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1 LEI DO AMOR
O sr. François dc Curei, dramaturgo vio-

lento, dc processos restrirtos mas fortes, c
dotado da bossa da especulação, lançou cm
França o thealro pliilo-iopliico, que estabele-
cc lheses audaciosas e logo procura resol-
vd-as, sem sc deter com nquillo a que os te-
thnicos da ribalta clíaríialn — os incidentes
icccssorios. Li com prazer, num dos fasci-
culos da Illustration, a sua peça mais recen-
te, La dansc devant le miroir; c essa leitura
deu-mc ensejo a pensar que, embora tão an-
tigo como a humanidade, o amor c ainda um
lenlimento mal conhecido, lão rápidas c con-
Iradictoriras sc succcdcm as suas definições.

Para o sr. de. Curei, o amor, por exem-
pio, é a dança deante dum espelho. O qut

, amamos cm alguém, não é a sua belleza phy*
tica pessoal, o encanto do seu espirito, esse
"vago perfume da mulher amada", dc que
nos falou num lapidar soneto o grande poe-
)a Vicente dc Carvalho, — mas simplesmcn-
te o rcHcxo das nossas próprias qualidades.
O objeclivr dos nossos sonhos é sempre,
psychologicamcntc, um desdobramento ideali-
zado do nosso eu.Que ess; espelho perca o aço
que fixa a imagem, que o alvo da nossa pai-
Xão deixe de reproduzir a nossa própria si-
lluiéta moral, e eis extineta u ardencia do
nosso sentimento, substituída pelo mal dis-
farçado ódio da nossa desillusão.

Philosophos fáceis, a quem a especulação
isstisla, organizaram sobre o amor theorias
vagas, que mal encobrem a ignorância so-
bre o assumpto ou a preguiça de racioci-
aar. "Ama-se porque se ama", eis uma ex-
plicação corrente do amor, explicação que
nada explica, c que subtrae vergonhosa-
mente á penetração contemporânea a ori-
gem dum sentimento que predomina sobre
Iodos os outros, c que para muita gente é
t suprema razão de viver. Os philosophos
piais profundos não adoptam esta con fis-
são de impotência do nosso espirito. Para
elles, o amor é, naturalmente, como todos
os outros sentimentos, um phenomeno que
tem as suas leis, a sua periodicidade, a sua
gênese dentro de certas circumstáncias e
D seu termo dependente de determinados
factos. Para o estudo philosophico do amor
trouxe o sr. de Ciirel, com a sua peçij sym-
bolica, uma contribuição importante e um

ponto dc vista novo.
Si o amor é a dança deante dum espe-

lho, parecem-nos erradas todas as defini-

{Ões que lhe dão por base o desprendimen
to, a dedicação c a elevação do espirito.
Elle não seria sinão um acto de egoismo,
de culto pela própria individualidade, o in-
leresse pessoal levado até aos desdobra-
mentos c aos reflexos do próprio eu. Dt-
facto, esse reflexo é illusorio; mas os que
imam não tem a consciência dessa illusão.
. ttribuem cegamente á pessoa amada to-
das.as suas melhores c mais.nohrçs quali-
dades, ¦ c desenham-na* cm .' espirito como
uma proj ecção, uma sombra da sua perso

. nalidadc. Emprestam-lhe as mesmas idéas

t sentimentos, as mesmas generosidades íe-

tundas c uma communidadc de gostos c

jspirações que cm realidade não existe.
A attracção sexual rcaliza-se cm virtud*-

desta illusão mysteriosa, que em certas ho-
ias da vida tem, para nós, todos os cara-
eteres distinetivos da realidade. E' essa il-
lusão que associa, por vezes, dois seres fun-
damentalmente distinetos cm preferencias
de idéas e dc sentimentos. F,' ella que As-
termina, quando cessa de manifestar-se.
esses conflictos violíntos de duas almas,
conflictos que são a tragédia occulta e éter-
na de todos os matrimônios desilludidos, de
todas as paixões saciadas e dc todos os cn-
thusiasmos gastos. Quando um cônjuge já
não sc reconhece no outro, e verifica que
elle c um ser distineto, autônomo, inde-

pendente, e não uma mera proj ecção do seu
cu, o interesse que elle lhe merecia dimi-
nue até apagar-se dc todo. O egoismo leva-
nos a rccusar-lhc qualquer participação na
nossa vida intellcctual c moral, a que elle c
extranho. As leis exigem que ambos suppor-
tem a existência, lado a lado, como prisio-
neiros duma poderosa instituição social,
escravos dc interesses collectivos que im-
põem'sacrifícios pesados. Mas a sociedade
actual está cheia de evadidos e conta por
milhares as cffracções á moral conjugai, o
que é um symptoma bem manifesto da crise
pe a instituição atravessa.

O egoismo mais estreito governa o mun-
do c é a mola dc todos os phenomenos qu.'
dic manifesta. Nos seres racionaes, como
nos irracionaes, o individualismo c uma lei
evidente, cuja influencia é cada vez maior.
O estado de revolta social da nossa época
não provém sinão do desequilíbrio sempre
mais accentuado entre instituições puramen-
te ideológicas, impostas á fortiori á socie-
dade, e as exigências naturaes do indivi-
duo, a quem repugna systematicamente toda
a compressão do instineto. O nosso espirita
poude librar-se a incomparaveis alturas c
formular uma moral de renuncia, de priva-
ção e dc sacrificio. O nosso instineto, po-
rém, reage contra a applicação á vida real
das idéas obtidas por simples especulação,
com desprezo dos interesses individuacs,
cuja somma constitue o interesse social.

Voltemos, porém, ao amor e i sua gênese.
tão obscura ainda, que justifica mais algu*
mas linhas acerescentadas ao volumoso
dossier que poderíamos respigar através
das obras de todos os philosophos. A expli-
cação do sr. François de Curei, alicerçada
num facto real de que os jornaes sc oceu-
param, já fora presentida por Malebranche,
que escreveu: "La raison humaine nt com-
prend pas facilement qut Vom puisse aimer
autrtment que par ropfort á toi." Não ha
muita distancia entre esta engenhosa affir-
mação e a do autor da Danse devant le
miroir: "On n'admirt pas celui qu'on aime;
en contemple son proprt Mal qu'un itrt,
jaloux dt vous plaire, vous offrt plus ou
moins bien reproduit..."

Não tive ainda oceasião de consultar os
philosophos de almanach sobre o que elles
pensam acerca da matéria. Os poetas dir-
vos-ão que o amor é uma transfiguração,
uma assumpção e mesmo uma resurreição.
Os positivistas opinarão que o amor é sim-
plesmente um contacto entre duas epider-
mes. A excessiva subordinação duns e dou-
tros a idéas preconcebidas toma suspeitas
estas definições tão incompletas.

Gentil leitora: a ultima palavra sobre o
amar cão pertence aos poetas, cem aos sc-

res dominados pbr paixões. Ella não resal-
tar.1 dõ ultimo poema lido nem lão pouco
dos diálogos espiriluoso3 do vosso derra-
deiro flirt, Será um philosopho, uin psycho-
logo, talvez um simples naturalista, quem.
um dia, achará, num velho gabinete cheio
de livros, a formula decisiva d-a lei do
amor, Por emquanto, é ainda um drama-
turgo, dc genio ideológico, que sc oceupa
delle. Amanhã, — quem sabe? — o amor
será um assumpto dc laboratório, querido
aos neurologos c a toda a legião dos per-
scrutadores da machina humana. Quando
isso sueceder, já não haverá poesia, — si
não, talvez, a poesia cubista, cujas fontes
não sc alimentam com a serenata scutimen-
tal c permanente entre os dois sexos,

Gomes dos SANTOS

NOTAS
O sr. dr. Eloy Chaves, secretario da Jus-

tiça c da Segurança Publica, despachará
hoje, ás 12 e meia lioras, com o sr. viec-pre-
sidente do Estado, cm exercicio.

•:• *
Hoje, ás çj e meia horas, o sr. secretario da

Agricultura dará audiência administrativa
ao sr. dr. Alfredo Braga, director dc Obrai-
Publicas.

V V

Não haverá hoje audiência na Secretaria'
da Justiça c da' Segurança Publica.

••• ?
No dia 30 do corrente mez, ás. 11 horas,

no edificio da Camara Municipal, rcune-se
a junta apuradora, constituída nas sedes
dos districtos, excepto os da capital dos Es-
tados, do primeiro supplente do substituto
do juiz seccional, como presidente; dos
presidentes das Câmaras Municipaes dai
respectivas circumscripções eleitoraes, ou
dos seus substitutos legaes em exercicio,
para a apuração da eleição presidencial íi
deputado federal, realizada a 1,0 do correu,
te mez.

O Estado será dividido cm 4 distrieto»
.'federaes, cujas sedei são: do i.o — capital;
da 2.0 — Campinas; do 3.0 — Ribeirão
Preto; e do 4.0 — Guaratinguetá.

.5. *
O sr. dr. Alfredo Pujol, deputado esta-

dual, esteve hontem de tarde no palácio dos
Oampos Elyscos, no palácio do governo
e nas Secretarias, afim de agradecer aos srs.
conselheiro Rodrigues Alves, presidente di.
Estado; dr. Carlos Guimarães, vice-presi-,
dente, em exercicio, c uos titulares das va-
rias pastas os cumprimentos que lhe envia-
ram, pela passagem do seu anniversario na-
[alicio. *

O revmo. sr. arcebispo metropolitano,
actualmente no Rio, regressará a esta capital
até ao fim desta semana.

..No.com.b. o-das 8 horas da.;:; .sbã, desci
hoje para Santos, onde embárcai.í com dés-
,ino á Europa, o sr. Achillcs Isclla, cônsul
da Suissa, nesta capital.

*
Abriram-se hontem as aulas da Facul

dade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo,
tendo inicio os trabalhos do anno lectivo.

A Escola está installada no predio da rua
Brigadeiro Tobias, recentemente adaptadt,
para aquelle fim.

O sr. ür. Affonso d'Kscragnolle Taunay,
um dou mais operosos e dedicados socie
tarios do Instituto Histórico e Geographle.
(Ie S. Paulo, o apreciado escriptor, qne ten:
rio nosso moio culto um posto do destaque,¦ícaba do ser dlstinguldo com n sua elelç. c
.le soclo correspondente pelo Instituto Ar-
theologico e Gcogrnphleo Pernambucano

A Importante associação seicntlfico-lite-
rurla nortista, com sí-do na cidado do Rc-
elfe, ao mesmo tempo que fez, com o sei.
neto, justiça aos méritos do reeem-elelto,
dotou o seu quadro social corn um nom.'
brilhante, cnrlquecendo-o eom um legio
nario do reconhecido valor,

* *
Ao sr. dr, Raul Gomes Porto, engenheiro

de distrieto da Direcloria dc Obras Pu-
i.licas, foram concedidos, por aclo dc hon-
tem, do sr. secrelario da Agricultura, dois
mezes dc licença, nos termos da alinca «
iiaragrapho t.o do artigo 9.0 da lei n. 1310-K,
de 30 de dezembro dc 1911, e a contar de 17
do corrente.

•?• V

O "Diário Official" publicará hoje os
editaes expedidos pelos juizes de direito Ai
Avaré e de Rio Preto, pondo em concurso
os officios dc escrivão de paz dos districtos
dc Avaré e de lbirá, daquellas comarcas.

O sr. secretario da Justiça e da Seguran-
ça Publica autorizou o sr. dr. Adalberto
Garcia, primeiro promotor publico da co-
marca da capital, a entrar cm goso dos
quinze dias dc férias rcgulamcntarcs a que
tem direito. * *

Os srs. drs. Francisco Franco da Rocha
* Enjolras Vampré foram nomeados para
iuspeccionar, cm dia c hora designados pelo
primeiro, a adjunta do grupo escolar da Li-
jerdade, sra. d. Francisca Albcrti, na resi-
dencia desta professora, á rua Uruguayana
n. 194, nesta capital.

.**. .j.

Desistindo da commissão cm que se
achava no Ministério da Marinha, rcassu-
miu o exercicio do seu cargo, no grupo es-
colar da Barra Funda, o adjunto Cjrmbalino
de Freitas. |.;. .;.

Pelo sr. secretario da Justiça e da Segu-
rança Publica foram hontem concedidas as
seguintes licenças:

De trinta dias, a contar de 10 do cor-
rente, afim dc tratar de sua saude, ao es-
crivão dc paz e official do registo civil do
distrieto de Jardinopolis, sr. Joaquim Por-
tugal;

de um mez, em prorogação, afim de tra-
tar .dc sua saude, ao promotor publico da
comarca de Jahu', sr. dr. João Rodrigues dc
Miranda Júnior;

de dois meses, cm prorogação, afim de
tratar de sua saude, ao promotor publico
da comarca de Descalvado, sr. dr. Jayme
Soares do Nascimento;

de noventa dias, cm prorogação, afim de
tratar de sua saude, ao promotor publico
da comarca de Mogy-mirim, sr. dr. Acrisio
da Gama e Silva. + +

A Direetoria de Obras Publicas orçou em
j:*3i2$ooo a execução dos serviços de que
necessita o edificio do Tribunal do Jury, da
cidade de Cananéa. *

"Não pode ser attendido, por se acha-
rem os prédios fora do perímetro urbano",
— foi o despacho çue deu o sr. secretario
da Agricultura no requerimento do sr. Al-
varo Fernandes, pedindo ligação de agua aos
prédios de ns. 80 a 98 da rua llerval, de
*:;a propriedade. *

O sr. director da Receita Publica recom-
mendou ao delegado fiscal em Minas Gc-
raes enviar cora urgência ao Thesouro, por
teleeranima, a discriminacão> por esseacj.

da renda dos impostos de consumo naquelle
listado, visto ter sido a remettida ao The-
souro feita englobadamente.

Por acto de ante-hontem, do sr. presi-
dente do Estado do Rio dc Janeiro, foi exo-
nerado, a pedido, o sr. dr. Felieiano Pires
de Abreu Sodré Juuior, do cargo de pre-
feito de Nictheroy.

Para substituil-o, foi nomeado o sr. dr.
Rodolpho Villa Nova Machado, que ante-
hontem mesmo tomou posse do cargo c cn
trou em exercicio.

A posse foi perante o sr. dr. Horacio Ma-
gálhães, secretario geral do Estado, achan.-
do-se presentes ao acto as altas autoridades
Jo Eslado e municipaes.

O sr. director da Rcccila Publica recom-
mendou ao delegado fiscal cm S. Paulo a
remessa urgente da demonstração da renda
relativa ao anno de 1913.

O sr. almirante Alexandrino de Alencar,
ministro da Marinha, de accordo com o 110
vo regulamento da Escola Naval, quer que
o alumno, desde o primeiro anno dc entra-
da nesse estabelecimento de ensino, se acos-
lume á vida do mar, não só cm estudos
práticos de tudo que diz respeito á consti-
luição do navio, como egualmente cm via-
-,'tns que periodicamente emprehenderão os
aspirantes.

Nessas viagens, que se realizarão cm to-
dos os annos do curso da Escola Naval, os
aspirantes irão acompanhados dos respecti
vos instruetores, que lhes ministrarão os es-
elarecimentos indispensáveis. .

Ao aspirante que sc matricular no cur-
so propriamente dc marinha, será tambem
dada inslrucção pralica de machinas, dc
maneira a habilital-o, quando official dc
convés, a resolver os múltiplos problema.'
(jue numa viagem Tipparccem cm conse-
quencia da maior.ou menor regularidade
íunccional do3 machinismos de um vaso de
guerra;

Para a indispensável inslrucção rudimen
tar, ficarão á disposição da Escola Naval
pequenas unidades dc guerra.

O sr. ministro da Marinha pretende man-
dar vir para o Rio, para a instrucçao dos
aspirantes, o patacho " Caravellas", que sc
acha no Estado da Bahia.

.;. .*-.
O director do Banco Ottomano parte bre-

veníentc para Paris, afim de tomar parte
nas negociações para o levantamento do em-
prestimo que Djavid-Bcy, ministro das Fi-
nanças da Turquia, tem negociado com o
governo francez e que se acham quasi con-
fluidas.

•:• •:•
Os republicanos hespanhoes, desejando

prestar uma homenagem aos candidatos do
*cu partido, eleitos deputados por Madrid.
realizaram ante-hontem um grande comicio
n /.uella cidade, cm que discursaram, entre
-mtros oradores; os homenageados.

A. grande massa de publico que assistia ao
,".meeting.." applaudiu. ..cajbrosamcnte .os -ate-

proseutantes do partido, ^dispersando em se-
cuidei na mais completa ordem.

Por seu turno, os conservadores mauristas
rcuniram-sc num banquete cm honra dos
seus candidatos que, como é sabido, foram
derrotados.

Os'. Ossorio, usando da palavra uo
" toast", fez um caloroso appello a todos os
correligionários cm favor da causa mauris-
«a.

Os conviva*., em numero dc 1.300, desfila-
ram, tanto antes como depois do banquete,
nela frente da residência do sr. Maura, ac-
cjamáhdò-ò com grande entliusiásmo.

.?« »?«V

Em Berlim realizou-se ante-hontem dt
idrdé, uma reunião extraordinária dos mem:>ros da "Gcsellschaft fur Wclmarkpnrech"
.ara discutir varias questões jurídicas sobre
marcas dc fabrica c do seu valor 110 com-
•nercio internacional.

Na reunião fizemm-se representar varias
embaixadas e legações.

A legação do Brasil estava representada
¦elo addido commercial, sr. üeocleeio dc
Campos.

V

O sr. Alexandre Millerai I fez nntc-hon-
tem cm Soissons, Aisne, um discurso em que
desenvolveu largamente o programma da Fe-
deração Republicana das Esquerdas.

O ex-ministro da Guerra justificou longa-
mente a lei dos tres annos, salientando que
em vista dos esforços feitos pela Allcma-
nha para augmentar o seu exercito, a Fran-
ça não podia permittir a ruptura do equili-
brio de forças que vem sendo mantido.

O sr. Millcrand expoz em seguida o pro-
¦r.amma social da Federação, e que se pro-
põe auxiliar os trabalhadores. Constatou
¦\vx todos os francezes eslão dc accordo so-
bre o imposto de rendimento, logo que elle
sc destina a cobrir as despesas com a dc-
fesa nacional.

0
SUL-AiERICANO

Do meu canto

Os pacifistas o us lllusõcs guer-
reiriiK dus pequenas liugõcs (lu
America do Sul — Considerações
Bobro a Inutilidade dos armiuncn-
los <—'A. expectativa 6 dc pais c
não dc guerra _ o verdadeiro
Inimigo du** .republicas aul-ambri-
canns \.

As republicas sul-americanas estão sendo
dominadas por'pruridos militaristas, que
inspiram sérias- inquietações ao pacifismo
contemporâneo. •' ¦

A Argentina; depois dc ter adquirido al-
guns drcadnoughis que cultivara pacifica-
mente ostras nas águas do Prata, decidiu
agora reorganizar c augmentar o exercito,
que não me pja'rècc á altura dc defender
cfficazmento o' pavilhão azul c branco. O
Chile, que não'; possuía tradições navaes,
tem um grande-couraçado cm construcção
e já passeia pelo .mundo uma flotilha de
dcslroycrs, que dão á Republica convizinha
um aspecto hellico. O ¦ Peru1 e a Bolivia
seguem, na ímcBida dos seus recursos, e
mesmo cxccdcncÍÈS,-os, esta póussce marcial,
Não tardará|.muíto que a Venezuela e ou-
trás pequena^ nações do continente sc ins-
crevam na qieií|ela dos grandes estaleiros
europeus c *& 

%ta dos freguezes mais as-
siduos da casa ijrupp.

Estes pruridos.**, militaristas pareccm-no»
inteiramente desarrazoados. Uma nação ar-
ma-sc na proporção do .ataque esperado.
Ora, as pcqueníisitiações.sul-aniericauas não
têm a recear fíggrcssões que justifiquem
um tal desenvolvimento de forças. Si ha
nações que devam seguir resolutamente a
idéa do desarmamento, preconizada pelos
grandes pensadores contemporâneos, essas
nações são as que, pela exiguidade do ter-
ritorio ou da população, nunca serão ca-
pazes do resisti»; ás aggressoes duma na-
ção grande. Por. mais que o Chile, o Peru'
e a Venezuela multipliquem os seus des-
troyers c os seus quartéis, jamais se cn-
contrarão eni estado de defesa deante dum
ultimatum vindo .de Londres, de Berlim
ou de Nova York. Deve applicar-se á for-
ça armada dtím;paiz o principio que certas
senhoras applican» ás questões de vestua-
rio. Ou se tem: uma cousa absolutamente
boa, ou não se tem nada.

A estas ponderações do bom senso sóe
responder um certo espirito chauvinista, ol-
legando que um pequeno exercito e uma es-
quadra rudi*fly.*S.r serapte servem a um pe-
qucno'paiü.paí,»<*v-^ucirUnibir *:cqm honra".

JORNALISTAS

¦liv*

if
;sislMorrer sem rçsíátcncia, ou morrer resistindo

com a convicção de que se suecumbe, sem-
pre é morrer; c não comprehendemos o al-
cance pratico duma distineção, que não in-
flue absolutamente nos resultados do facto

Mas esta hypothese é quasi inadmissível,
uma vez que as nações sul-americanas vi-
vem, no concerto internacional, cm circums-
tancias especiaes, que resguardam c assegu-
ram a sua autonomia. O unico inimigo sério
dessas republicas é o seu mau governo, são
os seus erros politicos, as suas discórdias
prolongadas, os suas inimizades de facção,
as suas discussões de clientelas, os sous
freqüentes motins. Ora, a existência duma
força armada desproporcionada ás exigen-
cias da defesa externa do paiz, não só é inu-
ti! contra esse inimigo, como serve para o
reforçar, com uma collaboração sempre fa-
voravel aos adversários dos poderes estabe-
lecidos.

NO GYMNASIO OE S. BENTO

A conferência dt lutem

Frei Theodosio di San Dettolc c um gentil-
homem da palavra. Dcmonslrou-o, hontem,
falando durante duas horas a uma assisten-
cia seleeta, num dos salões do Gymnasio dc
S. Bento.

Com sumptuosidade dc oratória, evocou
a epopéia da ordem benedictina, tão intima-
mente associada á historia da civilização.
Foi eloqüente e grande. O panegyrico, de
moldes gastos, foi intxi. .ente renovado,
modernizado, engrandecido por essa figu-
ra exuberante, essa palavra ardente e essa
inspiração que r.ão conhece lapsos.

Nem tentamos reproduzir a conferência
de San Dettolc, — tão pallido seria o resu-
n.o da extensa matéria versada, e filigrana-
da com uma opulencia de artista. A palavra
do eminente franciscano não se conta; ou-
vc-se. San Dettole é vm mágico do verbo,
que faz scintillar á nossa vista, com profu-
sio, as pedrarias da eloqüência, deixando-
nos a impressão dum deslumbramento. Sa-
iitmos do salão com os olhos ferido] por es-
se esplendor.

O salão do Gymnasio, apinhado, rendeu
ao graade orador applausos repetidos e vi-
brantes.

As nações sul-americanas, que mal come-
«,-m a apcrccbcr-sc dos seus recursos, só
têm uma politiea razoável a seguir: a po-
litica econômica do fomento. Sob este pon-
to de vista, c tendo em consideração a ca-
renda dc mão dc obra e a falta dc recursos
para movimentar todas as riquezas naturaes
e desbravar o solo, cada quartel que se abre,
como cada couraçado que molha a quilha
nas costas do continente, representam um
atraso dc alguns annos no progresso do paiz
que sc entrega a esses destemperos guerrei-
ros.

Depois, o militarismo está evidentemente
deslocado na America do Sul. Comprchcn-
dc-sc, sem sc justificar, nas velhas nações
curopéas, de tradições bellicas, inimistadas
por um longo passado de luetas, tendo de-
sastres a vingar, provincias a reconquis-
lar e ambições a satisfazer. Na America do
Sul, nada existe dc semelhante. O nosso
passado é curto; e o esforço commum e vi-
ctorioso pela independência desde o prin-
cipio fixou, em immutavcis balisas, as fron-
teiras das nações. Não descortinamos, nel-
las, vclleidadcs dc expansão territorial, que
seriam absurdas, uma vez que nem para oc-
cuparem c valorizarem o próprio solo essas
nações têm população auíficiente. E os li-
geiros incidentes, de demarcação gcographi-
ca dc fronteiras, que têm surgido, á conten-
to de todos têm sido resolvidos á boa paz,
por meio de commissões e dj arbitragens.

Pacifistas convictos, esperemos que este
periodo bellico esteja próximo do seu ter-
mo, e que as nações que precipitadamente
adquiriram esquadras e armamentos consi-
derem esse facto como nma simples e tem-
poraria applicação de capitães. Já alguns
paizes tém vendido os seus bijoux mariti-
raos e de outros se diz que se preparam
para imital-os. £' o desarmamento inspi-
rado pela prudência e tambem por motivos
econômicos. Para que prolongar a nossa
"illusão marcial", á custa de sacrifícios que
devíamos monopolizar cal favor doutros
interessei? — G.

Um diário parisiense refere que, após a
conferência dc um douto phitologo, na Sor-
honnc, sobre a chorographia das hallari-
nas da Opera, o interessante assumpto tem
merecido profundos estudos.

E' assim que as investigações históricas
da Academia franceza de musica c dança,
são hoje do dominio publico.

Mazarin, ministro de França, introduziu
reformas radicaes nos hábitos da córte.
Instituiu os bailes obrigatórios no Louvre,
durante as festas do Carnaval.

Os seus exemplos foram imitados pelo
seu grande protector Richelicu, que intro*
duziu o elegante habito no seu pala-») car-
dinalicio.

Entretanto, como o primeiro ministro do
França tinha por habito modificar todas as
idéas que partiam dc otitrem, iniciou nas
festas da córte os bailados allegoricos. Em
1Ú40 fez representar o bailado da "prós-

peridade das armas da França".
Posteriormente, Richelieu ordenou que

essa ullegoria fosse adaptada á tragédia
"Mirame", que o primeiro ministro deseja-
va oppor á gloria nascente dc Corncille.

Não foi, porém, feliz nessa tentativa o
caprichoso chefe do ministério, Os chro-
nistas não receberam bem a tragédia, que
se tornou ainda de uma grande monotonia,
com o bailado referido.

E' Henry Prumiére quem nos explica o
motivo da collaboração dos bailarinos e
músicos da Italia na Academia franceza de
musica e dança: Mazarin, italiano de ori-
gem, favorecia os seus patrícios, dando-lhes
entrada na Academia.

Tornaram-se, então, celebres as canço-
netas da época, conhecidas pela denomina-
ção de " mazarinades ".

Os poetas punham cm relevo as extraor-
dinarias 'despesas* autorizadas 'por Ma-
zarín, com a sumpluosa montagem dos bai-
lados, de accordo com as instrucções do
protegido de Richelicu.

O desperdício de dinheiro assumiu pro-
porções taes que, em 1648, o parlamento de
Paris censurou publicamente as prodigali-
dades do cardeal ministro, montando a"Finta Pazza" e o "Orfeo".

A attitude do parlamento molestou séria*
mente Richelieu, que determinou ao minis-
tro Mazarin a cxhibição á córte dc bai-
lados econômicos. Este ministro seguiu
fielmente os desejos do seu grande amigo,
escolhendo as mais pobres c mais monoto-
nas allegorias para divertimento da corte.

, Como era natural, os espectadores foram
rareando, seguindo-se um periodo falho in-
teiramente de diversões.

Não se conformaram, entretanto, os pa-
risienses, com essa deliberação do ministe-
rio, reclamando que lhes fossem dados
sumptuosos bailados e magníficas operas.

¦Nnó -sc f*Mt dc roga*d'oi-"lii61i*!lieü, que con-
fiou a Mazarin a organização de attraheri-
tes programmas, sendo nelles attendidos os
desejos do povo, que ameaçava voltar ás
desordens, freqüentes nessa época.

Mazarin entendia que o melhor meio de
governar cm paz cra divertir o povo e en-
treter os gentis-homens com deslumbrantes
festas. Dahi a razão por que Euiz XIV da-
va o exemplo aos seus subditos, dançando
no palco do Eouvre ou nos gramados dc
Fontaineblcaii,

Datam de então a comedia-baile, idea-
da por Moliére e Lulli, e a opera, cujas
novidades principaes são att-ribuidas a
Quinault, talentoso librettista, collaborador
na parte poética da "Psyché", de Moliére,
autor dc dois bellissimos bailados e onze
operas, o que lhe valeu a tríplice honra dc
ser camareiro secreto do rei, auditor da
corte e membro da Academia franceza.

Finalmente, Eulli, quando director da aea-
demia de dança e musica, foi pouco a pou-
co habituando os francezes ás tragédias mu-
sicaes, nas quaes, nos intcrvallos dos baila-
dos, os artistas, cantando, representavam
episódios intensamente dramáticos.

São esses os detalhe» dc origem histórica
da opera, segundo narra um collega pari-
siensc. ' 
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OUTRAS NOTA.»

Na avançada edade de 80 annos, falleceu
ante-hontem, em Ealataos, o sr. coronel
Francisco Arantes Marques, pae do sr. dr.
Altino Arantes, iliustre secretario do Inte-

.•'«o*-*

Protestando a sua solidariedade ao mo-
vimento da imprensa paulista cm favorr Aos

jornalistas cariocas impossibilitados de exer-
cer as suas funeções, o sr. João da Cruz
Mariano, director d'"A Liberdade", de Ja-
carehy, escreveu uma carta ao "comitê",

cm que offerece tambem o auxilio material
áa sua folha aquella iniciativa.

Communicam de Ribeirão Preto que o
espectaculo annuneiado em beneficio doi

jornalistas cariocas se realizará no dia 26
do corrente, no theatro Carlos Gomes, to-
mando parte nessa sympathica festa os ar-
tistas dà empresa Cassoulct e alguns di3-
tinetos amadores.

CONTRIBUIÇÕES PECUNIÁRIAS

Respondendo ao appello do "Comitê de
Auxilio Material aos Jornalistas Cariocas",
declararam contribuir com as quantias abai-
xo mencionadas as seguintes empresas dc

jornaes da capital:
"Estado dc S. Paulo ,*•*• .; s _ aoo$ooò
"Commercio dc S. Paulo" ¦_ -... 2oo$ooo
"Fanfulla" ... *. ... ..: >; _ *.* aoo$ooo
"A Gazeta" ..- . -.: .* . -_ -,* 20o$ooo
"II Giornali degli Italiani" ..; _ 20o$ooo
"A Platéa" ... . 

',-. 
¦_ 200$ooo

"Correio Paulistano" -.; ... ¦_ '_ zxfyxo
"Diário Espanol" _ ... *. ¦'_ ioo$ooo
"A Hora" .. ¦'_ ;.• ... "•_ -.; loo$ooo
"A Cigarra". . >• -. ioo$ooo
"Folha do Commercio" (E. do

Rio) A ...... j, ... ... so$ooo
"Messagcr de S. Paulo" ... ¦_ 3«D$ooo
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Gomca BRAGA

Citação de ausentes

GARAGE S. PAULO
¦TAXI-CAR*

Oa círculos offlciaea de Athenas, achan-
do Indispensável ao interesse da GrccLa a
mlss&o militar franceza, mostram-se ancio-
soa pela checada do substituto do general
Eydoux.

Alguns Jornaes referem que, segundu
consta, o governo pediu á. França autori-
zação para aquelle official permanecer du-
rante mais algum tempo na Grécia, pedida
a qne o rei Constantino se teria associado
de b-sm arada.

Em Portugal eslão correndo editos, ci-
tando as seguintes pessoas ausentes no Bra-
sil:

Por Arcos de Val-dc Vez — José Ma-
thias, Antonio Mathias c Rosa de Jesus,
inventario de José Maria.

Braga — José Luiz Fernandes, Luiz
Fernandes, Joaquim Fernandes c Antônio
Fernandes, inventario dc Jeronymo Fer-
nandes.

Bragança — João da Costa Júnior, inven-
tario de José da Costa; Anna Maria Soa-
res, inventario de José Soares.

Cantanhede — Julio José da Gama, in-
ventario de Maria José; José Simões, in-
ventario de Maria de Oliveira.

Cartaxo — José Gallinha Torres e Fran-
cisco Gallinha Torres, inventario dc Maria
Luiza Bolas.

Celorico de Basto — Rosa da Motta, in-
ventario de Maria Teixeira da Motta.

Faro —Maria das Dores Rescaldo c ma-
rido Francisco Martins Barriga, inventario
de Francisco de Sousa Rescaldo.

Guimâriès — "Adriio Pinto Sant* Anua,
Bernardo Pinto Sant'Anna e José Antouio
Sant'Anna, inventario de Josi Pinto San-
t'Anna.

Lamego — Jfosé Marcellino Pedro, inven-
tario de Joaquim Pedro." 

Mõntemór-o-Velho — Manuel da Rocha
de Duarte Antonio, inventario de Antonia
Manuel

Monteómr-o-Vdho *— Manuel da Rocha
c Luiz José da Rocha, inventario de Manuel
Joaquim da Rocha.

Ovar — Antonio Felippe, José Felippe c
Joaquim Felippe, inventario de José Mar-
tins.

Ponte do Lima — Herminio Barbosa da
Cunha e José Luiz da Cunha, inventario di
seu pae, José Luiz da Cunha.

Porto — Manuel Lopes, José Lopes e
Ludo Marques, inventario de Maria Joa-
quina; Felieiano José Barbosa, Rodrigo
llarbosa, inventario dc José Franisco Bar-
bosa.

Rezende — Maria Julia, Raul Miranda,
•; Thticza Miranda, inventario de Luciana
dc Jejus.

Sabugal — Antonio Esteves de Mattos,
Leopoldina Martins,. Maria, Manuel, João
e Antonio, inventario dc Leopoldina Dias-

Vimioso — José Joaquim Gonçalves, in-
ventario de Maria Natrrisa Pires.

CONCORUENCIA PUBLICA PARA VM.
ANNUNCIO DE PAGINA EM TODOS
OS DIÁRIOS DA CAPITAlj

, O "Comitê do Auxilio Material aos Jor-
nall&th» Cariocas" fãn ' 

publlro' que outá
álieriu concorrência para a inserção dum
annuncio do pagina cm todug ob folhas
diárias da capital, nas condições seguiu-
tes:

l.a) — O nnnunciunlo, que maior lance
offerecer, tci*& direito a umá pagina do
annuncio nos Jornnes dlurios du capital,
quo scru publicado, cm todos elles, no
mesmo diu.

ü.u) — As propostas devom ser enviadas,
cm carta foclmdo, no secretario do "comi-
té", sendo abertas, «o mesmo tempo, cm
reunião da commissão do auxilio aos jor-
niilistas cariocas.

u.n) — Cada proposta doverá conter o
proço offerecido pelo annuncio o vir acom-
pnnhndu dos respectivos originncs, desti-
nados a todos os Jornaes diários,

¦l.a) — O annuncio poderá ser redigido
egualmente cm todas as folhas, ou ser dif-
ferente cm cada jornal, á vontado do an-
nunclantc, dovendo, no emtanto, conter
poucos dizeres.

S.a) — O "comitó" reserva-se o direito
dc não acceitar nenhuma das propostas of-
fcrccldas, quundo o maior lance soja por
tal forma insignificante quo não corres-
ponda de modo algum fis vantagens offe-
rocidas aos concorrentes.

S.a) — A concorrência publiea fica aber-
ta pelo praso do oito dias, a contar da pre-
sento dutu, encerrando-sc, por consequon-
ela, no dia 30 do corrente, âs 21 horas.

7.a) —• O annuncio correspondente &
proposta acccito não será publicado, desde
que o respectivo pagamento não seja cffe-
ctuado até & véspera do dia quo opportu-
namento so marcar para essa publicação.

S. Paulo, 33 de março do 1014.

Nestor Rangel Pestana, presidente.
Mario Henriqucs du Silva, secretario.
Joaquim Hòrsc, thesoureiro.
Faulo Mazzoldi.

DIVERSAS NOTAS

Por um lapso involuntário, deixamos hon-
tem de noticiar ter o nosso prezado con fra-
dc "Diário Espanol" posto á disposição do

Comitê qualquer das suas paginas, inclusive
á primeira, para o annuncio posto em con-
correncia publica.

• •
Toda • correspondência destinada ao

"comitê" de auxilio material aos jornalis-
tas cariocas deve ser dirigida ao respe-

ctivo secretario, sr. dr. Mario Henriques
da Silva, o» teiUcçío do "Correio Paulis-

tano".

Os auxílios pecuniários, destinados a

ajudar • iniciativa dos Jornalistas paulis-
tas, deverão ser entregues ao sr. Joaquim

Morse, director do "Commerdo dc S. Pau-
lo", o thesoureiro do "comitê", pois unica-

mento este nosso collega poderá rcccbcl-o».
Não tendo o "Comitê de Auxilio Mate-

rial aos Jornalistas Cariocas" delegado cm

quem quer ae fosse poderes bastantes para
receber quaesquer quantias destinadaa a

coadjuvar a iniciativa cm que a imprensa

paulista se empenhou, toda a pessoa que,
intltulando-sc jornalista, sc apresentar s. ja
onde fôr com listas de subscripções, como

já aconteceu, segundo informação que ti-
Ternos, usa de má fé, não devendo por Isso
ser nlitnJMa.

Ma dias jã que o estado do .ueranad
ancião inspirava sérios cuidados, pois tinha
sido atacado por uma grippe pulmonar, que,
desde o principio, tomou proporções inquie-
tadoras. O sr. dr. Altino Arantes, sabedor;
da melindrosa marcha da doença, partira
ha dias para Batataes, onde, afinal, passou
pelo duro golpe de assistir aos últimos mo-
mentos dessa existência querida.

O passamento do coronel Arantes Mar-
ques causou, cm Batataes, a mais emocio-
nante impressão, que repercutiu dolorosa-1
mente nesta capital, pois o iliustre extineto
contava aqui um dedicado circulo dc amiza-
des.

O venerando ancião, o mais antigo assi-
gnante do "Correio Paulistano", era umi
das figuras de maior relevo do tficio social
do nosso Estado, onde o seu nome gosava
de toda a consideração que mereciam aí
tradições dos relevantes serviços prestado*
á causa publica e da rigidez inquebranta***'
vel do seu caracter nobilissimo.

Nascido na cidade da Franca, a 15 A<
abril de 1833, o coronel Francisco Arattf
tes era filho do sr, capitão Veríssimo Pia-
cido de Arantes, oriundo da cidade de
Ayuruoca, no Estado de Minas Geraes.

Foi um dos chefes da União Conservado-
ra, tendo sido galardoado, pelos seus bri-
lhantes serviços, ainda no tenipo do Impe-
rio, com o posto de coronel commandantí
superior da guarda nacional.

O venerando ancião foi tambem por mui-
tos annos presidente da Camara Municipal
dc Batataes, cidade cm que residia ha $t
annos.

Deixa viuva a exma. sra. d. Maria Caro-'
lina Arantes, mais nova apenas dois dia»
do que seu marido, com quem casou a 24
d-! agosto de 1863, contando ambos nessa
data 30 annos de edade. Ainda a 24 dc agos-
to próximo findo, o digno par festejou as
suas bodas dc ouro, por entre as mais in-
equívocas provas de consideração do meio
em que residia, e o acrisolado affecto duma
numerosa e distineta descendência, entre fi-
lhos, netos c bisnetos.

O coronel Francisco Arantes Marques
deixa os seguintes filhos: srs. dr. Altino
Arantes, Adolpho, Arthur, Alfredo c Aris-,
tides Arantes Marques, e as exmas. sras.
dd. Mincrvina Arantes, casada com o sr,
coronel Manuel Gustavino de Andrade Jun-
queira, c d. Tarcilia Arantes, casada com a

sr, coronel Vigilato Franco.
O "Correio Paulistano", que se fez re-

presentar nos funeraes pelo seu correspon:
dente em Batataes, envia â iliustre familia
enlutada, particularmente ao sr. dr. Altino
Arantes, a sincera expressão do seu pro-
fundo pesar. ^

Os srs. conselheiro Rodrigues Alves, pre-
sidente do Estado; dr. Carlos Guimarães,
vice-presidente do Estado, em exercício;
dr. Sampaio Vidal, secretario da 1'azenda;
dr. Paulo dc Moraes Barros, secretario da
Agricultura; dr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça c da Segurança Publica, enviaram,
hontem telegrammas dc condolências ao sr.
dr. Altino Arantes pelo fallecimento dc setf
venerando pae.

Do nosso serviço telegraphico destacamo|
o seguinte despacho sobre o lutuoso acou"
tecimento:

BATATAES, 23 — Falleceu hontem, M
19 horas c meia, victima de uma grippe puK,
monar, o sr. coronel Francisco ¦ Arantet*
Marques, progenitor do sr. dr. Altino Aran- ;
tes, secretario do Interior, que aqui s»
acha ha dias.

A consternação, pelo doloroso aconteci-
mento, é geral. .

O enterro realizou-se as 10 noras, tendo •
elle comparecido pessoas de todas as cias-
ses sociaes, representantes do fórum, di-
rectorio politico, imprensa, das câmaras df
Brodowsky, de Matto Grosso, socieda-
des. etc.

Durante a noite, o corpo do venerando
ancião foi velado por grande numero dc
amigos.

Acompanhou o feretro o padre Ar. Joa-
quim Alves, que cncommendou o cadáver.

Sobre o túmulo forani collocadas innu-
meras coroas.

O sr. dr. Altino Arantes tetn reeebtdí
grande numero de condolências.

De S. Paulo recebeu telegrammaj das se-'
guintes pessoas: Srs. dr. Carlos GuimarãeJ,
vice-presidente do Estado, em exercicio;
dr. Sampaio Vidal, secretario da Fazenda;
dr. Paulo dc Moraes Barros, secretario da
Agricultura; commendador Tilmrtiho Mon-
dim Pestana, official de gabinete do secre-
tario do Interior; drs. Meirelles Reis e fi-
lhos, Ataliba Leonel, Jorge Americano,
Adolpho Araujo, Oscar Thompson, Fran-
cisco Botelho, Cyro de Freitas Valle, Gui-j
lherme Álvaro, Oscar de Camargo, Andrf
Martins, Gastão e Afrodisio Vidigal, Al*,
varo de Carvalho, Annibal Machado, Oscaí
Tollens. Arnaldo Barreto, Carlos Reis, Pe-
dro Dente Júnior, Carlos Villanova,
Raymundo Lobo, Leopoldo Machado, Ma'
nuel de Queiroz, Carlos Brandão e mui-
tos mais.

Em nome do "Coitcío Paulistano" apre-
sentámos pêsames ao sr. dr. Altino Arantes
e exma. familia, tendo acompanhado o en-
terro.
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'A's ao liorns dc lion Lem, rcalizou-^c, no
Instituto Histórico c Geogrçiphico dc S.
Paulo, a segunda sessão extraordinária, cs-
pcclnlnieiite convocada para a terceira con-
fereneia, filie, sobre o Bandeirismo i'aulis-
1a, fez o distineto professor sr.- Basilio
'tle Magalhães, do Gymnasio dc Campi-

Presentes muitos societários c grande
numero de pessoas 'iuc acorreram a ouvir
n uliima palestra do apreciado liomcm dc
letras, assumiu a presidência o sr. dr, Al-
fredo dc Toledo, que foi secretariado pelos
Brs. dr. Affonso A. de Freitas e dr. Au

gusto de «Siqueira Cardoso.
Aberta a sessão, o sr. presidente íej "

convminicação official dc que o instituto
acabava dc perder um dos nomes que abri-
lhantáyam o quadro dos seus sócios bono-
rários, pois dos listados .Unidos da Ame-
rica no Norte o teleizràplio transmi.ttirà a
infausta noticia do falfecimeiitõ dc "irs.
Mar/ Robison Wright, a quem sc. devia
o interessante livro '"The New Brasil".
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F0i a extineta conrocia, continuou o sr.

presidente, collaboradora do " New York
.Wcrld" c do " Illústratèd Stitíford", viajou
a America do Sul, tendo atravessado os
Andes varias vezes, manifestou sempre
grande interesse pelos paizes lalino-ame-
ricanos, c escreveu, a respeito do Brasil, da
Argentina, do Pcrú e do México, livros que
foram muito bem recebidos e alcançaram
ser reeditados, tendo o referente ao lem
6 edições.

Senhora dotada de grande forç,, dc von-
tade e de gênio activo, não desertou do seu
sexo, como bem o disse algures 0 "osso

prezado consocio sr. José Veríssimo.
Desde 20 de julho de 1903, pertencia cila

ao nosso Grêmio a que lhe franquearam a
entrada os seus méritos de cscriptora e o
interesse que nutria pela nossa terra c nos-
EO I10VO. ,

O instituto, sentindo 0 desapparecimento
da nobre consocia, exterioriza c affirma,
por intermedio do seu presidente, o pesar
soffrido, que o sr. secretario fará constar

da acta da sessão. .
Pediu a palavra, em seguida, o sr. dr.

Affonso A. de Freitas, e requereu que
egualmente sc consignasse na acta Um vo*

to de pesar pelo fallecimento do sr. coro-

Hei Francisco Arantes Marques, yeneran-
rio ancião, pae do distineto consocio sr. dr.

Altino Arantes, e que o instituto oílicias-

sc a este enviando sentidos pêsames.
Foi esta proposta approvada por unani-

midade, c, depois da respectiva votação, o

sr presidente convidou o orador inscnpto

a 
'subir 

á tribuna, afim de fazer a sua ter-

ccira conferência.
Em seguida o professor Basiho lc Maga

ihães passou a desenvolver a sua tnçsc,
:ujo resumo damos a seguir:

" A propósito dos indios, em relação com
o bandeirismo, diz o orador que a expedição
do coronel Salvador Furtado, cm 1694. eon-
stituc a ultima leva escravista, de notoric-
dáde histórica, transmudada em descobri-
dora de minas. Refere-se ás questões entre
os paulistas e os ignr.cianos, oriundas, üo

captivamento dos seivicolas, a que os jesui-
las sc oppunham, c mostra como a legisla-
rão lusitana andou para deante c para trás.
tergiversando em assumpto de tanta relê-
raiicia, conforme era maior ou menor,
mimo dos soberanos portuguezes, o ir
xo dos discípulos de Loyola. .

Cita os curiosos documentos que colligm
no Archivo Nacional- e dos quaes se pa-
t-nteiam os ab-iccs oc toda sorte commct-
tidos contra os rõss's mísero- íctichistas.
A scu vir, o Iruc mais hábil empregado

pelos colonos, *,ç intuito de burlarem as

leis então vigôrantes, íoi o de assalaria-
-cm os catccumcnos das aldeias do pa-' 

oado, c, afim de os vincularem dcfunti-
\-imente á gleba, casal-' s com as escravas
africanas... *¦'• ,

De uma carta do governador tambem *=c

infere que até •** edis paulistanos sç ai.ro-

piiuvam iridebitamente dos índios da- rc-

ducções jesuiticas, sitas em Baruery e i>:
Miguel. ., , .

\rtliur dc Sá c Menezes cuidou do nn-

portante problema, btiscando-lhc _ remédio-*
adequados, e, como fosse contrario a direc-

çãu temporal dos ignacianos, creou o cargo
d- procurador geral dos índios, para elle
nomeando* a Isidro Tinoco de Sa,- a quem
depois .fez-, tambem capitão-mor dc todas a-,

aldeias' da capitania, — actos qüe foram
approvados pelo governo da metrópole, —

instituindo-se, desse modo, a assistência ci-
vil, hoje renovada cotn tão prodigiosos.re-,
Btiltados. .... .«••-.-

Ao Iratar da organização das milícia?,
mostra que foi esse um acto de grande ha-
bilidade dc Arthur de Sá c Menezes, que
assim soube agradar aos paulistas e ani-
mal-os a prestar novos c ainda mais valiq-
-os serviços á coroa portugueza. Dos olfi-
ciaes da ordenança e dos officiaes dos au-
xiliares (a guarda nacional daquelle tem-

po), foi que elle sc serviu para os postos
de responsabilidade na organização civil
das minas.

No tocante á regularização da justiça em
S. Paulo, encontrou o orador documentos,
que permittem rectificar vários enganos e
anachronismos dos chronistas e autores de
livros de linhagens. Assim, .desfez o erro
de Silva Lisboa, perfilhado por Azevedo
Marques, quanto á ouvidoria dc S. Paulo,
evidenciando que esta não foi bipartida cm
duas, e, sim, jurisdiccionalmente separada
da do Rio dc Janeiro, pelo termo dc junta
dc 2 dc maio de 1700, approvado pelo rei
a 29 dc outubro do mesmo., anno.

Estudando a sangrenta tragedia domestica,
dc que foi protagonista o coronel Autonio
dc Oliveira Leitão, concilie o orador dizen-
do que esse cruento episódio, — de matar
um pae a única filha, por uma suspeita 111-
fundada, c o dc que foi autor Fernão Dia*
Paes Leme, — fero Junio Bruto dos ser-
i*jes mineiros, — fazendo suspender da for-
ca. 110 acampamento do Sumidouro, a um
filho natural, ao scu dilecto José Paes, que
urdira conspiração para impedir o genitor
quasi octogenário dc proseguir na inútil jor-
nada á caça das esmeraldas, constituem as
jlias unicas aberrações de caracter dos pau-
listas, escurentando com o sangue da pro-
fria amada prole a luminosa esteira da sua
liarcha heróica c trium-ihal para a imnor-

.ialidade da Historh.
No concernete ao padre dr. Guilherme

Pompeu de Almcidú, o orador, tomando por
llicma a carta (lc Arthur de Sá c Menezes*

-1 ic rei, lembrando o nome do illus>rc 'hcolo-

go paulista para algum alto cargo ccclcsia?-
tico, cita-lhe o tronco avito e o destino da
sua enorme fortuna, deixada á administra-
;ão dos jesuítas, c faz vér que existem pre-
untemente no Archivo Nacional doeumen-
Ios de alta valia, relativos ás terras dc Ara-
-ariguáma, os quaes podem permittir á fa-
tenda publica a reivindicação dc immcnsos
latifúndios, incorporados no dominio gira!
pela lei dc confisco de 1761 c hoje talvez
indevidamente oecupados. A propósito do
testamento do padre dr. Guilherme rompeu
dc Almeida, cila o conferencista a carta ré-
•{is dc 17 de novemhro dc 1713 (anno do
fallecimento do notável sacerdote), fazmdn
rer que d. João V alli attribuia ao celebre
tensurado mais vasta progenie do que a
:onfcssada em suas disposições dc ultima
.•c.niadc.

Passa então o orador, mercê dos docu-
mcr.los que colligiu, a completar a lacuno-
sa biourapliia do a famado Domingos da
Silva Bueno. uma das mais proeminentes
figuras do bandeirismo paulista, tâo im-
perfeitamente c tão pouco apreciada pi-íns
linhalogistas. K tambem com o intuito dt
rectificar enganos dos escriptores especia-
listas, como Azevedo Marques, Diogp ce
Vasconcellos c outros, põe cm íõco as in-
dividualidadrs dc Manuel Lopes dc líi-
deiros c Mathias Barbosa da Silva, cs
r;«iacs, não obstante a alta somma dos leül
serviços, prestados á terra paul' ta, não
mereceram a honra de que lhes abrissem oj
rlironistas capitulo especial nas suas obras.
eivadas dc tendências pessoaes, de faida-
des dc familia, tanto que Azevedo Mar-
íues, tendo longamente tratado do seu
avoengo, o reino! Torquato Teixeira dc
Carvalho, deixou em quasi completo olrido
1 personalidade, por sem duvida, super:o;

tVqucl.a outra, — de Domingos da Silva
«Monteiro.

Analysando, á Itiu das provas históricas,
o caracter dos paulistas, faz o orador uma
longa exposição dos factos demonstrativos
do arrojo insobrepujavcl, da indole bravu
o independente dos bandeirantes, que, além
dã mallograda acclamação dc Amador Lue-
110, em 1641, e da expulsão dos jesuítas,
pela mesma data, sc rebellaram mais dc
uma vez contra a autoridade dos procon-
sules lusitanos (Salvador Corrêa de Sa t
Bcncvidcs e Arthur de Sá c Menezes;,
contra as ordens do soberano e do gover-
nador geral do Estado do Brasil, e nao so
depuzeram do seu posto, em 1697, ao capi-
lão-mói* Gaspar Teixeira dc Azevedo, e se
amotinaram cm 1C98, para que não,; fossa
cxowd.i a ordem regia da quebra do pa-
dr-.;*. da moeda, cotfi tambem se insurgi-
ram contra .3 guardas-móres que primeito
exerceram o seu mister nas minas, — Josc
ie Camargo Pimentel c Garcia Rodrigues
Velho.

E mediante o documento que encerra a

quei'x.1 dos paulistas, feita a 7 de abril dc
1-00, conlra a concessão dc datas na rc-

giãb aurifera a outros que não aos seus
descobridores e conquistadores, con forme
lhes haviam promcttido as cartas regias,

estabelece o orador os fundamentos da
"guerra dos emboabas", tão mal estuda-

da e tão mal conhecida até agora. • _ _
Com os conceitos emittidos pelos .mnus-

tros dc Estado de Portugal, por Samt-Hi-
lairc c Oliveira Martins, sobre o caracter
c o papel proeminente dos paulistas, termi-
na o orador esta parte da sua conferência.

Entrando a apreciar a figura indcslem-
bràvcl do hábil administrador que foi Ar-
thur dc Sá c Menezes, o orador, depois de
corrigir os equívocos commcttidos pe.a
"Revista do Archivo Publico Mineiro o

pelo dr. Diogo dc Vasconcellos, demonstra

que o eminente governador fez duas via-

gens a S. Paulo e duas a -Minas-Geraes, íi-
xando as datas das mesmas; e, 110 tocante
ás jornadas por elle feitas á terra dos ban-
deirantes, acompanha, pelos documentos,
toda a sua excursão pelas villas da capita-
nia, pondo cm realce os serviços por elle

prestados ao descobrimento das incompara-
veis riquezas do sertão mineiro, assim com*
a sua larga politica dc tolerância c o sei
alio critério de administrador.

Corre como certo, diz o conferencista,
que Arthur dc Sá e Menezes, ao regressar
definitivamente para a sua pátria, em 1702,
levou comsigo 30 arrobas dc ouro. Pois
bem, — isso nada é cm cotejo com os be-
ncíicios inestimáveis que a nossa terra lhe
mereceu.

Concluindo, alíirma o orador que o es-
tudo e a evocação dos audazes pioneiros da
civilização brasileira, si outra, valia não ti-
vessémj ao nienòs serviriam para reerguer
a fibra desalentada- do nosso povo, e dar-
lhe, com o exemplo edificante dc tantos
feitos grandiosos, uma licção necessária,
para que cuidemos-mais • alcvantadamenle
desta Pátria immensa e rica que elles for-
maram c para q"uc"mais dignos delles nos
tornemos, -na-preparação dò futuro-ridcnle
que nos espera."

As ultimas palavras do conferencista fo-
ram acolhidas por .uma vibrante salva de
palmas.

O sr. presidente, antes dc encerrar a ses-
são, coiigratuloursc.com o instituto pelas
r.,agnificas conferências com que o estima-
da consocio. -professor Basilio de Maga-
lhães, contribui para o desenvolvimento do
programma do sodalicio e dirigiu ao con-
ferencista palavras ¦ de animação e applau-
sos pelas suas pacientes investigações his-
toricas c acertadas revisões de datas c fa-
ctos, de importância para o conhecimento
do põssado nacional. Apreciou a .acção in-
telligente do brilhante investigador c oa rc-
sultados profícuos 

"que 
delle provirão. ..

Foram por egual calorosamente'] applau-
didas as palavras do sr. prtiidentc, que
convidou o- societários p-.«a a sessão de 5
dc abril, e encerrou os trabalhos.

ANN-rvrcrisAiuos
Fazem annon bojei
A sonhorita Ceànrlhn', 1'ilha do sr. LuIm

de Sousa.'
a Bonliòrltii Beatriz, fllliu do sr. Clau.

delicio Quadros;
11 ura. d. I.eonoi- Pnrhceo Toledo Osório,

esposa, do rr. dono dn. Fonseca Osório;
n srn, d. Mni*liui.::i Bastos, esposa do

81". ,1, «I. Magalhães 1'aí.lc.n, negociante nes
ta praça;

n srn. d. Jlarellla Nobrega, esposa do sr.
di*. Tbcoplillo jfòbi-c-jn, dignei segundo de-
legado auxiliar;

o sr. II. Foster;
o sr. Octavio Felix llodrlgues de Ta-

ria. *
Faz nnnos hoje a gentlllsslma scnliorita

Cleonleo Secclil de Macedo, filha do sr,
Gabriel de Macedo, nosso prosado collega
d> imprensa o funecionario da Prefeitura
Municipal. •

Festejou ante-hontem o seu annlvorsa-
rio natalicio a sra. d. Francisca Barretos
Arantes, virtuosa esposa do sr. Joso Àríui-
tes, residente em Klboir.lo Preto.

NOPÔIAS

Enlace Homem do Mt-Uo-AIvureiign

Na residência do sr, dr. Claro Homem
dc Mello, illustre clinico, á rua Dr. Godoy,
nas Perdizes, realizou-se honlem o consor-

nidki do Mcli* Lessa; 1 rica almofada de
sctjm bordado, da senhorita Chiquita Alva-
icnga; 1 rica fruclcira c jardineira, do sr.
dr. Argemiro Siqueira e senhora; 1 rico es-
tojo para viagem, dò dr. Peixoto Gomide c
senhora; 1 rica almofada, para cadeira, dt
selini branco e pintura japoneza, da senho-
i-lia Vilalina Rezende; 1 quadro do Coração
dc Jesus, dc prata cxydada. dc d. Gertrudes
Marcondes Machado; 1 rico porta-c'rlScs
.lc d. Alice Alvarenga Porto; 1 estojo com
perfumes, de d. Maria Isabel dc Mello Ce-
r.ar; 1 rico serviço dc pratn, com bandeja,
para enfé, de d. Olga de Salles Penteado";
ricas cestas dc flores, dos srs. drs. Paulo
de Moraes Barros, Alves Lima, Diogo dc
Barros, Sampaio Vianna, professor Vuiieol-
le, Peixoto Gomide, da eximi sra. d. Maria
Galvão Bueno eda senhorita Isabelila Go-
doy; 1 lindo eslojo, com duas nrgollas dc
prata, para guardanapos, de d. Isabel de Go-
doy; 1 espremedor de limão, em metal pra-
tendo, dé d. Sylvia de Aguiar Barros; 1 pen-
dnntif dc perdas e 1 estojo com caixa, para
pós dc arroz, dc sua mãe, d. Maria Aiitonic-
Ia Homem de Mello; 1 linda almofada dc
cambraia, dc linho branco, bordado, das sc-
nhoritas Clara, Martha c Helena Puech; 1
estojo para costura, da sra, viuva Job Rc-
zende; ricas medalhas dc ouro, do sr. Ale-
xandre de Mello César, senhorita Célia Rc-
zeridé c do noivo; 1 estojo com dois lindos
jarrinhos, para flores, dc d. Francisca Al-
varenga; 1 mimosa jardineira, da senhorita
Mary de Sampaio Vianna ;i linda bonbonni

A vertigem das velocidades

UM AUTOMÓVEL, EM CAMPINAS,
VAE DE ENCONTRO A UM POS-.,
TE,' ATIRANDO POR TERRA O
AJUDANTE* DO " CHAUFFF.UR",
QUE FICOU GRAVEMENTE VE-,
RIDO

CAMPINAS, 23 — Constantemente, a
imprensa campineira reclama contra o abu-
so de certos "chauffeurs", que, cm tran-
sito pelas ruas da cidade, imprimem gran-
de velocidade ás suas machinas, pondo cm
perigo permanente a vida dos transeunte*.

Devido a essa imprudência, diversos ac-
cidentes já se têm registado.

Ainda ha dias, houve dois desastres de
automóveis, que causaram tres vietimas.

Esta madrugada, ás 2 lioras, na praça
Floriano Peixoto, cm frente á rua 13 dc
Maio, o automóvel n. 43, guiado por Ben-
jamin de Sousa, quando cm vertiginosa car-
reira, foi de encontro a um poste tele-
phonico.

Foi tão violento o choque, que o ajudan-
te dc Benjamin, de nome Alberto Bene-
dicto, foi atirado a uma distancia dc 6 me-
tros, recebendo ferimentos na cabeça e pelo
corpo.

Benjamin, vendo o automóvel todo da-
mitificado, montando lal prejuizo a cerca
de 1:6oo?ooo, e o seu companheiro prostra-
do c com o sangue a derramar-se pela fe-
rida da cabeça, evadiu-se.

A victima foi recolhida ao hospitai da
Santa Casa.

A policia tomou conhecimento do facto,
tendo o sr. delegado tomado as declarações
do ferido, no hospital acima mencionado.

bonbonicre do fâmulo Napoleão Rodrigues;
1 lindo estojo contendo uma garrafa de
cryslal, para piincli; do dr. Luiz cie Rezende
Puech e senhora; 1 bonito bouquet, do sr.
Fernando Pereira da Rocha c senhora'; 1 bo-
nito pertence dc crochet párVi lavatorio e
uma colcha para cama, da revma. superiora
da casa dc saude Homem dc Mello; 1 rica
toalha bordada c 1 écharpe, da revma. sil-
periora geral das irmãs da lmmaculada
Conceição c muitos outros objectos.

NASCIMENTOS

O lar do sr. Ignacio Roland acha-se des-
de antc-honte.m enriquecido*com o nasci-
mento de um galante e robusto menino,
que, na pia baptismal/recebèYít o nome de
Ubirajára. . ;;-; :f..r

» • - : 
$*Y 

¦ *

Achã-sá em festas, o lar do sr. Tiburtino
Augusto Mondlm, official 

"''d,e 
gabinete da

presldenein, pelo nascimento do um ro-
busto menino, *que, na pia*.baptismal, re-
éeberfi o nomo do Aüsusto,

HOSPEDES B VIAJANTES

Acham-se hospedados:
Xo Hotel (TOcste, os sní. Joaquim An-

drfj dos Santos, .tosé de Sousa Netto, An-
tonio Planella, Maria Mayrlnlf, Francisco
Meirelles, Parodl Dorlsde, Luiz de Almei-
da Silveira, Carlos Queiroz -. Simões, Ma-
ximlliano Cintra, Isidoro Mendes, Sliewis
Slllan, Roque Corrêa, João Celestino de
Oliveira, Lahlre de T. Favonalll, Louren«ü
KarofltU e senhora, Alfrodo Cardoso, An-
tonio Leite Sobrinho, Josi* Rodrigues Al-
ves Sobrinho, Rlzo Scraphini, fí. .lacobson,
Horculano Leris, dr. João Cintra, Medar-
do Marettl, Luperclo Teixeira Uarros, dr.
Augusto Barros Penteado, Nabor Arruda
Sampaio, Silverio Meneslnero, dr. Antônio
P. Barreto, João Justino dos Santos, dr.
Prescillnno Pinto de Oliveira, e família,
Sulclalr Padua, Domingos Soares e Xisto
Martins;

na ROtlsserlo Sportman, os srs. Bdmond
Braeht, George Crabb, Lindolpho Collor,
Guottlwarle, Leoni Píeiffer, Slgmau Sehei-
dt, Franz Wnlf, J. Ocstor, RQÇha Camargo,
J. Wlndels, D. Laeowor, PASf, Steenshrup;

no Hotel Bellá A'Ist a, os Sr'»'. ,dr, 
'Guilher-

«mo Lebarrou, dr. Çòetaiio ; Jncilnl, Frun-'cisco Machado, Manuel Motlfclíos,' Pedro
Mercadante, Julio Pedra Pontes, Brasília-
no Brandão, Lindolpho Barbosa, ítalo
Guirardi, Luiz M. Fillppe, Manuel Fer-
reira de Sousa.

NEUROLOGIA

Falleceu hontein, fis 23 horns, o sr. An-
tonio Monteiro Snnres, antigo proprieta
rio da "Loja Viaducto".

O enterro reallza-se hoje, ís 17 horas,
sahindo da rua das Palmeiras n. 1)7, parn
ó cemitério da Consolação.

Theatros
c Salões

8. JOSE*

Muito concorridas as duas sessões dc
hontem neste tlieatro.

—rr. Para hoje; ua primeira sessão, te-
reinos a Capital Federal, e, na segunda, a
revista Nãs zonas...

 Para amanhã já sc annuncia o Dia-
binho dc saias.

POLYTHEAMA

Neste theatro estréa-sc hoje o grande
Circo Fã cem trabalhos iqucstres, gyninas
ticos e acrobaticos, além de outras novi-
dades.

CASIXO ANTAUCTICA

Continua a alcançar franeo suecesso a
Kstcjada actriz Rosário Cucrrcro, que Ira
baiha com o aprrciado mímico sr. A. Vol
bert.

Ht*ie, a costumada scirfr, com va-
riado programma.

IIJIS THEATRE

Neste freqüentado cir.cmi cxhicem-se
hoje os bciios films A mulher dc luto i
Uma excursão tclo sul da Áustria.

cio dc sua gentilissima filha senhorita «Via-| re, da senhorita Bellila Godoy; 1 bonita
ria Rapliaela com o sr. dr. Thonié dc Alva-
rciiga, clinico nesta capital.

O acto civil, presidido pelo sr. dr. José
Francisco de Assis, juiz dc paz de Santa
Cecilia, effectuou-se ás 11 horas da ma-
nhã, sendo paranymphos, da noiva, o sr. dr.
Franco da Rocha c exma. esposa, c do noi-
vo, o sr. dr. Argemiro Rodrigues dc Si-
queira c exma. esposa. .

O casamento religioso foi celebrado em
seguida pelo revmo. sr, d. José «Marcondes
Homem dc Mello, arcebispo-bispo de S.
Carlos, acolytado pelo revmo. padre Peri-.
cies Barbosa, vigário da parochia das Per-
dizes.

A sala de visitas da residência da exma.
familia Homem dc Mello achava-se bella-
mente ado-nada de festões, palmeiras c fio-
res naturaes, transformada em capella, ser-
viço este do sr. Gonçalo dos Santos Coim-
bra.

O revmo. sr. d. José Marcondes dirigiu
aos nubchtes uma allocução, implorando as
bençams de Deus para o novo casal, cujo
lar se installava naquelle momento.

Seguiu-se a missa celebrada por s. exc.
revma.

Serviram como paranymphos, da noiva, o
sr. dr. Pedro Marcondes dc Rezende e
exma. esposa, e do noivo, o sr. Octavio Au-

frusto de Alvarenga e exma. esposa. .
í Entre os presentes á cerimonia notamos
os srs. dr. Paulo de Moraes Barros secre-
tario da Agricultura; madame Virgílio Ro-
drigues Alves, dr. Virgílio Rodrigues Al-
ves Filho, por si e pelo coronel Virgílio Ko-

drigues Alves; mlle. Ouvia Rodrigues Alves,
dr. Cardoso de-Mello Netto,, dr João Aves

de Lima c senhora, dr. Manuel Alva-
renga e senhora; veuvc dr. Canuto do Vai,
dr. Vieira Marcondes, dr. Argemiro Ro-
drigues da Siqueira c senhora; padre Pen-
cies Barbosa, dr. Alexandre Puech, dr.
Ignacio dc Rezende e senhora; mlles.:
Martha, Helena e Clarah Rezende Puech;

José Francisco de Alvarenga, mme. Anna
•Lessa, mlles.: Alice, Marieta, Leomdia c
Eponina Lessa: sr. Juvenal Pestana e
exma. senhora; d.. Burghetta Homem de
Mello Pestana e filhas; meninas Pureza e
Gcgé; dr. Sampaio Vianna, senhora e fi
lha, mlle. Mary Sampaio Vianna; dr. Uin
Puech c senhora; mlle. Olga Pcnteauo,
mine. Francisca Alvarenga c mlles.: Ma-
ria Luiza Alvarenga, Bra noa Corrêa, d. Au-
cc Alvarenca Moreira-Porto; inlles.* Tola
e Alice Franco da Rocha; Octavio Augusto
de Alvarenga e senhora, d. Juliana Corrêa
de Alvarenga; Cândido Rocha, d. Isabel
Rocha, dr. Migvel de Godoy Moreira^ e
Costa, exma. senhora c filha; Isabelila Go-
doy, dr. «Abilio Vianna, senhora e filha, 01-
ga Vianna; sr. Cyro de Rezende, dr. Meira
Filho c senhora; dr. Murtinho Nobre, dr.
¦\yres Netto, e Plinio Barbosa, por esta
folha.

Foi servido um lauto almoço a cargo da
Brasserie Paulista, obedecendo ao seguinte
menu: - *

Canjc
Sandwichs: Jambon; Paté de Caviar

Fromagc
• Crevcttes fareies

Cuisscs de p' ilet Villeroy .
Petites caisses régencc
Vol-au-vent dc Volaille

Dindons á Ia Brésilienrie
Grande Piéce Mariagc

Pudding á Ia Brasserie
Gatetix Parisiens

. * d'oeufs á Ia Paulista
Salade dc Fruits

Corbeille de fruits irais
Glaces assortis

Biscuits Fraiçais
Bonbons, Dragécs

Marrons, Chocolat
Café

Vinhos da Casa Puech

Chatcau Lalcimc-Graves, 1908; Chateau
Coutct, 1905 (Cachet du Chatcau); Cha-
teati Yquem, 1903 (Cachet du Chateau);
Chateau Pavic, 1905 (Cachet du Chatcau) ;
Chatcau Cos d'Estournellc, 1903 (Cachei
du Chateau); Chateau Mouton Rotschild,
Kjoô (Cachet du Chatcau); Madeira —
Porto.

Champagncs
Vvc. Cliquot-Ponsardin; Moct-Chandon-

"Whitc Star",
Cognac e' licores.
Um quintctto executou durante o almoço
seguinte programma:

Marcha nupcial, Mcndelssohn.
Valsa, Wiener Blut, J. Strauss.
Phantasia, Mcfistoíle, Boito.
Gavotta. Casilda, Czibnlka.
Phantasia, Lueia, Donizctti.
Pot-pourri, Valsa-Kva, F. Lehar.

— Intennezzo, Malgré toi, J. Rico.
— Two-Step.

Trocaram-se saudações cordiacs c amis-
tosas entre os convivas, sendo os nubentes
brindados pelos srs.: padre Pcricles Bar-
bosa, como vigário da parochia, c Plinio
Barbosa, nosso companheiro dc trabalho.

Os nubentes seguiram hontem para San-
tos, onde embarcarão, a bordo do " Avon ,
com destino á Kuropa, em viagem dc nu-
pcias.

Na "corbeille" da noiva viam-se ricos
presentes, numerosas Cestas de flores na-
turaes, recebendo 

"ind >, muitos cartões,
cart-_s c telegrammas dc felicitações.

Da " corbeille" dos noivos, em que figu-
ravam mimos da muito valor-e gosto artis-
tico, destacamos: 1 rico anfl e 1 pendantif
dc platina com pérolas' e 

'brilhantes, 
presen-

tes do noivo; l rica pulseira de platina con*
brilhantes, do dr. Pedro Rezende e senhora;

serviço de praia, para lavatorio, do dr.
Ignacio Rezende c senhora; 1 riço pendantif
de platina com pérolas e brilhantes, do dr.
Franco da Rocha e senhora; 1 bonito relógio
pendantif dc platina e bralhantes.dc mad.Vir-
gilio Rodrigues Alves; 1 rico quadro de
bronze, jrcprcstr.tando a Ceia, do sr. Octavio
Alvarenga e senhora; 1 rico serviço japo-
nez, para chá c café, de sua avó c seus tios
sr. Alves Dias c senhora; 1 serviço dc por-
cellana para janlar.do sr. Ignacio G. Rczcn-
de e senhora; 1 jardineira, da sra. d. Maria
Alvarenga; 1 rica frueteira, do sr. Cardoso
dc Menezes e senhora; 1 frueteira de d. An-
na de Mello l.essa; 1 serviço japonez, para
c-fc. dc d. Anna Claudina Rezende Puech;
I bonita bandeja dc pòrcellana, c prata, d:>
di. Francisco Ignacio Hómém de Mello í
«•nhora; 2 lindas almcfa''as de setim braa-
co, pintadas, de d. Maria Antonieta do Va!;
1 rico estojo contenda um serviço para ca-
fé. dc prata c bandeja, do dr. Juvenal Pes-
lana c senhora; 1 estejo com duas estatueta*-
da Sagn.«la Familia, de prata cx>dada, das
priminlias Zézé e Pureza Pestana; 1 mimo-
so broche de platina e brilhantes, úo primr.
Paulo Pestsna; 1 rico sadiet dc velludo

senhora; cnpitão Coiiritdò Pinto dojSlqiJcinyi
Campos, Jayme Loureiro, José Furliuialo
Leile, Jayme FéniniidSs - Rosas, Fran-
cíí:co d 11 Silva Pntailo, A, P, Car-
valho Sobrinho, Annclcto Varella, vis-
conde da Nova Granada e família, José
Gdiirsand, pór s\ pela Coinpíuilila Pau-
lisla ile l.anificio Bergiiianii Kownrlchj
Antouio Pinlo Tanicirão e f:iniilia; llypjb-
lito Femiçlie, A, Magalhães Bastos, Jorge
Ramos, poi' .si e por 

'ílieótlor Wille o Com-
panhia; Manuel llahia, por si c pelas III-
tlustrias Reunidas F. Miilánzzòi Clièfüiiirii
Braga, José Rodrigues Netto, José Chris-
liano dos Sanlos, Simas Pimenta, por si
o pelo Abrigo Snnla Mnria; Lupcrcio da
Rocha Lima, Demosllieiies Martins, nor si
e por seu pae Manuel V, Marlins; ílenri-
que Faria de Moraes, por si c por Solto
Maior c Companhia; João Ferreira Pon-
tes, por si c por seu irmão' Caetano Fer-
reira Pontes; Firmino du Oliveira Lima,
por si c por Oliveira Lima c Marlins; A.
Paulo dc Campos Mello, João Fonseca, por
si e pela Companhia Pinhal Fabril) Com-
panhia Sallo Fabril e Companhia do Tc-
cidos de Linho Sapopcmba; Augusto Fer-
reira dc Carvalho, por si c por Siqueira,
Jorge e Companhia; d. Laudelina Toledo
Tti;;eii*a, Jeremias Rodrigues Nello c se-
nhora; Alcebiadcs Campos; José Calazans
Rodrigues, J. J. Bastos Guimarães, Domin-
gos «Vimes Guimarães, José de Sampaio
Moreira, Francisco dc Sampaio Moreira,
Manuel da Rocha Mello, Mario Braga, j.
B. dc Santa Rita, Bento dc Almeida, Pc-
dro Araujo, por si c por J. B. Gomes de
Araujo; João do llarros Poyares Sobii-
nho, J. Ferreira Gastão, Antônio de Barros
Mello, Francisco Morta Júnior, Francisco
Pinho. Olympio Cozzctti, por si e por Mo-
raes Burchard c Companhia; Simões Af-
fonso, por si c por A. Figueiredo e Com-
panhia. c por A. Macedo; José (h Fonseca
Nogueira, O. B. Costa, por si c pelo Banco
União dc S. Paulo, Fábrica Votorantim é
Franz Buffardi; Cândido Freire, Familia
Santiago, Leonidas Sandoval, dr. Rogério
Dauntre. Renato Fieury Monteiro, Vicente
Costabilc, Nicoláu Gionose. José Cact-no
da Motta, Manuel Francisco Duarte, d.
Isabel D. Guimarães; Raul Veiga, Antonio
Carlos Soares, Flavio dc Carvalho, Mnrio
Pompeu' Américo Moreira, Franklin Gui-
marães, José Vicente dc Rezende, Jorge
Moraes Barros e David Roçadas.

Celebra-se hoje, fi.3.8 horas, na egreja
do Convento do Carmo, a missa do 30.o
dia, eni süílrá-jio da. alma da sonhorita
Kvan-reiina de Vasconcellos.

PELAS IIlS
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JUNDIAHY, !,1.
Diirniilfl n din dc hnie foram rcnolildiin I, íi"l «nera-.

ito enfo, "tondo coin .folliio d íl. Puulo 618 a 6.11"
rnrn L'nnlna.

Ilce-bldna do Jiiiidliili- fl'nnll«ln)
RAdobldu* dn Ilrmtnnllnn . ,

dn eoroddl.ium . ,
dn l'nry o H, 1'iinío ¦
do Ilrnz. , . ,

Total
5AOT0S, n
Vondn- do holn — u 45* -neca-,
«Yli-reiiilo CHlnvel,

Vendnj desde l.n do mez i . . IPB.0S5
Vondn» donde l.n do tullio . . . f,.2il ",".|

Nns vondn- rcnllzadn- regulou o preço dc •!$« 00
rnrn o lypo II.

10.IS7f.
223,.K*

o.!-2-j.(;oa
1.080.601

11.711
185 11.1'
41)3.410

0.718.103
27 21!)¦101.021

0.017.18(1
nano

28:i.o.',o
0 02(1110

lí.1.01*
6,381

11) I Kl
250

100

l.r.trndfli .,,».,,,
Desdo 1," do meu
I.es.lo 1.° do Julho
K-cl-Iencia liolo cm primeira o icgundn mfio
MC-dln
Dfjpaclindns .......
Mem deado l.o dn mor. , , . ,
Idem dcxlc l.o dc jullin , . ¦ ,
[imhnrcarinn ... » • -
Idem, (lerdo o 1.° do mez ,"' »'¦,¦-¦.
Idom, (lendo o l.o de Julho • , . ,
rusiniteiie , ,
|.!<*in, desde o l.n (*..; r„cz ....
Ideei, deede o l.o do Jullio. . , ,

BnliitlAtt
Ijiropii i ,
Ariieiillim
listados Ulüiti-, ,,.,,.
['or cnLdlaKftni
Cara o C.hlly , » « • ,
1'aia o tlriiKiiny

Km eiíiml (InU do anno nastii-Iúi
KntraJís
Ideai, rttsdó o l.o do mez .... o
Idem, doce o l.o dc Julho. . . -. JJ
lis iBleueln ore priiütlin c icKiiuda mfio , *r.
Mídia g
Venda» ¦<*
linso .,......, *õ
Üeti.ncliedaa u,
Kml.«iti.dn» ....

BÀNTÒS, 28. — (Tcleftrammn do íCorrcIdô
As cotaçócü de lechamcuio da (Joinpnnliln Itcítl-da-

.lom o Coisa do l.lquldnçáo de KuuUis, im bnso do
1'ypo I, loruui ua ícuiiiiiteai

Comp.
Í..J10J n

, . 6S21W a
6S8-J5 n
68 IOJ u

6Í.-10 a
, ' . . . 6*07.1 a

S-AN'103, 211. —Movimento de calo un Comp. Cen
uai dc Annaieu- Utincs, no din 23 :
Kxhlencla no dia :i. . . . . .
;*.;itni(iflü Lcje

Total, ,
d ul) 10 tli hojo ..••¦-.•
-.lock l.o',e

ilarçò .
Ahill ,
Mnin ,
lunho ,
lullin .
AKitto.

Vend.
o* 126
6S226
IIÍ8.TJ
6íf,IVó
6iii5S6
6SC(W

I.ÜND11H8, IM -1 rojo leolinu oslo mcr-indc ctlurcl
eom nl I.i du 0 di,

Cnln.f.ct:
Melo 4[|8
Jullio . , , , | 4i[)
í'í'lciiihro ,.,i,. 4'..|,i
Dezembro.,..,, 4i|()

NOVA-YOHK, 2.1--Hojo ahrlu oslo morendo eclnvol
com nlUi dd 0 a 8 pniiion, do fcobncicato anterior,

CotaçOosi
Maio 8,41
Jdllin 8,67
Sctcmliro i:-ii
1'ozembio , . , , 8'ao

NOVA YOHK, 28—Na íegunda ohainãdá da iioltg
o morcado nprcsonlava-jo estável, com alia do o J
7 ponlo.".¦'.'olar-firíS!

Maio . .
Jlllhn . .
Setembro
J)ozcmbro

uo
8,71
8.80

NOVA-YOItK, i3-llo|olenliou esle mo.-aado calmo,
oom bnlxa do 8 a i poiiton.

CotaçÔüSi
yalo . .
Julho . ,
Stítorábro
Dezembro

Venda-, . . .

8,31
8,.lli
8,01
8,7.1

20.260 laccas

CÂMBIOS "DXTRANGKIi*qs

Toxa do doícoalo da abertura do mercado dc
Londrea

Hoje

182.111
_ l8i
18*2.022
_J_

1" .13J

Falleceu hontem nesta capital, a sra. d.'
Iphigenia- do Albuquerque,; filha da, urn.
d. Maria Jiihlgenla de Albuquerque.

A extineta, que gosava de multas sym-
pathias no seio da nossa docledade, ern
Irmil do sr. dr. Alexandre de Albuquerque
e cunhada dos srs. Antônio Felix Sai-nfana,
Antonio Mendes da Costa e fí. Toseano de
Brito.

O enterro reallza-se hoje,. (ís 10 horns,
sahindo o feretro da rua Pamplona n. 125,
para o cemitério da Consolação.

Deu-se ante-hontem, nesta capital, o fal-
leclmcnto da distincta o virtuosa senhora,
d. Isabel Peixoto de Azevedo, cujo enter
ramenlo tevo logar liontem, as 10 lioras,

para o cemitério da Consolüçfio.
A íalleclda era viuva do ar. dr. Moysís

de Castro, que foi clinico ém Santos, e

cunhada do saudoso sr. dr. Américo dt

Campos.

MI.SSAS FUNKBnKS
«Tosú dc llarros roynres

Na egreja dc «Santo Antonio, foi ceie-
brada hontem, ás i) lioras, a missa de seti-
mo dia, em suffragio da alma do estimado
cavalheiro sr. José dc Uarros Poyares.

Além dos membros da familia do extin-
eto, estiveram presentes ao acto os srs.:
Armando de Toledo Teixeira, Paulo lie-
nedicto Jordão, Luiz Cândido Vieira, por
si e por scu irmão dr. Antônio Cândido
Vieira; Domingos Rodrigues Neto, por si
e pelo sr. João Pinto Carneiro; Arthur
Santos. J. Moreira, A. Couto, Fiel Augusto
dos Santos, A. Nunes, José Ferreira Leão
Júnior, por si- c por seu pãe'José Ferreira
Leão Sobrinho; coronel Guilherme Xavier
de Toledo, José dc'Figueiredo* Sobral, Gui-
llierme de Toledo Filho, Antonio Julio da
Conceição llastos, Alberto Pereira, Umheli-
na L. Silva Prado, P. Deusdes Aranjo, J.
J. Pereira Guimarães, Miguel dc Oliveira
Peixoto, Avelino Viegas, José Fernandes
Vieira, Paulo Dias de Azevedo, A. J^Po-
reira Guimarães, Joaquim Nunes da Silva,
Carlos M. Couto e senhora, d- Elisa dc
Mello Azevedo Marques, João Coelho d;*.
Costa, Bernardino Vieira, por si c pela Sr,-
cietá Italo-Americana; Manuel Monteiro ú;
Gouveia, Luciano da Silva c Sousa, Adelino
Gomes dc Abreu, Manuel Gomes de Arau-
jo, José Borges Figueiredo Júnior, -João
Pinto Villela, por.si e pela firma j. Pinto
Villela e Comp.; Kduardo Gomes dc Paula
e senhora, d. Maria rFancisca Gomes Bor
ges. d. Kudoxia Gomes de Araujo, Plinio
dc Gotfoy, Amandio Monteiro, por si c pela
firma A. L. Monteiro e Comp.;' Antonio
Gomes de Paula c' familia, José Ccsar de
Barros, Enrico De Martino c senhora, Au-
gusto Machado Pinto, Manuel Joaquim Fer-
nandes, por si e pela firma Fernandes, San-
tos c Comp.; Jacintho Marinho Leitão, Ba-
silio M. R. da Cunha, João Romariz, J. Es-
tevam Fay, Manuel Fernandes, Gastão Mar-
condes, Antonio A. Pinto Machado. Amil-
car Caselli, Arthur de Sampaio Moreira,
Arnaldo Es leves Valladares, Kdward As-
hwortli c Comp., G. H. Ford. Daniel
Santos. José Clemente dc Araujo, Adal-
oeilo Patto, Francisco Teixeira, Joaquim
M. C:tharino Primo, Antonio Rodrigues.
Lopes. Luiz Gomes c familia, José Poyare«
Sobrinho, Antônio Messacapi Sobrinho. An-
teror de Camargo Penteado, José Bento dc
Sousa, familia Miranda, viuva Gitahy, Xfãn-
sur Aüaímc, A. Pinto de Rezende, Antônio
d) Nascimento Moraes. Miguel De Martino.
Athayde Marcondes. Rogcro Dautrc, José
Ei.sio Mcn-les Borges, Alfredo Santos, por
si t- pela firma Braga Carneiro e Comp.;
M. Soares da Costa, Antonio Vicente Cos-

Francisco Chaves, Antonio Gonçalves

FACULDADE DE DIREITO

Hoje serão chamados á prova oral do «).:«
anno, sala n. i, ás 8 horas:

Luiz Eugênio Rubião Valiim, Jacob Dielil
Netto, Pedro Krahenbülil, Sylvio Teixeira
Leitão, Francisco B. dc Abreu Sodré, Ole-
gario Moreira de Barros.

Resultado dos exames de hontem:
Quarto anno — Plenamente, grau 9, nas

1.11, 3.a e 4.a cadeiras e grau 8, na segunda.
Antônio Luiz da Camara Leal; plcuamcn-
tr grau 8 na segunda cadeira, em que se
inscreveu, Pedro Theodoro da Cunha; pie-
namente, grau 7, na segunda cadeira, cm
que se inscreveu, Ursino José de Almeida
Júnior; simplesmente, grau 5, na segunda
cadeira, em que se inscreveu, José Affonso
Tricta; simplesmente, grau 2, nasegimih
cadeira, em que se inscreveu, Fernando
Braga Pereira da Rocha; simplesmchtçjgran
i, nas 3.11 c «|.a cadeiras, José «Maria do
Valle Filho; reprovados na segunda cadei-
ra, 2.

Exames dc admissão:
Hoje serão chamados ás provas oraes, sa-

Ia li. 2, ás 11 horas: Anlonio-da Costa Ne-
ves Júnior, Renato «Marcondes dc Lacerda,
Dario Cappellano, Homero Baptista Garcia,
Lourival Henrique da Silva e Guilherme de
Carvalho.

Supplçntes:. Manuel Gomes Nobrega t
Carlos Gomes de Oliveira.
j — Kesultado dos' exames de hontem: '

Habilitados: Paulo* César dc Mattos, José
Michel Monassa e Áureo de Cerqueira
Leite.

Inhabiütados, 3. * *
UNIVERSIDADE DF, S. PAULO

Chamada para hojc, dos exames de ad-
missão: Oral:

Arithmetica e Álgebra, Geometria c Tri-
gonometria, Physica c Chimica c Historia
Natural, ás 10 horas:

Medicina c Cirurgia: os inscriptos dc ns.
iC, 15 c 21 e (segunda chamada), os n*'
3, G, 11 c 13.'Exames dos cursos superiores:: Oral:

Primeira série de Medicina c; Cirurgia,,
ás 7 c meia: os inscriptos dc ns. 1, 2, 3.
4 e 16.

Supplentes: os ns. 5, 6 c 7-
Prova pratico-escripta dc Physica me-

dica e biológica (segunda chamada), o
inscripto n. 12, da primeira série de Medi-
cina c Cirurgia, ás 8 c meia.

Resultado dos exames de hontem. (Ad-
missão á Escola.de Medicina e Cirurgia):
Antônio Vita, plenamente, 6, em Physica
e Chimica e Historia Natural.

Não compareceram, 4.
Resultado dos exames do dia 20. (Ad-

missão á F.scola de Odontologia):
Adolpho Bettiol Guido, simplesmente, t,

cm Physica e Chimica.
D. Hcrminia Ribeiro dc Aguiar, plena-

menle, fi, cm Arithmetica, Morphologia-
Geométrica e Physica c Chimic*.

D. Palmyra Pereira da Silva, plenamen-
te, 8, em Arilhmelica, Morphologia Geo-
métrica e Physica c Chimica.

D. Nicolina dc Oliveira Coutinho, dis-
tineção em Physica e Chimica, c plenamen-
te, o, em Arithmetica c Morphologia Geo-
métrica.

Orlando Godoy, simplesmente, 2, cm
Physica e Chimica, e t cm Morphologia
Geométrica.

Não compareceram, 3.
Reprovado em Arithmetica c Morpholo-

gia Geométrica, li

MEUÇADOS EXTKANGKiKOS
IIAVHK, 28.fe.'ble abriu eeto mercado estável,

com alia iiu 1(2, «lü techamuntu anterior.
lotAçÔesi

Molo iü 3(1
Julbo. ...... 1,7 l|l
fOleir.Dro 67 8:1
Du/.tiiiljro Itb \\£

IIAVl'.ü, 2J
ton-so estável,

UolaçOoai
Maio . ,
Julho, .
rieteinbro
Düiémbio

Ao melo dia o merendo npreson-
:òtn uita de ii\\ fr.

Í7 112
68
68 ll**
6'J 114

llAVuK. 23 - lio]e fechou este mercado eslavol,
!3ni alta de lljl Ir.

coiaçOVii
Halo . ,
Jullio. .
ceiemLro
Dezuubro

Vouda» .

67
(•7 1|2
(8
l,H II',-

t'2 Win laccas
llAMUUItUU, 2:!-Hoje abriu osto merendo estável,

rom olla de 11-i \)l., du íechumenlo anterior.
Cóteçoé*!

ilaio 46
Jirlm 48112
.-utemfcro -J7 J'*l
l..tzeuil.ro 47 3{4

MAM11U11UO, aa-A b 14 bora-, o mercado spre-
iciitava-ic ebtiivtl, com alta du 3|4 pi.

LotüVoéai
Maio 4G 8|4
Ju no 47 n-l
KetemCro 48
Imiumhio 48 112

I1A.M11UKUU -.a—Hoje leohou eate mareado ctlnvel,
10111 alta dc a|4 pi.

Taxn de desconto do Uanco da
loulaterru 3 0/0

l'axu de desconto do Uanco da¦•'riuiçu 8 1|2 0|0
Tuxa du desconto do Uanco da
Allemniilin 4 U[Ü

Taxa. do desconto no mercado
de Loudros, 11 

Taxa du desconlo uo mercado
de «Taria

laxa de desconlo no mercado
do liurlíiu

CAMUIOS— 1'arls eobro Londres,
a visla, por £ 1 .

iarle sobro Kerlim,
a vista, tou marcos

1'arls sobra Ilalia,
a viata, por UM llr.

l'arls si llcspanba
a rlsta, ãuu peact.

Uru sellos 10bro Londrea,
& visto £ 

llenlui sobro Londres a
vista, pur £ 1 ... .

Ilerliui sobro Loudres a
UO d)v, por £ 1 , ... .

Uenova sobro Londres, ii
visla por £ 1 ... ,

LlEboa sobro l.oudrcs, a
vista, por £ 1 . . .

Madrid sobro Londres,
viste, por £ 1 . . , .

Nova-Vork sobro Loudres
por £ 1 

Neva-Vork sobro Lonclrja,
* eo dlv £ 1 ...

Cel.
anltrta.

3 0|0

112 0/6

0)0

2111001Í

2 6tS Ul»

011461»

26,20

113 6,1-,

lliõ;S

470.5Í

25.3J

20.43 1|2 20.43 llJ

2 0|()

518 0[0

II 1 0/0

2IS,Í0 1[2

123 6[10

08 ã|3

471 ÜJ

25,32

20,30

26.20

45 3110

20.7(1

4.E0 03

4.M 03

20,3'J ill

25.23 IÇl

46 3,1,"

26.7i)

l.h) lli

4.E4.0J

O ÜAMHIO
O m2rea to de cambio abriu liontem imotivo, nora

o Jtatmi- Üòlrimérclal du »**. 1'au1u u Jinnc.i Fra ticia»
e llaliaiia ollertaiido a cutu.ão biucnrla do 16 21;02
d. e com os ücraktá b.iiisos so rueuaáüdo a tseãr
a Ci ma du lõ fi|h d,

Uoiii tstaa liuns ém vlg..r pcrmiiaec<;u o .ueica.lu
pntnivsiido ãlü á hora dc íccbaiiisnto.

A'laxa de 16 U|10d., quu lui a ollicial do hoa-
tim. a Ubra ustorliua vale 15*>I2'*, o Irauco 013 e. o
marce 757.

.'.' visla, 15 7|lii d,, a libra vale 15*1647, o Iranco
018, o marco 7(í8 a Ura CIU, cem reis tovtcs iíC-1 o a
dollar 3Í20I.

A Camara Syudlcal dos Corrclore» alrixou ucuicin
n seguinte tabeliã i

Cotacfiesi
Maio'.': ".J:.
Julho. . ,
ücteratro*.
jJeKernbro •

Vindas...

40 l|2
47
4T *',|l

.48 t;4
23.50) «aocai

LUNDIlIca, -J3 — Jioíe abriu eatc.morcado eslavel,
icm alta parcial de 3 ds., do leehamento anterior.

Lotações:
Maio 4f,|'J
Julbo ....... 4l|0
tiutembro . • • * * * 41 U
dezembro, , , . . • 4^;ü

U0 d/v a vista
Londres 15 UIO 16 7,1(1
1'arls OUI 615
Hamburgo  . . , 167 I0Ü
Ilalia — 1*14
Portugal — 301
«Nova Vork - 3*.i0!
íloberauos —

Lxlrcmos i
Contra biin.juolros 15 17,8* 16 1D|3Í
Collini a caixa matriz 16 ó|8 —

tin egual dala Uo anno passado:Uxtreuu"* :
Contra oiuquelroa
Contra a caixa matriz. .... Koi domin-.»--'toberanou , , ,

BANTOS
Cumaru tiyiullcal

Curso official de cambio e moeda metallica
Praça

iobra Londrea
1'arls, . . .
Efamburgo. .
Itaiia, , , ..
Àiííentliia m/u
t'oiLu>;al . .
Ucspaulia .*'.
Nova Vurk. ,
áóberacon : ,

00 d/v
16 23182

010
IU

OAMUIO DOMO
U lianco do Brasil saca para o mercado a
Os outros bancos ,
O banco do Ilrasll compra o. . . 

'.
Us outros bsneos compram a , , ,

Mercado Irouxo.

a' vlsiii
15 10/32

Olli
VOU
015

IÍ853-"
BIO
tn-

8520)
1544.0

16 d.
16 mu
10 1,82
16 28|8:I

?úranco. com urouravura. da senhora a Lco-J Jüí Santcs, Antônio Rcdrisncs Costa e

Um achado fúnebre
Num quintal de uma casa em Mogy-

mirim foram encont. adoa
oesos humanos e outros objectos já

carcomidos pelo tempo

MOGY-MIRIM, 23 — Hojc, is IS lio™--*-

mais ou menos, no quintal da casa dc rtrf-

dencia do sr. Alfredo Vieira, á rua Joa-

quim Firmino, quando uni dos moradore*.

procedia a uma exeavação no referido quin-
tal, encontrou ossos esparsos, que pareciam
ser humanos.

Suspeitando da existência de algum es-

quelcto, communieou o facto á policia.
Esta, procedendo a maiores exeavações,

encontrou rótulas, maxülares com os res-

pectivos dentes, ossos longos, etc, to-

dos, porém, já carcomidos.

Juntamente com esses ossos, a policia eu-

controu c apprehendeu uma moeda dc cobre,

já muito antiga, e uma faca de ponta, ob-

jectos estes bastante estragados pelo tempo.
Foi aberto inquérito a respeito.

CULTO CATHOLICO

EXPRESSÕES
CTIUOSAS

Eis algumas curiosas ima-
gens correctamente em-
I.rcgadas em diversos pai-

Em Inglaterra: "O prego agudo", a ec-
gra.

No Oriente: "Colher um pecego", beijar.
Em Hoi-panha: "Comprar os tres U",

adquirir um object obom. bonito e bara-
lo. "Tres para um sapato", desconforto,
miséria.

Na Allemanha: "Aquelle trás pardaes
no chapéo"*, sujeito mal ereado, que não
cumprimenta ninguém.

Xa China: "Esconder o íogo na ncYtT
nerar a evidencia

O DIA
Santos: Sfnricãó, menino, c Agapito, pres-'

bytcròj martyres.
Surio, no 2.0 tomo, traz a vida do gio-

rioso menino.
S. Simeão, a qual c uma maravilha es-

tupcndii c tal, que desde a paixão e morte
de N. Senhor Jesus Christo até nossos dias,
nfio tem os séculos ouvido outra seme-
lhaiilc.

Como não podemos rcícril-a aqui com a
extensão, que desejamos, diremos que lia-
via em uni bairro de Trento tres familias
de judeus, c na semana santa de 1743 sc
reuniram onde tinham a syriagogá, e lia-
vendo falado de varias cousa.s, oceorreu^ a
uin delles propor roubar um menino chris-
tão e sacrifica!-o cm signal de despreso
por N. Senhor Jesus Christo, c logrando
raptar Simeão, que contava só 2 annos dc
edade, sem piedade martyrisaram-no.

 Santo Agapito foi descendente de
um poderoso prineipe de Hespanha.

Em Roma soffreu inartyrio no anno dc
273, c seu nome sc tem tornado celebre
por muitos autores.

EXPEDIENTE DO ARCIiBISPADO
Indeferido, foi este o despacho dado ao

requerimento do revmo. padre Luis Priuli,
pedindo uso dc ordens nesta archidiocese.

Provisão dc uso de ordens e confessor a
favor do revmo. padre Paschoal Gazincu,
residente nesta capital.

Idem, de oratório particular, para a pa-
rochia dc Sanla Cecilia, a favor do dr.
Aloysio dc Paiva Lima c d. Jessy Small.

Idem, idem, para a mesma parochia, a
favor de José da Silva Mendes c d. Elce-
lia de Figueiredo Guião.

Idem, idem, para a parochia dc S. Ge^
raldo das Perdizes, a favor do dr. Thomé
dc Alvarenga e d. Maria Kaphaela Ho-
mem de Mello.

Idem, idem, para a parochia da Conso-
lação, a favor do dr. Augusto Meirelles
Reis Filho e d. Carmen Branco.

ACTOS RELIGIOSOS
Via-Sacrs

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

A's 18 c 30, no Coração dc Maria, dia-
riamente, sendo ás quartas e sextas-feiras
com a imagem do Senhor dos Passos, sc
guindo-se a pregação quarcsmal;

ás 18 e 30, na matriz de Santa Cecilia, ás
terças e sextas-feiras, pregando os revmo»,
conego Marcondes Pedrosa e monsenhor
dr. lkncdicto de Sousa, respectivamente;

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

na matriz da Bella Vista, ás stxtas-fel-
ras, ás 19 horas;

na matriz de Santa Iphigenia, ás 18 e 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; I

ás 18 e 30, nas quartas c domingos, na
egreja da V. O. T. de S. Francisco da Pe-
nitencia;

ás 19 horas, na matriz da Consolação,
pregando o revmo. padre dr. Archibaldo
Ribeiro.

MISSAS
Celebram-se missas hoje:
Das 5 e meia ás 8 horas e tncia, no San-

tiu rio do Coração de Jesus;
ás 5 e meia* e 7 horas, no Santuário do

Coração dc Maria;

ás 6, 7 c 7 e meia, na egrejã dc S. Go»
calo;

ás 7 horas, nas egrejas dos conventos dí
Luz, dc S. Francisco c Coração dc Ma-
ria;

ás 7 c meia, 110 curato da Sé e nas ma-
trizes do Braz, S. João Baptista, Bclia
Vista, Cambucy e Barra Funda;

ás 8 horas, no curato da Sé e nas matri-
zes dc Santa Cecilia, Perdizes, Lapa, Con-
solação, Braz, Pary, S. João Baptista, S,
José do Pelem, Santa Ipliigenia, Pinheiro*
c egreja da Veneravel Ordem Terceira do
Carmo;

ás 6, 6 e meia, 7 c 7 e meia, na egreja
ababcial dc S. Bento.
ADORAÇÃO DO SS. SACRAMENTO

O Santíssimo Sacramento ficará exposto
á adoração dos fieis, durante a semana, na*
seguintes egrejas:

Na 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 dc Santa Cc-

cilia e na egreja do curato da Sé;
na sexta-feira, na matriz dc Santa Iphi-

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

Maria;
no primeiro domingo do mez, nas matri»

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

PELAS PAROCHIAS
CONSOLAÇÃO

J 
"atriz. — Hojc, durante o dia, exposi-

ção do Santíssimo Sacramento.
bANTA CECÍLIA

Matriz. — Hoje, ás 18 c 30, via sacr»
c pregação quarcsmal.

PERDIZES
Residência do vigário — Rua Cardoso,

dc Almeida n. 56.
REUNIÕES

A's 19 c 30, dos Confrades dc S. Vicem!
dc Paulo, da matriz da Consolação;

ás 20 horas, dos dc Santa Cecilia.
PELAS DIOCESES

Por decreto de 12 do corrente, foi crea-'
da, como já noticiámos, uma segunda pa«
rochia na cidade.de Ribeirão Preto, com
a denominação de Nossa Senhora do Ro-, -
sario * de Ribeirão Preto, comprchendenda
todo o território que fica alem da ünh^
Mogyana c que ate agora fazia parte da'
parochia de Ribeirão Preto. •

A nova parochia deverá ser installada'
nò dia 20 deste, servindo de matriz provi-
soria a capella que acaba de_ ser construi-
da pelo exmo. e revmo. sr. bispo diocesano
na Villa Tiberio. i

O primeiro vigário da nova parochia se*
rá o padre Guilherníe Arnold, transferida
da parochia de Sertãozinho.

Foram removidos os seguintes vigários:
para Sertãozinho, o padre Josué dc Mat-j
tos; para Brodowski, o padre João Rullif
para Villa Bomfim, o padre Canuto Amaj
rante; para Mogy-guassu', o padre Luit
Antonio Sobreira; para Nuporanga, o pm\
dre José Rodrigues Coimbra.

Foram nomeados vigários: de Matto
Grosso de Batataes, o padre Atigusfo Diasf
de Serra Azul, o padre Antônio Moreir»
dos Santos; de Bifaina, o padre Luiz Sa\
vio, e de Patrocinio de Sapucahy, o padr(
Manuel Joaquim Fernandes.

CAMPINAS
A nova parochia da Colônia Helvetia,

na diocese de Campinas, cuja recente crea-
ção já noticiámos, abrange as fazenda^
Iuguassu', Itaoca, Quilombo e Palmeiras.

-t!
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O estado de sitio ¦-Conferências com o ministro dn
Guerra - Commentarios sobro a prisflo do dr.
Ildefonso Albano - Nomeações do coronel Setem-
brino de Carvalho •*_¦ Protesto contra a prisão
do ex-intendente » O dr. Ildefonso Albano ó

posto em liberdade •• Os revolucionários conti-
miam a seguir pnra o interior •¦ O que diz o
coronel Liberato Barroso •• Outras notas.

POLICIAMENTO DA CIDADE
FORTALEZA, 23 — O policiamento da

cidade continua a ser feito pela policia es-
tadual, que é dirigida pelo capitão ioscano

COM.MENTARIOS SOBRE A PRISÃO
DO DR. ILDEFONSO ALBANO

FORTALEZA, 23 — Tem despertado
grande numero de commentarios o aclo do
coronel Setembrino de Carvalho, íntcrven-
tor federal, mandando prender o dr. Ildc-
fonso Albano, que, como intendente muni-
cipal da capital, se recusou a entregar as
chaves do edificio cm que funeciona aqucl-1
la repartição ao seu substituto nomeado pe-
la autoridade federal, coronel Casimiro
Montenegro.

Os commentarios são, sobretudo, a res-
peito da qualidade do dr. Ildefonso Albano,
que desempenhava aqui as funcçôes de vice-
cônsul dc uma nação extrangeira.

O jornal 
"Unitário", orgam do partido

accyolista; tratando do caso, defende o acto
do coronel Setembrino, citando a opinião
do conselheiro Lafáyette e do dr. Clovis
Ijcvilacqua a respeito.

Af firma o "Unitário" que, mesmo quan-
do o ex-intendente dr. Ildefonso Albano
gozasse das prerogativas consulares, esta."
não teriam razão de ser, porque elle incor-
reu no caso de cassação do exequatur da
sna caria, pelo seu procedimento irregular
perante a autoridade conslituida.

NOMEAÇÕES DO CORONEL^^

FORTALEZA, 23 — O coronel Setem-
brino dc Carvalho continua a fazer nomea-
ções para os cargos estaduaes.

S. exc, por acto de hoje, nomeou, em
commissão, para director da Secretaria de
Policia, o dr. José de Queiroz.

PROTESTO CONTRA A PRISÃO DO
DR. ALBANO

FORTALEZA, 23 — Um grupo de ami-
ros e correligionários do dr. Ildefonso Al-
bano. ex-intendente municipal desta capi-
tal, lavrou um protesto perante o juízo fe-
deral, contra a prisão do mesmo.

O protesto foi redigido em termos ener-
gicos.

OS REVOLUCIONÁRIOS CONTI-
NUAM A SEGUIR PARA O INTE-
RIOR

FORTALEZA, 23 — Continuam a sc-
guir para o interior, cm completa ordem,
os partidários do padre Cicero. que se
achavam acampados nas inimediações desta
capital.

A cidade continua cm completa paz.

O DR. ILDEFONSO ALBANO
E' POSTO EM LIBERDADE

FORTALEZA, 23 — A's 14 horas foi
posto cm liberdade, por ordem do coronel
Setembrino de Carvalho, o ex-intendente
desla capital, dr. Ildefonso Albano.

O QUE DIZ O CORONEL LIBERATO
BARROSO

RIO, 23 — O coronel Liberato Barroso,
interrogado por lim jornalista, a respeito
da sua candidatura á presidência do Cca-
rá, disse que somente por um grande amor
á sua terra pode sujeitar-se a acceitar o
sacrifício.

Espera que, com ponderação, calma c cs-

pirito de justiça, possa levar a harmonia
ab seio da família cearense.

lia muilo estava afastado, das luetas po-
litica. naquelle Estado, procurando sem-

pre arredar-se de qualquer ligação ou com-

promisso.
Assim, o unico motivo que o leva ao

Ceará . cuidar do seu bem estar, fazendo
o que estiver cm suas forças para apagar
ódios c paixões que surgiram nos ultimes
acontecimentos.

O povo cearense, habitualmente ordeiro,
bom e trabalhador, como prova a sua ac-
rão no Acre, para ser governado, exige

justiça.
Ora, feito justamente isso — distribuir

justiça com egualdado — o seu program-
ma só pode resumir-se cm dois pontos ca-

pitaes: pacificação e restauração financei-
ra.

Ao mesmo tempo que o governo harmoni-
za a politica do Estado, cuidará da rehabi-
litação financeira c econômica, procurando
novas fontes de renda, pois o Estado tem
compromissos internos e externos que pre-
cisam ser resolvidos, como o coupon do

ultimo empréstimo a vencer.
No Ceará fará politica de larga tolerar.-

cia, procurando aproveitar os elementos
bons que encontrar no Estado, entre cs

seus amigos de ambos os partidos.
"Não distingo vencedor nem venci-

do: todos são cearenses."

CONFERÊNCIAS COM O MINISTRO
DA GUERRA

TCJO 0-3 _ Estiveram hoje cm conferen
cia com ò sr. ministro da Guerra os gene-
raes Sousa Aguiar, Marques Porto. J Uo
Escobar e Caetano de Faria, c vanos ou-
tros officiaes commandantcs dos corpos da
guarnição desta capital.

NOS DEPARTAMENTOS DA
GUERRA

RIO, 23 — O general Vespasiano de Al-
buquerque, acompanhado dos seus officiaes
de gabinete, passou a noite na sede do seu
ministério. " ¦ •

Tambem pernoitaram nos respectivo»
quartéis os generaes Sousa. Aguiar e Mar-

iques Porto.' *' " ' " ' " 
[f . ¦/.' '

FOOT-BAIX.
A. C. LASIO VS. S. C. CRUZEIRO

Nos matehes jogados no domingo proxi-
mo passado entre os primeiros,; segundos
e terceiros teams do A. C. Lasio c S. C.
Cruzeiro sahiu vencedor aquelle club, com
o resultado seguinte:

1,0 team, 8 goals a zero; 2.0 team, 3 goals
a zero, e no 3.0, . goals a I,

PELOTA
FRONTÃO BOA VISTA

Resultado do dia 22-3-91.1:
Quinls. Vencedores -

Leceta — Villabona .
Lino — -Villabona .-..
Zalacain — Lino 
Gurruchaga — Lecela
Lino — Villabona ...

fl Gurruchaga — Lino .
Villabona — Leceta ..
Potonito — Zalacain .

rj Zalacain — Potonito .
10 Lino — Leceta 
11 Leceta — Uno ......
12 Zalacain —• Potonito
r3 Leceta — Gurruchaga
14 Zalacain — Villabona
IJ Zalacain — Villabona
ifi Potonito — Leceta .
17 Gurruchaga — Leceta

HONRA
18 Lino — Leceta 
19 Urnieta — Adriano .
20 Urnieta — Adriano .
21 Lorente — Agustin
22 Agiislin — Adriano .
23 Lorente — Albisua .
2<l Agtistin — Uniiets

Agustin
Agustin
Adriano
Agustin
Urnieta

Lorente
Gogorza
Albisua
Lorente
Agustin

Gogorza — Urnieta
Albisua — Urnieta
Agustin -- Urnieta
Urnieta — Agustin

__—11 -"fl!. 1T f*r

REGISTO

•Dupls. Rat.
.... 15 I7?0oo
.... 26 18.000
.... 12 2i*ji6oo
... 25 51Í200

35 203*500
34 24S200
IS 35*. 700
35 28?2ao
24 48$(íoó
2Õ i8$5oo
15 2ft**n'00
15 37.700

. ... 25 255*300

. ... 36 ig'. ooo
.... 25 40SM0Ó

23 2i'$iqo
.... 14 24Ç800

14 185*800
2Ú 12ÇSOO
15 í5?2qç

 - 12 2Ú$500
$6 g?5oo
36 85Í8PP
14 iSífiOO
34 30?2.dò
24 40.500
Sfi 15Í600
ifi 3i?.*.oo
25 185*9.0
ifi 4fi$loo
ifi 41$300
2S iS5'úoo
14 20$500
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DE ARTE

omissão do "acto civil", os mesmos func-
cionarios rjue não souberam ou não qui*
zeram cumprir o seu deverj com maior des-
inlcrcssc c mais um pouco de patriotismo
— lonitini-so cm censores ásperos c irri-
tantes do parodio, que não fugiu ás res-
ponsabilidades do seu cargo.

Doe-nos profundamente, a nós pastores di
almas, obrigar cm consciência humildes ope-
rarios, simples trabalhadores, homens ru-
des, porém, dóceis e obedientes, a uma dis-
posição legal cujo cumprimento lhes é tlif-
ficullado pelos mesmos guardas c executo-
res da lei.

Mais ainda. Seguindo orientação diame-
tralmcnlc opposta ao ensino dos parochos,
não faltam, antes abundam officiaes do rc-
gisto que desviam os nttbcntes do sacra-
mento do matrimônio, por " inútil,, dcsncccs-
sario, repudiado pelas leis do paiz." Ora,
estatuindo o "casamento civil" como
unico valioso para certos effeitos temporaes,
não visou a Constituição substituir um acto
essencialmente religioso, por um acto pu-
ramente civil, o que seria atlentatorio da li-
herdade de consciência. A mente do legisla-
dor foi apenas gnrantir, por certas formi.li-
dades civis, os direitos .temporaes da fami-
lia já conslituida ou a constituir-se segundo
o rito c de accordo com ar. crenças religio-
sas dos nubentes. Si, não tendo crenças, a|-
guns ha que se satisfazem com o "acto ci-
vil", nem 1 _r isso. nem pelas razões expôs-
tas, assiste ao official do registo o direito
dc abusar- da sua posição c da boa fé doç
ignorantes, para inculoar princípios demoli-
dores cia religião e da familia. ,

Esses obstáculos ao cumprimento da lei
civil, além de outras lacunas que por agora
ralamos, nós os lemos verificado pessoal-
mente, já nas cidades, já no interior de toda
esta provincia, c 0.5 denunciamos aos poderes
públicos dd Eslado, com toda a nossa res-
ponsabilidade de brasileiros e dc prelados.

O nosso empenho cm que não seja pcrlur-
Ixida a constituição da familia brasileira,
bem merece leal correspondência da parte
dos executores da lei, e nós esperamos que
v. éxç. ha de. acolher, com jusliça-c beni-
gnidade, este grito d'alma cm favor dos nos-
sos patricios.

Confiantes no patriotismo c elevação dc
vistas de v. cxç.., respeitosamente pedimos
a v. exc. que, pelos meios que julgar mais
efficazes c opportunos, sc digne attender aos
justos clamores,dc toda esta provincia, to-
mando em consideração os seguintes postu-
lados que submct.temos ao esclarecido estu-
do c alto critério dc v. exc.:

t — As custas dc todo o processo matri-
monial, "quaesquer que sejam as diligen-

cias", inclusive a celebração do acto cm
cartório, em qualquer dia e a qualquer hom
do dia, não deveriam exceder 11 uma quan-
tia "invariavelmente fixa c determinada";

— As audiência- em cartório, para 
'o

fim especial da celebração do "acto civil",
deveriam effectuar-se cm qualquer dia c a
qualquer hora, sem exclusão dos domingos e
dias feriados, a aprazimento das partes c
sem augmentò de custas;

_ Os officiaes do registo civil deveriam
transportar-se, uma ou duas vezes por anno,
cru épocas previamente e publicamente fixa-
das pclo juiz de direito dá comarca, aos
bairros ou arrabaldes mais afastados, afim
de que os menos remediados de fortuna
tenham opporlunidade dc cffectuar o "aclo

civil", sem augmenlo dc custas, despesa.
de transporte _ outras fáceis dc prever cm
casos idênticos;

to
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— Os chamados "agentes dc casamen-
>" deveriam ser cíficazmeiile cohibidos

por disposições penaci e preventivas, de
modo a evitar vexames, extorsões c exi-
gencias iilegàcs, que arredam os pobres c
os mais timidos do cumprimento da lei;

_ Attendendo á lealdade com que OS
funecionarios ecclesiasticos, por patriotis-
mo c real interesse pela familia brasileira,
e sobretudo cm altenção ao principio de li-
liérdàilè estatuído na Constituição, esperam
os bispos que sejam cohibidos e punidos os
officiaes do registo que, abusando da posi-
ção oíficial c da boa fé dos rudes c igno-
rantes, fazem propaganda contra o sacra-
mento do matrimônio.

Depositando nas mãos dc v. exc. estes
protestos c estas queixas, solicitamos a va-
liosa cooperação de v. exc, em cuja recti-
dão e espirito de justiça fundamentamos so-
lida esperança dc sábias c efficazes provi-
dencias, cm beneficio de uma causa que
nos é commum, c que a todos nos interessa,
como catholicos e brasileiros.

Deus guarde a v. exc.
Pelos srs. bispos da província ccclesias-

tica de S. Paulo, -[- Duarte, arcebispo me-
tròpolitano."

Por absoluta falta dc espaço, deixamos de
publicar hoje a circular collcctiva dos bis-
pos da provincia ecclesiastica de S. Paulo,
a todos os vigários, dando instrucçoes so-
bre o casamento civil e recordando-lhes que
é obrigatório, "em consciência", o reco-
nheciniento legal da familia já constituída
pelo sacramento do matrimônio/

Essa circular será lida c explicada á es-
tação da missa, nas matrizes c capellas 011-
de habitualmente se administra o matrimo-
nio, e depois affixada á porta ou na sachris-
tia. tle todas as egrejas e capellas publicas.

PARA S. PAULO
RIO, 23 — Pelo nocturno seguiram ho-

je para essa capilal os srs.: Pedro Soares
Lima, Thomaz S. Valente, Godofredo Na-
Ihylcs Nunes, Sebastião R, Bittencourt 'c
Ii. 'Lara.

Pclo nocturno de luxo seguiram mais os
srs. Raphael D. Bueno, M. Pimentel, Ale-
xandre A. Magalhães, Malvino Fontoura.
Floriano B. Lacerda, Francisco Alves Sil-
va e dr. Oscar Rodrigues Alves.

FELICITAÇÕES AO ALMIRANTE
GUSTAVO GARNIER

RIO, 23 — O almirante dr. Lopes Ro-
drigues, chefe do corpo dc saude da Arma-
da, acompanhado do seu eslado-maior, es-
teve hoje no Gabinete do almirante Gus-
tavo Garnier, chefe do Estado-Maior, afim
dc cumprimentar a s. exc. pela sua recente
nomerção.
CAPITÃO DE CORVETA MUNIZ DE

ARAGÃO
RIO, 23 — Apresentou-se hoje ás altas

autoridades navaes, por ter regressado da
Bahia, o capitão dc corveta Anlonio Muniz
de. Aragão.
O PRESIDENTE.... DA REPUBLICAj. _.\j-.._. 1 un*n j. i.v ut\ i\x.irua_LtL\2t\

DESCE DE PETROPOLIS — VISI-
TA A'S OBRAS DE •DUPLICAÇÃO
DA LINHA DA CENTRAf, DÕ BRA-
Cl r.\ it u a _< myvii a _*.

ALFÂNDEGA
RIO, 23 — A Alfândega desta capital ren-!

deu hoje 187:25i?M5> cendo cm ouro ,....;'
7,(:3fifi$ogi, 1
EXPLOSÃO NUMA PEDREIRA — O

QUE DIZ UM DOS SÓCIOS
RIO, 23 — O sr. Bastos, um dos sócios

da firma que explorava a pedreira, onde
Decorreu a exploração, diz que o negocio

.eslava em prosperas condições.
Não sabe qual a causa do sinistro, altrl-

l-tjirido-a a algum operário que atirasse
phosphoro áceeso ou a alguma fagullia da
forja.

Não sabe qual a quantidade dc dynamite
que exislia, porque se oecupava <los nego-
cios externos, estando o sócio Marlins cn*
carregado da direcção interna.

SUICÍDIO
RIO, 23 — Por achar-se desempregado,

suicidou-se boje o alfaiate Joaquim Carva-
lho dc Oliveira.

O seu cadáver foi encontrado numa es-
Irada.

Minas-Geraes
Os dramas do adultério

SIL
RIO

CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E
MUSICAL

Este conceituado instituto de arte, a 28.
do corrente, ás 20 horas e meia, realiza um

grande festival artistico em que se fará
solenne entrega de diplomas aos alumnos e
alumnas que concluíram o seu curso. Foi
escolhido para paranyrhpho o dr. YVcn.ccs-
lati dc Queiroz, lente cathedratico de estile-
tica c psyehologia do Conservatório.

Constará o festival de »m bello program-
ma de concerto e da cerimonia da entrega

dos diplomas cm que falará aquelle profes-
sor, respondendo o diplomando Paulo Du-

tra.
Publicaremos amanhã esse programma

cm todos os seus detalhes.
Já estão sendo distribuídos os respecti-

vos convites para essa festa do Conserva-
torio.

____^_____^_____^—
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Serviço espeoial do "Oerreío". da Agencia Americana e da Havas
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AMENTO CIVIL
Representação dos srs. bispos

\' da Província

Santos
O " BAHIA CASTILLO'

GHR0N1GA SPOITiVÁ
b-%, _¦ £gg^ : —:£j .

TüRF
JOCKEY-CLUB PAULISTANO

Ficou hontem organizado o seguinte pro-
jecto de inscripções para a corrida que -o

jocl-ey-Club, vae cffectuar no. dia 29 (o
corrente, cm beneficio do Hospital dos lu-
berculosos: 

,„.
Parco -1 "Combinação" - i.5«> mt;>r°''

__- 1:000? c 200$.
Czar, 54 kilò.i Arlanza, 541 /Bafe ?\-

Comete, 52; Camponeza, 52.:J>»»
51 • Lillan, 51; Semiranns, 51 i l°la- 5». S"1**
iience. .6, c Confiante, 50.

Pareô - "Supplementar" - 1.0-5 me-
tro3 — 800$ C 100$. , .

Lubri ficado, 53 kilpsj Humaytá, 53 J Oui
Lottie, 53; Didon, 52; Ministro, 52. Fe_,

sf RèeuerdO, 52; Eclipse, 50; Jea.inet e
sv Búrity. 51; Nclly, 50; Gazplina, 50; Alis
Well, 50; Castelhana, 52, e Fatma, 52.

Parco — "Animação" - 1.500 metros
_— 800$ C lfio$. ... r, n

Corambé, 55 Htôi. Golden Star 55* Gani-
l_á, 55; Divette, 53*. Dolman, 50; V.W <-'•'-

So; PÓis Sim, 50; Nyza, 44, c Vou Ver, 4<J-
Parco — "Consolação" — 1.500 metros

_ 800$ c 160$. _.-" .,
Gyp, 55 kilos; Binion, 551 Pathé, 53* Ab"

soluto, 53; Bdlo. 52;. Jouet, 51; Durai»; «j
Rosette, 51; Campinas, 48; Tlialia, 4».
'YP_.co7- "Jockcy-Club" - 1.800 metros
i_ 1:500$ c 300?. , .

Mogy, 58 kilos; Botafogo, 54*, Voltig-,
¦tv Mcnuet, 52; America, 51; Bndge, 51;
Goytacaz, 50; Black Sea, 50; Dcjazet, 50;
Sélénc. 48; Cattete, 46.

Parco "Emulação" 1700 metros — 1 -üco*.
' 

FitóifcSS. Small Tall 55, National 55, C
Boy 55, SansDcssous 52. Ophcha 52, La-
1 ..zo 52. Morgadinha 52. Sornette 52, Ver-
mouth 49- V

Parco "Extra" 1500 meiros — i:ooo$00o
e 2oo$ooo. .

Macauba 56, Somnambula 55. Milord 53.
Z-gomar 53. Vcstal 51, Good Bcy 50, Ias
de Quatre 50.

JOCKEY OLUB FLUMINENSE
Projecto de inscripção paxá a corrida de

5 dc abril do corrente anno do Jockey Club
Fluminense.

Parco " Abertura " 900 metros — Prêmios
b:ooo$ooo e 4oo$ooo.

Animaes nacionaes de dois annos.
Pesos especiaei: cavallos 52 kilos, éguas

50 kilos.
Pareô " Experiência" 000 metros — Pre-

mios: 2 :ooo$ooo e 400?ooo.
Animaes extrangeiros de dois annos.
Pesos especiaes: europeus 51 kilos, plat!-

nos 54 kilos, tendo as cguas dois kilos de
vantagem. ¦

Pareô ." Ypiranga " 1609 metros — Pre-
?nios: 2:ooo$ooo c 40o$ooo.

Animaes nacionaes, sem victorias, nos
grandes prêmios 

"Guanabara" e "Ypiran-

ga". Pesos especiaes, 3 annos, 5a kilos, 4
amos c mais 54 kilos, tendo as éguas 2 ki-
los dc vantagem. Sobrecarga «le 1 kilos aos
vencedores dè pareôs communs ou clássicos
t de 2 kilos aos de grande prêmio. Descarga
de 4 kilos ao3 perdedores cm 1913.

Pareô " 16 de julho" 1450 metros — Pre-
mios: 1:8oofooo e 360500a

Animaes de 3 annos. sem victoria.
Pesos especiaes: nacionaes 50 kilos, curo-

p.-.-.s 52 kilos, platinos 55 kilos, tendo as
cguas 2 kilos de vantagem. Descarga de 3
kilos ac- perdedores d.. 5 ou mais carrei-
ras.

Parco "Animação" — 1-450 metros —
Prêmios: 1:800$ e 360$.

Animaes dc 3 annos, perdedores ern
1913. ,.,

Pesos especiaes: nacionaes. $2 kilos, e ça-
roptus. 54 kilos; tendo a3 egnas dois kilos
de vantagem.

Descarga de 3 kilos aos perdedores de 5
c. mais carreiras.

Parco "E. F. C. Brasil" — 1.609 metro:
— Prêmios: 2:000$ e 400$.

Animaes dc 3 annos que correram cm
1013 c não obtiveram victoria cm grande
prêmio; cavallos dc 4 011 5 annos, perdedor
res cm 1913; cguas de 4 annos e mais, que
iião obtiveram mais de duas victorias cm
1913. ..

Pesos especiaes: 3 annos, 51 kilos; 4 an-
nos, 53 kilos; 5 annos e mais, 55 kilos, tendo
dois kilos de vantagem as éguas de 4 annos
e mais, perdedoras em qualquer época, e as
Je 3 annos.

Sobrecarga dc 2 kilos aos vencedores de
parco clássico cm iyi3.

Descarga de 3 kilos aos animaes nacio-
nães. ,

Parco "Prado Fluminense" — í-fiog me-
tros _ Prêmios: 2:000$ e 400$.

Animaes dc 4 annos e mais edade, sem
victoria.

Pesos especiaes: 4 annos, 53 kilos; 5 an-
nos c mais,* 54 kilos; tendo as éguas dois
kilos de vantagem.

Descarga dc 3 kilos aos perdedores de 5
ou mais carreiras c aos animaes nacionaes.

Parco "S. Francisco Xavier" — 2.000
metros — Prêmios: 3:000$ e 600$.

Animaes de 3 annos c mais.
Pesos especiaes: 3 annos, 49 kilos; 4 an-

nos, 53 kilos; 5 annos, 55 kilos; 6 arinos c
mais, 56 kilos, tendo as cguas dois kilos de
vantagem.

Sobrecarga de 2 kilos aos vencedores dc
grande prêmio e aos platinos de 3 annos c
de I kilo aos platinos de 4 annos.

Descarga dc 3 kilos aos animaes que cor-
reram em 1913 sem obter mais de uma vi-
ctoria e de 4 kilos aos animaes nacionaes.

Para os effeitos das inscripções c dos
pesos, os animaes norte-americanos são con-
siderados europeus.

A3 inscripções serão encerradas sabbado,
28 do corrente, ás 16 horas c meia.

Os'bispo's da'Provincia ecclesiastica de
Si Paulo, lia pouco,.rçi/ni.dos iicsia.e.P'^1.
enviaram-ao ,sr. dr.. Elby Chaves, secretario
da Justiça l. da'Segurança Publica, nor
intermedio do revmo. sr. d. Duarte l.eo-
poldo, arcebispo metropolitano, a, seguinte
¦representação: ,"Illmo. sr. dr. secretario da Justiça,e oa
Segurança Publica/ _ . .

Os bispos desta província ecclesiastica ue
S. Paulo, reunidos sob a presidência do seu
hietropolifa, conhecendo os sentimentos dc
rcciídãò e de patriotismo, que informam
bs actos do benemérito governo do lista-
do, vêm protestar a v. exc. leal cooperação
c decidido apoio, no sentido dc serem ga.
rãntidòs á familia brasileira, constituída
nelõ sacramento do matrimônio, os eílei-
tos temporaes decorrentes da legislação do

nossos estatutos diocesanos, pasto-

VARIAS NOTICIAS
O cavalio Cajado de Ouro, que tinha sof-

frido uma operação e pontas de fogo, está
actualmente cm melhores condições.* *

O animal Quirit, do sr. Camillo Mourão,
passou a chamar-se Divon.

Dos animaes importados pelos srs. F.
Guimarães c Irmão, acabam dc ser vendi-
dos ao sr. Antonio Bastos o poldro Crcs-
ton, dois annos, por S. Lutrc c Full Wins,
e a potranca Nadina, da mesma edade, por
Master Magpie e Saintty Wit, irmão do
Farrapo. .

O poldro passou a chamar-se Femano e
a potranca Democrática.

As cores do novel Stud serão preto,
branco e encarnado.* •

Novelty, o laureado filho de Kingston e
Curiosity, mancou em trabalho, a semana
passada. . .

Damos hoje o pedigree do unico repre-
sentante do sangue de Spcndtri.ít, que exis-
te no Brasil; do haras de propriedade do
sr. James R. Vieira, dos Estados Unidos
da America do Norte.

\ i,..^.- / Ependthorltt
noTtity £ Vct r

) Cutlo-itr ^ Hnk Domino
Novelty levantou até janeiro de.1913.....

231:8721500; actualmente pertence ao dis-
tineto turfman paulista dr. Linneu de Pau-
la Machado.

Parte amanhã para o Rio, acompanhai;-
do Divette e Confian'.. D. Tirolet, entrai-
neur do dr. Fernando Pires Ferreira.

Bons ventos o levem.

O Jockev Club nomeou seu representan-
te na Exp'osicão de Poldros, a reahzar-se
em 39 do,corrente, no Jockey Club Flurni-
nense, o sr. Carlos Coutinho.

paiz.
NÓS IlU-lSU."» liBUH-W-W-l ¦__ _- . .

raes, mandamentos, avisos e circulares, es
tão consignadas disposições claras c posi
tivas que, resalvando, como nos cumpre,
os direitos da Egreja, concitam os fieis ao
cumprimento dos seus deveres de cidadãos.

O ensino constante com que procuramos
Òríerital-Òs na satisfacção das formalidades
civis do casamento, se podem reduzir aos
seguintes pontos que 

" data venia , ie-

produzimos como justificativa desta nos-.*,
representação aos poderes públicos do 1-.-.-
U,"__ 

Si o chamado "casamento civil",
só por si c independente do sacramento
do matrimônio, constitue para os .Çbnstaos,
"gravíssimo peccado dc concubinato pu-
blico", tambem o sacramento desacompa-
nhado das "formalidades civis , nao of C*
rece garantia aos direitos empoiaes da ta-
milia legitimamente constituída perante a

Til1 Muito embora não possam as "for-

inaHdadcs civis" acrescentar «usa agu-
ma á validade do sacramento dp matr.i o-

o entretanto, para garantia dos direito.,
uunx-ràís da 

'familia, 
ps,, calholicos «o

-ih-iiadris "em consciência , a sujeitar sc
ás prescripções civis relativas ao casamen-
t0Í 

___ Si alguém; já legitimamente casado
nenntc a Egreja recusar-se, sem causa
'grave 

a satisfLcr.as 
"formalidades cr-

vis" pode ser privado da absolvição, em
v _l_.de das lamentáveis conseqüências que
adririam para o outro cônjuge; ou para os

filho, que delle tenha havido;
i __. Ainda que o "acto civil" possa rc<.-

liztr-sc 
"antes' 

ou depois" do casamen o

religioso, é de bom aviso qne um e outro
acto sc cf-ectuem no mesmo dia.

Tal _, em suas linhas geraes, a doutrina
que sempre temos pregado e ensinado dts-

posto» a tornal-a effectiva na. pratica, at-

tendendo promptamente a qualquer recla-
S fundamentada que nos seja dirigida.

Não sabemos que se possa,,« »
clareza, segurança e lealdade,, "-eulcar a
obediência ás prescripções civis dc1 casa-
mento, dando-lhe mesmo, uma sancçâo que
por attingir a consciência dos üeis, tem
certamente maior, vigor c ef f.cac.a do que
todas as penalidades da lei.

Entretanto — pesa-nos dizel-o — o cn-
sino dos bispos e o empenho dos parochos
são freqüentemente contrariados, nao so pe-
las lacunas da lei, como pela ma vontade de
.funecionarios pouco correctos ou menos in-
tclligcntcs. ,

De facto. Ordinariamente pobres c imprç-
videntes, as pessoas rudes encontram serio
embaraço ao cumprimento da lei «vil, no
cxaggerado das custas, na hora e dia das
audiências, na distancia do cartório, nas
difficuldades do processo propositalmenu
complicado, nas extorsões dos agentes e
outras irregularidades.

Pclo decreto de 7 de fevereiro dc 1907.
que regulamentou os emolumentos aos
officiaes do registo, "parece" que as
custas de todo o processo matrimonial, in-
clusivé a celebração do acto em cartório,
cm qualquer dia e a qualquer hora.^ao po-
deriam exceder a quinze mil reis. Todavia,
não faltam sophismas. interpretações vicio-
sas, manejos de habilidade que, encarecendo
obscuradamente as custas, tornam imposst-
vel o cumprimento de uma lei a que nin-
guem se pode furtar, sem gravíssimo damno
para a familia. E' certo que o regimento
isenta de custas "as pessoas que provarem
o seu estado de pobreza 

"; mas, para os que
só visam interesses e commodidades pro-
irias, pobres são apenas os " miseráveis.-
_ os " mendigos ", isto é. os infelizes que ja
não sentem calor e energia para constituir
familia regular e honesta. E quando, mais
tarde, surgem complicações resultantes da

SANTOS, 23 — Deu entrada, esta manhã,
n"stc porto, pela primeira vez, o Iransatlan-
tico allemão "Bahia Castillo", da Hamburg-
Sudamerikanische Dauipíchifíahris-C-Csclles-
chaft, da qual >ão agentes nesta cidade, os
srs. E. Johiistòfí c Comp.

O novo vapor, que tem C278 toneladas de
registo, veiu de Buenos Aires tripulado por
111 homens e gastou 5 dias de viagem.

Trouxe. 23''passageiros para este porto e
leva'1073 cm tíáhsito. ... ,,..,..,' E"scu' corhrt-andante .0 capitão r.Wilie.
.' O' "Bahia ',Ç?-SJilÍ,9.,'V wpòjj boje. á. tarde,
cpm!*dY_^^t|^|mÇgr^.i; •;,,;.:.". :«• •*

¦ -ri '-'NAVALHADAS''

SANTOS, 
'if- Ho'Jc,' ás 3 c meia da

nianlift,*iia"riia Marfim Affonso; o indivíduo
Antonio Cairos, após violenta troça dc pa-
lavras que teve com Thome Alvarenga,
aggrcdiu-o com uma navalhada fermdo-o
110"rosto e no pescoço..

O'offendido, com guia da policia central,
mcdicoti-sc* na 

'Santa .Casa c o aggressor íoi
preso c recolhido ao xadrez.

MOVIMENTO DO PORTO
SANTOS, 23 — O movimento do porto,

hoje, foi o seguinte:
Vapores entrados:
Italiano "Toscana", procedente dc Bue-

nos Aires, com 42 passageiros para este
porto e 337 cm-transito. .

Allemão "Bahia Castillo", procedente de
Buenos Aires'c-escalas, com 23 passageiros
para este porto- e 1073 em transito. .

Nacional "Anna", procedente dc Floria-
nopplis c escalas, com 20 passageiros para
este porto e 8 em transito.

Inglez "Cap- Antibcs", procedente de
Amsterdam e escalas, com carga, consignado
a Flli c Martinclli.

Vapores sabidos:
Nacional "Ar]na", para o Rio dc Janei-

ro. carga'vários'generos.
Italiano "Toscana", para Nápoles e esca-

las, carga, café. ,- •
Allemão "Bahia Castillo",.para Hambur-

go c escalas, carga, café.
ALFÂNDEGA

SANTOS, ,23 — O thesoureiro desta re-
partição, sr. Francisco Lourenço de Frei-
tas, por determinação do coronel sr. Turibio
Guerra, inspector em commissão, remetteu
hoje á agencia d.o Banco do Brasil, nesta ci-
dade, por coii(a: do saldó'_.o correnle exer-
cioio, a importância de 90:ooo$ooo, existente
nos cofres.

- IMMIGRANTES
SANTOS, 23 — A bordo dos vapores

"Toscana" c "Bahia Castillo", entrados
hoje dc Buenos Aires, chegaram a esta ci-
dade 112 immigrantes, que, espontaneamen-
lc, sc destinam á lavoura do interior do Es-
tado

Rio de Janeiro
EVOLUÇÕES DO AVIADOR

GARAGIOLO' RIO, 23 -— O aviador Garagiolo, instai-
ctor da Escola Brasileira de Aviação, fez
hoje uma bella ascenção em seu apparelho
" Earhmann ", de 50 H. P.

A's ô e meia, partiu do acrodromo dos
Affonsos, fazendo manobras sobre o cam-
po e tomando a direcção da cidade.

Garagiolo, tripulando aquelle biplano, pe-
la primeira vez, com elle passeou sobre
a cidade. ...

Até agora, suas evoluções aéreas tinham
sido sempre feitas em ura monoplano.

O biplano passou sobre a avenida Kio
Branco,' numa altura dc 1.000 metros, fa-
zendo voltas sobre a cidade,'indo até quasi
á barra c executando graciosas espiraes.

Depois dessas evoluções, que duraram 45
minutos, o aviador, tomou a direcção do
'campo dd 'S. CliHstoVaru, onde;* com lima
descida suave, aterrou ás 7,15. ,' . . .' A's 15 c meia, aquelle arrojado aviador
executou novo vôo no campo de aviação,
na invernada dos AffònSôs.

TENTATIVA DE SUICÍDIO
RIO, 23 — A senhorita Laura Mcyei,

de 20 annos de edade, residente á rua Ja-
nuzzi nl 3, tentou suicidar-se, ingerindo um
tóxico. ,

A familia da desatinada moça chamou
immediataincnte a Assistência, que lhe
prestou os necessários soecorros, no 1 osto
Central, sendo grave o seu estado.

DR. BARROS MOREIRA
RIO, 23 — A' bordo do paquete 

" Blu-
cher", partiu para a Europa o dr. Barros
Moreira, ministro do Brasil em Bruxellas.

Apresentaram despedidas ao illustre via-
jante os srs. dr. Lauro Mulier, ministro
do Exterior; Frederico de Carvalho, sub-
secretario das Relações Exteriores; todo o
nessoal do ministerio, quasi todo o corpo
diplomático, os condes dc Figueiredo e
grande numero de famílias. ,

PARA A EUROPA
RIO, 23 — A bordo do vapor " Bluchcr ",

partiram para a Europa os srs. Roberto
Gomes, dr. Henrique dc Moraes, coronel
José Carlos da Silva Telles, Oscar Vicen e
Bàrrainé, Henrique Hollanda, almirante
Raymundo do Valle, Guilherme Brasil lor-
to drs. Lucas Bicaiho, Abel Noronha, Joa-
quim Cerqueira dc Carvalho, Antonio No-
gueira, Alcebiades Cabral, Josc Bolelho e
Oswaldo da Silva Telles. .'-'. -'",.,

O embarque desses viajantes foi muito
concorrido.

PROVIDENCIA ACERCA DE UM
RECLAME

Amanhã são esperados 20 immigrantes pe-
lo vapor inglez "Avon".

Campinas
SEGUNDA PRAÇA

CAMPINAS, 2-f — Em frente á casa .de-
residência do sr. juiz de direito da primeira
vara, realiza-se amanhã a segunda praça
dos bens de. d. Antonia Cerqueira César,
no executivo movido pela Camara Muni-
cipal. ¦¦¦¦•

ESTUDANTE -
CAMPINAS, 23 — Afim dc cursar as

aulas da Faculdade de Medicina, seguiu ho-
je para essa capital o sr. Luiz Gonzaga Mc-
lillo. ., -

SUMMARIO
CAMPINAS, 23 — Realizou-se .hoje,

perante o juiz da t.a vara, o summario de
culpa em qüe é .indiciado Gabriel 1'crcira
dos Santos;'e, perante o juiz da 2.a va-
ra o summario de culpa em que se aceusa
Geraldo Florencio, da morte de seu cunha-
do Augusto de Lima.

.. 1 ENTERRO - " "

CAMPINAS, 23 — Com grande acom-
panhamento, realizou-se hoje. ás 8 e mcja', 
horas o enterro da menina Mairy, filha «o

i sr. Joaquim Eduardo Barbosa, guarda-h-
' vros da Companhia Mogyana.

O pequeno feretro sahiu do predio n. 37
da rua dr. Campos Salles.

APURAÇÃO *

CAMPINAS. 23 — O sr. dr. Lucio Vtà-
xoto, supplente do juiz seccional, expediu
hoje editaes, convocando 05 presidentes
das câmaras municipaes que formam o sc-
gundo districto eleitoral, para sc reunirem
no dia 31 do corrente, no Paço Municpal
desta cidade, afim de procederem a apu-
ração da eleição de um deputado lederal,
realizada no dia 1.0 de março.

INQUÉRITO
CAMPINAS, 23 — O sr. delegado de

policia abriu hoje inquérito, sobre a aggres-
são feita a Manuel Gregorio, pelo portu-
guez Albino Gomes, cx-empregado da ?*>-
daria "Coimbra".

ÍUO 23 _ O procurador geral da Fa-
zenda Publica vae providenciar acerca dc
um reclame do formato dc uma nota Ue
moeda corrente que está sendo distribuído
pela Sociedade Beneficente de Construc-
ções por Mutualismo." Ventas", çom sede
nessa capital c com succursal aqui.
•MNDA A MORTE DO PAGADOR

LINCOLN - O INQUÉRITO CON-
TINUA

RIO 23 — O dr. Ramos Valladão, dele-
gado Luxiliar de Nictheroy, deve seguir
amanhã para Entre Rios, afim de alli pro-
ceder á novas diligencias sobre a morte do
pagador da E. F. Central do Brasil, Lm-
coin, que foi assassinado e roubado cm
avdltada quantia.

O inquérito aberto sobre esse caso dc-
verá ficar terminado ainda esta semana.
I.AMAI. DE HARMONIA^ 

^^
RIO 23 — O sr. ministro da Viação com-

municou á Inspectoria dc Estradas de Fer-
roque mandou proceder a estudos no ramal
da Estrada de Ferro de Santa Catharina,
que parte de Harmonia c que termina em
Nova Banden. .

S exc. opportunamcntc resolvera, tendo
cm vista o respectivo orçamento, sobre a
construcção do mesmo ramal.

CAFÉ'
RIO 23 — O movimento do mercado d:

café foi o seguinte: ^

Entradas hoje . ... • •7*86*
Entradas desde primeiro do cor-

rente . . •'* .* • *. • lv}' ™

Entradas desde primeiro de ju- _
Ih" • ...••••• 3"*I°*?$

Embarcadas hoje . .* • ,* -7*100
Embarcadas desde primeiro do

corrente . ......•• '-W*863
Embarcadas desde primeiro de * *
julho 2'?£Z_l

Stock 377-722
Vendas do dia . . . • • S-«*o
O mercado funcciónou calmo,

com o preço médio dc . 7$2í°
CAMBIO

RIO 23 — Banco do Brasil, 16 para o
bancário e 15 5Í3 para o particular; bancos
extrangeiros, 15 23.3*; para o bancano c
lí 3:4 Para o particular.

ASSUCAR
RIO, 23 — O mercado de assucar esteve

frouxo. . _
ALGODÃO

RIO, 23 — O mercado de algodão esteve
firme, aceusando a praça dc UvcrDool cm-
cj oomos de alta.

OUTRAS NOTAS
,13 — O sr, presidente da Republi-

ca desceu pela manhã dc Petropolis, afim
de visitar na_ Serra do Mar as grandes
obras que a Estrada de Ferro Central eslá
executando entre as estações de Belém c
de Barra do Pirahy.

S. exc, chegou á Praia Formosa ás g c
10, sendo recebido pelos ministros e gran-
de numero de pessoas gradas.

Depois de haver recebido os cumprimen-
tos das pessoas presentes, o chefe de lista-
do dirigiu-se para a estação Lauro Müller,
onde foi recebido pelos srs. dr. Paulo de
Fronliu, coronel José Muniz, os subdirecto-
tes c engenheiros da Central.

A's y e meia, o marechal lJcrmc5 embar-
cou em um trem especial seguindo em sua
companhia, alem dos engenheiros da Ceutral,
o dr. Barbosa Gouçalvcs, ministro da Via-
ção, deputado Fonseca Hermes, general
Bento Ribeiro, deputado Annibal de Tole-
do, dr. Jesuino Cardoso, secretario da pre-
sidencia, intendente Getulio dos Santos, ge-
neral Luiz Barbedo, commandantcs Cunha
Menezes e RcginaldO Teixeira, major Oli-
veira Junqueira, dr. Mario Moreira da Sil-
va, major Barbosa Gonçalves, dr. José lis-
leves, dr. Hildcbrando Junqueira de Arau-
jo, dr. Mario Cardoso de Mello e os repre-
sentantes da imprensa.

Durante o trajecto, cm um vagão restau-
rante, foi servido 0 almoço á comitiva, sen-
tando-se cm uma pequena mesa o sr. pre-
sidente da Republica, tendo á sua esquer-
da o deputado Fonseca Hermes c á direila

dr. Barbosa Gonçalves.
A viagem correu magnificamentc, che-

gando o comboio a Belém ás io e 50.
Ahi, o sr. presidente da Republica fez

baldcáçãó para um outro trem especial, que
partiu cinco minutos depois, pela linha no-
va até a entrada do tunnel n. 2, cujas obras
deverão estar concluídas a 15 dc abril.

Dahi por deante a viagem foi feita pca
linha velha. . ,nnn

Por todos os presentes a impresso rece-
bida sobre as importantes obras foi a me-
lhor possivel, havendo o dr. Frontin expli-
cado detalhadamente todos os serviços em
andamento, mostrando os obstáculos que
teve e tem ainda de remover, para a sua

;?OW?residèntc da Republica cumprimen-
tou o engenheiro Mario Be lo que esta cn-
carregado de dirigir os trabalhos, pela ma-
neira por que tem conduzido o serviço a

5CEmapa°ímeiras, 
o sr. presidente da&Wj

blica visitou a usina de transformação Bill

'"O "ucm 
chegou ás 12 e 30 á bocca do

tunnel n. 12, sendo ahi feita a inauguração
official da galeria, percorrendo-a o sr. pr--"idente 

da Republica parte a pc e parte de

""^interessante 
obra acha-se dividida cm

duas Partes, uma alta e outra baixa, lw

«mio a comitiva presidência transposto
a custo os seus múltiplos «^««ft 

Hcr.' Ni eatação-de Rodeio, o marechal ner
feS 

'recebeu%mâ' graude' mariife.t-çao po-
1H,No 

tunnel grande, a ^MÍ^^°é
grandes compressores alh in tallado que
produzem 

'um trabalho rápido c ingcmc,
vencendo as machinas com facilidade os

colossacs obstáculos da natureza. .
7 c 40 o trem parou no interior dq

luimclVande, a cerca dc 300 metros da

WNessa' 
parada, que foi inaugurada a 23

deN,,o.'emPbro do anno BW^^?fg:
sião da viagem do marechal Hermes a '

ntó, existe uma nova galeria que tem

communicação com o novo tunnel.
A perfuração attinge hoje alu a 1.200

m0r0marcchal 
Hermes visitou as duas cia-

raboii-, servidas por elevadores duplos, pe-
lns miacs subiu a comitiva.

Do Íto da clarábòiá, a Bt metros, o ma-

re.h°. Hermes dirigiu-se para. um recanto
do morro que se achava garridamen11 cn-

féitado. sendo ahi servido "champagne e

Wu"òT'da 
palavra o engenheiro. Trajano

de Medeiros! que brindou o presidente da

"ff 
Barbosa Gonçalves, ministro da

Viação saudou o dr. Paulo de Frontin,

qüc!*Tór sua vez, agradeceu a visita do pre-
sidente da Republica. , _

Falou finalmente o marechal Hermc
oue cm breves e entlius.ast.cas palavra?
saudou o dr. Taulo de Frontin, pondo em

relevo a sua actividade c competência.
Do tunnel grande o trem seguiu para a

Barra do Pirahy, onde chegou as 15 boras.
Nessa estação," á. chegada, do trem presi-

dencia.; foram queimadas girandola, dc fo-

guetes, sendo servido á comitiva, no Hotel
da Estaçãoi um profuso lunch.

O marechal Hermes foi recebido pela,
autoridades locaes e por uma commissáo ac
senhoritas, que lhe atiraram flores.

Durante o lunch o dr. Alva.ro Rocha

BELLO HORIZONTE, 23 — O pintor
osé Domingos Tusari ha muito duvidava

fidelidade dc sua esposa, Aurora Bar-
bosa.

Tal duvida se arraigou cm seu espirito,
e Tusani linha como certo scr trahido pela
esposa, resolvendo então abandonal-a.

Tantas foram, entretanto, as súplicas de
Aurora, que continuou a viver com cila,
até que hontem, á noite, encontrou sua
mulher em flagrante adultério com Wa-
shington Amaral, empregado dos correios.

Desvairado pelo indigno procedimento de
sua esposa, que acabava de testemunhar,
Tusani vibrou-lhe seis facadas, partindo,
cm seguida, cm perseguição do causador da
sua dcshònra, sem conseguir alcança -o.

Tusani foi então entregar-se á policia.
A esposa adultera, que foi soecornda P°r

vários vizinhos e populares, vem a falleeer
hoje á tarde, cm sua residência.
SOLDADOS INDISCIPLINADOS -

DURANTE OS EXERCÍCIOS DA
FORÇAI PÚBLICA - DESORDENO
E DEPREDAÇÕES

BELLO HORIZONTE, 23 - Em Lagoi-
nha, vários soldados completa me nte cra-
briagados, quando o batalhão policia esta-
va realizando exercicios no Córrego do Le -

tão, entraram em casa do sr. Galceronc al-
II residente, promovendo tremenda clesor-
dem.espancando a sabre .todos os mora. o-
res destruindo os moveis c roubando to-
.Ue' n_ valores nue encontraram.'0poi 

aberto rigoroso inquérito, a respeito.

O dr Afonso dos Santos, delegado au-

xiliar, offieiou ao commandante B«al °a

forca publica, communicando o occorriao.

C1IME7 -FOT ENCONTEADA MORTA
UMA ABASTADA VIUVA

BEI-T-0 HORIZONTE, 23 - Foi hojs

oncontrada morta em sua residência, numa
venda situada em um subúrbio desta ca-

pitai, d. Joaquina Cioralda de Jesus, abas-
tida viuva alli residente.

A policia tomou logo providencias, fa-
•zendo seguir para o local o delegado dr.
Mfonso Santos, acompanhados dos medi-
cos legistns.

Sobro o caso foi aberto inquérito.
INSTRUCÇÃO PUBLICA

BELLO HORIZONTE, 23 — 0 secreta-
rio do Interior resolveu a construcção üe
um grande prodlo no bairro da Floresta,
destinado ao grupo escolar dalli.

 FÒI inaugurado hoje, por entre
grandes Cestas, o grupo escolar da cidadã
do Par... 'r, „
CORREIOS DE MINAS - A POSSE DO

NOVO ADMINISTRADOR
BELLO HORIZONTE, 23 — Assumiu

hoie o cargo de administrador do Correio,
deste Estado, para que foi recentemente no-
meado, o sr. dr. Felippe S.lvtano Brandão.

O novo administrador recebeu cm seu ga-
binete todos os funecionarios, que lhe to-
ram cumprimentar, orando, por essa ocea-
sião, um delles. . 

'

ü dr- Felippe agradeceu, declarando, espe-.
rar a collaboração de todos para o bon) de.s-,
empenho da missão que lhe foi confiada.'.

Fai»a__iyba
O DEPUTADO MAXIMIANO FICUEI*

REDO
P\RMIYBA, 23 -- Tem sido alvo dt

chtl-üsiasticàs manifestações da população
desta cidade o deputado Maximiano K-*
gueiredo. . . ,

Esle cavalheiro, aqui muito estimado, tem
percorrido todos os estabelecimentos pti-
blicos, fazendo valiosos donativos ao Asylo
dc Mendicidade c ao Orphanato D. Ulnco.

FUNCCIONARIO APOSENTADO
PARAHYBA, 23 — Foi aposentado o

funecionario Luiz Aranha Vasconcellos,
sendo nomeados para as vagas suecessiva-
mente abertas os srs. Joaquim Maia, Au-
leliariò França c Cândido Pinto dc Sousa.

Para'

Durante o muni u "*• *•—•-- ,f .
presidente da Camara Municipal offcrtou
, festa em nome do povo da Barra do i 1

rai y agradecendo o marechal Hermes.
Tereminado o lunch, o marechal Hermes,

acompanhado dos membros da «_*&$*:
va tomou um trem especial, que chegou a

es ação de Lauro Mulier as 17 c 10.
Ahi s exc. transportou-se para o no*.o

trem especial da Leopoldina Railway. no
uai cm companhia do dr. Ranlo de Fron-

tin seguiu para Petropolis. .
Òsr presidente da Republica iwwpvpu

na sua viagem de hoje cerca dc 18 kiTome-
tros da linha nova. .

\s obras, que foram hoje detidamente
examinadas, deverão estar concluídas no

próximo mez dc setembro. 1
CAIXA DE CONVERSÃO

RIO, 23 — Entradas:
Libras, 1605.
Sahidas: .<,.„. _,r
Libras. 114.789-8-1. francos, 5.830; mar-

cos. 1.080; dollars. 11.005.
Ouro em depesito, 233.024 Ws*.-32•
Responsabilidade do Thesouro

'Vouftm' 
circulação, 252.360:710$.

Moeda subsidiaria, 3:601*5268.
MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 23 — Foi o seguinte o movimento
deste porto:

Vapores entrados: •
De Buenos Aires e escalas, o alemão

"Blucher" e o hespanhol Leon ahi ,
de Porto Alegre e escalas, o nacional

"Itauna"; . „_._,„».
de Laguna e escalas, o nacional nnto ,
de Liverpool c escalas, o inglez -.ur-

1 n .

dc Aracaju' e escalas, o nacional "Itai-

de Caravellas c escalas, o nacional " Ph*.-
ladelphia": . . «,-_,„

de Nova York c escalas, o inglez \an-
dik".

Vapores sahido3:
Pan Buenos Aires e escalas, o italiano

-Italia", o francez "Gascognc" e o inglez
"Arlanza";  «„.

para Hamburgo e escalas, o alienuo Bta-
cher"

RESTABELECIMENTO DA ORDEM
PUBLICA '

BELF.M 23  O governador do Esta-
d.i dr Enèas Martins, recebeu noticias d'-
Porto de Mó„ dizendo que a ordem alli so
acha restabelecida, tendo os grupos arma-
dos que perturbavam a cidade fugido á ap-
proximação do prefeito, dr. José Ribeiro.
UMA GIBOIA NA DOCA VEROPK--0

BELFVM, 23  Appareceu hontem «a
doca" dc' Véropcso uma giboia de cinco me-
tros dc comprimento c meio de circumte-
rencia.
APPARECIMENTO gg- ^^

ItKT F'M 21 — Brevemente circulará
nesta capital mais um.matuti.no intitulado
«A Imprensa" que será dirigido pelos ars.
Felix Coelho, Flcxa Ribej.ro e Moreirj.de
Sousa, conhecidos c estimados advogados
desta cidade.

Fíauhy

í

para' Bilbao e escalas, o hespanhol " Leon
XIII" *

para'Pernambuco e escalas, o nacional
"Itaqucra"; . ,

para Porto Alegre e escalas, o nacional
"Taqua-y"; . , «•_-,.

para Lacuna c escalas o nanonal Viua
Bc-li".

VT.\r,E\I DO VICE-PRESIDENTE 
'• 

.VIAGLM ^,*.LKiT0 
DA rp.PUBLICA

THERE/-1N\, 23 — O senador Urbano
dos Santos, vice-presidente eleito.da Repu-
hlica, riSsolveü definitivamente visitar «te
rstado, e é esperado aqui na segunda qum-
ztna dc abril.
A ILLUMINAÇÃO ELECTRICA^^

THERHZINA, 23 - Vão muito adean-
tados os serviços dc illuminação electrica
nesta capital; as installações são muito per-
feitas, tendo a casa Simcns empregado bom
material. . „„,,

Espera-se que a inauguração sc possi.
cffectuar por oceasião da visita do dr. ur-,
bano dos Santos.
RESULTADO DAS ELEIÇÕES -^

THEREZINA, 23 - O resultado conhe-
cido da ultima eleição presidencial e coma
s*- segue: Wcnceslau-Urbano, 12.000 votol
cada um; candidatos liberaes, 5'Q votos.

Maranhão
REUNIÃO DO PARTIDO PRO'-

MARANHENSE
S LUIZ 23 — Realizou-so no dia H

desto me» no edifício da Escola "Almeldi;

dc Oliveira" uma reunião convocada pell,
commissáo executiva do Partido Prô-Ma*
ranhense. presidida pelo coronel Collarot
Moreira.
A ACÇAO ADMINISTRATIVA DO SR.

PRESIDENTE DO ESTADO
S. LUIZ, 23 — O coronel Antonio Gií-

fins de 5-attos, actualmente governador
do Estado. contlnu*a a sua administração,
cortando a fundo nas despesas publicas.

Acabam de ser dispensados do serviço
o guarda do Thesouro, Bencvenuto Garcei
e oito auxiliares que trabalhavam na mes-
ma repartiçio; a pedido, foi exonerado o
fiscal do serviço da limpeza do rio Mea-
rim, Newton Figueira.

FALLECIMENTO
S. LUIZ. 23 — Em avançada edade fal-

lecen no dia 21 do corrente a sra. d. Vir-
-{inla Cordeiro Coelho, senhora muito re-
lacionada <• estimada nesta cidade, ovd
df. c_ro_a do dr. Herculano Parca.

•--
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Framaça
O FUTURO GABINETE

PARIS, 23 — Corro com insistência que
cm consctjtiencla das renuncias dos srs, Jo-
icpli Caillaux e Ernost Monis eslá Immi-
nente a queda do gabinete Doiimcrguc, ih-
Inmlo-sc na possibilidade dc ser escolhido
o sr, ThcòpjiUc Dclçassó para organisar o
lovo ministério. , ,

A se eon firmarem essas previsões, na-
nlmm dos aeliiaes membros do governo en-
Irará para o novo gabinete.

A ESQUADRA INGLEZA KM
CHERBOURO

PARIS, 2.1 — A presença_da esquadra
'ngleza do coiriníàtidò do almirante. Evans,
no' porlo de GKerbourg: tem dado log-jr
j expressivas demonstrações dc reciproca
jympalhia entre a Fiança e a Inglaterra.
«O FIGARO" E O CASO CAILLAUX

PARIS, 23 - O "Figaro" insere um
tditorial, protestando contra uíi noticias
liulgadás no extrangei ib, attribuindo-lli
propósito de. dar publicidade ás cartas
casal Caillaux.

Esse artigo cita, entre os jornaes que ili-
viilgaram a balela, o " Gr.-phic", de Eon-
dres, cuja boa fé considera illãqtteada.

Termina declarando náo poder.;supportar
semelhantes invenções, providenciando pa,-
ra que sejam tomadas medidas judiciarias
contra os diffaruádorcs, qúaçsquér que se-
jam elles, voluntários ou inconscientes.

BOATOS SOBRE A QUE'DA DO
GABINETE

PARIS, 23 — Nos centros politicos des
ta capital circulam boatos dc que
jicte Dòiimcrgue vae apresentar a
missão collectiva ao sr. Raymond
rc, presidente da Republica.

Accrescenta-sc que, nesse caso o chclc
da nação chamará o sr. Theoplule Delcas-
sé, que faz parte da Federação Republica-
aa das Esquerdas, para organizar o novo
ministério.

uto, que uuiiiimic -j» *yu"irrw\

general Híicrtif, mostra-se mais do que
ca', decidido a sc manter á tcít.R do go*

di-
¦: o

do

o gabi-
sua de-
Poiricã-

VIOLENTO INCÊNDIO
MADRID, 23 — Manifestou-se _ hoje um

írande incêndio 110 "Assérradero".

Qualro predios attingidos pelo fogo ti-
caram reduzidos a escombros.' 

Vários moradores desses predios, toma-
dos dc pânico atiraram-se das sacadas a
rua. .... 1

Os prejuizos materiaes sao muito avui*
tadC,S' 

O GENERAL MARINA
MADRID, 23 — Communicam para esta

capital, que cliegou boje á Algcciras, afim
dc embarcar com destino a Ceuta, o ge-
neral d. José Marina, residente geral da
Hespanha cm Marrocos.

GENERAL MARINA AGRACIADO
MADRID, 23 — Os'jornaes desta ca-

pitai publicam telegrammas de Paris dt-
tendo que o governo francez agraciou o
jieriéral d. José Marina com a grã cruz da
Legião de Honra.

m-nm*mmt*mmZght^ml-mi'™'~~~'

Aíiemàialia
A REBELLIÃO NA ALBÂNIA

BERLIM, 23 — Telegrammas chegados
esta capital annunciam que a gendarme-

ria albaneza tem sustentado, nestes ulti-
mos dias, violentos combates, na . fronteira
do sul, com os insurrectos do Epiro.

Estes venceram a gendarmerie nas pro-
ximidadés de Odritsani.

Na acção morreram quarenla e oilo aiba-
nezes.

,¦¦¦-„—Mttt*n*5 -íO^^o»— —

juex-ieo
•V SITUAÇÃO INTERNA — O GENE

K.M, HUÈliTA NAO DEIXARA' U
GOVERNO

MÉXICO. 23 -- Foi officlnlmente dei*
mciuidò o boato de quo o general Victoria-
no Hiierta pretendia passar o governo ao
sen substituto, nfim de sc pôr á 'rente dn
exercito1, que combate *os rebeldes,

O
iHini:.., ...
verno para dar inteiro cumprimento n»
promessas contidas cm seu programnia go-
vernii mental,
O GOVERNO DO GENERAL HUKKTA

MÉXICO, 23 - Acaba de ser desmen*
lida 11 noticia de que o general Victoriano
Jluerta continuaria a campanha contra os
cr.nstitucinr.alislas, abandonando a prcsiilcn.
cia da Republica,

EM VOLTA DE TORREON
MÉXICO 23 — Despachos transmilli-

dos para'esla eapilal annunciam que conü*-
miam empenhadas em combates, em tomo
de Torreon, as tropas federaes e as torças
rebeldes.
.\T,\C)tiK DECISIVO CONTRA

VS FORÇAS REVOLUCIONÁRIAS
MEXIGÒ 21-O general Blanquet, mi-

nistro da Gueira, àçtiya os preparativos de

uma próxima campanha decisiva contra os

YForaiii milit.-.rizados todos os serviço- pu.
bl0°sS 

ministros foram nomeados generaes
d« brigada, os subsecretários nomeado*, o-

romãs*' c assim por deante, a é os. mtimos

Ss' prehenchiâos por funecionarios, con-
'fmme 

a sua graduação nos quadro, a QUí

pertencem.

Uruguay
AVIAÇÃO

MONTEVIDE'0, 23 - Apesar do mau
tempo e do vento soprar com violência o
aviador Domingos Joé fez temerárias evo-
bicões sobre o campo da aviação.

BOATOS DE REVOLUÇÃO
MONTEVIDE'0, 23 - Continuam a

correr boatos de uma próxima revolução.
Os generaes Galarza, Gereu c Bazano, que

são adversários politicos do actual presiden-
da Republica, tiveram uma

SlHWíR^Síiafiaiat» wtohs-3-mkw .¦**#*-^^;®ir.*sary^^^

tm irai ta» w -aa

mmmmtnnVSfatnBSm&fômVmmm^

Unia opinião valiosa
• Ml. '«li t.-f Vi

Ao sr. dr. Lauro Mullcr, presidente da
Sociedade. Nacional de Agricullitra, foi di-
rígida pelo sr. dr.' Novclló Novclli, director

de Ko-

Capita!
insii:*-

.

A INSURREIÇÃO AO NORTE DO"EPI RO"
DÜRÀZZO, 23 — Noticias chegadas a

ísta capital referem que o clicfe militar
la insurreição ao norte do Epiro, Douhs,
>rdenou a concentração dos balalbões de
(aniticos, que se denominam "Santos", em
rcs pontos próximos da fronteira albaneza,
pretendendo conquistai* a eidacl
¦itza.

Aquella cidade será proclamada a
los territórios conquistados pelos¦ccíos.

¦ ^e^iia
V PRISÃO DE UM REPRESENTANTE

DOS BANQUEIROS DE PARIS
CONSTANTINOPLA, 23 — Produziu

enorme sensação nesla capital a noticia da
prisão do* representante do grupo de ban-
gueiros de Paris, que negociou o grande em-
prestimo turco naquella praça.

O preso é de nacionalidade turca.
*ImmmmrmtVSE»*«SÊÍ "tZ--1*"**"**

A QUESTÃO DO UtiSTER
LONDRES, 23 — Em seu numero üo

hojo, o "Dali*,* News" aconselha o governo
a pOr e;n pratica varias medidas, 110 sen-
tido ile evitar uma. suerra civil na Reino
Unido o tranquilllzaf o povo, Cl vista ila
gravidade 1I11 questão ilo Ulster.

Fala-se nesta eapital na renuncia do ai-
guns generaes e do outros chefes, desgos-
tosos com o governo, pela sua attitudo em
face daquoiia questão,
O CASO DO TJLSTER — DEMISSÃO DK

ÕEFIÒIÀES DO EXERCITO
LONDRES, 23 — Os jornaes desta ca-

pitai noticiam que setenta òffieíaes da 72.11
brigada de cavallaria da Irlanda apre-
sentaram no War Office (Ministério da
Guerra) o pedido do demissão do exer-
cito.

O Ministorio da Guerra não acceltou. a
demissão dos alludidos offioiaes, e expli-
còn-lhes <iue o seu papel no Ulster bo 11-
mitnria a proteger ns propriedades da
naeão o auxiliar a manutenção ila ordem.

A' vista disso, os demissionários rctl-
raram os seus pedidos do demissão, e con-
cuidaram om Ir para o Ulter, eom a dc-
clafação do quo se recusam a combater
os urilonlslns.

Embora os offlciap;; dc Infanteria e ar-
ülherla tivessem tambom podido demissão,
todoa oa ilestftcatncntos dessas duas armtifli
mandados para o Ulster, partiram sem in-
cldpnte.
A EAIXA DO.S TÍTULOS DA S. TAULO

ELECTRIC
LONDRES, 23 — O "Financial Times-1

mostra-se surprezn com a baixa dos tltu-
los da S. Paulo Electric Company, cujos"bônus", emlttldos a D5, cahlram n. 85.

As garantias concedidas pela Brazilian
Traction ao serviço do "bônus" bem me-
rocem a attenção c preferencia doa com-
pradores. quo desejarem r.sregurar, em
occasiocs menos criticas, os melhores va-
loro3 do Brasil.

Estados-Unidtr s
EI.EVACAO A' EMBAIXADA DAS Ulí*i

CAÇOES NORTlfcAMIíKlCANAíí
NO CHILE E NA ÀilGIÍNTINÀ -
INTERVENÇÃO NO MÉXICO

WASHINGTON, 23 — O Departamento
de Estado, tomou a resolução dc elevar á
-athegoria de embaixada as legaçõeç dos
Estados-Unidos na Republica Argentina c
no Chile, còrao ji o fez com a representa-
ção do lirasil.

O governo dis Estadis-Uuides prrtende
».ssim demonstrar o sm alto apreço por cs"
«as nações, cujo nivel polilico. mora! e w-
tt-llcctua! considera muito acima ao dos
p-izes revolucionário? latino-americano.

Tent?r*i sj'r.d-1 is Esíados-Unidnj rim ***
.- :'* ^r-..~--.pt

»rti-norte-amrr;canas e conciliar a coope-
ração do Urasi', da Republica Argentina e
do Chile, que sc tcrr.a assás necessária e
preciosa. 

-.^"Kipsduicute si o poverno nor-
tc-american". como «c prevê, se vir obn-
gado a intervir miUlarmente no México.

Chile
O MINISTRO DO JAPÃO EM VIAGEM

SANTIAGO, 23 — O ministro do Ja-
pão, dr. Kicfci. partia para o Bolivia.

TACHA E ARICA
SANTIAGO. 23 — Vae ser apresentado

»o Congresso um projecto dando or£ar,iza-
;Co â. provincia de Tacna c mandando sa-
->w«* t. cacnfulr o r-orfo de Arica

conferência:
•1 qualVsTãttribúem fins subversivos.

A TRAVESSIA DOS ANDES
MONTEVIDE'0, 23 - O aviador Do-

menioz, iritérpellàdo a respeito das tenta.i-
vas de travessia da cordilheira dos Ande-,
declarou que não é impossivel esse arrojado
vôo, desde, porém, nue elle seja tentado na
época do bom tempo e com um apparellio
capaz de vencer a ventania que se observa
nas grandes alturas das regiões vizinhas aos
Andes.

Argentina.
\S ELEIÇÕES NA ARGENTINA -

CRAVES DESORDENS
BUENOS AIRES, 23 — Participaram

hontem das eleições nesta capital innumeros
eleitores.

Segundo consta das actas votaram na ca-
pitai' 109.888, ou seja 72 por cento do nu-
mero total dos eleitores.

Das 733 mesas apenas duas deixaram de
funecionar.

O pleito decorreu na mais perfeita tran,-
fiiillidade desde o principio do escrutínio;' 

Os socialistas calculam ler ganho Oo.coo
volos e julgám-sé victoriosos.

Egualmente os radicaes e constitucionaes
tambem tém grande esperança de victoria,
sendo, porém, impossivel estabelecer uma
decisão sçgura; só na quarta-feira próxima
serão conhecidos os resultados officiaes.

Nas provincias registaram-se alguns 111-
cidentes graves, sobretudo na cidade de
Dolores, onde diversos grupos politicos sc
envolveram cm desordens, havendo dois
mortos c muitos feridos.
A VISITA DO PRÍNCIPE HENRIQUE

DA PRÚSSIA
BUENOS,AIRES, 23 — O ,club Allemão

convidou para uni baile que surii dado por
aquella còllêctividadc na ocçasião da visit?
do prineipe Henrique da Prússia, todos os
diplomatas, autoridades civis e militares c
muitas familias argentinas mais ou menos
relacionadas com a colônia allemã.
O ESTADO DE SAUDE

DO DR. SANEZ PENA
BUENOS AIRES, 23 — Durante a noi-

te passada circularam boatos alarmantissi-
mos acerca do estado dc saude do th*. Saenz
Pena, presidente da Republica; como era
natural, logo de manhã, acorreram á Quin-
ta das Gaivotas, muitos jornalistas procu-
rando colher noticias, mas impossivel foi
obtcl-as.
RECEPÇÃO A' ÒFFICiAE]DADE DA

ESQUADRA ALLEMÃ
PUNTA ARENAS. 23 — Rcvcstiu-sc de

enthusiasmo extraordinário o acolhimento
feito á officialidade da esquadra allemã
chegada á este porto.

FALLECIMENTO
BUENOS AIRES, 23 — Em toda a alta

sociedade, tem sido fundamente lamentado
o fallecimento de d. Anna Maria dei Cam-
po, distinetissima moça cujo casamento com
o sr. Frank Ricksòn devia realizar-se hoje.
O PLEITO DÈ MONTEM — APURA-

ÇAO DAS ELEIÇÕES — QUAES OS
PARTIDOS VICTORIOSOS'?

BUENOS AIRES, 23 — Continua como
assumpto de todas as palestras a discussão
acerca dos candidatos victoriosos no pieilo

da Estação Experimental dc Risicullura dc
VcitcIIc, c que esteve cm visita ao;*, Esla-
dos do Rio de" Janeiro, S. Paulo c Rie
Grande do Sul, a seguinte carta datada dc
17 de março, dc bordo do paquete 

"Duque

de Gcnova", cm regresso á pátria:
"Honrado sr. presidente da Sociedade

Nacional dc Agricultura. — Antes de dei-
xar o Brasil, onde, entretanto, passei mais
de tres mezes, é obrigatório c agradável
dever exprimir a v. exc. c a essa hciicme-
rita Sociedade Nacional dc Agricultura os
mais vivos c expressivos agradecimentos
pela cortezissima, cordial acolhida c hos-

pilalidade concedida durante a permanen-
cia no Rio dc Janeiro c pelo gentil c va-
lioso apoio tambem concedido junto ás as
sociações agrárias dc outros Estados. Vol-
to á palria com a melhor impressão e com
a mais cara c hicsquecivcl recordação des-
sc maravilhoso paiz, com o mais sincero
enthusiasmo pelos esforços que os seus
melhores homens fazem para assegurar-
lhe o grande futuro agricola a que agora
não pódc faltar c que dc todo o coração cu
lhe auguro que conseguirá rapidamente.
Com esla religião dc recordações c dc sen-
timentos, na minha pátria, não poderei scí
sinão profundo c sincero amigo deste paiz.
A v. exc. e a essa benemérita Sociedade
Nacional de Agricultura, que tanta parte
tem na vida agraria do paiz, me é caro cx-
primir isso, enviando as mais distinetas ho-
menagens e melhores saudações. — Devo-
tadissimo Novcllo Novelli."

O VELHO "CONTO"
V/m fuzóiirtólro do H. Josfi dos Cnnipos ode

na crtpiiiToilii —¦ Novecentos mil i'íb
lim* iiRiia abaixo — Queixa fi. policia

Sabbado pasaad • cbogou 11 osta capital,
bonpoilando-so numa easa fla pensa, fi vuu
Aurora n. IS, o fazendeiro Monorlèl Ter-
rcl, rosidonto om Í3. Josi ilOB Campoa,

Desejando conhecer oh nrrabaliles da cl*
dado, o fazendeiro iialilu pela, manhã do
domliiKi), dli'pglíido-80 para ou ladoa da
ostaçao ila l.uz, o abi foi abordado por
um Indivíduo Inslnunnlo o bem trajado
quo llio contou n. velha c aedlça lilutdrl-a
do um dinheiro destinado aoa pobres.

Tinha recebido do um hou amigo do In-
terior do Kutado a quantia do r>:000?000
para distribuir aos pobres, mas como pou-
co conhecia a cidade o necessitava seguir
viagem; confiava, em SToncrlcf para dea-
cmpenbar-so desça missão.

Nesta altura da conversa surgira o ler-
ceiro quo-c.ostuma apparecer cm taos oe-
caslões,

Mqnerlçl Torrei, som desconfiar do quo
estava sendo victima do um vuIgarisKiinr,
conto do vigário, recebeu o "pacoto dos
cinco contos" o dou ao malandro como
penhor do cumprimento da sua palavra,
todo o dinheiro quo possuía no momento,
isto í, 900Ç000.

Em seguida os dois meliantes rasparam-
so o Moncricf sd adquiriu a certeza dc que
tinha sido ludibriado quando entregou ao
dono da pensão o pacoto, exigindo os .. . .
DOOSOOO qu eadeantara ao desconhecido.

Do facto teve conhecimento o delegado
dr. Antônio Nacarato, que abriu o respoctl-
vo inquérito.

LOTERIA DO ESTADO DE S. PAULO
Resumo dns prêmios da <|.|H.a extracção,

loteria do plano n. 25, realizada em zj dc
março dc ioi.|.

Prêmio maior: 2o:noo*|ooo
Este plano c composto de Go.coo hilhc-

lc»
20 ;çool"ou

2 iõòo$oój 1
1 ;5oo$òdò
1 loòoíoõp
1 looõfooo

5õo?oòo
soo?ooõ
500Í000
5oò?opo
500^xyj

15 prêmios dc 200?urio
147S — 2337 — 3323 — 7W> — "737

,}.';,(..< _ 2PV) = 9 — 3H07Ú ~* ^lOlÔ — .!;7?,0

47110 — 47413 — 5084Ú — 54074 5<i57/

23 prêmios dc loo$ooo
.j.^f, _ C315 _ 6979 — 11200 1675a

17211 — 19006 — HM.17 — 25451 30213

339*7 — 35051 — 352.17 — 359-'3 370OO

42313 — 4231S — 42654 — 'I7082 SIO?"

53987 — 56417 — 57.313 —  — 

Approximações

59354
3896a
4785
37.il

533 •'
2950

15236
40588
Ãí
5S**t7

Serviço Sanitário
Está encarregado hoje do serviço dc vae-

cinação contra a variola na'Directoria do
Serviço Sanitário, das II ás 15 horas, o
inspector sanitário dr. Ascanio Viilas^ Boas
de plantão, das 18 ás 21 horas, o

59353 o 50355 20oí"oo;>
38961 e 3!-'<)!J3 I5o?ooo'478.} 

e 4786 ioo$ooo
Dezenas

50.15i a 59360 50Í000
3&)'6r a 38970 40X000
4781 a 4790 '30?ooo

Centenas

59101 a S9400 8fooç>
18901 a 39000  o?ooo

4701 a 4800 4?coo
Terminações

Todos os números terminados
cm 54 têm ...... 4%™

Todos os números terminados
em 4 tém ...... 2?ooo
Exceptiiando-se os terminados

. em 54-
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Ko rio Tainanduatcliy
Uni oonictolrô do i.o' batalhão cão iiccl-

ilcalaliiieiite de uma ponte — Aos seus
gritos, acódem um cyclista da Gunrila
Civiou e dois civis — A -viclima 6 salva

O soldado José Benedicto de Camargo,
corneteiro- 11. 206 da 4-a companhia do 4-°
batalhão da Porca Publica, residente á rua
Tibiriçá 11. 112, ao atravessar hontem, â
noite a ponte existente naquella rua, cahiu
accidehtalmentè no rio Tamanduatehy.

Aos gritos da viclima, acudiram o sar-
gento cyclista da guarda-civica, Julio Pra-
do das Neves c os civis Orlando Eanuchi
e Pedro Grande,

Com grande esforço, os tres conseguiram
salvar o corneteiro, prestando-lhe, á mar-
gem do rio, os primeiros soecorros.

No local compareceram o dr. Floriano de
Moraes, 1.0 supplente do 1.0 delegado au-
xiliar em exercício, e o medico da Assisten-
cia dr. Alfredo de Castro.

José Benedicto dç,Camargo foi removido
para o Hospital Militar.

fredo Guaraná, auxiliado
sanitários.

por
r. Al-
íiscaes

MATADOURO
Movimento do dia 23 dc março de 1914 '•
Foram abatidos: 1 leitão, 149 bovinos, 103

suinos e 9 vitellos.
suinos, 16 ovinos c 9 vitcllos.

Foram inutilizados: 5 suinos, 20 pulmões,
2 figados e I intestino delgado.de bovinos;
12 pulmões ü 3 figados de suinos; 3 pul-
mões de ovinos.

Foram inutilizados 5 suinos por cysti-
cercus, e 2 vitellos rejeitados por desen-
volvidos.

Emblema do carimbo: "Balança .
Barretos — Foram abatidos 85 bois, 3

vitellos e 2 caprinos,
Emblema: "Cabeça de porco".

Centro Sportivo
TItAVF.SSA CO COM.1ÍKU0IO • lt

Becçao rto Lotertaa
ailANDR VANTAGEM AO PUBLICO

Os bilhetes brancos flti Loteria Fciüo-
ral, vendidos por cita cosa, cujos nume-
roa terminarem pe!o3 unidades antétjo*
res ou posteriores & unldaiJ» em «ísi
torm!nnr o prêmio maior. terSo direito
ao reembolso do mesmo dinheiro, o qu«
equlvnlo n premiar tres tlnaoo.

°*@>< ÇÇ

"Congresso fios
Cohemios Carnavalescos"

l^undou-se nesta capital, com üGdo íi rua
Direita, 57, uma sociedado carnavalesca
Intitulada "Consroooo dos Bohcmioa Oni-

navalescos".
O fim da novel afisooiação 6 promover

as testa.', do carnaval, preparando prosti-
toa e carro-Zallegorlcos. que doverão apre-
aontar por ocensião do carnaval nos annon
vindouros. , ¦

GOIA LEVI
Foi translerldo da rua Quinze, de No-

vembro n. 1", para a rua dc S. Bento m
27, 2.0 andar, o escriptorio do "Gula Lo-
vi".

HTJA S. BUNTO, 41-A
júotcrlas, commissões c õeaoontca

Casa montada a caprlclio e quo mais
sominodldadoH oífereco a aeus clioutao.

Bilhetes pelo custo real
H. VAIÍO & COMP.

TF.I/EPnONIO. 4.114

• S. Pauio

EZÂ DE

fia explanada do "Municipal,,
O concerto do lioje

IV o seguinte o proüramma quo HCrfi. c::e-
cutado hoje, na explanada do Theatro Mu-
nicipal, da;) 1!) e 30 fia 21 e 30, no pri-
mch-o concerto alil realizado pela banda
de musica da Força Publica:

Primeira parte:
Wehei* — Furiante, symphonia
T,eoncavallo — Ou Talhaços, 2,o aeto
Chopin — Valsa brilhanto.
Segunda parle:
Puccini — Bohemla, 3.o acto
Meaeham — Patrulha Americana
Monlome-zae — Giovanni Clailurese,

phantasia
Teilio — Marcha —- Borussla.

Uonlio numa loja do fazendas du nm do h.
-f05o _ os ladrões peneiram pov melo
ilo chaves falsas — Prejuízos avalia-
dos em 1:000$C!00.

A loja do fazendas de Izabel Naliaii c
Trmão, ít rua de S. .Toãó :n. 208, toi hon-
lãj-n visltnrln .pplns ladrB**, qun dalli sub-
trahlram peíg peças de lü, quatro do fa-
•/.onilaa finos, imitação tis seda, uma capa
dc borracha, um mantcau de velludo, cha-
pC-os para homom, canivetes, trcs cintos
para criança e 0*000 cm dinheiro, tudo ia-
so calculado cm 1:000$000 approxlmada-
mente.

O roubo foi verificado por Elias rabet,
empregado da casa.

Elias, checando pela manhã, deu pela
falia das mercadorias, lendo encontrado
junto fi armação uma pequena trouxa con*
tendo um bonnet do estopa malhada, um
par do meias com os iniciaes M. S., um
pedaço de coz dc eerouln, com a marca
Orlando, o uma tc/.oura.

O dr. Antonio Nacarato, l.o supplonte
do 2 o delegado auxiliar, lendo recebido
quoixa do facto, abriu o reapoetivo lnquci
rito o nomeou peritos para o examo
corpo de delicto.

Rua do Hossrto, 26 -
Telephone n. 3.652

A. mais í*òria das cosas de loterias
LOPES* 13 FKKNAÍÍ01ÍS

Casa Mutriz: Rio,
Rua do Ouvidor n. 151 e 108

SCALE'A
Travessa, ilo Commercio, 4

AGENCIA DK LOTERIAS
A casa quo maiores commodldades ot*

Cerece aos seus clientes.
BIL1IFTFS PELO CUSTO REAI,

-DOMINGOS LA ,SCAI,K'A & IUJIÃO
Telephono, 2.508

de

Com os correks

atem realizado em toda a Republica, para
renovação dos mandatos dos deputados Ic-
deraes.

Hoje, foi iniciado no palácio do Parla-
mcnlo o trabalho da apuração.

A junta apuradorá, com *o máximo cui-
dado, previamente verifica o conteúdo de
cada urna c o estado cm que se encontram
os respectivos fechos.

São depois examinadas as celas e confe-
ridos os votos dc cada secção.

Tudo isso tuma um enorme tempo, sendo
necessário o prolongamento dos trabalhos.

Praças de policia e do corpo dc bombei-
ros acham-se postadas defronte das urnas.

Km cada unia das portas) que dá accesso
aos corredores e ante-salas onde cilas sc
acham depositadas, eslão postados agentes
coin ordens severas dc não permittir a en-
trada a pessoas que não sejam portadoras
de car'ões,assi;jnadus peloi, membros da jun-
ia apuradorá.

iViesmo deputados c senadores, ou candi-
datos votados, são delicadamente impedidos,
pelo guarda, de entrar no salão, onde se
está procedendo á apuração, desde que não
sejam portadores dos cartões.

Um esquadrão dc cavallaria da policia,
cem boas maneiras, dissolve os grupos que
s^ formam na praça do Congresso, ávidos
de conhecerem o resultado da votação do«
candidatos dos seus partidos.

Pessoas entendidas no assumpto affirmam
que a eleição de ante-hontem foi a mais
concorrida de quantas se lém realizado na
Republicai a cila teudo comparecido 75 por
ccnlo do eleitorado.

A victoria oscilla entre os canaidatos do
partido socialista e os do partido radical.
A VENDA DOS COURAÇADOS " KI-

VADAVIA" c "MORKNO" — PRO-
POSTAS DA GRÉCIA — DISCUS-
SAO DA IMPRENSA

BUK.\*OS AUU**S,23-0 governo da Grécia,
por intermédio do sr.Jullemiérc, ministro da
França, aqui acreditado, e que é o encarr--
gado dos negócios hellcnicos. insiste pera.*i-
te o governo argíniino na sua proposta'de
arqnisição dos couraçados " Rivadavia" e*¦ Moreno", ainda r.os estaleiros norte-ame-
ricanos, onde forain construidos, submet-
tendo-se até a pagar o dobro do que cliej
custaram.

Toda a imprensa discute longamente o
caso. sendo os jornaes quasi unanimes na
opinião de que nenhuma razão ou convc-
niencia presente ou futura justifica a tei-
mosia do govemo cm não querer desfazer-
sc de taes navios, sabretndo nas condições
vantajosas cm qne elles seriam vendidos."El Diário* Tae mais longe, classifican-
do os novos couraçados de ferros velhos
imiteis para a guerra, não comprehendendo
como o governo possa hesitar cm se dtsfa-
zer de semelhante fonte de despesas inu-

Somente *La Prensa" sustenta qne o
governo argentino 1^3 deve, em circumstaa-
cia alguma, privar-te da "-osse dos nnvf***

O nosso agente cm Tatuhy commumc?.
nos não ter recebido o " Correio Patins-
tano" no dia 20 do corrente,
jú trcs vezes nesta

endo que
mez se repete seme-

íhante irregularidade. ,
Ao sr. administrador dor, Correios pedi-

mos as providencias necessárias, pois aca-
ba de nos ser devolvido daquella loçailda-
dc um maço de. jornaes, cm que o carini-
bo do correio dc S. Paulo tem uma dala
quatro dia posterior â da edição do j'*-
nal, o que prova ser a falta dos serviços
postaes.

Frolccritlo á Primeira Maneia e insptcctlo
dt Amai de Leite (qraluiUt) — Kua Floroncio
do Abreu ri. 122, das 11 horas da manha
ts 1 hora o meia da tnrdo

Sana', 

rn*-"* ¦«—¦hctjasaii-aüc ta-ra

O SAL o
de VITTEL

denominar-se I

__ARTHRÍ-SEL|
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União Sportiva
KUA DO COMMKRCIO — S3

LABANCA & COMP.
Grandea vantaEeno naQ loterias úo 15.

Paulo o Illo.
BOOK-SÍABEB

IntormaçOiia as mala completou sobrs
corridas do Hio e 0. Puulo.

Cosa matriz — Ixrço úo S. Francisco,
ífl — RIO DB JAMBIRO.

O .11; Joaquim Marra -- O collcgn não
pode atlribuír-nos um absurdo.

O sr. Rocha Azevedo — Não s.'i pode
imaginar que pretcndcssenios aproveitar o
leito da rua, sem solução de coiitimuilade,
para fazer o mercado'. _ .

O sr. Alcântara Mediada — Os colleKa-*-
podiam ler sido victimas de um erro tie
faelo: podiam pensai* «lie os IciTcnos su
còmmíinlcasscni entre si, :,

Km lodo o caso, a culpa nao c nimba: e
da redacção do projecto, que se presta a lll*
terpretação que llie dei. ,--',,' ,

Eslá bem claro: "Picam destinados _ .1
construcção de um mercado que substitui
o da rua de S. João, os terrenos munici-
paes situados abaixo c dos lados do via-
dueto de Santa rpliigèpia.'-' Veja-se a oppo-
sição mire os dois termos.

Si os terrenos destinados ao mercado sao
auenas o-, que estão abaixo do viaducto...

O sr. Joaquim Muna — Abaixo c ao la-
dos.

O sr. Alcântara Machado ~- ... porque,
então, sc mencionam os terrenos que lhe
estão ao lado?

O sr. Joaquim Marra — h, muita sub*
lileza.

O si: RiTaTir-ykcvcde — Deve-se con:*.-
der a continuidade dos terrenos, sob pena
de fazer grave injuria ao autor do proje-
do, pretendendo lazer um mercado tendo
ruas de permeio.

O sr. Alcântara Machado — Não lia tal.
O autor do projecto podia ler pensado em
estabelecer uma comniunicação superior en-
tre os differentes terrenos; c lambem lei
esquecido a circumstancia de não haver con-
tihuidáde entre elles.

O si: Joaquim Marra — Mas, a gente pri-
meiro estuda os projectos que traz á Ca-
mara.

O ::: Rocha Aicvedo — O autor teve em
mãos os dados precisos para formular o
projecto.

O sr. Alcântara Machado — Deante das
explicações dos collegas, não insistirei nes*
se ponto; c uma vez que sc conhece agora
o pensamento exacto do art. 1.0, limitar*
me-ci a apresentar uma simples emenda
para tornal-o manifesto.

O sr. Rocha Azevedo — Pensamento qué
transparece claro, não só do projecto, como
do parecer.

O si: Alcântara Machado — Penso que
é o casn dc dizermos: "os terrenos subja
centes ao viaducto".

O sr. Rocha Azevedo — Parece que unia
emenda derimirá qualquer duvida, si por-
ventura alguma duvida subsiste.

O sr, Alcântara Machado — A prova dc
que a redacção do projecto sc prestava a
duvidas, é que eu as tive.

O sr. Joaquim Marra — O collega não
podia ler duvidas, tanto que achou im-
possivel intèrpretar-se dc outra forma ess.i
disposição do projecto.

O si: Rocha Azevedo — Ao espirito luci-
r'.o dó collega não podia escapar a ver-
(ladeira intenção do autor do projecto.

O sr. Alcântara Machado — " Sol lucel
omnibtis "... mas parece que me não alu
mia, lanlo que foi preciso vir á tribuna
para obter as explicações que acabamos de
ouvir.

Passemos ao art. 3.0.
Determina cllc que "o edificio a con*

struir deverá satisfazer as mais apurada*,
condições de hygiene, conforto e estheti-
ca, aprôveitahdó-se a situação do viaducto
para, si possivel fór, fazel-o communicar
com a parte superior do edificio. desunida
a uni mercado de flores".

A idéa, perinitlam-me 03 collegas que o
declare, a idéa sc me afigura duplamente
ir. feliz.

Em primeiro logar, para que o mercado
a construir-se na rua Anháiigabahú alcan-
cc o nivel do viaducto, ser*, preciso Qut
lhe demos seguramente mais de dois pa-
vinientos, o que é condemnado, com justa
razão, pelo código sanitário; ou, então, que
demos ao pavimento unico uma altura de
miiiios meLros, o que scráMliri desastre no
ponto de vista estlicticó, visto a despro-
porção manifesta entre essa altura riesme-
dida c as outras dimensões do edificio.

Em segundo lo{;ar, não vejo sinão inc.cn-
venientes em aproveitarmos a parte supe-
rior do mercario para a conslrucção de um
mercado de flores. Fal-o-cmos descoberto,
ao ar livre? Impossivel; vamos sacrificar,
seguramente, a conservação das flores.
1'àl-o-cmos abrigado, ou coberto? Impossi-
vel ainda: sacrificaremos certamente a
perspectiva do viaduclo.

Úm sr. vereador — Perspectiva dc telha-
dos e fundos dc casas.

O sr, Alcântara Machado — Muito mai:-
razoável, muito mais lógico, muito mais na-
tura! seria construirmos dois pavilhões pa-
ra a venda de flores nas duas nesga? de
terreno adjacentes ao viaducto. que entes-
iam com o largo dc Santa Iphigenia,,á
margem da avenida da Conceição. Ganha-
ria com isso o aspecto daquelle trecho tia

teriairiõs aproveitado da melhor

íimph tim nte a,, prefeito 11 abcrlura _ <l(
concurso dc projeclo!, caso a Directoria d(
Obras não possa desempenhar-sc, por quak
qner motivo, dessa incumbência.

O si: Rocha Azevedo ¦— b',' pcrfeitamciH
lc acceitavel a lembrança dc v. exc.

O sr: Alcitiitartt Machado — O art. ,\.tt,
autoriza o prefeito a fazer as operações dil
credito necessárias á execução da lei, c dei
termina que, escolhido o projecto, que cllt
peça desde iogo o credito necessário á su;(
execução. Trata-se, mauifeslam-ntc, de uuut
delegação de poderes.

A escolha do projeclo é matéria da nossa
còtnpe.icnfcia, e não podemos abri: mão du
attribuições dessa natureza por mais illimi-
tada que seja a confiança que nos inspire d
honrado e benemérito cidadão a quem, cm;
boa hora, entregamos o governo da cidade.

O sr. prefeito municipal deve abrir a con-
correncia ou mandar organizar os projectos;
deve classi íical-os; deve entrcgal-os, depois,
ao nosso exame e á nossa deliberação.

O sr. Joaquim Marra — Para que? Pois
si elle escolhe a melhor proposta I

O sr. Alcântara Machado — Não escolhe;
classifica segundo a ordem das suas prefe-
rrneias, de que nós podemos divergir. E' do
notar-se que o projecto está redigido cm
termos vagos, sem especificar acuradamente
o que vaé scr o novo mercado...

O sr. Joaquim Marra — E' pena que o
collega não tenha estado presenie quando
demos o parecer, pois esludariamos melhor
as suas idéas.

O si: Sampaio Vianna — O cafo é que o
estudo desta matéria foi precipitado.

O si: Alcântara Machado — Quanto á
idéa principal, não ha divergências... Mas
a matéria não foi maduramente estudada.

O sr. Racha Azevedo — lim 1909, já eu
me batia pela demolição desse barracão. E
já nesse tempo, pelo conselheiro Prado, es-
lava destinado este local para a construcção
desse mercado. A idéa já está muito amadu*
récida; 'agora, 

questões de detalhes ter-sc-
iam evitado si, como disse o nosso collega
dr. Marra. v. exc. estivesse presente á re-
união realizada pelas commissões, antes da
lavrai cm o parecer.

O sr. Alcântara Machado — A reunião foi
efíecluada depois da ultima sessão da Ca-
mara, a que não compareci.

O si: Rocha Azevedo — E foi sinccránicn-
le lamentado.

O .tr. Alcântara Machado — E nr.to aimía
que a minha assignatura foi pedida poste-riormente á sessão pelo nosso illustre presi-dente.

Não terminarei estas breves considerações
que venho tecendo em torno do projecto,sem chamar a attenção dos meus collegas
para as lacunas que, neste particular, S. Pau-
lo ainda apresente.

Está na consciência de todos nós o pape!importante que representam os mercados na
vida econômica das cidades. O seu principalobjeetivo é approximar os consumidores e
os produetores dc gêneros dc primeira ne-
cessidade. Dessa approximação resultam
duas vantagens inápreciáveis para a popula-
çáo. A primeira eslá na facilidade e commo-
didade, que derivam da concentração dessa
commercio especial, num ponto determinado.

A segunda está no barateamento que sa

3l

pela concorrênciaestabelece forçosamente
entre os vendedores.

O ü*. O.ftíii* Porto — Jsso c uma verdade.
O sr. Alcântara Machado — Os mercados

que possuímos são insufficienles para a po-
püláção urbana e, além disso, tém sido
desviados, até um certo ponto...

O sr. Rocha Azevedo — Mas já foram
supprimidòs diversos mercados.

O sí: Alcântara Machado — ... da fur.c-'
cão que lhes é peculiar. E' preciso que lhes
demos por funeção exclusiva o commercio de
gêneros r.iimenticio?, eliminando cm absoluto
03 estabelecimentos de armarinho c dc oii-
tros artigos que os tôfri invadido prògressi-vãmente. E' preciso ainda que os miillipli-
qucjtios; pondo-òs ao alcance da populaçãodos bairros afastados. O ideal seria quecada stcír.r da cidade tivesse uni mercado,
a aba:-tccel-o.

O sr. Sampaio Viániia — Isso já ;*rovoumal.
O si: Rocha Azevedo — Já foram süpnri*

midos dois: no largo da Concórdia e no lar*
go do .Riachuelo.

O si: Alcântara Machado — Perdão;
não exijo mercados fechados, 'gtiac

cu
:,s qui

que ja tivemos e

- Sim, ambulantes.

Gamara Municipal

Gãlanteador castigado
A propósito do caso que, com o .tltuio

admà, noticiamos Ua dias, escrevo-nos de
Campinas, em data de 20, o sr. Julio Beu-
tana, distineto inspector escolar:

"Amigo sr. redactor do "Corroio Tau-
listano" — hjaudaqõcs.

Leitor assiduo do vosso conceituado Jor-
nal, de que sou antigo assignante, vrnho
pedir-vos a gentileza do, ampliando uma
noticia relativa a facto escandaloso, cons-
tanto das folhas da capital, edi<;lo do hoje,
declarar que a pessoa nelle envolvida, ape-
nas tem du commum cnm a minha a iden-
tidade do nomo. Tratando-se cm dita no-
tieia dc uma reacçào physica, contra per-
seguidor do uma professora, podia pare-
cer, pelo menos aos que ignoram a minha
estada neste município, desde IC do fluen-
to, que fosí-e effectlvãmente cu o castigado.
E' ali bem possivel que o protagonista do
escândalo usasse de nomo supposto, para
forrar-zc íi responsabilidade moral do
caso."

QUEIXA DE rAFUfiTO
A artista allemil Marieíta Kollcr, do 2f,

annos de edado, residente numa cnsa de
pensito á rua dos Climyatmzes n. 13, quei-
xou-se ao dr. Forroira Alves, l.o delegado;
de quo lhe subíraliiram um "pendentlf" de
pérolas o diamantes no valor de ... .
2:300$000.

A queixosa suspeita de que o autor do
furto fosse Paulo Carrlere, quo esteve hos-
podado na pensilo o ••nlrnva no :,cu quarto
com toda a famlliaridadc.

EM DILIGENCIA.
A Berviço policial seguiu honlem para

Caçapava o dr. Anlonio Nacarato, l.o sup-
plenté do 2.0 delegado auxiliar, cm exer-
«•toi o.

Criminosos presos
Foram preses no Interior do Kstado, pelo

Cabinctc de Investigações e Capturas, dl-
rígido pelo dr. Franklin Tlia, os seguintes
criminosos:

Um Uauru': Francisco Theodoro dá
Castro, LaTayclto Teixeira e Francisco Sil-
verio; r.s dois prlmelroá piocessadc.3 cm
Miffucl Calmon por crime dc aggressão fc
roubo, e o ullimo pronunciado no artigo
330 do Código Penal.

Em Carii Branca: Deollr.do Antonio Cor-
ria e BartUolíno de Sousa, Incursos no cr-
tigo 3*4 do Código Penal (ferimentos gra
ves).

Km Barretos: Manuel Justino Ribeiro
pronunciado na mesma cidade por crimi
dc morte.

Em Araraquara: Miguel Archanjo <*i<*
Sousa e Francírco Antonio da Silva, in-
curses no artigo 304, do Código Penal, e
em Ribeirão Preto: Julio Magalhães de
Sousa e Quintino PassarelU. pronunciados,
o primeiro no artigo 304 e o ultimo por

.crime do detlcraiacnto-

Desastres e ferimentos
O menor Josi, de 10 annos dc edade, fi-

lho do syrio Jorge Anni, residente íl rua
Vinto c Cinco de Março, brincava hontem
As 13 horas c mela com um canivete,
quando suecedeu cahir, ferlndo-so no pes-
coco.

Chamada a Assistência, compareceu o
medico dr. Franca Filho, que prestou soe-
corros ao menor. • •

Numa offlcina da rua Vinte e Quatro de
Maio o ferreiro Luta Mjinlia, de 40 anno?
de edade, morador fl. rua da Coneordli n.
7R, foi hontem lis 13 horas e mela, pouco
mais ou menos, attinfiido por uma barra
do ferro que cahiu accldentalmcnto.

Luiz Munha soffreu o esmagamcnlo da
extremidade do dedo Indicador da mio di-
reita. eendo soecorrido pela Assistência
Policial.

Quando trabalhava hontem t\s 16 horas,
appruxlmadamente, numa officina da avo-
rida Celso Garcia, o marclnelro Franciscc
fiarrclro, hespanhol, de B0 annos de eda-
de. mora«lor fi rua João Theodoro n. 163.
foi colhido por uma serra, fcrlndo-se nos
dedos Indicador e medio da mSo direita.

O medico da Asslstr-ncla, dr. França Ft-
lho. prestou ao offendido cs necessaries
curatlvcs. j .

O mensageiro Juvenal Btcno, de IS an-
nes de edade. morador fi rua Galvão Bue
no n. Sí, quando hontem cerca das 16 ho-
ras. de blcyelèta, pela rua do Commercio,
foi de encontro a um automóvel, centun-
dindo-se no resto.

Juvenal refebeu curativo.? ministrados
pelo dr. I.uix Iloppc, medico da Assistes-
ás Poücia*-

Publicamos hoje os discursos pronuncia-
(ios na ultima sessão (la Camara Municipal,
a propósito do projecto que determina a
construcção de um mercado junto ao viu-
dueto de Santa Jnhigenia, cm substituição
do actual mercario de S. João:

O SR; ALCÂNTARA MACHADO -
Sr. presidente, não venho propriamente
combater o projecto cm debate. A sua accei-
tação pela totalidade ihs commissões asse-
fítra-lhe, antecipadamente, a maioria dos
sufframos. Tendo, porém, subscripto com
restricções o parecer elaborado pelo nosso
cellega sr. Rocha Azevedo, julfíc-mc obri-
rado a manifestar, numa simples declara-
ção de voto, os motivos determinantes da
nivergencia em que me encontro.

lim dois pontos capitães, estou de pleno
accordo com a maioria da Camara.

Sou pela demolição do mercado da rna
do Seminário. Precisamos supprimir quanto
antes o galpão ignóbil que alli está, a do:.**
passos do centro, affrontando a nossa cul-
tura c conspurcando a cidade.

Sou tambem pela construcção dc 11111 novo
mercado nos terrenos subjacentes ao via-
dueto dc Santa Iphigenia. _

A idéa já foi levantada 110 seio da La-
mara transada, onde conquistou unanimes
applausos. .

E\ de facto, justíssimo que, respeitando
os hábitos da população, procuremos locah-
zar o novo mercado na mesma zona urba-
na, servida pelo antigo. Ora, por uma feliz
coincidência, temos a pequena distancia as
sobras dos terrenos que adquirimos para a
implantação do viaducto: nada mais natu-
ral', portanto, que os aproveitemos, dando*
lhes o desuno que as circumstancias estão
a indicar.

Da forma por que os meus honrados col-
Irjjas pretendem dar execução a esses dois
louváveis propósitos c que eu peço venia
para dissentir.

O art. 1.0 do projecto destina ou reserva
*á conslrucção de um mercado, que substi-
tna o da rua dc S. João, os terrenos mu-
nicipaes situados abaixo c aos lados do via-
dueto de Santa Iphigenia." Sabem os col-
legas que, alem de um grand: terreno de
cerca dc 4 mil metros quadrados a entestar
com a-rua AnhangaliahuVfccixo do viaducto,
a municipalidade possue outros terrenos oõ
Mo daquella ponte, no largo de Santa Iphi-
genia e 110 largo de S. Bento. No largo
dc S. Bento, o terreno está occupadõ
actualmente por nm terraço; os do largo
dc Santa Iphigenia sâo censtituidos por
duas nesgas, que sc acham desaproveitadas
até hoje.

Como é possível, senhores vereadores.
que consagremos todos esses terrenos á
construcção de um só edificio, qnando o te<*-
reno occupadõ pelo terraço do largo dc S.
Bento tstá separado das duas nesgas do
largo de Santa Iphigenia, por toda a ex-
tensão òo viaduclo, e quando tntreos ter-
renos adjacentes e os terrenos subjacentes
30 viadncto sc interpõem diversos predios
do dominio privado?

Não comprehendo como se possa eon-
struir nm so c mesmo edificio em terrenos
distanciados nns dos outros...

O sr. Joaquim Mar-a — Mas eu não dis-
ie que todos eíses terrenos seriam oecupa-
dos pelo mercado.

O sr. Alcântara Machado — ... e segre-
trados uns dos outros, por obstáculos como
. ... - «o» vmiVjí» int- =.WK*tar

c.caile,
fórma possivel os dois terrenos que alli cs-
tão, ao abandono;

O art. 3.0 do projecto dispõe que 
"para

escolher o melhor projecto e respectivo or-
çamento, o prefeito abrirá concorrência pu-
blica com n praso de 30 dias, creando pre-
mios em dinheiro aos autores cujos pro-
jectos forem classificados em primeiro e
em segundo lOgar",

lia somente dois casos, sr. presidente, cm
que se comprehcnde que afipelle para "<*-
melhante expediente uma administração ap-
parelhada como a nossa, dc Iodos os recur-
sos technicos. Justifica-se o concurso de
projectos quando o trabalho a ser execu-
tado é uma obra de caracter eminentemenh-
artistien ou monumental, nue comporte dif-
ferenças radicaes de concepção e /lc estylo
1* cm que se exerça livremente a inspiração
iio artista. Justi fica-se ainda o. empre-ro
dessa providencia quando são vanos os ty-
pos c os syst-mas a que pode "obedecer em
sua disposição interna, em sua própria con-
repção, o estabelecimento que se pretende
installar.

O sr. Sampaio Vianna — Nem ha ha-
se para este concurso, porque não ha um
anlc-nrojecto. , ,

O .tr. Joaquim Marra — A Prefeitura c
que ha de fazer o ante-projecto.

O sr. Alcântara Machado — Em nenliu-
ma dcslas hypotbeses sc enquadra o caso
sujeito á nossa deliberação. Não sc trata
precisamente dc uma obra de arte 011 de in-
spiração;c, salvo pequeninas variantes, todos
os mercados obedecem ao mesmo paradigma
invariável. .

Temos uma repartição a quem por direi-
to incumbe a organização de projectos e or-
çamentos: é a Directoria dc Obras. Porque
não lhe havemos de confiar uma tarefa tão
simples, um trabalho tão fácil?

Não insistiria, muito sobre este ponto, si
o art. 3.0 não viesse acoroçoar e sanecionar
uma pratica que julgo condemnavel e que s:
vae inveterando na nossa administração.

Foi v. exc, sr. presidente, quem, 110
tricnnio passado, a introduziu na vida mu-
nicipal. . .

E' sabido que temos uma Procuradoria
Judicial, fartamente remunerada; é sabido
que essa procuradoria dispõe de pessoal
mais que sufficiente para os encargos que
lhe competem. No emtanto. v. exc. nunca
hesitou cm subtrahir á Procuradoria Ju-
dicial todas as causas que fugiam á craveira
commum dos executivos fiscaes e dos inter-
dictos possessorios.

Lemos, ainda ha poucos dias, nos jornaes
da terra, um protesto contra a alienação de
bens do patrimônio do municipio. Quem o
subscrevia ?

— Um dos nossos procuradores ou sub-
piocuradores? Não. — um advogado con*
tiactado por v. exc advogado que, abai.
é um dos mais competentes, dos mais dis-
tinetos, dos mais notáveis do nosso foro.

Si na Procuradoria Judicial não existe
quem seja capaz de redigir um protesto; ?•
na Directoria dc Ohras não existe quem sai-
ha planejar um mercado, é o caso de refor-
marrnos essas repartições, que não corres-
pondem ao objeetivo a que se destinam.

Dir-sc-á, talvez, (c foi essa naturalmente
a intenção do autor do projecto cm discus
são), dir-sc-á talvez que sc trata dc uma
.bra de natureza urgente; que a nossa Di*
n-ctoria de Obras tstá assoberbada de scr
viço...

O sr. Joaquim Marra — Foi isso que de-
terminou que tu consignasse no projecto a
concorrência.

O sr. Alcântara Machado — ... que con-
fiarmos aos funecionarios da Prefeitura a
organização do projeclo c do orçamento st-
ria protelarmos indefinidamente a execu*
ção de uma obra qne não admitte delongas

O sr. Rocha Azevedo — E' de toda a ur-
gencia. .

O sr. AU.tr.iara Machado — Pois bem.
proponho uma transacçío. Salvemos o
principio que co defendo, evitemos o pre-
rrd>nie oue tv> tutaàtmrsr.: Facultemos

temos actualmente, c aoi
provaram mal.

O ií*. Sampaio Vianna ¦
é que v. exc. queria.

Õ ií*. Alcântara Machado — As despesas
de installação c manutenção de estabeleci-
mentós dessa natureza não permilliram que
os multiplicássemos r.a proporção das neces-
sidades do municipio, A meu ver, a solução
do problema estaria no estabelecimento de
mercados ao ar livre.

O sr. Sampaio Vianna — Como na Suissa,
em Berlim c oulros logares.

O sr. Alcântara Machado — E1 isso mes-
mo. Nenhum inconveniente haveria em
ensaiarmos os mercados volantes, que tan-
tos c tão r.ckvanlcs serviços têm prestado
nos logares onde existem.

Os collegas conhecem o que são esses
mercados. .São trechos de logradouros pu*
bücos em que a municipalidade pennittc,
mediante unia pequena taxa de oecupação
c durante tim limitado numero de horas, o
commercio de certos e determinados ar*
tigos: legumes, lacticinios. flores e poucos
mais. A um dado momento, os negociante.!
removem as suas mercadorias. São os pro-
prios negociantes que ce incumbem da "toi*
lette" do logar, entregando-o dc novo, com*
plètanieníe limpo e desimpedido, á circu-
lação publica.

Mercados desla natureza existem, como
acaba de recordar o nosso collega dr. Sam-
paio Vianna, nas cidades mais cultas da
Europa, cidades de luxo e clc prazer, que
se distinguem peia excellencia dos ^serviçosn-imicipaes. Encontramol-os cm Nice, cm
^urich, em Genebra...

O sr. Sampaio Vianna — Lausannc e
muitas outras...

O sr. Carlos Botelho — Mas, sem cx-
clusão dos outros mercados. V. cxc.^ esla
citando isso como uma grande acquisiçãu
para a população da cidade, mas presem*
dindo um pouco os mercados fechados.

0 sr. Alcântara Machado — Não os sup-
primo. As minhas palavras têm a máxima
clareza. Em toda a parte, os mercados vo-
lantts funccionam contemporaneamente!
com os fechados.

O sr. Joaquim Marra — Os mercados fe-
chados são poucos cm S. Paulo.

O sr. Alcântara Machado — São poucos;
c exactaménte porque não podemos attin-
gir o ideal, que seria um mercado dessa
ordein cm cada sector da cidade, í que eu
suggiro o estabelecimento de mercados vo-
lantes.

O sr. Carlos Botelho — Não cra preciso
tanto.

O sr. Alcântara Machado — Quatro, pe*
lo menos, correspondentes aos quatro pon-
tos cardeaes.

Um sr. vcr:ador — A despesa , com a
construcção desses mercados seria ira-
mensa.

O sr. Alcântara Machado — Adoptadoi
o alvitre. que venho de lembrar, seria mi-
nima a despesa. Lembro mais uma vez aí
collega que não se trata dc mercados fe*
chados.

O sr. Carlos Botelho — Esses mercados
ao ar livre não são novidade nenhuma. Jà
existiam cm S. Paulo nos tempos coloniaes.
Eu conheci o mercado da rua da Quitanda,
nas calçadas daquella rua.

O sr. Alcântara Machado — Nâo são ne^
nhuma novidade: não estou requerendo pa*1
tente dc invenção. Mas são completamente
diversos das quitandas a que o collega sa
refere. Nas quitandas do S. Paulo antigo
vendia-sc_ cm taboleiros toda a sorte de
mercadorias.

Nos mercados volantes só sc vendem cer-
tos c determinados artigos, e cm logarcf
designados e com as cautelas estabelecidas
pela Camara.

O sr. Carlos Botelho — A^ immundicie,
ainda que temporária, existirá da mesnn
fórma nesses inchados.

O sr. Alcântara Machado — A expenen-:
cia demonstra o contrario. Prouvcra açf
céos que tivéssemos a cidade de S. Paul<
tão limpa, tão asseada como Zurich 00 Ge<
nehra!

O sr. Carlos Botelho — Era preciso qua
estivéssemos apparclbados como ellas par»
fazer essa limpeza. Façam-se os mercado*
e verá o resultado: —'já estamos sujos, e
mais sujos ficaremos.

O sr. Alccntara Mediado — Sao modot
dc vér... Entresro a idéa ao estudo do sr.
prefeito municipal, a quem nenhum dcssU
problemas é rxtranho cu indiff crente; ea-
lrrcn-3 desaretcncinvaineiiti. i -..-,*'.V>.-i*
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'dor,
(ssjjr-iludi) & do dr. Carlos

lloiclho)," para que seja resolvido o pro
bler.iu ipie 1103 preoci-.npa, com a sabedoria
tostumadri e de accôrdo com os interesses
du municipio.

Tenho, assim, exposto suecinla c desali-
nhavailanientc {não apaiüilas), 118 oliflrrvn-,
ções que despertou em meu espirito o pa-
recer das cònuiiissOos reunidas; e lenho us-*ini, no mesmo lempo justificado as emen-
das suppressivfji c auditivas (|tie sübrnelto
ro Juizo cJgri.viii.-.-ito da Câmara.

(Muito _'"''•'• .1/111.0 Wm),

Vão á me ti, são 'nias e postas cm «Iií-
cussão, as scguiluvi,

EMENDAS SUBSTITUTIVAS E SUP-' PRESSIVAS

Ao art. l.o — Ficam dcstiiiados á con;-
trucção de um Mercado, que substitua o da
rua dc S. João, os terrenos municipaes sub-

jjácentcs ao viaduçto de Santa Iphigenia,
¦Teservando-sc para a coiistrucçãp do Mer-
cado dc flores os terrenos adjacentes ao
mesmo viaduçto c situados no largo de
Santa Iphigenia,

Ao art. a.o — Sup-irima-se.
Ao art. 3.0 — RedijaVsc da seguinle for-

ma: O prefeito mandará organizar os pro-
leelos c orçamentos dos novos mercados,
classificando-os c subinctlcndo-os á apre-
ci:u;ão dá Câmara.

Paragrapho l.o — Os projectos serão nr-
ganizados dc maneira que as conslritcções
prójecfadãs não prejudiquem a perspectiva
do viaduçto.

Paragrapho 2.0 — Fica o prefeito autori-'•¦.ado ií abrir concorrência publica para a
apresentação dos projectos, caso, por aceu-
mulo «lc serviço, a Direcloria «lc Obras não
possa cncarrcgar-sc do trabalho; c nessa
l.ypoíhesc o prefeito estabelecerá um pre-
mio dc dois contos c outro dc um conto
para os projectos classificados cm 1.0 c 2.0
logar, fazendo para' isso as necessárias
operações dc credito.

Ao art. <).o — Si1pprin1a-.se. — Sala das
sessões. 21 dc março dc 1914. — Alcântara
Machado.

. O SR. CARLOS BOTELHO - Sr. pre-
sidente, a cosa está ainda sob o encanto
da palavra eloqüente do nosso distineto' collega sr. dr. Alcântara Machado; mas,
na vida, o encanto não deve ser eterno.
aem o prazer sediço ou continuo. Para se-
rem bem avaliados necessitam ser inter-
rompidos; c cu venho interromper com a
aiinha voz o encanto que nesta casa pro--luziu .1 palavra do nosso illustrc collega,
afim de que ella nos deleite sempre que
nos seja dado ouvil-a.

Sr. presidente, não pretendia absoluta.;
mente tratar do assumpto que está em dis-
cussão, porque entendo que assumptos ad-
minislrativos como este, que nos oecupa.
«levem merecer sobretudo a attenção dos
mais competentes. Não vendo a hygiene
complicar o projecto (to dr. Marra, cu dc-
veria permanecer silencioso, c nada dizer
a respeito.

Entretanto, Iião de permiltir v. exc.
c os meus collègas que lambem o orador
diga algumas palavras, ainda que cm ter-
reno alheio aquelle em que possa levantar
a voz com alguma competência.

Venho, assim, pôr-mc de accôrdo, cm
parte, com o pensamento do orador que
me precedeu na tribuna e, cm parte, salien-
lar o euc exista talvez de supérfluo no pro-
jecto do nosso distineto collega dr. Marra.

Sr. presiden!c, o ponto escolhido para
nelle ser levantado o mercado em questão,
para mim. ou para o ponto de vista era
que me. colloco fazendo estas considerações.
— não é acertado nem desacertado. No
meu intimo, poderia dizer que o logar não
é acertado, porque o valle onde o edificio
vae ser levantado é acanhado, pouco ven-
tiladò, c mais precisa de ser desembaraçado
do uiic atravancado com grandes construc-
ç5cs. e do gênero mercado.

E' grandioso o aspecto deste valle pouco
mais acima, onde e'.!c separa o Theatro
Municipal das bellas construcções dl rua
Libero Badaró. E' c será sempre «lcsgra-
cioso onde o representa a rua Anhanga-
baliu' e telhados adjacentes dc construc-
ç«"íes qne jamais serão removidas, sobrclu-
do depois qae sabemos o custo de tal ope-
ração.

Assim, não achando acertada nem des-
acertada a construcção «le um mercado na-
quelle logar. ajuntarci todavia que, tratan-
do-se dc collocar um mercado cm r.ubsli-
tuição ao da rua de S. João, deveria ser
livre ;'. administração escolher outro local
qualquer, mesmo porque daqui á realiza-
ção do acto mais ponderação poderá ha-
ver.

Mar. o que positivamente «ligo que c des-
scertado, — embora com bastante pesar,
porque vou contrariar um dos pcnsameritòs
do meu illustrc amigo. —- í; sobretudo, a
disposição do art. 2.0 do projeclo, que diz*"O edificio a construir deverá satisfazer
as mais apuradas condições de hygieno;
conforto e esthotica, aproveitamio-sc a si-
tíução do viaduçto para, si possivel fôr.
fazcl-o cómmunicár com a parte superior
do edificio, destinada a um mercado de
flores."

Sr. presidente, antes de prosegnir, peçd
a v. exc. permiltir que, dc vez cm quando,
ru attenue a gravidade das nossas disV.US-
sões com dizeres talvez pittoreseps.

Ha n:is confeitarias uns bôlõs, que cos-
tumam ser enfeitados com frisos, árabes-
cos e mil desenhos complicados, taes qtu\
por fim, não sabemos o que mais appctcce.
si o bolo ou os enfeites.

Vc-sc bem que lá no conciliabulo dos
eonfeiteiros acontece o (pie, por vezes, aqui
;c passa quando muito mexemos cm nos-
sos projectos: cllcs sácm mal temperados,
digo mal legislados,

O viaduçto de Sanla Iphigenia represen-
a, entre nós, uina bella obra de engenharia
jma das poucas assim classificadas pelos
intendidos. Mas, sr. presidente, eslou ven-
do que o projecto *em discussão ameaça-o
eom a sorte do bolo referido, dc forma a.
por fim, não sabermos o que alli está: si
o vindtir.to ou os seus enfeite?.

Ku desejaria que aquelle trabalho, a mais
bella pròjccção ao ar «pie a engenharia tem
realizado nesta cidade, fosse amplamente
admirado, sem embaraço algum da haturç*
za desses appcndices de que trata o proje-
cto do meu distineto collega dr. Joaquim
Marra.

E, assim, pediria ao meu collega que sup-
primisse o art. 2.0 do seu .projecto, tanto
mais "iíe cu não sou contrario á concorreu-
cia quanto o foi o nosso collega dr. Al-
cantara Machado. Acho que s. exc. tem
razão, cm parte, com relação a certo gc-
ncro dc construcções, mas não com rela-
ção a muitos outros.

Não sou tanto contra as concorrências,
porque as nossas repartições estão sobre-
carregadas de serviço, os nossos engenhei-
ros assoberbados corn os detalhes da adinV
nistração.

O sr. Alcântara Machado — Eu qui'.
apenas, salvaguardar o principio.

O sr. Carlos lloiclho — Não combato, iu
taluni, a idéa dc ser posto o mercado ng
local escolhido; reptigna-me, porém, preju
«licar a eslhelica dc uma obra acabada coüi
bastante felicidade pela nossa engenharia

Parece-me. pois, que, supprimiiuJo-sc ..
art. 2.0, nada mais se poderá dizer contra
o projecto. Mas, como tcm.-.s de ouvir ain-

.da a palavra do nossp distineto collega, au-
tor do projecto, pode ser que, com pouco,
s. exc. consiga pòr»mc de accôrdo com o seu
pensamento.

(Muito bem. Muilo bem.)

O SR. ARCHANJO GURGEL — Sr.
presidente, vi ánnunciadoS para ordem d .
dia da presente sessão dois projectos d:*-
tinetos, visando a mesma consa: O proj;-
cio n. 8, subscriplo pelos nossos collègas d
vcrcar.ça drs. José Piedade c Ricardo Mt:i-
des Gonçalves, pelo qual pretendem a dc
crelação de uma lei autorizando a demo-
lição immediata dj mercadinho da rua i
S. João; c o projecto 11. 18, da maioria dn
Câmara, que decreta a consíYucção dc uni
novo mercado, cm local diftercnlc. não d:-
terminando expressamente quando se de,.-
Tazcr a demolição do actual mercado de S.
Joio.

Penso que deve haver preferencia para :
discussão de um ou oulro projecto; nc
emtanto. si fosse admiüida a prefere*)-:'-,
para o projecto n. 8, cu pediria venia pai i
apreienSar uma emenda, visto como a de-
nioiição immediata deste mercado, aa cer
lc, ferina a commódidide de grande pan.:
da população da capital, mormente dos bair-
roí di Consolação, Sanla Iphigenia e San-
ta Cccilix

A construcção de mercados, já foi dito,»
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Câmara

facilita a tinproxlnii-,çno «ias inòrcadorias e
viveres dc primeira necessidade. Orn, esta
parte da população da cidade não pode
car sem esle mercado.

Si dermos preferencia ao segundo pro
jecto, não ficará determinada a época
ente será feila a demolição do mercado
neste sentido que vou apresentar á
uma nncnita, ,

Outro ponto, que não esta determinado no
primiiro nem nn segundo projecto, é O fim
que se deve dar á armação metallica do
actual mercado da rua dc S. João.

Temos na cidade um outro mercado, que
se destina :i approximação dc viveres de
primeira necessidade a grande parte da
população, cm Pinheiros, situado cm local
completamente descoberto, com área bas-
tanle para nelle ser localizada a armação
metallica 'Io mercadinho de S. João.

O sr. Carlos Botelho — Mas si é um
mercado descoberto, está muilo liem.

O sr. Archanjo Gurgel — Mas nito é um
mercado de flores, é de gencros alimcnl;-
cios: feijão, arroz, etc.

Dc modo que tambem ha opportunidai!'
para a Câmara determinar que a actual
armação «lo mercado de S. João seja rc-
movida para Pinheiros, onde dentro cm
pouco augméntarãq as negociações destas
mercadorias com a abertura de unia es-
traiia que vne communicar o districto de
liuliiiilan com o municipio da Cotia. E'
grande o trajocto para se chegar aj mer-
cado «la rua 25 dc Março, e, assim, bene-
ficiarenios aquelle «bairro, como tambem
traremos aquella população a conveniência
de ter estas mercadorias dc primeira neces-
sidade por preço mais baralo.

Vão á mesa, são lidas e postas ein dis-
cussão, juntamente com o projeclo, r.s se-
aúirifes emendas:

EMENDAS

Inclua-se onde convier:
Art.... — O mercado da rua de S. João

s«í será demolido depois dc construido c in-
stallado o novo mercado, de que trata esle
projecto.

Art. ... — As armações c installações
met.illicas do Mercado «lc S. João serão rc-
movidas e adaptadas no local onde func-
ciona o Mercado «lc Pinheiros, no districto
de Butaiitah, — Sala das sessões, 21 de
março dc 1914. — R. A. Gurgel.

, O SR. JOAQUIM MARRA — Sr. pre-sidente c meus collègas! Sejam as minhas
primeiras palavras lastimar não ter o dom
da oratória (uão apoiados) para poder res-
potíder com * egual brilho as impugnações
feitas ao projecto que tive a honra de apre-
sentar á Câmara.

Começo ainda por lastimar que o meu
collega de commissão, dr. Alcântara Ma-
chado, me viesse emprestar uma idéa absur-
«Ia, de pretender que um só edificio
fosse construido cm terrenos separados. E'
claro que, propondo a construcção de um
mercado debaixo c aos lados do viaduçto,
eu não queria c ninguém entenderia que
esse mercado devia-se construir, cm todos
os terrenos que se fossem prolongando, in-
definidamente, ao lado do viaduçto. ou
que, saltando construcções já feitas fosse
apanhar outros pedaços aqui e acolá. Era
impossível um edifício unico. Os terrenos
que o collega apontou," 110 largo de Santa
Iphigenia, não lêm contiguidade nenhu-
".ia...

O sr. Alcântara Machado — F.u estava
certo que a Câmara possuía terrenos na
rua Brigadeiro Tobias; portanto, estavam
cm continuidade. Assim como cu me en-
ga.iiéi. o collcerà tambem se podia ter cn-
ganado", O collega não pode ver ha minha
impugnação a intenção de offcndel-o, tanto
mais que eu vi no origina! do projecto sal-
va a redacção.

O sr. Jonqnim Marra — Sempre costu-
mo fazer essa declaração; mas cila se re-
fere á redacção c não ao conteúdo do pro-
jecto. E depois, o collega me faz injustiça
suppondo cu apresentar projectos sem cs-
tuilar o assumplo,

O dr. Carlos Botelho; com o seu espirito,
que muito tirou a insipidez do debate, trou-
xe uma comparação do bolo dc con feita-
ria...

O sr. Carlos Botelho — Foi só para tor-
nar tolerável o orador;- mais nada.

O sr. Joaquim Marra — Mns impressiona
1 critica; C por isso voii explicar o meu
pensamento.: inilaiulo-se «le construir um
mercado neste logar. onde a população dc
S. Pauln está acostumada a fazer suas
compras, foi escolhido este local.

O sr.' Alcântara Machado — Respeitamos
is hábitos da população.

O sr. Joaquim Marra — Fica então es-
tabèlccida esta premissa: que o merendo se-
ia estabelecido nos lados c por baixo do
viaduçto. Admittidii esta premissa, vamos
'irr.r as conclusões; Para todo- os pedestres
mie passarem nor cima do viaduçto, o mer-
-ndo fica acachapadq lá embaixo, apresen-
inndn iirrig péssima vista. Portanto, si a èn-
gchharra descobrisse um mein...

O sr. Alcântara Machado ~ Cnm tan-
to que não seja A cu=ta da perspectiva.-

O sr, Jonqnim Morra — Mas o projecin
nrevine esla obiecção: "Os desenhos, qüe¦"orem aprèsentadosi reproduzirão a per-pc-
'tiva «1o viátlttcto. nfim dc ajuizar-se dn
-"*ui-mct.-> ariisliro".

O sr. Carlos Botelho}' — \ èornmUnicá-
-ão do merendo com o viaduçto sacririen n
rierspèctivai A esthetica própria do viadui
etn não oermiílc essa ligação.

O sr. Joaquim Marrei — Não a prejudi-
ca, ao que me riariee: mas justamente p-ra
íue a perspectiva não reia sacrificada, i
««lie n meu proiecto não manda construir'
manda nne prinieirò se abra concorrência
•'fim dos competentes dizerem si a obra c
••rthrtir-imente oossivcl. O de «me trata cs-
*e projecto é só. c mais nada. abrir concor-
•¦rrir'-! _\q prA-frtns par?, construcção.

Nãn a prcimlicn. ao oue me narece: mas"¦nstmneme 
para que a perspectiva não seia

sacrificada- c* nne o men proiecto não mnn-
¦la construir: manda que I rimetro se "bra
concorrência, nfim dos comnetenies dizerem
=i a obra <* cstlicticamente possivel. -

O humilde orador, fazendo o nrojecto.d*'
Vi e achando mie o merendo lá embaixo
•ln viadttcto podia apresentar um nsneelo
feio. appellou nar-i n concorrência publica.
"-fim «1" ver 'i elln descobre mn meio co-
-no. por exemplo, este. "si possível !•*"*"
diz o projeclo e (istn não é imperativo"! de
fazer ao nivel do labolcirn do viaduçto.
uma parte superior que proieja a vista eon-
tra a mn perspectiva «lo mercado.

O sr. Rocha Asevcdo -- E sem prejuizo•lo viaduçto.
(1 sr. Joaquim Marra — E uma vc_z__quc

nela concorrência dc projectos se verifique
que e.vic plano cncóbridòr do mercado não
-iffendc a esthetica do viaduçto, que idéa
melhor do que esta, dc aproveitar esse cs-
paço para mercado dc flores? Quando che-
gássé a primavcri podiam se fazer alli ver-
«ladeiras batalhas dc flores no viaduçto.
Qüo ponto aprazível!

O sr. Carlos lloiclho — V. exc. tem tu
ia a razão com relação á idéa dc se cons-

truir um mercado dc flores; mas esse mer-
cado não pode ser combinado com um
mercado geral.

O sr. Joaquim Marra — A concorrência
é que nol-o vae mostrar.

O sr, Cnrlos Botelho — Nas extremida
des do viaduçto poderão ser construido.»
pavilhões para a vciula dc flores c, com
o seu aspecio elegante, poderão concorrer
para maior cmbelíezanmito do viaduçto.

O sr. Joaquim Marra — Recapitulando,
sr. presidente, tenho justificado a minba
idéa, que era esla; precisando nós de um
mercado dc flores c convindo lupar a visla
Je '.lm mercado dc viveres, pensei que K
podiam conciliar cstss duas conveniências.

O sr. Rocha Azevedo — E' unia men
suggestão.

O sr. Joaquim Marra — Ií uma SUgges-
tão que poderá ou não ser acceita, uma vez
que o projecto não o exige, lembra-o -_i
nas como uma solução que seri logo des-
prezada, si aifcctnr a perspectiva ío via-
dueto.

O sr. Carlos Botelho — O que precisa-
r.-.os evitar é justamente a ac«;ão suggcstiv.i
«;ue a lei pode ter sobre o architcclo.

O sr. Joaquim Marra — Mas o projecto
declara que a concorrência publica c feiu-
afim de se oMcr em mercado com "as
mais apuradas condições dc hygiene, con-
forto c csthelici; esthetica, attendam bem
os collègas, aproveitando-s» a situação do
viaduçto para, si fossitcl fòr, fazel-o co:**-
municar com a parte superior do cdifkio,
destinada a um mercada de flores.''

Portanto, parccc-mc que o projecto eitd
perfeiiamente equilibrado e pt"ço aos meus
collègas que, si houver possibilidade dc se

condições esllicticas do vitldltcto, não dei-
xeni de aproveitar o momento para dotar
a cidade «lesse melhoramento. Si eslhelica-
mente se pode fazer esta obra, porque não
a fazermos?

Quanto á escolha do projecto, o prcfei
to...

O st, Alcântara Machado — Esse artigo
do projeclo fica subtraindo ao nosso exa-
ine. Não serão apresentados a nós, mas no
prefeito, os projectos. E' uma delegação
qua a Caninra faz.

O sr. Joaquim Marra — Seria delegação
si a Câmara autorizasse o prefeito a man-
dar fazer um mercado no logar o comli-
ções que elle quizesse; mas, desde que es-
Inbclccemos quo o projeclo será escolhido
cm cqncorrencia pulilica, altendcndo-su ás
iilcns que o projeclo especifica, não vejo
delegação. E si a concorrência não cogita
da Itepartição de Obras, foi para dar mais
amplitude ao projeclo, O projecto classifi-
cado cm primeiro logar na concorrência
será fatalmente o melhor.

O sr. Alcântara Machado — Pode ser
fatalmente o melhor para o prefeito, c não

o ser para nós.
O sr. Joaquim Marra — Mas, nunca hou-

ve uma concorrência nesta casa que o nrc-
feito não nomeasse uma commissão «lc
competentes para escolher o melhor pro-
jecto.

O sr. Alcântara Machado — F natural
que essa commissão fosse escolhida entre
os competentes tecrínicós, mas os compe-
tentes 110 ponto dc vista legal somos nós.

O sr. Joaquim Marra — -Eu não teria
mais competência do que a commissão iio-
meada pelo prefeito entre os tcchnicos. E'
justamente por não ter çompctêricià; que
appello pare, a concorrência pulilica.

O si: Alcântara Machado — Não se trata
de nós organizarmos o projecto, mas de
examinarmos os projectos feitos.

O sr. Joaquim Marra — Mas, eu só trato
de obter projecto c orçamento. Ua tanta
gente que não distingue dois cstylos uni do
oulro... Não sei aqui, nesta casa, quantos
de nós distinguireinos um estylo dc outro...

O sr. Carlos Botelho — E, entretanto, fa-
zemos engenharia...

O si: Joaquim Marra — Eu não faço; cu
apresento o projecto dc lei autorizando os en-
üenheiros a fazerem o projecto do merca-

Quanto
Machado

ao terreno r:uc o dr. Alcântara
reservava, na entrada do viaduçto

para os mercados de flores, acho que esses
cantos de terreno podiam ser aproveitado;
em cousas mais ulcis.

O sr. Alcântara Machado — Em que?
O sr. Joaquim Marra — Nós precisamos

fazer sanitária.; na cidade.
O si: Alcântara Machado — Nós já temos

o subsolo do largo de S. Bento.
O sr. Joaquim Marra — Não basta. En-

tendia que as podíamos fazer em laes locaes,
e pelo mesmo motivo por que queria enco-
brit o mercado de viveres com o mercado
c!e flores, tambem queria oecultar ns sanha-
rias, que seriam subterrâneas.

O sr. Carlos Botelho — As sanitárias são,
c'."-i Londres, nos centros mais populosos.

O sr, Joaquim Marra — O largo de Sanla
Ipliigcnin é um centro populoso I Os moli-
vos «pie cil linha para defender o projecto
já oa expuz aos meus collègas. Apresenta-
ram-se, porem, emendas que devem ser cs-
tildadas calmamentej pelo «pie, peço que cl-
liu scjnm reiuettidas ás coniinissOcs, junta-
mcnlc com o projecto, afim dc serem mnis
bom estudadas.

Vae á mesa, é lido c posto cm discussão, o
sc"tiintc

REQUERIMENTO

Requeiro a volta tio' proiecto em discus-
são, liem como dás. cmend-is apresentadas,
ás respectivas commissões, — Sala das se_s-
sões, 21 ele março dc J91.1. — Joaquim
Marra.

O SR. MARIO DO AMARAL — O nos-
so collega dr. Gurgel apresentou duas emen-
das, á segunda das qunes cu desejtiva apre-
sentar uma sub-cmcnila. _ ¦

Aquella emenda determina que a armação
metallica do mercado de S. João seja remo-
vida c adaptada ao mercado de Pinheiros.

Todos nós sabemos que a armação do
mercado de S. João foi feita ha mais dc 10
annos.

O sr. Carlos Botelho — Ua mais, talvez,
de vinte.

O sr. Mario do Amaral ¦— E' provável,
portanto, que cila não esteja em condições
de ser empregada noutro mercado.

Por esse motivo, vou apresentar uma sub-
emenda á emenda apresentada pelo nosso di-
gno collega.

Vae á mesa, é lida e posta cm discussão,
juntamente com o projecto, a seguinte

SUB-EMENDA

Onde diz: "serão removidos e adaptados
no local, etc", diga-se: serão removidos e
adaptados, si ainda forem aproveitáveis, no
local, etc. — Sala das sessões, 21 de março
de 1914. — Mario do Amaral.

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto
cm votação e approvado o requerimento do
sr. Joaquim Marro.

MEXE-*

Foram concedidas na Força Publica do
Estado as seguintes licenças:

De 30 dias, para tratar dc sua saude, a
Henrique dos Santos, primeiro-sargento do
2.0 corpo da guarda civica;

de 30 dias, para o mesmo fim, a Fran-
cisco dos Santos, soldado üo corpo de
bombeiros;

de 30 dias, pnra o mesmo fim, a Anto-
mo Francisco Rodrigues,
corpo da guarda civica.

soldado do 2,<
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VOX o ••..:--ii de flores, guardadas as ser caso de Jísreva,

Tribunal de Justiça
CÂMARA CRIMINAI,

Sessão ordinária cm 23 dc março dc
19M- . .Presidente, o sr. ministro dr. Xavier de
Toledo; secretario, o sr. dr. Luiz de
Aranjo.

Passagens de autos
O sr. Almeida e Silva passou ao sr. Bri-

lo Bastos os aggravos 7056 c 0924 da ca-
pitai.

O sr. Brito Bastos ao sr. Campos Pc-
reira a crime 6596 de Itapolis c o aggravo
0907 da capital.

O sr. Campos Pereira ao sr. Philadelpho
Castro as crimes 6677 de Pilangueiras, ijfioi
«la capital, Cóio dc Pirassnmniga, 6055 dé
Casa Branca, 6ó.|o de Dois Córregos, C6ç>6
de Santos, e os aggravos 6943 dc Santos,
7101 do Rio Claro e 7105 da capital.

O sr. Philadelpho Castro ao sr. Almeida
c Silva as crimes 6Ú42 dc Patrocínio do Sa-
piicahy, G652 de Araraquára, C713 de Soro-
caba, c Ú676 de Igarapava.

Foram expostos os seguintes aggra-
vos: 7089 pelo sr. Brito Bastos e 705o pelo
sr. Philadelpho Castro.

 O sr. procurador geral do Estado
dou parecer nas seguintes appellações cri-
mes: 1Í392 de Sanla Rita do Passa Quatro;
Clioó de Bauru' c 6712 dc Mcgy das Cru-
zes.

JULGAMENTOS
Habeas-corpus

N. 2009 — Caconde — Pacientes, Sebas-
iião Gonçalves c outro. — Negaram a or-
dom á visla da informação do sr. juiz de
direito e assim justificada a demora oc
corrida na formação da culpa.

N. 2010 — Santos —- Paciente, Manuel
Ramos — Requisitaram informações do sr.
delegado de policia de Santos.

N. 2011 — Taquaritinga—Pacientes, Azi-
iio Assis c oulros. — Requisitaram infor-
mações do sr. jniz dc direito c delegado de
policia.

Recuso crime
N. 3088 — Capital — Recorrente, Joa-

quim das Neves Ferro; recorrida 3 justiça.
Relator, o sr. Campos Pereira. — Deram
provimento.

Appellações crimes
N. IJC50 — Barretos — Appellante, João

B-iptista dos Apóstolos; appellada a jus-
tiça. Relator o sr. Brito Bastos. — Deram
provimento.

N. 6ÓQI — Caconde — Appellante, o juizo"cx-officio"; appellado, João Domingos
dos Reis, vulgo "João Igncz". Relator, o
sr. Brito Bastos. — Deram provimento.

N. 6620 — Rio Prelo — Appellante, o sr.
promotor publico.; appellado, Joaquim Pro-
bio Pereira. Relator, o sr. Campos Perii-
ra. — Deram provimento.

N. 6**íí3 — Piedade — Appellante, o sr.
promotor publico; appellado, José Pereira
Domingues: Relator, o sr. Philadelpho Cas
tro. — Deram provimento.

N. (A63 — Capital — Appellante, a jus-
tiça, por seu promotor; appeilado João Na-
tale. Relator o sr. Philadelpho Castro. —
Deram provimento.

Recurso eleitoral
N. C316 — Tatuhy — Recorrente, Bet

nardino Gonçalves de Oliveira; recorrida
a Câmara Municipal. Reiator, o sr. Brito
Bastos. —- Converteram o julgamento cm
diligencia, para ser informado pela Ca
mara.

Aggravos
Deserção — Itapira — Aggravante, Josr

Giberti; aggravado, Francisco Antunes
Garcia. Relator o sr. presidente. — Julga-
ram deserto o aggravo.

N. ... — Deserção — Itapira — Aggra
i-ante, Ramiro Garcia c oulro; aggravado,
Francisco Antunes Garcia. Relator, o sr.
presidinte. — julgaram deserto o aggravo.

N. 7U1S — Capital — Aggravantes, B;-
nedicto Franeo dc Oliveira c sua mulher 1
'•utros; aggravada a Câmara Municipal.
Relator o sr. Urito Baslos. — Deram -jro
vimento.

N. 7052 — Santos — Aggravante, dr.
Gastão Ayres; aggravada a massa fallida
i'z L. Ayres c Com?. Relator o sr. Campoi
Peitira. — Deram provimento e mandaram
eanctüar as palavras offcnsrvas ao jui/, íi
cando advertida o advogadj pela meonti-
ntnria de linguagem.

N. 7070 — Capital Aggravantes, d. Jo-
srphina_ Ribeiro Gavião c outros; aggra
vado, Francisco de Sampaio Moreira. Re
lator o sr. Campos Pcnira. — Negaram
;.rt vimento contra o voto do sr. AlmciJa (
silva.

N. /C<)4 — Capital — Aggravante, a The
S. Paulo Tramway I.ight and Power Com
pany; aggravados. Jacob Antonio da Silva
Pedro c outros. Reialor o sr. Campes Pe
reira. — Deram provimento conlra o roto
i!o sr. Ahreida c Silva.

N. . 7035 — Sorocaba — Aggravante.
Achilics J. Montuori; apgravzdos, os me-
nore-s Gustavo e outres. Relator o sr. Phi-
Udelj-no Cis tro. — Nãa tomaram conhe-
cimento.

N. 7<J7S — Capital — Aggravantes, Dante
Ramenzoni e outro; aggravado, I.ui* Cor-
rèa Leite e relator o sr. Philadelpho C25
Iro. — Xjo tomaram conhecimento por nãc

Èoram .ÜJPijmisí.al
Denuncia improcedente. — O sr. dr. Adol--

pho Mello, juiz da primeira vara criminal,
julgou improcedente a denuncia offerecida
contra José Biniberg c Manuel Moraes da
Silva, por crime de ferimentos leves.

Prisão preventiva .— O sr. dr. Adolpho
Mello negou o pedido de prisão preventiva
contra José Almeida Cnstro, aceusado de se.
haver apoderado de uni par de bichas com
brilhantes e uma "marquisc", pertencentes
a Francisca Alcaide, moradora á rua de S.
João n: 305.

Habeas-corpus — O sr. dr. Adolpho
Mello negou o "habeas-corpus" impetrado
em favor dc João .ijeiapi.'Pronuncia — *0' 

sr. dr. Adalberto Gar-
cia, primeiro promotor publico, pronunciou
Salvador Affonso e o cabo do exercilo
Ülcgario da Silva, como incursos no art.
303 do Código Penal.

Processo archivodo — O sr. dr. Ado!
pho Mello, juiz da primeira vara criminal,de
accôrdo com o parecer do sr. promotor pu-
blico, mandou arcfiivár o processo instau-
rado contra Ângelo Favilla, que atropelou
uma criança nn rua Florencio dc Abreu, com
o automóvel que guiava.

Foliam Civel
O sr. dr. José Maria Bourroul, juiz d.i

segunda vara civcl c commercial, decretou
a fallencia de Barne e Comp., estabelecidos
á rua Vinte c Uni de Abril n. 370, com ar-
inazein de seccos e molhados, nomeando
syndiços os credores Edward c Ashwortll.

A primeira assembléa dc credores reali-
zar-se-A a 11 de abril próximo, ás 13 horas,
no Fórum Civel, *,

 O mesmo juiz declarou aberta a fal-
lencia do negociante Alfredo Laurclli, es-
tabelecido com easa dc fazendas á rua Ge-
neral Carneiro n. 44.

Os credores Cesario Ramalho da Silva.
Matheus Candia c Fraielli Morari foram

-nomeados syndiços da massa, c designado
o dia 18 de abril próximo para se realizar
a reunião dc credores, ás 13 horas.

——• Pelo mesmo juiz, foi decretada a
fallencia de Ubãld fsulaif c Irmãos, esta-
bèlecidôs íi rua dc Santa Iphigenia 11. 20.*!,
nomeando syndiços os credores Nelson
Bechara c Comp., Elias Domingos e
Nagib Kaliahfre, realizando-sc no dia i3 i\c
abril próximo, ás 13 horas, a primeira as-
semhléa dc credores.

Os srs. Danar e Alub, negociantes
estabelecidos nesta praça, á rua Vinte e
Cinco de Março n. 135, requereram ao sr.
dr. Pinto de Toledo, juiz da primeira vara
eivei e commercial, concordata preventiva
para propor aos seus credores o pagamen-
to iulegral de seus créditos.

Foram nomeados commissarios os credo
res Nagib Chohíi e Comp., London Bani; ;
Sampaio Moreira Filho c Comp.. e designa-
do o dia 4 de abril para Sc realizar a primeira reunião dc credores.

 Ao sr. juiz «la segunda vara civel t
commercial foi requerida pelos negociantes
Hadad c Matisin, estabelecidos com fabri
ca dc sandálias c chinelos á rua do Ga-
torneiro n. 72, a convocação de seus cre-
dores, para lhes propor uma concordata
preventiva par.i o pagamento dc 51 porcento sobre os sens respectivos créditos.

A assembléa dc credres foi designada
para o dia 18 de abril próximo, ás 13 hi
ras. no Fórum Civel.

Os credores Gabriel Soncri c Irmão, Sa
lim Mausur e B, Maranghclio foram no-
meados commissarios.

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. Vicente de Carvalho.
Promotor publico, sr. dr. Sebastião I.oho.
Escrivão, sr. coronel Evaristo Paiva.
Entrou hontem eni julgamento o réo pre-so Francisco Guagliauone, incurso no arl.

2t)i paragrapho 4-0 do Código Penal, porhaver assassinado a tiros dc revólver o so'.-
dado dc policia Alírcdo Maris.

O aceusa-Jo compareceu acompanhado de
seus defensores, srs. drs. Álvaro Teixeira
Pinto Filho e Mario Dente, sendo aceusado
res particulares, por parte da familia dà
victima, o sr. dr. Marrey Junior e Al*-
xandre Mariani.
.0 cj.istlho de sentença ficou assim cens-

lituis-i:
Srs. João Ilranch Ilzeker, Benedicto Pin

to de Oliveira, Bened:cto de Camargo, lu
ganha Pereira de Artigas. dr. Fcünto Optiz.
dr. Oclavio Paes de Barros, llenedicto JoscGomes Ribeiro, Bernardino Cintra, Her-
mes Ernesto Alves de Uma. Manuel Aguiar
Pereira dc Sousa. dr. Amanlio Rocha e JoãoVictnte Gomes Marcondes,

Os debates prolongaram-!., atê a5 2i ho*
ras da noite.

Em seguida o conselho de sentença reco-
lheu-se á sala secreta, de onde voltou uma
hora e ratia depois com a condemnação dc
aceusado a dezeseis annos e meio de pr:-
sáo cellular.

O jury negou a justificativa do art. 35
paragrapbo io do Código Penal, invocada
pela defesa, isto é, que o réo commeltendo
o crime rc-Utlu 3 uma ordem illciral

SECIUCTAIUA no intriiiob
Por neto dc hontom, fni nomeada n nor-

niallKtn aooundarla, d. Adelaide ilel Nero,
parti .'iiib.stltiili- o adjunto do (jrupò escolar
modelo do rirassiinuiiBu, Julio do Amarnl
Curvai lio, durante o kciu Impedimento,

Ràquqrlmohtòs doupáchado")!
Do l.uiz Ila-iE.-ird Lofiert, — JunLc attef)-

tndo do pobreza:
do Pedro dc Macedo. — Rim, em ler-

nioo;
de d. Edith do Andrade Nunca Pcrolrn.

— Indeferido;
do Salvador Ovidio do Arruda. — ,Tuu-

tlfieo, em tormos. Communlcou-so a I'".ã-
zendu;

do d. Itita Ferraz C.inelll. — Sim Com-
münleou-80 0. Fázeridft;

do d. Mariu Amalia do Cnüti-o. — Nãn
lia cla.iso varra;

«lo Eduardo .Tone Garcia. — Ao dire-
ctor do grupo da Cajuru', para attendor,
havendo vaga;

do d. Francluoii Luzia do Oliveira. —
Ao direclor do grupo do S. Vicente, para
proceder do acpOrdo com o parecei' da
secçíío;

do Henodictò Tondolla. — Pague-sò o
ordenado do accôrdo com o artigo 72 dn
Consolidação;

do d. Ercilia Ceatalnl. — A' Diroctoria
Geral d.a InsíruésKò .Publica;

do I.,Ino Pinheiro de Vaseòncollos, Jo-iO
Augusto Fessel Junior, d Magnojla Simões,
d. Virgínia ãa Clama Maurcr, Llelnlo Al-
ver- Cruz e d. Leonor Sohlmldt, — Insere-
vrim-se;

do d. Adelina de Oliveira. — rtetire o
titulo de nomeação.

•:• *
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Foram expedidos alvarás de folhas corri-
dás aos senhores Elias Palrick e Nagib Pa-
trick.

Requerimentos despachados:
De P.cnediclo Alves de Sousa — Sim, ao

sr. commáhdaiiíç geral;
de Antonij Augusto de Barros c outros —

Sclleni a petição, querendo;
dc Benedicto do Espirito Santo de Pira-

póra — Ao gabinete de Qucnxas.
Officios despachados:

Do delegado dc policia dc Tròmembé —
Ao delegado de policia de Trcmembé, de
accôrdo com o seu presente officio, que dc-
verá ser devolvido a esta Secretaria;

do delegado de policia de Apiahy —Ao dc-
legado dc policia dc Apiahy, para informar
c devolver;

do delegado dc policia dc Capão Bonito.de.
Paranapamcnta — Ao «itiarlo auxiliar;

Re-jiicrimcntos despachados:
Dc Benedicta Edwiges Dinardi, de 18 d:

fevereiro ultimo. — 2.0 despacho — Inde-
ferido:

de Anna Gláudina de Oliveira, de 8 «lo
corrente. — Habilite-se legalmente;

de Raymundà Màlaman, de 10 de março
correnie. — Attcndida cm aviso n. i.«jgi,
dc 28 de fevereiro, dirigido á Secretaria
da Fazenda;

de d. Maria Isabel, de 28 dc fevereiro nl-
timo. — Altendida cm aviso n. 1.501, dc iS
rie fevereiro de i«jl.|, dirigido á Secretaria
da Fazenda.

 Officios despachados:
Do delegado de policia da primeira cir-

cumscripção de Santos, n. io«3, dc 10 do
corrente. — Attcndido em aviso n. t..í«*)i,
de 28 de fevereiro ultimo, dirigido á Sc-
cretaria «'a Fazenda;

do delegado dc policia de Mogy-mirim,
n. 30, de 11 de março corrente. — Attendi-
do cm avisos n-. 8.16S, dc <*) de dezembro
dc 1913, c 1.028, dc to de fevereiro ulti-
mo. dirigidos á Secretaria da Fazenda;

n. 40, de

lã .do cor-
de 14 dò

dp delegado de policia de Uu
11 do corrente. — Sim;

dos delegados de S. Carlos, de
rente, e dc Itapetininga, n. 11,
corrente mez. — Approvado;

do delegado dc Itu', n. 54, de 18 ,\o co
autorizp.ção: pedida pararente. — Concedo

o tratamento;
do delegado de Piracicaba, n. icg,' de 17do corrente. — Apprcvo o tratamento fei-to c autorizo a sua'continuação.
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ransmiltiram-se a Secretaria do Inte-
os pedidos de diversos ob;cctr;s párais escolas do Bom Retiro, regida pela pro-

Homem deíessora d. Anna Marcondes
Mello; do bairro de Gt apira,. , regida pelo
professor sr. João Bayerlcin; c da estação
de Taipas, regida pela professora substitu-
ta d. Malviná Nisia dé Assis.-- Foram expedidos titulos dcclaratorios
de tempo aos srs. Gustavo Vieira, continuo
da Directoria de Policia Administrativa c
Hygiene c João Branco de Araújo, ajudam
te dc veterinário do Matadouro Municipal.Requerimentos despachados;

De Autonio Fabricatorc, Amélia Sousa
Bastos c Agostinho Damaso, pedindo liceu-
ça. — Sim;

dc Stefano Damiani, pedindo licença;
/«lão Gonçalves dos Santos, sobre obras. —
Sim, em termos;

.de lírnçsto Mazzucco c Ângelo Cella, pe.liindo baixa do lançamento. — Sim, pagoo primeiro trimestre;
de Josc liruni e Alfredo Santore, sohre

I-inçamtnto. — Indeferido:
de Armando Marchi, Guilherme Gome*

Rosa c Aiitdnio C Meichert, sobre impostoIndeferido á vista «las informações;
de Luciano Fiiiola c Jo5«: Albino Vaz, so-

bre imposto. Como requerem;
dc Pi \V. S. Kehl, sobre herma. — Appro-

vada a»t*lanta e designando o largo do Co
ração dc Jesus para ahi ser cregida a her-
ma;

dc Luiz Barci, sobre imposto. — Pague
.1 imposto nos lermos do art. 37 do acto n.
247, de i*V7;

dc Cortumesdick, sobre imposto. — Man-
tido o lançamento de accordo com a lei, fa-
ça-sc a modificação do nome;

de Carlos Rcmedi, sohre proposta, — Na-
da ha «pie deferir;

dc Marcelle loannc, f.uiz Gcrgonc, João
«Ia. Luz. Jusc Gidac.s, dr. Sebastião de Mc-
deiros, Luzia Bitetti, drs. Nelson Libero -
outros. Armando Rosa c Januário Parolc,
tobre lançamento. — Attcndidos: Matheus
Crancianillo, A. Bassoni, Joanuim Vieira,
Henrique Augusto Gonçalves Ferreira, dr.
Rcginò Aragão. Giuseppe Gonçalves Relho,
Seraphim Rugállc, José Pinto dos Santos.
|õáo Amirabli, Caries Erman, Antonio Pa
nicre. Brasilina Amélia Pedroso, II. Canta-
ni c Filho, Mnnuel Asson, Pedro Cianciaru
Io, Giacomo Storne. Antônio Mastro Roc-
r.o, Mario Ginone, Jos*é Vieira da Silva, An-
gusto e Salvador Rosa, Miguel Mchllo, Sal-
vador Antonio Serroni e M. c. ffell, pedin
do approvação dc plantas. — A" Directoria
de Obras e Viação para os devidos fins.

Devem comparecer tia Dircctiria do
Expediente, Assentamento- dc Empregados
è Instrucção Publica, para esclarescimcntos.
os srs.: J. A. dc Oliveira Coelho c Marcos
Favali.

Acham-se approvadas. na Directoria
de Obras e Viação, as plantas dos srs.:

Tiburtino Augusto Mondim, uma casa,
rua Bugre; Julio Micheli, um predio, rua
Anchitta, 5 e 5-A: José Joaquim dc Frei-
tas, tres predior. Voluntários da Pátria, 1
c S; Vittorio Livio, seis casas, João Boemer
n. «J9; Manuel Robilotta, duas cazinhas. rua
Nicihcroy junto 00 n. 1; d. Joaquina Rosi
dí Jesus, nm muro. rua Jnlio de Castilho;
Fausto Rodrigues Fernandes, um predio,
rua Margarida, 16; Francisco llosuhy, uma
casa, rua Dr. Freire n. ç,b; Virgílio Bote-
lho. modificações, rua Theodoro Sampaio.
esquina da rua S. José; Gustavo Brcsser.
um muro, rua Santa Gera, entre as nias
Brcsser e João Boemer; Abrahão Andraus
e Irmão, um muro, rua Pagé, 3; Augusto
Coutinho, t:ma casa, rua Bueno dc Andra-
de n. 51; João Perrelb, transformar, rua
Gazometro. 25; João Boemer. uma casa.
rua Thomé de Sousa (Sant1 Anna); Ra-
phael dos Santos, uma casa, rna Augusto
de Toledo, n. 13; Lniz Augusto Ferreira
Junior. uma casa, rua Cousolação n- 459;
Francsico Maiarazro, uma ca; a, rua Ber-

imrdina de Camoos* .Rejriiu» Ansão. um

tcrr.-.ço, rua Ypiranga 11, 9; d. Drolinila C.
liiienu, uma casa, rua lioa Morte n. ú.í; Sc-
verino Cerniu, um armazém, rua Bucn.i
dc Andrade il, 42; Vittorio Piriott, c Joié
Cay.iccliiòlllj 4 casas, rua Silveira da Mot-
ti, ns. 01 a 97; Miguel Ambrosio, uma casn,
rna Mo«'ic:i 11, 168; Armando Relnatid, uma
casa, rua 13 de Maio, 153.

— Devem comparecer na Direcloria de
Obrai e Viação, para esclarecimentos, os
srs.:

Abel Victor Beringcr, Gustavo Barhcri,
Fràíicisco Colãngclo; João Ròmuld de Ma-
si, Urbano Paiiscré, Oito Gaetcncr, Josi:
M. Gaide, Giuseppe Pagliaro, Domingos
Barbosa, Antônio Josc Nogueira, ««.ntonio
Vaz Porto, Manuel Felicíssimo Gimeir.i,
Francisco Castro c Anlonio Garcia,

— Na Inspectoria Geral dc Fiseilização:

Pelo fiscal
eòiisíriicçS.**,
rua Oddricri
1,0 da lei 38
níültado cm
das Posturas;

pelo ílãciil Enéas Pinto foi imiliado o sr,
Ângelo Slmótiini, em 10$, por infracção d«*jart. i6.| das Posturas, e em 30$, por infrac-
ção dn artigo tC$ das Posturas;

pelo fiscal A. de Vasconcellos foi inti-
itiailo o sr. A. Barjas, para, no nraso dc 4Ihorn-'., mandar e::tingnir üm formigueiro
csistente 110 terreno dé sua propriedade, si»to á riia Leite de Moraes, sobe pena dí

Ai Figueira foi embargada 1
n rua Anna Nery, eiqttiia dl
Mendes, por infracção do arl;
c^o infractor, sr. José Momo,

30$, de accíirdo eom o atii 9.0

multa.
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Bolsa !?e S. Paulo
OFKKltTVI P.SI !8 DI! MARÇO

fundes piilillccs:

Apn.icf"*» do Kstndò, 1»ac(*.,'- céríct ,
Méiü; 7,1» ft 10,* íprtes
Mem.«lo f. 7.Ml.('00 . . . ,
Piem Aiiülllo Airrlcnln, fi 010 ...
Apolleei dn rjniJn (So/0' , , , .

I -otrcfti,
rumar o rto P. Pnnlo, do 6.° crnprea*
IÍmO .r-.it.

Mr-n dc 7 OfO ..... .
Iilcm «ln ?,n 'érle
Arnmqnnrn
¦''ft.mf.rn de Ainnnro . . ' . • .''fitr.nrn ile Atlhiln ..',,,
fTntnam do Arfirnfl ! • ¦ » i •
í-ninnrn de Avnrô i . . ' » • •
rnmp:n do H-irlry. -.«ti)
Cnmnrn do ArirnpoHa , . ¦ . ,
rnmnrn de Wnnn.. . . * • i •
Oninnrn dc Hurrelni ..••¦»
¦"nmnm de PotttfMtrL . , , , .
(fimnrn dn ('nrnpftvn. . , • r .
rflmnrn do Orirpiro * . . , t
f'furtam ds CflmpIiirtB
(Tnmfiifri de Orn-Hnhoi
f-nmnríi do Opivnry. ....;,
íin mnn f,° í-alnrrt ......
Gftmfirn de Dá* ca Irado
Camnrn ân K. S. do Plnhnl, cx-J.
«'innf.rn lio Katlnil
rnmnrn «li F-nncn
¦"nmnrn rte fliinrát.lignsfd, , , ,
Câmara de ínTnpfiva. , . * * .
«"prmrn do Ifuvprnrn . . i , ,
''nmnrn rle Msr-re
Cnmnrn rle Il.ltlni-". . . . , i ,
Qtimftni do It-iTt-*Í|nlnsa , . - ,
Cnmarn Mo Mnplra .... , *
Cnmr.rn do ünlintra ......
fnninrn, «le Jilhellcntinl. , , , .
('nmira t*c JíifíTchy
l"'rmtrn de .IftrdinnpolK ....
namara de Jahrt 7 oio, ....
ftnm-ra rln .Turdlnlijr, l'r. ÍOO . .'nrr.nrH do Mnllftn
Camarn de VnoAcn''nmnrn de Moíry.mfrim . . , ,
Cnmarn de Mrny Onnsfri . • . .
ÇsninfR do Orlandia. .....
Onmnrn. do Pfrtdfuríonhangnfca . .''í-nirtríi do Pcdrpirfl' ,
'"ninnra de !,",ernoIra*j
«'nmnrn ile PUnn-vielra». . , i ,
Camarn do PlnwnnmiKn , . . •
fntnnm de 1'irnlil l'r. EOJ, . . .
Cnmr.rn «lo l-lnclcnbii
Cnmara dc Porlo Feliz
Rlbeiril-i 1'reto , ,
Rio Preto......,,.
,'»lto rto Urt , 
Cnmara do S. Pornnrdo, frv. 500 .
r/amt.i de s I. ilu Rnn Vistn
''«mura do l!lh. ünnlln. . . .
«'nmnm do Santa lllla rio 1'assa
Quatro

Cnmnra do 8. f>nz rto Illo Fardo.
(*nmnrn do W. redro
Camarn de S. Cnrlo»; .....
Cnmara dc 9. Jofio da ílocalna. , .
Câmara de fl. Joié doa Campne- .
Cnmnra do S. Josó dn Rio Fardo.
Camarn de S.. Marmei ....''nmnrn dn Rcrtllnslnlin , . , ,
('amara rio Rert-a Nepra . « • .
Cnmarn do Talutíy
Camnra de Tnt-np.rltlnga . , , .
ilmrnrn ile Tlcli
I nmnrn do Limeira ......¦mnrn rte Lorena , .
Camaia dc S, Rc-i\,>,ti
Camnrn do S. i*lnifiri
Cuni nra de TJbernh.

ACÇOES
Oao opí:

('ommsrnlo e Inriu-trin. , \ , .
S. Paiilo ........
i-ie.-n, n no dln»
Vt.úls, ds f. Pnulo
ldcm. n lin die.»
Cornmereinl rto K-tado iio S. Paulo

rrm f." oi"
ldcm. n ro «l-ns
(¦nn(-in.cçt5pf o rltMcrvai oom -lOnlo
rridiírtrjFhl Ampn-enso

Çrriiphnlilosi1'nn'lsln, Illl
l-io.-n. c| riU 0[D
Mrxyana . 
Idom. n ín dlns. rt v. vendedor .
Força e Ut?. do Juttdlahy. . . ,
retepíiónloa do Por» o 
Krtanc. Kíet-t.; Int. . . , . , :
[ tetn, com fo om ,
N-aoufAcluroirh Panllnln ...»
Irídmtrtal /çtlbnlana, .,«..,
I.nz o foiça Caplrnry . * t . •
I Stlioffraphia Rnrtmann . . , ,
Ol-.-rn." PirMlrn-» ,
Kftr.tdn de Fêrrb Perft.s-Ptrnporá .
r. e Tocldns S. llento
Ki e l.nit de ÁrnttQnry . . , » ,
Tfíephnrilçn DfnftonttDa ....
ídctn oont 70 i>[n ...,,,,
?atibn'tâ Indii-itrlal ......
Cnifln do? Uefínatíoi-e.t, , . : .
I'nüiljtn r, c Lm
l-iii-IMü do Fncriíln Kleotrloa . :
("itlsn Sliiliia «Io Cer.sr.es Vltallclis
li. IV.-ro Au». "anla llarbarn. . .
Fnhríçn de Pnrnfiuo» . ....
fmniovels o Conf tro oçflefl. . . <
Itt'!. Aer. de fíimru-ho» ....
!-'nc. Annn. Cnsa Vnnordcn . . ,
(Vrvoj.t Oaannbarrt
Corfurrie dt* Cair.ptnnii
2ou, Anony. Caen ünncnrtn Leo*

ii 1,1,-is Moroirn
Aêrtõoln PasÜdo «Banharfiò*»- tnt.
F»i,r'l 9. Pnnlo
At-iin» Min-rrisBanln l!osnoMO/o'''iloado Villirn. . .
"n'-inlile!i> 'lo.-lolnho Cresol. . .
'--íin " Csmolln» do nih. Proto .
MMnora-nPifo**"de H, Paolo, . • .
liVm. UU dln* . , . , i i
Vizinho PanlNta . . . . • •
Ffttjirlftn de Papel, Int. . . « • *
r-TíronMrn Paatoril. «ot. , , . ,
IViItsH do Tinnsnnrles , . . s
c»-inil dn Armu-en» (loraos. . ,
Psnlisin d» Irewitos cí DO 0/.. . ,
Aif. o l'n«l d'(iesle do S. Pauln ,
«Ortbn*! de Rarreto?. . . . •
•-'nrn.rt.aiia Paolf«ln¦*. Paulo Alrartralaf
Pnullsln de Itlpotrloldailo ....
IntftmHotonal do Armaxan-J Geraes
'•omnanhfn Met.i-nlca . . . , .
PfluHitfl de Loura Itiraattflda
Emn Paulista do Melliursníciitoi

no Paraná . . • *
Imllistrlsl de .-". Cnrlos . . .
Tolephonlrn de B. Panlo ....
Pabricadon» de P*pel ....
("orninlea Inillislrlsl do Otascn . .
Produetns ("hlinloos .u. queirot.
relonhrninn de Fasina ....
3. Mernnrdn Fnhrll
Kmp. Kleetrielilaile do Araraquára
Flnc.ln Teeldos N. S. da Ponte. .'Ar Moaldo'* ......
rrononllldade 
Mnnnfnefora Plfiüçabnna. • • ¦
'»*ral de AntomnreU . . . • •
Amlderln Pnullsln. .....
F. c I.nz de Chcraldnha . • ¦ •
F. o l.ns dc lilhi-irín Preto . . ."* 

A. sCaia Viniorden».....
laxl-nonidnt.l
Aurirolii Feuil-da
Força e I.nx s. Valenttm . . . ¦
Kmii F.leetric» Pi Paulo «¦ Illo. .
Mnlerlses para r-on-lmccfics, . ,
S*aetona1 de E*»lnmparla ¦ . • •
Caiipelllficln Penlchlo Pepo. . ,
Jararetiy-Indnitrtal .,.•••*
1'iirttdnra Marx
DIvercAei. :......•
Fiação o Tecidos 1'loattl Gambá .
CnliiO Miilua
llntua Urasil
A«tna e Kiitoiios de Baanl , , .
Insiliuto Paulista. ......
ludiisltlal rie P. taulo
Icleladnra Predial, ......
Idem, com 40 oio , •
Pmslleira l*uMlclíade. com «7V.
r. P. c Lui íe Paranapanema .
Pantftta de Armazém (ierae; . »
Cln-ematonrarhlra Rrufletra. . .
AntomOTet- Garsicens Reunidas .
Iraccio l.nt e Forca Parabjba do
Notto

Moinho Central de Ribeirio Prelo
Pul Panllsta  . .
Tecidos Concórdia . . • .* , •
Pla-áo Tecidos S. loAo. ... . .
Parojtic Balneário. . t . . . .
L e F. Panta Crat
ladnitrlal de Camptoai • • • •
Pu-tlisl
Panllsta de Droçu Int. ....
ipor*. e AlUaeçfies 
E. de Ferm rtmtoi do JordSo. ,
Mannl, de Charèos Ilalo-Braslltlra
l.'amrtn»!n Trairrio. Kcn-a e Lna
Vidrari-i Panta llirlna
Li';:'.iM.' Katt-ftrlck ......
reclilos sutnr»
Fsbrica de Tecidos Vi.L-icci , ,
ElectricliLide Coruata
Onlral Electrica rie Rio Clara. .
Electrlclriade de tlauri. ....
Mir HaniT
I. Imp. Coni. coin V)»l» . . .
Ir.: j»ir:a e Commereio Oa«s TcO*
Prerlttsncta—Ulu do r-rní'ii. .
U-----.... -r*. ,'í. <r,- ,-;*- c. , j y\. , .

Vendi* ('nmnrn-
rtorf" dores
lidi"**; !n!.-'$íi(iii
itOro$ r-mjno

i.iaM-, r.waníki
fonseco

P7S0OO svtwi
DlttKt) S6JC00

osinoi —

H55CÒ0

fosono ~
POfOOO

8Ü.Í0OO Í6Í0OII

B5*iSiW0 PfISOiO
70 «1000

70*00*1 . =.
eo$oo:i —

ROtOO.-) oosooo

fOÍOOO -

5$C00

soíoro

tcorimo

87.5' ro
lUlfOCI'

fíiíMKI
1IBÍC0I.

KlíOM
TDÇOPU

72f}0K

23Í0C3

8I2S0U0

2C7ÍOC0

icoíoDO koí.0-):-

lOOfOIO si ••oco

t2J.$0*10

f0$ooo

!S0$J:0

S50ÍM0

2C0Í030 —

sor50»: ns?coi

- Iooçoí:

KOtOOl iwt-c.v

FiVirlen 1'smrilonn. .,,,,,
üslni K.thcr
1'nrci o r.ili» de TIoW . , . , ,Forcn o I.nz d-* Jnhi*i , , , , ,Lili e l-v.rcn de Jaboticabul . , ,Ferrn ünnnllarln f-lloi
límp. Melhnrninent v Urbanoi, ,Parque Palnenrlri. ......
A.nínrelííM .....
Itiinnn d? Força e Luz
Molhoramentos Poen» do Caldas ,
K o !., Morte do .'-*. Pnnlo . , ,
Aitie o KtíoIIo» flnlln do YW , ,llnrnl. Commereln o Industria , ,
Cal.Çfiíío Roeíia , ,l>mri|iiplrii A?ua e ICzsoltoi , ,
Plnhnl PsliHI''•Hnrll do Alnrrndlnho . . , .r'ihrlpi> do Moins llnllmann , , ,

i)RBEirrbitB8

Amideria PanllMa . . . . . .
trrie-la Rfiptn Parbnrn . . . ,
intnretlen Psnlistn ......
A'iita e Kjcjiottns de Hãtirú . » 4
trna o límOIlns Palio do Urt . .
.¦çtin e. J,m Moíry-intrlni . . * .
¦Vfttia e RxffOtto» de Hlh. Preto. ,
Pi-neo rinlfio
Idem n 60 diaa *
^inrmatnfrrfr.htnn Prnollolm . , .
Ctjntral dí Atmn7.í?n» Geraes. , ,
Corltime Aínia riranon
Rlentrlea Uln Claro
Pf not 11 Osmlia
Pastoril Alnrrndlnho
Parone Hnlnearlo
T. Lu- P. Mãllis. Psrnnnnnnoma .
Mnnnf. de dian^oi Italo-Rraullclra
•"r-ln-frhl dn Ribeirão PI rca . .
l|er:-l!o:i:i! Pnull.ln
P. do Oóste do B. Pnnlo ....
l-orçn o í.nz d? ntcnhlnhn. , ,
Pinhal l'ntirll -.
¦ v,rtt.-f'i P. e l.n? , t
PÜaMxia de 1'nercia Klccinca , ,
F, l„ " Valentim ; .
P. Treldos N. Pephnri da Ponta ,
'"spr^lllOein Perrieelilo Pope , ,
i"'rH. S, "nulo o Pvlo . . . • •
C.errmiea *V'Ma Rnmmy». * . *
rooMos lÍToTifíÕrdfã-- . . . «
tínlflo dos líonhadorca
Oltrildarn Mart
-nor' p AlríteçfiPJ* ....*•
Peteohonierí r'n Pnrani ....
forr'1 n i.nz do .fr.hrt
$. Perro do Honrado fr. finíl . .
\írna «*> Kyeot. Moer? dn? Crozea ,
liánirinlo Kowaríck ......
Cnmnin?lrn Aeua o KjtsroMoa . .
Comnanhln Var-rtnrdy ....
In-ihslrJfll Mosrrann d» Teetdoi .
ITatírtcrt de Meias [roffrnanii. . .
Porçn a I.riJE Araa.nar; ....
'.stradri de F. *-'. P.iiilo-ílovnz . .
"nlnlio Penlrnl do Illholriio Prelo
Fniliwtrlal do P. farlos
¦"nmrno dn lordíto"mn. Rtecirlcn Araraq;*inrn, Jnroa

de 10»/,
Mem, furo-' dp R "/,*.
Práííoanii Rlectricidnde
Snolertnilr AnoiiTma •() Kptado do*-. Pnnlo. 7 "/o
3ooí A nnnvma Cn"i»n "Vanorden".
r-imrsnUn Jleüinrnmcntns . . .
Fnblien de Teeldos P. Ir.fio . . .
industrinl de !-. rnnle
Fmnrr"n Melhnrnrhentos P. JoSo .
ffmpVera Kleetrtcidnde I-ehedouro
Fmrtreíf, MplliornrreTttosdo ParanA
Ferro Fprpillr.do «SjÇcx* ....
q. Perr.arrío Fabril
Nr.elo.i.il F?(nmrarin ¦ . . . .
Calçado nophn
Camnineim, TraóçAo.T.uás e Forca
Produetos riilmiens •!.. Outlrnsi
Vidraria Pnnfn STarína. . . , •
Innln Kosalln
-. Martlnlm
'alio Fnlirll
n*rijs e Korçá de 'Fleté ; . . . .
1.117, e Forra de .Tal-oUrnfcnl . ( .
Melhorsmenfòj de Paranaguá r •
Prtõfítf» ii Caríonacen* . «
Pp.llfsfo• Klpntrtplrtsd». .....
Viu Dn ?. 1'iiiilii-Mnllo drosro . .
Paraorterti-ô de Cleetrfcirtade. , .
p4Hil(plfl il? Armnr.enf OefoÒa . •
I-T-r e Forca de Panffl ''ruz , . •
Fnren e lu». Illbelrüó Preto. , .
ind ii* Mal de Onnnilhoü . . , •
Frthrícndom de Pararnso3. . . *
liMhoàranliin Hartrcnnn . * » •
Peru* Pirnnrtni  • •
iO:'rm. do Pnrretos. .,',,.
Purábvhfi do Norto ..,.¦•
Industrial .Cnsn Tollo»
IA.* o Fntçn de Jnndlahf . * .
Pnren e l.n» Horto db íl. Paulo .
lílsp.trlclilido de Ilairni: . . , .
Peecl*«irem de Seda. ......
Tolenhonlpn de S. Paulo . . .

C85*JO00

oõSOO-)
ÍOÜOOO

«JI5003

0-1*5003

i"5$00'

fiOTOOO
oosooo

E0$f05

100.-0M 51.$0C0

S4 f 00*1 COÍOOO

70SOO0

co5000

EPSOOO —

C0*fC03 0$0W

— 95:{000

67$000 —

B0$000
C850M -

Venda

40 letras
va,

Valores da Bois?
«lo cli:'. 23:
FUNDOS PÚBLICOS
dá Camnra de Caçapa-

letras da Câmara do Espirito
S:«nlo, «r-K-jurns, a
letras da
111:11 «ia, a
letras
rn',

Câmara dc Pirassu-

Cam.ira dc Ban-

300 aççocs
nanifi
cçoes

ta ile
r,c«*«"ícr.

50

COMPANHIAS
«la Companliia S. Ber-
Fabril, a . . . .
da Companhia Paulis-

Estradas de Ferro, a .
dt Companliia Mogya-

na «le Estradas de Ferro, a

DEBENTURES
T20 «lelientiires

Ti-leplioilie
uo «lelienliircs

de S. Paulo, a

da Companhia
de S- Paulo, a .

do Banco União

85Í000

«píooo

9l5"«Xio

ÜO^OCjO

I0?O00

3T5Ç000

2fi«J*iOOO

O.-Çooo

7o?ooa

Bolsa do Santos
Curto offleial de vonfla. ouMleai

Cambio:

í.etrns pnrtlenliircs
¦

bsneiirlas

OFiníSTAS

Vend. Comri
IB 2*1135 IS «lt
16 IlilO If, «14
15 SI8 15 S8IB1
15 mio 15 saisi

11 r. dlns.
00 • .

s 5 • .
• 50 • .¦fTnnco» onroí 000.

Apollnis.-
In 1'mprestlmo externo do £......,
15.000.IOO-0-0  — **•

1o Betado «le B. Pnnlo, d." rtrle. . . 1;000* «O*»
i > • . • 7.* • . . 1:000*1 04*11
• • . . . «.• . . , 1:000$ Mil
> . . . . O.» • , , l-.UOS 0401
..... 10." t . . 1:C0JS 9401

Lelras:
.Ia r»num Municipal de 3. Vleent*,
M-lnrn MfOOO —
Debentures!

•1» Uompsnhls «Io Tecolsuem do Scd»
lUln-nrasllolm. cx-Juroí . . . MI0M —

da Coinpniihla Central de Arminns
Oeraes. ex luro» tOJOOO —
Aeçftcsi

ta Co:n|-.inliln iv«ntlsla de Tc-eotsitera •" —
da Compnnhla KeRlstadora da Sanlos — I00$00l
do Mnlnlm hantlstu  -• —
da Companhin Paulista de Annateni

Oemes. . .-  - liIlíVOOl
1» Companhia Pastoril de Ribeirio
Pire.  —

da Companhia Internacional de Ar
mazens Oeraoa  •* —

da companhia Intermediária de Café
-'solos  —

¦!« Companhia Central de Armaiuu
Oerae. *»Í«H —

de Comr-.iplila do Peaca-Santos. . . Í2JÍO00 —
da Companhia Paulista de Vias Fet-

rawoniiTlaes t*^./^ -*O:$0O«3
ia Comi-snliU M.i irnni da Estradas

de Ferro e S-m.".-i«*3o ..... :80!000 :W|00»
da Companhia Pn.-llil  «¦"
da Companhia PauUita de Tema e
Colou!.--.cio UOtOCrl —

la Companbla Chimica e Agrícola
Bantlsu  — »

la Com; anhla Santista d* Bordado. »
laCompsnhla Knaaccadora e Rebene*

fleladoiade Uafe, ta»l, .... lOOtCOO —
âtk Companhia Ceramlc* Santista. . —
da Cnmpanila Santista d* Drogu. • •" T
Oompanhia Unlâo de Tranaportes "•
Companhia Auto Qaiage..... ¦"*¦
ia Companhia Islernaclonal Cise»

z-n-r¦- :nr nlei  •*"
la Ccmpaanla Agrícola Panilau . •»
ia Companhia Coaatnictoim de San»
to. -StE« —
foi dacUrad* a reada ne dia 21 do ccmatei

librai  i'<*0
Francos  61.(15

f

I '

• *J

-.
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CORREIO PAULISTANO - Terça-feira, 24 de Março de 1914

©
FUNDARA EN 187* - CASA DE COMPRAS EM HAMBURGO
.—¦—.«.., I «..—¦«¦«¦¦ 

________*__*____*_____*_*________ 
¦-¦ HIN «HH1IIIII—IMW l.«..._IPim<

IMPORTADO DIREITA DE

aScabasajas do recebe*-*chapa*» Lumíéfe,
Jengla, ftg-fffa, e E-üstaí f, üe í tidos «asa * am ra-
t*jhoaepa*!!eã5!*S.-íi!lakKrJatíJ*!3!Í*:k-5eWe!o-j--'

SERVIO. PARA A/ARDORES
Kewslsaçãíj e copias dc fsür^s e
chapas, com toda a pj^mpíííSão

OFFICINA. DK CONCERTOS DE MACHINAS
——— l'ltiinns modelos dc liolinlc ¦ ¦

MACHINAS DESDE 8$l)0*ií

ta Direita, n. 14 - Telephone, 16.826
Caixa Postal, 106 -

®

"-^--^mcnr.M»M.ITI»LJH.I^HI 
lliaiiaaa» »»ivu««»»mr..ujrrrjra«».,i.^»rar«.iü».»« *

JLO INTORES
CotaçOes

TÍTULOS DÜASILEIKOS

IPOUCES—Federaes 18811, 411/0 .
., a. „ 1805. 60/0 . .
... . FmiclltiR r> OlO.
._ a. ii 1003 6 0/0 . .

¦ffo-.ílO 
. .". .101° 

Convor"

M'OLl«JES-*ire(lchies 50 0* «joa .' .d. l'aulo. 1888 . . . . ,
,. 180» .....!'!'
,. (90J-. ',.'."!¦..'-.",'."¦..-.J

.. „ 1918, * 0|D... . ,, ......
|lo ale Jnneiro, Miinlottiall.lado, 50/0.llello Horlzosto, 1005, (i o/o .Leopoldina ltalliváy'Co., Ltd.. Slóok

H. Pamlo Kaihvay nò., Ltd., Ord.. .Hrazlllun Trnntlon L. anal 1'ower Co.
Ltd. Ord., ojt-Juro»'-razll l«nllwny Co., Lia. Ord. . . .Dumont CofTee Co., Ltd., 7 1/20/0 Cum
1'ref

Còhaóljiàadoi lnuleic», 2112010 . , 
',

Mexiam Western

Ilote Honlem
ti 7n
83 84
1)8 118
03 1)3

0J 07
80 Ml! |I0
(7 07
00 03
03 Illl
08 98
1-8 112 881]2
|J8 03

. C4 0,5
223 221

80 70 112
22 20

o 0 "14
75 1|4 74 7|8

Rendimentos fiscaes
Ilecebctiariii

jíxportnçSo Paulista
Exporlação Mineira.
Kxpocllentu ....
Impostos
Estnnipllhas , , ,

Cale de«apactaado i
Paulista , , .
Mineiro . , ,

Honda em Irancoi i
Paulista , 

' 
, ,

Mineiro . 
' 

,

BANTO», 23.

, 154 ' 731842
0011? 104

SUUIIIIO
5:6ãl*.SrV 9

Total,

Tolal

Total

_, m$8uu—..jílcccí:
35.712 e 44 kra.

22j e 8 I».
88034 e 25 ta,

178.863.67
. 056,411

17U.2J0.07

EXPORTAÇÃO DE CAFE'
SANTOS, 23

Relação .'dos exportadores nue pagaram
direitos na 'Recebedoria 

de.üendas:.
Café paulista: .-,* -,. , í»'

Arbuckle é,. Companhia . .
Saccas . ., „.. . ..
Çrancos . ¦.¦-.¦,"¦.¦- i

Uarcl, Rand e* .'Companhia '.'

Saccas ..... ;.
Eraíicos- . .. -..' .

Tlieodor Wille e'Companhia
Saccas

Para Santander:

Leon Israel c Bros . . .
Para Vigó:

Dr. A. de Castro. Prado .
Pascual Gomei e Companhia

Consumo de bordo:
Antônio Ribas . '. . .

Total . .

BniMMWtf

Sacc:.H

508

Erancos
icrrcnncr, íiulow «

Saccas .
Francos

Socit'.é Financière
Saccas .
Francos

Eugen Urban .
Saccas

Companhia

Nossack

Leme

Francos ....
e Companhia . .
Saccas
Francos ....

Ferreira c Companhia
Saccas
Francos . ...

JulmSlon-e 'Co.,' Ltd. .
Saccas
Francos ....

Ennor ....
Saccas
Francos .' . . .
Santos

Saccas 
Francos . . . .'

Diversos ¦ .•  . .
Café mineiro:

Leme, Ferreira e Companhia
Saccas
Francos ....

W.

'.cite

Cj :8oo?coo
1.5-oç.o

75 .-.ooo
30 :i'.|ft".|yo

7.C01
35.U07.5.0

21:6p3??8o
5.000

23.00.1,50
I2:y'jo*>rouo

3.500
15.000

11Í240Í000
2.025

1.3 •' 2.rr
4 

¦320'Bqpo
l.uoq
5.000

4:320$ooo
1.000
5.00a

2:2.So?3S.í
5*2<*j

2.6.11)
1 :'sss$í'oó 1

560
i.Süõ

358?500
«3

. -lis
32.|?ooo

75
375

i0i?.:áo

9c.CI30.1-.
222

006.. ;o

&\

CAFE' EMBARCADO
SANTOS, 23

Café embarcado no vapor sueco "Axel
Johnson", sabido em 20.

Para Buenos Aires:
Saccas

Diebold o Companhia . . 200

Vapor inglez " Demerara ", sahido em 20.
Para liuettos Aires:

. i Saccas
Eugen Urban .".... 500
V. Alves. Toledo e Companhia 500
Gustav Trinks c Companhia ." 21O
Hard, Rand o Companhia . iHõ

Total 1.102

Vapor húngaro "Duna", sahido em 21
Para Trieste:

Theodor Wille e Companhia .
Naumann, Gepp c Co., Ltd.
Societé Franco-Brésilienne
Hard, Rand c Companhia .
Companhia Prado .Chaves .
Diebold c Companhia . .
R. Alves, Toledo c Companhia
Nossack e Companhia ...
Levy c Companhia . . .
Zerrenner, Bulow c, Companhii
Leme, Ferreira e Companhia .
J. Cordeiro ... . .

Para Fiumc:
Theodor Wille c Companhia .
Nossack e Companhia .' .-

Para Vencia:
Naumann, Gepp e Co., Ltd. .-
Nossack c Companhia . .

Para Süakin:
Mich., Wright c Co., Ltd. .

Total . ,. K

Vapor inglei "Burmesc Prince'
do em 21.

Para New Orleans:

Companhia Krische . ...
Theodor Wille c Companhia .
Hard, Rand c Companhia . .
Leon Israel e Bros ....
E. Jchnston e Co., Ltd. . .
Societé Franco-Brésilienne
Levy c Companhia ....
NTossack e Companhia . . .
Naumann. Gepp c Co., Lt<L .
Mich.. Wright e Co., Ltd. . .
Leme, Ferreira e Companhia .
Euçen Urban

Consumo de bordo:
Zerrenner, Bulow e Companhia

Total . . .

Saccas
5.000
4.25c
'I.125
2.257
1.875
1.500
1.000

«75
500
401
250
50

500
125

Soo
125

250

23-583

sabi-

Saccas
8.365
6.300
5.001
5.001
4.000
3.000
2.150
«-750
I.2£0
I.OOO
250
250

38.517

Vapor hespanhol "Leon XIII", sahido
•sn 12-,

BELLI & CO. DESPACHANTES
aucceasoKES os carrarcsi a o>

8. PAULO - SANTOS * RIO JANEIRO

ALFÂNDEGA DE SANTOS
SANTOS, 23.

Foi nomeado dcspechanlc geral desta Al-
fandega o sr. -Apollo Silveira.

 A' agencia do Banco do Brasil, nes-
ta cidade, foi entregue, pela thesouraria
desla repartição,- a quantia de 90:000^:100,
por conta do saldo do exercicio correnle.

-— l,-oi designado o primeiro escriplu-
rario sr. José da Rocha Padilha para ter
exercicio nas conferências de porta do ai-
mazem n. 17, e o funccionario dc egual ca-
tegoria sr. Augusto Lopes de Sousa para
as conferências internas do armazém n. 10.

 Durante a semana corrente, os func-
ciqnarios abaixo desempenharão as sc-
guintes commissões:

Bagagem — Primeira e segunda classes:
Alfredo Seabra. • Terceira classe: Américo
de Jesus. Escf-ivão, Manuel Alves Garcia.

Arqueacão — Aügitsto Lopes dc Sousa c
Alberto F. Marques.;

Inílammaveis e correio — Ulysses Lobo
Vianna. ; ¦•:¦*,

Distribuição — Entradas, Françisíp Idall-
110 Leile; sahidas, Antônio Freire dé Oliva.

Retardados —, Anlonio- -FrcireVrle Oliva.
Ulysses Lobo Vianna,' Bc'iiicÍQÍdb': Sousa
Freire, Américo de-Jesus c" Alberto. í. Mai-
.ques. .' • ,•" ¦/;:

-— Acllam-se promptas no atchivo desi--.
reparlição, as certidões «J'-s seguintes fir-
mas: - . ; •.' ';

Silvino Gomes Poyares,.2;' A-, Baeta Ne-
ves, 1; Industrias Reunidas F". Matarazzo,

1 ; Arruda c Comn,, r; . Carlos-..von 2ci
dler, 1; Wanner Vicenle c Criiig. 1: B,
Machado e Comp., 1; João joriíe, ;Figuei-
redo e Comp., 1; A. C. Gomes e Còmp., 1,
c A. Moreira de Araujo, I.

 Tiveram eiitrada na primeira sec-
ção^ c foram distribuídos aos funecionarios
abaixo o.s Seçitinles manifestos:

Ao sr. Arlindo- Lima, os dc ns. artf, 29?,
208, 200 e 304, 

' respectivamente, dos va-
pores "Toscana". "Konig Wilhelm II".'•Leon Xlll", "Slralhroy" c "Bahia Cas-
lilla";

ao sr. Serra, ode 11. 300. do vapor bel"--."Ministre Siiict de Nayer " 
;

ao sr. Deolindo Dulra Corrêa da Silva,
o de n. 301, dovi.por- inglez "Cap An-
tiles ";

ao sr. Horaeio da Cunha Telles. o de n.
302, do vapor italiano "Principe di Udine";

ao sr. J. OiUlas. o de n.-303, do vapor in-
glez " Highland Harrin's'.':

ao sr. Ary de ¦Campos 
Oliveira, o de «1.

305, do vapor italiano " San Giorgio".

Movimento mnritimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS

SANTOS, 23.
De Buenos Aires, com 4 dias de viagem,

o vapor hespanhol "Leon Xlll", dc 2730
toneladas, carga, vários gêneros, consignado
a Trancoso llermanos.

De Gênova e escalas, com 14 dias e meio
dc viagem, o vapor italiano "Principe dc
Udine ", dc 493O toneladas, carga, vários ge-
neros, consignado a G. Tomaselli e Compa
nhia.

De Hamburgo e escalas, com iS dias r
meio de viagem, o vapor allemão " Konii;
Wilhelm II", de 5764 toneladas, carga, chi
transito, coiissignado a Theodor Wille «¦
Comp.

Dc Antuérpia e escalas, com 44 dias di
viagem, o^ vapor belga " Ministre dc' Sanei
de Nayer", de 1911 toneladas, carga, vários
gêneros, conssignado a Grugcnnheine t
Comp.

Dc Nova York c escalas, com 46 dias di
viagem, o 

"vapor 
inglez "Slrathroy", da-

2S06 toneladas, carga, vários gêneros, con
signado a R. Vasconcellos e Comp.

De Nova York. com 20 dias de viagem, o
vapor inglez " Highãnd Monarch", de 2$ub
toneladas, carga, vários gêneros, consignado
a F. S. Hampshire c C. Ltd.

Dc Amsterdam c escalas, com 45 (lias dt
viagem, o vapor inglez " Cape Antibes ", dt
161Õ toneladas, carga, vários gêneros, con-
signado á Sociedade Anonyma Martinelli.

De Buenos Airfes, com 3 dias c meio dc
viagem, o vapor italiano " Toscana ", de 2550
toneladas, carga, vários gêneros, consignailo
á Sociedade Anonyma Martinelli. ,

Dc Buenos Aires, com 4 dias de viagem,
o vapor allemão "Bahia Castilho", dc 6Í7S
toneladas, carga, vários gêneros, cm transito,
consignado a E. Johnston c C, Ltd.

De Florianópolis c escalas, com 3 dias dc
viagem, o vapor nacional f Anna", de 24;
toneladas, carga, vários gêneros, consigna-
do a Victor Breithaupt c Comp.

Dé Nápoles c.escalas, com 20 «lias dc via
gem, o vapor italiano "San Giorgio", dc-3705 toneladas, carga, vários gêneros, con-
signado á Sociedade Anonyma Martinelli.

De Buenos Aires c escalas, com 7 dias dt
viagem, o vapor inglez " Vaulan", de 6699
toneladas, carga, cm transito, consignado a
F. S. Hampshire c C, Ltd.

Sahidas: -
Vapor nacional " Anna", com vários gc-

neros, para o Rio de Janeiro.
Vapor italiano " P. dc Udine", em tran-

sito. para Buenos Aires.
Vapor allemão "Bahia Castilho", em

transito, para Hamburgo.
Vapor inglez "Lcwisham", em lastro, pa-

ra Buenos Aires.
Vapor italiano "Toscana", com café, para

Nápoles.
Vapor inglez " Highlaud Harris *,em Jran-

sito para Buenos Aires.
Vapor inglez "Vauban", em transito, pa-

ra Nova York.
Vapor inglez "Craigard". em tiaasito, pa-

ra o Rio Grande.

Vapor italiano " San Giorgio", cm trmi-
siln, para Buenos Aires.

Vapor hespanhol "Leon XIII", com cnfé,
pnrn Ilillmo.

Vanor nllcniiio "Konig Wilhelm II", cm
Iransilo, jiara Buenos Aires.

Vapnr inglez "Cap Canlibos", em tran-
sito para Buenos Aires.
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Sscção Livre
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a Drazilian Warrant Company, Litedim
frecebe cereaes em consigna

cSo, sobre cuja mercadoria
az' adiantamentos de dinheiro
Cabia postal, 914 - S. Paulo
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Campauha injustificável
Já escrevemos, em edição anterior, que

individuos sem escrupiilos transmittiram,
para o Kio. a uma alta patente do Exercito
«liié lem real influencia junto ao governo
dn marechal ]' ei mes, um telegramma em
nome da corporação dos guardas cia Al fan-
tlíga, denunciando o guarda-mór Lobo
Vianna, como inimigo da ordem, do gover-
no da Republica; o referido despacho
constava, também, do pedido de retirada]
immediata, da Alíandr-pa de Kantos, do al-
ludido guarda-mór Lobo Vianna.

O plano, porém, foi conhecido, antes de
surtir de surpreza, como esperavam os seus
autores, o desejado effeito. O digno e emi-
nente politico a que acima nos referimos,
coni o crilerio que lhe é peculiar, antes dc
tomar qualquer providencia, telegraphou á
Corporação dos Guardas, fcicntificando-a
de haver recebido o seu despacho, tomado
nota da sua denuncia, afim de a encaminhar
ás medidas que o caso exigia; c assim o. lez
Si exc. talvez com o intuito de rroTOcar
uma ratificação ou contestação a respeito.

A communicação do preolaro militar, que
é ura dos mais poderosos sustcnlaculos do
governo federal c da politica patriótica do.
..'enefal Pinheiro Machado,-causou, na guar-
da-mória. uma extranha surpreza: o facto
ie revestia dc--cxccpcional gravidade.

. Tratava-se, nada mais nada menos, de
jun telegra"mma apocrj-plio. transmittido Ror
intér-bíMios,"e - htôldpíõs individuos, ao dj-'
•xnSe. muito il!uslrç"coronel Joaquim l*í»a-
cio, liVávó; cóniniSnilarfte do -priníeijõ rcgi-:
menlo dc cavallaria 'do exercito. R esses in-
dividuos, para que o telegramma surtisse
fffeito. daram-Híc, clandestinamente, a res-
ocrnsabilidaditítla assignaliira ;;dn rbemquista
cornoração dos Giiarjlas dar Alfândega.,-

Cainhecidos" os fáctós. a'corporação, por'
uiti movimento voluntário de repulsa, tele-
èraphoii ao coronel 

'Joaquim Ignacio, 'pon-

dri-q ao corrente dos acontecimentos; e
idêntico despacho foi tr.anfmittido ao de-
nutado Dtinshee de Abrancbes. As resnos-
tas, a es-cs telegrammas. pão iá conhecidas
do publico nela publicação feila. anle-hon-
tem. nesta folha, annexa á representação
endereçada ao inspector e já espontânea-
mente assignada p_Qr cerca Je J4i guardas
dignos desse nome. contra a infâmia iue
s? hi-Mendeü conimetler sob a sua respon-
sàbilidide. , . 

'

Esclarecidos assim os factos. o leitor per-
rúntará:"pual o autor ou quaes os atitorc* U:
scmelhntitè attentado"? . .

A resnostá parece-nos fácil: o crimina-
*0 ou criminosos estão sempre .entre aquel-
les aoi quaes o crime anroveita. ft as pro-
vos? riastar-iios-á deduzilas dos faclos que
falifn, lambem, como tesleinunhas de
'•istii, • 

,
Ora, a accusaçâo dos faclos recae sobre

'res pessoas: coronel Maia Filho, Annibal
Nunes Tires c Stockler dc Araujo, redactor
qu cousa que o valha do vespertino A Noti-
¦cia.

, Maia Filho porque? Todos devem estar
lembrados que o actual delegado fiscal de S.
Paulo já esteve em lueta terrivel com o
ajudante dc guarda mór Annilnl Nunes Pi-
res; que, nesse tempo, o mesmo sr. Slockler,
por ordem do enlão inspector, disse do sr.
Annibal o que qualquer carroceiro repelliria
á bofetada si o não pudesse fazer pela ac-
ção da nistiça. F.ntão A Noticia aconselhava
ás partes interessadas e aos guardas da Al-
fandega, que abotoassem o palctot quando o
sr. Annibal delles se approximasse.

E era lal o ódio do sr. Maia contra o aju-
dante dc guarda mór que, «iiiaiialo o sr. Le-
mos Cordeiro, nomeado guarda mór interi-
no, no impedimento do sr. Lobo Vianna, que
estava cm licença, por pbra do sr. Maia, que
abertamente hostilizava a candidatura do sr.
Annibal, que era a quem assistia o direito
da substituição; quando o sr. Lemos Cordei-
ro, diziamos. brigou com o sr. Maia por uma
questão dc lancha da Alfândega, requisitada
.1' serviço particular, com prejuizo expresso
dos trabalhos aduaneiros, e solicitou exone-
ração, o sr. Maia, para evitar que o sr. Anni-
bal Nunes viesse assumir a guarda-moria..
appellou para a amizade .e sentimentos «le
honrado sr. I,obo Vianna, então em goso dc
licença cm S. Sebastião, pedindo-lhe que
viesse immediatamente para reassumir o seu
logar na guarda-moria.

Ií como o rompimento com o sr. Lemos
Cordeiro se tivesse dado cm uma tarde de
domingo.á meia noite (seis horas depois do
rompimento) zarpava o rebocador S. Paulo
rumo dc S. Sebastião, com ordem expressa
dc reconduzir a esta cidade, no menor tem-
po possivel, o guarda mór Lo1k> Vianna.

Para attender ão appello do seu amigo, o
sr. Loi» Vianna interrompeu, com poucos
dias dc.goso. a licença solicitada; c ás li
horas da manhã do -dia seguinte tomava con-
ta da guarda-moria.

Nessa oceasião, o sr. Lolao era para o sr.
Maia c para o sr. Stockler um guarda avan-
ça-h Jos.interesses do fisco contra a ganan-
cia irreprimível do sr. Annibal Nunes Pi-
re3.

Mas os tempos mudaram. Por uma ques-
tão de apprehensão dc 40 malas que a pro-
pria Noticia qualificou de elepliantcs, feita,
pelo sr. Lobo Vianna, começou a lueta entre
ambos; e quando o sr. guarda-m«ir deu at-
testado que rehabilitava dois dignos guardas,
iue o coronel Maia Filho demittiu injusta-
mente, então o ódio do sr. Maia transbor-
don. Veiu. deapois, o caso da portaria de sus-
pensão, de que sahiu vencedor o guarda-
mór, então o rancor do sr. coronel exaspe-
rou-se, alcançando o ultimo grau. no lher-
mometro da sua vaidade. Sabindo o sr. Maia
da Alfândega, não o fez sem deixar ao
ajisarda-mór Lobo Vianna o seu cartão para
311 duello que seria de morte; desde então
o sr. Maia move ao sr. I/>bo Vianna uma
;.:crra surda de emlioscadas e perí-dias.

Mas o sr. Annibal. porque?
O sr. Annilal ainda não perdeu as es-

perança* de ser guarda-mór dc Santos, ain-
«ia que por poucos tnaes. Alliado boje
fj-.m n enrasirX Ujjj. de. outra *e íez insiro-

monto, esquecendo as graves offensas rc-
cebidas, ,rcaiiimou-sc, apesar de sua reco-
nhcciila lUisilaiiimidade, Já fora elle que
se prestou ao panei de provocar o incidente
que deu logar a celebre portaria de sus-
pensão do sr, Lobo Vianna. Em um ponto,
os interesses dos dois se casam o so juslifi-
cam: o afastamento do sr, Lobo Vianna
da guarda-mória,

E ò sr. Stockler, porque?
Primeira; o sr, Stockler, inconsciente co-

1110 c, Irala de servir ao sr. Maia, a quem
explora economicamente.

Vè-se, pelo exposto, que, apenas ás pai-
xões e aos ódios desses tres homens, m-
leresse, exclusivamente, o afastamento c a
derrota do sr. guarda-mór Lobo Vianna;
c assim sendo, e estando provada a exis-
leiacia dc um telegramma apocrypho, cm
que, criminosamente, sc fez uso do nome
respeitado da Corporação dos Guardas,
conlra. o referido guarda-mór, 'em cuj an
expressões estavam a calumnia e a perfi-
dia, claro está que somente a esses tres
hoineiis.se pódc e se deve altribuir a au-
toria.

• Tanto assim é que o -vespertino a "No-
ticia", atacando com incontido ódio, esse
homem, cuja probidade «í por todos reco-
nhecida, .procura, em certos casos, porém,
destaque á personalidade do sr. Nunes Pi-
res. A altitude dessa folha, o rancor ill-
domavel com que sc refere'ao sr. Lobo
Vianna, a felina perseverança, nos seus ata-
ques injustos, a fertilidade com que sug-
gei-e' pcffidias, dão betíi a medida do quan-
to é capaz e do extremo a' quem demonstra
pretender chegar, o ódio desses tres ca-
valhciros contra o sr. Lobo Vianna.

Si anarchia existe 011 venha existir na
Alfândega, por conseqüência, os. responsa-
veis por ella são os intrigantes c os seus
asseclas qun procuram, dar vulto ao espi-
rito dc rebeldia dé certos funecionarios me-
nos conscientes dc seus deveres.

Ern relação aos srs.. Maia Filho e Anni-
bal Nunes Pires, essa responsabilidade ad-
quire proporções gravíssimas porque sc
traia de dois funecionarios dc categoria,
portadores de enormes bagagens de obriga-
ções nos departamentos' que respectivamen-
te dirigem e sub-dirigem. A' sua acção per-
turbadora é que urge pór termo. A elles
é que o sr. ministro-da Fazenda deve afãs-
tar do scenario das -suas façanhas c iri-
disciplinas.

(Do Diário de Sanlos, dc 22 do cor-
rente).

¦«frO-»

Pela Alfândega

Guarda Moria
O Inspector cm Commissão, tendo pre-

sente a- reclamação feita pelo sr. ajudanta:
do guarda-mór, Annibal Nunes Pires, so-
bre o procedimento do Guarda-mór, não o
designando para proceder á visita do va-
por inglez " Orduna" .íóra da barra;

Considerando que essa reclamação sem
fundamento legal é'.*' uma demonstração
inequívoca dc rebeldia c de indisciplina;

Considerando que, como o próprio sr,
Ajudante do Guarda-mór affirma, reti-
rou-se no momento em que devia proceder
ás visitas a seu cargo, o que constitue gra-
ve falta, pois não havia 110 momento quem
o substituísse, dando oceasião a que o scr-
viço fosse feito ipor pessoal incompe-
tente;

Considerando que, conforme se verifica
do processado, o procedimento do sr. Guar-
da-mór, além dc estar, estribado no art. 105.
paragrapho i.o, era ainda conciliatório; ¦

.Considerando que não é a primeira ma-'
infestação dc desobediência e indisciplina
praticada por si, como se vê da commu-
nicação da Guarda-Moria, ri. 38, de 17 de
fevereiro;- -. ••;<:.,-aw--.:;•;/.,.- .¦"'* ;¦ Considerando que. òàpToccdimento do sr.
Annibal Nunes Pires é inqualificável, pois
desde a posse desta Inspectoria que o mes-
mo a vem perturbando siiccessivainente com
queixas improcedentes fc impertinentes,-com
o intuito. de>coagil-a owi^ra\V sr. Olinda-
móf,.. fitnçcjoiiario;*sse jfaçacáta Inspectoria
rccòrihicV.colno fj,é1 cui^ifilfcr dos -.seus' tle-
veres;' ÇonsiderandQj fina.lpieptc,. que esse pro-
cedimento do sr. Ajúdaôte- Nlincs Pires em
perturbar as; ádministraj*õés';jâ foi ampla-
mente reconhecido peloáí-mcus. antecessores,
srs. Crescentino dc Carvalho e José André
Maia Filho, este, ..que igm bem ponderados
argumentos constam do relatório apresen-
tado pela commissão especial que funecio-
nou nesta Alfândega, 'razões essas de tanta
relevância qué determinaram seu procedi-
mento em rccusar-lhç . a .interinidade das
funcções de Guarda-mór:

RESOLVO; reprcbeiiiler severamente ao
mesmo sr. Ajudante dó' Guarda-mór Anni-
bal Nunes Pires, e feita a annotação no
livro do ponto, officiando-sc ao exmo. sr.
ministro da Fazenda, ,'dando-se conheci-
mento da mesma.

(Do Diário de Sanlos; Ac 22 do corrente).

i#:
ÇavJes de Campos

Sylvio de Çampu;*
AüVOCSA-aUtite»

!:scri|v. Cusa Murllnlco -Sobrado
Praça Antônio 1'iiado n, llt

(8— W

Declaração
O abaixo assignado reitera a declaração

de que não é responsável por titulo algum
de divida, acceites ou endossos dc letras 011
outros compromissos, estando todos os seus
negócios concentrados exclusivamente no
Banco Commercio e Industria de S. Paulo,

S. Paulo, 22 dc março de 1014.
JUorimi-illiio dc Campos.

«.a»-,]»

Loteria de S. Paulo
Os bilhetes ris. 59.354 c 38.962, da loteria

le S. Paulo liontem extrahida, c premia-
dos çom 20:000$ e 2:000$, forani vendidos,
o primeiro c o segundo pelos srs. 1". Gui-
marães e Irmão, na capital.

>«-«-^--"—í
BBS.

ISENTO mDAL

LUIZ SILVEIRA
A»TO«ADOjS

re. ÜA. QUITANDA, 16-A.
Tr.i.*:i'ii')Mr., s.oüb

"Pelo amor de Deus"
A viuva 0. Antonia Silva, residente â

rua 3. Joaquim n. 85, achando-se ;ia
mala extrema pobreza o com um filho
affectado da moléstia gravíssima, consu-
mlndo-so no fundo do uma cama, Ímpio-
ra das almas caridosas uma esmola que
venha minorar os seus horríveis soffrl-
mentos.

Todos aquelles que quizerem soecorrel-
a poderão deixar as suns esportulas nes-
ta redacçflo ou na casa acima citada, cer-
tos de quo serão sempro lembrados de
Deus.

•*»•«-*¦

Empresa do"Correio Paulistano"
Asscmlaléii gerul ordliuirla

Sito convidados os accionistas õsstn
Empresa a so reunirem no dia 30 do eor-
rento, ds 3 horas da tarde, na s<*do so-
ciai, !i praqa Antonio Prado n. 8, om as-
sembléa geral ordinária para prestarjões
de contas da Diroctoria, relativamente ao
anno findo, e elelgao do conselho fiscal e
supplentes.

Para esso offeito ficam desdo osta data,
a disposição dos srs. accionistas, na sede
social, os documentos respectivos, a que
so refere a lei das sociedades anonymas.

S. Paulo, 1 do março de 1914.
.. A Directoria.

—* :—-•**<••

Prof. A. Detourt
GRAPnOLOGO

Consultado por vultos emtnontei fle
Eranll e da America do Sul.

Oonaultfin alo 1 (Ir B horas da tard».
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ye!eiihoi!0.,n^... lí! —: S, .PAULO,.
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Companhia Agrícola
do Ribeirão Preto

ASSKMHrji-'A GERATa
- De accajrdo com a deliberação da directo-

ria, convido os accionistas desta Companhia
a sc reunirem em assemblea geral ordina-
ria, no dia 31 do mez de março corrente, ao
meio dia, no escriptorio central sito á rua -de
S. Bento n. 35, sobrado, nesla cidade.

Na forma dos estatutos, terão os srs. ac-
cionistas de tomar ocnbccimcnto do relato-
rio, contas da administração e parecer do
conselho fiscal, referentes ao anno de 191.V,
eleger os membros do conselho fiscal e seus
supplentes, para o novo anno bancário.

S. Paulo, 13 de março de igta).
Josó Kgydlo «le Queiroz Arnnlin,

presidente.*» ?

11 llii oi Sl lii ;J1Í!
RÍIfl;S. BENTO N. 44 - S. PAOLO 1

Capital dd Banco Lb. 1.000.000 = Rs. 15.000**3003
Fundo de Reserva Lb. 1.100.000 = Rs. 16.500:000$'S ??•

.Secção cie contai* correntes liraitailtif*
Este Bnnco abre contns correntes com o primeiro deposito de rs
50$0fi0 e* com ns entradas subsequentes nunca inferiores a rs. 20j000,

até uo limite de rs 10*000$000, pngondoo juro de^OjO ao anno
As horas do expediente, somente para esta classe de Depósitos, serão
dns 0 horas.da manhã ós 5 da torde, salvo aos sabbad'DS, dia em' 

que o Banco fecha á 1 hora da tarde.

EDITAES
O doulor João llaptista Pinto dc Toledo,

juiz de direito da primeira vara civel c com-
mercial de S. Paulo. : ' ''

1'aço saber que por parte da " Cerâmica
Privilegiada do Estado de S. Paulo" me
foi dirigida a petição do teor seguinte:
IÇxmp, sr. .tlr. juiz de,-direitò da primeira
vara civel e commercial. — Diz a "Cera-
mica.Privilegiada do listado dc S. Paulo",
sociedade anonyma coni,í«jro nejj.ta-capital,
e represtntatla pelo -seit-'director firesidefttc,
c advogaijo infra assignado, que os accio-
nistas Antonio Vicente' Perraz de Sampaio,
Tlieotonio. XJontciro de..Barros c.Leoneio
Prancó; que subscreveráln as quantias de
vinte contosde réis (rs. 2o:ooo$c*oo), dez
contos dc réis (rs. to:5oo$ooo) e cinco con-
tos.de réis (rs. 5:000$), respectivamente, pa-
r.i a formalSo $0 capitiljsodal da supplican-
te, apenas realizaram afàrimcira entrada de
capital, equivalente a 25 o|.) do capital sub-
scripto, pelo que, não convindo á supplican-
te permanecer no desembolso das quotas em
atraso, equivalentes a setenta e cinco por
cento sobre 

"áquellas 
quantias, requer.cila a

v. exc. se sirva mandar.iejam ós suppli-
cados notificados na fôrma prescripta no
art. 33, dó:'decr. 434,'de" 4 de janeiro de
1891, afim de integrarem o capital subscri-
pto, c sob pena de, não o fazendo. Serem as
suas acções vendidas á cotação do dia. Nes-
tes termos. Do deferimento,. d. esta ao 6.0
officio c R. M. Offerecem-se com a pre-
sente um numero do "Diário Official",
contendo os actos constitutivos da reque-
rente, nove recibos correspondentes ás nove
prestações ainda não realizadas c ora co-
taradas. S. Paulo. 18 de março de 1914. João
Paulo Corrêa de Oliveira. (Estava devi-
damente sellado). E na mesma petição pro-
feri o despacho do Itòr seguinte: Façam-
se a D. e a notificação requerida. A. S.
Paulo, 18 de março dc 1914. Pinto de To-
ledo. E em vii tude desse despacho, mandei
expedir o presente edital, pelo qual notifico
a Antonio Vicente Ferraz de Sampaio,
Theotonio Monteiro de Barros c Leoneio
Franco, do mleiro ieór -da petição c des-
pscho retro tTansc«-ipt«-. S. Paulo, 19 de
março de 1914. Ea, Canuto de Oliveira, es-
crivão interino, o subscrevi. — João Ba-
pluta Pinlo de Toledo.

Sl"l*VICO SANITÁRIO
A DIroctorU do Serviço Sanitário lua

publico que nr Deslnfectorlo Central, ruo
Tenenta Penna, 03, se compram ratos.

O secretario;
Jonquim It. Tclvcli-n.

HEKVIÇO SAMTAKIÒ
Commissiio contra o Iracliomn o outrn»

moléstias «los olhos
O Posto da Commissão no Braz, li. rua

Monsenhor Anaclcto, 46, acha-so a dispo-
slçilo do publico para tratamento gratuito
dessas molcstlas, das 8 horns da manha as
i da tarde. • . - •'

EDITAIi
A Directoria do Serviço Sanitário • faz

publico que, em virtudo do artigo 503, do
Regulamento ém vigor, o Instituto Bacte
rlologlco farA gratuitamente o exame dos
escarros enviados pelos médicos ou pelos
particulares, r.flm do facilitar o dtagnostl-
co da tuberculose.

S. Paulo, 34 da agosto de 191S.
O aecretarlo.

i*hí.;í'|.:itii!{.\ do MUMcino
InKi-ilp».."») puni (.'(incurso

Do orüom do Hr. Profoito, fnco sabor aos
IntòrcsBadÓBi abaixa inoncláhudòs, i|uu ro-
i|iiiTi!i'iiin Insoi-liiçHo para sorem ndiiillll-
iluM iio concurso pura proonoUlhiòrito üo
sois vagas do guiirdú flaciil, «iuo Ihoa rieu
marcado u prnso de 11 dlnn, quo so ven-
coi.1 11» dia li(J deslo mez, (Vs 1(1 horas,
piira aiiiTíienüirom bs documentos quo cs-
tejahi de acciOrdo eom a» oxlgopcltls do
odital de lli do corrento, u quu conatuni dii
prosonto publIciujílo:

.loiio Burges, o nttest.-ido do vaccina 11*10
traz data, o attostado módico nüo declara
sn Koffro do moléstia Incurável o falta 11
delia.

Laurindo Dlninoo, o attostado medico
não douíara so' noflro du moléstia Inuiira-
vel.

/Moldes Nogueira dp Carvalho, o attostu-
du do vaccina não traz dutn; falta a fo-
lha corrida,

Amadur do Lima .lunior, o attestado du
v.-iculna não traz data, o attostado medico
nilo declara so soffre dc molostia incuni-
vel p falta ficha,

Conrado Campos Aires, falta a ficha.
Crescentino de Mello, o attestado do

vaccina o saudo 6 do 2!) do imosto do an-
no passado, devendo apresentar outros
mais recentes.

Julio Martim Notto, o attostado do vae-
cina não traz data, o attestado módico ú
Incompleto o falta a folha corrida,

Parigl CencI, o attestaclo medico 6 ln-
completo o o attostado do vaccina não traz
data.

Juvenal Machado, o attostado do vaccina
nfao traz data o o attostado medico Incom-
pleto.

.Toão Soares Bairão Sobrinho, o attesta-
do dc vaccina não traz data.

Mario do Olivoira, a folha corrida estíi
Incompleta, o attostado do vaccina não
traz data o o attostado módico nãu decln-
ra so soffro do molostia ineuravul.

João Blasl, o attostado dc vaccina não
traz data.

Nicolino Ponna, os attestados de vacci-
na e dc saudo estão Incompletos, faltam
a ficha o a folha corrida.

JosC- do Mello, o attestado do vaccina
não traz data.

Manuol Podroso, o attostado do vaccina
não traz data, o attostado módico t Incom-
pleto o faltam a folha corrida c a ficha.

Newton Pottit, o attestado do vaccina
traz data do 1.6 dc março do anno passa-
dn, dovondo apresentar outro mais recente.

Sylvino Pedro da Silva, u attcstadu de
vaccina não traz data o o attestado medico,
incompleto."Virgílio Machado Calvacanti, o atlos-
tado de vaccina não traz data e falta a
ficha.

Manuel Fernandes dos Reis, o attestado
dc vaccina não traz data.

Ernesto dc Sousa Corrêa, u attestado dc
vaccina não traz data e falta a fullia cor-
rida.

Pedro Teixoira da Silva Branco, falta
a folha corrida.

Henrique Hyppolito, o attostado de vae-
cina tem mais do cinco annos, devendo
apresentar outro mais recente.

Directoria Geral da Profeitura, 23 do
março do 191-1, 3G1.0 da fundação de- S.
Paulo.

O Diroctor Geral,

Arnaldo Cintra.

PACüIiDADK I)K MEDICINA 13 ClltUll-
GIA 1)1* íi. 1'AUIjO

Exumes dc admtssitb
De ordom do dr. director, faijo publ'|cu

que serãu chamados H prova oral do 2.a
st-rle, no dia 25 do corrente, as 11 horas,
na sala n. 1 do edifício da Escola do Com-
mordo "Alvares Pontoado", os candidatos
scfculntcs, dc áccOrdo com a lista anterior-
mento publicada:

08 — 00 — 10:5 — 114 — 125
Secretaria da Faculdado do Medicina t-

Cirurgia de S. Paulo, 23 dc março de
1914.

. o secretario,
V .' Dr. ,T. Égyillo'.

lMiEi^ipiTui-A' po município*.
PRAÇA

. Faço publico quo o fiscal, de rios e var-
zoas mandou rccu.lher ao posto de flscall-
zação do rios, sito 6. rua. Voluntários da
Pátria, por infracção do art.. 8 da lei BS,
3 barcos pequonos, que serão levados ;á
praça no dia 31 do corronto, ãs 7 o mela
horas, om frente ao pusto dc fiscalização
do rios, d. rila Voluntários da Pátria, si
não forom retirados pelos respectivos, pro-
prietnrios, paga. a Importância da multa
o dns despesas.

Directoria do Policia Administrativa e
Hygiene da rrofcltura do Município do S.
Paulo, 23 do março de 1911.

O Director,

A. Costa.

GYMNASIO DA CAPITAI, DO ESTADO
DE S. PAULO

De ordem do dr. Augusto Freire da
Silva, director deste Gymnasio, faço pu-
blico que, do dia 16 a 25 deste, estarão
abertas nesta secretaria, das onze âs treze
horas, as lnscrlpçSes para os exames da
segunda tpoca, dos alumnos que na pri-
meira, ou foram reprovados cm uma ou
«luas matérias, ou deixaram, por motivo
bem Justificado, dc prestar uma, algumas
ou todas; e que de 16 a 31 do corrente,
no mesmo logar e horas, deverão insere-
ver-se os candidatos a exames de admls-
s;ln a qualquer anno.

Outrosim, declaro que começarão
aquelles exames a 26 desse mesmo mex e
estes a l.o de aurll. ás 10 h- tas* e bem
assim que, durante o expediente, se effe-
ctuarüo as matrículas, na primeira quin-
zeoa do próximo fuluro mez. Eslas serfic
requeridas pelos paes dos alumnos ou por
aquell«!s que por «•;'>.= s&o responsáveis.

Secretaria do Gymr.asio da Capital do
Estado de S. Paulo. 12 de março de 1914.

O secretario,
ranlo da Costa c Silra.

PBEFEITUBA DO MUNICÍPIO
Edilnl pura demolição de predio

De ordem do sr. Prefoilo, faço público
riue, polo praso do vinto dias, contados dos-
ta data, so acha aberta concorrência pu-
blica liara demolição do prodio da rua de
S. João n. 84, esaiulna do largo dn Pay-
satidu', do propriodado do Município.

Os proponentes dovorão offerecer preço
englobado pólos matorlaos provenientes úi\
demolição, que sorã feita por sua conta e
risco; indicar o praso para inicio o con-
clusão dos trabalhos, praso esso que sorA
contado da data do termo do obrigação,
que devera ser assignado na Diroctoria du
Patrimônio; fazor nu Thesouro Municipal,
com gula da mesma repartição, um dopn-
sito do fi00$000 para garantir a execução
dos trabalhos, findos os quaes esso depo-
sito serã rcstltuldo. Ao deposito perdera
o proponente o diroito, so não assignar o
termo do obrigação dentro do oito dias
depois do acceita a sua proposta, e neste jcaso a Profeitura abrirá nova concorren-
cln, ou fará por sl o sorviço.

Os materiaes que não forom aproveita-
dos pelo contractante deverão sor trans-
portados por sua conta, para o local do
futuro parque do Anhangabahu', ondo se-
rão depositados de aecíàrdo com as pres-
erlpçües da Directoria do Obras, 'devendo

o chão do predio demolido ficar comple-
tamente limpo e nlvolado. Na demolição
o contractante deverá fazer uso de irriga-
ção, dc modo a evitar o levantamento de
poeira.

Antes da assignatura do termo, os pro-
ponentes deverão recolher no Thosouro,
eom gula da Directoria do Patrimônio, o
-preço que offerecerem pelos materiaes
provenientes da demolição, Importância
essa a que perderão direito si não fizerem
a demolição, dentro do praso estipulado,
salvo cnso do prorogação do praso pelo
sr. Prefeito, por motivo de ttirçsi maior. •

As propostas, devidamente selladas e
acompanhadas do recibo dc 500$000 e «lo
pagamento do Imposto dc Industrias e
profissões, deverão aer entregues em en-
veloppes fechados e lacrados, miidlante re-
eibo, na Portaria Geral da Prefeitura, nté
ao dia 12 de abril p. futuro, para Berem
abertas no dia Immediato, ao meio dia, em
presença dos Interessados, do que se la-
vrará termo, sendo o acto da abertura pre-
sidido polo Director Geral da Prefeitura.

Nesta Directoria acha-se a chave do pre-
dio a demolir, quo poderá ser examinado
pelos Interessados.

Directoria do Patrimônio, Estatística c
Archlvo do Município de S. Paulo, 23 de
março de 1914.

O Director,
Jullo GòtiTcIn.

FALLENCIA DE DAIIEH K TEMET

Os syndicos da fallencia de Daher c Te-
bet convidam os credores da massa a exhi-
blrem os seus titulos e deeiaraçOes, de ac-
cordo com o art. 82 da lei de fallencias,
até 31 do corrente, no escriptorio dos
abaixo assignados, á rua Floreneio de
Abreu n. 37.

Avisam mal3 que a assemblía de credo-
res realizar-se-á no dia S de abril p. f., ás
12 horas, no Korum Cível e quo todas as
publicações relativas S. fallencia serão fcl-
ta3 neste Jornal.

S. Pau!o, 20 de março de 1S14.

Os syndicos.

Bjllm Taufl ILilnf o Irmão.

REPARTIÇÃO 1)10 ACUAS JS KXG&Í'.
TOS DE ,S. PAULO

Do ordom do sr, dr. direelor úeslü
Ropnrtlgtto faço sciente, para cunhecl.

monto alo publico, que, noa tormos da
sogunda parto do artigo 21 do Decreto
"• 708, do 18 do Botombro do 189!), foi
ciifsaala a carta do habilitação do on,
i-anadur concedida por esla mesma Itü.
partlaiilo ao sr. Franciseo Pezzlno.

Secção do Expodlonto; 19 do março dí1914. '
.Tosú Clirlslliip «la Fònsoon,

Chofo do Expediente,

SECRETÁRIA DA AGRÍOULTÒRiÍ,
COMMERCIO li OBRAS PUBLICAS

Dlrectorlii do Vinçüo
ESTRADA DIO FERRO FUNILENSE
No próximo mez do abril, sendo a tuxa

cambial, para a applicação da tarifa mo-
vel, do 17 dinheiros por mil rC-ls, as bases
das tnbellas 3, 3-A, 3-B, 3-C o 6 a 17, te-
rão o acerescimo do lli por conto, o os dos-
pachos do sal ordinário u de 9 por conto.

Os preços dns nutras tabollas serão ison.
los do addicionál.

Directoria do Viação, 18 do marco d»
1914.

Tlicojilillo «lc Sousn,
Director.

PREFEITURA DO .MUNICÍPIO
Construcção dc passeios

Faço publico que, nog termos da lei n,
1581, de 22 do agosto do 1912, o dentre
do praso de f.O dias, improrogavols, a
contar do 0 do corrente mez, dovorão oi
proprietários do casas o terrenos con-
strnir os necessários passeios, d rua Santa
Clara, entro as ruas Bresser o João Boe-
mer. No caso do serem construídos o«
passeios depois da terminação do praso
ncima referido, deverão os Interessado!
communicar Isso & Prefeitura, afim do,
verificada a voracidade da communicação,
ser feito o canccllamento do imposto dí
20 réis diários por metro linear de guia;
assentadas, a conta dc 0 do corrento mez,
Esse Imposto não comprehcnde os pas-
seios construídos dentro do praso do GC
dias, acima referidos. Os proprietário;
apiando construírem os passeios, se su-
lé liarão íls prcscrlpQõos estabelecidas pela
Prefeitura, quanto ao material e ao typo
respectivo, typo esso que deverá ser uni-
forme, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o imposto,
como sl não tivessem sido construídos. Os
proprlotarios são obrigados a mantel-os
em bom estado, do conservação, sob pena
de pagarem o referido Imposto.

Directoria de Policia Administrativa «
Hygiene, G de março do 1914, SGl.o dl
fundação ãe S. Paulo.

O Director,
Alborlo (l.t Costa.

FABDENCIA DIO RAME E COMr.
O doutor José Maria Bourroul, juiz de di-

reito da 2.a vara commercial da co-
marca da er.pltal.

Faço sabor aos quo o presonto edital vt-
rem ou delle conheelmento tiverem quo,
por sentença desta data, decretei a failen-
ela dos negociantes Bame e Comp., esta-
bolcniclos com armassem rto seccos e mo-
ihados, !i rua 21 do Abril n. 370, dosta ca-
pitai, a contar de quarenta dias antes d(
nels de março corrente. Nomeei synflicoi
i Edward Ashworth e Comp. Marquei t
prnso do qulnzo dias para a legalização df,
passivo o designei o dia dezesete de abril
próximo, ás' doze horas, no Fórum Civel,
para á reunião dos credores, polo que fl'
cam ostes convocados para, naquelle dia
logar e hora so reunirem sob minha pre^
sidencia, nfim de tomarem conhecimenU
do balanço, Inventario o mais papeis qu«
sorão apresentados pelos syndicos. E, para
quo chegue ao conhecimento de todos, .
mandei expedir o presente, que será affl-
xado o publicado, na ffjrma da lei. S. Pau-
lo, 20 de março do 1914. Eu, Aurcllani
Arruda, escrivão, o subscrevi. — JOSE
Maria Bormnoui,. '

TIIESOUBO MUNKIIPAD
Edita) n. 28

Faz-so publico para conheelmento do.
Interessados, que,- do dia 2 a 31 do marçc
próximo futuro, so procederá na Directo.
ria du. Recell-i, á rua Alvares Pentcadc
(antl0-a do Commercio), á bocca do co-
tro, a arrecadação dos Impostos de In.
alustrlas e Proflssücs o da parto lançadl
dos do Licença o Publicidade, relativo-!
ao exercício do 1914. 03 contribuintes qm
pagarem os Impostos de Industrias < ,
Profissões, dentro do pruso 3iipra referi,
ilo, gosarão do abatimento de 20 0|0 so-
bro as respectivas Importâncias. Os lm-
postos do Industrias o ProfissBes serãí
pagos, durante o mez do abril, bem comr
os de Licença e Publicidade dependente!
do lançamento, durante os mezes de mar-
ço o abril, sem abatimento algum e, finde
í-sto praso, com as multas regulamenta-
res,

Thesouro Municipal, Directoria do Be-
.-alta, l.o dc março de 1914.

O Director,
Diniz Azambuja.

SERVIÇO SANITÁRIO
A Directoria do Serviço Sanitário faz pu

blico que nas pharmacias abaixo menciona-
das se vaccina gratuitamente:

Pliarmacia ltalo-Americana — Rua Con
selheiro Ramalho ti. 147.

Pharmacia do Sol — Rua S. Domingol
n. 25.

Pharmacia Vaz — Rua Santo Antonia
a, 138-A.

Pharmacia Pctraglia — Largo da Me-
moria n. 3.

Pliarmacia Santos — Rua de S. Bento
n. 66.

Pliarmacia Tipaldi — Avenida Range!
Pestana n. 85.

Pharmacia Oriente, filial — Avenida Ran-
gel Pestana n. 329.

Pliarmacia Lar.tfo — Rua Vergueiro a
10.

Pharmacia Oriente — Rua Oriente n
89.

Pharmacia Modelo — Rua da Gloria n.
82.

Pliarmacia da Fé — Rua Victoria n,
164.

Pharmacia Guayanazes — Largo doi
Guayanazes n. 79."

Pliarmacia Beneficente dos Empregados
da "Light" — Rua de S. Beuto n. 22.

Pharmacia Cintra — Rua da Consolação
n. 446.

Pharmacia Tassara — Rua das Palmei
ras n. 89.

Pharmacia Rosa — Rua da Consolaçãi
n. 449.

Pharmacia Estrella — Rua Solon n.

Pharmacia Cosmopolita — Rua Silva Pin
to n. 36.

Pharmacia Sicula — Rua Julio Coneei
ção n. 64.

Pharmacia. Romana — Rua Immigrante
n. 162. i . .Pharmacia Paulista — Rua de S. Joit
"• 360- ~

Pliarmacia Moderna — Rua Barra Fun
da n. 65.

Pharmacia Angélica — Rua Jaguaribe n

Pharmacia Santa Veridiana — Rua Ve
ridiana n. SI.

Pharmacia N. S. de Lourdes — Rua Ma
jor Sertorio.

Pharmacia da Saude — Rua Duque da
Caxias n. 24.

Pharmacia da Luz — Rua Duque de Ca-
xias n. 27.

Pharmacia da Confiança — Rua S. Joâi
n. 256.

Pharmacia Lab. Paulista — Rua Guaya-
nazes n. 53.

Pharmacia Villa Buarque — Rua Rege
Freitas n. 58..

Pharmacia Dr. Siqueira — Rua Lope"
Oliveira n. 98.

Pharmacia Santo Antonio — Rua Lopei-
Chaves n. 44.

Pharmacia N. S. do Rosário - Rua Lon-
sílheiro Ramalho n. 93.

Pharmacia Castiglione — Rua Santa
Iphigenia n. 46.

Pharmacia Urbani — Rua do Theatre
n. 1.

Pharmacia Sinta Maria — Rua Orient»

Pliar
358.

c 8^" Pharmacia Cotaldi — Rua «Ja Mota

O secretario,
Joaonln*. U. Teixeira

3*1
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i'iu;-'Ki'nntA do Mtixicirio
Constvucclío do pnweloH

faço publico que. nos teimo; '*.! lei
).;)8l, de 22 de agosto dé 191.!, c ¦-.-¦¦to
;raso de Co dias Iniprorogaveis, n oti.iiar
3t do corrente me**, deverão os ;u'..;-v.::tar;r,s
de casas c terrenos construir os •*. cessanos
passeios As ruas Antonio Cario-;, do lado

.dos números pare', entre as ruas Bella
Cintra e Haddock Lobo; Fontes lunlor, do
numero 79 ao n. 83; Haddock Lubo, dc am-
Vm os lados, entre as ruas Antonio Carlos c*
.nta Cru-;; Martiniano de Carvalho, dc
imbos os lados, enlre as ruas Humaytá e
Pedroso; Santos (alameda), do lado dos
lumeros impares, enlre a alameda Rocha
Azevedo c a rua Peixoto Gomide; Volunta-
ins da Pátria, dc ambos os lados; Arthur
dotta. do lado dos números parca, entre as
nas . lva Jardim c João Bociner; João

. icno, de ambos os lados, entre as ruas Vis-
¦onde dc Parnahyba c Arlhur Mcttra; João
Leme, de ambos os lados; Visconde dc
Parnahyba, dc ambos os lados, entre as
ruas Saldanha Marinho o S. Leopoldo;
Cajurú, de ambos os lados, entre a rua
João Bueno c largo do Belém; Bueno dc-
Andrade, do numero 6-A ao numero 12-A;
S. Vicente de Poulo. do lado dos números
pares, entre as ruas Barão de Tatuhy c Ja-
guaribe; Consolação, do lado dos números
pares, entre as alamedas Santos v Jahú; c
Siqueira Campos, do lado dos números pa-

es. entre as ruas Taguá e Vergueiro.
No caso dc serem construídos os passeios ¦

depois da terminação do praso acima referi- j
do, deverão os interessados communicar is-
so á Prefeitura, afim dc, verificada a vera-
cidade da communicação, ser feito o can-
ccllamcnto do imposto de 20 réis diários,
por metro linear, dc guias assentadas, a con-
tar de 31 do corrente mez. Esse imposto
r.ão comprehende os passeios construídos
dentro do praso dc 60 dias acima referido.

Os proprietários, quando consfruidos os
passeios, se sujeitarão ás prescripções esta-
belecldas pela Prefeitura quanto ao mate-
rial e ao typo respectivo, tvpo esse que de-
/erá ser uniforme, em cada rua, sob pena
dc serem desmanchados os iricsm.',-. passeios
; mantido o imposto,, como si não tivessem
sido construídos. Os proprietários tão obri-
gados a mantel-os em bom estado de con-
servação, sob pena de pag-arem o referido
imposto.

Direetoria dc Policia Administrativa e
Hygiene, 30 de janeiro dc 1914, 3Õt-o da
fundação de S. Paulo.

O director,
Alberto d» Oostn

ALTOIUZADA A FÜNCCIÒHÁR NO TERRITÓRIO DA REPUBLICA
PELO DECRETO N. 1048? DK líi DE OUTUBRO DE 1913

Constituo dotos por cnsãméntoá de 3. 5,
pirfgáméritps renlizodos ató 28 de fevereiro
A. realizo? ató 3tJ de março do corrente

10. 20 e 30 contos de réis.
, • . í.ou.-isiSono

66í:950$4d0
I G9,5:A32$d00

Sócios inscriptos 6.719
E' a unieu Sociedade Mutua fundada no Brasil com tão maravl-

ítipso pluno, que conseguiu bater o «record» do MuUialismo nuo so no
Branil corno nn Europa e nn America I!

Sede social — BiO HE JAHEIRO
Pedido de prostect os, estntuto3 e informações na

Agencia em H. Paulo
BUA MARECHAL DEODORO N. 6 - SALA, 11

Caixa Postal n. 1360
BBaEBBMHHB»

_WaÉÊ-*lmW^

Ma Vossa ConstipaçâoM
Lj Combatei-a! Gombatei-a Fortemente! G
p* .§ Uma constipaçâo 6 um inimigo perigoso, W^m.
¥ 13 prompto sempre a produzir desastrosos rc- %. Â
W ^1 sultados ce não ior combalida. Répelli-a com w 1

0 PBifor&i is Oiiip. in Dii Ayorj
¦*ffi3&4****ffiffiElB^^
tf ^31
l$W_]__W!rm^®3Z

mmm$mm.
flí:. tra<3çôe. íis áegiUMJÍnB « quinius»foirns «ob a. íis-üit»

Ilrcacão do governo <!o I.ntnúo, An .'I horas
da tarde — Ktia Qáintlno Bío»

caynva, ;$'£ - f*>. Paulo

NOVÍSSIMO PLANO MUTUALISTA
DA

rcoiilloa cie 
Contribuição

110:00051000 —
por fallecimento

Avisos Oonerciae
BANCO DO COMMEIIOIO E INDUSTRIA

DE S. PAULO
Assembléa gernl

De accOrdo com aâollbenigão üa Dire-
ctoria convido todos os srs. accionistas pa-
ra se reunirem em assembléa geral no dia
11 do corrente mez de marco, ao melo dia,
na sala principal do edifício do Banco, nes-
la cidade.

Na forma dos Estatutos., terão os srs.
accionistas de tomar conhecimento do re-
latorio, contas da Adminlstraoiío e parecer
do Conselho Fiscal, referentes ao anno dc-
1913, eleger os membros do Conselho Eis-
cal o seus supplontes, para o novo anno
bancário.

S. Paulo, 12 de marco de 191-1.
Antônio Trado,

Presidente.

COMPANHIA MOGYANA
Tarifa movei

No mez de abril de 1914 vigorará nes-
Ia estrada n taxa cambial de 17 ds. por
1$000, e.-ulvalcnte ao augmentó de 15
por cento sobre as bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C, e 0 a 17, sendo lscntn«<
de cambio as tabellas 1, 1-A, 2, 2-A, 4,
4-A, 5 e tarifa especial do Gado a Cam-
pinas.

Campinas, 17 de marco do 1914.
Anlonio No. ielrn Pcnldo,

Tnspector geral.

. AM-liNCiA DE JOItDAO I1AKDI
Aviso nos interessados

A firma abiiixo-assignada, na qualidade
de syndico da fallencia de Jordão Bardl,
convida a todos os interessados, credores
mercantis e civis do fallido para — nos
termos do artigo 82 do Dec. 2'02-t de 17
do dezombro de 1908 e dentro do praso,
concedido por lel, a -.expirar-se no dia 3
de abril do corrente anno, — apresentarem
suas declarações do credito o ao mesmo
tempo scientifica quo a primeira assem-
blt-a de credores, terft logar no dia 23 de
nbril próximo, lis 13 horas, no edifício do
Fórum e Cadela Publica desla cidade. AvI-
Ba mais, aos interessados, que estaríl dia-
rlamente fi dlspoàíc&o dos mesmos, das 13
is 15 horas, no escriptorio de sua cnsa
commercial, A. rua Barão dc Jundiahy, 72
6 que as publIcncOes referentes a esta fal-
lenda serão feitas pelo "Estado de S.
Paulo", "Correio Paulistano" e ".Tundla-
hyense".

Jundiahy, 21 de mar-o de 1914.
llupp <: Comp.

Mutua Beneficente Fainilistáríá de S. Paulo
Joliv 100.100

iií$qoo
¦#»«* m. am*.r~t No primeiro somcHtro «lo 1014 n Ins-
Offâr-la especial — evlp.y<U> custará nomcnto OOH-.000

Esla nova organizarão (le seguros,, ató ltojo cle.scoliliecida, ou pelo
menos não postil em pratica cm o nosso melo mutualistii, 6 baseada
em princípios da mais perfeita equidade pura a constituição dos pecu-
lios.

Nesta Caixa o pecúlio 6 proporcional ao tempo e uo numero ilo
contribuições que o soclo fallecido tenha feito cin vida, c dalil o facto a
notai' quo quanto "mais contribuições tcniia feito o soclo, maior será o
peculio instituído".

Sendo o peculio baseado em calculo Independente do numero dc
sócios du série, calculo fuclllmo que qualquer soclo poderá fazer eom os
dndos expostos nos prospeetos e transcriptos em seu Certificado de Iiij
serlpção (apólice), 6 claro «pio u todo o momento o associado poderá
saber a quanto monta o pecúlio Instituído em favor dos seus, sem necessi-
tar consultar á Sociedade.

A Sociedade estabelece os máximos dc 5, 10, 20 o 30 contos para o
pecúlio dos sócios que fallecerem no praso do primeiro, do segundo, do
terceiro c dó quarto anno em deante, respectivamente.

Pelo systema exposto, nesta Caixa poderão os moços se Inscrever,
certos de que quanto mais tempo tenham de vida deanto de sl, e "tanto
mais contribuições pagarem, maior ser.i o pecúlio instituído."

Nesta Caixa os sócios podem fazer o seguro cm cõnjuncto com
pessoas da mesma família, de fôrma quo por fullcçlmciito dc um dos as-
soclados o sobrevivente terii o direito ao peculio.

Ainda existem algumas vagas do remidos, sendo estes sócios Isentos
dc contribuições por faUeclmcntos, mediante o pagamento de uma só
quantia dc nma só vez. — PEÇAM PU.OSPECTOS.

Banqueiro da Sooiedade: London and Brazilian Bank Limited
Sede social: Rua de Santa Thereza, 24-A

== Predio Palacete = S. PAULO = Caixa Postal, 1.378 =-**•¦•

te preparado c uni verdadeiro remedio, um reme-
dio potente, o remedio d't;m medico, feito especial-
mente para o tolamente de tosses e constipações.
Livre de venenos. Vendido em frascos de tres
tamanhos: Grande, médio, pequeno.

Preparado pelo Dr. J. C. A. r & Ca., Lowèll, Mass., E. U. A.

Depois de amanhã

/g
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SOROCABA - E, de S. Paulo
Silti-i-lu ho melhor ponto d«stn cidtidc, n ritá Bt:*r:u> (Io

Itio Ilru neo. 38, com \intn paia (llvcrsoã líohtos. A 5 mimi
tos apó, ilaKírtiiçtto, c n 1 minuto dc niitomovcl p<k carro. O
maior «le Sorocaba : ÜS qniirlo* miibiladoa com conforto,
Farta illnminRç»o electrica « n-Igóroxo iíhscío.

Oprcdio cmqnc estú . itnado o «Grasido Hotel Aieita»
acaba de passar poi* érahdcM reformus, pelo q:ae o seta pro-
prietario espewi continiüir a íiieroíer a honra da preferencia
e distineção «Sos «enu antigos áVejincKeB, dos m'h. viu.íüeiílv*
o das exmas. familias X- Kxcelleiitcs accoiiKislu^õe^pr^pvJHM
para o.<t srs- viajantes c exmas, familiiis -X- Si-rviç.o a Ia cit rie
* * Viária. 7$II0<>' -X- KA!6 K OrtaiPIOÍTAÍÍlA -» *
«H proprietários, SEBASTIÃO ÁREA» & IRMÃO

Por lé^^OO

Segurído-feira, 6 de abril

por 4$i50©

O.s petllàos do interior dovem ser ncornpanliüdas da rosiiecüva
itnpprlnncih c mnis n quurilih neccsHnria para o porte do Correio,
e devem ser dirigidos aos ugehte3 geraes:
JUiiíÒ ANTROS Díl ABaSíJ & Crup. - Pua Direito n. 39 ~

rnl<n do Correio"; 77 — s. Pr,i*!o.
- Rua

S. Paulo.
J. AZEVEDO & Oomp. •*=> "Casa Dolivaes,, — Rua Direita n. 10

Caixa do Correio n. 26 -- S Paulo.
AMANCIO R0DPJGÜS3S T)0a SANTOS & 0. — Praça Antonio

Prurir) n. 5 — Coixa UO CÕVrciô n. 166 =» S. Poulo.
J. ü, SARMENTO - Rua Bnrõo de Jaguàra n. 15 — Cmplnas

Caixa 71.

CARLOS MONTEIRO GUIMARÃES — 'Valo p-íôífi Tetr.,,
I»jr«i!.'i n. i '-¦*¦ Caixt. JÒ .Torreio m. 107 — S.

•J^IOZINHEIIU - Orferecoso umo, inicio-
'^ nal, á rim <los Guaynnazos, 82.

OFFitRECK-SE 
uma mulher que dispOe

de 4 a D horas pOr dia, Bahendo en*
corar soallio, limpar motr.es, lustrar mobi
lias, lavar mármores o limpar lustres, por-
tas. etc.: resposta por cartn nesta folha, a
A. O

jFFiCRECE SE uma moça portuRuez»,
para serviços domésticos, com pratica,

á rua Joflo Theodoro, 103.

«FFERECE-SK 
uma moça du côr, para

todo o serviço do um casal, ordenado
7O?0C0; rua Tres
no aluguel!

Hios «18-A. Não dormo

AI«'FERECE-SE uma moça para eopeira
^^ ou arrumadeira , prefere casa de fami.
lia eslrniiijeira; rua Mixla, 3í>, Braz.

gfcFFF.KECE SE uma moça para todo o™" 
servido, monos co-.inhar o engommar;

rua Mauá, 61. *

m<*

KFFEREÇE SE uma bon criada para™ 
casa de boa familin, pois já tem ser-

vido om boas casas; podo sor procurada
ns rua dos Andradaa, ,'L

PARA 
presentes —* artigos novos o rro-

ços baiatissimos, onde «e encontra
maior variodade 6 no Bandeirante, rua de
S João. 83. 30-37

Águas Yirtaosas* Lambary
HaíaI Rracil ° mei3 próximo das
IlUiei DldMI fonter. mineraes. To-
do o serviço é feito pelo proprietorio
Oscar Pinheiro e sua fnmilin. - Com-
modos novos c rigorosamente hygie-

nicos - Diária de 10$ e de 7$
30-10

Fox ¦ Temer
Vendem-.se n preços módicos, le*

gi limos cachorrinhos de roça Fox-
Terrier, lilhos de paes importados, no
Alameda Bar5o de Piruclcaba n. 34

TUBOS
de ferro preto e galvanizado, tubos
de aço, tubos de cobre, tubos de
latào e tubo3 de vidro, têm sempre

em stock

LION & C.
Rua Alvares Penteado n. 3

S. PAULO
IIARRIS — S. Paalo

¦ R. ARCA , •- ftfíARSA |
1 CA5ECA ÒE INI.IO .^aÉU.CABfeCA DE ÍWDIO^ I

» É O iíi ais ^^^ÉC Depositários |
H íoriG r--^nW^_\v_' piiçpiipipyii'? P

1 para cercar ^iSiál s. r/MiLO 1

C~ T_Ti^arr*7*T*riTi7i'TrtTnninTMrri7r*íifiBgi''
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\m 11 à i jt- ia

O» SRS.

AVISOS RELIGIOSOS

t
1). .MILIA VALTir.ll

A família Vautier convida os sous pn-
fontes c amigos para assistirem tx missa
do 30.o dia do passamento do

D. IMII.IA VAÍJTIEIÍ
DUO ser.i celebrada na sexta-feira 27 do
torrente, as 9 horas na matriz do lira».

Por este acto dc caridade antecipa
leu» agradecimentos.

MA BAHIA...
Grande suecesso das

Pilulas de Bruzzi!. ¦.
Sra. Bruzzi & C.

Kio do Janoiro.
I.evo no conhecimento do vocês que

tinlio applicado om muitas pessoas qno
soffrem do «gotiorriiéas» as Pilulas do
Uru/i.i, o todns quo dellas tom feito
uso tem obtido a cura radical, venho,
portanto, folicital-ns por tão util medi-
camonto-

Jsquiriçii, 4 de mnrço do 1012.
Coronel Leonel Marques dt Magalhtle».

A' venda em todas as drogarias o
pharmacias, o nos depositários, Bruno
& Comp:, rua ilo Hospicio, 133. — Km

S.Paulo. Drogaria Amaranto— Hua Dl-
reita, 11.

Soma Braga t Comp.
Rua dos Gusmões, 17—S. Paulo

Com fabrico dn afamada manteiga
BORBORKMA IDEAL, cm Volto Gran-
de de Sapucahy, Minns.

Teem sempre em deposito grande
quantidade de doces, queijos e aves.
Preços módicos e entrega a domicilio.
Telephone. -i 39Í5.

MADAME DEPIETHO
Professora de córte, diplomada pe

la Academln do B. Aires. Corta pelo
methodo moderno, Rodrigues Fer-
nandes.

Participa ús exmas. freguezas e
discipulos que abriu um
ATELIEtt DE COSTURA
á rua Duque do Caxias, 135
onde executa vestidos á XAILLÊÜR
e PHANTASIAS, pelos últimos figu-
rinose por preç.:s sem competência,

Telephone n...

Pequenos annuncios
APPARBbHOS 

complelos par» lavMo.
rios, G peças. 11% cures variadas, só no

Bandeirante, rua do 8. João, 83. 31 17

CIUCARAS 
do porcellana «Jo «cores para

ch. . a 9 000 a diiiis; idom branca, a
/$003, só no Banioirante. .rua de S. /oiio.
S3; 30-17

COPOS 
para a**, i. duzia 2$0CO • cálices

a 2*1)00 a «luzia. Náo sio arti^oo rcfti-
tos nacionaes. No Bandeirante, rna do S.
foão, 83. 33-'7
-g A FACAS, cobo nickclado, V- garfos
M. im Q 12 colherei-, por 9*001 as 36 peçns.
ló no Bandeirante, rua S. J.ião. 83. H"J—17

AO MEDICO DOS PIANOS
CASA MORGANI

AflnoçGes - Concer-
tos - Trocas e

Vendiis de Pianos
Teleph. 2,262

Avl»nm-«c iu cimn". hmillls qne ci:a cata iai ati-
n .>¦«, concerlua, tiocaa c v«-n.la« de planoa, por

preços ranlnjotoi,
Olllclim (•pedal imra concrrKn iSc prtcl.io ie pia-

noi hatmonluna c auto-pHrot
ioi deipieaea do micilor uma ••o.iíuIw «nrlrda

4 nm plano comprado.

Rua Floreneio de Abreu, 153
RAPHAEL MORGANI

Aflsador, cenetrtador « Importador Jo planDi

FERRO EM BAEEA
Quadrado.redondo e chato

Grande stock

Lion & Co.
CAIXA,44

IUKRH — R Fanlo

Annuncios
Ç AVADFJRA — Offerece ee
I" .le!n« o enROm-madcira

uma lava
pera r npa da

icir.ci:i ou .«cr.liora, em sn**. casa e com
teric .&>, :'> mi Dr. A.v.iro do ( arvalho,
IC. Consolovio.

O|x l KRE-Jf-M SE uma criada porínpue/a.
lf> ar.r.o», qCe dá bons referencias,

\ nia u:?n>*.o «Io 14 annos para uma bar
«saria. ii*.:*. !"rci Caneca. 49.

FFIÍRtCE-SE uma criala para casa de
família do tratamento, nã*. fazendo

iticeí.-.o do ir pata o interior f f-n !o com fa-* -.:- -'.1. . u t,mm v;iu 1.*::... «tlU roi B. J«ião, Villa Maria Flo-

— DK -

INSTRUMENTOS

Fonseca Machado & (L
5^ EUA DO HOSPIÇIÍ - 5?

.In de jan^fro

pEiianSi

Moita attenção
Tratamento radical e garantido
HEMORROIDES E ASTHMA

O dr. J. J. dc Carvalho garante o trata-
niento radical e definitivo das hemorroidos,
dé qualquer natureza, sem.operação quando
possivel, ou com -operação mas sem san-
gue, sem dôr e sem chloroformio, tratamen-
to feito no próprio consultório,-caminhando
o doente para sua casa immcdialamcntc
depois.

São mais dc 120 mil casos tratados; e
desafia-se desmentido.

Uma hábil c delicada enfermeira, com
mais dc 10 anhos de pratica, ajuda o tra-
tamento das senhoras.

Os accessos dc asthma são vencidos em
5 minutos, podendo o* paciente entregar-sc
logo ás suas oecupações.

CONSULTÓRIO: — Rua Josi Bonifa
cio. 46— Das 13 As 16 horas.

Vigas de aço
para construcções

Grande stock, de iodas as
bHolas e dimensões
m©sr & c.

Caixa, 44 2. Fauio
1UBE13 — 8. Paalo

Art. l.o — O dr. Luiz dc Toledo Pl/.a c Almeida sc compromeltc n vender no

Br  , ou n suecessor seu, portador da cadenicln n. .,.,
dn série A, nm lote do terra de cultura, (x sua escolha, com n área ile P.l licctnres,
mediante o preço <lo l:8fl0$000, pago cm unia prestação inicial, ,|c 40$0(l<>, e 120

prestações mensaes, dc li$000 endn umn. j '

Art. 2.o —¦ Os lotes postos íí vendn mis condições das presentes liaises fnr.cm

pnrto da fu/.cndn "Gonporiinga", do dr. Jliiíí de Toledo Yl/.x c Almeida, n 21 kilo-
metros dc Pcnrinpolls (Estrnda do Ferro Noroeste do lirnsil), entre o Rio Feio c
o ospigão do Tlcté, üo ludo direito do Ribeirão Grando — fonnnndo nnm glelm
dc 12.500 hectares dc terras superiores, cm miittn, muna região bem Irrigada, sa-
lnbre o multo própria pnrn a cultura do café.

Art. S.o — O compromisso de venda se cstníclçcc pela emissão dc uma cader-
neta, do uma sério continua dc 250, correspondentes a 250 lotes dc terra; este tl-
tulo provisório poderá ser substituído pelo definitivo, desde quo estejam pngus,
pelo menos, 24 prestações mensnes c fique garantido o pagamento dns futuras.

Art. «l.o — Todas ns prestações pontualmente pagas, excepção fcltn tln pres-
lação Inicial, dc 40$000, são reembolsáveis, ft vontado do comprador; o vendedor,
porém, somente promoverft n restitnlção das não reclamadas depois dc findos os
dez nnnos dc duração dn série.

Art. 5.o — Os lotes serão entregues com divisas certas e mediante planta le-
vnntnda, ficando ligados, por caminhos c estrada, ft eslaçâo forro-vlarln mais
próxima.

Art. O.o — Quando o comprador antecipar, no todo ou parcialmente, o pngn-
mento dn seu lote, gosnrft dc uma reducção sobre ns qnnhtlns adcnntndns, corres-
pondenltf a 0 o|o ao nnno.

Art, 7.o — Ao comprador 6 facultado tomnr mnls dc uma caderneta, ou nu-
gmeutar a área do loto escolhido, pagando, neste caso, n diffcrcnça, com Juro ou
desconto ft razão dcO o|o no nnno, conformo sejnm ntrazadns on antecipados os
pagamentos.

Art. 8.o — Na sério de 250 cadernetas haverft 120 sorteios, mensalmente rea-
ilzndos, desde junlio do 1011 até maio de 102-1, pnrn a remissão dc egunl numero
dc lotes; somente concorrerão no sorlclo os compradores cm dia com o pagamento
das suns prestações.

Art. O.o — Aquelle que tiver sido rigorosamente pontual c que vier a fallc-
cer, depois de estabelecido no lote, deixará ft sua mulher e filhos a remissão dc
todas as prcstnçõca cm aberto; a outroa herdeiros delxnrfi somente o direito dc-
corrente da caderneta.

Art. 10. — O preço e as condições das presente-* bases são Innltcrnvcls pnrn
ns 250 endemetng da presente série, que terft a denominação de série A, ou pnra
os 12.500 hectares dn fazenda "Conpornngn", que estarão & venda desdo o dia
25 dc março dc 1914.

Os interessados podem entender-se, em S
Paulo, com o dr. Luiz da Toledo Piza e Almeida
(rua Sebastião Pereira n. 35) e, em Pennapslis,
com o dr. Savanel dò Amaral Gama, engenheiro
encarregado da divisão e entrega das lotes.

POIS, 0M PHWWõVm .£pnicfípo, Wukwoj$om>çosro .
Df9SP£õSDSô ÇU£ USfí&M Pfíüfí CURfftâE i

m .seRPfls-pflriiWusAS* I
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ESPECIFICO
DAS SENHORAS E PESSOAS DEBILITADAS

MISTURA FERRM0S& GLY0ER1NADA
Preparado do pliarmaceutíci ERiCíl «LBERT GíWSS
IUFALLIVEL PARA A 0UHA da Anemia, Chlorose, Flores Brancas,
Suspensão, Irregularidade da menstruação, Oolicas uterinas, Hemo-
rrhagias uterinas, Dispepsia, Fastio, Opilaçâo (Amarellão), Enfraque-
cimento pulmonar, Feires intermitteutes, Purgações e Zumbidos dos

Ouvidos, Neurasthenia
Tônico e reconstitulnte sem' rival para homens, senhoras e crianças
Eslo precioso modieamonto, piodueto do longoa estudos' o osperieucias. A

uma preparação de rair.es modicinaes, o ospeciahdades otricinaes assás modernas
o Ao effeitos insofismáveis. I/>nB8 de sor nm^^^.toíáSí3^^iSS^£25
humanidade E QUK CURA TUDO a nossa MISTURA FERRUGINOSA GI.YCI«.-
MINADA 6 um remedio positivo, destinado a curar sómonte as moléstias prove*
nienter*. <!o enfraquecimento do SANGUE e NERVOS, portanto a debilidade em
Rolai- Tampouco nflo o esle extraordinário remedio uma droga que os enfarmos
tonliam do inferir ás dúzias do frascos. .... ,„k„i^

Muitas e muitas vozos ÜM unico frasco ou DOIS é o bastante para restabele-
cer um orsanismo depauperado pela debilidade, e o seu maravilhoso oífeiw se
Manifes» iilloBÒapis algumas doses tomadas*, estendendo ho este sobre o pel e.
dando A culisum avalludado roseo e drt brilho aos olhos muitas vozes aniorto-
cidos pola fraquoza. Sob a sua influencia podem-so presenciar verdadeiras ressur-
roiçOee: Tuberculosos mui cravemento atacados vêem melhorar suas losOos o
appetite voltar com a nutrição e umasMisaçüo de força e de conforto inyalescer
todo o organismo.

Milhares de pessoas enradas
A' venda em toilR* n« drojcariiw c principaes pliarmaeias de

S. 1'nnlo, Mantos, -Unrytiba o Kio de Janeiro .

F*»t*»riett. o deposito gern.1.

Largo da Matriz, 10 - S. Roque - Est. dc S. Paulo
Preço, 4|OUO o fircisoo

POLYTHEAMA
EÜIMtKSA TUBATWAL HnAMIl.RIBA

Grande CI ROO JL^A'
... (Urande Ca-rapaBlilB Eqaeslre e Bm

¦avUadra
Proerdente doi irlnelpdn llicit-os lltco» da Eun»
p» —— A melhor e maii 01:1 pl.U actualmente na
Amerl.11 <o Fui - Emp. F. de Mauro - CltM de 1 *
ordem - l*iogr.mma> «etn-jre chtl?» de notldêdea
iohubo Cooluncto aitlfltco - K-i . mcnlo-. agrada-

vcIe e lmtrucUfo<i - Aclm íhi-oc... .».*¦.
Ilo]e - D a fel», 24 de marro -- Tilréi deasa ciccW
leuie companhia, da «iu«l faiem pute: latallo*,

llac.ee9, Cachorto; c lnnroí «mis ralei
Pito BuUo - The Zarttikyt - «In II Ida - I.os Bl-
queime-Tronie Uanl - «r. Leatrade - Lecuuon
et me. Min!**-**! — El re*f de loi Zapatei - Arthur
Nclron - Lá mulll» KIsi - Ml» Mereed<fa - SU. Inlln
- Hr. fiastâo - Ha'e — Iltrmanos Ailredn— Mlle.
Em.lla - U» Felii - Ixa VJ.ms - LCa 4 Florens -

Ixa Uanl
K«r<-.-tj(nro« totaa as noile» • A'a lextaa-feiraa
FViacç^o da Mo'a •—• Dorcli*--o c diaa Icrlad<9 —

AlUa*.tnlts tlatlnè» â» U borra e 80 m.

PKKÇOS — Prisas, 30.000; can.aroie!
J5$r-o;* cadeiras de l.a, 3$ooo; cadeiras de
2.3. .»$••>»; archibancadas, s5«o; Rcrats.
¦£500; r.:.-ia r-.irada para crianças. itrBÍ !?.
O» bllbrtes n ven-ln na Charalarla 3lm

Sm lã de Sovratrü
At!»o - nrm ic as ctit»-». I«milUf, qn! f-*t!.ir-*T*-i
de tuloinorfl pela ma Foiraai. o oife-juío ee tra-
:trem a? iiias reir«eli'*" lorafcdsdwsJlni de trilar

CASINO ANTARGTIGA
******—^ Hua ¦Anhon-jcavbai.hu 55S5S
Kaipreaa Thratral Braallrlra • K«de en
M. raalo • toner¦¦loi.nrln da Honth Aaa

rlean Tour para o Hranll 

THEATRO SAO JOSE'
Empresa Theotro S. José

HOJE- 'iSS." -H3JE
A'! :o horai o 4S minutos

líxllo dos 2 eslrées Exito
Irm-i-iCastilIa — Hans * «àretel
Brilhante suecesso da celebre aclriz
ROMÁRIO G1IERRRBO

Aecmpsnhsda do notarei mímico ir A Volbert
15X110  ÜXITO

Lq Cortegana-Mary Smils andPurtner
- Les Ereslos - Trio Gallimore

LasTriguenlUis *J» Les i Franklins
LORIS BRANDI *}» -^ * URANIA
Inez Belgiglio «í> Familia Toisset
A«i pabll-eo - A emaroa. de«e*in1o aprasenUr
au publloo toias as ceiibiidades de fami mnnJul,
tio l.-it-n cm cun-rsetar nO*»AIUO (LiLKK-

II. RO — Últimos cspectacnlos
psra ca «juiej rlgoram 01 se*. !a".ca preços *-

Fri-ai dlstinc. pooe lit I Camarote», f*oa?a... 10$
Frisas. -.'O^c  Ji^ Cadeiras de 1  tf
Cscaroteí-llit..*. bc llilí"romenolr.  «5
Ua!erl*. •-«• .¦...«.-  l*

Os bUhctef acharo-te a vcn-iana (*;, .:.:*.;..-. a'"
rua lb ie NorernUo

Hcjft - 3 n-feiro, 24 de mnrço - Hoje
Orando Companbla de Operelas. Maclaaa

• ReTittsa. de que faiern psrlc aa utlataa KLKN A
PARADA •- Í1NIRA POl.ONIO -- KLV1KA BESK-

VK.STI e o populariielmo aclor BHANDAO
Maesto dlrealor da orcheatra, F. IIÜ390

Espectaculos fomiliores por sessões
l.a testSo ás 20 bona

Será representada a revista

CAPITAL FEDERAL
i.t fcüío as 22 boras

Será representada a revista, letra c mu-
«•ca de CYNIRA POLÔNIO:
NAS «ONAS...

ÍRIS theatre

;¦•:••

V

-WÊ-.'
-tm.-.

•I

1'refos
Ftisss . . . Il'í000 I Balcftea e Am-
Caicarotca . . 6*3;0 pbitheatro . 1$»)
Cadeiras . . !$í) I Oeraea ... 4X0
Oa bilhetes achsn-se A renda ra CbitoUria Mimi,
di« U as 17 beras c dcpcli na bPheterta do Th-a.lro

AmaniiA

Diabinho de saias 11
Protagonista ELVIRA BUNE\ ENTJ.

HOJE "HOJE;;
Propamma iwvo* •• 117, dt Md* I

Artistico cõnjuncto dc magníficos e st»
Idimes films, destacando-se:

A mulher de luto
Possante concepção dramática cm 5 actol

da casa PATHE'. Violento romance Ai
amor desmrolado no seio de uma nobre fa'
milia. , . . _ -, ,

Drama popular da sene dos Grande(
Dramas Sensacionacs ". i

-^^A-
^r*

Unia oxcnrsio pelo
Snl da Áustria

documentário film naturalBellissimo e
de PATHE'.

PREÇOS
Cadei ins

1 Crianças
«500

—*}——am—a. _ --
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LEGALMENTE CONSTITUÍDA E REGISTADA NA JUNTA COMMERCI.

E NO REGISTO OERAL DE HYPOTHECAS DE S. PAULO

Sede: Rua 15 de Novembro, 27 = Palàcete Michel ¦ S. PauIoTeL4350 Caixa

m

m

OITAVO
Relação das cadernetas contempladas no sorteio realizado a 21 do corrente,

por não haver loteria a 20, e correspondente ao mez de levereiro próximo
passado:

Primeiro peculio - Rs. 12:000$000 - Caderneta n. de ordem 7.823,efinal
para sorteio 7.507, pertencente ao sr. Theodolino Ruímo de Assis.

Segundo peculio - Rs. 2:000$000 - Caderneta n, de ordem 9.489, e final
para sorteio 0.661, pertencente á exma. sra. d. Maria Cândida Arruda.

Terceiro pecúlio - Rs. 500$000 * Caderneta n. de ordem 2.671, e final
para sorteio 1.234, pertencente á exma, sra. d. Fausta Martins.

Numero de ordem 0.282 e finai para sorteio 9.784, pertencente á exma.
sra. d. Santilda Vonde Contrin.

Numero de ordem 1.157 e final para sorteio 4.944, pertencente ao sr.
Francisco Ribeiro dos Passos.

Numero de ordem 7.371, e final para sorteio 6.503, pertencente ao sr,
capitão Laurentino Ribeiro de Almeida, tnnnn.

«A AMERICANA», pr 3SQ00 mensaes, distribue, por sorteio, um predio no valor de 12:000$,
ou essa importância em dinheiro, além de mais 3;Oao$GOO de prêmios. ;

0 mutuário, findo o ultimo sorteio, receberá todo o dinheiro com que entrou e ainda mais
10 oio de juros de forma que teia concorrido ao sorteio ds cerca de i,800contos sem despender um reali

**•*

Para prospectos e mais informações dirijam-se a "A AMERICANA,,

Rua 15 de Novembro, 27 (P|tf| ü)=S. Paulo - Telephone 4350 - Caixa postal, 1.117
Acceitam.se agentes looaes © viajante»  üão-se boas oommissões

'ia*'m

®m

W ! ¦» ¦ ^^

ii»iMM.«.»M.aa.»»ii«Mia«aaaaTaTTai^^

JMYFMÜ
mmfâUWtSif&iitiit

^''-JTrJi4'JjS. P!K^~*^jÍr*~^

i. PâBKL
O apparelho ideal para o preparo em poucos

ininutos em qualquer lógàr, por preço baratissimo
do superior e puríssima Água Gazosa-, pára

| tomar-se pura ou com viniio, íefrescòs etc-.,
'etc. ou pitra preparar águas mineraes com
jeomprimidos de Vichy, Beltz ou Carlsbad.

A' vinda rm todos os bons nni.nzeiisGrüiide-s
vontugens u revendedore.*.

Únicos depositários :

LUIZ BERNÂ1Y A
Rua Libero Badaró tnt

RODAS«ESMERIL
Marcas «Carborundutn» do iodos os

tamanhos e grossuras
Grande stoclcum & comp.

CAIXA, 44
IIAUItlS • S. 1'aulo

Chácara á venda
Vondo se umn, ilnm-ln nn eelrnda que liam 8-

Iloiiuo n burocrubo, mti.lu (lMitulo «lo 8. lioqno moio
Itjlnmetro u <h ,liln ('«. Mnyrliik 8 kilomeuoi, rom
20 cli|ueirca de boas U-rras, aondo 17 um capoeiras
e capoelrOes o il cm pprlo e «t'tirados, com boa
cfi.-H. Imu ffttia nascente, bananal, mtirm lliil, horta,
e com propriedade Ue roda de njjii i. própria paro
o fabrico de farinha de milho, etc. 'Jrnla.o com
Ün3|.»r liicardo, latRO dn Liberdade Bl - B. 1'aulo.

ESM©Lfí
As viuvas pobres Bçlmirà Bezerra, Marii

da Graça, Isabel Mercedes, Julieta Koía,
Maria Augusta c Maria da Piedade iniplo-
ram ás almas generosas uni obulo qualquer
que as possa soccorrer no inlortunio «ru
que se vêem. Qualquer importância pude ser
deixada no escrijjlorio desta folha.

GELADEIRAS
Geladeiras americanos, es-
moltadas, grandes e pequenas

LIOM & C.
Caixa, 44 - S. PAULO

1IA.UIU3 — B. tonlo
m ¦ '-"¦'" —

<>9,£BBBK»BZBáa9a»itJn

[APYG MALI O I
1 sCP^&ía. TINTURA ESrECIAL §
S fi&i$$$?!jL PARA CABELLOS |

tK%y^tWk PRETA E CASTANHA |
II vMst aãsÈifi INOFFENSIVA I

IMITAÇÃO PERFEITA
DA CÕR NATURAL

DE APPLICAÇÃO FÁCIL
CADA VIDRO, 3$O00

Cocam o noaso «Matos» garal lilurt»**»

TELEPHONE 241
CAIXA POSTAL «179

34, RiialSdeKovemb^ SÀO PAULO
Wg_}S_t_^ÍSg_i_}S

Dra. Casimira Loureiro
MEDICA

l)Iplouu<]-i nela Kacola meúleo-CIriirfrln do
Poitr. — .especialista em ¦tynpcoldfelii «
|.ar«on pala üii/rtrsído-l' it Part», com lona-a
pratica nos hospitaes larníer t Uotzdtatil.Ka-dlsclpiila dos rrolessorci Ili.illll, Lo»¦page, Elcn.cllii, lloleri. e 1'ozr.l.

ConiulUa ils I ss 8, st nia Jotó Banllâolop. 35. Telephone n. 8.529.
Residência; rua liarão do Itapetininga n 10.

Teliphnno n. 1.249

Sahidas para a Europa e La Plata
,\ DAS C03Sdt]PiV?iíI-IIAv,S

toljjÉj Bjij Italiana - La Velose - Societá ltalia e Lloyd Italiano

C0LLYEI0 Moura Brasil
NONIE REG.STAOO

Contra as purgações e inflamma»
¦ çOes dos olhos ——
Deposito gjerali

DROGARIA BARUEL

Sahidas para a Europa, Rio da Praia e portos do Brasil

SUD-ATLANTIP
/ -"tó^à*^***-

^'^SSS^SSSSmmSSmmS^-rX^:-,
feTRANSPORTS MARITIMES

ViujçeDS rápidas — Serviço niortelo — Commodidade o conforto

PHMPfl
ESPAGNE

Sahtra de 3anios no dia 37 do corrente
diretamente para

JSuonoH Airos

Sahlra de Santos no dlj, 28 do coirento
para

Elo, Bahia, Las palmas e Marselha

SalilclaB do RUo paro a. ISuropn.

tJÉtlWr
Gallia SS de marco
aasGogne íl do marco
Uaicoana . . . 6 da abril

Dlvcna . . 16 de abril
»ret»frne 8 d« m«!«
(jallla 18 úo mato llretaíne « ^0 ulho

aaaooBne M de iolho

\.>n me «era! para o Etriwil; «Banca Eranee»o o Italiana per l»AmerIca dei Snil"

SEUVICO RbGÜLAR POST^ ENTRE O BRASIL, ITALIA. E ARGENTINA
S^VÍKbíifu.. - n.„DnPA - I SAHIDAS PARA O RIO DA PR/

¦; 'a^»> aTaãa^iallày 3hs ~m ^//aV^^Ss.¦ '.'»__^^__'!__j___f_i_/_^_ff_\ ^"*^jj

^^•iilij^H Wsr*' 
I

- SAHIO ÁS PARA A EUROPA
O luxuoso p rápido vapor

ELENA REGINA
i

Hablra 4a Saotot no dl» JI de marco para

Rio, Dakar e Gênova

ÂOSTRO - AMERICANA
Companhia do Navegação

a vapor
Telegrápho Muc-oni tm todes os paquetes

Próximos suhidas pnra Montevidéo c
Buenos Aires

1'o'ambla
Eugenia

11 da abril
ii Ot abtll

• da taalo
O esplendido paqueteALICE

Bahirft de Santos no dia 25 de março
para Montevidéo e Buenos Jn»

rret.0* daa r«<*agciu tm !.a cisite Ba. «ItfCOO
triii; oic Ce ímpoato lí-iíral.

CORDOVA
ITALIA
PE. MAFALDA (do Rio)

3
11
14

abril
»
»

SAHIDASl
O csplendlrio e rápido vapor

PRATA

ITALIA
Sahirá dc Santos no dia 24 .te marco para

SAVOIA
RAVENNA
DUOA Dl OENOVA
RAVENNA
DUOA DAOSTA
SAVOIA

Buenos Aires

Ido abril
14 » »
22 » »
10 » maio
27 » »

2 » jwino

Preços das passagens em 3,a classe rira a Europa: 1O5J0O0 e malam 0[0 cie imposto, fxceptuando 
se

para o porto de Marcelha quo ó de 193,00 (ramos - Para Montevidéu e Buenos Airea o preço e oe
5Í3ÍOOO mais 5op de imposto - Emittem-se bilhetes de ida e vota wm 20 pio dgf^^K^g
passageiros de l.a, 2.a classo a IO op em 2á classe interm-.Haria -Emittem-se tambem bilhetes de cnamacia

Veude-se passngens dircutas para Paris
Para fretes, passagens e mais informações, cornos a?ente.f'fíis, nua ,5 da
ANTUNES dos SANTOS &C. tAJCLi"SL,1 & «7.K»!".i5 íí

1-:

'"V

Rn Ma Sa .Vm

Preços das passag-uis ds tanoeira Ha as ai Patm QE11IVA oa NAPOLI

Oa pretos itt pasnítesi de prlneln e «f-rrrnís
elaasx. u-alam-ee tUistctamenta cora os age-ntea:
S.Paulo: Giordano & C.

Largo do TJiesoaro, 1

Santos: Rombaueí & Gomo,
Raa AnEtato SíTerro, 7

fiio - Rombauer & C, - ^JlSlV

Preço» de tercei.» classe pira Gênova ou Nápoles: Vapor-Mafalda-, franco» 225; "*£_Vittorio' 
\™^}J!&*_J"Rcmna Elena" •Duca dceli Abruzzi", "Duca d"Aosto", "Doca dl Gênova*, franco»aao 'lul»", •Siena , •TOlo«ioa ,

•Ki- -Sa^a^-Rlo de Janeiro". "Lui.iana", -Inolana". f S. Paulo", franco, aoo; -Rarena", -TosaM". Iran-
co, iga-IMPOSTO FEDERAU, 5 Por cento.pARA 

^^ ^
R». S0Ç400, incluindo o impo»»»». ..„.„

Pnra DAKAkTYÉKBRlFa ou LAS PALMAS
Franco» us, por togar, e por qualquer vapor

"Aos citados preços int:, juntar o imWoffj^i^£»£ffi^P™^"** *«ía««<»« mau 5 1*>«cot for H™».

Goum de grande» desconto*
BILHETES DE CHAMADA .

Emittem-se para a fiagem da Iialia a Santos, aos «eguintes preço»: "Nanganone Generale Italiana" e "Lloyd Jttliano a
franco, 197; "La Veloce", francos 192; "Societá Italia"*, francos, 182. _•.„„•,,. ,nm :..

\ terceira classe possue salões de Jantar, com mesas e bancos, lavatorios e espelhos, toalhas, etc. Dorrmíonos com j»
c-üas, banhos, duchas e água gelada durante toda a viagem; illuminação e ventilação electricas.

Preço dc 3.a classe para Genora e Xapoll. franco» 195 c 200 -- mnis o imposto federal

Par» iretets, camarotes do luxo, clisstiirctost., l.a o 2.a elnsacs o outras Inlormaçfles, ttlrlgir.ac A

SOeiEDrlOE 2\N©NYMa MftRTINELLl
S. PAULO: *&g2SZmfZ - SAHTOSs ^J^^^JSS^l - RíOj ^J^TAi

Tbe Rojai Mail Steam Packet Company
Mala Real Ingleza

c»anl<las pam a Europa

AVON
Sttilrft is Saltas no dia 24 de marca it 1914 para

Rio da Janairo, Bahia, Parnambiioa. Madaira,
Uabaa, Viga, Charburg a Saulhampien

ARLANZA
Saliirà de Sanlos no dia 24 de março

para Montevidéo Buenos Aires

mTm Su Np Ce
The Pacific Steam Navigation Co1

Companhia do Pacifico

Oronsa
Sahirá d. 9antoi. no ala *i d. imrjo atara o «o «ta JaaMra. ,__\_]_i

8. Vleenta, Laa Palaaa*. Lisboa, Viso. Coruaha, U fallee e U»»e»i»DO«»

Pt&sq das passagens da 3.a classe U0$300 incluindo c
imposto e para oa portos hesi-anhoes mais 3*000. E maie

GCO réia para La Palice

Ortega
Sohirú de Santos no dia 8 de abril para Montevidéo «

portos do Chile e Peru

Vfaccn, de Snntos psrm Noto Toi-k «an 24 «Ma, si. Chcrbnrgo ou Soottompton - A Çffm^^S^JnwSS fí
p-^sag.»!»Vra Xova Yvrk. «sa qualquer dot seus paquetes «au -orrc.rwndcncta com os de t*ta« 

^^aluctM da
acmá «rrcJra da Intfa.ciTa para Nora y«wk o para África do Sul, iria Madeira, cm coircspondciicla com os paquetes uai

conin.in.ltia Union Castlc. O horario offlclal «las companhias ó pubUcado mensalmente no -Guia Lc-or _,h|rtn a.*^0 
^samento «Ias passagens noladas i«ra Europa deverá ser íclto Intcgralmiaite ut5 um mex antes «la sahloa «lc

vapor c depois dceso «lia não sento mata rcsifrlladas as cncommcn«tas. __-_*_ rt- «:»ntos não tcoiI.
Vendem-se paa^fiens alé 4 lioras «la tarde na véspera «la súdita dos vapores — A nRf«rla dc San"« nao TCO™

pr--accns no «Ita da sahida dos vapores e 6 espressamente pr«.Ulbido vender passagciu a bordo dos Pf^tcs.

O CBcriDtorio está aberto, nos dias nteis. das O ás 17 horns c ao» sabbados nto os 13 horas

Eseriptorio: Rua S. Bento, esquina da rua da tjuüanila - Cana do Correio, 5T9 - MAm».

\
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