

les, Saubau'na, Pawjuera^Assu', Ccndc dr
Pinhal. S. Hernardo. Gavião Peixoto e sec
ção Nova Paulicéa; Nova Europa, Nova
Odessa, secções Pinhciios e Paraizo; Nova
Veneza, secções Quilomb*>, Barreiro c S
Bento: Nova Campinas, Conde de Parna-
hyl-a, Dr. Martinho Prado Junior e nas fa-
zendas Cachoeira e Monjolo.

Conlraclos effecluadosz
Direc;ame*i*e: 4 famílias de colonos.
Destino certo: 22 íamiiãss de colonos.
Por agentes: 
Aviso. — Esta Agencia achi-se aberta,

todos cs dias uteis, das 8 ás 10 horas, • das
iz ás ;'"«.

Forur» Civel
O sr. .'r. José Maria Bourroul, juiz da

segunda yara commercial. «lecretou a (allen-
cia do nrgnrtnnte Bírtholomeu Laooròia,
estabelecido á rila da Mnnca com fabrica
ale carnr^. nomeando syndicos os credores
Irmãos Zánelli.

A assemblea de credores rcaüzar-sc-á no
dia 17 de abril próximo, ás 13 horas, no Fo-
rum Civel.

 O mesmo iuiz juleou nor sentenro
a concorda!» de Ângelo Sigolo, mandar, i 1
entregar-lhe a massa.

 O sr. Juiz da segunda vara civel e
rommcrcia! luimologou [ior sentença a con-
corda!?, apresentada na fallencia de Joã".
Varajão.

O sr. dr. Toão Baptista Pinto dc To-
ledo. juiz da primerra vara civel e commer-
ciai. proferiu rrnienca no executivo aue o'
c.-atnmcrcLintts Porfirio Monteiro e Cemp..
movem contr-i o sr. dr. J. ?>f. Corria, cor.
•hrr.nando este a pagar n importmeia dc ..
7:cocÇooo. pedida na ac«^o, juros c custas.

Fprum Criminai
Socicd.tdc 1neprpc.radorci — Foram com

vista ao I.o promotor publico, pira os «je-
v:«áos fins, os autos da fallencia da Socie-
dade Incor^t-radora, cujos directoria furam
denunciado? pels curador fUcal das mas-
sas faüidas. dr. Sylvio Ac. Campos.

IVi-tinrií» — O dr. Adalberto Garcia, 1.0
promotor publico, offereceu denuncias con-
tra: Antônio Maria, incurso no artigo 304.
paragrapho único, do Oidigi Penal (feri-
mentos graves) ; Manuel Claudino. Lou-
reno de tal. Antenio Diogo. Anna de AI-
meida. Lina Mendes-e Nicolmo Roque in-

Tribunal do Jury
Presidente, dr.--Vicente de Carvalho: pro-

motor. «lr. Sebastião Lobo; escrivão, Mano
Alves Cabral. ..

Foi julgado hontem o reo presente Alva-
ro de Castro, incurso nn artigo 268, para-
grnnho'2.0 do Código Penal.

O concelho dc sentença tirou assim consti-
luidn: loão Boncaya. dr. Selnstião Savtres
al" Faria, To-io Baptisia da Silva. dr. Oito

«le Freitas'Barkeuscr, Io«é Rodrigues Per-
alVãn Mario EÜvtttó dc Oliveira Carvalho
loão Oonialve- Pereira Bittencourt. Mo-
nio Leemdas Rhorms. Scednar Knrsse Ver-

nnmin Pereira Sobrinho c Laudelmo
Sehmidt. .... .- „

n aceusado foi absolvido pela negativa
do facto delictnoso.

Sorteio de jurados
Para servir na sessão do jury de abri

próximo, forani hontem* sorteados os se-

guintes jurados:
Arthur José das Neves, Athazildo No-

gueira Preto. Arist;d:s Lopes, Augusto Cor-
rêa Marques. Alfredo de Paula Fernandes,
d' Alfredo Penteado, Adriano Vieira iMen-
desi -\ntonio Ernesto da Silva, coronel An-
tonio Leite Penteado, dr. Antonio Pinheiro
Cha:'.*.» Bruno Rodrigues Viotti, dr. Ucne-
dicto .\iotta, Benedicto Salles Guerra, dr.
Constantino Rodrigues da Silveira, Cândido
de Albuquerque, Diogenes Pinto ; Ferrai,
Edgard do Amaral Sousa, dr. Francisco
Laraya. Francisco Martins Teixeira, Fausto
Sampaio, Gustavo Lintz, Gabriel Pereira de
Andrade, Horaeio Bueno de Lima, Ililar.o
Soares de Sousa. João Rosa da Cruz, João
dos Sanlos Guerra, João Dias da Silva, João

Encaminharam-se — Ao 3.0 batalhão, a.
carta-officio. do sr. Horaeio Ilaggé, dd
Monção. ««
"'inspecçao 

de saude — Vão ser inspeccio-
nsdos de saude pela junta medica da Força,
o 2.0 sargento Antonio Pinto Coelho de
Barros Junior.

Alistamentos — Alistaram-se: no 1.0 ba-
talhão,; Sebastião Vilhena Granado, João
Bayão e João Baptista de Moraes; no 2.0,
Silvino Guilherme dc Andrade; no 5.0, Ave-
lino Alves Rabello; no 2.0 corpo da guarda
civica. Luiz Floreneio da Silva c José Benc-
dicto da Silva; no corpo de bombeiros. La*
fayctte Salles; no corpo de cavallaria, Cice-
ro Pereira Maia e Luiz Antonio Meyer.

•
Transferencia — Deu-se a do alferes Joa-

quim Ferreira Simões, do 3.0 para o 2.0 ba-
talhão, afim de destacar em Piracicaba.

*
Exclusões —- Deram-se as dos soldados

José Pinto, por conclusão dc tempo, e Benc-
dicto Cypriano, por substituição.•

Foram concedidas na Força Publica do
Estado, as seguintes licenças:

Dc 30 dias, para tratar de sita saude, a
Oscar de Abreu Bolina, anspessada do 5.0
batallião;

de 30 dias, para o mesmo fim, a Joaquim
Miguel da Guarda, soldado do 2.0 bata-
lhão;

dc 30 dias, para o mesmo fim, a Hum-
berto Cornelio, soldado do 4.0 batalhão;

de 15 dias, para tratar de negócios de
seu interesse, a Thomaz Ribeiro, soldado tio
2.0 batalhão;

de 13 dias, para o mesmo, fim, a Selias-
tião Ferreira dos Santos, soldado do 3.0. ba-
talhão. ...

¦DECrMA IIKGIjIP jMILITAR

Serviço para hoje:
Uniforme, 4.0.
Dia ao quartel-general, amanuense Lauro.
A lo.a companhia de caçadores dará a

guarda da Delegacia fiscal c dois cabos pa-
ra ordenança deste quartel-general.

Fica á disposição do quartel-gcneril a.
carroça da referida companhia.

Ordem do dia ri". 65.

Requerimento despachado — No re(|'ieri-
mento cm que o corneteiro Fanr.to Komão,
.-!.-< 7.0 batãilíüó de artilheria dc posição, pe-
de S dias de dispensa do serviço com per-
missão para gosar na cidade de Campinas,
don o seguinte despacho. — Como pede.•

Cirurgião-dentista — O sr. general da:
divisão ministro da Guerra, por despacho
dc 6 do corrente, permittiu-me acceitar os
serviços profissionaes offerecidos gratuita-
mente a esta região pelo çirtirgiâo-deiiEista
Brasil Costa, que não terá direito a iiidem-
nização de espécie alguma.•

Forragem c ferragem — O sr. ministro,
em aviso n. i;6, dc 4 do correnle. augmenlou
para 5:obO$000, o quantitativo de forragem
c ferragem fixado para a S.a companhia d:
metralhadoras. •

Diversas ordens — O sr. capitão ccmman-
dante da lo.a companhia de caçadores faça
seguir amanhã para Lorena, o anspessada
Germano Pereira de Carvalho, afim dc se
a-iresenlar ao sr. cornuel commandante do
53.0 laatalhão dc caçadores. I que solicitou a
sua presença para uma averiguação.

* *
Inspecçao de saude — Pela junla medica

composta dos srs. drs.: tenente-coronel Luiz
José Corrêa de Sá Junior, capitão hónora-
rio Henrique Thompson e 1.0 tenente Al-
fredo Octaviano Dantas, feram hoje inspec-
cionados de saude e julgados aptos para o
serviço militar, os civis: Avelino Samuel,
Luiz dos Santos, Miguel Claudino. Tiieo-
«Irro José Custodio. Gustavo de Aguiar, Jo-
sé Amaro, João Miguel. José Ortencio de
Mello, Dionysio Fernandes Dias, devendo .0
sr. capitão commandante da io.a companhia
dc caçadores, verificar praça nos quatro
primeiros, com destino ao 9.0 pelotão de cs-
ia feias e no 5.0, ao 53.0 batallião.

 F'oi exonerada, a pedida, d. Ondina
Sclircclí, do cargo dc professora substilu-
la da escola do bairro do Tanquitilio, cm
Campinas.

¦ Foram concedidas as seguintes li-
cenças:

De hi dias, á professora d. Amclia dc
Magalhães Pereira, da escola do bairro do
Clirislovam, cm Taubaté;

de 30 dias, á professora d. Amélia de
Moraes Brulins, da escola mixta 'lo bairro
do Massaróca, em Taubaté, c á [irofessora
d. Paula Pupo de Sousa Casta, da primeira
escola de Villa Americana, cm Campinas;

dc um mez, em prorogação, á professora
d. Maria José Salles, da escola mixta do
bairro do Barbaceia, em Taubaté.

— Requerimentos despachados:
üç Avelino Pacheco Filho, d. Maria Jo-

sé Salles, d. Paula Pupo de Sousa Costa
c Leão Alvares Lobo. — Sim, cm ter-
mos;

du d. Victalina Alves Villela. — Sim;
de Adolpho Amador Rodrigues Prata. —

Submetta-sc á inspecçao mediai;
de d. Amclia de Moraes limitas. — Sim,

em termos, por 30 dias;
dc d. Amélia de Magalhães Pereira. —

Sim, em termos, por 60 dias;
dc d. Dolores da Costa Neves. — Rc-

queira na farina regulamentar;
de Adolpho Franco Figueiredo. — Pro-

ve coutar tempo para reger escola dc sede
du munieipio;

de Jofié Ruy Barbosa. — Complete o sei-
Io;

dc d. Clotilde Ribeiro de Mendonça. —
Inscreva-se;

de Octavio da Costa Silveira. — Oc-
clarc quando apresentou o documento a
que se refere c requeira por mediação do
director dj grupo em que pretender collo-
cação; •

dc d. Nicolina Delivennert. — Prove o
allegado;

de Thales Castanho de Andrade, d, Lui-
za de Lima Paiva c d. Maria Emilia Vilia-
la. — Requeiram na forma regulamentar;

de d. Amélia Alves da Rocha. — Sclie.
o requerimento c venha por mediação Aa
director do grupo;

dc d. Violante dc Barcellos. — Sellc o
requerimento com estampilha-do Estado:

de Láudelino da Cunha Vianna. — Ao
director do grupo escolar de Boa Espcran-
ça, para informar e devolver;

dc d. Maria Garcia de Andrade. — A'
Camara Municipal de Jahu', para informar
até que data o supplicante deu aula na es-
cola dc Banharão;

de d. Sarah dc Toledo e d. Elmira_ Ca-
tão. — Sim, por equidade. (Comrminicou-
sc á Fazenda) •;

dc d. Maria José de Oliveira. — Sellc;
«lc Ricardo Lopes e José Barroso, ser-

ventes do Museu • Paulista. — Requeiram
por intermédio do respectivo director.
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Foi COIlCOdklo titulo de guarda nocturna
an iu-, Josi*- Maria, pnrn sorvir nas ruaa An-
tonio dc Quclrw. o Itamhf.

RoquorltnonioB despachados:
IJ.. «I. rtosallliii Amaral do Siqueira, —

Ao commando geral;
de .losf; lliirbosii. — Ao ri-, commandanto

gernl;
da- KiiCjih famploul, S.o despacho, —

,TúutIflque-BO cabalmente, nns termog dn
nrt. 1IÍ2, do Regulamento da V'ora;a. I'u-
blica;

dp .laj.ão Antônio doa.SantoB, 3.0 despa-
cho. — I_dentltlque-ae;

da- Augusta do Sacramento, 2.0 despacho,
—• Idontlflque-so;

do 1'asi-haiiil Dcg!llcs, -I.o despacho. —
Requeira íí Repnrtlstto do Estatística c Ar-
ehlvo do Kstado;

da; Ermcto Galei, sohre rcaliznç.lo do
uma tombolp. na cidade da: Piracicaba. —
jYo delegado, parn so pronunciar a respeito
o devolver.

—— OíriclÒf) despachados:
Dn cotnmandantó gçral da Força. PublU

eu do Estado, sob n. 1.094, de 17 do cor-
rente. — Ao terceiro delegado, para Infor-
mar e devolver;

dn Alfredo Ulson, primeiro supplento do
delegado do policia do Araras, pedindo pa-
gamento de vencimentos a que se julga
com direito. — Nada ha quo deferir.

 Requerimentos dospachados:
Do cocheiro da secçuo telegraphica do

"Corpo de Bombeiros", sr. Honorlb Ro-
cha de Oliveira, ptdindo um anno dc 11-
cença, afim de tratar ila sua saude. — Fa-
í;a reconhecer a firma do attcstndo me-
dlcó;

do juiz do direito da l.a vara da cornar-
ca de Ribeirão Prato, dr. Manuel Poly-
carpo Moreira do Azevedo Junior, pedindo
jüstiflcaçüo dn faltas que deu no periodo
de 15 a 17 dr: dezembro do anno próxima
findo. — Junte attestado medico;

do sentenciado Gustavo Ximeiies do
Prado' recolhido !i cadeia publica da ci-
dade dc Gaconde, pedindo gratuitamente
cópia do seu processo, afim de tratar da
sua revisüo. — Indeferido;

do R, Demaròt, solicitando Informações
sohre consumo do forragens na Força Pu-
qltca e mais ropai-tiçiJes dependentes des-
ta Secretaria, — O assumpto cm questíta
diz apenas respoito a administração pu-
blica o a a>sta só interessa. — Assim indo-
firo o podido.

Officios despachados:
Do delegado do Ribeirão Preto, n. 195,

dc Í5 do corrente. — Attendido em avi-
sos ns. 1.135, de 14 de fevereiro ultimo, e
1.643, de 3 do corrente;

do do Franca, n. 3-1, de 4 do corrente,
— Approvado;

do de Bchedouro, n. 47, do IC do cor-
rente. — Autorizo o tratamento.

9

Pre o inunicipio
DIKECTORÍA. GERAL

Expediente do dia 20 de snarço de I9J4

IíKI J*. 1.769, DE 20 ÜE MAKÇO DE 1911

Dispõe sobre relommeiito d«
multas-.

Vashin(-fon'LUls Pereira de Sousa, Prefeito do Mnnicipio de S. Paulo:
Fáçò saber que a Camara, cm kcss3o de 14 do corrente mez, decretou e cc

promulgo a lei 'sCsnlnté:
Art. l.o —-Decorrendo algum motivo que, por equidade, seja de attender, fica

o Prefeito autorizado a relevar as multas Impostas por Infracção do acto n. 443, de
1912, quando o'infractor não tenha reincidido.

Paragrapho unieo — Esta disposição 6 appllcavèl aos casos oceorridos desde 1.0
de Janeiro do corrente anno.

Art. 2.0 — Rev-ngam-se as disposições em contrario.
O Director Gerai da Prefeitura a fiiçja publicar.
Prefeitura do Munieipio de S. Paulo, 20 de março do 101-1, 3C1.0 da fundaçüc

de S. raulo.
O Prefeito,

Washington Luis.
... '''-'ií ¦¦„ O Diroctor Geral,

At-nnldo Cintra.

Requerimentos despachados:
Dc Vicente Daniel, Vicente Campanha,

losé Ciampiruso, Ignacio Piannini. João
i.uzzi, losé Pana. Domingos de Mônaco.
Luiz Carbotie, Salvador Cazella, Ângelo Ca-
tagranulé, Aníonio Garcia, dr. Antônio
Mestha, Francisco Ambrosio, Rosário Mo-
dica e Prancisco Martins de Barros. pediu-
do approvacão de plantas. — .V Director:':.
tle Oliras e Viação, para os devidos fins;

de I-Icrniann Werneck, sobre imposlo. —-
Mantenho o lançamento";

ale Pedro Mosquelc. José Albino Vaz.
lorgc Paeuri. José Sitriniti, _ Cooperativa
Internacional cia" Lapa e >a'uncio Surdo, sia-
bre lançamento. — Attendido'

Devem comparecer, para esclarecimentos:
Ma Directoria dc Policia Administrativa c
Hygiene, o fr. Vicente Manzioni. e no The-
souro Municipal, os srs. Francisco Ranieri.
l?érna'ndo Augusto Martins e Victnte Co-
loinbino.

Acham-se approvadas na Direciona de
Obras c Viação as plantas dos srs.:

Apidc Gorpatti. nma casa, rua CubâtSo,
io: Joamiim C. Cardoso, rim muro, rua An-
ti,i-J'-> C.vlis* Celestino Gonçalves, duas
casas, rua Carlos dc Campos. r.S e fio; Ini-

ciadora Predial, duas casas, avenida Pau-
lista, 13 e 1.3-A; Companhia Iniciadora Pre-
dial, uma casa, rua Immaculada Conceição,
;o; Antonio Rapp, um predio, rua Peixoto
Gomide, 122; João Mttrano, uma casa, rua
Machado rie Assis, 1; João Antônio dos
Passos, um predio, rua Frei Caneca, 14;
Ri.car.d vin Zastrow, uma casa, alameda
Jahu', ;6: Anicllo Lambcrsy, uma parede,
alameda Jahu', 3.

Devem comparecer na Directoria ds
Obras, para esclarecimentos, os srs.:

Barnati De Vita e Comp., Justo Fernan-
des Martins, João Comba, Joaquim D. Fer-
reira, Vicente Emilio.

Ao Deposito Municipal foram recolhido!
IO cães.

Na Inspectoria Geral dc Fiscalização:
Foram multados: pelo fiscal Knéas Pin-

•o, em io$r.oo o sr. Luciano Lopreto, poi
ifaaracção do art. 164 do Código de Postu-
ras:

pelo fiscal Gastão da Silva, cm 30$noo d
sr. Affonso Gonçalves, por infracção do
art. 82 dri Código dc Posturas; e

pelo fiscal Enéas Pinlo, em 30$ooo o sr
Luciano Lopreto. por infracção do art. lC(
do Código de Posturas.

éípilJ
Bolsa i'e S. Paulo

Ol'1'KRTV* ESI SO UE MARÇO
FuDilnp pubMcci:

Aroiice»ain I>*»<!n, Vo».* teria
Idctri, 7." H 10.» uórtef. . . .
lalfm de £ 7.Hin.reo . .
Mom Auxilio AKt';êrit, 8 oto .
Aiaoüco." «1» Duiilo (B0/»> , , .

I.etrr.s:

Von ali,
doro»

Justo Novaes. Joaquim Lun de t-ousa, jos-.
Dias da Silva, dr. José Matta Caldeira. Jo»c
da Cunha Uarros. José Padilha de Cantar-
„.. 1...,;.,.• ln<.í Aueustn de Sousaa Lima.
dr. José Vieira da Costa Valente, Julio Go-
mes Mvim Barroso. Jnvenal de Sou-
sa, ,*r. I.auriston Job Lame, Manuel Vai hi-
iho, Martinho José Ribeiro, dr. Manuel Kl-
b-iro Marcondes Machado, Orlando Paes Ae
Barros, Paulo Seixas Porciuncula, coronel
Paulo Orozimbo de Azevedo. Plinio Te;"í*
ra Ram os. Raul Pinto de Mesquita, dr. V.-
ctor da Silva Freire Jumor e Zefenno Bar
bosa. . , ,

Na referida sessão serão julgados cs sc-
puintes rios preres:

Nestor Belisario de Camargo, Rcque Ma-
naro. Ucnedicio Alves da Silva, Luiz Moi-
lica, Joaquim Antenio de Moraes, Francsco
Troyano. Raphael Furlar,:, Luiz . Ramoí.
João Ousson, Saber Namur. Lacruulo Cd-
1a«;o, Cândido Joa«iuim dos Santos, Giovann
Caguem, Luiz Ferrari, Theophilo Espinhei-
ra. Luiz Luchiui. Giovanni Devoto, José dc
Oliveira Pínio. Antonio José. Severiano So-
rondo c Romano Escacçaíolo.

Réos afiançados: Manuel Fernandes «U
Cunha. Francijco de Arruda Oliveira Ca-
bral, Francico Muratori. Nicoláu Marola..
J.ão Galres, Dc-ninfcs Pereira, Jcõo Da- sarcica. em Tiubaté;

ACTOS OFFKMES
SECRETARIA DO INTEIHOR

Por actos de hontem, foram nomeados:
D. Anna Amélia de Ntgrcires, para sub-

stituir a adjunta do grupo escolar dc Itu,
d. Catharina Pont;

d. Angélica de Azevedo Navarro, para
substituir a adjunta do grupo escolar Ae
Dois Córregos, d. Sebastiana Santangc.o
Machado; . .

Joaquim Martins, para substituir a aiijun-
ta do grupo escolar de Araras, «]. Iracemi
Barroso Pereira; .

Maurício Alves dos Santos, para substi-
tuir o porteiro do segundo grupo escolar
de Taubaté, Francisco Canudo Vieira Ju-
nior.

 Foram nomeados, por acto de hon-
tem:

Os srs. «irs. Affonso Azevedo c Miguel
Archanjo de Paula Lima, para inspeccionar
o professor Aiiolpho Amador Rodrigues
Traia, no dia 23 d0 corrente, ás IJ horas,
na Directoria do Serviço Sanitário;

os srs. drs. Franco da Rocha c Alceu Pei-
xoto Gomide. pira iiir-peccionar o professor
Autonio «Ia SíIts Jardim, no dia 21 do cor-
rente, no Hospício dc aMitnados de Ju-
qnery;

<L Anna Baiard, para substituir a profes-
sora da primeira escola dc Villa Americana,
tm Campinas;

d. Rina Frizz-tro, para substituir a pra>-
fessora da escola* «io bairro do Cliristovam.
cm T -."¦'-.-. :

d. Ottilia Mattos, para substituir * pro- vi ^
fessora da escola mixta do bairro do Mas- oua»ra

(ni-srn «'c P. 1'Hiilo, do 6." emp res-
t'njo  —

Mr.m. da> 7 Otn 57ÍIK10
Ilom ain *.<i'6rt- «W
A:a raquara • • *r
rjAuiam i~4 Ainntra \ , ' . . MÍOOO"-.nium alo Atltala ..',.. --
Cnmnrn alo Arraan* a-. . , ... fSfWW
r-tmnrn rtp Atatô ...'»• i
f*nm*'(*t *e rinrltY . •.-»-- "*
Cfim&rn i\c An^nrnl!* t » V - - —
('nniitrn f!e t*amrt ...*•*• •***
rnmivn rto Hiurct-M ..•••* —-
fatiwrii de Po:nci\!rt  «"^v*.(aniatro íe ('«ti-rim. . . • ' E8Ç0O0
Curonr» «le r-.«i»a>iro .... a —
Camnro ab r>mp'nB ?5$CC0
Cttmftni de (ta-rlphói ..... ^ —
Cnmarn alp Cíüitnrr aOSaOJ
<*-»mnri de (*<*»|urá  -~
1'imita do 114-ralTBtlo . .... —
inaianr» de K>rlrltn 8. (Io Flnhnl. —

>r*T*o*ra do l*»tf 11» » —*
Tatrani «Vi Frnnça
' «..rot-n do (iiinrntlranclá. . . .
ram ara ile testar1""* • • • • • ""
CftiBifft de Itnvcrav» . . i . * —
'"srtwr* de Urrara  —
•'amam de II itinsa ..<••• -r
Omnra de IHrrlInlnga . . • E9tM3
Cusaun do luplrrt  —
Carnara dc Hattnet ..•¦•• -~*
a aiirirl .lr .In'illrnlnl fa$P«
(amsra de Jacirphy  —
Omira de Jmdlnnnoll' WÍIK»
r«m«r«. do lulirt 7 rio FSpiCO
Ctmtn de Jll^alI^^y, Fr. SOO . .
Cntnnrí de M«tt3a> »«"*0
C-m«i» de ilcròm. ...... W$OW
«'nrnira d» Mnry-mlrlin .... -»
(*n«rav» de MPija flni«(l .... —
Tairara de OTlardia  —
Onnurn de Plerlnir-.onhangal» . C0$003
('urrara de Pedreira*  —
Cassam de P»derneiraJ. » . . . —
riiünrn ale W^iünieln». . , : SOJO»!
Camara de rira^unnnea . • • 5M00O
rnnnn. de l'!rt.,rt Fr. 103. ...
Camam de I3iae!cftbh  —
Onur» de Perto Feliz. .... —
Rlhílr«-i Trelo , , WIOOO
rio Freto- ......••> —
-Mio de 114  —
C.---«r« de S. Prnirdn, lf«. MO . —•
Ctirii.!» de B. J.d»Bnt Vlita . SSÍOCO
1'tnm d« nih Boelio. . . . —
Ornara de Santa HIU do Pana
Qnntro  "•

Camnrn dea. Cr«i ío P.!o Pardo. HCjOa»
t>t-ri de ?. Pedro•.•-•• —
Camau» de S. Ilarlm.  —
Ouara de 3. JMo<l« Bocaina. . . —
Ousara de S*. Joe* doi Vtmpot- . —
Caraan d: B. Ioa« «Vt Ria Parda. 13*090

Cnmnrn-
flíUPfl
owsoon

cenícoo otjoio
1:CS0$ 08DÍCCO

8VÍC.H1
85$CO0

80Í00C
101.-J00O

II14000
C3?000

8o$o;n

soicni

75SOCO

- KMDO»

«7$ ro
10UCOC

Caronr.i do B. Manuel ....
Cnmnrn alo Serllíoílnhn ....
('nmnrn «lo Sorrn Neitra ....
Cnmnrn de Tatuhy ......
Cnmnrn de Tnniinrltlnga ....
Cnmnrn de Ti et 4 ...**••
Lnronrft de Llmefra'nmnrn de Ix)rona ......
Cflmftta de H. línqiio . . • • •
Cnmnrn de '!. SltnSo
Cimnrn rio Cternbi

ACÇOES
Bancou:

("ommairrlu o Induslria. . > • .
Sa Pnulo 
t-tfin, n AO d!n« •
r.-lrín da í». Tnnlo
(dpm, a Hfí dlni .......
Coinmciclnl «lo fctado do S. Pnnlo

rrm 80 ot", ........
Idem, a fn «lias
I!ontln.ec0o e att serrai oom IO oio
tn iinlrra.l Am carente .....

Crmpnnh!oí;
raullita, Int
rdom. of ro OlO
Mneyntin •
Idom. o ÍO «Uni. á r. vendedor .
I v.rrn e \,tz de Jnndlahy. . • •
Telophonion «Io 1'nrana. ....
franc. Itlcot., In' »
Hem. eom EO oio • •
Vmníía-liareím 1'aillllata ....
frn1tj.tr!.->! AltMIana. .....
I nx « For^fi C.olrnry .....
Ilthnin»f.hln narlmann ....
Ol-rt» Pnt-1'nu
K.trida dc Ferro Verún 1'lrapora .
t. c Tecido* 8. Bento
Fj e !.«•.* de Aragnary . . , i .
rr'ephonlc* Bragantliui ....
Idem rom 70 o|o ....•¦•
Tmbalí Indmtrlal
Ontin don Rdlaadora*. . . 1 .
Paiillila F. a Lm. ......
1'inltita de Enenrfa PJectrte. . :
Calin Mulna rte Pc-.sRea Vltallclsi
E. Ferro Ae- canta Barbara. . .
Fabriea de ParaftiM)!
immoreW e l*on«truccQtí* • * •
In 1. Aer. de On-rnlltot ....
S*oe. Anon. Cnta Vanorden . . .
Cerre Ja Guanabara
Cortnme de Cirtplnaa
Soo. Annnr. Ca«» Bancaria taao-

nlda» Moreira.
Aarieola l^tt.de .Banhario». Int.
Fabril B. Paalo. ......
Ana* Minenet ^anta P.osae! 10 U
3atcado Villaça"totonltlclo Rodolpho CreapL . .
Acua e ExROtto. de Rib. Preto .
Melhora mento» de S. Paolo, . . .
Idem, ÜO <!!."• • •
halnbo Hantljta .......
Fibrtca de Papel, Int. .....
FtUoriflea Pastoril. Int, ... .
Panllsta de Traniportea , . . :
Contrai dí Amuueni Oeraec .- ¦
Panllata do Seguro* ei M'/.. • •
Arr. e 1'aat. d'Oeate de 3. 1'anlo . —
fOrloct de Piircto*. . ¦ • • « —
Hnbnrbana Panllata I . , • . • —
J. Panlo Alpanrataa  —
Panllata de Eleculeidada .... —
Internacional «la Arauatau Gera** —

85?UU0 —

rsrjooo
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6 CORREIO PAULISTANO - Sabbado, 21 de Março de 1914

Otimnnnhln Moej-nloa. . I . .
PnullntA ilo I-nuea Humnltmla .
Kmp, l-anll-ta do MoiliOMinoutoi

nn PÁrand 
Inclii-trlnl do R. Onrlo» . , . .
íolnplionlcn do 8. Pnnlo ....
Fnlirlandorn rto Papol
pornmlon, Inihnilrlftl cio Oraioo, ,
Pro-liioto» Olilmtooi -ti Quotro-»
rolophotilmi ,1o Faxina ....
_. Bernardo Fnbrll ......
Bmp. Hlentrlolilndo do Amraqutro
Flne/ln TonMtu N, S. dn Ponto. ."Ar Liquido"
rraiiqiilllcliiilft ,,,..,••
Mnnufnotorn Plraalosbana; . • .
Gernl dn Automóvel»
Amlclorln 1'nullaln. ......
F. o Lui! do llhcrnlilrthn . . . .
F. o Ln» do lllbolrflo ITeto . . .
R, A. '("nin Vanordon
r»xl*noní(lnt,.
Acrlooln Pnull-tn 
Foren o Lu» S. Vnlonllm ,,-.., .
Kmp. Kloctrlon P. Pnulo o Hio. ,
llnlorln.» pnrn Oorutnicçficn, , ,
Nnolnnnl do Knlnmpnrln . . . ,
Onppcllllinln Rorrlnlilo 1'epo, , ¦
Vionroliy-Inrtintrlnl •

lliirtldorn Mnn • •
Dlvenflcn .1
FlneAo f Tecido» 1'lnottl (lamba .
UnIilo .Mnln»
Iliitun lirnsil
\Biin o Kxüotlín de BaunV . , .
Iii.llliitn 1'niilUln
Iiiiliislrlnl do 8. l'nulo. , , . .
Inlolndnrn Predial  >
Idem, pom -íO oro
Brniillclrn Puhlloldndo, com 07 Vo
T. F. o Li» do Pnrnnnpnnema .
rnull.tn de Armazon» Oeraes . .
Cln.mnloirrnptilan nrcisllclm. , .
Automóvel» Gnrmtens ItounldKi .
Cooperativo Fabricas de Chapiou*.
Traccan Luz o Forçn Parahyba do

Norle . . .'
Moinho Central d" Mbetr»o Proto
ini Paulisla
Tecidos Cnncnrdln . . • • _ •
FlaçiSo Teelilo» S. JoAo. ....
Parque llalnearln. . i ( * • •
L. . F. Sanla Cnn
Indimlrlnl de Campina! • • • •
Pncllsl
Panllsta rto Drono». Int. ....
Bport o Attrne.fic.» 
K. do Ferro Campo» do Jordllo. ,
Mannf. do Chnpío» Itnlo-Braíllelra
Cnmplnelrn TrnecAo. Força o Lui
Vlcirnrln Scmln Mnrlnci
Laniiicio ICowarlok
Teoldos «Labor
Fnbrlon de Tecidos Yplrnnsa . ,
Eleí-lrlcldado (.orumljÀ. , . . .
Central Ulectrlea rto Rio Claro, .
Electricidade de nnurrt, . . '. .
Man nardy
I, Imp, Cont. eom RO °/° . . .
Industrio o Commerolo Cata - olli
Prevldencln-Calxa do PensOei. ,
Brasllelra'rtePeRiirosc/400/», . .
Fabrica Pamplona.
Usina 1-sther > <
Força e Luz rte Tietó ,,..,..,,,.,
Força o Luz H. Jahn . . . . .
Luz o Forçn rto Jabotieabal . . .
Ferro Esmaltado silox
Kmp. Melhorament ? Urbano». .
Parque llalnearln. . .....
Antarctica
Ituana de Fnrça e Luz
Melhoramentos Poços do Caldai .
E, o L, Norto de H. Paulo . , ,
Astua o Rxicnllo» Salto ile Ttft , .
Itural, Commerolo o Indiutrla , ,
Cnlçnrto ltocha .......
Campineira Asua o Kxgottoi. . .
Pinhal Fnbrll
Pastoril do Alerrartlnhn ,,-'¦•
Fabrica de Meias Iloltmann , . .

DEBENTUltEB

Amlflerln Pnnllfta
ARrloola Rnntn tlnrbnra , . . .
antarctica Paulista ......
Acua 0 líxsottn» de Ilnurfl . . .
Aenn o Kxenltns Snllo rto HA . .
Aciin o I.nz Moprf-mlrlm ....
Acua o Exentlos de Rib. Preto, .
Banco tlnllln , 
Idem a ao din»
ninematotrraphlon Brasileira . . .
Cinlrol rte Armazéns Geraes. . .
(.-.rtnmf. Acnn Vlrancn . . . • •
Kleelrlen liln Clnrn
Plnottl tlnmbn
Pnatorll Aierrafllnho. . , . • .
Pnrqiie Bnlnenrio • •.

-T. Luz F. Melh». Pnrannnaiiema .
Mannf. rto mhan.n» Itnln-Rranllelra
Inrtii.-lrlal rte Rtbe'ino Plrea . ,
Merldlnnnl Paulisla :
P. do Oeste rto S. Pnnln . . .
Forçn o I.nz de Obernhlnha , , ,
Pinhal Fnbrll
Pnnll.tn F. o Luz I
Pnulistn rto Energia F.lentrlon , .
F. L. s. Vnlcntlm. ....'.
F. Tenlrtn» N. Senhor 1 on Ponte .
Cnppelllllrtln Serrleehln Pçpe : ,'.
Kleot. P. "nulo f Rio
Cerrinlca «Vllln linmmy
Uc-^Mn»..•Cnnpnrdfn» , . . •
Jnlila des lindnncloros
Cnrllrtorn Mnr»  •
Pnnrl,.***- A(r«ierf.r**> *
Telenüonloa.rln Pnrnna ....
'orwsgttKng dn Jnhrt ....•>
F. Perfil db'.Honrado? fr. MIO . .
A-nn-é-.ÇjVAI. .Mnitf.itiu Ctyzo*. .
l.nnlílçifnlÇownrlelt'. . • '. ..'•
Pnmnffí.lra Acua e Kxsntln» . .
RnimiÜnhln Mne-llnrrtv ....
Industrial Mnevnnn rte Tecidas .
Fabrica rte. Mela» llnffmnnn. . .
Fnron o Luz-A-nininry .... • • •
K«lrnrtn rte F. S. Pnuln-Onyax . .
Moinho' Central de Rlhclrilo Prolo
Industria) -rte s. Cnrlos
Cnm no* tio Tordfin
Hmp. Eleétrlcin Arnrnqnnra. Inros

rtp> in°/„
If.pm.Mnnv. de R nl«
Francana-cKleolrloldnde. . . • •
Rnelodnde.Annnvinn .0 Kslado rte

R. Pnuln. 7»/,  •
Rno. Annnvmn Ca«a "Vanordon .
CÒmn-Vhliln MplhnrnmpntOB . . .
Fnhrlcn-rte Teelclos S. Jo.ln . . .
Inrtuslrlnl rto S. Pnuln
líinpresn Melhnrnmenlo» P. .Iodo .
Kmnresn Fleelrlelrtnrte llebedonro
Kmnrofn Molhnrflmptitosdo 1'nranA
Ferro .".«mnltnrtn .Sílex
P. líornnrtlo Fn..rl. 
Nnr-in jnl lístnmnnrla . . . ¦ ¦
Oalçftdo Iloííhn
Cnmplnelrn, TrneçAn, Luz e Forçn
Pro.luntiM Chlmlnn» <L. CJitelrocj»
-'Idmrli ?s\n{í} Mnrlnn. . . , .
¦tantfl flopnltn
3. Martlnhn
Uallo Fnbrll
ÍAíz o Forçn do Tlnté . . . . •
Í.U7 o Fnr«?n. do ínHotlonhal . . •
Melhnramonlo» dc Pnrnnnuit- , .
Papo.a r riirtona-roti0 .. .. • •
Pan Mnln-lílpotrif-ldndt. . . * . i
Vln-Ao ?'. Pilnln-Mnlto Clrnsso . .
Pftríínrtnntie de Flpotrlcldnde. . .
Paulista de Armazenf ílernei . •
I,n?. o Forçn d ii Pnnln (ími . • •
Forçn e l.uz Rlhelrilo Prelo. . .
Induilrlal do (Inniiillin» . . . .
Palirlrndora ,dp Parafusos. • . •
Lllhw.Tanhln llnrtmann . . • •
Perrt»-Plrap_ra
•Orlnn. rte narrclos
Pnrnhyha do Norto
Indiislrlnl «Casa Toile
Lur. e Força flo Jundlahr . . •
Fnrça e Lu» Norle rte S. Pnulo .
Eleetrloldide rte Rauril
Teeelasem de Recla
TelcDhonlca de 6. Panlu . . ,

_50$000 —

_0$-00 2.000

fOpilOO

— 250 f 000

— 2.10(000

200$000 —

— I00$000

200.?00'J 2S0.050

— 200(1000

AoçOou
dn Compnnhla Banllstn do Tooola«om
da (loinpnnhln P.oglslndora llo Snntos
do Moinho Bnntlitii
da Companhia Paulista do Armaiom
(lornos : • •

dn Compnnhln Pastoril do nibolrtlo
Plros .*•.:*.'

dn Compnnlila Intornaolonal do Ar
mnions (lornoi

dn Companhia liitorinodlnrla do Calo
Knntos 

dn Compnnhln Contrai do Armnzon.
(Icrno

rto Cnnipnnlilnrto Pnsoa-Sanloi, . .
da Companhia Pnullsln do Vim For-

rons o Fliivlnos 
Ja Companhia Mogyana rto Kitradni

do Forro o Navogaçilo
da Compnnhla Pugllil
da Cnm mnhla Paulista de Terris o
Colonização

da Companhia Chimloa o Agrícola
Hanllstn

da Companhia Santisln do Ilordadoi
laCoinpanbla Ensaocndora e llebeno

lleladora do CafcS, 80o/o ....
cia Compnnhla Cerâmica Snnllstn. .
da Oomifanüia Rantista do Drogas. . — -
Companhia União rte Transportei . — -
Companhia Auto Unrage  — "
ia Compnnlila Inlornaclonal Cine*
mntugrnplilpii  ~* "'

da Companhia Agrícola Paulista . -
da Compaubln tonitraolora do 8an.
tos
Foi deolnrndn a vonda no dia 11) do oorrento i

Libras  S8-000
Franoos  M.WÇ

— 200$()00

1CDÍ0CO

20B5C00 —
221.000 —

EM.000 000$000

S80Í000 E00.$000

1107003 —

100$OOD —

I,

_ tUfOOO

P5Í001
75?0O0

BI.Í003

O5ÍO00 .

OSfOOO

ROÍO00
00-000

Bolsa do llio
VALORES DA BOLSA.

movimento foi o seguinte:

Vendas

Fundos públicos:
Apólices geraes dc 5 o[o: i a
Ditas: i, i a 
Ditas: I, I, i, 2, 3, 5, _ a ..
Ditns: 
Ditas: 3 
Ditas (200$) : 1, 2 á razão de
limpreslimo Nacional (1909):

10, 15 
Dito: 1, 3, 4j ., S, 6, 2, 8, io,

o, 20, 20 
Dito: 13 
Empréstimo Nacional (1912):
.4 

*' .v,.-.
Empréstimo Municipal (1960):

=0, 50 
Dito: 25 50 
Dito: 50 
Estado de Minas: I, I a .... ..
Dito: 1, 2, 3 
Estado do Kio (4 ojo): 4, 13,.

14 -a
lla..cos: .

Coi. crcial: 15 a .. .... .. ..
C. diversas:

Docas da Bahia, 210, 250 a .. ..
Dito: 100, 1000 .. ., 
Loterias Nacionaes: 100 a .. ..

Debentures:
Antarctica Paulista: 20 
Trajano dc Medeiros Compa-

nhia: 79  io^ooc)

8oo!fooo
825Í000
_\3o$ooo
l_4o|ooo
í_.|_|000
830^000

8o3$ooo

So4$ooo
805ÍJ000

Si5$ooo

i94$ooo
194.500
ígáfooo
780I000
Sosljooo

825*0011

l35$or?

21?000
. 2i$50o

I4$ooo

200Íf00CI

Socielc lunanci.rc vi:__7$i__
A mesma. — Snecas 2,468
A mesma — lfranços 12.3.10

Levy c Companllia  10:104^480
Os mesmos — Saccas 2.339
Os mesmos — Francos 11.69..

Nossack e Comptinhia  8:G40$ooo
Os mesmos — Saccas 2.000
Os mesmos — Francos 10.000

Leon Israel c Bros  8:ioo$txx>
Os mesmos — Saccas 1.875
Os mesmos — Francos 9.375

Hard, Ráínl c Comp. .... .. S,0-3p°9
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Eugcn Urban
O mesmo — Sacoas .
O mesmo — Francos.

Naumann Gepp c C, Ltd. ,.
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

E. Johnston c C, Lld
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Dr. Antonio Castro Prado ..
O mesmo — Saccas .
O mesmo — Francos .

Leme Ferreira c Comp. .. ..
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Mac. Langhlin c C, Ltd. .. ..
Os mesmos — 'Saccas

Os mesmos — Francos
Whitaker Brotero c Comp. ..

Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Cuslav Trinks e Comp.. .. ..
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Helli c Companhia ..;,..-• ••
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Companhia Krische
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

00 3*03 —

too;o:o 04foco

ro$ooo

70?000

80$000

7IÍ*!0"0'
M.CO.)

205:5001

.0.-0)

00.000

fRSOOO —

eaíooo

[OfOOO

805000

Í-7..00)

E-ISilOO

9O$0O0 70$003

X20$000
£o8$cioo

83'j;ooo

I94I500 -
Í02Í.0PÓ -

290^000
29(J$0O0

1:000$' -_
l7S$cob
I.loíoól)
)45$ooo'
loofocfj
21OÍ0O0

I f)$<,inp
5i|o-)0

65.000
140^000

200;c»o
Í5ÒSCÃÔ

I7o?nno
2I$OIX1

470J000

iè$òoo

c.
825$ooc*

P50ÍC00

8o3$ooo
68o$ooci

8oo$ooo
82$0OO

425Í000'420'iooo

i93$5oc.
l^íooo'i'5H$Ó_o

íá.iíooo
286'Í'ooo

98*00(1

;172*000'132,000

1303*00,0
ori^ooci

202*1)00
io2?or.o

OófOOO

97Í0O0

97Í00O
80.S0C0
uo?coo

ULTIMAS OFFERTAS

Fundos nublicos:
V.

Apólices geraes de 5 o|o 83ü$ooo
Empréstimo Nacional . .

, (1903).  . . 
' —

Empréstimo Nueional . .
(1901)) .......... 8os$ooo

Dito de 1910 (3 o|o) . . —
Empréstimo Nacional . .
(1911)  . — 8oo!fooc

Empréstimo Nacional . ..
(1912) ........ 830*000 —

Estado do Espirito Santo'' 
.. o|o)"Estado 

de Minas ....
Estado do Ri_ (4 olo) . .
1 ; . (6 ojo) 
Dino (nom.) ......
Emprc.nimo Municipal ..

(1906) . -., ...... , ,' .
Dito (iiom.) ....: , .. i , .
Dilo dc- Í90Ç) 

'. 
. . :-V;¦'.

Dito (í 20)
Dilo (119111.) ......
Dito do Eslado ¦ de S.
Paulo

. Bancos: - -."-: tí. 'i

.Sr.asil ..;'*.. i .. . ; i . . i.
'Ccj.inmercia! .'.'. , ,*'. .J
Comniercio' .''. , ". '. ".

l.avcjtiia c Commercio ..
Mercantil 

'. •. . , •". . .
Nacional Brasileiro" . . .,

C.' dc çsTfáflas dc ferro:
Minas çle S. Jeronymo ,
Rede Sul Mineira . . .

C. ile seguros:
Integridade
União dos Proprietários.

C. de tecidos:
llraíil industrial • • • •
Confiança .Industrial . .

C. diversas:
A. Familia
Carbureto de Cálcio . .
Docas ila Baiiia ....
Docas dc Santos , . , .
Dito (nom.,  .
Industrial Sul Mineira .

Deijentiircs.i
Alliança f fabrica) . . ,
America Fabril . . .,- .
Botafogo ;
Carioca (fabrica) . . .
Confiança Industrial (Ia-

lírica) .........
Industrial Campista . . .
Linho Sàpopemba . . .
Magéense (fabrica);. . .
Manuíactora Fíuminen-

se ...
S. Bernardo Fabril . .
B.nco União de S.
Paulo

Docas de Sanlos ....
Fiat Lux '.. i"Jornal do Hrasil" .'. .
Mercado Municipal ...

Letras hypothecárias:
B. C. R. de Minas .7 o|o) — I02?ooo

i75$ooo.
140Í000
ígoÇooo.

i6o$ooo
ICJOÍOOO
175S000
150*000

I3o,*.ooo
l9*!.*ooo

Roíooo
iHsíooo
185.000
172Í000

Soíooo
4$ooo

. 50*000

20$5O0
450*000
470*000

145:000

i7o$ooo

Diversos  .. ••
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Café Mineiro
Societé Financicrc

A mesma — Saccas .
A mesma — Francos .

Leopoldo Figueiredo e Comp...
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — FVancos

E. Johnston e C, Ltd
Os mesmos .—- Saccas
Os mesmos — Francos

1.3H5
6.92S

51400*000
1,250
6.250

3:78o!fooo
«75

4.375
2I738P0

6.34
3,170

2:194.1*500
508

2.540
2:160*000

500'2.500

1:209*600
280

2.400
i:o8o$ooo

250
1.250

D33$i20
216

1.080
6o4$Soo

140
700

I2çj|òpd
30

. 150
34$56"

8
40

2:i7o$5oo
532

1:506
1 :.527$28o

374 C20kl.
1.12.1

1:28j)$_8o
316
948

CAFÉ' EMBARCADO
SANTOS, 20.

Café embarcado no vapor allemão "Cor-
dolxt", sabido em 19.

Para Hamburgo:
Naumann. Gepp e Comp- •. •• •• ÍW
Eugen Urban 1.000
Hard, Rand e Comp'. .. .'. .. .. 750
R. Alves, Toledo e Comp. ........" 25O'
Zerrenner, Bulow c Comp \ • 156.

Total 3ti_.'s

BELLI & CO. DESPACHANTES
•uccEssoRsa oe carrarssi * c*.

0. PAULO . SANTOS • RIO JANEIRO

ALFÂNDEGA

184*000

Valores da liolsa
Vende 3 do dia 20:' 

FUNDOS PÚBLICOS
IO apólices do listado, C.a sé-

ne, 
BANCOS

" 
acções do Banco Commercio
Industria S. Paulo, 

COMPANHIAS
acções da Companhia Mogya-
na Krde Ferro, 
acções; da Companhia Mogya-
na E. de Ferro, 
acções.da Companhia Mogya-
na E. dc Ferro, a .. .. .'. ..
acçgcs 'la Companhia Mogya-
na E.-de Ferro, 
acções" di Companllia Mogya-
na E.~de Ferro; a .. .'. ... .,
acções. da .Companhia S. Ber-
nardo Fabril, 
acções da Companhia S. Ber-
nardo Fabril, 

DI_BENTUr.ES
debentures .da Companhia T.
Luz c Força, 
debentures do-BanCo União
S. Paulo, á .*. *..* .*. *.

debentules. dol Banco União
S. Paulo, 

46

17

8

3

30

320

240

79

50

49

970*000

381*000

270$OO0

2/0?000

270*000

270^000

2/0$000

10*000

IO$0OO

85$ooo

67$ooo

67ÍP000

Bolsa ilo 8anTo3
Curte o.ncla. d* venais BuMiei»

ÒFFKRTA-
Oambio,

t«trai r«rtlnil(ir*« n . dia*.
•- • N » .

banctirUi • 5 • ,• so • .
l-rancoi num GC9
ApoHeM.

flo HmrraUnin exlerno de £-..«..„_.
I5.O0O.I*0O-<M)

00 EilulodeS. Ptalo.í.* tírla. . .
• »» •* 7.- • « .
• » *• ¦' V* • • •
• »• •'V."*» • .
» • • » io.* • • .

IMins.
ta C-mura StnnlcitMl de 3. VIcent»,

»px-Jan,,%" .'..••••••.
lf*;1-;-P"

tm t -:.-;:. '.' Tfr»l««ii d« Seda
I-V-. .:-.-::-:• - I . 1-Q. -. .

•Ia ' - : • -:.'. -:¦:: dt AffiilC"
-•.;..,. exjaioa

V«n*1. <*otnri>.
16 21131 15 BtK
16 21.-2 15 21132
15 21131 IS 23:32
16 9|16 16 11116

I.-O0OÍ
I-.0OT»
IrC-pJ.
1 1--G.
íicoii

913?
tllf
•-11Í
Wil
(«II

92.001. —

«$0O) -

io;»» —

I__0.VnF__E.i_9-
TITOI.OS nitASILKIROS

Fnle
KPOI.ICFS—Federm» ISRM. . 0/0 .

189S. 6 0/0 . .
Fnnrtlnt* 5CtO.

„ IBOS f, 0/0 . .
,r ,i 4 0)0 Conrcr

3
81
!>R ll!
93 1|2

toou

no/o.

»9n, min
M'Ol.iora—Foilcrac» 60 0
¦1. 1-anln. IPR8

., 1800
,. 10(11 ......
., mis, 6 nm. ...

Rio de Janeiro, Muntctrtnllilado,
Reilo llnrliiv.tR, IQOV «n/0 .... .
I.eopolcllnn Rnllwii» Co., I.W.. Rloek
?, ÍMcilo Ilallwnv r.o., i,h., Ord.. .
nrnr.lllnn Trnellon I. nnd 1'ovrer Co.

I.t'1. Oni.. r.t-.nr-..i
llraiill Fnlliriií Co., [,id. Ord. . . .
Dumotil OoiTee Co., Ltd., 7 1/2 0/U Cnm
l'ref

c*on«orc!«doi InRleica. 2112010 . . .
Mi-iicflii Wcstcjn

07
91
97
9»
93
98 l|2
18 lll!
98 .
66 l|2

525 112

H
22

ttr.nttm
71
86
9S 112
M

68
92
97
91
93
98 lii
BR1|?
91
117

220 l!2

f2
23 112

9 3'l 9 314
74 3:4 75 11110

7

RendimenUs flscaes
SANTO», 20

Alti-dega i
Papel
Ocirn
(Jonfumo . • ¦ • •
Kalampllhaa . . . .
Verba. ......
Unia». . .*¦-. . . .
Ueençaa. . ... . .

• lotai. rjmwM
Ktiida dcale l.o do mat, 3.871 tu .795
Rwebed-tl»

Bxporlario Panllsta .
Exportafüo Mineira.
Kxp-sillente . . . ,.
Imp3ll03rf . .- . «"¦',
r.«t«m. Ilhai .....

916611427
68 6181419

6 813)960

rçisiopi
I81ÍI7S

2:l7nÍnO0

86.S69 SS50
4:93!?l'.*0

18'tOQO
I:l37.,dl8

. lai.õl. I
Total. BI MIMI»

Cale despachado i
PaulIiU . . .
Mineiro .

19.741 e - k«.
I.V2! e 20 k».

Ren 1« em liancoi i
PaalliU .
Mineiro . . .

Total

Total

2-J 9-t I c *¦» «»

98 7-0. -
3 667.-

101417.—

KXPORTAÇAO DE CAFÉ'
SANTOS,

Relação dos exportadores que pagaram
direitos na KeccbtJoria de Rendas.

Café paulista
R. Alves Toledo e" Comp  21:6oo?ooo

Os mesmos — Saccas 5.000
- Os mesmos — Francos 25.000

SANTOS, 20 •
Conunissão*da Tarifa.
Em reunião de quinta-feira passada esta

commissão deu parecer sobre as seguintes
qucslões: - --.- ¦¦¦'¦'¦ .

N. 402 — J. B. Pimentel Filho despachou
em primeira conferência como quaesquer
nutras obras de madeira não classificadas,
laxa de 50 por cento " ad valorem". —
Decisão: Partes de orgam, "ad valorem"
de 50 por cento, do artigo 97S, não pagando¦nicnos 'de. 3'50$ooo. ' .**•.,
;!/.N". ;403 ^:-A. Estrada dc Ferro vSorocãba;

na dèspacKóu-.pela-nola ..13Í85S como .obras'
não classificadas dc ferro batido, simples,
taxa de 400 réis. — Decisão: Obras não'
classificadas .."de còbfti simples:.C_ objectos,
inatlieniaticps, "ad valorem"-de 15 por cen-
to, do artigo 875. ã§í_wi '«-

N. 404 — A. Tronime! c Comp. pcdiiWK
.exame prévio. — Decisão: I,inoleocallaÜc>,
sobre aniaçcm,. para forrar salas, da tax.af
de 2cx> réis-por kilo, ilo aftigo 1.0, n. I, da

.vigente rlii _ órçamentarjai -
; N. .-405 — A. Baeta Nèvc-i-, despachou pel.*»-
.nota. 24.912 como .papel hyfjienico, da taxa
de 3"fco. réis por kilo, do-artigo 12. — Dcci-
são:.'.Bem despachado. :.:-*u

N: 4°5 — Q mesmo despachou pela nota
26.,\). tomo oliras não classificadas de ma-
.deira, taxa. de 50. por .cento,- " ad valorem ":
— Decisão:' Assento, para cadeira, is:o é,
peças 

'avulsas 
dc madeira, da taxa de 3$.

N. 407 — O mesmo despachou em primei-
ra conferência como estatuas de mármore,
laxa de 50 por cento, " ad valorem" do
artigo 6iõ da Tarifa. — Decisão: Mercado-
ria omissa sujeita á taxa de 50 por cenio,
" ad valorem ".

N. 40S — A Companhia Estrada de Fer-
ro de Goyaz despachou em primeira confe
rencia copio pertences de locomotivas; do
arligo 1008. da taxa dcl5 por cento. —
Decisão: Peças para carros de estrada de
ferro, sujeito á taxa de 30 por cento "ad

valorem ".
N. 409 — A S. Paulo Electric Co., Lld.,

despachou como asbestos cm obra não elas-
si ficado, taxa de 20 por cenio, do artigo
617. — Decisão: Bem despachado.

N. 410 — A. Trommel c Comp. despacha
ram pela nota 26.129 como taxas dc fer-
ro, do artigo 751. — Decisão: Pontas de
Paris, laxa de 400 réis por kilo, do artigo
751.

N. 411 — Companhia Puglisi pedindo
classificação. — Decisão: Cimento em pó,
typo "Fortland", taxa dc 15 réis por kilo,
do artigo 625.

N. 412 — Rieckmann e Comp. 
'despacha-

ram pela nota 27.731 como cordoalto de al-
godão, taxa de i.$ooo por kilo. do artigo
433. — Decisão: Cordão não especificado
de algodão, taxa de 2*800 por kilo, do ar-
tigo 444.

N. 413 — Leopoldo Figueiredo e Cia.
despacharam pela nota 23.669 como tecido
não especificado dc lã puro, taxa de 7$200.
— Decisão: Cachcmira de lã, do artigo
4S8. laxa de 7$-*oo por kilo.

N. 414 — J. Cantei e Comp. pedindo
classificação. — Decisão: Lenços dc algo:
dão bordados sujeitos á sobre taxa dc 30
por cento, da nola ti. 58.

¦N. 415 — B. Pinheiro c Companhia des-
pacharam como mantos dc qualquer tecido;
d:* linho, para animaes, taxa dc 3$ooo por
kilo. Decisão — Capas para cohrir animaes,
dr tecido dc linho, da taxa de i2$ooo por
kilo, do artigo 520.

N. 416 — Anlonio J. L. Braga, despachou
como obras não classificadas dc ferro ba-
tido galvanizado, taxa de 600 réis por kilo.
Decisão — Amostra n. 1, navalhas com ca-
bos ordinários, taxa de 4$ooo por duzia ca
amostra n. 2, como porta lâminas, utensílio
manual, não classificado, taxa dc 600 réis.
do artigo 1.025.

•N. 417 — fi.- Ernesto Guimarães e Com-
panhia despacharam cm l.a conferência, co-
mo tecido não especificado, de seda calgo-
dão, cm partes eguaes. Decisão — Tecido
de seda com toda a trama dc lã, apresen-
tando do lado da seda visíveis dc algodão,
de. taxa de 5Ó$ooo por kilo; do artigo 595.
cem o abatimento de 60 por cinto.

-N. 418 — Os mesmos, pedindo classifica-
ção. Decisão — Filo de algodão bordado, a
seda, da taxa de 18*000 por kilo, com a
sobre-taxa dc 30 por cento.

N..419 — 1'asqual Gomes e Companhia,
pedindo exame prévio. Decisão — Prospc-
elos ou cartas, taxa dc 150 réis por kilo.
do artigo 610.

N..420 — Vicente Craig c Companhia des-
pacharam cm l.a conferência, como cami-
sas de tecido de algodão, branco, cmfcita-
das. Decisão — Camisas de algodão enfei-
tadas, sujeitos a direitos "ad-valorem", na
razão de 60 por cento, não pagando menoí
dc i6?soo por duzia.

N. 421 — A. Freire e Companhia despa-
charam pela nota 27.171, como colla ou ge-
latina não especificada, da taxa dc 700 réis,
c como papel envernizado, da taxa de 500
réis. Decisão — Amostra n. I, albumina ani-
mal secca. taxa de i?50O por kilo. do artigo
180. c a amostra n. 2, para ser ouvida a
Alfândega do Rio de Janeiro-

N. 422 — V. Martins e Companhia pe-
dindo classificação. Decisão — Brim de al
godão jrara roupa de homens, da taxa dc
z$ooo, do artigo 474.

N. 423 — Belli c Companhia despacharam
pila nota 23.14c, como obras não classifica-
das de cobre simulei. Decsõo — Uranj-.Ias

dc cobre, simples, taxa dc 2$ooo por kilo, do
arligo 699.

_N, 424 — Os mesmos,'pedindo classifica-
ção. Decisão — Relógios coiii caixa de ma-
deira, de 65 centímetros de cumprimento,
da laxa dc 4$ooo por unidade,

N. 425 —. 0. Tomasclli e Companhia des-
pacharani pela nola 25.9.16, como bolsas dc
couro. Decisão — Carteira de couro, laxa
dc io$ooo por kilo, do artigo 1.038,

N. 426 — Plinio M; Lopes despachou co-
mo amostras sem valor. Decisão — Amos-
Iras, os retalhos apresentados, devem pa*
gar como casemira cie lã pura, até 450 grani-
mas por metro quadrado, taxa de 8|ooo por
Itilo, do arligo 517.

N, 427 — G,'Toinasclli c Companhia pe-
dindo classificação. Decisão — Parte inte-
grante dc machinismos para fabricas de
fiação c tecidos, "ad-valorem", dc 15 por
cenio, do artigo 1.004.

. N. 428 — J. P. Machado pedindo classi-
ficação. Decisão .— Columna dc barra, para
adorno dc jardim, taxa dc 800 réis por kilo,
do artigo 620.

N. 429 — Dc Saonc e Mal falti, pedindo
classificação. Decisão. — Alcatrão, taxa
de 20 réis por kilo, do artigo 121.

N. 430 — C. P. Vianna c C. despacharam
como pregos simples, taxa de 300 réis. Dc-
cisão — Pontos de Paris, da taxa de 400
réis por kilo, do artigo 751.

N. 431 — Pasqual Gomez c C, despacha-
ram pela petição 11. 1.954, como mariscos
ein salmoura. Decisão — Crustáceos cm
conserva, conforme já foi resolvido.

N. 432 — Wciszflog Irmãos c C. despa
charam pela nota n. 23.699, como papel liso
para escrever, taxa de 350 réis. Decisão —
Papel dc seda para copiar, taxa de 600 réis
por kilo.

N. 433 — B. Machado c C. submetteram
a despacho, em primeira conferência, co-
mo alacluras dc gaze, simples (curativo dc
r.istcr). Decisão — Cadarço de linho não
especificado, da taxa de 2*,8oo, do artigo
540.

N. 434 — Os mesmos despacharam pela
nota ii; 27.503, como filas dc algodão, taxa
dc 8$. Decisão — Cadarço dc algodão não
cpecificado, da taxa dc 2$8oo, do artigo
444*.

N. 435 — Os mesmos submetteram a des-
pachòj pela nota n. 27.300, como botão dc
vidro, cia taxa de i$3oo. Decisão — Amos-
Ita n. 1. como botões dc vidro de qualquer
qualidade, taxa de l$300 por kilo; quanto
:'i amostra 11. 2, tendo pedras sobreposas,
formando enfeites, convém ouvir-se a Al-
fandega do Rio, por.isso- que os botões de
vidro com enfeites sobrepostos são consi-
derados adereços de. vidro, parecendo que
os dc cclluloide perdem tambem a deno-
minação própria para; serem classificados
como adereços.

N..436 —. Leopoldo Figueiredo c C, des-
pacharam pela nota n. áj.861, como camisas
dc tecido dc 

"ponto"dc 
meia de lã dc qual-

quer qualidade, Uxa dc.22$, do artigo 520.
Decisão — Amostra n.; i, roupa feita de
ponto de meia de lã, da taxa dc 24$ por
kilo, do arligo 520," imostr» n. 2, deve ser
ouvida a Alfândega dô Rio de Janeiro.B. Machado e C„ .pedindo clasiffica-
ção. Decisão — Apresentem as amostras,
sobre as quaes estão em duvida.

Carlos José da Rocha despachou pela
nota n. 26.054, como tintas preparadas a
agua, da taxa de 8o- réis. Decisão — Só o
Laboratório Nacional de Analyse poderá
determinar a porcentagem de anilina, afim
de se estabelecer a,classificação.

A. Baeta: Neves, despachou pela nota
n. 24.940, como oleo dc petróleo para lu-
bri ficação de machinas, taxa de 40 réis,
do artigo ,161. Decisão.— Ouça-se o Labo-
ratorio Nacional 

"de' *Ãnãlysès. ;.
Affonso Pinto, pedindo reconsidera-

ção de despacho da decisão n. 370. -— Dc-
cisão: Esta commissão mantém o seu pare-
cer anterior, isto é, rodisco de ferro, da
taxa de 700 réis por kilo, do art. 753, com
o augmciito dc 20 ppr*cento, por serem gal-
vanizaclos. '¦. 7. ,•'¦„ ¦ .

A. Tracanelh c Companhia, despa-
charam- pela.nota n.íSi,'.656, comp azeito-
nas de qualquer cjiialiítóde:' — Decisão: Ou-
ça-se a _\lfandegjfc-.do4*JlÍQ:yJe..Janeirp.p;•-.."
.'.-— Leopoldo Figue_ir'edò c Companhia,
despacharam pela rfSá"'n. 26.723, copio
saias dc-ponto dc ijieiâÃou malha de lã,-.!'-

Scãide iBÇooo j.on c!uzjaf,(tip ;art. 52.0, — De-
cisão: RclativamcntCvjáiãrrjosfra, n.,, i, qtie

jtratando-se" dc 
' fõu*p1a^TOtà'-'-eguaÍ''',á_ eme'.-açompailhoitJ 

o requermíiAiro protocollaoo,
¦sob n. 6.46/,'a rcspeitcMlo >qual pediu que
fosse consultada .a.: Aljíindcgir..do Rio'.dé
Janeiro, deve-sasaguai:ciir_ a resposta dessa
consulta; quanto á ariostra.fi. 2, ouça-se'.{.' Alfândega'do, Rio dí. Janeiro. Pj ,.¦'¦'.— B. .iMachado o Companhia, subriicUc-
rãm a despacho pela r^ptà n," 26.646, como
iáquétões dè ponto dçjnicii.ou malha.cie

.lã: — Decisão: Aguarde-se a consulta fei-
,ta á Alfândega do'Rio de JanSirò "sobre

tríercadoriâ idêntica. ¦
Os mesmos, despacharam pela nota

n. 27.516, como jaquetões dc ponlo dc meia
ou malha de lã. — Dcqisão: Ouça-se a Al-
fandega do Rio dcjaiieiro.

Tiveram entrada na primeira secção
hontem c foram distribuidos aos funecio-
narios abaixo, os scguiiiles manifestos:

Ao sr. Serra, o dò*_H."29T, do vapor alie-
mão "Macedonia", nroéedente de Antuer-
pia, consignado .1 Thcodor -Wille c Com-
panhia.

Ao sr. J. Caldas, o dç n. 292, do vapor
inglez " Demcrara", procedente de Liver-
pool, consignado a George' W. Ennor,

PARA', 20
O paquete 

"Brasil", do Lloyd .Brásilei-
ro, sahiu ante-hoiileni para Maceió,

TUTOYA, 20
O pacpietc 

"Olinda", do Lloyd Brásilei-
ro, sahiu ante-hontcni para o Maranhão.

SANTOS 
"

Vapores esperados
italiano, de Buenos Aires c

res e cscaias •••*.,• *
Dronsa", inglez, de Callau e
Vlive", austriaco, de 1 neste

escalas,
c esca-

21

22

2J

23

23

23

24

24

24
24

24

24
25

25

25

26

27

28

29

30

31

3i

8

Ao sr. Luiz Corrêa 1,1,'acs, o de n. 213.
o vapor italiano "Cordova", procedente
ci Gcnova, consignado á. S. A. Martinelli.

Movimento maritimo
EMBARCAÇÕES' ENTRADAS

- ,-, -pSANTOS, 20
De Gcnova c escalas, com 17 dias de via-

gem, o vapor italiano ".Cordova", de 3.002
toneladas, carga vários generos, consignado
á Sociedade Anonyma Martinelli;" .._ .' 

de Liverpool e escalas, com 21 dias dc
viagem, o vapor inglez " Demcrara ", de
7 292 toneladas, carga .vários gêneros, con-
signado a G. W. Ennor.,..

Sabidas:
Vapor sueco " Axel Johnson 

", com cafe.
para Buenos Aires;

vapor inglez "Everilda", cm lastro, para
Santa Lúcia; •"'

vapor belga " Yverhandcl", em transito,
para o Rio Grande;

Vapor nacional " Cubatão", com vario,
gêneros, para Pernambuco;

^vapor inglez "Demcrara", com café, para
Buenos Aires; -__, ¦

vapor allemão " Corrjcnles¦", cm lastro,
para Buenos Aires;

vapor italiano '* Cordova
pa'ra Buenos Aires;

vapor inglez " Rurnicsc
café, para Nova Orleans;

vapor allemão " Christian
sito, para o Rio Grande;

vapor allemão " Macedonia", em transi
to, para o Rio Grande.

, cm transito,

Prinee", coin

X", cm tran-

TELEGRAMMAS

PARANAGUÁ", 20
.- O - paquete 

" Itapoan % chegou hontem de
Santos.

VICTORIA, 20 \ ,
O paquete 

"Itatinga. sahiu hontem para
o Rio dc Janeiro. 1 - -

RIO GRANDE. 20
O paquete " Itapuca" chegou hontem do

Rio de Janeiro-e seguiu paia: Pelotas.
ARACAJU', 20
O paquete 

"Itáituba" sahiu ante-hontem
á tarde para .1 Bahia.

ARACAJU', 20
O paquete "Ilauna" sahiu ante-hontem

á tarde directo para o Rio de Janeiro.
BAHIA, 20
O paquete 

"Itapura" sahiu ante-hontem
á tarde para Maceió..

LEIXÕES. 20
Chegou hontem neste porto, do3 porto»

do Brasil, o paquete allemão " Eisenach ',

do Norddeutscher Lloyd, Bremen.
PERNAMBUCO. __i
O paquete inglez " Scottish Prinee", da

Prinee Line Ltd.. sahiu hontem para a Ba-
hii. Rio de Janeiro e Santos.

PERNAMBUCO. 20
O paquete 

"Aymoré", do Lloyd Bra.i-
leiro. sahiu hontem para Aracaju".

PARA'. 20
O paquete 

"Maranhão", do Lloyd Bra-
sileiro, sahiu ante-hontem para o Mara-
nhão.

PARA", 30
O paquete 

"Ceará**, do Lloyd Bra-dei-
rov sahin aatc-hoatem pan Victoria.

"Indiana",
escalas ....-.• •: ... v. • .'•

"Konig Wilhelm II", allemão, do
Hamburgo c escalas . . . .¦ • • • •

"Principe di Udine", italiano, dc Oc-
nova c escalas *. •

"Toscana", italiano, dc Buenos Anca
e escalas ,'*-,'""Bahia Castillo", allemão, dc Buenos
Aires e escalas •¦¦¦'• •

"Vauban", inglez, de Buenos Aires e
escalas * * * . * *

"San Giorgio", italiano, de Mcssina e
escalas .... *,•*,• *. *' '___

"Arlanza", inglez, de Southampton e
escalas ,*. • • "

"Avon", inglez, dc Buenos Aires c cs-
calas .*..'*,¦ !-, '' 1"Regina Elena", italiano, de-Buenos

Aires e escalas .'¦'-..''_  *
"Italia", italiano, de Gcnova c escalas
"Ilauba", nacional, de Porto Alegre c
escalas  • _• • ...".'"Hollandia", hollandez, de Buenos Ai-
res e escalas

"O
"Al
jas"Sofia Hohenberg", austriaco, de Bue-
nos Aires c escalas . . . • • •

"Itatinga", nacional, de Recife _ esca-
jas"Vandyck", inglez, de Nova York e
escnlns .«•• •* * * * * *

"Garibaldi", italiano, de Buenos Aires
c escalas ..... ;•,*,* "

"Gclria", hollandez, dc Amsterdam e

escalas ,*¦_¦_" ' '¦_%¦'•"'
"Cap Blanco", allemão, de Buenos Ai-

res c escalas. . . •„*,*' • ' *
"Amazon", inglez, de Southampton e

escnlns . . • • • * * *» ,' " *
"Aragon", inglez, de Buenos Aires e

' 
escalas " *

Em abril: ,
"Savoia", italiano, de Gcnova ç escalas
"Francesca", austriaco, dc 1 neste c
escalas • • • •

"Darro", inglez, de Liverpool e esca-
las .*,"•' „'¦ '

"Cordova", italiano, dc Buenos Aires
e escalas •••••;•••,¦

"Orcoma", inglez, de Callau c escalas
"Principe di Udine", italiano, de Bue-

nos Aires e escalas . . • ,* * *
" Konig Wilhelm II", allemão, de Bue-

nos Aires e escalas ... ... ¦*• •
"Cap Vilano", allemão, de Hamburgo

e escalas ...,-. • • • • • •
"P. de Satrustcgui", hespanhol, de

Barcelona e escalas . . . *,*.¦•
"Tennyson", inglez, de Buenos Aires

e escalas , * * *
"Ortega",' inglez, de Liverpool c esca-

las . . .'¦¦''. • • • * • • * *
"Araguaya", inglez, dc Southampton .c
escalas •'.¦'• •

"Alice", austriaco, dc Buenos Aires e
escalas . • •' '"'¦

"Cap Finistcrrc", allemão, dc Ham-
burgo c escalas ... • • •', • • I0

"Amazon", inglez, de Buenos Aires e
escalas *. • • n-

"Italia", italiano,, dc Buenos Aires e
escalas . . .' . . • • • • • • n

"Columbia", austriaco, de Trieste c,..
.-¦ pçp^lnQ ---¦*••¦*•
"Tomaso di Savoia", italiano, de Ge-

nova e escalas .... ¦ • • •
"Andes", inglez, dc Liverpool c esca-

las . . . . • • • - - • ' .'"Ravenna", italiano, dc Gênova e es-

"Gclria", 'bollancicz,' 
de Buenos Aires

c escalas  ¦

Vapores a sahir
" Indiana", italiano, para Gcnova c es-

" Konig 
' 
Wilhcím' II", allemão, para

Buenos Aires c escalas . . . • • •
"Leon XIII", hespanhol, para .pdbau

c .escalas.**. ¦;'•'.".'...".-•'¦-•-'-,-: -' -: •
"Principe cli Udine", italiano, .para

Btienos Aincs .e--;escalas .>,... .-.¦'.•>.
"Toscana", italiano, para Gcnova cces-.
calas .<*. •' •

"Bahia' Castillo", aJlcmão; para Ham-
burgo e escalas '.' . '. ' . . ¦ '*•

"Vauhan", inglez, para . Nova York c
escalas .... . • • • ¦' • •

"San Giorgio", italiano, para Buenos
Aires e escalas *¦¦ • •

"Itauba", nacional, para o Rio dc Ja-
neiro *, •

" Arlnaza", inglez, para Buenos Aires
c escalas " Avon ", inglez, para Southampton c
escalas • • •

"Regina Elena", italiano, para Gcnova
c escalas  •

"Italia". italiano, para Buenos Aires
e escalas 2-I"Hollandia", hollandez, para Amster-
ciam e escalas 24" Bahia ", allemão, para Hamburgo ¦ e
escalas ...,,..¦¦¦• 2S

"Oronsa", inglez, para Liverpool e cs-
calas  • 25

"Alice", austriaco, para Buenos Aires
e escalas 25"Sofia Hoheii.bcrg", austriaco, para
Trieste c escalas 25"Itatinga", nacional, para Porto Ale-
gre c escalas ;."'.-.. . • • • • 26

" Vandyck", inglez, para Buenos Aires
e escalas • 27

"Garibaldi", italiano, para Gênova e
escalas 28"Gclria", hollandez, para Buenos Ai-
res e escalas 29"Cap Blanco", allemão, para Ham-
burgo c escalas 30

"Amazon", inglez, para Buenos Aires
e escalas ...... . • . . • 31" Aragon ", 

«inglez, para Soütbamplon c
escalas 3'

Em abril:"Valcsia", allemão, para Hamburgo e
escalas  1

" Savoia", italiano, para Buenos Ai-
res c escalas 1"Francesca", austriaco, para Buenos
Airis e escalas 1"Dsrro", inglez, para Buenos Aires c
escalas 3" Cordova", italiano, para Gcnova c*
escalas '.' V" » 3"Orcoma", inglez, para Liverpool c
escalas  4"Principe di Udine", italiano, para
Gênova c escalas ....... 4''Konig Wilhelm II", allemão, para
Hamburgo c' escalas 5

"Cap Vilano", allemão, para Buenos
Aires . escalas 5"Tennyson", inglez, para Nova York
e escalas  6

"Orlega", inglez, para Callau c esca-
las  8

" Araguaya". inglez, para Buenos Ai-
res c escalas '. 8

"P. de Satrustcgui", hespanhol, para
Buenos Aires c escalas 8"Alice", austriaco, para Trieste e cs
calas 8" Cap Verde", allemão, para Hambur-
go c escalas . . -.- 8

"Cap Finisterre", allemão, para Bue-
nos Aires e escalas .**... ... ......-.- Io

" Amazon "1 inglcí, 
"para 

Southampton e
escalas*. ..... . ... .......

" Italia" •'ItaliSflc.j.-p&t-a Gcnova, ,e esca-
Ias . . -.- ... 

'.* 
; -. ... . 11

"Columbia", austriaco, para Buenos
Aires c escalas ........ 11

"Tomaso di Savoia", italiano, para
Buenos Aires e escalas . . ._ . . 11

"Andes", inglez, para Buenos Aires e
escalas _. 14

" Ravenna", italiano, para Buenos Ai-
res c escalas 14"Gclria", hollandez, para Amsterdam
e escalas 14" Habsburg", allemão, para Hambyr-
go e escalas 15

Nova York, «Vandick» 2.
llio da Prntn, "Vauban" ÍM
Hamburgo o cbc, "Cnp Trafalgnr" . 25
Itio da Pratn, "Avon" 2D
Mvorpnol o osc, "Orlosa" 2li
Hio da Prata, "Hollandia" 25
Uruinon o ene., "Hlorra Ventana" ... 20
HnntoB, "Bahia" 20
Calláo o eso., "Oronsa" 2C
Hio da Prnta, "Sofia Ilolienberg" . 20
f), FranelHco do Sul, "Anehon" ... 27
Hio da Prata, "Do_na" 27

Vapores a sahir
Rio da Trata o ene, "Acro" .....
Bromon o eso,, "Hlorra Salvada" . .- .
Hio cia rrcitn, "K. Wilholm II" . . .
Bonitos o esc, "CInlla"
Mandos o esc, "Mnnfios" (12 horas)
Oonova o esc., "Indiana"
Hamburgo o esc., "Bluchor" ....
?.!o da Prata o osc, "Gnscogno" .- . .
Nova Orlcnns, "Burnoso Prinee" . . .
Buenos Airos, "Italia"
Nova York o osc., "Vauban" ....
Hio da Prata o osc*., "Vandick" . . .
Hamburg o osc, -Bahia Castillo" . .
Rio da-Prata, "Alico"
Hio da Prata, "Cnp Trafalgar" . . .
Callílo o osc, "Orissa" 25
Portos cio Sul. "Saturno" (12 horas) . 25
Amsterdam o osc, "Hollandia" .... 25
Southampton o esc, "Avon" ....
Rio da Praia, "Sierra Ventana" . . .
Paru o osc, "Hio do Janeiro" (10 ho-
ras)

l.iverpool o osc, "Oronsa" (12 horas)
Oenova o esc, "Sofia Hohenberg" .
Bremen e esc, "Anchen"
Hamburgo o esc, "Bnhla"
Soüthnmpton e esc, "Desna" ....

Mercado rte peneros
ficnrroH ile- priiilii-oito ilo Kstmlo

Votaçocn dt. nlamdo
As-nicnr mn;nnvo. í>hcco dc GOltllof.
Assucar cryaíal; idem
Dtln redondo, Idem
Aniicirclcnto, litro
Amendoim. 100 litro?
Aljíodiio d eso/. roçado, nrrnbn. . .
Arroz em cwcíi, Cntteto. ü8 kilos .
Oito Idem. AruÍ-Hi, Idem ....
Ditn honollrlnclo, dilo do 1.". Idem
Dito Idem, dito, idem, Idem . . .
Dito Idem, Cnitele, Idom. Idem. .
mtn Idem, dito. do 2.", Idem. . .
Ditn Idem, do Iminpc, Idom . . .
Dilo Idem,. Qu'rern, Idem ....
Alfií-oi de Jlfi trríii.?, lllro ....
Oito superior, Idem
Alho», cento
Allnln, rrodnelo dn Kn*n*ln, kllo .
Horrae.ha de mnmr-ibeírv arroba .
Pnlntlnliiis, 05 kilos
Dltlns nov.s, íiiperlore», Idom . .
Carne da rorco, flalpa-ln, arroba .
Caroço de aiprulfio, Idem . .¦ . .
Cera de abelha, fa 11o ......
Foipln novo, üiperlnr, 100 litros .
Otto Idom, bom, idem . . . • •
Dito velho, >up2itor, idem í • .'..
Dito tinm. Idem
Pito pnra vacca*., Idem
Farinha do mandioca. Bacco . . .
Dlln de milho, Idem -. -
Fumo CDmimim, bom, rolodeínobi MSOrlO ci 25SOO0
Dito Idem. Idem. ldsm 18!Í0(M n 20$noci
Grão do bico, kllo  $000 n S800
Mamono. Idem  Sl« > »
Manleliin fresen. idem 2*100 n
Milho brnnoo, 101 litros .... 5$ 00 n
Dito nmnrelllnlio,idem eíOOO n

S n mimo
S r 22Í0O0

lOÍSOD n 17S001
};280 n Í-WO

S$000 n D$0)!>
S n 1(1*000

l«ico n ir.$nro
u.snoo a iní^no
roscro n a'$0O0
2ll$CI00 a 28;',H00
2-1 ton.i a 2hSp'O0
22SIIÍ10 n 2-ISOU'i
lKi.ín*0 n :i2Sonn
f$0"0 n 1C$000

S100 n S5CI0
$700 n $800
$1100 n 1*000
$250 n $800

20$pW0 n 2BÍ0C.0
lOScflO n ll$l*00
11 $0(0 ii I2-.C00
M$ 00 Cl 15$C00

¦ $ B $«00
S n 1SR00

1I-S0OO n 20$0CO
1.S0OO « 18$."-0fl
í-Soao.» in$ooo
l2$mo a ll$noo

?$000 a 10$000
P$0C0 a 1US"00
8$000 a 0*0X10

$140
:$:ioi
6$200
f$'!00
li$200
OÍ200
1SO0O
1$M0
1$0 o
$'00
$250

1$1'0
n.$ oo

Dito nmurollclo, Idem f$*)"0 n
Dito Cnttcle, idem WOO a
Mnroclln. Idem S*0(1 n
Ovoi. duzln 1*400 cl
rn1!!!!», kllo $100 a
1'olvllho _z._á *2M is
Dito riooo $200 a
Queijos redondo», um ^f*!01 *
Sebo em ri^ma, arroba . , . * f$S00 a
Dilo reflnadn. Idem *¦*«"" a IO?"»'1
Sola mperlor, cyllndiada, uma. 2*200 a 2*400
Dita beo, idem, Idam . . . . S*''"1" « 2*l<®
Dita nao cyllodrada superior, Idem 1*300 a 1*0 p0
Olta idem.- Mo_i, Idem. rhlo . . 75*000 a 80*000
Tousinhn bom oom cam», arroba Vt-WO a "*"""
Dltoanperlor. limpo, Idom . . N*'00 a 1"$000
Treraoçoj. too litros ...... 18$C0O a 2CS.0OO

Preço* de aya pôr. atacado

está pagando o nono coupon de juros tle
suas lelras, das 13 tis 14 horas,

 A Camara Municipal _. Jahu' ená
resgatando as suas letras .òrli-aclàs a pa-
gando os respectivos juros, por intermedia
cia Sociedade Anonyma CóTninvrcial c lian--
caria "Leonidas Moreira".

A Camara Mdnjclpãl dc S. Manuel do
Párãlzo, por intermédio do escriptorio do
corretor sr. Ernesto R. dc Carvalho, do dio
10 do correnle cm deante, resgata as suai
letras sorteadas e paga os respectivos ju-
ros.

A Camara Municipal de Descalvado,
por intermedio do escriptorio do corretor,
sr. hut. Anlonio de Sousa, está pagando
o ciuinto coupon de juros dc suas letras, das
ri ás 12 horas, á rua Alvares Penteado
n. -13.

A Camara Municipal dc Atibaia, por
intermedio do escriptorio commercial do sr,
Alfredo Brasil, á rua de S. Benlo n. Ci, so-
brado, está resgatando suas lelras sortea-
das c pagando os respectivos juros.

A Empresa Melhoramentos Urbanos
dc Paranaguá, por intermedio da Sociedade
Anonyma Commercial c Bancaria ".Leoni-
das Moreira", eslá resgatando ns suas de-
heutures sorleadas c pagando 03 respecti-
vos juros.

A Companllia Tracção, Força, Luz c
Melhoramentos dc Parairapanema, por inter-
médio da Sociedade Anonyma Commercial e
Bancaria "Leonidas Moreira", eslá pagan-
do os coupons dc juros dc suas debentures.

A Camara Municipal de Limeira, pclo
escriptorio da Sociedade Anonyma Commer-
ciai e Bancaria "Leonidas Moreira", do dia
31 do corrente cm deante, resgata as suas
letras sorleadas e paga os respectivos juro3,
das 11 ás 14 horas.

A Camara Municipal de Cravinhos, por
intermédio do escriptorio do corretor sr,

ijayme Pinto Novaes, está pagando os juro!
de suas letras.

TRANSFERENCIAS SUSPENSAS

Estão suspensas as transferencias das apo-
lices do Estado, da 7.. a io.a séries, para pa-
gamento dos juros.

TÍTULOS DEFINITIVOS

A Companhia Industrial Mogyana de Te-
ciclos, por intermedio da Sociedade Anony-
ma Commercial e Bancaria " Leonidas Mo-
reira", está substituindo as suas cautela'
provisórias pelos titulos definitivos.

— A Camara Municipal de Itapetininga
por intermédio do escriptorio da Sociedade.
Anonyma Commercial c Bancaria " Leoni
das Moreira", está substituindo as sua(
cautelas provisórias pelos titulos definiti-
vos.

Frangos ¦ conto . . ¦-
(if.lll.iha?., Idem . . .
1'pni», duzia* dc cisaes
Patos, cenio . . , ,'
li.illlnhola». Idem -. .
Marreco*, Idem . . .

120*(i:i0 n. 150*1100
140*000 a 1(B$'1"0
18i$0'*0 a 200*000
120*000 a 1H0$000
120*000 a 1.10$000
!20$0OJ a 1M$00!)

CEREAES
a Brazilian Warrâni ¦¦Conip-jy---Utedim
frecebe cereáes em cbrièigna

çSo. 90bre cuja mercadoria
az adiantamentos de dinheiro.
Caixa postal, 914 - S. Paulo
'.Sro*RS.S___'K!:_i-_-^

erszflian V. ar. ani Gompany.Limitetl
SUCÇÃO DIC PROI.tlC.rOS DO KSTADO

preçoi Corronte» ¦
fie i

Arros, benelieiado, ARiilha 1.* 58 kllo. SOÍOC» B2Í.K0
... '• 2*"

'' 
Ca.tole )'.'. '.-"•'-;•; _••

,. •»•"
Quirera

53 .
sfi .
»8 .
CS .
58 .

jl -.(iiiiriii • OO h>

„ emoanoa.AiínlhR, novo, bom 60 k.
,, » » Oatteto. » • »

!*.ll-_ Mulatlnho. «ovo, anp. lOOHtr.
„ reg. 100 .

volho, niip. 100 .
„ ros. 100

bichado
para vaccas ÍOO ,

t brAnco IM
• manto!?», novo

Milho Cattete, novo. bem
saiípo

Milho Amarello, bom
Amarellío , .
Branco . . .

Cale mludo, bom
„ mlndo ordlnnrlo . . .
,, Kacollia, «uperlnr , . .

„ roüular . i .
. ordinário . .

üoriaeha. Ifansabelra, «up.

ord.

105
l

100
too
100
100

25.001 37ÍIK10
22Ü000 24ÍO0O
25*000 27Í00
22Í000 24$000
2IJ003 22$0(in
io.íom i'asoaO
15$ni0 1«$MC
15$000 I5$500
1H5030 20(00"
ijJOOO I7Í00H
iisoori lOíoo.i
12Í005 185030

8*Í001 10-fOOcl
26$0.10 27ÍOO0
22-5030 25$non

AlRodao
Batatat.
Aguardente
Amendoim
Allala .

n.noi
5$n:io
6$2M

.,_ ,, 5-2:0
161-110- 0$501
15 „ 

"¦¦-*

15 „
15 .
16 .
15 ,
15 .
15 „
15 „

lOOHtr.
litro

lOOHtroí 8500.1
kllo $26"

4*000
•$000
r,$ooi
2$500

11(500
n$roo
5ÍH0C
fílIOO
ofeoi
SJilKlO
4S500
4$00l
B$000

2'$000 rofooo
I6Í000 S5Í1H0
10$000 I5$00ll
HtnOO is-tooo
8Í030 -$ono

«2(10 $8(10- - 7,0.0
$280

. ASSEMB-I,E*AS ¦CONVOCADAS '-

Da Sociedade. Anonyma Commercial .
Hancaria "Leonidas Moreira", para o dia
rs do corrente, em sua sede, á rua Alvarci
Penteado n. 50.

— Da Companhia de Calçado Villaça, pa-
ra o diaiS do corrente, ás 14 horas, em su;
sédc social, á rua da Conceição n. 62.

Secção Livre
JI

Carlos de Campos

Sylvio de Campos

A. l> V O UA O O .*-.

Escrip.: Casa Marllnlcb -Sobrado

Praça Antônio fbado n. I.i

j~-

Automóvel Club
;.;,•¦,..¦¦ ¦-'¦de'S.. PaulOi'

. Pola ,pi'oçonte".'s.T.'0 fiOnvMcáilos' os/-:'_._.''
sócios do Automóvel Club pára a assem-
bife 'gorai, ordinária, a reállzar-ae. no dia
21 do-corrente, as 15-horas, para apresen-
tação do contas da administração do Cluh,
eleição da directoria o conselho fiscal, au-
lorlzação fi. directoria para contrahir o
empréstimo quo fúr necessário- para eus-
tear as Installações quo têm do ser leitas
na nova s6do do Cluh, situada no predio
da rua Libero Badaró, o autorização para
que a diroctorla possa dar, como garantia
hypothecarla do empréstimo a contrahir
os predios quo o Club possuo na mearn'
rua.

H. Paulo, 3 do março do 1914.

O secretario Interino,
T-uiz Foriccca

_*_».*

I-RS.
BENTO Vi DAL

-*'_..-
LUIZ SILVEIRA

AI.VÒI-AI-OS
re. OA. QUITANDA, IO--V

TKf.KPÍlO.VK, 8.028

KIO
Vapores esperados

Rio da Prata, "Sierra Salvada"
Portos do Norte. "Ceará" . . .
Illo da Prata, "Gallia" . . .
Nova Tork, "Scottish Prlnce" .
Rio da Prata, "Indiana" . . .
nordêos c esc.. "Gascopne" . .
P.io da PraU. "Blochcr" . . . ,
Illo da Prata. "Bahia Castillo* .
Gcnova e esc, "Ilalia" . . . .
Gcnova e esc, "Alice" . . . .

23
_3
M
24

Noticias commerciaes
JUROS E DIVIDENDOS

A Camara Municipal dc Ticté*jor tn*
termedio do Banco Commercial do li. dc b
Paulo, está pagando os juros c resgatando
as letras sorteadas.

 A Camara Municipal de S. koque,

por intermédio da Sociedade Anonynn
Commercial c Bancaria . Leonidas, More.-
ra", está pagando o 6.0 coupon dc juros de
suas letras, das 12 ás 14 lioras*

 A Empresa de Electricidade dc Ban-
ru', em seu escriptorio central, á rua 15 de
Novemhro tt. 32, sobrado, esta pagando os
coupons dc juros dc suas debentures, das i-l

ás 16 horas. __. ,
A Camara Municipal de Tatuhy, pn'

intermedio da Sociedade Anonyma Çom
mercial e Bancaria "Leonidas Moreira
eslá pagando o sexto coupon dc juros d'
suas letras, das 12 ás 14 horas.

 A Camara Municipal de Cruzeiro

por intermedio da Sociedade Anonyma Çom
mercial c Bancaria "Leonidas Moreira
está pagando os coupons de juros dc sua.
letras, das 12 ás 14 horas.

 A Companhia Telephonica do Fará-
ná, por intermédio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria "Leonidas Morei-
ra", está pagando o quarto coupon de ju-
ros de suas letras, das 12 ás 14 horas.

;A Camara Municipal dc Ribeirão »c-
nito está pagando o quinto coupon de iu-
ros _de -suas letras, por intermédio da So-
ciedade Anonyma Commercial e Bancaria
"Leonidas Moreira", das 12 ás 14 horas.

 A Companhia Central de Armazen*.
Geraes, por intermédio- do Banco de S.
Paulo, está pagando o quinto dividendo Je
suas acções, á razão dc 8 por cento ao anno.
ou i6$ooopor acção. ,„....

 A Empresa Força e Luz de Ribeirão
Preto está pagando o 7.0 coupon de juros
de suas debentures, á rua dc S. Bento n. 29
«egundo andar, das 14 ás 15 lioras.

 A Companllia Sporls e Attracçõcs, 5
rua de S. Bento n. 42. eslá resgatando as
suas debentures sorteadas c cagando os rc»-

' pectivos juros, de 13 ás 15 horas. '
 A Camara Municipal de Annapons.

por intermédio do escriptorio do corretor sr.
Ernesto R. de Carvalho, está resgatando a?
suas letras sorteadas e pagando os respe-
divos juros, das 11 ás 14 horas.

A Camara Municipal de Amparo, poi
intermédio do escriptorio do corretor sr. Er-
nesto R. de Carvalho, está resgatando as
suas letras sorícadas_ e pagando os respe-
ctivos juros, das 11 ás 14 horas.

A Camara Municipal de Faxina, p-v
intermedio da Sociedade Anonyma Com-
mercial e Bancaria "l.-nnidas Moreira™.

ds

Prof. A. Detourt
GIIAP-IOLOGO

Consultado por vultos eminente»
Bresil o da Amorica do Sul.

Consultas do 1 fts 6 horas da tarde.

130 — Rua Aurora --- 130
Residência um liou lnr.
Teleuhono r. — S. PAULO.

¦*-•<>

A's almas caridosas
A viuva d. Maria Augusta, residente á

¦rua do Hospicio n. 42, achando-se na mau
extrema pobreza, implora das almas carido-
sas uma esmola que venha minorar os seus
soffrimentos.

Todos aquelles que quizerem soccorrel-a
poderão deixar as suas csporlulas nesta re-
dacção ou na casa acima citada, certos de
que serão sempre lembrados dc Deus.

EDITAES
SEFVICO SAN1TAHIO

A DIrectorli do Serviço Sanitário Ia»
publico quo nr Deslnfcctorio Central, rua
Tenento Penna 63, se compram ratos.

O secretario,
Joaquim It. Teixeira.

KSOOl-A DE PliAllMACIA E ODONTO-
IiOGIA, DA CIDADE DE POUSO
AliEGHE

Do ordem do sr. dr. director communico
aos srs. Interessados que ns inscrlpçfles pa-
ra matricula dos cursos de Pharmacia e
Odontologia abrir-se-Bo a 15 do corrente o
encerrar-se-ão a 31 do mesmo mez. sendo
observadas as disposições rcgulamcntares.

Pouso Alegre, 14 de março de 1914.
O secretario. •
Eiisrnlo I-Vrrrlrn.

ItEPAÍtTIÇAO DE ÁGUAS E EXGOT.
TOS DE S. ÍWCI-O

De ordem do sr. dr. director desta
Repartição faço sciente. para conheci-

mento do publico, que, nos termos da
segunda parte do artigo 21 io Decreto
n. 70S, de 18 de setembro de 1SSJ. M
cassada a carta dc habilitação de
ranador concedida por esla mesma
partição ao sr. Francisco Pczzlno.

Seccio do Expediente, 15 dc março de
1S14.

JosC* Clirlslln.» «Ia Fonscct-.

Cheíe do Bxpedknt*
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Ue-
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SERVIÇO SANITÁRIO
QommlHslin únntni o (riiohomn o onlrns

molosllna dos olhos
O Poslo da dòmmluKo no Bros*, íl run

Monsenhor Annelelo, 40, acha-fio fl tllspn-
slçlío do publico para irntnntonto gratuito
dessas moléstias, tias 8 liorns da manhã fm
3 da tarde.

EDITAL
A Directoria tio Serviço Sanitário fnz

publico quo, om virtudo do artigo 503, do
Rogúlanjontò om vigor, o Instituto Bnoto-
rlologlco tara gratullnmonto o oxamo dos
escarros enviados pelos médicos ou pelos
particulares, r.rim do fncilll:ir o illai;nostl-
co da tuberculose.

S. Paulo, 24 de agosto do 1012.
O secretario,

O doutor Wencesláu «losO do Oliveira Quol
roz, juiz substituto federal da socçih
de S. Paula.

Pelo presenlo etlilnl que serd publicado
pela imprensa, convoco os senhores pre-
Bltlentes das câmaras municipaes do pri-
meiro districto a so reunirem nesta cl-
ilado, no edifício do Governo Municipal, fis
11 horas do dia 31 do corrente, para so
proceder aos trabalhos da apuração dn
eleição do presidonte o vice-presidento da
Republica; quo so realizou no dia l.o do
corrente. íí, para os ofreitos losaes, se
passou p presonte, nesta cidado de S. Pau-
io, oos 20 de março do 1914. Eu, jos' Ti-
burelô Xavier, oscrivão seccional, servindo
tio secretario, escrevi. — WENCESLÁU
JOSE' DE OLIVEIRA QUEIROZ.
FALLENCIA DE M. FREITAS E COMP.

O dr. ,Tos6 Maria Bourroul, juiz de dl-
reito da 2.a vara commercinl da co-
marca da capital.

Faço saber que attendendo aó quo mo
requereu' o syndico da fallencia tle M.
Freitas e Comp., a vista do não possuir
i\ massa bens suftiClentes para ns des-
pesas do respectivo processo, marca o

praso dc dez dias para quo os Interes-
sados requeiram o que fôr a bom tle seus
•Ilícitos, sob pona de ser a mesma fal-
Iciicin encerrada por sentença.

E para que chegue ao conhecimento*•; l'Irs, mandei expedir o presente, que
íerfi. publicado nn forma da lei. S. Pau-
lo, 1!) de março de 1914. Eu, José Aran-
da Martins, ajudante habilitado! o es-
crevi. E eu, Aureliano da Silva Arruda,
escrivão Interino, o subscrevi; — .TOSE'
MARIA BOURROUL.

OVMNÁSIO DA OAPITAL DO DISTA00
DH B, PAUUO

Do ordom do dr. Augusto Frelro do
Silvo, diroctor desto Clyirinnslo, faço pu-
hlloo quo, tio dia 10 a 25 doslo, oiilnriío
iibortn*] nesla secretaria, dn» onzo fis treze
horas, as Insòrlp'Oçt para os exumes da
sogunda fipocn, dos iiliimnns quo na pri-
tn.olrjl, ou foram reprovados em uma ou
duas mntorlns, ou deixaram, por motivo
bem justificado, dn prestar uma, algumas
ou lodns; o quo do 10 a 3.1 do corrente,
no mesmo logar o horas, deverão Insere-
vor-se os candidatos a exames do adnils-
são a qualquor nnno.

Outrosim, declaro quo nomoçarão
aquelles exames a 21! desso mesmo moz c
ostos a l.o do abril, fts 10 liorns; o bom
assim que, duranto o expediente, so effe-
etunríin as matrículas, na primeira quin-
zpiin dn próximo futuro mez. Estas serão
requeridas pelos paos dos alumnos ou por
aquelles que por elles são responsáveis.

Soerotnrln do flymnaslo da Capital do
Estado do S. Paulo, 12 do março'do 1914.

O secrelario,
Faulo lln Costn c .Silvn.

COMPANHIA TJSLEIUIONIOA DO EH-
TADO Dl'. S. PAULO

Avisamos ao publieo quo a Succursal
desta Companhia, (Succursal tia Luz)
pnrn conversas ohti'o esta Capital, San-
ins o Campinas foi Inuisferitla da rua
Senador Quolro*- n. 39, para li run. Bri-
gatlolro Tobias 11, 01,

O (1 crente,

\V, Wliyio Giilloy.

AVISO
TAUBATÉ'

Fallencia do Bnnco dc Custeio Rural de
Tn u bali-

Aviso aos - crodoros do Banco tle Cus-
telo Rural desta cidatle, que as rola-
-ões de credores o os documentos cro-
tiltorios so acham em cartório pelo pra-
fo de cinco dias, podendo os Interessa-
dos, nesse praso, oxamlna!-os ou Impu-
gnal-os quanto fi. sua legitimidade, cias-
slflcaçãò ou importância, por melo 'de

petição dirigida ao merltissimo juiz com
documentos, justificações ou quaesquer
outras provas, de conformidade . com. o
nrt. 83, paragraphos 4.o, n.o o O.o da
lei n. 2.024 do IDOS.

Taubaté, IS dc março-do 1914.

O escrivão da fallencia,

Briisllino Vieira.

FALLENCIA DE UBAID
IRMÃO

KULAIF F

O dr. José Maria Bourroul, jui**, do dl-
reito da segunda vara commercial

da. comarca da capital,

Faço saber que, por sentença. dc bojo
- a contar de 40 dias antes dosta data,
decretei ' a fallencia dos negociantes
Ubairt Kulalf c Irmão, estabelecidos com
negocio de fazendas c armarinho, fi ruu
Banta Iphigenia n. 102, destii- capital.
Nomeei para syndicos os credores Nelson
Bechan»,e.Comp., - Ulins Domingos e
Nagib Chahfe.

Marquei o-praso-de 15 .dias para os
credores se habilitarem na fiirma tia lei.
e designei o dia 18 do próximo mez do
nbrll, no meio dia, para a Hssembléa de
credores, que so rcallznr.t' sob minha
presidência no Fórum Civol, fi. rua 11 do
Agoslo, 41.

E, para quo chegue ao conhecimento
dc todos, mandei expedir o presente, que
sorfi. publicado e affixado na fiirma da
lei.

fí. Paulo, 19 de março de 1914.
Eu, José Aranda Martins, njutlaiite, o

pscrevl. E, eu, Aureliano da Silva Arru-
da,' oscrivão, o subscrevi. — .TOPE'
MARIA BOURROUL.

SÈCRÍSTAHIA DA AGRICULTURA,
COMMEROIO 13 OBRAS PUBLICAS

Dlrcctõi-hi dò Obrns Publicas

Concorrencin para as obras de construcção
de uma ponte sobre o no P.araiiapa-
nema, cm Porto União.

Faço publico que, no dia 18 de abril pro-
ximo' futuro, ás 12 lioras, serão abertas,
nesia Directoria, em presença dos ínlcres-
tados, as propostas que forem apresentadas
para a construcção dc uma ponte dc mathr-
ra de 17Ú metros dc comprimento, em 8 lan-
ces eguaes, dc 22 metros cada lim, sobre
pilares em concreto armado, tudo de accòr-
do com o projecto official c orçamento ap-
provado, no valor dc I3o:ooo$ooo.

Serão franqueados nesla Directoria ao
exame dos interessados os desenhos do
projeclo, orçamento detalhado, exempla-
res do Regulamento, para a execução das
obras.

As propostas, fechadas, devidamente scl-
ladas e com as firmas reconhecidas] não
poderão conter emendas nem rasuras e
mencionarão: o preço total por extenso c
em algarismos, a residência do proponente,
a declaração expressa dc submissão áo ;Re-
gulamcnto cm vigor, os prasos dc inicio,
tle conclusão c da conservação das obras.
No invólucro serão declarados o nome do
proponente e o objectivo da proposta, que
virá acompanhada dò um documento de
idoneidade c do certificado do deposito no
Thesouro do Estado de 5 :ooolfooo, para ga-
rantia tio contracto c hoa execução das
obras. A guia para esse deposito será for-
necida por esta Directoria, até ás 15 hora.*
do dia 17 do mesmo mez de abril próximo
futuro. . .

Aos concorrentes fica a liberdade dc of-
ferecerem á consideração do governo va-
riantes do projeclo official pelo emprego de
superstruetura mctallica ou cm concreto ar-
matlo, uma vez que o custo das obras não
seja superior á quantia acima fixada c que
o projecto satisfaça as condições de resi;-
tencia c estabilidade commiimnícntè admit-
tidas para obras da mesma natureza e para
o typo de sobrecarga adoptado nò projecto
oíficial. Na hypothese de serem apresenta-
das variantes do projectu official, as res-
pectivas propostas deverão ser acompa-
nhadas dos seguintes documentos: a) —
projecto detalhado; bi — memória expli-
cativa, cálculos dos dispositivos adoptados,
característicos dos materiaes a serem empre-
gados. etc.; c) — orçamento detalhado, co:n
especificações c quantidade das obras (par-
ciaes c totaes) de todos os serviços, inclu-
sivé tarifas de preços elementares e com-
postos; d) — referencias das casas con-
struetoras.

S. Paulo, 14 dc março tle 1914.
Alfredo Brngi"

Director, .

COMPANHIA MOGYANA
Tarifa movei

Nn moz tle nbrll tle 1914 vlgnrarfi. nos-
ta ostrada a taxa cambial do 17 ds. por
l?00fl, equivalente ao augmento tle l!i
por conto sobre ns bases dan tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C, o G a 17, sondo isentas
do oambio as tabellas 1, l-«\, 2, 2-A, 4,
4-A, 5 o tarifa especial do Cindo 11 Carn-
pinas.

Campinas, 17 do março do 1914.
A11I011I11 Nogueira Penldti,

Jnspoelor gornl.

Águas Virtuosas"° Lambary
Hnfnl Nracil ° nnuls próximo dnsIIUIU Dldall fontorimineraes. To-
do o sorviço è foito polo proprietário
Oscnr Pinheiro e sun liimillu. - Corri'
modos novos e rigorosomehte liygio-

nicos - Dlnriu dc 10$ o dc 7$
30-7

Annuncios

I caaaj&V-mrntfJX

.VS PRAÇAS DE fí. PAULO E DO IN-
TERIOR DO ESTADO

A Lidgerwood Limited, sociedade ano-
nynia oxtrangclrn, com sôde om Londres,
o devidamente autorizada a fiinçolonar
no Brasil, deelara estar negociando nes-
ta praça do S. Pnulo e nas do Rio de
Janeiro c Campinas, como suceessora

da Lidgerwood Mnniifaoturlng Coiiípahy,
Limited, cuja responsabilidade assumo
cm relação no activo o passivo dessa
Companhia; esperando continuai' a go-
snr da mesma confiança, quo nte agora
tom sido dispensada a osta ultima firma.

fí. Paulo, IS do março do 1914.
Liílserwóbil Llmlled.

BANCO DO COMMEROIO V. INDUSTRIA
DE S. PAUl.O

Assembléa gornl
Do accordo com a deliberação da Dlre-

ctoria convido todos os srs. accionistas pa-
ra se reunirem em assemblfia gornl no dia
31 dn corronte mez do março, ao melo dia,
na sala principal do edifício do Bnnco, nes-
ta cidade.

Na fôrma dos Estatutos, terão os srs.
accionistas do tomar conhecimento do ro-*
In torio, contas da Administração o parocor
do Consolbo Fiscal, referentes ao annn do

-1913, eleger os membros do Consolho Fls-
cnl e sous supplontos, para o novo nnno
bancário.

fí. Paulo, 12 do março de 1914.
• Anlonio Pendo,

Prosidonlo.

yR VISO — Pcrdeu-so n cautela ri. 46.74 
'

-•**"¦ da cnsa Julio Lyon, a fnn Ha'fío da
Pnranapiaeah.i n. 8, nntlffn dn Oaixa d'Agun.
As prov deneias a respeilo eslão tomarias.
S. Paulo. 18 rio março rio 1014. 3-2

VENDA DE APÓLICES DO ESTADO
DE "AUXILIO AGRÍCOLA" POR

ALVARÁ'

Faço publico que esta Camara Syn-
dical, cumprindo alvará do dr. juiz dc
direito da primeira vara commercial

desta capital, datado de. IC do corrente
moz, vendera, por Intermédio do corre-
tor, sr. Henrique Mlsnsl; na Bolsa, «1 hn-
ra offlcial do dia 2C do corrente mez.
c nnno, f.O apólices do Kstado tle S. Pau-
lo, de "auxilio agrícola", «-io portador.

do valor nominal do 1:000$000 do rC-ls
cada umn, juros dc 8 por cento, ao an-
no, da data da emissão, effectunndo-se
o resgate no flm de 5 annos, na razão
de 20 por cento ao nnno, pertencentes
ao Banco do Custeio Rural de Tnquari-
tlnga, cuja venda foi requerida peln
Banca Francese c Italiana per l'Amerl-
r.a dei Sud, nos autos do excusstio de
penhor - que • promove eontra «quello
Banco, apólices essas que foram avalia-
das por um conto de reis cada uma.

Eu. .Toão Pimenta, encarregado do
expediente da Camara Syndical de Cor-
rotores de S. Paulo, a fiz. — S. Tauio,
17 de março de 1914.

O synãleo,
Francisco Azevedo Júnior

THESOURO .MUNICIPAL
Editnl n. 28

Faz-so publico para conhecimento dos
Interessados, que, do dia 2 a 31 dc março
próximo futuro, se proceder.1. na Directo-
ria de Receita, ft rua Alvares Penteado
(antiga do Commercio), ft bocea do co-
Ire, a arrecadação dos Impostos dc ln-
uustrins o ProfissOcs e da parte lançada
dos dc Licença e Publicidade, relativos
ao exercício dc 1914. Os contribuintes que
pngnrem os lmpostos do Industrias e
ProfissOcs, dentro do prnso supra rcícr!-
do, gosarfto do abatimento de 20 OJO so-
bre as respectivas Importâncias. Os lm-
postog de Industrias e Profissões serlio
pagos, durante o mez dc nbrll, bem como
03 de Licença e Publicidade dependentes
5c lançamento, durante os mezes de mar-
;o e abril, sem abatimento algum c, findo
esto praso, com as multas regulamenta-
res.

Thesouro Municipal, Directoria do Re
leito, l.o do março de 1914.

O Director,
Dlulz A/nniliiijii.

f

FALLENCIA DE JOÃO NICOLÁU
O dr. .lost- Maria Bourroul, Juiz dc dl-

reito da segunda vara commercial da co-
marca da capital*

Faço saber que, por sentenç.i de hoje,
c a contar dc 40 dias antes da data de

L hontein, dccrelci a fallencia do negocian-
I e Joiio Nicoláu, estabelecido com loja

de fazendas c armarinho, li rua de San
ta Iphigenia n. 11C, desta capital. No
meei para ryndlco o credor Jorge Nico-
lau. Marquei o praso de 15 dias, parn
que os credores se habilitem na forma
da lei, c designei o dia 10 do próximo
mez de abril, ks 13 horas, para a assem
bléa dc credores, que se realizará, sob a
minha presidência, no Fórum Civel, &
rua 11 dc Agosto n. 41. E para que ehe
gue ao conhecimento de todo?, mandei
expedir o presente, que scrii publicado•» e aífixado na forma da lei. S. Paulo, 18'"" dc março de 1S14. Eut José Aranda
Martins, escr. ajudante, o escrevi. E eu,
Aureliano da Silva Arruda, escrivão,
subscrevi.

José Maria Bonrronl.

SERVIÇO SANITÁRIO

A Directoria do Serviço'Sanitário faz pu-
blico que nas pharmacias abaixo menciona-
das "Sc-VàtCina^gfStüitamchffífe'"^' '*-"¦¦*'•-"*

Pharmacia Ualo-Amcricana — Rua Con-
selheiro:Ran' lho n. 147,

Pharmacia do Sol — Rua S. Domingos
n. 25

Vaz — Rua Santo Antonio

Pctráglia — Largo da Mc-

Santos — Rua de S. Dento

Rangel

Pharmacia
n. 138-A. .

Ph-trmacia
moria 11. 3,

Pliarmacia
ti'. 6(5.

Pliarmacia Tipaldi — Avenida
Pestana n. 8'.

Pharmacia-Oriehtc, íilial— Avenida Ran-
gel Pestana n. 329.

Pliarmacia Lar.j-o — Rua Vergueiro n.
to.

Pharmacia Oriente — Rua Oriente n.
89.

Pharmacia Modelo — Rua da Gloria n.
82.

Pliarmacia da Ft! — Rua Victoria n.
164.

Pharmacia Guayanazes — Largo dos
Guayanazes n. 70.

Pliarmacia Beneficente dos Empregados
da "Light" — Rua de S. Cento n. 22.

Pharmacia Cintra — Rua da Consolação
n. 446.

Pliarmacia 'Passara — Rua das Palmei-
ras n. 8g.

Pharmacia Rosa — Rua da Consolação
n. 4-19.

Pharmacia Estrella — Rua Solon n.

Pharmacia Cosmopolita — Rua Silva Pin-
to n. 36.

Pharmacia Sicula — Rua Julio Concei-
ção n. 64._

Pharmacia Romana — Rua Immigrantes
ti. 162.

Pharmacia Paulista — Rua dc S. João
n. 360.

Pharmacia Moderna — Rua Barra Fun-
da n. 65.

Pharmacia Angélica — Rua Jaguaribe n.
130.

Pharmacia Santa Veridiana — Rua Ve-
ridinna n. 51.

Pharmacia N. S. de Lourdes — Rua Ma-
jor Sertorio.

Pharma-ia da Saude — Rua Duque dc
Caxias n. 24.

Pharmacia da Luz — Rua Duque dc Ca-
xias n. 27.

Pharmacia da Confiança — Rua S. João
n. 256.

Pharmacia Lal*. Paulista — Rua Guaya-
nnzes n. .13.

Pharmacia Villa Buarque — Rua Rego
Freitas n. 58.

Pharmacia Dr. Siqueira — Rua Lopes
Oliveira n. 98.

Pharmacia Santo Antonio — Rua Lopes
Chaves n. 44.

Pliarmacia N. S. do Rosário — Rua Con
selheiro Ramalho n. 93.

Pharmacia Castiglionc — Rua Santa
Iphigenia n. 46. *

Pharmacia Urhani — Rua do Theatro
n. 1.

Pharmacia Sanla Maria — Rua Oriente
n. 83.

Pharmacia Cotaldi — Rua da Moóca
n. 368.

O secrelario,
Joaquim IL Tclielra.

jfk I.UG4-RH a casa rin Irnvossa Tamhririn
5*7: rd n. G. Trata-so á rui ria T.iberdndo
n. 18. A chavo esta no n. 4 ria travessa
Tar-nnriarii. ;• _ :•*

M, PPAItlíLHOS completos pnra Invato-¦™ rios, (i poças. 12? cores variadas, só no
Bandeirante rin rio 8. .Toão, 83. 31-14

cores pnrn
om branca, n

7*00'i, srt no Bandeirante, run rio S, .foiio
«3. -¦:,:'.'. !KM4
tf^OPOS para tipia, du/ia 2.-30CO,- cálices
%y a 2$5Ó0 a riuzin. Nfto são artigos refu-
gos nacionaes, No Bundeiranto, rua rio S.
João, Sil. 30.14

0 BAR E BILHARES

DO THEATRO S JOSE'
Esquina ca rua Xavier de Toledo

IMii cnsn, tendo i»iihm»iI<» por
um» rirniplfln p«forma, com uma
Mi-cçiio tio hllharcN c «Mimpict»
Moriimcnt'» <l« 1»«I»NIrn fijtiíu, unn-
«v, IiIicn, «uipaiiiiH, pn''tçík, íllllll
a prt'<-o-< rHHoavc-I*; ti-mlo hi-iis(»¦¦«
a Uinii\ «lo cMtnlx-lvcinicnto, sem-
pre prompto a aílteinJcr noa bcu»
nmifx h « trcsnezCs, o proprie-
tarso. JOAQUIM JLtt.rK».

IBBMWIIAWHl.UM^aMli^

s
R. l5(leNovombro,55

Hocolio sempro om
primeiro logar ds ul-
tinida novidades om

todos as marcas de discos o con-
tlntin a Irocal-Òs por discos ve-
llios o quebrados.
Grommòphones a preços redu-
/.idos e cm pròslfiçOcs; Cnlulo-

gos ffiTilis. Pedidos a
Gustavo Fignen*

Coixn Postai, 308 S.Pntilo'
BT—IÉ ¦KMtHKflS

Tratamento rad-.cal e garantido
1IEMORROIDES E ASTHMA

O dr. J. J. dc Carvalho garante o trata-
mento radical e definitivo das hcmorròides,
tle qualquer, natureza, sem operação quando
possivel, 011 com operação mas sem sin-
gue, sem dôr c sem cliloroformio, (ratamen-
lo feito no próprio consultório, caminhando

doente para sua casa immediatamente
depois.

São mais dc 120 mil casos tratados; e
desafia-se desmentido.

Uma hábil c delicada enfermeira, com
mais de 10 annos dc pratica, ajuda o tra-
tamento das senhoras. ¦•

Os accessos dc asthma são vencidos em
minutos, podendo o paciente entregar-se

logo ás suas oecupações.
CONSUf.TORIO: - Rua Josò Bonita-

cio. «16 - Das 13 íis lú horas.

Rio de Janeiro

0 maior e mais importante
do Brasil podendo hospedar
diariamente" 400 pessoas. Si-
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Hio

Branco (Antiga Central)
131 ARI A. côíti

a partir de
End. Telgraphioc: AVENIDA

RIO DE JANEIRO

s»w»»tWTwra»»ari/K,írara".]ir>OT*icc^

?CHOTapetes
tio loilo" oa Inmnnlíos o tiiiall.la-les. llolillln- estofa-
dai omooiiro, tni-tiiiln o do vim». Moiipiliolros nino-
rtanoi pnrn BOltoir.O* d i*nH-'ti*, Vononliiii-i em lo-
(Iih na quiilltlmlea. Olendcs jlirn lorrnr aa iih ti -mm
linl-to tio nioi.il 1'nvMitloluiN do lã, eneo, olcndo, olc,
Cortina» o eorllhndoi do lllòoorooliot, Plinimons dn
Eotln o cm nlfodílo mcrooilr.otlo, 1'Alliliilin jnprnòinom lapotc" o pri- metro, 1'clluoln, lonti, (n/oiuln pn-in cii|iiib, olo. Olíorcoo uin u-nnii.. Bii-tlmeilton pio-
Óo* mollooa n Tiipii^nrln NrliuU/., nm gnlitií
IphlKoiiln, ll, porlo do vtiiiluolo, Tolu illl no, 17JII.

capitalistasrs,
Bom emprego de capital

Vendem-se 17 predios, em
ponto central, pendendo os
mesmos l:30C$000 men-
saes. E' verdadeira pechin»
cha!!! Aproveitar em quan-ío é tempo.

Tratar cona Do-ningos
Grisoltei Wettc, á rua IS de
Novembro, 52, sala 5.

- I)lí -

FoDseca Machado & C
52 RUA DO HOSPICXÍ • 52

!íio tíc janeiro

FERRO EM BARBA
chaloQuadrado, redondo e

G>*ande stock

Lion & Co,
9

II.VKKI ' - U, 1'nulo

XÂHOPEDEEASTOMDE BAISS
Pitosplioto de Ferro, quinina e strycliInina

O melhor íonico corroboraníe dos nervos

(jf^l-IIÒARAS dn poreollnna de
W chá, a 9*000 a du/.in ; itlorr

noZINHKIRA - Offorecu-ae umo, nncio-'fe ""li." rl*n ''0a GuayánfizeSj 8?.
li __ FACAS, cnho nicknlntíi, Vi «arfos*¦ t*° o 12colheres, porOíOOT obHC peçns,ao no Bantleirnnlo. fim S. .Tníio. 83. 31-14

W AYADKIRA — Offoroco bc uma lava-~y. Jo^a o enf-ammadeirn para r upn do
honiem ou fenhorn, em sua caaa o com
perfeição, n rua D.-. Álvaro tio farvallit',
110. Consolarão.
tfteFFIÍURCKM .SK uma criada portujiuoza,™" do 10 annoa, quo dil hoa» referencias,
o um menino de 14 annos para umu bar-
honria ; rua Froi Cnncca. 40,
rffcFFuRKOlí-SR uma mulher quo dispísa™.™ do 4 a .r> norns pOr dia, sahoiido nn-
cerar soolho, limpar metr.es. lustrar mobi
lias, lavar mármores e limpar lustres, por-
tas. otc.: resposta por carta nopta folha, a
A. O

^HirFKRECE-SE u"»1 criada para casa de^¦P familia do tratamento, nfn fazentlo
queslão do ir para o interior sendo com fa-
milia Hcria; rua S. João, Villn Maria Kio-
ra, 2-'.

JfcPFJiRKOESE uma moça portu^uei-a,™" 
para serviços domésticos, com pratica,

A rua .Toflo Theodoro. 10.1

|f|l'TEHliCli/SH uma moça du côr," ledo o seiviço do um casal, ordeiviço
7n?0TO ; rua Tros Hios 48-A.
no nlhguél,

Nío

para
nado

dormo

4fcl'TEI!KC£-SE unia moça paia copeira
" ou acruinadoira; prefero casa do fami.
lla extranueira; rua Mixla, 32, Braz.

fkFFEKEOE'SE uma moça para todo o
^^ serviço, monos coíinhor o cngommar;
rua Mauá, (il.
tfkFFERECE SE uma boa criada purn™" casa do boa familiu, pois jA tem ser.
vido um boas casas; podo sor procurada
no run dos Andradas, 47.
M>AKA presentes — nrtigoa novos o rro-
tr ços bntatiBsiinos, onde so onconlra
maior variedadu 6 no Bandeirante, rua do
S João, 83. 30-34

(ParasHa)

Wadi Dabu.-i garante
a cura ds parasitas por
meio de uni tratamento
seu.
S. PEDRO DO

E. de Sü. F*£itilo

Esta condição dos intesti-
Pnos produz sempre incom-
modo. Torna a lingua suja,
enfraquece 

'.(ligestão.empo-

kbrece o sangue, carregando-
o de impurezas, e causa toda

f a espécie de dpres de cabeça.

PREPARADO POR

Vigos de aço
para construeções

Grande slock, de Iodas as
bitolas e dimensões

Caixa, 44
^J9

S. PsesSo
HA URI.-) — fi. 1'aulo

BUR
iVova fabrica tle ma-
r.eqú1 ris dos mais
modernose mais hei

cs e sob *Tie-lií*=i

Serve--se quaicjtieJ
ercomrrendo, tanto
nesta cidnde como
no Interior e no Rio
de Jsnefio.

Ife>i*og,-nistiXís cxportíKloros

FABRICANTES OE PROOUCTOS CHIRIBOOS

174-176 Grange Road Bermondsey

A-.9 venda erra. todas a® pinar-
macias e drogarias íl© S.Faulo

.**.**¦***,*-. im*** ..ou

ÍGR
I

NRGYB CUR!
.52 - mi\ Dfl

LIBERDADE - 52

3ag^E3aeggaiggffla£!E3ggJBiag^gBiCBM«i«CTCgcaraeai»Biia»aiBEg;

HNDE HOTEL nREtó
SOROCABA - E. de S. Paalo

Sumido nn liiulliiir (tonto desta cidade, ú i*úti IJ.irão do
S*i<> tüi-atir». ',iH, «-iuu víhíii pnrn diversoH pontos. .1 5 muniu
tos !>i»é, ún üístaçãii, c n 1 minuto de nhtomovel ou cam'». O
Eíiaior iii-, Hame.íxUix: ÜH iiniu-ío* ninbiladOM com conforto.
l'':9i-tn illuiniiic.çã» eléctiiica íi rígórpMò aHi*ei«.

O prodio etn qne eu tá mituadt» o «Ciiranile llotct Aiêits-
acaba dc pugnar por -j^áíúles refofitiati, nelo que o hcu pro-
prietario cujiei'» c.',»ntiuuiir a meiceav ix lionra da preferencia
ç distineção dos «erix nn'i;jon Ireaiiüzes, dsis i>rs, viajante**
e dii» üxiiuiH. famílias -X- Kxcellentes accomodaçõe.-i^rnprias
paraoa srs viajantes e txiiins. familias * Sfrvi-ç» à Ia earte
* -X- ÍMnriii, y$ll<)0 * IIAR K ÜONVJílT.VKIA. * -X-

Os proprietários, SBÈASTIÁO ÁREAS cSc IRMÃO.

ti

_ ..,:-.„:*h,,, 
-.«(.. ¦¦¦,,.yjr,_ur-J. Eirigera.lT.osai de csxririíi,

VENDIDAS HA 00

Não podeis ter perfeita,
saude se os intestinos esti-
verem obstruídos. Corrigi:
este incommodo com rs Pi-
lulas do Dr. Ayer. Actuam
directamente no figado, cau-
sando a secreção de mais
bilis e produzindo evacua-
ções naturaes. Consultae
sobre istoxi vosso medico.

Prepar.-i.ln» prio Hr. J. O..A>or * Ci.,
L,uvn..|l.A'.tiw.,B.*U*rAiazazrxi*.
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OHATTANOOGA-
Comp.eto sortimento de engenhos a mão,
forçs ancmo-íS, força dágua e força motora

Os engenhos mais fortes, mais seguros e mais duráveis
do mundo — Deixam o bagaço completamente secco sem—,—— porcentagem alguma de ca'do _

|f lá vendemos mais de
Oafamado e.^genho (ÍHATTAIVODQ& ^

aS^BP?

Aos Aslhmalícos!...
Ktpcclflca ora detcoberto, que tem leito

renl imiwfo na curn tio asthma e I rot>chllc
uthmalloa.

Uma cura Imporlanfc:
Illm. sr. major Bnuil. Kttancio minha fllha

Clara aollrentlo <lo 'Asllinin', recorri a aeu
produelo, Kllxli antl-aaihmatlco de llniml: e
eom um to vi.Iro obteve a cura radiral, de tâo
terrível malestla. Km benellclo de Iodou paaioo presente, por gratldüo. lllo, 14-11-1012.

Iloincio Ce?ar do I.ima — llua Visconde
de Itauiia n. (43, caia 7.

Venda nas Dronarta- e 1'lnrmaelaa e noa
daposltsrins llrur.zl AV. - llua do Hospício,
1B3 • Rio do Janeiro — Em 8. Paulo: Kua Dl-
rclta, 11 • Itroicurln Ammanle.

6tK Sombrinha Elegante,,
Murano & Forte

Casa especial de guarda-chuvas, som-
brinhas e bengalas. - 0 maior e mais
variado sortimento do artigo é en-
contr ado nost*t. casi?, por príço

nunca vistos
Vendas per atacado o a varejo

Bem montada offlcina para concertos
Rua de S. Bento, n. 75-B

Junto ii 1'rn.fn A, l~rmlo
 «. lJAULO .

SORVETEIRA
Sorwe!eiras leíjilimas nme-

ricanas, do melhor .systema
Cíi^iicle st<»ck

LION & COMP.
Caixa, 44 — S. PflüLO

H.MlItl * - 8. 1'aulo

Completo sortimento de:
Aratltn tle discos o do nlveeas
At.ndorcs dlvers-js
Ancínho.í nicchtnicr.H
Ar„'o'ns do preaiílp pnrft triihsmlaaffo
A'pÍrutioiea da arrox
Ar ele*) hydrnuMcni,
Ariniifal. rui .Io locoi
Hnlaiíçníi
BnlatiQlns
llnletlulrns de manlelsa e tle nrroz
Bcmb'fl
llroons
' filjos ile nço
Carrinhos riu mudei rn e de íirro
CAltut)' pura roçu
Cnmlutirjcs pnr.i rjça
("arroíi j.nr.i torfi* ite raadeiía
Ctxtntlfltéfl de cnT6
C'avn.lcliii8
(Vllnduiras dc airo:
Cisca lores , .,
(!óhductòíès complelua
Cfirrfla.
Concritffl
CorUtitõríi dc onplm c eonni
Cultivadores de cnxndna o dl cos
DeSCftltCJidorâ do nrroz o enlô
rclii[llmdorc« de mllhn
llOítibrmlnrea .io cai,na
Doil ti logrado rei do milho
licsr.nlntlcl.aH do manteiga
licitrrtondnr-Pfl de dl>c~R
KnKcnhoa (li cannh n força animal
Kngeiihoa de cuniia a força d'nBtia
KnKMihoH do C'li hí. a foti.a iu<ttora
Encer.ido* para onfejaca
Mxos de tratinnlüã*.
Kibtugadorca de airos e caW
K.«|UtiiUdnr«» tle õgna rnr.i banli:lròa
rios raro reitadelrns dc orre:
FogOoa

b„K^^^^ãícasi.^jj-R)m.:l

CcsMsciidor dc cal.. tíNOKliBERai,
fabricado por

THE ENGELBERG HULLER & C.
tle í*yrrcuse. S'civ,..York

Est'i3 moclii-
nns.porsuasu-
pericridode.ini-
; u/.erom-se de
lal forrnu, que
lodos estõo pro
curondò imita-
1 ns, mns essns
imitoçCes sem-
prc.como todos
sobem, sò umn
imitação.

BcBCJS.-ador de anor ENGbXBERd

A ntaia enaa é a unlca qne ao dedica ci-
clu'lvamcnt-1 a r.-.ula di uucblna-. pari la-
voura, e Importando directamente aci fabri-
cante8 no» K. U. di A. do Notte. VemJemoi
qualidades iiípcrinrcs por prcçca mala ba-

ratos quo qualquer outra casa

Completo sortimento de:
KorjiH
Grades de dentou
I.iivís dc luncçno para lransinU*õos
Maclilnas para furar leiro
>.HChÍnaH pnra Iih rer manteiga
Mnchinns pnrn lazer canjica
Machmna para tnsipiíiir animnes
Machinas para plnntar batatas
Machtnns para noarar gramma
Mnncaci para IrrimmUsÒes
Mandrls para Forra< circulares
Moinhos pari calo Iliba et?.
Mn-jntlna de canna a mão • .
Mutrrcs a kcromio, a vapor, e a força ani-

mal

Nlvelndorca para cslrndas
Óleos liibrlllcintee
I'4a para terrclns o de cavallo
Fcdrua para moinho
Plcadorca paratilo.» do milho
l'lllias seccis para batcrlai
l'reusns parn onlar Inr tono, allala, eto,
1'olldorci para niroz
Piilverltadorcs
Vollns do mi.loira a do ferro
1'cbotlos ile esmeril
Rolos tle l-rro
Saloxo pnra nado
Seccadores do arrre
Ecgadclraa tio capim
Semeado rns ami-elna, dup ns e irlpas>erraa para loron c circularei
Seiras dc Illus aem lim
Sorra» oaclllanics c veitloata
Sepnratkroa dc airoxe caio
Tiutti de Irapreasío
inrralrrcí ce cale'1 r.turvlnrca do ossos
Válvulas do reljnçào
Ventiladores dc nrre: c cale, etc, etc., etc.

Peçam catálogos e
mais informações a
Largo S. Bento, 12 - S. Paulo Av. Rio Branco, 18 • Rio de Janeiro

AVISOS RELIGIOSOS

PALACE-THEATRE
Empresa Alberto Andrade

Grondo Compnnhia de operetos, re-
vistas, mogiens e vnudevilles do- - PALACE THEATRE - -

t
JOSE' DE lt.VHItOS POTiVnES

Esposa, filhoa. Irmãos, sobrinhos e cu-
nhados confessam-se pcnhoradisslmos pele
carinho dispensado por todas as pessoas
dc amizade que acompanharam os restos
mortaes de fc-u saudoso esposo, pae, ir-
mão, tio e cunhado

JOSE' DE BAIlItOS POVARKS

e convidam-nas para assistir & missa do
7.0 dia que será rezada na effreja de Santo
Antonio, segunda-feira, 23 do corrente, âs
9 horas, por cujo acto dc piedade renovam
os Eeua sentlroentcs^*: gratidão.

HOJE - ^cdesV<e - HOJE
— 2 - Grandiosos Espectaculos - 2 —

Penúltimo dia da temporada
Primeira nexaBo ia 19 b.
He-tt-nda aesaSo, ta 21 b.

a 46 m.
o *5 m.

ponlo
ponto

13 e 14 reprecenloções do revista em 3
actos do escriptor SOUZA BASTOS

Tim Tim por Tim Tim
Toma porte tedo a Companhia
Amonhu domingo • Despedida da com-
pochia — A's 14 horas — MuUnéc
Tim Tini por Tim Tim
A' noite 2 unicas e ultimas recitas do
revista dc netualidade — Estréa

A ULTIMA DELLE

OASINO ANTARCTICA
Kun. AnlinnRnbahu ¦

Kmprcm» Theatral Brasileira • NM« em
Mi raulo • Coneesalonarla da Mouth Ame-rlean Toar para o Braall

HOJE - — HOJESibSad.-, 21
demarco

A'a 20 horas e 45 minutos
Brilhante suecesso da celehrc olriz
ItOHAItIO GIIEBKKRO

Acompanhada do notarei mímico ar A Volbert
EXITÇ EXMO
La Cortcgana — MarySmils Portner

-Les Ereslos - Les Hersleb -
Les 4 Fronklms

LasTriguenitas -%-
LOB1S BRANDI *$* '-<** 

4* URANIA

PREÇOS DÜ COSTUME

Ao pnhllro — A emprtta. descjsndo iitt-ünhi
ao pnblico todas as C2lebilda<les do Ia» mondul,
não l.eMt.-ii em contratar ROKARIO Ul'ER-

Hi:itO Ultimo» eapeetacolo»
pit.i oa qnsei Tigoram ci «cra;n*<i preços:

Frisas «Ilitlnc, poise 1*; '« Camsrotej, tente,... 10{
Frisas. poíSi;  IJ* Cadeiras de 1  4«
O.xít '.«•! Urt .: ;¦•-. líi | Promtncir.  •';
Gaierix  if

Os bilhete» t -.*..-. •¦-: á renda na Cbarotari» Mimi,
raa 1.1 de Norembro

^kuM - Crtmdi-m Jtalisitt Famüietr - At II kcrsu
brditr.ilit dt tx an. família* c co * *- . ln i- :• :'.i -
VU. Matinê <« littesrã vailt e elriz B. GttHHEEO

ÍRIS theatre
HOJE HOJE

Programma novo* n. 135, da Rido â
Artístico prosramma novo, composto dí

sensacionaes filnis, desucando-se:

9 bomem de doas mascaras
Sentimental drama em 4 partes, dc um

emocionante enredo.
Film d'artc italiano, editado pelo mcgtia-

lavei fabricante PATHE" PRErRE&

BOIREAU E A ÍNDIA

Scena cômica dc grande hiiaridade, repre-
sentada por ANDRÉ' DEED.

GAUMONT JORNAL, n. 4 (V anno)

A mais interessante revista de actualida-
des. etc. etc

PREÇOS
radelras
Crianças

IgOCO
«SOO

POLYTHEAMA
F.1I'HK>*A THKATUAI. IIRAMII.F.IKA

3.a feira, 24 de março

ESTRÉA do GRANDIOSO

CIRCO FA'
Empresa F. dei Mauro

Orando Companhia Eqüestre e de
novidades

Palhaços
Clowns

Cavallos
Poneys

Burros
Cachorros

Porcos e
Macacos amestrados

A platéa transformada em pista para
este erande circn

THEATRO SAO JOSE'
Empresa Theatro S. José

Hoje - Sabbado, 2t de morço - Hoje
Gr-nda Companhia do Opcretas. "TaíTeif- - -

e Rerlitas, de qne (asem parte aa artista* KLENA
PAItADA - CINIRA POLO.SIO - EI.V1UA BENE-

VENTI e o popalariiatmo actor BHA«NDAO
Macttio dlrcelor da orcheitra, F. RUdSO

Espectaculos familiorea por sessões
l.a les-io ás 20 horas —— 2.a sessio áa 12 horas

Serri representada ena aaabas as sesaSe '
• revlsti, letra e aansieade CIS1KA PU

lonio

A fl ii
Freios

Fr f i« . . . I.?-/ I Iia!c5ea e Aq.
•i~:::ee . . ,-j >.'i I [.mtbeatro . If ¦*•-
Oadeiras . . IfON I Geitea . . . SM
Oa ! r.r ::¦ i.-r.i-r-.r a -r-- '.-, ca charatarla lliail,
das 10 as .;-.-.<€ depois na bilheteria do Tbeatra

\t.--:. , i:\T-.r:.. as 1( heras coa a revisM

í
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CORREIO PAULISTANO - Sabbado, 21 tle Março ae .914

Dra. Casimira Loureiro
MEDICA

Diplomata pola lUoola .o4loo-C|tnrRloj rto
Porto - È-ipeolnllBlo om rtnOaolOKln c
pnrtOH ncia Untomttait Ce Parti, nom Ioiik»
fralloa um OoiplUN Tatnttr j ttpuaUmul.

üx-dlsolnuld doa pTOfemnroí llutUM, i.o-
imite, IIMiiolill, Uolorltf o Vor.r.l.

Contultnii do 1 áa «, na ru» Joíó Uonlfaolo
n. 82. Tolopliono n. 0.029.

Roíldcnol» i rua Brtrío do Ilapotlninga ti 10.
Tolopliono n. 1.340

ir ~w

LI
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TUBOS
. e ferro preto e galvanizado, tubos
5e aço, tubos de cobre, tubos de
Jiit&o e tubos de vidro, têm sempre

em stock

LION & C.
Kua Alvares Pentendo n. 3

S. PAULO
nAItniS — S. Paulo

jttADAME BEPIETBO
Professora de córle, diplomado pe-

ia Academia do B. Aires. Corta pelo
Inethodo moderno, Rodrigues Fer-
ntpnrticipa 

ás exmns. freguezas e
íiscipulos que abriu um

ATELIEB BE COSTURA
á rua Duque de Caxias, 135
onde executa vestidos á TAILLEUR
e PHANTASIAS, pelos últimos iigu-
rlnose por preços sem competência.

Telephone n....

PELLE, IMPUREZA DÕ SANGUE, RHEUMATISMO
CÜRflN-SE RADICALMENTE COM rt

Marca registada

Isa Hollanda
(SALSA, CARGBA E MANACA)

Approvnda na Europa e no Rio da Prata e premiada com diversos
= medalhas de ouro .::=

EM YÍDKOS E MEIOS YIDROS

Cuidado com as imitações: Reparae a marca registada
Deposito geral : Drogaria ARAUJO FREITAS, rua dos Ourives, 114 —

Rio de Janeiro, e em todas as pharmacias e drogarias deste Estado

cte> animaea cie t. aoa no
POüTOliOOTSCHIVlLCO Bl. CA.FI-OS BOTÜSMIO

Ú LEILOEIRO __.''¦'¦*_¦'¦__ mr. -* ú*
_ 44 _ n* Venderá no daa 21 de março, as Í3Albino de Moraes ¦— m*oWü!^n^*

SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMNERCIO E OBRAS PUBLICAS
Direetoria de Industria Animal - Leilão de animaes de raça

De ordem do exmo sr. dr. secretario da Agricultura, Commerdo e Obras Publicas, faço publico que no dia 21 de março «le

1014, á> 1.toras j «rto vcndidSS em leilão pelo leiloeiro ALBINO DK MORAES, no Posto Zpotçchnico Cential Dr. Cario,

Botelho", os seguintes animaes repròductores pertencentes ao governo do Estado.

Touros importados, todos lmmunizados contra a piroplasmose
TOUROS "JEYEItLAND,,

' 
N. da orelha | 

^ 
Rapa 

" 
1 Nome do animal 1 Nome do i»ae 1 Nome da mãe iDatã do nasclm.

N._ 86-Touro "Jeverland" fí§>r g»M| 9- 3-1912
N._87-Touro "Jcvcrland" Sch eesser 1 acatem, 29 4 9 2

N._9o-Touro "Jcvcrland" Schiormacher Maitha .4- a 9 -

N.-91-Touro "Jeverland" Sloller Almotíih ' .2-1-012
N.-92-Touro "Jeverland" gabiner rií c ni 2-1-0*M n-_Tniirn " Tevcrland" Riefstal Uallenm 12—3—1912
vZtíouro "Jeverand" Sturdsa Mackame 26-3-191?
Nil^Toüro ''Jcvcílând" * Holf Edeldame 2-3-191:

I

TOUEOS

NOME REGISTADO

Contra as purgações e inflamma-
 çSes dos olhos 

Deposito geral!
DROGARIA BARUEL

MACHINISMOS combinados para o be-
neficio de arroz, capacidade 500 ki-
los rie arroz limpo em uma hora
LIDGERWOOD L

!S. lJAULO

para fia, Moendas de
canna, Evaporadeiras, Minas para as-

socar e Aíambiqaes
Lidgerwood Limited

IURIÜS-S. Pnulo
S. PAULO

N.—102—Touro
N.—103—Touro
N.—105—Touro
N.—108—Touro
N.—109—Touro
N.—110—Touro
N.—m—Touro

N.—117—Touro
N.—110—Touro

i Sclnvyh "
"Schwyl**"
"Schwytz"
" Schwytz "
" Schwytz "
" Schwytz "
"Schwytz"

Finkcr
Hector
Zar
Humbcrt
Heins
Hcrzeg
Hars

"SCHWYTZ,,
I Karl

Gcmdstec
Aron
Caro
Titus
Belisar
Einricdel

Fclla
774
Bella
Schibi
Báby
Bella
Mctti

TOUEOS "LIMOU SI NOS,,
"Limousine"
"Limousine"

Bolero
César IV

Figaro
César

Bluettc
Poulette

Animaes nascidos no Posto Zootechnico Central
GARROTES HOLLANDEZES

Garrotc Hollan-
dez

Garrote Hollan-
dez

Mamoré

Olodo

Sequah

Siebrcn

Ada

Dina

NOVILHAS CARAOT-LIMOUSINES

MO PRAM "SPABKLETS''
O apparelho ideal para o preparo em poucos

_minutos em qualquer logar, por preço baratissimo,
do superior e purissima Água Gaswsa, píira

) tornar-se pura ou com vinho, refrescos etc,
'etc ou para preparar águas mineraes com
comprimidos de Vichy, Séltz ou Carlebad.

1 ' 
A' ví nda cm Iodos os bons hrmqzens Grandes

vontogens a revendedores.
Únicos depositários

LDIZ HERM1Y h
Rua Libero Badaró n- 96

mm
m$j'''-wÉsBmíli£lll m_t^^

BPLJLl

I LOTiil DE s. mu
Ex+rneçôes sis scgiuitUas c qnintas-fsirás sob a «sea-

ilsaçã» tio «oporão dõ Estado, As 3 horas
da tarde — Bua -Quintino Bo.

cayuva, 32 - S. Panlo

. IIARRI3 - B. 1'aulo I

&ARCA .-¦* RflARCA £
li CANECA DE ÍNDIO ,-^MM CÂBèCA DE ÍNDIO 1 ^

i É^OJTiaiS ^^^^L Depositários 9

il Para cercar ^wm chí!^ s. ffiüLO 11 _,

I g^^É^a^^«.^B^wÉBaBB^Bsaagm
WÀI -wiiiif ¦— i ¦¦ .

gfí n_j_u_mi —u.i i  '""1

1 fDerramaTsobre as creanças uma chuva
|| aa vá* de I íemien

Novilha Car-
Limousina

Novilha Car-
Limousina

Nina

Viktoria

Pindahyba

Tenor

Pcrvenche

Victoriense

28—10—1912
12—12—1912
22—11—19T2
26—12—1912
31—12—1912

8—12—1912
25— 9—I9ií

17— 9—1915
28— 9—1915

14— 6—191;

21— 9—igii

27— 9—191*

27—10—191) r
Garrotes Caracu nascidos no Posto de Selecçâo do gado nacional

Garrotc Caracu Damy
Garrote Caracu Delphim
Garrote Caracu Dorc
Garrote Caracu Bonzi
Garrote Caracu Dante
Garrote Caracá Danúbio

Tenor
Tenor
Mozart
Tenor
Ary
Mozart

Ameia
Ancora
Nizia
Alpaca
Alice
Aguapé

28— 2—19H
1— 3—191?
2— 3—«91-5

J3— S--I.9W
7— l—Wi
1—10—1912

Bodes nascidos no Posto Zootechnico Central
Bode Flamengo
Bode Flamengo
Bode Toggen-

bourg

com chifrei
com chifres

com chifres

Os animaes que não forem retirados 4 dias depois do leilão, pelos licitantes ficarão sujeitos de ™™^°™™.°£ilf°<^
letra D das Instrucções sobre recebimento e permanência dc animaes no Posto Zootechnico Central, ao pagamento ae 100*000,

"' T aí ft ÍS". iü __|ÍÍ|_*Í5õ*
S .bbado, 21 de março, ás 13 horas, no Posto 

^H^g^lO (Ju IVlOraSSZootechnico, na Mooca pelo leiloeiro oíficial

Depois de amanha

Por li}-. SOO

egunda-feira, 6 de abril

:000$00G

A, -4í*?á^-^_

pof 4S500

Pulverisao os seus corpinhoa da cahoça aos pfia, prin-
c-in-i-monto nas dobras do suas caminhas tenras. Isso
os rnri contentes, pois lhos produzirá indeflnivol bem-
e3taI'ncclo refrigoranto e calmar.U dos Pis do Men.
nen dà sempro allivio quando nào impediu em tempo
n-T sardas ns brotoejas, as queimaduras do sol, as eru-
peões e todos os outros males que encommodam as
irn-meas no tempo do calor.

Nao vos doixoiü persuadir de que talco 6 sompro
talco ou do qua todos os talcos sio
oeuaôb. »a tantas qualidades de talco
como minutos tem um dia, e ha mais do
trinta annos quo os médicos de todo o
mundo àtxo preforeneta ao talco de Mon-
nen, sompre aclamado o mcllioi-.

As máos cuidadosas e as boas amas
náo .-.ilmittem outros. Náo acceiteis outro
em substituição. Exigi a famosa marca
'GERHARD MENHEN CHEMICAL CO.

Nownrk, N J.,E. U. da A.
Únicos agentes no Brazil :

Louis :ra:©rxia.aia.iiy & O.
nua Gonçalvos Dias"'67 1 *jpii0 de «JaneiroAvenida Uio Uranco 126 |

Sahidas para a Europa eLa Plata
OÀS COMFANHIAS

Navigazione Generale Italiana - La Yelorse • Soctetá. Italia. e Lloyd Italiano
Avilte (;«»»» J»«l'a ° »""»»-¦ "»»"cft gg»neeiia e Itollann i»ci- lJAmeiica <lei Sml"

SEHVICO REGULA» POSTAL ENTRE O BRABIL, ITALIA E ARGENTINA
°„___V_ —Z~. . ...onaA _i I SAHIDASPARAORIODAPR^

'II
\A

MllltllJMt-lltfl '.'.^".^^'.,.'."".^,

Os pedidos do interior devem ser acompanhado» dn^respectiva
imporlonclD e mnis a quantia necessária para o porte do Correio,
e devem ser dirigidos aos agente3 geraes:
JULIO ANTUHSS DE ABREU & Cbmp. - Buo Direite n. 39 -

Bt-mS ííSeó \W$êsè& ,¦«. q—sr - R°°

BMAmmBnmmmBmmmBBBtSímiB O.-*** U*-»

i „__mm*'2m%SBmm%%Bm* iW^ <**-
Caixa 71.

Èm U F&ulo: Rua Libens» tíadarô, 96

MACHINISMOS PARA CAFÉ'
Os mais perfeitos e resistentes

- LWiWOOD LIMITED -
& PA ÜLO

IIARIU3 - B.PíuiIo

_ SAHIDAS PARLA. A EUROPA
O luxuoso o rnpldo -*f.por

INDIANA
Sahirá do Sanioi no dia 21 .lc março pam

Rio, Dakar e Gênova

DÜOA DI GÊNOVA (do Rio)
INDIANA
TOSCANA
REGINA ELENA
CORDOVA
ITALIA
PR. MAFALDA (do Rio)

17 de março
21 »
23 >
24 >

3 >
11 >
14 >

»
>

abril
»

SAHIDAS PARA O RIO DA PRATA
O osplendlrio c rápido vapor

ITALIA
Sahiri .le Samoa ao dia 21 do março para

Buenos Aires 1

CORDOVA
SAVOIA-
RAVENNA

24 de março
1 » abril

14 » »

II »
«** ^^iM^^^^^B^^M|B^^^pu***ci^P'MBH9B8BBSBVH^9S3HBSiBBHHBIHBHBIB

i tm_BttSBmm)ÊÊE—m^Bi^mtSWm»^^srxt^^^^^mma.m

írj^, —* ~m '

ADSTRO - AMERICANA
Companhia de Navegação

a vapor
Telegrapho Mareoni em todos «oi paquete»

Próximas suhidas pnra Montevidéo e
Buenos Aires

Sahidas para a Europa, Rio da Prata e portos do Brasil
001VIF*A1VHIA»

TfiANSPORTS HARITIHES

Preços das passagens de terceira classe a Para GÊNOVA ou NAPOUmMmÊmm^mW^^M
co. xg&-IMPOSTO FEDERAIS Por cento. 

pARA ^^ AIREg
Rs. 5o$dOo. incluindo o imposto.

Para DAKAR, TENERIFE ou LAS PALMAS
Francos ias, nor locar, c por ciualfiucr vapor

'Aos citados preços deve-se Juntar o 
^'^^^^0^^^ 

*""""">" """' 5 """^ ^ í",<"'

Gosam de grandes descontos
BILHETES DE CFAMADA ,..lln„n,

Emittem-se para a viagem da Italia a Santos, aos .««tintes preços: - Nav.gazione Generale Italiana" e "Lloyd Italiano ,

nellas. b nho duchas eTgSa gelada durante toda a viagem; illuminação e vent.laçao electricas.

Pre ço de ».» cla«Se pura GenoT» o Mapoll, francos 1«5 e 800 -- mal» o imposto federal

Pnrn. írotos, cnmnrotoB do UtXO, Oi-tlncto», l.n o a.n cln«HO» o outras inlormn . Ge», 
çliriei«--»o 

•&

seeiEoaoE í\n©nymr martinelli
S. PAULOi ™?&?±$!Íã-± - SAHTOSi SÍ^^BSSi - ""0« ÍSÜÍSWA-1

SUD-ATLANTIP "Í^_Tm-_7W^»Ímm^S'
-- -r-am^t+mtVMr m^aJí?^-

CoiambU
Ensenit
Una

11 de «bril
13 de tb-rll

6 ao mulo
O «esplendido paquete

ALICE
Eahirá de Santos no dia 25 de março
para Montevidéo e Buenos Aires

1'reço» da* ptm^nti» e*n S^ düi» Bi. «$*»J
r >'.i i o;o de impc«lo IMeral.

\inK*nn rápidas — Serviço modelo — Commodidade e conforto

GARONNA
Enh:. <lo BMitoi no dl» 18 do corrente [*«.

Kl*. Bahia. lVr«»**afc«*!»i Uakar,

_- mm^-mm-r A *%T >c-- «lill* de Ftutoi no dia 20 ptn
_$__}%Ja\J.Jr\.&lJ*. HontoTldéoeBaeaoaAInM

phmpa
ESPAGNE

Sablri dj SanlM no dia IT do corrente
diretamente para

Buono» Airo»

Sahirá de Saatoi no dii 30 do eorrento
paraSio, Bahia, Laa palma* e Marselha '

.. Snbidna do Rio pnrn a lüurop.a

Gallia.
Ga-wo.n6-jmtxíua

ri de março
SI de matto

6 de abril

Oi prr-í-m dai pa-rarena de prlmrtr* e ap-çnnda
i.ssnn tralaa-ae directasienle com of asentea:

S.Paulo: Giordano & C
Lnr^o do Tüc*onro, 1

Santos: Rcnihauer & Comp.
Boa As?asto Severo, "

Aio - Renteiier 
"& 

C. - BBínSS^*

DlTCtU
BreUgn*
OallU.

IS de abril
t de maio

ÍS de maio

üu coino
Lntctla
Divona
Bretame
Oascogne

tl de maio
lt d* junho18 de InnhoU de Inlho
26 de jalho

Preços das oassaírens em 3.a classe rira a Europa: i05$0O0 e iniis b ojo de impaslo, exceptuaado-se
nSra?S'dèhllQnXt quo 6 de 193. "n fran4 - Para Montevidéo e Buenos Alra* o preço ó de
WrOOOSs 5*C*_te imposto - Emitte n-se bilhetes de ida e volla com 20 oto dered^oparaM
ÍSeilOSdeiK clanlo e IO 0,p e:n is*. ciasse iotórmaüaria- Emitlem-se lambem b.lhews de enamada
1 Vende-se 

passagens directa» para Paris
Para fretes, passagens e mais informações, eom os agenies:
iMTIlKCCJai, ciMTAÇ «r P S. .^lo! Rua Direita n 41. - Santos; Rua 15 de
ANTUNES UOS SAN 1U5 & l>. Ho?6mbro.04.eom casa no Rio; h. Bio Branco, 14. >6

para

Ri IVfia Si P>
The Royal Mail Steam Packet Company

Maio Real Ingleza
Banidas

AVON
Sahirá da Santos na dia 24 da aarao da 1914 pari

aio do Janairo, Bahia, Paraambuco, Hadalra,
Usboa, Viajo» Chorburg a Southampion

ARLANZA
Suhirâ de Santos no dia 24 de março

para Montevidéo Buenos Aires

Pu Sn Na Cb
The Pacitic Steam Navigation Co'

Companhia do Pacifico
a EuropaOronsa

Sahirá de Santoi. no dia ÍJ de mau. para o Rio de Jauelro. 'ÍJ_m__i
8. Vicente, Laa Palnai. LUboa, Vigo, Cotunha, L» Halloe e Urerpooi

Preço das passagens da 3.a classe 110$300 incluindo o
imposto e para 03 portos hesi«anhoes mais 3#000. E mais

GCO réis para La Palice

Ortega
Saliirá de Santos no dia 8 de obril paro Montevidéo e

oortos do Chile e Peru

^

Viagens do Sanios parn Nora Tork cm 24 ,lia9 tU Chcrburgo ou SouU.anipton - A C.-mpa.a.i-i>J°££™! 
qLV fa!

nnssaecnTnara Neva Vork, cm qnalqncr ,:os seus paquetes cm correspondência tom os <le toUr, as "^"^'S/i.

«SfTStSS fltotoiffi» l»a?a Xot« York c para Afrlca.lo Sul, via Ma.lcirn. cm cor^pontocU com os paqnclc, da

comnanlüa ünion Caitlc. O horário ofíldal das companhias o publicado mcnsalmcnle no "Guia L«vy .
^O 

V^mênlo das paragens notadas para Enropa deveni ser feito Integralmente nto vm mei antes da saUIda flo

rapor c depois desse dia não K-rSo mais re-pcltadas as cncommcndas. ^^^ . „„__,. ú0 Santos nüo tovIo
Tcndem-íc Da^sacens até 4 horas ila tarde na véspera da sahida dos vapores — A nsçnda ao J^mos 

n-o rai -¦isssSiSaacB: una n» as ggg s^~ ,83
Bseriptotio: Rua S. Bento, esquina da rua da du.ianda - Gaixa do Correio, 518 finguniJ»a

•r

^0

'5#; ~


