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A posse dos srs. drs. Altino Arantes e Cândido Rodrigo
O CONGRESSO E> NO PALÁCIO O O GOVERNO
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DR. ALTIMO AltANTISS
Mais uma vez se opera hoje a

jBUccessão governativa de S. Paulo, na
plena conformidade do seu estatuto
jconstitucioual. E mais uma vez, tanr
bem, é dado aos paulistas registarem'
p sempre auspicioso facto dessa sere-
na e festiva substituição presidencial,
jcom os votos cohesos do grande Par-
.tido Republicano situacionista, que,
de ha muito, se constituiu o firme
propugnador da nossa ordem politi-
pa e administrativa, e com as geraes
e significativas demonstrações ¦ 'da
opinião do Estado, manifestada por
Iodas as classes que eficientemente
representam a sua prospera activida-
de. Seguro e eloqüente attestado de
perfeita assimilação do regimen e de
Indiscutível cultura democrática, o
Importante suecesso desperta e pro-
.voca naturalmente as justas expan-
íões de quantos se interessam pelas
tousas publicas estaduaes e acompa-
nham o seu desdobramento no sceha-
rio federativo do paiz.

Com effelto, é realmente digna de
reparo, mas de um reparo confortante
í animador, essa situação de trair
.quilla normalidade, em que, aqui,
regularmente se suecedem os supre-
WQS agentes do poder, contrastando
por fôrma singular com a. deletéria
Mçao de tantos elementos agitadores
«a vida nacional, no momento pre-
ciso em que mais. se reclama da
consciência patriótica de todos, para
P próprio bem da Republica. S. Pau-
)o, assim, subscreve novo ensinamen-
to e continua na sabia directriz que
se impôz quanto á pratica das saiu-
tares instituições que nos regem- E
nesse vivo quadro se destaca, por
sem duvida, com o merecido realce
que lhe dão os nobres títulos do seu
incontestável renome de estadista,
aureolado por incontáveis e notórios
serviços, a veneranda figura do sr.
conselheiro Rodrigues Alves, cuío

período governativo ora se extingue.
Em boa hora chamado a dirigir o

governo da sua terra natal, por uma-
das mais expressivas unanimidades,

que raramente se verificam nos Es-
tados livres, s. exc. acceitou a honro-
sa, mas difficilima, investidura, num
instante de sérias conturbações, certo
dos enormes labores e da inilludivcl
responsabilidade que ella lhe acarre-
taria. A nação acabava de sahir de
tremenda lueta, geradora de um
verdadeiro e perigoso antagonismo
entre governantes e governados,
abrindo margem ao quatriennio pre-
sidencial passado, tão cheio de em-
baraços e tropeços para a marcha ge-
ral da política e da. administração.
Parte saliente, sinão principal, nessa
histórica e memorável campanha, . S.
Paulo, em dado momento, se viu a
braços com a suprema necessidade de
resguardar-se até contra possíveis
invasões da sua autonomia territorial
e legal. Além das forças que o seu
sempre reconhecido valor lhe em-

prestava na federação, foi-lhe indis-

pensavel recorrer ao prestigio de um
nome nacional, que, pela. sua, autori-
dade, pelas seguranças do seu passa-
do, pela. sua benéfica actuaçap, con-
substanciasse a resistência, calma,

prudente, mas decisiva, que. então se
fazia, mister. Esse nome fpi o do In-
signe paulista, legitima gloria do seu
Estado e do seu palz.

Não paravam ahi, todavia, as
agruras da situação. Uma. crise eco'
nomlco-flnanceira vinha avassallando
assustadoramente todas as energias

produetivas, affectando a fortuna pu-
blica e a particular, que se debatia
em transes de crescentes difficulda-
des. Logo depois, a guerra européa
deflagrou ainda sobre essa crise In-
terna todo o cortejo das funestas con-.
seqüências de uma nova crise, em re
inciíò ao exterior,

Pois bem: sem precisarmos entrar
em detalhes, seguramente inúteis
nestas rápidas e despretenciosas
apreciações, é-nos grato, como o se-
rá também a quantos sinceramente
observarem esses factos, consignar,
com enthusiastica ufania de paulis-
tas, a superior orientação, o pondera-
do critério, a maneira-hábil, a firme-
za de acção, o largo descortino e o
lidimo patriotismo com que o egre-
gio sr. conselheiro Rodrigues Alves
conduziu o seu governo, por entre
todos aquelles apontados óbices de
uma das mais graves épocas da ad-
ministração no Brasil. Basta uma 11-
geira vista sobre o extraordinário
augmento que tiveram todos os com-
plexos e variados ramos dos serviços
públicos, consoante as necessidades
do Estado; e de outro lado ao seu
funecipnamento regular, continuo e
proveitoso, em todo p período decor-
rido, para se yêr que, a despeito das
immensas perturbações, internas e
externas, referidas, tudo correu, pela
melhor fórma,logrando p Estado, não
somente manter as poderosas correntes
do seu grandioso progresso, sob to-
dos ps aspectos, como ainda, desen-
vplvel-as, utilizando-se para. isso das
mesmas difficuldades existentes, e sa*
biamente transformadas em novas
energias de trabalho, e producção.
Nem. putra melhor prova desta affir-
inativa seria, precisa, além da que,
pela inatacável linguagem dos dados
estatísticos e das cifras, ainda ha
pouco, toda a imprensa e.stampou,
com a, douta exposição e modelar
balanço do Thespurp do Estado, fel-
tos pelo festejado secretario da Fa-
zenda, sr. dr. Cardoso de Almeida.
Um governo que, em situação nor-
mal, assim encerrasse o seu tempo
administrativo, seria por certo cre-
dor dos mais est.repitosos applausos
dos seus' jürisdicciònadòs. Mas o que o

fez, na quadra auormalissima que
atravessamos, é, sem contestação ai-,
guma, um governo benemérito I

Em todo o decurso desse brilhante
periodo presidencial, valiosissima foi
a collaboração dos acatados e prove-
ctos srs. secretários de Estado, bem
como a correcta e assignalavel interi-
nidade, na qual figurou o digníssimo
sr. vice-presidente, em exercício,
temporário da presidência.

O preclaro sr. conselheiro Rodri-
gues Alves cumpriu, portanto, eleva-
da, digna, patriótica e vantajosamen-
te para S. Paulo a sua nobre missão.
S. exc. pôde, por isso, retirar-se legi-
timamente ensoberbecido para o re-

pouso a que faz jus essa sua inesti-
mavel contribuição a S. Paulo e á
Republica, certo da profunda bem-
querença e do imperccivel reconhe-
cimento dos seus conterrâneos, que

por outro lado, manifestam já clara-
mente a aspiração de que esse repou-
so seja transitório, pois é necessário,

é indispensável que o seu austero
conselho, a sua comprovada expe-
riencia dos homens e das cousas publi-
cas, o seu admirável tirocinio de esta-
dista, o seu acrisolado amor á Pátria
e á Republica, continuem a pairar
luminosa e fruetiferamente sobre os
destinos do Estado c da Nação.

Os novos presidente c vice-presi-
dente/ què. hoje tomarão posse dos
seus cargos, são osfeminentes srs.
drs. Ãltino Arantes','e. Cândido Rodri-

gues, duas consagradas personalida-
des do nosso meio político e' que, com
brilho e efficacia, têm já cooperado
na administração e no parlamento do
Estado e da Republica. -,.

Sobre os hombros de ss. exes. vai

pousar a suecessão do passado gover-
no, que lhes lega tantas e tão profi-
cuas licções de saber c de civismo e

que, com os amplos e demonstrados

dotes de homens públicos .que os dis-j
tinguem, saberão honrar e continuar,
correspondendo ao grande e confian-
te appello eleitoral que os investiu
nessas altas funcçÕes. Desse futuro

governo são, poi conseqüência, pe-
nhor seguro e animador, não só os
antecedentes dos seus actuaes digna-
tarios, como a solidariedade política
e administrativa que os prende á ex-
tineta administração e que foram
tão lúcida e substanciosamente ex-

postas na notável plataforma, com
a qual ficaram superiormente do-
cumentadas as suas candidatura»-

Ainda se acha bem nitida a geral
impressão desse vasto e ponderado
programma administrativo, para que
o respiguemos agora, nos seus no-

bres, conceituosos, opportunos e pro-
missores propósitos, amparados por
exacto conhecimento das necessida-
des do Estado, dos seus recursos e
dos meios de impulsionar a sua ad-
ministração e a sua prosperidade.

Puríssimos republicanos, experi-
mentados administradores, espíritos
de eleição, com erudito preparo, pa-
triotas ardorosos e bafejados por ine-

quivocas manifestações de apoio e
de generalizada sympathia, em todo
o Estado, sobram a ss. exes. inobscu-
reciveis qualidades e requisitos para,
com animo sereno e alentadora certe-
za. de êxito feliz e, bemfazejo, inicia-
rem nova phase de yictoriosas con-

quietas nag suas já fulgurantes car-
reiras publicas e de fecunda continui-
dade progressista para S. Paulo.

De, outra, parte, segundo as noticias
conhecidas, çomporãp ps outros pos-
tos administrativos, nas Secretarias
de Estado, nomes feitos nas lides es-
taduaes e. federaes, com a capacidade
necessária ao desempenho cabal das

attrlbulções que lhes serão conferidas
e que de tal fôrma, se tornarão outras
tantas garantias de ordem « activida-
de Administrativas, np .quatriennio
eiltrante, São ps Juuatres. sra. drs,

Cardoso de Almeida, Eloy Chaves,
Cândido, Motta e Oscar Rodrigues
Alves. \ '
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CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES
tação vultos políticos de real enver

gadura e servidores inolvidaveis da
nossa democracia, como ainda neste
momento o torna evidente, pelos
mandatários da soberania governati-
va do Estado, no passado e no actual

período constitucional, apresenta a ss.
exes. as suas sinceras e calorosas ho-
menagens.

O "Correio Paulistano'*, prgam
tradicional do glorioso Partido Re-
publicano Paulista, que sempre se
orgulhou de possuir na sua represei];-

Dr. Altino Arantes
O sr. dr. Altino de Arantes Marques

nasceu i.m Bataiaes no dia 29 de setcnuVo
de 1876, contando, portanto, 39 annos com-

pletos. E' filho legitimo do coronel Fran-
cisco Arantes Marques e de d. Maria Ca-
rollna Arantes.

Matriculou-se no Collegio S. Luiz de Itu',
em 1887, na edade de 11 annos, completan-
do os seus estudos de preparatórios em
1891, data em que entrou para a Faculdade
de Direito desta capital.

O seu curso em Itti' foi brilhantíssimo,
nao só pelq «tudo e pelo talento revelado

pelo joven estudante, como pela obediência
e disciplina, conquistando sempre pelo tra-
balho 9 pelo. comportamento os melhores e

mais distlnotOfS logares «as classes. Na sua

passagem por aquells tradicional casa. de
ensino, q ar. ,dr. AMno. A? antes deixou tra-

çoí indeléveis, « o seu nome é sempre çi-
tado. pios professoras, como «m padrão de

gloriai daquelle estabelecimento,

Rm 1691 maitrkuIou-M a» FaaiWa4* .de
Direito 4 recebeu o grau ejn. 189Í,

Nfl m estádio «çademlço 9 joven »»-
tudami* t»v«lou uma Iptelllffençl» robusta,
obtendo sempre a» mais brilhantes notai em
todo e curso.

Traiia par» a Academia um preparo eo-
lido do Gymnasio d« Itu', quer dizer, co-
nhecedor da* sciencia* propedêuticas 0 au-
xiliares, estava apto para fazer, como fez,
um curso dos mais brilhantes.

Formado, seguiu para a sua terra natal,

Batataes, e lá abriu banca de advocacia, tra-

balhando com grande proficiência até ao

anno de 1906, quando foi eleito deputado pe-
Io 3.Q districto.

Na Câmara Federal a sua acção foi das

mais profícuas.- Entre outros trabalhos do

sr. dr. Altino, nessa casa do Parlamento

nacional, figura um notável discurso sobre

a Caixa de Conversão, defendendo esse

instituto.
Foi s. exc. o primeiro parlamentar que

estudou o grave assumpto profundamente.
Defendeu em memorável sessão parla-

mentar a permanência da nossa legação no

Vaticano.
Apresentou um projecto de reforma da

lei de expulsão de extrangeiros, projecto

que foi approvado, constituindo hoje a le-

gislação sobre esse assumpto.
Foi deputado federal até 1911, vindo oc-

cupar o logar de secretario do Interior

em substituição ao sr. dr. Carlos Guima-
rães, ^quando este foi apresentado candi-
dato á vice-presidência do Estado, perma-
neçendo nesta pasta até dezembro do anno
findo, por ter sido escolhido, pela Conven-

ção. de 7 de novembro, candidato do Par-

tido Republicano á presidência do Estado.
Casou-se em 20 de dezembro de 1899 com

d. Maria Theodora de Andrade Arantes,

já fallecida, tendo desse consórcio dois fi-

lhos, Paulo e Estella.
Q seu temperamento è disciplinado pela

iua fina s culta educação, e o seu nobre
caracter solidificado por integras virtudes,
de maneira que os seus actos são sempre
de grande calma S ponderação,.

Em todos 01 actos da sua vida publica,
q sr.. dr. Altino Arantes se mostrou sempre
de uma brilhante intelligencia, de um soli-
do preparo s de uma correcção moral apri-
morada. Foi jornalista distineto e como
orador gosa de merecido renome pela sua
fôrma eloqüente, pura e persuasiva.

E' um dos espíritos de maior destaque
no nosso novo meio político.

A acção exercida pelo illustre secretario,
de então, além de consolidar p geral çou-
ceito sobre a sua alta capacidade política,
tornou patentes as suas raras qualidades

de administrador, demonstradas cabalmen-
te no desenvolvimento que deu, com 0
maior critério e aclividade, aos diversoj
serviços do mencionado departamento cs-

tadual, nomeadamente quanto aos da Hy-

giene e Instrucção publica. Foi tal essa pro-
ficua acção, que o seu nome logo se impoz

para mais altos cargos. Assim, ficou desde,
logo assentada a sua candidatura para t,
vice presidência do Estado, com a do sau-
doso sr. dr. Rubião Júnior para presidente,
e ao qual naturalment; substituiu, quando
esse illustre político v;i't a fallecer.

Dr. iü Gomo w/m
O sr. dr. Antônio Cândido .Rodrigues I.

natural de S. Paulo. Filho do sr. dr. João
José Bodrigues e da oxma. sra. d. Jesuin^
dfls Santos Rodrigues, nasceu nesta capi-i
tal aos 19 de julho de 1850.

Dotado de uma intelligencia lúcida, re<
velou multo cedo o amor pelos estudos,-
tanto que ja aos 15 annos, em 1805, sa
matriculava na Escola Militar, onde, pele,
sua appltcag&o, pela sua actlvldade, polo
seu esforço Intelleetual, grangeou a eS'
tima dos eollegas e a admiração doa len-
tes. Concluiu rapidamente os preparato"
rios. Mas, patriota convicto, ardente e en-
thuslasta, a matricular-se no curso supe-
rlor preferiu alistar-se nas fileiras de he-
róes quo, a sons da clarins e tambores,
marchavam para os campos do combato,
numa febre edificante de reivindicar or
direitos da pátria.

Fervia, então, a guerra do Paraguay.
Nessa época, em 1807, contando 22 annos,

1 o enttto valoroso estudante Cândido Riy-
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Dr. Antônio Cândido Rodrigues
drigues, deanlo dns aíflicçBes que tolda-

vam .o futuro do palz, espalhando a an-

gustla o o luto por toda a parte, nlto se

conteve, não tentou BUffocar o ardor que
o inflammovo, n&o vaeillou um Instante:
allstou-se resolutamente em um regimen-
to e marchou para o Paraguay. Prestou,

nas Uças da grande guerra, relevantes
serviços. Bateu-se oomo um voluntário
compenetrado dos seus nobres deveres,
íoi um valente, íol um bravo. Quando
voltou, três nonos depois, em 1870, os-
tentava as dragonas de offlclal.

Tornou aos esLudos. E em 1874, depois
de uma serie de luminosas conquista,
através do estudos áridos o difficein, ba-
charclou-so em mathematica, recebendo
o grau de engenheiro, militar. Uma vez
formado, entregou-se aos labores da sua

profissão, servindo do 1S7d a 78 em com-

mlssOes de engenharia no Estado do Pa-
raná, cujas funeções desempenhou com o

mais llsonjeiro êxito.
De regresso ao Rio do Janeiro, apro-

sentou-se ao commandante do Corpo de
Engenheiros, a que pertencia, tendo sido
destacado, nesso mesmo anuo, para S.
raulq, fixando 'residência nesta capital.
Terto de dois anuos depois, em 18S0, pe-
diu a sua demissão do exercito. Obten-
fio-a, foi então, a seguir, nomeado dlr-e-
ctor das Obras 'Publicas do Estado, cargo

duo oceupou, com elevação de vistas e
lumma disünccfi.0, pelo espaço. do três
innos.

Em 1S83, o sr. dr. Cândido Rodrigues
!ol eleito deputado provincial, mandato

lue exerceu ate 1SS9, quando, por elo-
rjuenta súfíraglp, logrou a cadeira de de-

pulado geral.
Proclamada a Republica, o illuslre ser-

Yidor do Estado, cujos relevantes servi-
ços a causa publica lhe captaram a esti-
ma ° -consideração de seus patrícios, íoi

eleito deputado a constituinte do Estado
de S. Paulo, sendo um dos signatários do
nosso estatuto político.

No exercício dessa íuncçaò, íol po;r
longos annos um trabalhador emérito,
um político honesto, um cidadão cortes
e inteiilgcntc, que jamais economizou a
sua preciosa energia em favor do povo,
da Nação o da Pátria,

Mais tarde, em 1897, foi eleito sena-
dor estadual, Jogar que deixou cm maio
de 1900, para oooupar o cargo de secre-
traio da Agricultura, no governo do no-
tavel estadista sr, dr. Rodrigues Alves.
Três annos depois, encerrado o período
governativo de que fazia parte, deixou
a^uella pasta, sendo então, cm 1909, olel-
to deputado federal.

Mais tarde, em 1900, fez parto nova-
mento do nosso Senado, cujo mandato
resignou por ter sido escolhido, outra vez,

para titular da pasta da Agricultura, em
1908, no governo do eminente sr. dr. Al-
buquerque. Lins.

Ao. estabelecer-se o ministério da Agrl-
cultura, Industria e Cómmercio, erri 1909,-
no governo do sr. dr. Nilo Peçanha, o
sr. dr. Cândido Rodrigues, pela sua ca-

pacidade e descortino, íol convidado pa-
ra gerir aquella posto, incumbência que
acceitou, installando os complexos servi-

ços affectos aquelle importante depar-
tameutp administrativo.

No anno -seguinte, íol novamente elel-
to senador estadual, mandato que ainda
hoje exerce, com summa proficiência,
concorrendo com o, sua capacidade e o
seu valor para a consolidação do progres-
só da cultura c do prestigio político do
Estado do S. Paulo.

Foi Indicado candidato á vlce-preslrien-
cia do Estado para o quatriennlo de 1916-
19S0 pela Convenção do Partido Republi-
etu-o do 7 de novembro ultimo.

Ü.J . ,.J'

dos «eus pares o elevou ao posto de l.o
vice-presidente,

Em vista, porém, do impedimento do P"-
lldente efíectivo, coube, em seguida, ao
dr, Cardoso de Almeida a dlrecçfio dos
trabalhos daquclla casa do Congresso, exa-
ctamente num dos períodos de maior agita-

çSo da política do Estado.
Isto lhe deu ensejo para revelar uma nova

face do seu temperamento político: o con-
eocío <le inquebrantavel energia com uma
subia moderação.

Dahi a escolha com que Íoi distinguido

pouco depois, pelo conselheiro Rodrigues
Alve», .para chefe de policia do seu gover-
no. na vaga do dr. Oliveira Ribeiro.

Nesse cargo, continuou a scçvir com os

presidentes Domingos de Moraes e Bemar-
dino Ic Campos, attestando, por actos fre-
quentes, as suas qualidades de provecto ad-
ministrador, a «ua segura orientação, a sua
serena ç destemida energia, esta principal-
mente, quando foi da revolta de Ribeirão-
zinho, memorável episódio em que o espiri-
to publico «obresaltado careceu de sólidas
garantias para a sua tranquillidade, o que
teve, graças á presteza ç critério com que
o dr. Cardoso de Almeida, auxiliado por
dedicados auxiliares, adoptou em diversas
zonas do Estado as severas medidas que
as oceorrencias exigiam.

Deixando a chefia de policia, aproveitou
o presidente Bernardlno de Campos a pro-
ficlencia do <lr. Cardoso de Almeida, en-
tregando-lhe as funeções de director-fiscal
do Banco de Credito Real, para a defesa
dos interesses do Thesouro ligados aquelle
Instituto de credito. Mais uma vez o illus-
tre paulista poude comprovar os seus me-
ritos, desempenhando-se com brilho da de-
licada incumbência.

Em 1904, por indicação unanime dos che-
fes políticos da oceasião, o dr. Jorge Tibi-
riça confiou ao dr. Cardoso de Almeida a
dlrecção da pasta do Interior c Justiça, e,
mais tarde, separadas em duas essas pastas,
exerceu «.. «xc. as funeções de secretario
da Justiça até 1906, anno em que foi eleito
deputado federal pelo 1.0 districto.
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Dr. Cíiiiios Guimarães

Dr. Cardoso de Almeida
O dr. Cardoso de Almeida é, da nova

geração republicana, uma das figuras de
maior realce pelos traços brilhantes com
gue vem assignalahdq a sua vida publica,
numa carreira de mais de vinte annos.

Poucos, cbeerto, dos nossos contempora-
neos têm, como elle, o seu nome radicado
á historia de S.. Paulo, por serviços tão va-
liosos..

Cuamadq agora, pela quinta vez, a oceu-
W M é?íg<3 M alta administração dó E>

íV»Oq \ >'i"fi.v' <¦'

tado, é opporltmo relembrar as mais im-
portantes «tarjas da sua acção patriótica e
fecunda,

Joven, ao; 20 annos de edade deu as pri-
meiras provas de sua aptidão administrati-
va, quando, cm 1805, deixou a sua cadeira
de deputado estadual, reclamado pelo sau-
doso dr. Campos Salles. então presidente
lie S; Paulo, nara gerir, a pasta da Jus-
'iça...

Terminado o' quátriennio, voltou para a
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Dr. Cfcrdoso de Almeida

ão. .do gs-1 Câmara dos Deputados,, onde a confiança
lj|> aso «Ojj'.SB|í;i.Li;.i:;;"j.riri r; \SfititfiWf$f. "í*iui».«* -W '

O que foi a sua passagem pela represen-
tação nacional, dizem-no eloqüentemente os
ánnaeS da Câmara, em cujas paginas se en-
contram não só substanciosos discursos so-
bre relevantes problemas' da actualidad;,
como ainda profundos estudos em parece-
res relativos a assumptos de interesse pu-
blico, principalmente no seio da Commissão
de Finanças.

Foi,, pois, nada mais do que merecido re-
conhecimento ao seu* esforço e competen-
cia o logar de inconfundível destaque cm
que o situaram os seus pares. Circumstan-
cias imprevistas vieram, comtudo, privar a
bancada paulista de um dos seus mais lidi-
mos ornamentos. Operada cm S. Paulo,
por conhecidos e recentes suecessos politi-
cos, uma modificação no gabinete governa-
mental, o dr. Cardoso de Almeida, acceden-
do a insistentes solicitações do conselheiro
Rodrigues Alves, acceitou a gestão da pas-
ta da Fazenda e, interinamente, a da pasta
da Agricultura.

Seria, sem duvida, encargo demasiado
para um só administrador, dado o accumulo
de questões dependentes de estudo c solu-
ção c o enorme movimento dos dois depar-
tamentos, si uma extraordinária capacidade
de trabalho e um raro conhecimento doi
menores detalhes da administração não pos-
suisse o illustre paulista chamado a desem-
penhal-a. - ¦ • ¦
¦ •"Com effeito, a demonstração da activi-
dade, da experiência' £ do descortino dó dr.
Cardoso'do Almeida'hão tardou a fviden-
ciar-se' em factos positivos que enaltecem
o!nome de S. Paulo c despertam em toda a
part,e sinceros movimentos de admiração e
louvor.

Em poucos mezes de governo, vencendo
barreiras que múltiplos phenomenos do mo-
monto antepuzeram á marcha de qtiasi to
das as iniciativas, o iminente secretario fe-
riu com desassombro o acerto os casos mais
sérios da administração, corrigindo erros,
provendo falhas, aventando alvitres tendeu-
tts ,a sanar os males oriundos do desequili
brio orçamentário.

Desde ps primeiros dias da sua. gestão,
o' dr. Cardoso de Almeida, conscio das ,in-
numeras responsabilidades quo lhe Cabiam,
aprofundou-se no exame das providencias
que ainda poderiam ser acudidas pplo Çon
gresso o anno passado e submetteu á deli
baraçao do legislativo uma série de medi
das que mereceram'a suá appróvação o hoje
concoTfím para £ estabilidade' p melhoria
da nosía situação economicorfinanceira.

Eiitrç cilas citaremos,' pela-.sua. relcvan
r,ia, a organização d£ tabellas ca memora-
vcl exposição que g. exc. apresentou ao
presidente do.' Estado,' acompanhando: os
daidos do projecto de orçamento; uma pro-
pdsta.de lei. sobre impostos e 6uppríssão.
de cargos, os regulamentos para a cobrarv
ça dos impostos - '.d* cómmercio e s<»rc
prédios urbanos, uma proposta de lei crean
do est£ (ultimo tributo, outra substituindo
o antigo imposto que recalüa 6obrc o. ca-
pitai commcrcial pelo. actual imjposto de
cómmercio, a substituição da tabeliã de im-1
postos sabre vencimentos, a reducçã,o do
quadro do íuuccianabsmp, 9, reducçãp dp
porcentagens do pessoal das Recebedorias
de S .Paulo e Campinas, a diminuição das
porcentagens devidas á Procuradoria Fis-
cal e á magistratura; a suppressão idas
porcentagens sobr£ a cobrança da sobre-
taxa do café; o restabelecimento da
cobrança dessa tobre-taxa em ouro

.0 cambio do dia,' a reducção dç um pa-
ra.meio por cento na. commissão • dos
conretores, a isenção do ¦ sobretaxa na
exportação dós . cafés baixos.' a isen-
ção do imposto para »o fumo em
folha e para as carnes, a defesa dos direi-
tes dtji EsttRfo 'è.óWè 'cis'?stócks "dò" café ífla

Allemanha, â sua viagem ao Rio para tra-
iat destas importante awumptó já agora re-
solvido de accôrdo com os interesses do
Estado e ottu «sforço no sentido de eer
effectivada a lei que reduziu a taxa .d* ca-

patazías no porto de Santos,
Além desses, outros muitos serviços se

devem ao digno paulista não só na pasta
da Fazenda, como^na da Agricultura, fies-
tes últimos mozís,

O problema da pecuária, a questão dos
transportes, o acoroçoamento das poquenas
culturas, a nossa representação nas expo-
sições de fruetas a algodão o outros as-
iiimptos d« importância, como a encampa-
ção 03 Estrada de Ferro dos Campos do

Jord&o, em condições vantajosas para o
Thesouro, mereceram de sua exc. solicita
attonçap.

Mas, afora o quo ahl esta enumerado e

representa apenas uma parcelia do multo

que devemos á aeçtto do dr. Cardoso de
Almeida, manda a justiça quo se recor-
dom alguns dos valiosos serviços presta-
dos por s.*\ixo. anteriormente, em vlnto
annos, durante os quaes serviu a Repu-
blloa o ao Estado com a máxima lealdn,-
de e desapego e ao Partido Republicano
de S. Paulo, quo o tom entro os que mtls
o orgulham,

Coube a sua Iniciativa: a insinuação do
Instituto Disciplinar, da Colônia Corroo-
clonal, da policia do carreira, a vinda da
missão franceza para instruir a Força
Publloa, a fundação do Gabinete do Iden-
tlflcação, a reorganização da Força Pu-
blloa, a creaçSo da Caixa Benefleonto da
Força Publica, a reforma do ensino pri-
marlo, a reorganização dos offlclos do ro-
gisto olvil o garantia dos escrivães do
paz, a lei eleitoral por dlstrlotos, a lei
garantindo as relações dos trabalhadores
agrícolas com os patrões, a lei facilitando
a creação do Banco ITypothecario o Agrl-
cola de S. 1'aulo, a lei regulando a natú-
rallzação, a lei concedendo o prolonga-
monto da Sorocabana ao porto Tiblrlça,
com garantia do Juros da União, a lei so-
bro accumulações remuneradas, a lei so-
bre taxas de capatazlas, discursos bri-
lhantÍ3slmos sobro a receita o despesa
da União o sobro a posição de S. Paulo
na Federação, o parecer sobro o orça-
mento da Viação.

Na sua recento gestão da pasta da Fa-
zenda, alúm do que jã foi enumerado,
mereoe destaque especial a exposição
apresentada por s. exc. ao presldento do
Estado sobro o balanço do Thesouro, obra
de subido valor, cujo effeito foi o mais
salutar para o estimulo do todas as actl-
vldades o para o levantamento do nosso
credito, creando em toda a parto uma
atmosphera de confiança nos destinos do
8. Paulo.

Mas o dr. Cardoso do Almeida, além
de homem publico, tem sido reclamado
pela sua competência cm assumptos fl-
nanceiros para dlrcctor de varias empre-
sas..

' Tovo lambem na imprensa o sou qiu-
hhão de destaque, já como director da
empresa do "Correio Paulistano", jft
como director do "Cómmercio de S.
Paulo", numa das suas phnses mais prós-
peras o brilhantes.
.'W a ésso dlstlncto paulista, cuja fé do
offlclo constituo um exemplo do civismo,
capacidade o desapego, quo o dr. -Aluno
Arántes entrega • no seu governo a pasta
da Fazenda. ' '_

, Calmo, emprehéndedor,' moderado, lo-
lerante, preoccíípaxlb sempre com tudo
que afíecta os Interesses do Estado o da
Republica, o dr. Cardoso de Almoida, fu-
glndo os questiunculas partidárias pelas
quaes-'tòm sincera) repugnância, apparece
no soenario da política e da administra-
ção como uma garantia segura do cum-
primento de todas as Justa3 aspirações
populares que delle dependam.

Resistente a todas as pretenções con-
trarias as conveniências do Estado, co-
nhocedor profundo das neeeasidadèd da si-
inação economico-financeira, bem orlen-
tado sobre a solução dos problemas quo
dizem respeito â nossa terra, acatado, es-
timado e prestigiado no selo do Partido
Republicano, no seio da nossa sociedade,
do quo e fino ornamento, o no meio íl-
nanceiro, s. exc, ha de corresponder pie-
namente íl confiança quo o cerca, com
efficaeia para quo seja uma 'verdade o
equilibrlo orçamentário e paru quo fia
forças produetoras do Estado, que nelle
tém um extremo defensor, o a nossa pro-
priedade, em todos os sentidos, se abram
novos horizontes.

Matrlculou-se, depois, no segundo an-
no do Collegio Pedro II, hoje Gymn&elo
Nacional, e íol oom grande brilhantismo

que cureou aquolle Importante estabeleci-
monto do ensino, onde «empre obtovo os

molhores notas. Tal íol o seu aprovolta-
monto naquollo Instituto, que, numa car-
ta ao pae do sr. dr. Eloy Chaves, dizia o ¦

respeitável conselheiro Gonzaga:
"Sou íilho tom obtido tantas dlstlncçOes,

que até ja aborrecem..." j
Uma vez diplomado polo Collegio Pedro í

II, velu o talentoso baoharel em sclen-,
cias e letras para esta capital, matrleulan- f
do-se, cnttto, na nossa Faculdade de Dl-
relto.

A sua vida acadêmica aeslgnalou-so por
um entranhado amor ao estudo, assldul-
dado as aulas, um desejo Intenso ão enrl-
quocer o espirito com os mais utels ensl-
nnmentos, cujao dlfflculdados, si as hou-
veesc, elle sabia vencer brilhantemente

Bacharel em solcnclas jurídicas o so-
cia es, o er. dr. Eloy Chaves foi nomeado
para o cargo de promotor publico em 13.
Roque.

Tinha, nessa época, 21 annos do odade.
Durante oa poucos mezes em que ali exor-
ceu o ministério publico, o sr. dr. Eloy
Chaves mostrou-se possuidor do grandes
conhecimentos jurídicos.

Transferindo a «ua residência para Jun-
dlahy, s. exc. iniciou a eua carreira po-
litica, dedicando-se também a advocacia
e ao magistério. Como director do famoso
collegio de Santo Antônio, deu provas
de eer um educador rlc rara aptidão, com
uma orientação segura nos seus meno-
res netos.

Na dlrecção do referido cstabeleclmen-
to, s. exc. prestou Inolvldavels serviços ao
povo jundiahyense. Na vizinha cidade, o
sr. dr. Eloy Chaves começou do exerce:
notável Influencia política, que so foi ex-
tendendo por todas ns localidades do ee-
gundo districto, cujo eleitorado vem, des-
do 1903, suffragarido o seu nome paru
deputado federal.

Como representante do nosso Estado
no Congresso Nacional, o sr. dr. Eloy
Chaves mereceu a alta 'reputação do que
gosa.

Entre os suecessos alcançados pelo
deputado paulista na Câmara Federal,
lieotacam-sc os seus discursos sobro as-
sumptos de marinha c Impostos inter-
esladuacs, este pronunciado no dia 22 de
setembro de 1903.

Rasgados elogios teceu a imprensa ca-
rii ca a essa bclla peça oratorin, eujo the-
ma foi estudado com uma competência
que bem definia o talento do joven depu-
'a ii o.

O sr. dr. Eloy Chaves C casado, ha 17
annos, com a exma. sra.' d. Almorlnda l*e-
ri.-ira Chaves, filha do sr. coronel Antônio
Pnreira Mendes e d. Anna Rita.

S. exc. exerceu também a sua aclivida-
de em varias empresas Industriaos, ten-
do se sempre.revelado um hábil adminis-
ti ndor.

para Caplvary, ondb ostudou numanlda-
dès oom seu prpprlo pae.j

Em 1888 matrleúlou-flo na FaculrJadô
de Direito de S. PauW4 onde multo se dia-

tlngulu, recebendo, erri 1801, o grau de

baoharel »m «ciências jurídicas e soelaes.

Dr. Eloy Chaves.
O sr. dr. Eloy de Miranda Chaves nasceu

era Pindamonhangaba, a 27 de dezembro
do 1875, contando, portanto, 40 annos de
edade. •'¦¦ ¦¦ ........

', Aos -7 -annos, quando o seu venerando
progenltor foi nomeado consUl do Brasil
no Peru', o sr." dr. Eloy Chaves seguiu,
com a família, para aquelle paiz, onde fi-
eou alé ã edade do 11 annos.
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Dr. Elõy Chaves

Desejosos de que elle proseguissè os
seus estudos no Brasil, seus pães resolve-
ram mandal-o para 0 Rio de Janeiro.. A
viagem da capital do Peru' até ao Rio,
a intelllgente criança emprehendeu-a sõ-
slnha, e o commandante do navio em que
velu não poude deixar de confessar a sua
admiração pelo pequeno viajante, cuja
lntelllgencia não lhe exigiu o mínimo tra-
balho. ¦.

Chegando ao Rio, íol residir em casa do
saudoso marquez do Paranaguá, que, du-
ranto toda a sua vida, multo se Interes-
sou pelo sr. dr. Eloy Chaves.

O marquez do Paranaguá colloeou-o lo-
go no Collegio "Vieira Monézcs",'onde ee-

Ví4V0 ,8*tftffí êíjlfêB*. -

A l.o de outubro do 1913 assumiu n
pasta da Justiça o da Segurança Publica;
em substituição ao sr. dr. Sampaio Vidal,
aerumulando essas funeções com as de ti-
çularída pasta do Interior, desde a re-
nuncia do sr. dr. Altlno Arantcs. .

u que íol a acção de sua exc. no desem-
ponho dessas árduas e delicadas taréfa3,
í õo conhecimento dó todos, e a oohti-
nuitção de s. exc. na pasta da Justiça ta
melhor aíflrmação das suas altas qiiali-
ilaiics de administrador.

Entre as seus muitos actos uonvem re-
Bailar os seguintes:

Na pasta da Justiça:
a) o projecto de reforma processual;
b) a reforma completa da Colônia Cor-

rcecional;
c) a reforma do Instituto Disciplinar;
d) a reforma da Cadela o Penitencia-

ria;
e) nova installaçüo do Tribunal de Jus-

tiça; »
f) nova installação do Fórum Cível.
Na Farça Publica:
a) conclusão o melhoramento do quar-

tel do l.o batalhão;
b) conclusão do quartel do 2.o bata-

lhão;
c) cdhstrucçao do do 3.o batalhão;
d) mudança e nova Installação do do

¦l.o batalhão;
e) eónstrueção das officlnas geraes da

Forç:-. Publica;
í) eonstrucção do pavilhão do gymnas-

tica e. ampliação das salas do esgrima do
l.o batalhão;

¦ g) oonstrucijüo de novas Installações do
Corpo de Cãvallarlái '

li)' reforma e reconstrucção do quartel
do Santos'; ¦ ' •

1) 'conclusão do Hospital Militar;
j) 

'reforma 
do almoxarlfaüo da Fòrçn'

['ublica.
Teve multo em vista melhorar as con-

.lições de vida do soldado, dando-lhe me-
Ihores quartéis, vestindo-o bem, dando-
lhe esplendida alimentação e optimo hos-
pitai.

.Por .iniciativa ouu. foram, encados refei-,
torlcvs nos quartéis, onde os pragas se ali-
mentam com conforto.

Na parto do instrucção da Força, foi
reorganizado o Curso Scicntlfieo o Eitcra-
rio o ereado o Curso Especial Militar.

Sob sua dlrecção' a Força chegou ao su-
premo apuro do instrucção e disciplina
em que ora esta, : ,.-

Na porto de Policia todos os serviços
so deoenvolveram e melhoraram, tendo
sitío augmenlado do multo o policiamento
da cidade, "•'.'."'

São recentes os esplendidos" trlumphoa
da policia paulista ha: descoberta'do ca-
aos graves e envoltos cm rhysterio.

' Apesar dos ; pesados 
' serviços de sua

posta, teve ainda o sr. dr; Eloy Chaves de
superintender aos trabalhos da Secretaria'
do' Interior durante quasl 0 meies.''

Para attestar o seu trabalho nessa re-
partIçSo,: bosta dizer que, ao passar o
exercício ao seu suecessor, não deixa um
só papo! dependendo de despacho!

Nenhum melhor elogio so poderia fa-
zer a acção desse homem político do que
o quo se contém nás palavras hontem
pronunciodas pelo conselheiro Rodrlguos
Alves, por-occasltto de iser Inaugurado o
Hospital Militar:. "Tenho multo prazer
cm assistir, ao ultimo acto, neste quu-
trlennlo, da brilhantíssima administração
do meu grando secretario!"

Dr. Cândido Moíía
' . O dr. Cândido Naziunzeno Nogueira da
Motta nasceu em Porto Feliz, neste Esta-
do, a 9 de maio de 1870, do consórcio do
velho educador Fernando Maria Nogueira
da Moita, com d. Marlana Francisco da
Motta, jii íalleelda.

Br, Condido Motta

Foram seus companheiros do turma, en-

tro outros, os drs. Gabriel do Rezende,
Reynaldo Torchat, José Ulpiano, Mendon-

ça Filho, Freitas Volle, Wladimiro do

Amaral, Américo do Campos, Itapura de
Miranda, José Vieira Barbosa, Mesquita
Burros,' Gabriel Rocha, Antônio do Mo-
raea Barros, de S. Paulo; Pedro Moacyr,
Antônio Carlos, Hermeneglldo do Moraes,
Passos de Miranda, Afranio do Mello
Franco, Conta Marques, Laurindo Minho-
to, Sampaio Vianiia, desembargador Jos£-
Fenéira Mendes, deputado Henriquo Vai-
ga, e Sã Peixoto, ex-governador do Ama-
zonas.

Uma vez formado, foi nomeado promo-
tor publico do Amparo, em janeiro de
1802. Net-õa cidade contraiiiu nupeias com
sua prima irmã, exma. sra. d. Clara do
Amaral Moita, filha do ar. Francisco José
Vaz do Amaral o do d. Cândida EmilUi
da Motla Amaral.

Em dezembro desse mesmo anno, no
governo do dr. Bernardlno de Campos,
foi creada a segunda prumotorla publica
da capital, sendo o dr. Cândido Motta no-
meado pura esse cargo.

Em 1896, no governo Campos Sailes,
sendo chefe de policia o dr. José Xavier
de Toledo, actual preeidento do Tribunal I
de Justiça, foi nomeado 2.o delegado da
e.ipital, cargo que desempenhou com a
máxima competência e critério, dítrante
dez mezes.

O dr. Cândido Motta deixou esse cor-
go, afirn de entrar em concurso paru a
cadeira de Direito Criminal, nas vaga/;
deixadas pelos drs. Leite do Moraes o Se-
verlno Prestes. Classificado, nas provas a
que ee submetteu, entrou a exercer as
frmcçücs do cathedratico da nossa Faeul-
dade, as qunes desempenha; com grando
proficiência, ha vinte annofí.

I Em 1S98 foi eleito deputado estadual.
Nessa legislatura fez parte da Commissão
de . Instrucção Publica, Cooperando bri-
Ihantcmente pela causa do ensino, no nos-
so Estado, apresentou projectoa do grande
relevância, como o que creou o Instituto
Disciplinar.

Reeleito deputado na legislatura ...
901-903, apresentou cgualmento projectoa
importantes, como os que se referiam .'1
reforma judiciaria, ao Patronato Agrícola
o muitos- outros, quo não nos açodem no
momento;

¦ Foi 8, exc. quem justificou o projecto,
liojo convertido em lei, estabelecendo o
registo de artlmaès do Estado do S. Paulo.

Esse projecto, que opLImos- resultados
tem produzido, foi adoptado integrahnen-
te pelo Estado de Minas,

O sr. dr. Cândido Motta, da tribuna da
Câmara dos Deputados, bateu-se no sen-
tido de se conciliar a necessidade do cre-
dito agrioola com a situação precária dos
fazendeiros.

Em 1905, o dr. Cândido Motta foi eleito
vereador juntamente com 09 drs. Cel30
Garcia, Carlos Gnreia, Goulart Penteado
e Bento Pires de Campos. A sua acção,.
na Câmara Municipal, foi das mais pro-
flenas, brilhantes e intelligentes. Delia
advicraon grandes benefícios para, o. pu-
b'l!eo, grandes, melboramenlos para a. ca-
pitai. Entro os projeetos quo então apfe-
sentou, figura nos annaes o que deter-
minava riue o prefeito entrasse em ac-
côrdo com o governo do Estado e Ca-
maras do' interior, afim de tratarem da
çonstrucção de um palácio, nesta capital,'
onde so fizessem permanentemente es-
posições de produetos paulistas.

Em 1003, íol eleito novamente depu-
tado estadual, e, em 1909, federal, oújo
mandato desempenhou até agora.

' Na Canlara Fcderalfez parte da com-
missão especial de Justiça Militar, e das
eiommissrJes de Poderes e cVj Instrucção
Publica, nas quaes foi encarregado de
trabalhos da maior importância, cujo per-
fpito desempenho logrou, por varias vo-
zes, não sô os encomios dos seus pares,
como da Imprensa. Além disso, são no-
toriomente conhecidos os sous vibrantes
discursos, quando foi da campanha ei-
vílista e da intervenção no Estado do
Rio. Entro as suas peças oratórias, des-
taca-so ainda, aquêlla que produziu sobre
Biderurgia, o na qual demonstrou as van-
trigeris que nos adviriam da, exploração
desse.rarno da Industria brasileira. .

^O dr. .Cândido Motta .representou .0
Brasil no. Congresso Pan-American o, reu-
nido em Santiago do Chile, em 1908. So-
bre eS3a commissão, publicou uma inte-
ressante memória, a qual foi entregue ao
governo brasileiro.

Na Câmara Federal, o anno passado,
tratou, numa série de brilhantíssimos dls-
oursos, das taxas de capatazlas e direitos
alfandegários.

O dr. Condido Motta é ainda outor de
vários trabalhos forenses, obras de grán-
de valor, quo bem evidenciam uma adml-
ravel capacidade lntellectual.

No campo das letras 6 do direito, jô.
como jornalista, jô. como jurisconsulto e
tribuno, o illustre paulista sempre se man-
teve em honroso destaque.

Aos seus grandes dotes de espirito, pu-
tros allla, não menos bellos. e luminosos,

¦ de caracter-..e da coração, pelo que é Jus-

Df. Oscar Rodrigues Alves
O sr. dr. Oscar Rodrigues, Alves nasceu aoi

16 de novembro de 1882, cm Guaratir,glle.
tá, neste .E^do,

Multo joven, iniciou os seus estudos' de
preparatórios no Rio de Janeiro; os quaes
concluiu, com brilhantismo, cm 180/, tcm|.
sempre dado provas de ser estudante in.
tclligentc c esforçado.

Concluídos esses estudos, que lhc ass£
guravam a matrícula numa escola superior
resolveu seguir o curso de medicina., scien!
cia que sempre o attrahiti e enlevou desde
a mais tenra edade.

Assim, em 1898, cheio das mais nobres
aspirações, matriculava-se na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, frequtniando-a
com assiduidade ç dando provas cabaes, no
longo curso de seis annos, de acadêmico
disciplinado e estudioso, que, acima de tu-
do, sabia, com entlíusiásmo, dedicar-se s
carreira que abraçara.

Em 1904, após um curso brilhantíssimo,
eram os seus esforços coroados do mais
bfllo êxito, pois, fazendo uma judiciosa de-
fesa de these, recebia o grau de doutor em
medicina, pela velha Faculdade do Rio je
Janeiro,

Em seguida, com o intuito de aperfei-
coar os seus já notáveis conhecimentos pro-
íissionaes, partiu para a Europa, cm pro-
veitosa excursão pelos principaes centros
seientificos da sua especialidade.

Depois de ali permanecer por dois annos
regressou.ao Brasil, fixando residência na
capital da Republica, sendo, cm breve, co-
mo uma homenagem á sua capacidade, con-
vidado para« medico da Assistência Publica,

Após ter sido assisf.cntc do celebre cirur.
r,:ão brasileiro Cíiapot Prévost, na Faeul-
lado de Medicina do Rio, também o foi dí

clinica medica do distineto professor Migue!
1'ereira, de cuja cadeira assumiu a regen-
cia interina por duas vezes, dando tesle-
munlios inequívocos dos seus profundos co-
nliccimecíos.
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Dr. Oscar ROfJrJgnça Alvea

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves íoi também
»;vo da honrosa distineção de ser eleita
membro titular da douta corporação que i
a Academia'Nacional''de' Medicina.''

Como profissional timbrou símpre o jo-
verj medico em se: um verdadeiro modtio
d; solicitude c altruísmo, assistindo con
todo o desvelo áquelles que reclamavam o.'
ííus cuidados clinicos.

. O feliz desempenho dado ás alras e delica-
das funeções de secretario da presidência,
em que foi investido pelo sfu venerando
:>rogeíi:tor, o eminente estadista sr, consc
:heiro Rodrigues Alves, durante o auspl"
ckiso e fecundo quatri.ennio que hoje finda,
vein mostrar mais uma face da sua pujan-
ti intelligencia e o seu appárelharaento pa-
ra com vantagem gerir as importantíssimas
attribuições da pasta que lhe confiou o pri-
claro republicano que hoje assume a presi-
-jüncia do Estado.

Aos 9 iinnos,,dpeaad.çA;.em_lÇ7i\ deixou .tameAte,..eítlmaAo,.ie,rospeltado nos, nossos I muni, s. exc. nomeará a^'.eommissão en--.^

O cortejo presidencial
A'a 12 e meia horas, o sr. dr. Eloy Ch.V

ves, secretario do Interior, Irã a reeiden-
cia do sr. dr. Altino Arautes, ã rua Frei
Caneca, afim'de eonduzil-o ao edifício do
Congresso, onde so dará a solennidade da

posse do novo governo.
O capitão Aíro Marcondea de Rezende,

da casa militar da presidência, ira, ás Vi
liorus, fi residência, do sr. dr. Cândido Ho-
rlrlgues, á rua Sabará,. atim de conduzil?
o' ao palacete do er, dr.; Altino Arantes.

A's 12 horas e ü-es quartos, os srs. dr*
Altino Arautes .0 Cândido Pçdrigues ear
lilrão em doia carros, de palácio pai'3..,0
Congresso, indo o presidente em compa-
nliia do sr. secretario do Interior e do er,..
vice-presidente, ucompanhado do capitai
.Marcondes de Kezende.

Apôs o compromisso solenn.e, uo reciü'
to. da Câmara doe Depptados, w srs. pre-
aidenta e viçeTpres.Ulo:itc .do Eatudo rfr
tirar-se-ã'o para. o .paiui-lo do governo,

0 acto da psse
Revestir-üe-A de. grande solennidade 0

acto de posse, dos srs. drs. Altino Arautes
é Cândido Rodrigues, a rcallaar-.se hoja
ás 13 horas, no recinto da Câmara dou
Deputados.

Para prestar as continências da pra-
gmàtlca, formará,. extendida em llniin, .
desde o largo da Sé até ao edifício du
Congrraso, toda a força policial dispam-
vcl, sob o commanão do coronel Bupti3ta
da Luz,

Os novos presldento e- vice-presidente
do Estado serão recebidos á porta do Con-
gresso por uma ..commissão, que. será com-
posta dps senadores Lacerda Franco e
Virgílio Rodrigues Alves e dos deputados
Mario Tavares, Gabriel Junqueira e Jullo
Prestes. ,-••!

: Os altos íuncclonarlo.3, o sr, embalxa-
dor de Portugal, o sr. arcebispo metropo-
litano, o corpo consular, ministros do Til-
bunal de Justiça, "vereadores 

munlclpaee,
Juizes de direito, promotores públicos 0
outros convidados serão recebidos per
uma commissão constituída dos srs, Joa-
quim Morse, dr. Horaclo Gonçalves Pe-
relra, dr. Affouso Luzzi, Antônio Carlw
da Fonseca e Mario Egydlo de OUveirn
Carvalho.

Aberta a sessão solenne, o sr. presiden-.
te declarará quo o Congresso Legislativo
vol deferir o compromisso e investir na
posse dos seus cargos o presldento o tf
vice-presidente do Estado, eleitos para «
quatriennlo que hoje começa.

Depois, na fôrma dò regimento conK
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Mnjor Eduardo Jjejeutíe, ujudnnto ae
ordens

Capitão Aíro Marcondes do Rezende,
ajudante do ordens

No reduto, além dos congressistas, to-

marüo assento o sr. dr. Duarto Leite, eni-

balxador. de Portugal junto ao governo
brasileiro; dr. Antônio Carlos, represen-

Jante do governo de Minas Geraes; gene-
rai Carlos Augusto de Campos, comman-

danto da Ca região militar; d. Duarte

Leopoldo o Silva, arcebispo metroppllta-
no, lodo o corpo consular, deputados e

senadores federaes, ministros do Trlbu-

uai c\ Justiça, juizes de direito, promoto-
Ws públicos da capital, prefeito munlcl-
'pai, 

presidente da Câmara o vereadores,
lentes da Faculdade de Direito, da Escó-
Ia Polytechnlcn, de Pharmacia, Normal,
fle Commerclo, Universidade, represen-

Jantes de vários dlrcctorios e câmaras
nmniclpaes do interior, jornalistas e mui-

tos outros cavalheiros de representação.
Tanto a sala das sessões como os cor-

fedores e outras dependências do edi£l-

cio apr< sentarão arüstica ornamentação
de flores naturaes.

A mesa da presidência e as carteiras
doa congressistas serão, ornadas com Un-
dos rarnalheles.

de Estado,
e o vlce-presi-

Um clarim postado á esquina da rua

Quintino Bocayuva dará o slgnal da ap-

Vroximação da carruagem
conduzindo o presidente
dente eleitos.

Essa carruagem será escoltada por um

plqtiee do cavallaria e seguida de multas
outras mie conduzirão os novos secreta-
rios do governo srs. drs. Oscar Rodrigues
Alves, Cardoso de Almeida, Eloy Chaves
0 Cândido Motta.

Recebidos á porta 
' pela commisaão de

congressistas, os srs. drs. Altino Arantes
e Cândido Rodrigues serão conduzidos

para o recinto, onde tomarão assento, o

primeiro â direita e o segundo á esquer-
da do si. presidente do Congresso.

0 sr. presidente declarará que os srs.

presidente e vice-presidente eleitos do Es-

taiio vito prestar compromisso.
Todos os congressistas e convidados se

levantario o os srs. drs. Altino Arantes e
Uandidu Rodrigues prestarão, successlva-
mente, o compromisso constitucional,
pronunciando as seguintes palavras:

"Prornctto cumprir c fazer cumprir a
Constituição Federal e a do Estado, ob-
servar :is leis e desempenhar com pátrio-
tlsmo e lealdade as íuneções do meu
cargo"

O sr. presidente do Congresso declarará
bnipossados no cargo de presidente do Es-
talo de S. Paulo o sr.' dr. Altino Arantes
Marques, advogado, residente na. capital,

¦ e no de vice-presidente, o sr. dr. Antônio
Cândido Rodrigues, lavrador,, também re-
aldentc da capital.

A banda de musica executará nesse
momento o Hymno Nacional e as bandas
dn clarins, cometas e tambores a marcha
batida.

Depois, assignado o termo de compro-
mlsso pela mesa do Congresso e pelos no-
vos presidente e vice-presidente, estes se
retirarão, eom as formalidades com que
foram recebidos.

As forças prestar-lhes-ão as contlnen-,
cias da ordenança e o cortejo de carrua-
Bons por-se-á em movimento, em direc-
Cao ao palácio do governo, até onde os
srs. drs. Altino Arantes e Cândido Rodrl-
Bues serão acompanhados pelos srs. con-
eruslstas e mais pessoas que tiverem
assistido á solennldade da posse.

•
'¦' ministro sr. dr. José Xavier de Tolc-

do, presidente do Tribunal de Justiça, no-
N"1- u um: commissãoi coi.iposta dosminis-
tr°s srs. Almeida c Silva, Firmino Whi-
takcr e v'i de Carvalho, para repre-
sentar o Tribunal nas solennidades da posse
do sr. dr. Altino Aranl.s. • • •

•
°s srs. drs. Adolpho Mello, Paulo Ame-

rico Passalacqur, Gastão de Mesquita e Ma-
Inçus Chaves, respectivamente, juizes, de di-
«'to da primeira, segunda, terceira c quar-

Jj 
varas criminaes, e os srs. drs. Ulysscs

Coutinho, Sebastião Lobo, Mario Pires ê
Roberto Moreira, respectivamente, primei-r°i segundo, terceiro e quarto promotores
publicos. comparecerão á solennidade da
P°ssí do sr, dr. Altino Arantes. presidente*'to do Estado.

A Câmara Municipal de S. Paulo será
representada na p05se do sr. dr. Altino
ftrantes, presidente do Estado, a realizar-se

^ 
»o recinto da Câmara dos Deputados,

Wr uma commissão, composta do presiden-« AKuelL corporação, fâ> tyi&ii dê' ÍSlt1

prat, p dos vereadores drs. Sampaio Vian-
na, Rocha Azevedo c Mario do Amaral.

¦ •

Os directorios políticos de Palmeira c de
¦Limeira serão representados na solennida-
de da posse dos srs. drs. Altino Arantes e
Cândido Rodrigues, pelo sr. dr. Wladimiro
do Amaral,

Os srs. Joaquim Leite do Canto e Mario
de Sousa Queiroz, presidente da Câmara e

prefeito municipal de Limeira, tclegrapha-
ram ao sr. dr. Eugênio de Lima, commet-
tendo-lhe a incumbência de os representar
n.t posse do novo governo do Estado.

A, JWSSAGKM DO GOVERNO

Em palácio, as. exes. serão socebidas
no salão dos retratos.

No salão de honra, deverão ficar o sr.
conselheiro Rodrigues Alves, seus secre-
tarlos, o secretario da presidência e os
ajudantes de ordens.

Alli, serão recebidos os srs. senadores,
deputadoa e mais pessoas gradas.

Em seguida, os srs. drs. Altino Aran-
tes e Cândido Rodrigues.seráo introdu-
zldos no salão nobre, onde se dará o acto
da passagem do governo.

Por essa oceasião, o sr. conselheiro
Rodrigues Alves entregará ao novo pre-
sldente de S. Paubp uma mensagem, se-

gulndo-so a troca de cumprimentos.

Depois, o sr. conselheiro Rodrigues
Alves rctlrar-se-á para a Rotlsserift
Sportsman, sendo acompanhado pelos
srs. drs. Altino Arantes e Cândido Rodrl-

gues, pelos srs. secretários dp Estado e

da presidência e ajudantes de ordens.

Regressando a palácio, o sr, dr. Altl-

no Arantes fará a nomeação dos seus
secretários e a communlcação da posse
ao sr. presidente e vice-presidente da

Republica, ministros da União, governa-
dores e presidentes dos Estados.

Em seguida, s. exc. dará recepção, of-

íicial.

O landau que conduzir o sr. dr. Altino
Arantes será escoltado pelo piquete pre-
sldenciai.

Qual foi a religião professada pelo
dramaturgo genial? A protestante ou a
oatholloa?,

Embora não consto que Shakespeare
fosse catholloo pratloante, pode-se eomr
tudo afflrmar que morreu como orente,
reconciliado e sacramentado, como sâe
acontocer não raras vezes oom mentall-
dades narcolizadas pelo ambiente athola-
tien da sooledade em que vivem.

Tal o caso do sábio entomologlsta fal-
locido ha sete mozes, Henrl Fabre de Bê»
rígnan, que, no oceoso de seus dias, vol-
tou 6 pratioa da religião cujos crenças,
durante a carreira gloriosa, conservara
na alma e afflrmára nos escriptos.;

Tal ainda o do famoso Littrê, que,
apôs professar ropetidas vezes o seu res-
peito e admiração pela religião catholl-'
ca, já no declínio da vida abraçou-a, dei-
xando-se cateehizar o baptlzar pelo pa-
dre Mllerlot, da Companhia de Jesus.
Taes entro nos diversos políticos de dès-
taque, que não quizeram entrar na éter-
nldado sem os auxílios dos sacramentos
da Egrejo, como ainda ultimamente o
general Qlyoerio, sacramentado por mon-
sonhor Pio Alpen,

De facto, como demonstram Slmpson,
Dowden e outros, ha nas obras de Sha-
lieapeare, mormente as dramáticas, um
forte fermento .de sentimentos catholl-
cos, K si, na primeira série, a de
"Hamlet" e" "Maobeth", notáveis pela to-
nslldade sombria e terrlflca, domina
ameaçadora a justa retribuição pelo cri-
me, na segunda, a de "Cymbeline" e do
"Conto de inverno", alegro como um rnio
solar prlmavoril, reinam tão somente sen.
timentos de caridade, perdão, reconcilia-
çãò e bondade quasl divinos.

Valha a verdade! Ha noa dramas de
nosso autor muitas passagens que lhe de-
notariam sentimentos consentaneoa com
a nova religião, si fossem provados au-
thentlcos, e não raro se encontram ex-
pressões, Incluindo uma duvida funda-
mental a respeito da Providencia ou dlvl-
na economia do mundo, postas na bocea
de personagens com quem o poeta parece
sympathizar bastante. Exemplo frlzante
contém o discurso de Prospero no dra-
ma "The Tempest", mui provavelmente a
ultima de suas obras dramáticas, o qual
se arremata com as seguintes palavras:

"Somos da mesma matéria
"Que constituo os sonhos, e nossa pe-

quona vida
"Acha-se emmoldurada num somno."
No tocante aos trechos exprimindo

sentlmontos genuinamonte protestantes,
cumpre notar, porém, que existem duvl-
das fundadas a respeito de sua authentl-
cidade, sendo alguns certamente Interpo-
¦lados. Assim concordam os críticos em
admittir que a môr parto do quinto acto
de "Henrique VIII" não é do nosso poe-
t;t. Da mesma maneira não se devem ad-
dnzlr citações de "Rei João" para de-
monstrar sentimentos de animosidade do
autor contra o pontífice romano, sem
conferir os dois textos que deste drama
cxstem. Não tem o texto acabado, ao
sahlr das mãos do dramaturgo que o ex-
purgou, a virulência de preconceitos que
existem na primeira comedia intitulada
"O penoso reinado do rei João". Como
também commettem uma falcatrua nisto-
rica os que, por motivo de certos episo-
dlos da "Divina comedia", attribuem a
Danto Alighlerl sentimentos adversos á
religião catholica e ao papado.

A taes textos espúrios podem-se oppôr ou-
tios numerosisiimos cxprimmdp b;m clara-
mente as crenças catholicas do poeta. As-
sim poderíamos escolher entre tantas allu-
soes casuaes. oriundas de sentimentos ge-
nuinamente catholicos, as referencias que o
espirito do progenitor de Hanilet faz ás
penas purificantes do Purgatório e ao va-
lor propiciatorio dos sacramentos. Diz, com
effeito, o «spirito:

o reinado 4ft rainha Maria, quando o&o se
admittlam; protestante* em \ntt poUos, foi
"alderman" « chegou i m prefeito da
©idade, de Stratford-Qii-Avon, «, «m íÜS»,
já sob o domínio de Isabel, foi classificado
entre oi que te recusavam, a assistir ao
serviço divino protestante.

% ainda pertencia a tnüe do poeta, Mary
Arden, a<t ramo collateral duma antiga fa-
inilift do. Warwiclcshire, conspicua pela In-
quebratitavel fidelidade á religião catholica,
sob o reino de Isabel.

Todas estas circumsancias e ainda a do
testamento do p»e do dramaturgo, John
Shakespeare, descoberto debaixo das telhas
da casa paterna em Stratfordi documento
esse que contém uma profissío de fé ca-
tholica bem explicita, levam á conclusão
de que a atmosphera familiar do poeta fora
profundamente religiosa.

Nao menos provável parece comtudo que
William. Shakespeare não foi muito fiel á
pratica da religião de seus pães c de sua
juventude, Sua intimidade com protestan-
tes notáveis, como Henry Walker, c o após-
tata Ben Jonson e com q huguenote Chrls-
tovam Mountjoy, em cuja casa se hospedou
durante seis apiíos, não era para exaltar-
lhe a fidelidade á religião catholica, em-
bora nunca deixasse de alimentar senti-
mentos de sympathia e admiração pela dou-
trina que apprendcu e praticou em criança.

No fim da vida, porém, cpino sóc acon-
tecer a muitos príncipes do saber c da arte,
nem por isso menos admiráveis na sobran-
ceira grandeza, curvou o cérebro altivo ao
jugo suave de Christo e veiu a esconder as
cãs no regaço materno da Egrcja catholica.

MOTAS
Hpntem, i, noite, o. »r, conselheiro. Ro-

drigues Atv« recebeu muitas visitas na
Rôtlsserie Sportsman.

Entre a» pessoas ijué s, exc, recebeu hõ-
tavatn-se os s«. dr. Cardoso ;de Almeida,
secretario da Faiendt 9 da Agricultura;
dr. Eloy Chaveí, secretario da Justiça e da
Segurança Publica e do Interior; dr. Per-
reira Braga, deputado federal; dr. César
Vergueiro, deputado federal; dr. Meiríllcs
Reis, ministro do Tribunal de Justiça; co-
ronel Baptlsta da Ivuz, commandante geral
da Porca Publica; dr. Antenor Gurjão, au-
ditor da Porca Publica, c dr. Cícero Leonel,
juiz de direito de Barretos.» , —

. Chegou hontem a S. Paulo, pelo nocttir-
no de luxo, 'ó sr. dr. Antônio Carlos, illus-
tre leader da maioria da Câmara Federal {
dos Deputados. |

S. exc. vciu a esta capital representar oi
Estado de Minas Geraes, na posse do novo.í
presidente, sr. dr. Altino Arantes, c apresen- j/
tar cumprimentos ao sr. conselheiro Ro-i

Ghroiiica

Por uma curiosa coincidência, fallcceu o
poeta, completados os cincoenta e dois an-
nos de edade, na mesma data, 23 de abril,
em que nascera.

Sendo, porém, estas datas computadas
conforme 3 chronologia juliana, pois.a re-
fôrma gregoriana foi acecita na Inglaterra
somente no século XVIII, resulta que o
nascimento s óbito do grande dramaturgo
inglez devem ligar-se aos três dias de maio
do nosso calendário, respectivamente nos
ar.nos de 1564 e 1616, oceorrendo portanto
na próxima quarta-feira o tricentenario do
mais profundo escrutador do coração hu-
mano.

D. Amaro van EMELEN, O. S. B.
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A MODA
Entro as bellissinus croacões ém. roupas

brancas tíçvldas aos excellentes 
'^telieres

da Gas»* AlleniS, salientam-se as camisas
diurnas de fina, cambraia, com bordados a
mio' tí p.a.kl.de jenda da J^fflfe£ .

drigues Alves, cm nome do presidente da- \
quelle Estado, sr. dr. Delfim Moreira. j

Ao desembarcar na gare da Luz, s. exc. {
foi recebido pelo sr. capitão Afro Marcon- '

des de Rezende, ajudante de ordens do sr.:
presidente do Estado. ¦

O sr. conselheiro Rodrigues Alves offe-
receu ao sr. dr. Antônio Carlos um jantar
intimo, em que tomaram parte, além do
convidado, a familia do sr. presidente do
Estado, e o sr. dr. Sylvio Rangel de Cas-
tro, segundo secretario da legação do Brasil
em Londres.

 1^

Do meu canto

A posse dos quatro secretários do no-

vo governo realizar-se-á- amanhã, à tar-

de. •

Procedente do Rio de Janeiro está nesta
capital o sr. Júlio Barbosa, secretario da
presidência do Senado Federal.

S.. exc. vem representar, no acto da pos-
se do novo presidente do Estado, os srs.
dr. Urbano dos Sanlos, vice-presidente da
Republica, e dr. Antônio Azeredo, vice-
presidente daquélla casa do Congresso,
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Como informámos, o ponto será hoje fa-
cultativo nas repartições publicas do Esta-
do, na Escola Polytechnica, Escola de Me-
dicuia c Cirurgia, Gymnasio da capital, Es-
colas Normaes e Modelo, grupos escolares
o escolas isoladas da capital.

Serão officlaès do gabinete dos srs. se-

cretarios do Interior e da Agricultura,
respectivamente, os srs. dr. Mario Gul-

marães e Candld,o Motta Filho.
Os srs. secretários da Fazenda e ' da

Justiça o da Segurança Publica conser-

varão os seus oíflclaes de gabinete.

O BEI do MPnteneero é> com
a sua família, hospede da
França. Conta 7 D annos de

cdado a foi um dos mais brilhantes _
discípulos do Lyceu "Louls le

Grand", em Paris. Em 1860,. Napo-'
le3o III prestou o seu apoio ao joveh

príncipe, que soube conquistar a con-

fiança do seu povo. Inimigo de todo o

fausto e do todo o protocollo, o rei

montenegrlno se aprazla em mes-

clar-se ao povo, e o poço da grande

praça de Cettlnhe tem a sua historia,

do mesmo modo que o carvalho de

S. Luiz em VIncenncs'. O velho sobe-

rano é um delicado homom de letras.

Na "Virgem dos Balkans" ello exaltou

as virtudes, a coragem, a bclléza das

mulheres .do seu palz.
Sua filha, a prlnceza Helena, tor-,

nou-se a graciosa rainha da Itália. O

Montenegro ê um paiz de bravos. Os

soldados do rei Nlcolau I bem o pro-
varam. Citemos, alias, este curioso ar-

tlgo do velho código montenegrino:
«Si houvor um covarde, as armas lho

serão retiradas: ao mesmo tempo,

ser-lhe-á atado em volta do corpo um

avental de mulher, para bem Indicar

que um ooração de homem não bate

no seu peito." Os montenegrinos são

admiráveis soldados, o que permittia
ao seu soberano dizer-lhes no momen-

to da guerra pela Independência:
"Não tenho necessidade de vos pedir

que sejats bravos, pois sugastes o he-

roismo desde o berço"., E' assim a

gente desse pequenino palz. do sul .da

JBjir.opa.

"Sou a alnra de leu pac.
"Condcinnado, por certo prazo, a errar du-

rante as noites.
"E, de dia. passar fome, confinado nas

chammas,
"Até que os infames crimes, commettidos

i. durante minha carreira natural,
" Sejam queimados e expurgados pelo

fogo...
"Assim fui, 110 meio do meu somno c pch

mão de meti irmão,
"Privado, a um tempo, da vida, da coroa

e da esposa:
"Cortado, até na inflorescência dos meu»

peccados,
"Desalojado, desapontado, desamparado,
"E.'sem conta nem dó, arremessado peran-

te o meu Supremo Juiz,
"Com todas as iniquidades sobre a ca-

beca."

Relativamente aos personagens, exprimin-
do'conceitos pouco christãos, atheisticos ou
descrentes, podem-se oppòr-lhes typos que
eloqüentemente pleiteiam cm abono da men-
talidade catholica do poeta, como sejam:
Catharina de Aragão,. Henrique V, frei
Lourenço c outro frade, que apparece em
"Muita bulha sem motivo", c muitos ou-
tros, assim como a ethopcia integra de
"Medida por medida".

Quanto ás idéas heterodoxas, fatalistas,
materialistas, agnósticas, ou pheriomenistas,
como a que acima citámos a respeito dn
Providencia Divina, quem nos dirá si -real
mente correspondem á mentalidade do au-
tor? E> ainda que correspondessem, numa
obra como a de Shakespeare, onde pullu-
Iam expressões impróprias dum incréo, nada
mais .são que nuvens passageiras, trovões
solitários, nada irreconciliaveis com á luz
da fé illuminandp a almaje envolta com
o soffrimento c que sç acha ao limiar da
eternidade,

Tudo leva, com ef feito, a crer que não
foi o poeta adherente bem fervoroso da
religião catholica; confirmam esta opinião
a frouxa moral dos "Sonetos" e dc."Ve-
nus e Adonis", assim como certos indícios
que a tradição conservou a respeito da vida
particular do dramaturgo. Parece, portan-
to, certo que não fez esforços para viver
uma vida consentanea com as crenças. Por
outro lado, não menos certo parece que,
no fim da vida, se converteu, abdicando os
peccados, e, por meio dos Sacramentos, re
conciliando-se com a Egreja e a alma com
o seu Creador. Pois affirma o arcediago
R. Davies, anglicano, que o poeta "morreu

como papista".
Analyscinos brevemente as circumstancias

que podem servir a comprovar a asser-
cão do ministro anglicano.

•De outra fonte se sabe que o progenitor
de Shakespeare era ou pelo menos havia
sido catiiolico. Presume-se, porém, que per-

. itiaríeceu flelí r.eliüláp tradicional,-pois 
"sob

Em interessantes cartas, tem-nos cn-
viado noticias suas e algumas impressões
de viagem o nosso caro companheiro dr.
Luiz Silveira, que se encontra ha um mez
e pouco em continuas excursões de, re-
creio e de estudo por essas fcrtilissl-
mas gandaras do extremo sul do Novo
Mundo. O Rio Grande, a Republica Orien-
tal. como a Argentina e o Chile, têm cau-
sado impressões verdadeiramente magnifi-
cas ao brilhante jornalista, que comnosco
reparte os fruetos da sua fecunda activi-
dade, já como esforçado administrador des-
ta folha, já como autor de excellentes chro-
nicas e de outros trabalhos intellectuaes,
com que engrossa a fileira dos que. nesta
casa, laboram por que o..y.elho orgam pau-
listano corresponda á sympathia c á indis-

pensavel acceitação que sempre mereceu

por parte do grande.publico.
Hoje, não nos furtamos ao desejo, de

transcrever, nestas columnas, alguns topi-
cos de uma carta dirigida pelo dr. Luiz Sil-
veira ao nosso secretario de redacção. Pc-
nitenciamo-nps, de antemão, de sermos
indiscretos; disso, aliás,- não advirão ma-
les nenhuns — pelo contrario, prestamos,
a patrícios c extrangeiros, o serviço de um
desvelado "cicerone" que ahecia. por que
sejam conhecidas e amadas as bellezas; e
as preciosidades da sua terra nata!.

"Aqui estou — diz o-dr.;Silveira — na
notável estância do dr. Assis Brasil. Não
se descreve com uma simples pcunada. por
mais emocional e inspirado que se seja, o

que isto é! Nesta granja o saber c a tena-
cidade de uma intelligencia clara e forte
crearam a mais importante escola de agri-
cultura do nosso paiz.

E' inacreditável, meu amigo, o immenso
trabalho aqui realizado cm oito annos ape-
nas, e, relativamente, com tão pouco dis-
pendiol Posso-te dizer que todas as instai-
lações desta, formosíssima estância — gal-
pões, depósitos, potreiros. estabulos. etc
são muito superiores.a todas as que co-
nheço.
¦ As obras que tenho admirado — que
me não tenho mesmo cónçado de adml-
rar —• sãó magníficas, sob o ponto de
vista da sóbria arehitectura por que fo-
ram modeladas; obedecem, nas linhas gb-
raes das suas dependências, a todos os
preceitos da hygiene; além disso,: todas
de cimento e de ferro, dir-se-lam edlficà-
das para uma eternidade.

Em uma' simples visita a esto estabele-
cimento, colhem-se ; licções. proveitosissi-
mas, tanto assim quo te posso afflrmar

que nestes três dias ampliei muito o cir-;
culo dos meus conhecimentos. Aqui se tem
a prova eloqüente do quanto pôde realizar
a energia de um homem que sabe pensar e
sabe o que pensa.'

Caro Foiseca, si eu jfi admirava.o dr.
Assis Braslh esse extraordinário homem
de saber, enérgico e actiyoy. hoje por olle
sinto uma veneração profunda. A gran-
ja de Pedras Altas é iim attestado vivo
de labor fecundo, 6 um primor, uma ré-
velação. E' bem dlgná do esforço e da
aculdade-.do glorioso•'. brasileiro . que me
hospeda com àttenclosa amizade e carl-
nho e cujas palavras, sempre judiclosasfe
amigas, encerram preciosos ensinamentos.

Hoje, 17, deixarei esta lindíssima grán-
ja, partindo, com o dr. Assis, para UrU-
guayana, visitando, de camipho, algumas
estâncias. Daqucíla-cidade Iremos á Con-
cordia — via-ferrea —. tomando ahl va-

por para descer o Uruguay, até-Buenos
Aires. A viagem dizem, ser bellisslma e
proveitosa. Não perco opportunldadè de
apprender, meu caro amigo!"

E ainda o nosso companheiro da no-
tidas de outras Impressões do Rio Gran-
de, pelo qual "esta slmplesmcnto oncan-
tado, pois só agora faz uma ldéa do que
ê ello e do quanto vale." Por hoje ficam
ahl essas notas sobre a granja "Pedras

Altas"; opporlunamente, o nosso con-
frade dirã, com certeza, mais ao vivo e
mais detalhadamente, do seu valor e da
sua. belleza. Esse serfi. um trabalho ver-
dadeiramonte digno o patriótico — revê-
laríl o quanto pôde a Intelligonola huma-
na, quando bem orientada; revelara, ain-
da, aos que o ignoram, que Be encontram
multas preciosidades ahl por esses inter-
mlnos fundões das terras brasileiras.

Chegou do Rio de Janeiro, para assistir
á solennidade da passagem do governo, o
sr. dr. Sylvio Rangel de Castro, segundo
secretario da legação do Brasil em Lon-
dres.

Ao seu desembarque, na gare da Luz,
c^mparecpu o major Eduardo Lejeunc, da
casa militar da presidência,

BMçpnM—c«—na

O sr. dr. Duarte Leito, embaixador de
Portugal no Rio do Janeiro, e que se en-
contra em S. Paulo ha alguns dlos,
nnnulndo a um convite do sr, dr. Eloy
Chaves, fez hontem, as 5 horas, um pas-
seio de auiomovol pelos subúrbios de S.
raulo ¦ em companhia do titular da pas-
ta da Justiça.

A's 12 horas, o sr. Sampaio Garrido,
cônsul do Portugal em 3. Paulo, offcro-
ceu um almoço ao dr. Duarte Leito.

No agape, tornaram parte, além dos
srs. embaixador portuguez o os secreta-
rios da embaixada, dra. Justino do Mon-
talvão e Brandão Paes, os srs. dr. Rlcar-
do Severo c senhora. Manuel Lima e to-
nhora, commendador Alberto Silva !e
Sousa e senhora, Torres Lima e senho-
ra, Gomes Amorim e senhora, Oliveira
Manarte o senhora.

A recepção que o sr. dr. Duarte Leite
deu aos membros da colônia portugueza,
nos calões da Câmara. Portugueza de
Commerclo, ás 14 horas o meia, esteve
muito concorrida, tendo a ella compare-
cldo o sr. cônsul de Portugal o todo o
pessoal,do consulado, e representantes de
todos as associações lusitanas cxlstcn-
tes em S. Paulo.

O sr. Manuel Loureiro, presidente da
Câmara Porttigucza, òffereceu,- as. 16 ho-
ias, om sua residência, ao dr. Duarte
tieite, um cha, ao qual assistiram variou
convidados.

A's 20 horas, realizou-se. o banquete
offerecido ao illustrc diplomata.

Hoje,. as 9 horas, o dr.' Duarto Leite
visitara a Santa Casa de Misericórdia, c
fis 13 lioras assistirá & solennidades da
posse do novo presidente do Estado.

Esteve ante-hontem no Lyceu Sale-
siano do C. de Jesus, onde assistiu aos
ensaioB e desfile do batalhão- collegial, o
sr. general Carlos Augusto de Campos,
Ir.speclor da sexta região militar.

S. exc. recebeu excellontc impressão
pelos rápidos progressos daquolle discl-
pllnado regimento escolar e ao se
ausentar do estabelecimento mostrou-se
satisfeito pelo bello resultado alcançada
pelos saleslahos.

O sr. general Carlos de Campos mui-
to se tem esforçado para quo a ostréu
do1- bátulh'ã.0 collegial do referido estabe-
léclmento, a rcallzor-so depois de ama-
nhã, seja um verdadeiro acontecimento.

Gómcs neííO.

O sr. ministro da Agricultura solicitou
dos seus collegas da Fazenda e Viação pro-
videncias.no sentido de serem transporta-
dos gratuitamente pelo Lloyd Brasileiro c
cstihdas de ferro federaes os objectos des-
tinados á Conferência Algodoeira, a rcali-
zar-sc em junho próximo, no Rio.

O sr. ministro da Agricultura enviou avi-
1o.?o secretario da Agricultura, do Estado
de Minas .Geraes. communicando que bmi-
íistro-da Vjâçãó e Obras Publicas provi-
dencia, no sentido de serem transportados
livres de qúaçsquer pnus, nas estradas de
ferro administradas- pela .União, todos ps
volumes cohtendp milho, destinados á Ex-
pc.s.çâo de Bello Horizonte, e lembra-llíe a
conveniência de providenciar directamente
para que seja obtida cgual concessão das
estradas sob o regimen do arrendamento.

íEsteve àntc-hoiitem cm conferência com
o; sr. ministro da Fazenda, uma commissão
de directores da Sociedade Nacional de
Agricultura, comppsta dos drs. Miguel Cal-
mon, Augusto Ramos e Victor Leivas* que
trataram de algumas medidas sobre credito,
agricola, cua adopção, entre nós se está
tornando urgente.

Reiteraram também ao sr. ministro os
insistentes pedidos que a Sociedade tem re-
cebido de associações agrícolas do Rio
Grande do Sul, no sentidp de ser concedida
a isenção de direitos aos reproduetores in-
troduzidos no paiz para melhoramento das
raças indígenas e vendidos na Exposição-
Feira de Bagé, a inaugurar-se a 1 de maio
próximo. O sr. ministro prometteu telc-
graphar immediatamente, rccommendando
fostem concedidas todas as facilidades so-
licitadas para animaes que concorrem
áquelle importante certamen.

O dr. Augusto Ramos fez também uma
longa exposição sobre diversas representa-
ções que têm sido recebidas da Associação
Commercial da Bahia, que pedem a inter-
venção junto ao governo, de providencias
immediatas, afim de ser resolvida a grande
falta de transporte, para oi' produetos da-
qaclla praça, o que tem causado sério? pre-
jtiizos.

São ainda magníficas, de um bom gosto
admirável, as saias de baixo, do seda lisa,
com babados, as' cacho-corset de fina cam-
braia, com orlas de renda de filo, os cor-

pinhos de nanzuk, com palas do renda
Cluny e pregas, com mangas' curtas e lar-

gas, com rendas na" golla. Póde-se dizer,
numa palavra, quo são das mais finas,
confeccionadas pelos modelos mais elegan-
tes e commodos, todas as peças desse ge-
p.ero, as quacs tanto contribuem para o me-
Ihor realce das toilcttes.

Bcrnant Dupln.

ODIA
As incertezas do tempo, que tantos

aborrecimentos trouxeram á população
:1a cidade, durani.3 a semana finda, não
so reproduziram hontem.

O dia amanheceu claro, alegre, limpl-
do, promettedor. E por isso desde cedo
foi grande o movimento da cidade.

Concorridas estiveram as cerimonias
religiosas e os passeios matutinos.

Os amantes dos passeios ao ar livre
aproveitaram a boa vontade do tempo
para visitar a Cantareira e outros recan-
tou pittorescos da Paulicéa.

Oa automobillstas dedicados, e já não
eíío poucoa, encheram as boas estradas
recem-construidas, alegrando oa seus ra-
ros moradores com o ruidoso "fonfonar"
das buzlnaa e o artar monótono doa mo-
torea.

Afflulram depois ao centro .da cidade
os afiolonados daa "matlnées" theatraes
e clnematographicaa e oa enthusiastas do
•jturí'! que se dirigiam ao Hlppodromo.

Mas, á tarde, a animação toda se eon-
centrou no logar prodllectp do "rendez-
vous" elegante que é a avenida Paulista.

O apreciado passeio esteve repleto de
autos o pedestres.

Deslumbrante o corso, ao qual compa-
rereram representantes das mais elevadas
classes sociaes,

O movimento nocturno do "triângulo"
foi infelizmente prejudicado pela mudan-
ça brusca do tempo, e á hora cm que
escrevemos é raro o transeunte que, com
os seua passos, acorda a cidade do sumno
pesado em que jaz,

âNNIVERS&RIOS
Passa hoje o anniversaiio nalalicio

do --. dr. José Luiz Flaqtier, senador ao
Congresso do Estado c prestigioso chefe

político.
¦ Graças ao seu valor pessoal, ao seu cs-

pirito eminentemente democrata, s. exc.
cercou-se de numerosos amigos, que hoje
•he farão certamente a mais calorosa
demonstração de apreço.

*
Fazem annos hoje:

O menino Raphael, filho do sr. dr. Fe-
.ix Monteiro; , 

'

o menino José. filho do sr. José lheo-
piiilo de Queiroz;

a senhorlta Roslna, filha do sr. Pedro
áellaro, commerclante nesta praça, alu-
mna do quarto anno da Escola Normal
Secundaria; ....J

a scnhbrita Rosa, filha do sr. Pedro Sa-
,aro;

, a senhorita Viccntina, filha do sr; dr.
Cassiano Ribeiro da Luz;

a sra. d. Clara Gaya. esposa do sr. Jo-
sé Gaya;

a sra. d. Mími Machado; esposa do sr.
Carlos Machado; '

a sra. d. Maria Angélica de Toledo
Braun, esposa do sr. Francisco Braun;

o sr. dr. Jayme Pinheiro "de Ulhôa Cin-
tra;

o sr. Carlos Salvador, ajudante de con-
iador da Caixa Econômica;

o sr.' Fellppe de Lima, director proprie-
tarlo d'"A Nação";

o sr. dr. Francisco Meirelles;
o sr. Sylvio Porchat Bellégarde;-
o sr. Antônio Lamartine da Roáa, func-

;ionario do Serviço Sanitário;
o sr. Francisco de Sousa Rocha;
o sr. Apparicio Serva; . . ..--.
o sr. Júlio Eniiliò' da: Silva; ' ' .
o sr. Santo, Russo, íunccioiiario da" Cai-

xa Econômica.

rooepção, que lhe ^offeroola o "Bngllsh-
TJlub", O dr. Halsoy terminou o seu dis-
curso de agradoolmonto, aventando a ldéa
da fundação do "Maokenzle-Collega
Alumny Federatlon", que terá por fira
congregar os esforços dos ex-alumnoa èm
Seu beneficio e no do conceituado estabe-
leolmento em quo fizeram o aeu curso.

Falou, por fim,.o professor A. C, Slator,
quo agradeceu a visita dos lllustres mem-
bros da "Forelgn Mlsslori",

GIRCOLO ITALIANO
, Nos súmp.tuosoH salões do CIrcolo Ita-
llano, realizou-ao ante-hontem,- á noite,
uma grande recepção om homenagem &
oxma. .esposa do'sr.: cônsul italiano, con-
dòsBa ,Mizl • DalPAste Brandollni.

Todo ,0 escól da colônia Italiana esteve
pres'e'nte; 6. bella recepção, quo marcou
época na vida da conhocida associação.

A' entrada do sr. cônsul o sua exina. es-
posa, uma oroheatra dirigida pelo maestro
Catanl executou a marcha real ltojlana e
logo em seguida o hymno nacional.

Os homenageados foram recebidos coro.
uma calorosa salva de palmas, sondo sau-
dados, em nome do "Circolo", pelo sr.
commendador dr. Gelll. O sr. cônsul, em
breves palavras, agradeceu, commovldo,

Foi então dado' inicio ao concerto, que
obedeceu a escolhido programma,

A bella festa, quo causou a melhor lrn-
pressão possível, terminou pouco depoll
das 24 horas.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-se em S. Paulo, a passeio, ó sr.;

:oronel Jpãp Antphip Gpnçalves, abastado
f.-.zendeiro no município de Amparo.

NECROLOGIA
Falleccu hontem, após longos annos de

•offrimento, preso ao leito por atroz para-
lysia, o sr. David Pereira Simões, ox-6ub-
official do registo geral e de hypothccai
desta capital, onde gosou sempre de grand«
¦istima e consideração.

O finado, que contava 4S annos de edadft
tra irmão do sr. Alexandrino Simões, func-
danado da Secretaria da Agricultura, e eu-
iihado dos srs. coronel Frederico William
Maw e capitão Abilio Antônio Tavares,
official reformado da Força Publica.

O sahimento fúnebre realiza-se hoje, tu
i hpras, para o cemitério do Araçá.

Realizou-se hontem, ás 16 horas, o se-
pultanento do sr. João Gandolfo, antigo e.
estimado commorciante desta praça, sahin-
iio o cortejo fúnebre, coin grande acompa-
nhanientp, da rua do Carmo, n. 28, para o
cemitério da Consolação.

Procedeu á encommendação do corpo c
revmo. conego Luiz Sangirardi. cura da Sé.

Sobre o feretro foram depositadas as s/>
suintes coTÔas:"Ultimo adeus e immorredouras saúda-
des de sua amada osposa"; "Ao bom pa-
(.•ae, eternas saudades de suas gratas filhas
Victpria e Giselda"; "Aobompapae, éter-
nas saudades de seus gratos filhos Abondir
e Gcmma"; "Saudades da familia Mas-
;ara"; " Al suo sócio fondatore, L'Unione
Caltolica Italiana"; "Ao compadre Gandol-
fo, lembrança de Gabriela Silva"; "Ao
oom amigo João, eternas saudados da fa-
.nilia Corrubulo".

Entre as numerosas pessoas que tomarão,
parto no acompanhamento, conseguimos no-
lar os srs. Antônio Gaspar Cremcr, José
Corrubulo, Dario Cursino, José Guimarães,
por si e por Boaventura Dias Barroira;
Abondio Gandolfo, major Firminp de Go-
doy. Benjamin Reis, Bcharmino de Sousa,
ar. Eurico Drummond Costa, Joãp Alva-
renga, José Píretti, Armando Vautier, Joãc
Alfredo Varella, André Giuseppe, Etelli
Luigi, Ursine Gennaro, Zicardi Angela
Moretti Pietro, Cichetti Antônio, ropresen-
ando a Unionc Caltolica de S. Paulo; Vi-

iehtè Petrillo, Frederico Petriilo, C. Sep-
ni, Guilhermino Ferreira de Sousa, coro-
iiel Fclicio Cintra, Antônio do Sousa Mar-
'.ms, Antônio Fusco, Ernesto Emilio Rossi,
Decimp Refinetti, Delfim Cabral Maiai
[(jnacio Vecchio, conego Luiz Sangirard!t
cura da Sé; Rosário Massara, Joaquin
Carneiro, José Bovino, Pedro Scppi, Fran-
risco Pancano, Carmino Caramico e muitai
.utras pesoas.

Falleceu no dia 27 de abril findo, em
Fortaleza, Ceará, contando 81 annos de
edade, o sr. Arthur Calandra, inspector
viajante da Companhia de Calçados
"Clark".

O finado contava Innumeras relações

nesta capital, e deixa esposa e íllhlnha».
mãe, sogros, Irmãos, sobrinhos e ounha-

jlos, immersoe na mala profunda dOr.

I

NÜPCIAS
Realizou-se' ante-hontem, o casamento dü

sr. Behedicto Irlneu da' Silva, íunecionario
federal,'filho-do sr. Roque' da- Silva, com
a senhorita:Nicotina Rosa das Dores, filha
da exma. viuva d. Virgolina das Dores. :

Serviram de testemunhas do aetó civil
que se effectuòu.ás 10'horas e m'eia;ós srs.
Benedicrò Martins Fernandes c Joàe -Case-
miro Braga. . . , ¦
. A cerimonia , religiosa realizou-se ás 17
horas' e meia, na. egreja.,dè S. JpâbBaptiS-
t.i, servindo .de paráhymphos o sr..;Armarj-
do Nóbrega';- nosso. represenUíftc no bairro
da Liberdade,' e süa esposa,, sra.' d.' Maria
Carmelita Npbrega. • ... ; v: .. .:.. .

A' noite os paes do noivo offereceram cm
sua residência, 

'á "rua 'Coimbra,' n.' 22, um
jantar e fina'mesade doces' aos'convidados,
seguindo-se animado baile, que se prolon-
gou até altas horas da madrugada de hon-
tem.

RECEPÇÃO
Roallzou-se anto-hontem, ás 2Q hòraa,

a recepção que o "Engllsh-Club", do Ma-
ckonzie-College, òffereceu aos srs. dr.
líalsey e-senhora, e dr. Gltroll, membros
da "Foreing Mlssion".

O discurso de saudação foi folto, em
Inglez, pelo engenheiramlo Paulo Macedo
Bimrquo.

A orchestra do College emprestou
grande brilhantismo á recepção, exe-
eutando escolhidos trechos de musica.

A parte literária, que constou de rccl-
tatlvoB, esteve a cargo da senhorlta Ma-
ria Anesia Marcondes Buarque e dos
srs. professor Marques da Cruz e Mauro
Martins.

O sr. Olyntho Mendonça íea uma brl-
thánte saudação, em nome dos ex-alu-
mnos. . • .¦

O dr. ZJ«lii*y'agradeceu a encantadora

NENARIIAVEIS são, por cer-
to, as maravilhas que por
ahl existem, . por, esse mun-

do do Christo. Ainda ha alguns dias
o dlstincto homem de letras dr. Cyro
Costa passou cm revista um milhão
de curiosidades e excentricidades da
terra dos brahmanes. O Oriente ê,
sem duvida, a. região mais fecunda
em usos e costumes que, pela sua ex-

. travagancia, assumem ordinariamente
proporções de lenda. No emtanto,
não só os singulares palzes asiáticos
guardam, . como relíquias augustas,
tradições remotíssimas, herdadas de
tribus primitivas, que obllteram o
bom senso e o bom gosto das gentes
modernas que comem bifes á moda dos
restaurantes de Londres e vestem pè-
loa .últimos figurinos de Nova York
e Parla; a Europa, a própria Europa,
culta e moderna, tem costumes excen-
tricôs que não desappareceram com a
guerra contemporânea. '-' Um' delles,
poí' exemplo, se mantêm de geração
ení geração na aldeia de Andrieux,
dependente da cornmuha de Gullíes*-
tre Pèréüae, noa Altoá Alpea. Ésáa ali

"dela 
se acha do tar modo'encerrada

num" cinto'de rochedos' que, durante
cem dias do inverno, os ralos do sol
rihlnão cheganií.A' 1Ò dé'fevereiro,
'dia ém qüe o 'Sol réápríárêce rio hoí
rízonte^ ós; habitantes, tondb á frente
uni dos moradores mais edo303 da re»

glão,. ;dir'lge"m-se,' alntcs dá alvòrádai
â 

"ponte coristrúidaí sobro üm riacho
vizlfihp- el cada qual leva' uma óme«

..lette, que ê a offererida tradicional áò
' sói. Tòcioa os' peregrinos dançam, a es-
• porá dó que'a aurora dissipe as trê-
vas; desde que o sol áppáreòe, cada
qual apresenta ao astro á süa offer-
ta; depois ê ella comida, em família,
quando todos voltam â aldeia, afim
de fazerem descançadamente a dlges-
tão...

CORREIO PAULISTANO

Como pretendemos realizar, neste me*

o sorteio dos nossos prêmios em dinheiro,

ê absolutamente necessário que oa nossos

dignos agentes nos devolvam oom urgon-

cia os talões de reelbos, acompanhados

das respectivas prestações de contas « dos

saldos ora dinheiro cm seu poder,

.



m

%
istvtMmwMHf ^¦a-para-^yr^''''*''-'1^^

roHKEI© PAULISTANO •- Segim&a-foflra,; 1
¦annniwm «-'-^--."'.«J»-™™™"*'?

t^-

FORÇA
inauguração das novas Instai-

lações do novo Hospital
Militar *

sciTO com o maior devota-Estado, que.
monto.

Todo o edifício do Hospital, quer intc-
rlor, quer exteriormente, estava festiva-
monte ornamentado com todo o caprl-
olio.- _

Durante a Bolannldade da Inauguração
tocou a banda do musica da Forca Pu-
bllca.-

LetFas © li© &

Foram Inauguradas hontem os novas

jmstallaçoes do Hospital Militar da Forca
Publica.
i A' cerimonia assistiram os srs. conse-

Jheiro Rodrigues Alves, presidente do Es-
lado; dr. Eloy Cliavcs, «eoretarlò da Jus-
ílça o da (Segurança Publica; dr. Cardoso
'do Almeida, secretario da Fazenda; dr.
Oscar Rodrigues Alves, secretario da pro-
tldencla; dr. Washington Luís, prefeito
municipal; general Carlos do Campos,
Inspector da sexta região militar; contra-
mlmlranto João Francisco Lopes RodrI-

gues, representando o almirante Alexnn-
drino de Alencar, ministro da Marinha;
major Álvaro Tourinho, representando o

general Caetano de Faria, ministro da
Guerra; tenente-coronel dr. Mello Reis,
representando o dr. Carlos MaximUlano,
ministro do Interior; dr, Antônio Carlos,
''leador" da maioria da Câmara Federal
nos deputados; capltito-tcnente Joaquim
M. Coelho Netto, dr. Cândido Moita, íutu-
ro secretario da Agricultura; major
Eduardo Lejeune o capitão Afro Marcou-
fles de Rezende, ajudantes de ordens do
»r. presidente do Estado; capitão Dantas
Cortez e Germano de Medeiros, ajudante
do ordens o Officíal do gabinete do sr. ee-
cretario Üa Justiça e da Segurança Pu-
bllca; ür. Ramos do Azevedo, vlce-dlre-
;tor da Escola Polylcchnica; deputado íe-
deral César Lacerda de Vergueiro, dr. Ar-
naldo Vieira de Carvalho, director da Fa-
cuidado do Modlolna e Cirurgia; coronel
Antônio Baptista da Luz, commandante
geral da Força Publica; todos os com-
mandante de corpos, os médicos do corpo
clinico e oíficiaes da Força Publica, re-

presentantes da imprensa o numerosas
pessoas mais.

Os convidados foram recebidos a entra-
da pelos médicos o empregados do esta-
beleclmento.

Em frente ao edifício formaram, para
receber as autoridade, os offlciaes dos dl-
Versos corpos da Força e, na rua João
Tlieodoro, um pelotão do primeiro ba-
talhão.

Apôs uma rápida visita ao consultório
medico, que fica logo á entrada, os convl-
dados dirigiram-se para o local onde esta
Instállada a lavanderia.

Os médicos do corpo clinico, que acoin-
panharam os visitantes, deram-lhes am-
pias explicações, fazendo funcelonar todos
os machinlsmos.

Seguiu-se a visita a sala de dcslnfccção
das roupas o á estufa.

Dali, 03 convidados dirigiram-se para o
pavilhão de Isolamento, destinado aos
doentes de moléstias infecciosas.

Tanto esse pavilhão como o necrotério,
que lhe fica annexo, acham-so ínstallados
segundo os modernos preceitos da hy-
glene.

Seguiu-se uma visita ao pavilhão, cen-
}rítJ onde,- no "pavimento superior, está in-
paliada uma vasta sala de operações, con-
[lerdo completo e aperíeiçoadp material ei-
iriirgico c utii gerador a gaz, fornecendo va

por para duas baterias de,autoclaves, que
peimittem por. esse processo c por um (lis-

positivo moderno seccar os ferros c os eu-
rrtivos por meio do vácuo, esterilizando
ab mesmo tempo toda a água a ser ímpre-

cada nos reijcctivos trabalhos.
Scg-iicm-se os apparelhps secundários, in-

dispensáveis nas operações, tudo dos ulti-
mos modelos.

A sala de á".:cpsia compõe-se de uma ca-

atira Mathieú aquecida a clectricidadc, com
uulos os accessorios exigidos pela technio
moderna, e mesas e cadeiras da lava.

No pavimento inferior fimeciona o gabi-
nete dos raios X.

Um transformador clectrico Wantz Es-

pecial, sem interceptor, para a corrente ai-

u-rnada áp no volts e 6o cyclos, íraablhan-
do com 350 ampers.

Esse apparelho é um dos maiortt c dos

irais aperfeiçoados que existem na Ameri-

ca do Sul.
Os seus dispositivos permitiam fazer ps

exames de radioscopia e radiographia na

própria mesa. em todas as posições, con-

servando o paciente immovel.
A um desses depósitos foi adaptado um

tripé metallico, para os exames em todas

as posições e inclinações.
Ha ainda uma mesa para a verificação

das chapas simples, dando-lhes um relevo

sterepseopico. Por esse processo, o medi-

co poderá observar, por exemplo, a exa-

çta collocação de um projectil em qualquer

parte do corpo, isto é. a sua profundidade,
oíi a sua distancia, pois fornece uma nítida

visão1 «tereoscopica.
Um potente motor, electrico acciona uma

bomba de água que refresca a ampola dos

,ra.'os X, de maneira a prevenir a sua ex-

çessiva temperatura.
Além da dependência para a revelação

de chapas, dispõe o gabinete radiograplnco

dos demais acessórios exigidos pela electn-

cidade applicada á medicina.

Os médicos do hospital, que acompa-

nUa-vam os visitantes, prestaram-se com

toda a solicitude c gentileza a dar-lhes

todos as explicações sobre o. funeciona-

meuto dos apparelhos.
Foi visitada ainda a nova ala do edl-

íicio quo íiea situada ao lado esquerdo

de quem entra. E' uma espaçosa dopen-

deneia, tendo no andar superior 3 con-

íortavels enfermarias, com muitas e lar-

gos janellas, podendo cada uma com-

portar 50 doentes. Na parte inferior ha

outras 3 enfermarias, divididas cada

4 quartos para doentes em

Pelo noeturno do luxo chegaram lion-
tem, a S. Paulo, os srs. contraíalmiranto
Jotto Franolsco Lopes Rodriguos, oapltfio-
tenento Joaquim M. Coelho Nell.Q, tenen-
te-eoronel dr. Mello Reis e major dr. Al-
varo Tourinho.

Esses offlciaes vieram a S. Paulo es-

peolalmonto para assistir a Inauguração cara"
das novas Installações do hospital mi-
ütar da Forca Publica o repre-
sentar, respectivamente: o contra--al-
mirante Lopes Rodrigues, o sr. ml-
iilstro da Marinha; tenente-coronel dr.
Mello Reis, o sr. ministro do Interior, e
major dr. Álvaro Tourinho, o sr. ministro
da Guerra.

Ao sou desembarque, na garo da Luz,
foram recebidos pelos srs. ctipllao Dan

A MASCARA

Danton Vampré c Jositto Vianna, dois

bellos espíritos da nova geração intelectual

paulista, leram, ha alguns dias, «uma das

salas da "Cigarra", a um auditório sele-

cto, todo de poetas c literatos,
theatral. om 3 actoSi

O trabalho -original dossãs duas hellas in-

teUigenoias, e que se denomina — " A mas-
impresionou-nos agradavelmcnto;

pareceu-nos mesmo uma excellentí comedia

110 gênero, com os seus lances emocionaes,

a sua dose de observação o moralidade
A asscmbléa felicitou, finda n leitura da.

peça, os jovens tutores, animando-os o.to-,

cendo elogios á cotnedia-drama com que tão

auspiciosamente se estrearam.
Deante de tão bollo resultado,, sem me-

lindrar nosso confrade de imprensa, o tam-

bem comcdiographo. o intelectual Oswaldo

/tgvft

A's segniidais-íelraa
rOESIAS INFANTIS

O Joven poeta paulista Oscar Brlsola,
do que t6m apparecldo algumas produç-
çOes poéticas nestas columnas, annunçia
para multo brevo o sou novo livro poético
— "Pooslas infantis", que serít prefaciado

uma peça polo «lustrado professor sr. Arnaldo de
OUvoira Barreto.

Fazemos votos por que os raros leitores
de vorsos quo existem nesta terra de poe
tas, bem como a critica Indígena, de or
dlnarlo tfto rabujenta e tfto cruel, recebam
com mostras do sympathla a obra annun-
ciada, o quo constituirá, um justo pr«mIo
aos labores de um moço operoso o intelll-
gente.

d© i®i® rr-— -.

"A SENDA"

tas Cortez, ajudante de ordens do sr. se- de Andrade, póde-se dizer que o theatro na-

cretario da Justiça; coronel Baptista da cional podo ser feito... cm portuguez.

LU7, commandanto geral da Força Pu-
blica, e seu ajudante do ordens, tenente
Guedes da Cunha; dr. Amaranto Cruz, dr.
Campos Moura o dr. Arllndo do Carvalho
Pinto, do serviço clinico, e dr. Antenor
Gurj&o, auditor da Força Publica.

O sr. presidente do Estado mandou o
seu ajudanto de ordens capitão Afro
Marcondes do Rezende visitar os dlstln-
ctos offielaes. •

PASSIONARIAS

De onde vêm as lagrimas? Ha duas ver-
soes, curiosa: íaze tu mesma a escolha.

VGm da alma, para uns; para outios,
vêm do coração. .

A alma venturosa tem o sorriso, que e
a luz; a alma soffrcdora tem a agonia,
que 6 a trova.

A noite des faz-se em orvaiho. a meian-
colia diluc-sc cm lagrimas. As flores vivem
do rocio noeturno e a poesia desabroclia
molhada pelo pranto. Entre uma gotta
que roreja- a corolla c uma gotta que hu-

sr! FiMeireilo)

uma em
observação.

Entre as alas do edifício ha um lar-
dim muito bem cuidado, destinado aos
convalcseentes.

Após a visita, foi servida aos convida-
dos uma taça de champagno.

Por essa occaslüo, o sr. dr. Eloy Cha-
ves fez uma saudação ao sr. conselheiro
Rodrigues Alves, evidenciando o muito

que s. exc, durante os quatro annos da
seu governo, fez pela Força Publica, o
apresentando-lhe em nome desta o seu
agradecimento,

O sr. presidente do Estado, em breves

palavras, agradeceu a saudação do dr.
Eloy Chaves, declarando que se congra-
tulava pelo brilhantismo da administra-
ção do seu grande secretario.

Falou ainda o sr. dr. Arlindo de Car-
valho Pinto, que, em nome dos seus eol-
legas do corpo clinico da Força, saudou
O titular da pasta da Justiça, pondo cm
relevo os grandes serviços prestados por
a. exc., huo só a Força Publica, como ao

XVI
DIPHTONGO. — Eis como mestre Fi-

guciro siníélkamcnlc nos define diphton-

ao:
"12. — Quando se jtinlam dois fonemas

vagais sujeito.; a uma sú emissão de voe
formam ditongo."

Os trçz primeiros gryphos são meus. Ser-
vem para assignalar o modo pcrissologieo,
iste- é, viciosamente redundante, pelo qual
o autor da Sintética, em rigorosa obídien-
cia á synthese (?), de ordinário redige a=
suas definições (ou cousas com isso não
muito parecidas).
.Vejam bem: para haver diphtongo (di-

phtougo, duas vozes), necessário é que haja
Jois phoncmas (duas vozes) que sejam
vogaes (que sejam vozes), sujeitos ambos
a uma só emissão de... vós. Estupendo 1

Não menos digno de reparo, no exemple-
supra, é a syntaxe de quem tem vivido.
cx-catliedra, de férula em punho, a ensinar
como se fala e escreve,;. Leiam com at-
tenção. Admirem, quanto possam, a elegan-
cia e a clareza que da ellipsc ,do sujeito re-
sultam para a oração principal do período
íranscripto Vale a-pena reler: ,

,:I2. — Quando sé juntam! dois fonemas
vegais sujeitos a uma só emissão dr
voz..."

Por . stc longo e solenne exordio, entra-
se lotír a imaginar que algo de formidável
vae sueceder á espécie humana. Por cx.em-

pio, 9 fira do mundo ou, quando menos, a
c. nflagraçiio universal.*.;; Mas, felizmente,
ainda não será isso... "Quando se jltn-
tam dois fonemas vogais sujeitos a uma
só emissão de voz... FORMAM DITON-
GO"!...

Hoje, 110 Brasil, ninguém medianamente
culto acharia de boa syntaxe essa mal agei-
taça inclusão do sujeito d,, principal na su-
bordinada, sendo esta tão longa e estando
no começo do período. Figura-se-nos, cm
tal exemplo (pelo menos á primeira vista),

que o sujeito da primeira oração não é o
mesmo da segunda.

Aliás, com urr. leve pip.arotezinhp synta-
licó, poder-sc-ia corrigir a tortura de tão
feio nariz ... grammatical. Experimente-
mol-o:

"Quando se juntam dois fonemas vo-

gais sujeitos a uma só emissão de voz, for-
ma-se um dilongo."

Isto. quanto á syntaxe. Agora, quanto ao
estylo, nem é bom falar. A ninguém esca-

paria a desproporção de estruetura daquclle

petiodo. Ali, como se vê, do máximo salta-
se logo, de chofre, para um mínimo.,.. ¦

Não ha, pc.is, membro médio para equilíbrio
da phrase. Nada mais sintético..,

Comtudo, mestre Figueiredo muito me-
lhor andaria se virasse a meia do aves-
so... Quero dizer: mestre Figueiredo não

pisaria mal, se, supprimindo por ociosas as

palavras — se juntam, nos viesse dar o seu
recado mais ou menos por este t.eor:

"Dois phoncmas vogaes, quando sujei-
tos a uma só emissão de voz, formam di-
l>IUongo."

Ou então:
"Dois phoncmas vogaes formam diphlon-

po, quando sujeitos a uma só emissão de
voz."

Ou ainda (c talvez melhor):
"Dois phoncmas vogaes, sujeitos á mes-

ma emissão de voz, formam diphtongo."
Deveras, não fazem falta á expressão

as palavras supprimidas. E' que. S£ dois

phoncmas são ambos sujeitos â mesma
emissão de voz. é, naturalmente, porque
ambos os dois se juntam... Nada mais
claro.

Afina!, o que mestre Figueiredo, sem
tanta complicação de phonemas, para ^ser
mesmo synthetico, devera ensinar aos seus
discípulos, seria, apenas, o seguinte, já por
demais sabido no Brasil:,

"Diphtongo é a união, de duas vogaes
íujma só syllaba."

Nctn mais, nem menos...

medece a palpebra ha a affinldade da ori
gem: ambas baixaram da sombra; em am-
bas, porem, brilham centelhas: do cstrel-
Ias. na gotta de orvalho; de pupillas, na
iíotla de lagrimas. ;

Outros dizem: vêm do coração, que e
uma clepsydta - relógio sempre a mir-
car as horas do longo dia c da noite lon-

ga, instilla, gotta a gotta, os minutos de
magua.

Pela quantidade do leu pranto posso sa-
ber quanto por r.ir.i sofíreste. Dá-me as
tuas lagrimas que' eu te direi o tempo exa-
cto que me dedicasie. _

Achas pequenino o coração para conter
tantas lagrimas, pois or.ve c guarda esta
triste verdade: Mais depressa veras o lei-
to do oceano enxuto do que um coração

Ja se acha a. venda o 3.o numero desta
revista superior de propaganda esplrl-
lua"sta, dirigida pelo conhecido homem
de íotrus ür. Henrlquo de Macedo, digno
presidente da União Espirita do Estado
do S. Paulo. ¦¦-¦' „,-..--¦

O presente numero traz variadas lllus-
traçOos e excellentes artigos; entre as
lUuslrações, destacam-so. a photogrup.bia
dum perispirlto, apanhado por oceasiao
de ser photographado em seu esquife o
cadáver do uma criança, na Penha, su-
burblo da capital, o um Instantâneo do
aspecto dá-commemoração do annlversa-
rio da morte do Allan ÍCardec, a quem 6
dedicado o; presente numero, no salão de
honra da Unitto Espirita do Estado, ven-
do-se o vasto e majestoso recinto em to-

Tios os detalhes.
"A Sonda" acha-so a venda a rua Dl-

reila (Salão Cândido), quasl era frente
a ogreja de Santo Antônio, o na s6de da
União Espirita, a rua Quirlno do An-
drade n. 21, sobrado. Rocommendamol-a
a todos os cultores das boas letras e aps
que se Interessam por, esto gênero de es-
tudos. • •

PUBLICAÇÕES

E' cada vez mais generalizada a impressão da que terminou
a batalha de Verdun - Os últimos arrancos dos allemaes -
Diminui! do intensidade o fop da grossaatllllialajoonta
posições írancezas - 0 heroísmo dos bravos soldados gaulezes
- Uma opinião dos críticos militares • A impressão causada em
Unhes pela queda de Kut-el-Amara - 0 êxito dos turcos nas
suas operações contra os inglezes - Uma conspiração contra o

sultão em Constantinopla ¦ A acção dos "zeppelins

A lueta entre os tedescos e os russos
Uma medida do governo do Canadá - A revolução na Irlanda ¦
Pormenores da rehelllão - A imprensa parisiense commen a
Jocosamente o ultimo communicado austríaco - A visita aos
representantes do alto commercio hespanfioi a Portugal - u

bloqueio britannico - Analyse á obra de Tanneoerg
Os telegrammas do "Correio Paulistano,,

'»<"

E'oos dum
desastre

estéril de lagrimas. .
Cada um de nós traz dentro de si a lon-

to amarga que abebera os olhos e desse-
denta a alma.

Lagrima?... Falemos do'sorriso.
Coelho Netto.

DESIUiUSÃO

Ah! com que afan, com que desvelo,
Com que arte c gosto singular,
Erguendo fui esse castcllo,
Que devericis habitar!
Outro jamais se viu tão belló.
Nem tão ousado construetor:
Por vós, o seu mais vivo anhclo,

Que não faria o meu amor!...

Sem maço, trolha ou camartello.
Meu coração foi o alvenar.
E foi o artífice que o ourelo
Bordou do pórtico sem par...
Na frontaria, como um élo.
Poz, num conjuneto encantador,
Rosaes de purpura... Singelo.
Que mais podia o meu amor?...

Mas. oli I terrível pesadelo!
No afan de tudo derribar.
Vciu a desdita, cm atropelo.
Fazer em ruinas o solar...
No emtanto, o affecto — convertel-o
Não conseguiu, cm seu furor:
Com a irradiação .de um setcstrello.
Por vós rcfulge o meu amor...

E quanta vez — nesta, em que velo,
Profunda noite — evocador,
Num sonho vão. inda o castcllo
Relraç'1. e alteia o meu amor!...-

Valentim Xavier.

Recebemos o agradecemos;
CORREIO DE JACAREHY — Edição

especial daquella folha, em homenagem
ao sr. Pompllio Morcadante. prefeito mu-
nicipal de Jaoareliy. '

UNIÃO PHARMACEUTICA — Publl-
cação mensal, orgam da União Pharma-
ceutica de S. Paulo.

O ESTANDARTE — Orgnm presbyto-
riano independente, que so publica nesta
capital. ,

ROi-díTIM do estatística demographo-
sanitária.

A ESTÂNCIA — Magnífico o ultimo
numero desta apreciada, publicação, or-
gam da Unlfto dos Criadores do Rio
Orando do Sul. •

O ÁLBUM PAULISTA — Nova revista
que apparooeu nesta oapltal. Bem feita,
bem collaborada. Trata do política, critica
o literatura.

MAROTO — Revista local. Bom nu-
mero, fartamente collaborado.

O INTRANSIGENTE -r Com aquelle
nome, acaba de apparecer uma nova re-
vista nesta capital. Numero variado e. In-
teressante. '_

NOTAS E INFORMAÇÕES sobre a Fa-
culdade de Medicina do Porto Alegre,
fundada em 2B do julho de 1898.

PARA FJSOHAR

DOUDA IWJ-SAO

E's um tyoo do estatura. Olho-te e, a olhar-te,
Teu aspecto .glorioso enchente, a vista
Deslumbra-a!..,« entra-mc um êxtase de ar.-

.... [tista.
Que sonhe, e absorto, ante um modelo de

-. s ,„¦ [arte.

Alma dourada c can,dida, reparte: 
"' '..'.

Commigo a crença, e a dôr'quo m.c con-° ','•'. :M.< [trista'

Cura-a! E ou P0553' l)roíano otl idealista,
Dizer que és minha e ouvir-te em toda a

[partti!

Druda illusãò.! Por onde quer que eu ande,
Esta duvida atroz de garra adunca
Toma incremento, mais c mais se expande.

Duvida que a alma de afflicçõ.es me junca!
Ah! si este amor tinha de ser tãogrande,'
Fora melhor nunca te amasse, iwmca!

Nuto SANT'ANNA

NÃO CREIAS
•LA."' MENOR)(QUE1XUME EM

Não creias nesse sorriso '_
Com que meus lábios enfeito:
Calcando rs maguas do peito,
Ao vêr-tc sorrir, preciso

Fingir-me assim satisfeito,..
. E suppõcs um paraíso

Meu viver!... Perdera o siso.
Si cm pranto andasse desfeito.....;

Ao mundo, as alheias maguas
Bem pouco importam. Por isso.
As minhas, oceultas trago-as...

Sorrisos sem alegria
¦São como flores sem viço
Ornando uma lousa fria...

(1890).

Tlieati*<»§
c Salêcs

S. JOSE'

': 
Deve ter causado uma deplora-

vel impressão, entre os alliados, a
noticia de que as forças do general
fowshend, sitiadas desde longo tem-

po em Kut-el-Amara, á margem do
Tigre, se renderam aos turcos, des-
esperançadas de ver chegar os soe-
corros que todos os dias lhes pro-
mcttiam. A''columna Towshcnd íô-
ra commettida
que a Turquia entrou na guerra, r-j
de invadir a Ásia menor, assenho-
rearse do território ottomano con-
vizinho das possessões inglezas da
Pérsia, destruir a influencia turca
nas províncias do norte da Arábia e
cooperar, cm dada opportunidade,
com os russos vindos do Caucaso.
Organizada muito apressadamente
110 fundo do golfo pérsico, com um
effectivo não superior a 60.000 ho-
mens, mal provida de artilharia,
constituída por elementos sem gran-
des qualidades bellicas, recrutados
nas colônias britannicas da Ásia, a
expedição Towshend com louvável
energia emprehendeu subir o valle
do Tigre, por pequenas 

"étapes",

luctarido, .contra o péssimo clima,
contra as ciladas ottomanas .e contra
«Vfalta'de'conlmunicaçÕes fáceis com
as bases da retaguarda. Em vários
encontros com os turcos, não conse-

guiu, firmar uma batalha decisiva,

que 
¦ lhes desse superioridade tactica.

E. quando .as forças ottomanas, con-
sideravclmentc reforçadas, ameaça-
ram precipitar-se sobre a pequena
columna, deliberou o general Tows-
liend (em meados de dezembro) re-
lugiar-sc em Kut-el-Amara, onde cs-

perava poder resistir com vantagem
aos seus perseguidores. Ahi estive-
ram encerrados, durante quasi cinco
niezes, os quarenta mir* homens, a

que a. expedição ficara.reduzida peh
acção debilitadora do clima, pelas
perdas em combates c pelos extra-
viamentos. Durante esscs cinco me

O NOVO CANHÃO FRANCEZ
PARIS, 30 <- Um communicado do Mi-

nUterio da^nerra *k conta das provas de

tiro a que foram submettidos os novos ca-
nhões francezes de grande alcance 0s

quaes são de um poder extraordinário.
Essas provas foram .levadas a effeito, d-

manhã, nas cercanias de Brugges. tendo a

ellas assistido o V^iãef\F°^%l\\^
Painlcvé, ministro da Instrucçao Pub íca,

que tem a «eu cargo os inventos relativos
á defesa nacional; o sub-secretano das Mu-
nições, sr. Albcrt Thomas, c grande nu-
mero de deputados. . .

IOs 
resultados das experiências foram ex-

cellcntes, demonstrando que as novas peças
da França são pelo menos eguaes, si nao
superiores ás melhores allemãs.

A ALLEMANHA E A AMMERICA
DO SUL

PARIS, JO — O "Echo de Paris",
nalvsando a obra de Tanneberg, na

qual a Allemanha se attribuc grande

parte da America do Sul, declara que
a missão — depois 10s appetites'dos allemaes são ilhmr

tados. Somente a derrota do impeno

O ESFORÇO GERMÂNICO
EM VERDunI

PARIS, 30 — A batalha de Verdun pj.1'Cce roaccender-se, ainda que pouco niaisl
viva do qu£ nos dias anteriores.

E visivcl que o esforço germânico não I
mais pôde revelar-se com intensidade.

Tendo sido reduzidas pela admirável rc. 1
iistencia franceza, as tropas inimigas estão!
detidas onde o commando'gaulez quiz qU9
ücassom.

As operações começadas ante-hontetn na
frento inglcza são assás. enigmáticas. Tal-
vez constituam um estratagema p.ara inci.
tar os alliados a manter reservas nas rc-'.aguardas gritannicas c impedir a substitui-
çãc das tropas de Verdun, ou então um
reconhecimento tendente a determinar o
ponto fraco das linhas inglezas, ;mtes dc
um grande esforço, ou ainda, como cm
:;-!;o, o commando local procurara arrastar
o alto commando.

Qualquer, porém, que seja o esnn;,, dos
ilíemãcs, o orgulho do ístado-maior do
Berlim deve curvar-se em face da sensível
constatação da sua impotência doante da
fortaleza franceza, sendo constrangido pot
isso ã semelhante derivativo.

FOI DOMINADA A REBELUÃO NA
IRLANDA

IvONDRES, 30 (Officíal) - Os rebcl-
des irlandezes entregaram-se livremente dl
autoridades legaes.

A rebellião esti definitivamente domt.

nada.

germânico lhe arrancara a convicção
do direito natural que tem sobre os
dominios de outrem, mas o governo
de Berlim só se resignará a respeitar
aos que baterem a nação teutomea.

Na impossibilidade de vencer a
França, a Inglaterra e a Rússia, a
America apparecer-lhe-á como a
TeTrra da Promissão.

Os pacifistas americanos, recusan-
do-sc a romper, vêem pouco. A ru-
ptura é para a America uma condi-
çãp da própria paz.
Ai OPERAÇÕES BEUICAS^ 

0fá
PA.R'1'S, 30 (Officíal) •- "Na região do

sul de Ussigny, os allemaes,. depois de um
vive canhoneio .diriram hontem, a tardef
um'ligeiro ataque contra as nossas posi-
ções entre Attoche e-Hi»mel.: _

O inimigo conseguiu tomar pe num cie-
menlo do trincheiras, de onde foi expuho
immcdiatamente por um nosso contra-ata-
que.

N'. margem esquerda do Meuse, assigna-
lou-se o bombardeio do secfqr de Avo-
court e da região de' Esnes.

Hontem, á tarde, os francezes tomaram
uma trincheira allcmã ao norte de Le Mon
H< mmc, fazendo prisioneiros 53 homens, en-
tre os quaes um officíal.

Na margem direita do rio e na VVoevre
rfgisfcm-se a actividade intcrmitt,ente da ar-
tilharia.

Kos Vosgcs, o inimigo, a noite, tentou
levar a cabo. três assaltos de surpresa con-
ira as nossas trincheiras em Ban-do-Sapt.
Tfle de Favtlx e ao sul dc Largizen.

Em toda a parte foi o adversário repclh-
dc> com perdas.

Um aviatik foi obrigado a aterrar no
v:,lle do Bicsme.

Na Argonne, depois de um vivo combate,
os nossos aviões abateram um apparelho
allemão. Foram feitos prisioneiros dois of-
ficiacs que .0 tripulavam."

A RENDIÇÃO DOS IRLANDEZES
REVOLTADOS

LONDRES, 30 — Corre o boato que
cm Dublin os chefes rebeldes se renderam,
sem condições.

O bairro de Four Courts foi retomado

;•: £ j. i- j.

Com franqueza 1 Custa crer que síja este
sr. Figueiredo, didacta,' aquelle mesmo sr.
Figueiredo, jornalista. — jâ velho e ope-
roso vulgarizador, cm Portugal, de algu-
mas úteis noções de philologial........

Inacreditável!...
Álvaro GUEITOA

PRO'=PATRIA
A' rua Direita 11. 24, "Ao Bon Marche",

está exposto, numa das suas vitrines, um
artístico trabalho do esculptor K. Collvi-
chi, representando uma camponeza fran-
ceza sobro uma columna de mármore. Es-
se trabalho 6 offerta do pessoal da Loja
do Japão a commissüo organizadora da
kermesso a realizar-se no Jardim da Ac-
climaeão, em beneficio da Cruz Vermelho
pòrtueueza,

'Álvaro Guerra.

AS JIUIiIIERISS »E PltETO

Eu sempre tive pelas mulheres vestidas
de preto uma predilecção especial c ma-
niaca. Não sei que attractivo têm para mim
os rostinhos, morenos ou claros, rosados
ou palüdos. cmmoldurados num singelo
vestido da côr da noite. Não os vejo sem
os amar. sem os adorar...

Não sei si 6 porque no amor (como cm
todas as demais cousas humanas) o Egois-
mo domina. Talvez seja.

O negro tem sido o symbolo da tristeza
e da desolação, das almas inconsolaveis e
das almas sósi-nhas. Evoca o pranto, lem-
bra a viuvez e a orphandade.

Eu sou egoísta. Mas o meu egoísmo é
singularmente abeberado dc uma sentimen-
talidade irritante. Stirner não conseguiu
arrancar do meu Eu o amor desvelado que
tenho pelo próximo, a piedade compungida
que sinto pelos males alheios.

Creio que é por isso que adoro as mu-
lheres trajadas de luto. Ellas são pari
mim seres abandonados c melancólicos, so-
nhadores e infelizes, que necessitam de meu
amparo e de meu carinho...

Ravmundo Reis.
* *

LYRA AZUD

Vagueio pelas florestas,
Pelo valle. pelo prado.
Colhendo lírios e giestas
Para ti, anjo adorado.

Vê quantas amargas dores
Me custam os teus carinhos!
Para cercar-te de flores.
Vivo cercado de espinhos!

Gustavo Teixeira,

Foi hontem representada pela com-
panhia lyrica italiana, em "matinéc",

a opera, em 4 actos, de Pouchielh —
"Gioconda"; e, em soirée, a opera,
também em 4 actos, de Verdi — "Ri-

goletto".
A casa foi menos que regular em

ambas as, representações. Os artistas
deram ás applaudidas operas o des-
empenho, ja conhecido, das recitas
anteriores.

r~ Hoje, a applaudida opera, em
4 actos, "André Chenier", de Um-
berto Giordano. 1

APOLLO

Exhibiram-se hontem, com excel-
lentes casas, em "matinée", "La

prima nottc dei matrimônio" e, em
soirée, "Nientc di dazio?", comédias
gênero livre, que alcançaram grande
suecesso.

—; Hoje, a hilariante "pochade",
cm 3 actos, "O especialista das mu-
lheres", gênero livre.

CASINO ANTARCTICA

zes soifreram os inglezes, ali' estrei- Fdas for^ lcsa«-

SSte lados po? forças conside- OS PODEROSOS ELEMENTOS

Tivemos hontem neste theatro,
em "matinée", a chistosa comedia,
em 2 actos, "Vida Alegre", e um bem
organizado acto de çabaret, em que
Abigail Maia cantou interessantes
canções; e, em soirée, a ultima re-
presentação da engraçada comedia,
cm 3 actos, "Puf?"

Todos os artistas desempenharam
com suecesso os seus papeis.

— Hoje, a fina comedia norte;,
americana, em 3 actos", "Precisa-.se'

de crianças", Quarta-feira, haverá
"matinée" .

ÍRIS theatro

ravelmente superiores, inclemencias
e privações de toda a ordem. O go-
verno dc Londres promettia-lhes
soecorro immcdiato, que nunca che-

gou, pois a nova columna organiza-
da para os soecorrer não pottde ap*

proximar-se da cidade. O grão duque
Nicolau mandou uma columna para
o sul, com o objectivo de fazer le-
vantar o cerco; mas essa columna
estava ainda, á data das ultimas no-
ticias, a 70 milhas de distancia de
Kut-el-Amara. O general Towshend,
depois de exgottados todos os re-
cursos, viu-se constrangido a capi-
tular. E' um desastre, sem duvida,
embora, q attenuc a consideração do
território longínquo onde elle oc-
correu e onde, portanto, os aconteci-
mentos que nelle se desenrolem ne-
nhuma influencia podem ter sobre o

grande palco em que se desenvol-
ye a acção principal da guerra.

NOTÍCIAS ül ¦H
O "TEMPS" ATACA A ALLEJIANHA

DEPOIS DA BATAIiHA

Pôra rude a batalha. Agora, emtanto,
Dorme a praça de guerra sllenolosa,
E a nolto, erma e fechada, extende o manto
Sobre aquella hecatombe pavorosa.

No alto, abatida, como num quebranto,
Nao brilha a lua; apenas, luminosa,
Surge uma estrella e, llvlda de espanto,
Desapparece, tremula, medrosa...;

Mas,.rompendo o silencio, a mudez iria
Que sucoedera aquella lueta Insana,
Passa um piquete de eavallarla.

Perde-se ao longe um lugubre gemido,
E entre ásperos montões de carne humana,
Erra o choro do vento commovhlo...:

João Silveira Júnior.

Annunciam-se para hoje excellen-
tes films. Entre outros será exhibida
uma-belia peça theatral, extra-pro-
gramma r- "O Perdão".

CORREIO PAULISTANO

Como pretendemos realizar, nesto mez,

o sorteio dos nossos promlos em dinheiro,

6 absolutamente necessário que os nossos

dignos agentes nos devolvam com urgen-

ela os talões de recibos, acompanhado»

das respectivas prestações de contas e dos

saldos em dinheiro em seu poder.

PAKIS, 30 — Um editorial do "Temps"
expOe a questão dos navios allemaes re-
fuglados nos portos do Brasil, estando to-
das as vias abertas pelo gdverho brasllel-
ro para chegar a aqulBlçtio definitiva
desses navios.

A impressão, multo profunda, causada
no Brasil pela entrada de Portugal na
guerra, foi acoresclda com o feito da nota
do presidente Wilson Ô, Allemanha, ia-
lando em nome da America, de todos os
palzes neuira.es e pelas manifestações dos
orgams do A. B, C.

Tudo Indica, diz o "Temps", quo a
questão dos navios allemaes no Brasil se-
rft, regulada conforme os direitos e as leis
do Brasil, mas nao segundo a vontade da
Allemanha.

Eefero-se t acção dos allemaes nas Re-
publicas latinas, citando as Intrigas exer-
cldas no México.

Conclue o "Temps" que depende das
Republicas do Novo Mundo Impedir a
realização dos planos do Império allemao,
segundo os quaeB se tornariam presas flo
militarismo prussiano, dc modo que só se
assegurassem de uma paz estável, ao abri-

, go dos appetites germânico».

DOS
REVOLUCIONÁRIOS DA IRLANDA
NOVA YORK, 30 — As3egura-S£ nos

centros irlandezes dos Estados Unidos que
o movimento revolucionário estalado na Ir-
landa conta com poderosos elementos ern
Leinster, Conaught -e Ma!nst,er, além de
recursos em dinheiro, armas e munições,
não só aqui como rios paizes europeus.

Essas informações adeantam que a lueta
se prolongará por muito tempo, obrigando
a Inglaterra a distrahir, da conflagração,
um grande exercito e boa parte da esqua-
dra,

O CULTIVO DOS LEGUMES
NOVA YCRK, 30 — Commúnicam k

Berlim que todos os lotes de terreno des-
oecupados nas diversas cidades germânicas
foram transformados em pequenos norte-
jos. para augmentar desse modo a cultura
de legumes.

AS BAIXAS INGLEZAS .
LONDRES, 30 — A lista de baixas de

officiacs britannicos, que acabam dc ser
publicadas, dão para as perdas do mez de
fevereiro as cifras dc 263 mortos, 591 fe-
ridos e 15 extraviados.

Accrescentando-se a esses números as
baixas foffridas pela oficialidade ingleza

' -,de o principio da guerra obtem-se a
somma de 23.962.

Esse total se decompõe cm 7.420 mortos.
14.755 feridos e 1.787 extraviados.
MEDIDAS CONTRA O LUXO

NA ALLEMANHA
ÁMSTERDAM, 30 — Annuncia-se ues-

ta cidade que a policia de Munich tem or-
dem de deter toda a mulher luxuosamente
vestida.

A policia allega que os trajes custosos
são effeitos da dissipação.

A primeira mulher presa foi uma dama
de uma nobre familia bávara, cujos filhos
e esposo estão na linha de batalha.

Essa dama foi posta cm liberdade dez
horas depois dc haver sido detida.

A REBELLIÃO NA IRLANDA
LONDRES, 30 — O edifício dos cor-

relos de Dublin foi também incendiado.
Numerosos rebeldes foram feitos prl-

sloneiros, de hontem para hoje.
J?UGA DE SEIS PRISIONEIROS

ALLEMAES
-LONDRES, 30 — Telegrapham de

Montreal, annunclando quo seis allemaes,
de edado militar, detidos no campo de
concentração de Lethorldge, fugiram,
passando por um tuunel que construíram
duranto dois mezes. ' /

SOBRE

AS OPERAÇÕES EM DIVKRSAS
REGIÕES

LONDRES, 30 — Informa um commit-
nicado russo:"Os allemaes tomaram a.offensiva a oes-
te de Dwinsk. mas rechassamos, em con-
juneto, os seus ataques-

O inimigo conseguiu apenas recuperar as
trincheiras que lhe havíamos tomado, a sud-
oeste do lago Narocz.

Os seus furiosos ataques contra as nos.
sas posições das aldeias de Zanopotzka g
Ahodtzy foram, completamente, repellidos.

No mar Negro c no Baltico os zepelliiu
tentaram, sem q menor resultado, lançar
bombas sobre os nossos submarinos c de-
mais navios da esquadra.

No Caucaso, prosegue, com êxito, a nosv
sa offensiva, na direcção de Erzinghain;
para onde os turcos se retiram, cm des-
ordem.
\ SITUAÇÃO NA IRLANDA

SE ASSEREÍÍA
LONDRES, 30 — A situação na Ir-

landa continua a melhorar, segundo aa
noticias offlciaes, dalli recebidas.

O vice-rei da Irlanda communicou ao
governo que, dentro de poucos dias, ss-
perava a conelusão da revolta.

O vico-rel termina o seu despacho,
elogiando a lealdade da maioria dos ir-
landezes.

UMA ORDEM DO GOVERNO
CANADENSE

LONDRES, 30 — O governo do Cana-
dá prohiblu aos subditos das nações l>cl-
ligerantes que montem fabricas do muni-
ç5es no seu território.

Essa medida visa, especialmente, os ai-
lemães e austríacos.

As fabricas existentes e que pc-rten-
çam fts nações em guerra poderão con-
tinuar a tunecionar depois do obterem a
autorização especial.
HOMENAGEM A' MEMÓRIA DE DOIS

COMPOSITORES
PARIS, 30 — Em Lyon, per oecasiüo

da feira livre, realizou-Be uma "soirée"
em homenagem á memória dos compo-
sitores Granados, assassinados pelos alie-
mães. e Magnard, fuzilado em Nonteull-
le-Hauduin. A saia estava condecorada
com bandeiras hespanholas o das naçõM
aluada».

A cantora Concepcion Eadic veiu (!•'
Barcelona para prestar b seu concurso fi
"soirée".

O alcaide de Barcelona enviou um W"
legramma de Bympathia ã commissão or-
ganizadora da commovente homenagem,
fazendo-se representar pelo cônsul lies-
panhol.

Presidiu a sessão o sr. Romam Coolus,
presidente da Sociedade dos Autores
Dramáticos, que traçou a carreira dos
compositores latinos, que, disse, proles-
savam-o mesmo ódio contra o Kolossal 8
cujas obras estão Impregnadas tia clare-
zia o de costumes de probidade.

Depois de realizado o programma, a
orchestra tocou o hymno hespanhol o a
Marselheza, que foram ouvidos do pe i
acclamudoü.

A ACOÃO DOS AVIADOKK-S
FRANCEZES

PARIS, 30 — Um communicado ofít-
ciai forneceu as seguintes Informações:

Os aeroplanos franoezes bombnruw
ram um trem, quo sahia da estaçãoj"
Hcndicourt, destruindo diversos vugo>-

Duranto a noite do ante-lionlcm, um'
esquadrilha franceza lançou bombas so-
bre a fabrica do munições allem.T. m
Mayanee, na Loreno, que trabalhava íe-
brllmente. .,,,„.

Os mesmos apparelhos bombardej am,
com suecesso, os acampamentos teuton.-
cos cm Azannes.

Foi esto o centésimo "rald" teito soM
aquella região pela mesma esquaarpa
-do aeroplanos. ...

Apenas um apparelho dos nossos caiu»
-¦ -  morrendo »'

ao sul de Badonvillers,
seus tripulantes.
OS PRISIONEIROS FEITOS 

^^

LONDRES. 30 - Uma comnuinicação
officíal informa que as tropas «B?» «£
ram 707 rebeldes prisioneiros na irWBWi
entre os quaes se encontra a condessa
Marjievicz. ,.„_,,-
AINDA A REBELUÃO IRLA.nDEZA

LONDRES, 30 - (Offieial) - 0 cM-

fe dos rebeldes de Dublin ordenou a rw
dição dos revolucionários dos condado: o

Galway. Clare, Wenford, Loutli e DubliDí

AS MINAS ALLEMÃS
LISBOA, 30 - Foi encontrada »

sexta mina inimiga, que _ se tez «

plodir.a tiros de artilharia.

A perra no mar
O CASO DO "EGLISHMAN"

NOVA YORK, 30 r^l°hia^ C
in-níshman", chegaram a Philadelphia 33J"1'

dadõres: de gado que viajavam no' «Porsub.

glez 
"Englishmau" afundado por uni

marino allemão..
O VAPOR "KASAN"

marquez "Kasan de 1M3 t0"- - ¦--
se dirigia para LiverpooJ, 10

pbr um submarino allemão, ao
Caltegat.

O BLOQUEIO BRWANNICO 
^

LONDRES, 30 - Entrevisto P^-

correspondente do "Brooklyn ww ^
gle». o contra-almirante sir D» (,e
Chalr, que qommandpu de,4 do . ^
1914 a 6 de março de 1910 a ue

capturado
entrar. I10

COMMENTARIOS JOCOSOS
UM COMMUNICADO

PARIS, 30 — Commenta-se, jocosamen-
te, o ultimo communicado austríaco, que
diz que as tropas do archiduque Ferdinando
rechassaram os russos em Milnovv, captu-
rando um officíal e tomando uma metralha-
dora, a emprestar, deste modo, aquella acção
o caracter de uma grande victoria.

Os jornass dizem, com certo espirito, que
o archiduque bem merecéo cognomede ter-
ceiro Napolcão, visto que fi kaiser ê o se-
eundo.

quadra de"c"ruzadõres de bloqueio, no nw

do Norte, diese quo o bloqueio "üa estnta
te i eftt

dra britannica no_ mar uo «»'»
CaE.çse 

ofticial supírior accl'e^tc"t06"i,r9
«Na proporção dc 9G por_ cento

2.400 navios neutros que se dir s a» " 
a^

leste, detidos em 1915 pelas «»«•£ 
JV(J

trulhàs, para serem revistados, so 
^

um em cada oito barcos, quo| w-s
duzido para os portos britannicos, v ,,

inspecção das suas cargas. 1 or-ou ¦
lavras, apenaa houve de trogcntM
trocentos navios neutros que io»«.¦ a
dos nos noseos portos, para pc'nm...
funcoionarlos aduaneiros
procure de contrabando. (

ileti'
*

^í-itaimico*
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CORREIO PAULISTANO - Segunda-feira, i de maio âe 1916
•í?». . &> „*¦.,.,««....,, ji*._

S
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NO CANAL DR PANAMÁ*
; NOVA YORK, 30 — Communicam de
Panamá que liontcm, á noile, atravessaram
» canal ueeeseis barcos, dos quacs sete se'dirigiram 

para o norte e nove para o sul.

í campaoi contra a Turquia
»

Atremendabatalha
de Verdun

Como se desenvolve a lucta
Ia lucta entre as troi>as oito-* 

j manas e as in glebas
AMSTERDAM, 30 — Nos eous nume-

Íos 

de hoje, os jornaes desta cidade pu-
illcam, em tolegrammas do Berlim, va-
Ias informações a respeito da.s operaçOus
uroaa oontru os lriglezes, contidas cm
ommunieado ofíiclal do eBtado maior
ittomano.

i No dia 28 doste mez, os turcos derrota-
Iram, nas cercanias de Katla, vários con-
IlngenUa de oavallarla brltannlca, damnl-
gtoando sêrlamento aa fortiflcações e o
acampamento dos inglezee.
i Nesse reoontro foram feitos prisioneiros
toais de vinte offtolaes e cerca de trezon-
loa soldados.
S Diversos aeroplanos lnglezes atacaram,
Bois dias depois, as poslçOos turcas, lan-
Sbando grande numero de bombas, que da-
tonificaram o aoampamerito inimigo.

3BV)1 bombardeado por um acroplano
JUroo um cruzador lngloz, que se achava
&orto de El-Kantara; outros aviões lan-
urarn multas bombas sobre os acampa-
Bentos lnglozes daquella posição de Port

latd,
í. RENDIÇÃO DE KUT-EL-AMARA -,

A SITUAÇÃO DAS TROPAS INGLE-
ZAS, ALI SITIADAS

LONDRES, 30 — Causou profunda lm-
ipressão a noticia da rendição dos tropas
fcrltannlcas aos turcos, em Kut-cl-Amara,
jha Mcsopotamla.
I Os jornaes, no emtanto, são unanimes
fcm salientar a bravura e o heroísmo des-
*c« homens, que, durante quasi cinco mo-
.tos, resistiram ao cerco das forças turcas,
illnco vezes mais numerosas.

O sitio do Kut-ol-Amara durou 143 diaB,
tendo começado quatro dias depois quo
£3 tropas inglezas, que seguiam sobre
(Bagdad, foram obrigadas a recuar o a se
leoncentrar naquella pequena aldeia, as
hiargens do Tigre.

Os turcos, que executaram o movimen-
^o envolvente com êxito absoluto, cerca-
jram essas tropas, omquanto outras dlvl-
pOes ottomanos, avançando para o sul, de-

. /tinha in a marcha da columna ingloza
Jiommandada pelo general Aylmer e que
Jie dirigia em eoceorro do general Tows-
hond.', Os ottomanos, depois de sitiarem Kut-
jel-Amara, aproveitaram os canaes e Inun-
jldaiair., em larga escala, todo o terreno
jplrcumjaqcnté, difflcultando, ainda mais,
t aituagao das nossas forças.

I Apesar de todos esses Impeços de or-
Jdem material e mesmo a falta de viveres
fe água, o general Townshend podo resis-
íir ao cerco durante quael cinco mezeB.

As tropas que se renderam são caleu-
todas em 9.000 homens, dos quaes 0.000
Jlndlanos. Esta estimativa sabe-se, porque
;foi communicádà, radiographlcamente,
pelo;- generaós Townshend o Aylmer..

: Antes da rendição, foram Inutilizados
,'odoe os canhOcs o a munição, que a colu-
fona ainda possuía.•: Espera-se, entretanto salvar ainda
iparté dessa columna, caso o avanço dos
russos continue sobre Bagdad.

Os turcos teriam, assim, a retirada cor-
tu da.
AS OPERAÇÕES DOS RUSSOS — CON-

CENTRAÇAO DE TROPAS TURCAS
LONDRES, 30 — Os despachos do Po-

Jtrograd informam que as tropas russas,
joperantes no sul de Bitlls, dominam na
região de B.otan, donde foram cxpellidas,
com grandes perdas, as forças turcos.

i Na região de Troblzonda, os turcos estão
llccumulando tropas consideráveis, desdo
',: littoral até Kaneh, com o fim de obetar'( avanço dos moscovitas, que, não obstan-
t.!,. prosegue com tç>da, a segurança,
LUSCUI-lERTA DE UMA-.

CONSPIRAÇÃO
'LONDRES, 30 — Um despacho 4c Athe-

nas informa que foi descoberta uma con-
flpiraçãq cm Constantinopla, com o fim de
assassinar o actual sultão.

Foram effcctuádas muitas prisões, encon-
jtrando-sc entre os conspiradores dois prin-'cipes.

í

A RETIRADA DA ARTILHARIA PE-
9ADA - OS COMMENTARIOS

. DOS JORNAES
PARIS. .30 — Os allemães retiraram da

frente de Verdun, nestes últimos dias, nu-
merosas baterias de artilharia pesada.

Aliás, o fogo da artilharia grossa contra
as linhas francezas, diminue de intensidade
dia a dia, embora a artilharia ligeira esteja
sempre muito activa.

Os jornaes, memorando as peripécias da
lueta, salientam mais uma vez o heroísmo
dos bravos soldados francezes e elogiam,
calorosamente, os generaes Petain e Bal-
fouricr, aos quacs cabe a victoria alcançada
sobre os germanos.
A BATAI/HA ESTA' .VIRTUALMEN-

TE TERMINADA
PARIS, 30 — Cada vez mais é gencrali-

zada a impressão de que a batalha de Ver-
dun terminou.

• O acto do governo, condecorando com o
grau de grandes officiaes da Legião de
Honra os generaes Petain e Balfou-
rier, commandantes das tropas francezas
naqttellcscctor, ainda mais concorre para
confirmar a opinião predominante.

Os ataques a. diversos pontos da frente
da formidável praça são considerados como
o's últimos arrancos do inimigo e, também,
como uma manobra para esconder a reti-
rada das baterias de grosso calibre, de ou-
tros pontos da linha de batalha,

Sbe-se, com efícito, que isso foi consta-
tado pelos aviadores francezes,
A OPINIÃO DOS CRÍTICOS MI-

LITARES SOBRE A TERMI-
NAÇÃO DA BATALHA

LONDRES, 30 — Embora a maio-
ria dos críticos seja de opinião-que a
batalha de Verdun terminou, alguns
deles lenrbram que a paralysação
das operações naquelle sector bem
pôde ser apenas um estratagema dos
allemães. Estes, como, aliás, em ou-
Iras oceasiões e noutros pontos fixe-
rain, teriam apenas simulado a ter
minação das operações para, depois,
se lançarem, com maior ímpeto, con-
tra as posições francezas.

Comprchendc-se, por outro lado,
que o kaiscr não toterará que o kron-
prinz fique assim desprestigiado mi-
litarmente, com a sua derrota deante
de Verdun.

NA "FRONTE" MOSCOVITA
LONDRES, 30-O "Daily Tclcgraph"

dá aa seguintes informações «obre as ope-
rações na " frnte " oriental,"E' altamente significativo o intenso
movimento que se observa no theatro. das
operações na Rússia, o qual se considera
como precursor de uma batalha geral, eu-
jas conseqüências terSo grande repercus-
são.

A medida que as águas dos rios vão des-
cendo e as áreas inundadas começam a soe-
car, iniciam-se.as operações bcllicas.

Tudo faz crer que as operações, que ago-
ra começam, se desenrolarão de modo pio-
gressivo, até que todas as secções da cx-
tensa " fronte' se envolvam em um com-
bate de morte com o inimigo.

O exercito. moscovita èncontra-se neste
momento incomparavelmente melhor cqui-
pado. que na mesma época do anno anterior.

Prevém-se acontecimentos decisivos na
região dp Catlcaso.

Os êxitos alcançados pelas tropas do
ezar na direcção de Bitlls são considera-
dos pelos críticos militares como multo
Importantes e dé vital transcendência pa-
ra o futuro desenvolvimento das grandes
operações projeetadas. •

Os críticos justificam a sua opinião
mostrando que os russos conseguiram re-
chassar as divisões de tropas frescas cn-
vladas pelo alto oommando do exercito
ottomano de Constantinopla, oom o pro-
poslto de conter o avanço dos soldadas
do grüo duque Nlcolau.

Insinua-se que os russos conseguiram
atravessar a cadeia defensiva quo os tur-
oos intentavam construir entre Trebizon-
da e Diarboklr, para entorpecer a mar-
cha vlctoriosa dos sous Inimigos.
AS INFORMAÇÕES DF, UM

COMMUNICADO ALLEMAO
LONDRES; 30'.— O ultimo communica-

do allcmão informa que os zepcllins lança-
ram bombas sobre as estradas de ferro de
Weenden, Dwinsk e Ryccyzar.

Accrescenta o communiçado que todos os
ataques russos, realizados durante a noite,
foram rcpellidos.

Diz ainda que os germanos reconquista-
ram as posições perdidas entre Etanan-
veze ç Stachwce, aprisionando 5.000 solda-
dos e 56 officiaes, entre os quacs 4 perten-
centes ao estado-maior moscovita.

COMO AGEM OS RUSSOS
PETROGRAD, 30 (Offlcial) - "Na

" fronte" oeste, o inimigo bombardeou
Schlock e Borsemündo.

Repelirmos, aq oeste de Dwinsk, a of-
vfthsiva do adversário.
• A sudoeste do lago Narocz, os allemães
reconquistaram its trincheiras que lhes ha-
viamos tomado.

Na região de Smorgon, a artilharia ini-
miga esteve muito activa.

No mar Negro, afundamos um vapor c
um veleiro,

No Caucaso, na direcção de Erzinghani,
rcpellimos um ataque dos turcos, que ex-
pulsamos das suas posições."

ravdmonte augmontado « as obras estão
prosegulndo dia a dia oom maior lnten-
sldado.

Afim de obter os m<e!os pecuniários
necessários, o geloso bispo desta, diocese,
sr, d. Alberto José Gonçalves, cuja labo-
rlosldado apostolioa ê admirável, preten-
de percorrer brevemente, as proprleda-
dos ruraes desta rica zona,

Esses auxílios serão destinados ao pa-
gamonto dos indispensável* matorlaos.

O podre dr. Arohlbaldo Ribeiro, oura
daquolle templo, auxiliado por varias
oommlssOes, rooorrorft a população des-
ta oldade, desenvolvendo uma grande
propaganda em prol da rápida termina-
ção das roforldas obras,

A cathedral, apesar de nao estar oon-
clulda, JA ostenta um aspecto verdade!-
ramento imponente e será um attesta-
do do progresso desta rloa e formosa oi-
dado.

Seguiu hontem para a vizinha olda-
do de Sertttozlnho, em visita pastoral, o
sr. d. Alberto Gonçalves, prelado desta
diocese.

S. exo. pretende rcgressar.no dia 8 de
maio.

Durante o anno findo foram foi-
tpB nesta dlocc.so 3.480 oasamontós e
24.381 baptlzados.

Com grande suooesso, estft traba-
thando no Polythoama á cantora Boslta
iPortugueza, cujos fados são multo inte-
vossantes.

—. Continua a rooebor muitos applau-
sos no elegante Paris-Thoatro, a canto-
ra italiana Olca Stapm, cuja voz ê ver-
dadelromcnte oxtraordinarla.

A grande companhia oquestro Clr-
co Chileno, dirigida pelo antigo o applau-
dido artista Roborto Fernandes, reall-
zou hontem, com grando oxito, mais um
belllssimo espectnculo, sendo os vários
artistas muito applaudldos pela numero-
sa assistência,1

Rara hoje, as 21 horas, está. annuncla-
do um Interessante programma do va-
rledades.

Tcrüo Inicio no dia 5 de maio vln-
douro ás festividades em homenagem ao
Patrocínio de S. .Tosí.

As solennldades realizar-sc-ao na ogro-
Ja dos podrfes Agostlnianos.

No dia 14, por occaslao do encerra-
monto ãessns festividades, cffectuar-se-a
a cerimonia da collooaçtto da pedra Ini-
ciai das obras da oapclla do N. S. da
Consolação.

O acto será presidido pelo sr. d.

A grande batalha
NAS UNHAS DA FRANÇA

PARIS, 30 — (Official) — " Na Belgi-
n., ao sul de Bischoote, c na Argonne, ao
llorti.- de La Harázee, assignalaram-s;
íççõcs de artilharia, particularmente vivas.

Na região d. Vcrduní foram bombar-
Jdcadas as nossas posições, ao sul de Aij.
(dromorit, nos sèctorés situados nas proxi-
inidades das colunas do Meuse, no bosqut'de 

Avocotirt ç çollina 304.
I Contra-batemos cm toda a parte a arti-
llharià inimiga e canhoncamos, na "gare"
'}t Hàudihçourt. um trem, destruindo muito
rt.is vaiõès;

Na noite de 28 para 29 do corrente, uma
ísmtadrilha de nossos aviões bombardeou
pin Hiiyange, n:i Lorena, uma usina, em
plena actividade, c a leste de Âzannes os
pivaques inimigos.

U bombardeio foi executado, apesar do
.vento viõlentissiino.

B' este o centésimo bombardeio da mes-
itíin esquadrilha."

I—I —' 1I Serviço especial do CORREIO, da Agencia Americana e da Havas

I Mi ao lado te
I

O FORTE DE LUSERNA
ROA1A, 30 — Dizem as novas informa-'Soes chegadas da " fronte",, acerca do bom-

Ixirdeio do forte Luscnii, que a' demolição
das suas cinco cupolas couraçadas e das de-
'fesas accessorias está quasi virtualmente
terminada.

I Esse forte, que domina o alto vallc do
Astico, toma o nome de uma aldeia homo-
nyma. estündO si ti do a uma altura de
3.333 metros.
,os austríacos reforçam

AS SUAS LINHAS
ROMA, 30 — O commando stt-

premo annuncia que nas rectaguar
das austríacas se assignalam conti-
nuas chegadas de tropas e material,
|notando-se também a coustrucção de'novas trincheiras.'

Suppõe-se que taes medidas mili-
iares são a conseqüência da continua
pressão que exercem Os italianos so-
pre o inimigo.

OS DESERTORES
ROMA, 30 - Na "Gazzetta Ufficiale"

npparcccu um decreto assignado pelo lo-
^ar-tenente real, notificando o convênio
subscripíò pelos governos da França c
da Itália, relativamente, á troca de deserto-
ires do exercito,
MEDIDAS DE REPRESÁLIA DA

ITÁLIA
ROMA, 30 — Foi publicado hoje

o decreto que autoriza o governo a'tomar contra os subditos inimigos,
pessoas e instituições residentes nos
jpaizes inimigos, certas medidas de
represália, entr as quas a confisca-
ção de bens immoveis, intimando os
administradores a entrar com os reir
dimentos para certa caixa de defesa
pu entregar as sommas ou proprie-
tiades para outra caixa denominada
¦''caixa d vigilância", que ficará sendo"iscalizada 

por uma missão de indus-
riaes e cominerciantes, opportuna-

jiiente nomeados.

INTERIOR
8antos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 30 — Funccionou hoje a 3.3

secção da Recebedoria de Rendas, conti-
nuando a arrecadação dos impostos de com-
mercio, sociedades anonymas, empresas in-
dustriaes, prédios urbanos, immoveis ru-
racs, consumo 

'de 
aguarde.nte e imposto so-

bre o capital empregado em empréstimos.
 Durante o mez de abril hoje findo

a renda da Alfândega deste porto foi de
3.380:552$7(5o. .

Reassumiu o seu cargo o sr. Bclmlro
Ribeiro de Moraes c Silva, prefeito muni-
cipal, que esteve em goso de licença, em
cujo tempo foi substituído pelo sr. coronel
Joaquim Montencgro, viec-prefeito.

 No próximo dia.2.de. maio realiza-
se 110 Centro Hcspanhol um festival, afim
de commcmorar o 21.0 ann.ivcrsario do lan-
çamento da pedra fundamental da sua sede
social.

 Completamente reformado, reappa-
recerá amanhã o vespertino " Cidade de
Santos", que passou a propriedade de nova
empresa.

 Por motivo de força maior, deixa
de vir a esta cidade a companhia lyrica I<o-
toli e Billpró, que aqui vinha trabalhar no
Colyseu Santista.¦  Contractada pela empresa Freixo c
Comp., proprietária do Polythcama Rio
Branco, eslréa-se nesta cidade, nq próximo
dia 12 de maio, a companhia Christiano de
Sousa,. de que faz parte a actriz Abigail
Maia.'

-— Acha-se nestacidade o sr. J. Ron-
dano de Rossendal, representante no Brasil
da " Société Françaisc des Extinctcurs Har-,
den".

 Para essa capital seguiram os srs.
coronéis Joaquim Montcnegro, vice-prefei-
to, e Augusto Fílgueiras, direçtor do The-
souro Municipal.

 Desembarcaram neste porto hoje os
seguintes passageiros, vindos pelo paquete
norucgticz "Saint Croix": Antônio R. de
Freitas, Hermenizilda R. de Freitas, Occa-
no R. de Freitas, Zita R. de Freitas, Fran-
cisco R. de Freitas, Euclydcs R. de Frei-
ias e Zoé R. de Freitas.

 Foi hoje-visitado o vapor norueguez
'Saint Croix", procedente de Aalburg e es-
calas, de 1.603 toneladas de registo, com 7
passageiros para este porto c 5 em tran-
sito.

Vapores esperados amanhã: do nor-
te, inglez "Dcseado", italiano "Lcaltá" e
nacional "Itaqüera"; do sul,, francez "Sa-
mara " e nacional " Itatinga ".'

 Conforme noticiámos, rcalizou-sc
hontem no Club Miramar um grandioso
baile á phantasia, o qual terminou altas lio-
ras da madrugada.

Antes do inicio do grande baile, foi em
possada a nova directoria do Club, compôs-
ta dos srs.: presidente, coronel Manuel de
Azevedo Sodrc; vice-presidente, Esatt' Sil-
veira; 1.0 secretario. Wm. Simonsen; 2,0
secretario, Maurício P. Guimarães; 1.0 Lhe -
soureiro, Luiz Caiaffa; 2.0 thesoureiro, Sid -
ney Simonsen Júnior.•Directores de mez: Armando Broggi, José
Pereira das Neves Filho, Pérsio Martins,
Ed. Cumplido e Aristides Barbosa.

Conselho fiscal: dr. José de Sousa Dan-
ta3, Antônio Cândido Gomes e dr. João
Carvalhal Filho.

 A bordo do "Samara", devo pas-
sar amanhã, por eBte porto, oom destino
ao Rio de Janeiro, a grande companhia
eqüestre Del Mauro, que vai trabalhar no
"Republica", contractada pela empresa
José Loureiro.

berto, prelado desta diocese.
AI-

Com immensa satisfacçao noe associa-
moa ao Júbilo do todo o S. Paulo por osso
auspicioso acontecimento.

O nome do llluslrad sr. dr. Altino Aran-
tee, mui merecidamento apontado para
o mais alto posto nesto Estado, constituo
uma fundada esperança do dias tranqull-
los o prósperos.

Embora nossa situação financeira dei-
xe algo a desejur, acreditamos que, com
o alto critério do nosso novo presidente,
que bebeu a sombra do grande descortino
do conselheiro Rodrigues Alves, proveito-
sos ensinamentos, a sua boníssima plata-
forma poderá ser posta em execusilo.
• Congratulando-nos, pois, com o Estado

de S. Paulo por eeso facto, saudámos ao
dr. Altino Ârantes, o fazemos estensivas
nossas saudações ao sr, dr. Cândido Uo-
drigues, outro nome glorioso entre os fi-
lhos desta terra."

Sendo hoje o ultimo dia para o
pagamento sem multa dos Impostos lan-
curtos pela Recebedoria de Rendas desta
cidade, o expediente daquella repartição
coiiaervou-se aberta desde ás 8 horas até
16.

Os maiores commerciautes da cidade e
quasi todos bairros, fizeram o pagamento
do novo imposto de oommercio. *"

Em S. João fla Bon Vista, fulloecu
na madrugada de hoje, a senhorlta Em-
ma Leopoirtina Ilansen, professora do
grupo escolar daquella cidade.

A finada, que contava VI annos de eda-
de, era filha do sr. Germano Hansen, aqui
residente.

O seu corpo foi transportado para eeta
cidade, chegando pelo trem das 14 horas
e 40 minutos, sendo da gare da Mogyana
levado para o cemitério do Fundão, onde
foi sepultada.

 Realiza-se amanhã a sessão ordl
naria da Câmara Municipal. A Companhia Mogyana entregou
hoje ã baldeação da Paulista 2.126 sao-
cas de café. despachadas para Santos.

 No Thcatro S. Carlos realizou-ee
hpje, Cl noite, um festival em beneficio
da Cruz Vcrmolha Portugueza, sendo re-
presentada uma peça de José Vltlagelin,
"Almas Jrmfls".

Como estava annunclado, realizou-
se hoje, no Club Campineiro, a aesemblôa
geral dos sócios do Grêmio de Cultura
Arttotieu, afim de tratar da fusão com o
Club Semanal.

Presidiu a nseemblôa o dr. Ponclano Ca-
bral, secretariado pelo sr. dr. João Vai-
ladão de Freitas o Ernesto Slxt.

IToi nomeada uma commissão paia re-
solvcr o assumpto.

Rio de Janeiro
A SÜOOESSAO «O GOVERNO

PAUIilSTA
RIO, 80 — Tratando da auecossão go-

vernamentttl de S. Paulo, a "Noticia" es-
tampa os retratos doa ara. Altino Arantes
e Rodrigues Alves, elogiando o novo pre-
uidente paulista.

AS FESTAS DE 0 Dli JUMIO, NA
ARGENTINA

RIO, 30 — Parece que o governo cn-
viara uma embaixada para representar
n Brasil naa festas que se realizam nq
dia 9 de Julho, na Republica Argentina!

E' provável que siga também uma dl-
visão naval.

OS DRAMAS DJC 1'AMlJfjIA
RIO, 30 — Na ilha do Puqueta desen-

•rolou-se hoje uma tragédia provocada por
questões de família.

O ex-soldado dti policia Henrique Go-
mes assassinou Domingos de tal e feriu
gravemente a sua esposa, Maria Gomes.

O faeto oceorreu na casa do sogro do
criminoso, ondo se achava a mulher des-
te, quo o havia abandonado, em fevorelro
ultimo, por causa dos maus tratos que re-
cebia.

Uma vez livre, Maria onamorou-se do
Domingos, determinando o orlma.

Henrique aggredlu Domingos, e em-
quanto luetavam, Maria velu collocar-oe
entre os dois, recebendo o grave ferlmen-
to que apresenta.

O criminoso foi proso em flagrante, A
mulher recolheu-se ao hospital, em esta-
do grave,-' •' «i»'" ¦ ••

o nacional

norueguez

o nacional

Ribeirão Preto
MEZ JlARIANO -

LUSITANA —
OBRAS DA
ALBERTO —
CO CHILENO

• CRUS! VERMELHA
PELO FORO — AS
CATHEDRAL — D.
THEATROS — C1R-
- FESTA DOÍPA-

• NOVA

Campinas
NOVO GOVERNO -— RECEBEDORIA

DE RENDAB — FALLECIMENTO
— GAMARA MUNICIPAL — EM
BENEFICIO — CULTURA ARTIS-
TIOA

CAMPINAS, 30 — Diversas pessoas des-
ta cidade seguem amanha para essa ca-
pitai, afim de assistir á. posse do novo go-
verno.

 O "Mensageiro", orgam das asso-
ciações catholicas desta diocese, publicou
hoje a seguinte noticia:

"Amanhã será a posse da presidência
deste Estado pelo exmo. sr. dr. Altino
Arantes em suecessão ao benemérito pau-
lista e honrado homem de estado, er. pon-
selheiro Rodrigues Alvea.

TROC1NIO DE S. JOSÉ
CAPELLA

RIBEIRÃO PRETO, 30 — Serão ini-
ciadas amanhã, ás 18 horas e mela, nu
cathedral e 110 templo dos padres Agostl-
nianos, as solennldades du mez do Ma-
ria. " •

A Pia União úluí Filhas de Maria prò-
tende dor o máximo brilhuntisino ás ce-
rimonias que se effectuarão na cathe-
dral.

Na ogreja de S. José, a parle muBical
ficará sob a incumbência da "schola
cantorum" dirigida pelos padres Agosti-
nianos.

As solennidades serão encerradas no
dia 28 do fluonto mez, com grande es-
plendor, nos referidos tomplos.

Continuam com grande intonslda-
de e muito cnthusiosmo os trabalhos da
grande commissãj regional prô-Oruz
Vermelha Lusitana.

As sub-commissõos existentes em va-
riaa localidades desta zona, também es-
tão desenvolvendo grandes esforços em
prol da mencionada Cruz Vermelha.

—O sr. Anttto Adelino Mendes, liqui-
datarlo da fallencla de João Baptista
Garcia, publicou o quadro geral dos ore-
dores admittldos á mesma e a respectl-
va olasslficação.

Os liquidatarios da fallencla do
Banco de Custeio Rural, desta cidade, es-
tão pagando aos credores chlrographa-
rios o torceiro rateio, na porporçao de
10 por cento dos sous créditos.

As obras da majestosa cathedral,
conforme noticiámos, vão tomar grande
impulso. #

O numero de operai-los já foi conslde-

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 30 (A) — Fpi o seguinte o

movimento deste porto:
Vapores entrados:
De Bordeus e escalas o francez"Garonna";
de Buenos Aires e escalas o no-

nicgucz "Bayard";
de Aracaju' e escalas o nacional"Arassuahy",
Vapores sahidos:
Para Itabaqucra", o patacho na-

cional "Competidor";
para Porto Alegre e escalas o na-

cional "Itaquera1;; '-

para Cabo-'Frio o hiate nacional''Júlio de Macedo";
para Macau e escalas"Gurupy"; ,
para Baltimore o"Finn"; ...
para Rosário e escalas"Bocaina".

PARA 8. PAULO
RIO, 30 (A) — Pelo nocturno de

hoje seguiram para essa capital os
srs. Monteiro Ferreira, E. Macedo,
Domingos Cardoso de Figueiredo,
Aristides Gonçalves da Rocha e E.
Louro.

Pelo nocturno de luxo seguiram os
srs. Alexandre Vigorito Sobrinho,
dr. Olavo Egydio e família, Silverio
Ignarra, Francisco Serrador, deputa-
do José Lobo, Belisario' de Sousa. d.
Octavio Chagas, bispo de Pouso Ale-
gre, e monsenhor Mamede, secretario
do bispado.
A D15VASTAÇAO DAS FLORESTAS

BRASILEIRAS
RIO, 30 — O sr. Fausto Ferraz, en-

trevlstadò por um vespertino desta capl-
tal, disse que continuará a combater a
devastação das florestas.

Quando o Congresso se abrir, requererá
a votação do seu Código Florestal.

SI continuar como até agora, teremos
em breve um "Sahara" americano.

A FALLENOIA DA STANDARD OIL
RIO, 30 — O delegado auxiliar ontre-

gou uo sr. Aurelino Leal, ohofe do poli-
cia, os autos e o relatório do inquérito so-
bre o ca«o-4a,J3tandard 011, pedindo a prl-
são. m'eventlva~de Charles Wlllemlcemp,
Heitor Leão, Romáo Moreira, JoãoGeral-
do Ribeiro, Joaquim Dutra'da Silveira Ju-
nior, como Incursos no art, "20, da lei n.
2110 de 1000.
O PROCESSO CONTRA O DEPUTADO

MAURÍCIO DE LACERDA
RIO, 30 — O doputado Lamounler Go-

dofrodo, intorpellado por um jornalista
sobre o caso do processo do- sr. Maurício
de Lacerda, como envolvido na ultima
conspiração, declarou quo; votará a favor
da licença para qúe soja processado
aquollo deputado, pois entfende que as im-
munldades parlamentares'' não devem"constituir motivo para a impunidade.

UMA SIENDIGA ASSALTADA
RIO, 30 rr-. Hoje, na rua do Areai, dois

vagabundos assaltaram a mendiga Ceies-
tina Dutra, roubando a quantia de 1$300,
que ella possuía.

Os vespertinos, narrando esse facto, ac:
oentuam a falta do policiamento.

CRIANÇA ENJEITADA
RIO, 30 — A criança enjoltada que foi

encontrada hoje, ã porta da casa do sr.
Djalma da Fonseca Hermes, é loura a está
envolta em pannos rioos.

Junto á innocento, foi encontrado um
embrulho, contendo o enxoval.

NOVO SACERDOTE
RIO, 80 —; Cantou hoje a sua primeira

missa, na oapella do Sagrado Coração de
Jesus, o padre Romeu Borges da Fonse-
ca, que Iniciou os seuB estudos no Colle-
gio Diocesano.

O padre Romeu é pernambucano.
O reitor do Seminário offe.reeeu-lhe

uriia festa, que teve o máximo brilho.

LINHA DE BONDES
RIO, 80 — Foi hoje Inaugurada a Unha

de bondei que liga Cnacadura a Madu-
relra.

CONFERÊNCIA OOM O CHEFE DA
NAÇÃO

RIO, 30 
"(A) — O jr- iauro Muller, ml-

nistro do Exterior, estevt hoje em' longa
conferência oom o *r. presidente da Re-
publica.
O PUB-SECRETARIO DO EXTERIOR

RIO, 30 (A) — O dr. Gastâo da Cunha,
embaixador do Brasil em Portugal, tendo
de seguir para Lisboa, onde actualmentc
sao necessários os seus serviços, solicitou
exoneração do cargo de sub-secretario das
Relações Exteriores, que vinha exercendo,

'Para substituil-o, «erá norheado o dr.
Sousa Dantas, nosso, ministro na Argentina.

MATADOURO DE SANTA CRUZ
RIO, 30 (A) —¦ No Matadouro de Santa

Cruz fofarn hoje abatidos S39 rezes, 53 por-
cos,.26 carneiros e 30 vltellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos.
de $470 a $500; porcos, de 1^250 a i$35o,
carneiros i$8oo e vltellos; de $600 a $800.

CÂMARA
RIO, 30 (A) — A's 12 horas c 15 mi-

nutos, teve inicio a 4.a sessão preparatória
da Câmara dos Deputados.

A sessão foi presidida pelo sr. Costa Ri-
beiro, secretariado pelos srs. Alfredo Ma-
vignier e José Augusto.

A' chamada responderam somente ió
deputados.

A acta foi approyada sem debates.
Durante o expediente, foram lidas as

communicações dos srs. Augusto de Lima c
Mendonça Martins de se acharem promptos
para os trabalhos parlamentares.

Foram lidos também o parecer da com-
missão de poderes reconhecendo deputado
pelo 3.0 districto de Minas o sr. Gomes
Freire de Andrade c a communicação do
Senado, de se achar prompto para a instai-
lação dos trabalhos legislativos.

O sr. Costa Ribeiro cominunicou á casa
já se acharem promptos para os trabalhos
108 srs. deputados e convocou para depois
de amanhã uma nova sessão, afim de re-
ceber as communicações do Senado sobre o
logar e hora designados para a sessão de
installação do Congresso.

A FAIAENCIA DA STANDARD OIL
RIO, 30 

'(A) — O "caso da Standard
Oil", como se tem chamado a queixa apre-
sentada á policia pelo sr. A. Woltman, re-
presentante geral dessa companhia, contra
o seu ex-sub-gerente sr. Wellenkcmp alie-
gando que, em virtude de uma letra de cam-
bio assignada por este, fora decretada a
fallencta da companhia em questão, passou
agora das mãos do 3.0 delegado auxiliar
para as do uiz competente.

Aquella autoridade encerrou os autos do
inquérito policial, relatando-os longamente.

Depois de historiar o caso, já em todas
as suas minúcias conhecido, e que deu mo-
tivo ao processo policial, de se ocetipar do
modo por que a policia iniciou os seus ser-
viços, o dr. Armando Vidal, 3.0 delegado
aux:liar, passa a demonstrar os factos cri-
minosos apurados pelo inquérito, e conclue
pedindo a prisão preventiva do sr. Wcllen-
kemp c de seus cúmplices.

AS CORRIDAS DO DKRlíí-CLUB
RIO. 30-(A) — Realizaram-se hoje no

Derby-Club as corridas, nue tiveram o se-
guintf resultado:

l.o pareô — "0 de Março" — 1.600
metros— Prêmios: 1:000$, 2001 e 30$000.

Gragoatfi, Camelia e Lohengrln.
Tompo 108 e 2|5. Poules simples 16JO0O,

duplas 2E$000.
2.0 pareô — "Cosmos" — 1.009 metros

— Prêmios: 1:200$, 240» e 36$000.
Pegaso, Pajanol o Slcllla.
Tempo 105 o 2|5. Poules simples 29$000,

duplas 21$000.
8.0 parco — "Itamaraty" — 1.809 me-

troa — Prêmios: 1:300$, 260$ e 39$000.
Ali Ralght, e ompataram Plerrot e

Atlas.
Tempo 106 e 4|5. Poules simples 32$000,

duplas, com Plerrot 14$100 e com Atlas
25$900.

4.0 pareô — "17 de Setembro." — 1.T00
metros — Prêmios: 1:700$, 300$ e 45$000.
Hehréa, Mastroquet o Parada.

Tompo 111 c 4|5. Poules simples 22$000,
duplas 20$600.

5.0 pareô — "Rio de Janeiro" — 1.700
metros — Prêmios: 1:500$, 300$ e . . .
15$000.

Vanderbllt, Ornatlnho e Pontet Oanet.
Tempo 111 e 3|6. Poules simples 88$000,

duplas 84$500.
Co pareô — "Dr. Frontin" — 3.900

metnis _ prêmios: 2:000$, 400$ e 601000.
Zingaro, Caleplno e Sultão.
Tempo 12 e 2|5. Poules simples 25$500,

duplas 30$200.
7.0 pareô —- "2 de Agosto" — 1.609

metros — PremloB: 1:200$, 240$ e 86$O00.
Espana, Nyon o Sicllia.
Tempo 107 e 4|5. Poules simples 85$G00,

duplas 120*800.
O movimento geral da casa de apostas

foi de 85:982?000.
FOOT-BALL

RIO, 30 (A) — No campo do FlumI-
nense Foot-Ball Club realizaram-se dois
matchs do íoot-lmll, entre as equipes des-
sa sociedade o do Botafogo Foot-Ball Club
e os da Associação Athletlea das Pai-
melras.

A concorrência foi oxtraordinarla.
O resultado do Jogo foi o seguinte:
2.0 team do Flumlnenso Foot-Ball Club

versus 2.o do Botafogo Foot-Ball Club,
houve empato de 8 goals a 8,

No matoh Inter-estadual jogaram os
l.os teams do Fluminense Foot-Ball Club
o da Associação Athletlea da» Palmeiras,
cujo resultado íol um empate de 2 goals
a 2.
A INVASÃO DO TERRITÓRIO

MINEIRO PELOS BAHIANOS
RIO, 30 — Um vespertino desta capital

pública a seguinte telcgramma de seu cor-
.'¦espondente em Bcllo Horizonte:

' Confirmo a exactidão das noticias aqui
chegadas sobre a invasão do território mi-
r.e' o pelos bahianos.

Trata-se de duas invasões. A primeira na
linha goodesica do Morro de Condeuba, á
foz do ribeirão do Cunha, na zona do ex-
treino nordeste.

Neste trecho está a villa da Encruzilha-
da fundada a cerca de três annos pelo Es-
íado da Bahia no território mineiro,

A Outra invasão está sendo feita lenta-
mente ím outro trecho das divisas forma-
das pelas cumeadas da serra dos Aymorés.
desde Salto Grande, no Jeqtiitinhonha, até
á estação de Aymorés, na linha férrea da
Bahia a Minas.

Nesse trecho os bahianos passam uma
linha pblygonal determinada pelo . cmies
da serra, avançando até ás cabeceiras doi
,-iCS, considerando assim abusivamente

/:, n.o linha divisória Divorsittm e Aqua-
rium. •.

O governo mineiro deve.conhecer o fa-
cioj pois as (reclamações são suecessivas.

O "Diário âp Minai", orgam officio-
10, confirmo-; a denuncia da invasão, publi-
canda uma nota cm que lembrava a conyc-.
niencia do Congresso Nacional agir, afim
de evitar a« irritantes questões de limites,"

PASSAGEIROS DO "GARONE"

RIOV 30 — A bordo do paquete 
"Garo-

|ive", chegaram hoje a esta capital a canto-
ra russa Marguerite • Miguard, o chimico
Clauteau Henry, que vem montar Uma'fa-
lírica de perfumes; os engenheiros france-
ctzes Georgej 

"Vitales 
e Raul Adono.

O TRABALHO OFFICIAL NO
BRASIL

RIO, 30 — A "Noticia", aproveitando
a publicação feita hoje no "Dlarlo Of-
flolal", do novo regulamento da Impren-
ta Naval, faz a estatística dos sous func-
clonarlos. . '¦ >

Conclue dizendo que na organização do
trabalho official no Brasil, a média é de
um burcerata para quatro trabalhadores
fim fnK.-in o serviço de dois.

O SR. OLIVEIRA (LIMA
RECIFE, 30 (A) - O dr. Oliveira Li-

ma que aqui se acha, apenas demorará ai-
sumas «emanas para a confecção do traba-
Ino que pretende apresentar ao governo des-
se Estado.

Logo após ¦ terminado esse trabalho, s.
exc. seguirá para o R(o e dali para essa
capital,

O dr. Oliveira Lima visitou hontem o ge-
ncral Dantas Barreto.

Minas Geraes
CONSÓRCIO

BBLLO HORIZONTE, 30 (A) — Rea-
lizou-se nesta capital o casamento do sr.
João de Castro Queiroz com a senhorlta
Maria Luiza de Castro Lopes, filha do
sr. Francisco de Castro, secretario da
Junta Commerclal, o neta do sr. Lovindo
Lopes, vloe-presidente do Estado.

FALLECIMENTO
BELLO HORIZONTE, 30 (A) — Fal-

loceti na cidade de Passos o sr. Cláudio
Slocliler de Lima, filho do finado dr.
Cláudio Stoekler.

BASÍLICA DE LOURDES
BELLO HORIZONTE, 30 (A) — Após

o lançamento da pedra fundamental da
Basílica de Lourdes, no dia 3, havçrfi, ker-
mosse e outras diversões dirigidas pelas
famílias da alta sociedade.

BANQUETE
BELLO HORIZONTE, 30 (A) — No

Hotel Internacional, o America Foot-
Bali Club, desta capital, oCferecou um
lauto banquete ao Tlradentes Foot-Ball
Club, de Ouro Preto, e li imprensa local.

FESTA ACADÊMICA
BELLO HORIZONTE, 30 (A) — A

mocldado acadêmica realiza hoje, a noi-
te, um grande festival no Theatro Muni-
cipal, com a representação de comédias,
monólogos o um excellento programma
musical, para solenhlzar a entrada dos ca-
louros Aa escolas superiores.

As funeções de bilhetelro, porteiros e
adores serão todas desempenhadas por
acadêmicos.

Durante a festa seríl cantado o hymno
acadêmico.

RENDA POSTAL
BELLO HORIZONTE, 30 (A) — A

administração dos correios recolheu &
Delegacia Fiscal as quantias de 
-18:048*000. 0:94G$000 e 22:888$000, re-
foréntes aos saldos dos dias 26, 27 e 28
do corrente.

EXTERIOR
Hespanha

A VISITA DA DELEGAÇÃO
COMMERCIAL HESPANHO"
LA A PORTUGAL

MADRID, 30 — Corre que a visi-
ta dos representantes do alto com-
mercio hespanhol a Portugal, cuja
pattida desta capital para Lisboa es-
tava marcada para amanhã, será
adiada por alguns dias.

A razão desse adiamento é fazer
como se possam representar algumas
praças que, ainda, não designaram
os seus delegados.

hoje

Inglaterra
FALLECIMENTO

LONDRES, 30 — Falleceu
lord Staldwyn.

Estados Unidos
A QUESTÃO MEXICANA —

UMA CONFERÊNCIA MILI-
TAR' NOVA YORK, 30 —. Telegra-

pitam de Washington:
Nas proximidades de El Paso reu-

nití-sea conferência militar para re-
solver a respeito da permanência ou
retirada das forças norte-mericanas,
que penetraram no México, com o
fim de perseguir os partidários do ge-
neral Pancho y Villa.

O general Obregon, ministro da
Guerra do México, fallou, lougamen-
te, expondo os motivos pelos quaes o
seu governo pedia que fossem, o
quanto antes, retiradas as tropas
norte-americanas do território mexi-
cano.

Os delegados norte-americanos,
gei:eraes Scott e Funston, ouviram
calados as declarações do general
Obregon.

Em seguida, falou o general Scott,
que expoz a necessidade da coopera-
ção norte-americana com as forças le-
gaes mexicanas, com a intenção de
restabelecer a ordem nos Estados da
fronteira mais profundamente anar-
chizados pelo movimento revolucio-
nario.

Como o general Obregon declaras-
se que o governo tinha elementos
stifficientes para attingir esse "desi-
deratum", os dois generaes yankees
responderam que lhes faltava autori-
dade para resolver a questão. Obre-
gon redarguiu-lhes, então, que espe-
raria até que eles telegraphassem ao
presidente Woodrow Wilson e pe-
dissem autorização, _ para, empós,
prosegttir a conferência.

do Agrloultura e defesa Agrícola, no»
quaea so achaim Incubados moscas, qu«,
cm estado larval, vivem nos corpos d*-,
quelles insectos, nutrlndo-sá e desenvol-
vendo-se fios mesmos.

O fim dos estudos i constatar a seme-
lhança dessas moscas com diversas espe-
eles de moscas parasitárias de gafanh"'
tos.

FOOT-BALL
BUENOS AIRES, 30 (A) - Pe-

raíite uma extraordinária concorren-
cia, foi jogado hoje o match final pa-
ra disputa do titulo de campeão de

As duas equipes, do Rosário Cen.-
trai Club e do Rasing Club, disputa-
iam com o maior afinco o jogo, que
terminou com o seguinte score: Ro-
sario Central 3 goal, Rasing 1 goal.

O SR. SOUSA DANTAS
BUENOS AIRES, 30 (A) - O

dr.- Luiz de Sousa Dantas, ministro
do Brasil aqui acreditado, embarcarrà
no dia 8 de maio para o Rio de Ja-
uciro, afim de occttpar ali o cargo do
siib secretario das Relações Exterio-
rcs. de que o dr. Castão da Cunha
vai ser afastado por ter sido nomeado
embaixador em Portugal.
KIÍM;N<IA DO SECRETARIO DA FA«

KENDA MUNICIPAL
BUENOS AIRHS, 30 (A) — Renunciou

o cargo de secretario da Fazenda Muni-
.illial o sr. Luiz Quinaza, que o exercia
ha multo tempo.

A inesperada noticia dessa demissão,
causou grande impressão, sobretudo pelo
seu motivo.

No seu pedido de renuncia, o sr. LuiH
Quinaza affirma que o intendonte muni-
cipal sr. dr. Arthur Gramajo se queixou
pessoalmente do que s. exc. tinha adqul-
rido, pela sua interferência nos negócios,
uma posição de verdadeiro predomínio
sobro as funcçõos do intendente, que dos-
sa maneira ficava collocad- em segundo
plano.

Os jornaes commentam longamente o
sucoedldo, aproveitando-se da opportunl-
dade para atacar o sr. dr. Gramajo, cujoa
desacertos administrativos apontam ao
presidente da Republioa, esperando de «
exo. um remodlo, que evite a sua repro-
ducção.

OS FÜNERAES DE MME. MIER
BUENOS AÍRES, 30 (A) — Foi sepul-

lado, no cemitério da Roeoleta, o corpo
de mme. Julcs Micr, esposa do ministro
da Fiança, hontem falleolda.

O acompanhamento fúnebre revestiu-
su do excepcional pompa, estando presen-
'es representantes de todas as altas au-
toridades e o corpo diplomático.

Sobro o eBqulfe viam-se riquíssimas co-
rOas, muitas dellas offcrecidas por asso-
ciitçües de beneficência francezas o das
napões allladas. de quo a finada fazia
parte.

A FESTA DO TRABALHO
BUENOS ,AIRES, 30 (A) — Realiza-

se hoje, a noite, no theatro Victoria, uma
sessão lltcrarlò-muslcal, promovida pelos
socialistas, para com memorar a data de
l.o do maio.

Usara por essa oceasião, da palavra, o.
deputado socialista Justo.

m

Chile
O PRORLEMA DO NORTE

SANTIAGO, 30 (A) — Volta-se a falar
cm novas negociações iniciadas ontre as
chancellariaB do Chile, e do Peru' sobro
o problema do norte, afflrmando-se tam-
bem quo o Congresso votara brevemente,
um projecto de lei, concedendo represen-
tação parlamentar â província de Tacna-

Pernambuco
CONFERÊNCIA

Riy.CiFlí, 30 (A) — O poeta Fernando
Oriz realizará no dia 3 'de maio, no theatro
Helvelico, uma conferência cm beneficio da
Santa Casa de Misericórdia daqui.

APOSENTADORIA
RECIFE, 30 (A) — Foi aposentado o

desembargador Vieira de Melln.

Argentina
A MESA DO SENADO

BUENOS AIRES, 30 (A) - Na sessão
uo hontem, do Senado, procedeu-se a ele>-
ção da mesa dessa casa do Congresso.

Foram eleitos os srs. Benito Villanueva
e Ignacio Irigoyen, respectivamente, presi-
dente e vice-presidente.

Foram depois votados e approvados os
pareceres das commissões, mandando reco-
nhecer os seguintes novos senadores: pela
província de L,a Rioja, srs. Joaquim Gon-
zalez e Adolfo d'Ávila; por Santa, os srs.
Patron Costas c Luiz Êinares, e, por Cata-
marca, o sr. Molina.
O AVIADOR SANTERRE GUIMARÃES

BUENOS AIRES. 30 (A) - O aviador
brasileiro Santerre Guimarães, que aqui se
acha, foi apresentado pelo sr. Sousa Dan-
tas, ministro do Brasil, ao direçtor da Es-
cola Militar de Aviação.-

Recebido ali gentilmente pelos professo-
res e alumnos, realizou hoje, pela manhã,
um grande vôo, em companhia do tenente
aviador Salles.

DR. PAULO DE MORAES
BUENOS AIRES. 30 (A) — Em com-

panhia de sua exma. família, partiu hoje
de manhã para Santiago do Chile, de onde
seguirá para a America do Norte, via Pa-
namá, o sr. dr. Paulo de Moraes Barros.
cx-secretario -da Agricultura desse Estado.

Foram apresentar-lhe despedidas muitos
brasileiros aqui residentes.

AS ACTAS DA INDEPENDÊNCIA
ARGENTINA'

BUENOS AIRES, 30 (A) — De accôr-
do com uma determinação do general
Alarla, ministro da Guerra, vai ser con-
struido nos arsenaes daquelle ministério
um artístico cofre, de bronze, para guar-
dar as aclas capitularc-a dos dias 22 e
üli de maio de 1810, sobre a independen-
cia da Argentina.

Esse cofre será construído completa-
mente com materiaes fabricados pelo ar-
sonal de guerra.

ESTUDOS SOBRE GAFANHOTOS
BUENOS AIRES, 30 (A) — O Labora-

torlo de Enthomologia desta capital esta
procedendo a estudos sobre gafanhotos
para alli enviados pela directoria geral

Paraguay
A SITUAÇÃO FINANCEIRA

ASSUMPOAO, 30 (A) — Accentua-so.
cada vez mais :'. paralysação administra-
tlva do palz, rareando também multo o*
negoolos, devido fv falta de importação 9
á baUa do cambio.

AS FESTAS DO TRABALHO
ASSUMQAO, 30 (A) — Começaram

hoje as festas promovidas pelo operaria-
do para commemorár a data de l.o da
maio.

Os socialistas realizarão amanhã um
grande "meetlng" oommemoratlvo.

Uruguay
A GKE'VE OPERARIA

MONTEVIDE'0, 30 (A) — Continuam
os distúrbios promovidos pelos operários
em gr6ve, estando os ânimos multo oxal-
tados.-

Hoje houve um encontro entre a poli-
cia e os grevistas, ficando gravemente fo-
rido um guarda cívico e um operário.

A população mostra-se alarmada com »
reproducção destes constantes distur-
blos.

Conferência patriótica
Sob os auspícios da Sociedade " Ettoro

Fieramosca" e com o patrocínio do can
ttff. Èrmelindo Matarazzo, presidente da
Cruz Vermelha Italiana, o brilhante orado?
dr. Jayme Lessa fará hoje, no theatro S.
Paulo, uma conferência, em homenagem í
data de 1.0 de maio.

Antes e depois da conferência, serão cxhi-
bidos 'escolhidos films patrióticos sobre l
conflagração européa.

Os ingressos estão a venda no 'Café
Brasil", casa Apollo e no Casino Antar-
ctica.

 » 

CORREIO PAULISTANO
Como pretendemos realizar, neste me*,

o sorteio doa nossos prêmios em dinheiro,
i absolutamente necessário que os nossos
dignos agentes nos devolvam oom urgen-
cia os talões de recibos, aoompannadoa
das respectivas prestações de oontas e doi
saldos em dinheiro em seu poder.

SPORT
Trai'

!•• ;1

fv.
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JOCKEY-CLUB PAULISTANO

Realizou-se hontem, no prado da M061 ,
ca, a 16.a corrida da actual temporada.

O programma dessa excellente reunião ,
teve por base o prêmio "Jockey-Club", '

que reuniu um bom lote de animaes, com-
posto do Mlohelena, Sornette, Slxpence «
Botafogo,

A atfluoncia ao agradável e pittoresca
contro de diversões da rua Bresser foi re-
guiar e 3electa, reinando, desde o prl-
meiro até ao ultimo pareô, a maior anl-
rnaçüo entro todos.

Além dos pareôs de profissionaes, cons-
lavam, no programma, dois de amadores, ;i
sendo um de civis e outro de militares. *•;

O sucessso alcançado por essas duas
provas ul\rapassou a espectativa geral. ' ¦.

O pareo^estlnado aos ofCiclaes da nossa K
Força Publica foi, como previramos, o ¦¦
"ciou" desse festival, justificando, plena- |
mente, à. bella iniciativa do Jockey-Club
que, deante desso resultado, deve sentlr-s»
justamente satisfeito.

Durante o desenrolar de todo o .magnl- ¦
íico programma, não houve um único ia- *
ctò que desse margem a qualquer recla- -
mação, o aue muito rocommenda os tra-
dicionaes "meetings" do glorioso Jockey- ;:
Club. , , „ ;'

O movimento da casa da poule, si nao , .,
nttlngiu a somma impressionante, lambem V
não deixou de attestar o interesse da nos-? 1
3a sociedade por esse gênero de sport,^
tanto assim que, pelos gulchets passou,1 j|
nem mais nem menos, que a somma âô.i^
25:8ú3$000. 'aj

Por todos os motivos, as corridas XVa;!
reunião çak-íi/t
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hontem constituíram uma '«-;
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|vante, que deixou na memória da assis-
>íencla saudoslssima impressão.' O rosultado geral das corridas foi o se-
(íulnte:

Prêmio — "Consolação" — 1.000 me-
lroa — 500Í0OO e 100$000.

Abu'l, castanho, S. Paulo, 2 annos, pov
Gallimoor e Eleotra, propriedade do sr.
Jollo Pereira e Irmão, jookoy aerman
Fornandoz, 52 1|2 kllos, cm l.o; Palaálno,
iockey Renato Flusa, 61 kllos, 2.o; Gar-
dlngo, 8.o.

Poules, 71000 e 7$200.
Tempo, 70".
Movimento do pareô: l:(i85$000,
Prêmio — "Emulação" — 1.600 ma-

tros — SOOtOOO e 100$000.
Poeta, castanho, Franca, 4 annos, por

t,orlot e Ma Reine, propriedade do sr,
Guilherme Prata, Jòakey German Fernan-
dez, 62 1|2 kllos, em l.o; Cícero, 64 kllos,
Jookoy Joaquim Silva, 2.o; Bohemlo, 3.o;
Plorete, 4,o.

. Poules, 10$000 e 9*900.
Tampo, 09".
Movimento do parco: 3:548)000.
Prêmio — "Amadores" — 1.460 mo-

tros — 800)000 e 60ÍO0O.
Tangarô, castanho, S. Paulo, jockey

Celso Corrêa Dias, 02 kilos, em l.o; Mar-
fim, baio, S. Paulo, Jookay, Paulo Alves
'da Bousa, 58 kllos, 2.o; Carplo, S.o, e.Gua-
Irany, 4.o.

Poules, 10*200 e 34$300.
Tempo, 108" 112,
Movimento do pareô: 2:966$000.
Prêmio — "Animação" — 1.600 me-

tr0s — 600$000 e 120*000.
i Macauba, castanho, França, 7 annos,
por Kinley Mack e Royal Luo, proprie-
'dado do sr. Antônio da Silva Quinta Rols,
¦jockey Charles Houghton, 53 kllos, em
|l.o; Cyrano, jockey Joaquim Silva, 2.o;
|Tago, 3.0, a Lady III, 4.0.

Ficou parado o cavallo Poeta.
Poules, 25$800 a 21*300.
Tempo, 96".
Movimento do pareô: 4:531*000.
Prêmio — "Ensaio" — (Offielaes da

Força Publica) — 1450 metros '350*000.
' Brasil, alazão, S. Paulo, 8 annos, alfe-
res Musa, 00 kilos, em l.o; Wlsky, alferes
Navarro, 01 1|2 Idlos, 2.o; Tyrano, 3.o;
Gafanhoto, 4,o; Tiro, S.o; Ping-pong,
ó.o; Tupy, 7.o, a Veloz, 8.0.

Poules, 14*600 e 20*000.
Tempo, 103".
Movimento 'do pareô: 1:570*000.
Prêmio — "Combinação" — 1C00

ir.etros — 700*000 e 140*000.
Zlgomar, alazõ, Inglaterra, 6 annos,

por Viter e Bright Llght,, propriedade do
Br. Antônio da Silva Quinta Reis, jockey,
Charles Houghton, 50 kilos, em l.o; Lady
Ollve, jockey, German Fernandes, 52 1
kllos, i.o; Recuerdo, 3.0; Azaléa, 4.0, c
Burlty, 5.o.

Poules, 10*800 e 61?S00.
Tempo, 104 1|2".
Movimento do pareô: 5:218*000.' 
Prêmio — "Jockey Club" —4700 me-

tros — 1:000*000 e 200*000.
; Sornette, alazã, França, 5 annos, por

Ratapiam e St. Savlne, propriedade do sr.
Alberto Fomm, jockey, José Augusto, 51'kllos, em l.o; Michelena, jockey, Joaquim
iS'lva, 50 kilos, 2.o; Sixpenee, 3.o, e Bota-
fogo, 4.0,

Poules, 13*800 o 11*400.
Tempo, 108 1|2".
Movimento do pareô: 0:335*000.
Movimento total da casa de poules: ...

25:853*000.

11 Diversos
EXPEDIENTE

") 
sr. João lirão Sobrinho é convida-

do a comparecer nesta administração para
regularizar a sua prestação de contas, como
agente que foi deste jornal no bairro do
Braz.

Assigiifitura»
DE HOJE. A 31 DE DEZI2M-

; BRO DE 1910 ... ... . 183000
DE UOJE d 30 DE JUNHO

DE 1910 . .... 745Ó0
As nossas asslgnaturas vencer-se-fio a

80 de junho o 31 do dezembro.
Apesar dos nossos esforços, nao oonse-

guimos que os nossos diversos agentes nos
devolvessem os talões de recibos ainda em
foder dos mesmos.

Sem quo tenhamos em mãos o« taMSes
referidos nao podemos organizar o sorteio
dos nossos prêmios em dinheiro.

Esperamos, porém, marcal-o ainda
para esto mez.

Os nossos agentes abaixo enumerados
'.âo mais uma vez. convidados a remetter
á administração deste jornal os talões de
recibo3 de assignatura: •

José Gurjão da Silveira, de Rio das Pe-
dras;

Tose Cordeiro, de Pedreira;
'Mariano Portella, de Bauru';
João Mendes da Luz. de Caxambu';
João Rodrigues da Silva, da Colônia

Mineira;
d. Manuela I,. Severino, na capital;
Antônio de Magalhães, de S. João

Nepomuceno;
A. Pires Júnior, da capital;_

, — Augusto de Oliveira, da capital;
,' — R. de Barros e Irmão, de Ponta Gros
••a;

Tomingos A. Lorcto, de Ribeirão Pi-
res;

coronel Júlio Grammont, de Carmo da
Parnahyba;

Santos e Maria, de Abbadia dos Dou-
rados;

lldcfonso Senna. de Água Limpa de
Alf enas;

Jovclino de Camargo, residente em Ta-
ituaritinga;

José Domingues Barroso, de Vargt-
nhâ;
. — Gennaro Junho, de Silvestre Ferraz;

Oscar Marzagão, de Santa Rita da Ex-
trema.:

Antônio Fernandes Vidal, de São
Joaquim;Arminto Gama, de Manhuassu';

Congresso ia criança
O "Comitê Nacional Brasileiro" do

Primeiro Congresso Americano da Crlan-
ca, continua a trabalhar pura o bom exl-
to da representação brasileira no alludl-
do certamen.

Na reunllto de 14 de abril ultimo do
"Comitê" foi eleita uma commlssao, com-
posta dos sra. general Thaumaturgo de
Azevedo, deputado Mario Hermes, dr.
Alfredo Pinto, dr. Zcferino de Faria a dr.
Fábio Luz, para se entenderem oom os
poderes públicos sobro a delegação offl-
elal do nosso palz naquella Congresso.

Ja estão sendo organizados nos dlffe-
rentes. Estados do Brasil "Comitês Esta-
duaes", sabendo-se que, entre outros, o
Estado do Parfi, se fora representar offl-
cialmente.

O sr. dr. Morçcorvo Filho, presidente
offeotlvo do "Comitê Naolonal Braallel-
ro", continua a receber. adhesOcs e me-
morias para esse Congresso, na sedo do
"Comitê", a rua Visconde do Rio
Bianco, no Rio de Janeiro.

Desavenças a

Policia de costumes
A esplanada do Carmo está sendo

convenientemente vigiada

O dr. Virgílio Nascimento, 2.0 de-
legado auxiliar.encarregado da policia
de costumes, tendo tido sciencia de
que na esplanada do Carmo se da-
vam escândalos todas as noites, de-
terminou varias providencias que de-
ram em resultado a prisão de oito iir
dividuos, dentre Os quaes dois nego-
ciantes.

Esses individuos costumavam pra-
ticar ali actos attentatorios da moral.

O carroceiro, portuguez Alfredo Ramos
Pires, de .43 annos de cdade, residente á
rua Baixa, n. 18. na Barra Funda, achava-
se, hontem, ás 18 horas, cm sua casa, quan-
do foram avisal-o de que o vizinho Levy
dos Santos pretendia bater no seu filho
menor, de nome Eugênio.

Tndo immcdiatamente á rua. Alfredo re-
colheu o menor, reprehcndendo-o por suas
travessüras.

Momentos depois, a casa do carroceiro
era invadida por Marcelüno Antônio, sua
mulher Martha Magdalena, seu filho Levy
dos Santos e o italiano João Piena, os
quaes, armados de cacete e de foice, aggre-
diram Alfredo e rçua mulher Maria Ra-
chel.

O carroceiro travou lucta com seus ag-
gressores, ferindo Marcelüno na cabeça.

Nesse momento trillaram apitos de soe-
corro, acudindo a policia, que prendeu os
contendores.

Os feridos foram medicados pela Assis-
Inicia c submcttidos a exame dè corpo de
delido. Alfredo Ramos apresentava feri-
mentos contusos na cabeça;- sua mulher
Maria Rachel, uma fractura 'do braço es-
querdo, e Marcelüno um ferimento na testa.

Tomou conhecimento ,do facto o dr.
Francisco de Rezende, s.o delegado.

VARIAS
O coronel José da Silva Quinta Reis,

recebeu, hontem, um telegramma da In-
glaterra, communicando-lhe que embar-
earam, naquclle paiz, com destino ao
Brasil, 10 animaes de 2 annos, adquiri-
dos rara o stud Bclla Visto.

• •
Devido a uma ligeira indisposição do

*r. Falcão Filho, digníssimo "starter", do'Jockey Club, exerceu hontem esse cargo,
desde o segundo até ao ultimo pareô, o
sr. Marcelio Paes de Barros;

O sr,. Falcão apenas.actuou no primeiro
,pareo. ; 
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-j /asasta que o sr. Eduardo Guimarães
vai renunciar o cargo de juiz confirma-
ior.

*i •
.0 conhecido criador c sportman pau-

j lista e proprietário do Ja celebro cavai-
Io Intervlew, hontem, no prado da Mofica,
chegou a explicações com o hlcrophantc
sr, Guimarães, o imperterrito más, com-
petentissimo commentador da criação
paulista.

Apôs a citação de Fournier e outras
explicações necessárias, um solenne am-
plexo ristituiu, ^novamente, a paz no seio
do Abrahão.

"Tout est bien..."

Na venda de João de tal. á rua Augusta,
Iravaram-se de razões, hontem. ás 20 horas
c meia, os vaqueiros Manuel Machado, ca-

— Augusto de Toledo, residente em La- r sano, de 39 annos de cdade, residente na
unjal.

Deoclceiano de Oliveira, de Santa Ri-
ia de Cássia;

Domingos de Barros Fernandes, em
Três Corações do Rio Verde;

Antônio Vieira dos Rios. de Pouso
Alto;

Antônio Longuinhos de Sousa, de Ja-".uaria;
José Penna, de S. Roque do Taqua-

ry •
Maximiüano de Oliveira Sampaio, de

Ribeirão Bonito;
Fcücio Costa, de Barra Bonita;
coronel Delfino Siqueira, de Osasco;
Domingos Cione, de Monte Azul;
Domingos Braga, de Guariba;
João Baptist;. Mattoso. de Santa Rita

do Passa Quatro;
major José Nogueira Lino. de Santo

Antônio da Alegria;
Pedro Pires de Camargo Mello, d?

Campo Largo de Sorocaba;
Alfredo Casimiro. residente em Anga-

tuba;
José Procopio de Oliveira, de Itapece-

tica, em Minas;
Martinho Carlos da Cruz, de S. João

da Boa Vista; h
Cyriaco Vieira Âmbar, de Silvianopo-

lisf .. í'i j
- — Hicrolio Campos do Amaral, de Soe

corro.'

•1' ?;-

quclla rua, e Manuel Medeiros Carneiro- _
No .auge da contenda, interveiu Arseuio

Francisco Leite, companheiro de Medeiros,
e aggrcdiu Machado a cacetadas, ferindo-o
no braço esquerdo.

Um filho da victima. de nome José, de
14 annos, tomando a defesa de seu pac, vi-
brou diversas bordoadas nos aggressores,
que se evàdiram; mas, ao retirar-se da ven-
da, foi inopinadameníe aggredido por Dui-
lio tle tal, que lhe deu uma cacetada e fu-
giü.

Os dffendidos foram medicados pela As-
sistencia. N

Sobre o facto foi aberto inquérito pelo
.dr. Francisco de Rezende, 5.0 delegado.

* *
José Pereira da Silva, portuguez, de 40

annos de edade, residente á rua do Bosque,
11. 194. achando-se alcoolizado, hontem, ás
19 horas e meia, teve uma desavença, nas
proximidades da sua casa, com os irmãos

-Antônio, Joaquim e Alfredo Balthazar Fer-
reira.

Estes, irritados com a insolencia do ébrio,
aggrediram-fio a cacetadas.

Os aggressores evadiram-se.

O Excursionista
Recebemos do sr. G. Castlgllone, editor

d'"O Exourslonlsta", horário oíílcial das
estradas de ferro brasllelras,r.os costuma-
dos exemplares deste excellente gula,
correspondente ao mez do maio.

Além dos innumeras InformaçOes de
sempre, a presente edição publica os no-
voa preços do passagens, que foram par-
cialmente augmentados, a vigorar de l.o
do maio em deante; Os novos horários das
estradas de ferro S, Paujo RIO Grande o
P. Taulo e Minas o o rióvo mappa da RO-
do Telephonlca Bragantina.

Para completar as Informações de in-
toresse gerai, traz a lista de todos os mu-
nièlplòs do Estado do S. Paulo onde ha
entrega de correspondência a domicilio,
além da Indicação de meios de transpor-
ic, populaçtlo e producçlío.

Encerra também os dois mappas de to-
da a vlaçao férrea do Brasil, Paraguay,
Uruguay o Argentina.

Policia k Santa üphigcnia
Tendo terminado a licença em cujo go-

so se achava, o dr. Cantinho Filho veas-
sumirá hoje o exercício do cargo de S.o.
delegado.

SI:

FOOT-BSAIíIj
argentino f. b. c. vs. s. b. bella

VISTA
No encontro, hontem realizado entre as

equipes do Argentino e as do Bella Vista,
qual foi muito disputado, havendo lan-

ces emocionantes de parte a parte, sahiram
vencedoras as equipes do Argentino com b
scor-c de 5 a 1 c 1 a zero, respectivamente..
no 1.0 e 2.0 team.

* «
A. P. DE SPORTS ATHLETICOS
Na sede da Associação Paulista de Sports

Athleticos, reune-se hoje, ás 20 horas, a
commissão de foot-ball.

AUT4$M®BSEJ§[tl<&
(470 kilometròs percorridos em 17

horas)
Em dias da semana passada, reali-

zou-se um importante "raid" auto-
mobilistico erhprehcndido pelo srs.
Alberto Ferreira de Camargo, fázerí-
cleiro em Itatiba, sua senhora, d. Oli-
yia Soares Ferreira; os srs. Clodomr
ro Ferreira Júnior, Oswaldo Ferrei-
ra, e o acadêmico Luiz Araripe Sn-
cupira.

' Tripulando uma possante Benz 35
.— 45 — H. P. os destemidos rai-
dmen partiram ás 6 horas da fazcir
da Santa Barbara, em Itatiba, com
destino a Campinas; passaram por
Carioba, Limeira, Piracicaba, regres-
sando. a Limeira e seguindo viagem
para a fazenda Palmeiras cm Araras,
de propriedade do sr. João Soares do
Amaral.

De Araras os distinetos sportsmen
.fizeram uma pequena excursão pelas
principaes fazendas do município, to-

íjj\ mando depois rumo de Itatiba com
passagens por Limeira, Carioba e
Campinas.

A "volante" estava entregue aomechanico e "chauffettr" sr. Abílio
Simões, que mostrou muita calma c
habilidade, revelando também pos-'Buir o completo conhecimento das es-
tradas de rodagem da zona percorri-

jjda.
A viagem correu sem accidente;

. desagradáveis e os distinetos exctir-
: sionistas conseguiram vencer um' 

respeitável percurso sem muito es-
forcar a marcha do motor-

E' digno de nota a corrageni e o
arrojo da sra. d. Olivia Ferreira, que

;6e mostrou sempre muito calma du-
"írante. a viagem, não se perturbando

com as peripécias oceorridas durante
. • o percurso.

A excursão foi feita no meio de
> muita alegria e finalmente regada

,. „c.om excellente café da fazenda San-

ç ta Barbra de propriedade do sr. Al-
C berto Ferreira, ponto de partida. De
tvolta, ali chegaram os distinetos

sporsmen, fechando o circuito, ás
• horas e meia, depois de uma via-

g;iytt .aeradabilifisimaj _t, 
- -

SJaÉ b 0. .ensino Pito'.7
"O Estado de Si Paulo, escreve o

"Correio da Manha", — é incontés-
tavelmente o único do Brasil em que
a instrucção publica é eficazmente
diffundida, para todas as suas cida-
des, ao envez d.o resto do paiz, èm

que somente as capitães cuidam tia
educação popular. E ainda assim co-
mo o fazem I

A prova de quanto estamos affir
mando está na obrigatoriedade do
ensino que todo o Estado tem. pro-
curado adoptar e acaba de fazel-o a
cidade de Itu'. Figura _ no projecto
approvado pela municipalidade da-
quella cidade um conjunto de medi-
das intelligentemente estabelecidas
que, bem applicadas, não poderão
deixar de produzir os melhores bene-
ficios- A obrigatoriedade attinge a
todas as • rianças que residirem
áquem de dois kilometros da cidade,
exceptuadas naturalmente as reco-
uhecidas physica e mentalmente in-
capazes por attestado medico. _ Ao
mesmo tempo, serão responsabiliza-
das as pessoas incumbidas de zeiar

por ellas, pães e tutores, nos. casos
em que não as mandarem á escola.
Finalmente, foi instituida a insper
cão medica dos estabelecimentos es-
colares e dos alumnos, cousa que só-
mente agora se pretende pôr em pra-
tica na capital do paiz.

Seria bom que semelhantes factos
servissem de lição ao resto do Brasil,
onde o analphabetismo é sem duvida
a barreira mais dura de vencer ao

progresso, incapaz de implantai-se
onde se não cuida de exterminal-o.

O analphabetismo, eis o maior doí
nossos inimigos, e nunca serão de-
mais' os encomios áquclles que fazem

por vêl-o. desapparecer do território
brasileiro."

Mãe desnaturada
Uimt raparigH do nnclonnlídnrto portngiic-

zn, 110 intento.do encobrir uma faltn,
esquarteja o filho recomnascldo —
ProBcguimento do Inquérito

Dando andamento ao Inquérito sobre o
hediondo crime da rua Carlos Vlcari, o dr.
Antônio Nacarato, 3.0 delegado Interino,
foi hontem li,-Maternidade ouvir em no-
vas declaraçlües a milc desnaturada, Emi-
lia Gloria Pinto, cujo estado do saúde jli
nao inspira cuidados.

Declarou Bmllla, além do ja conhecido,
niío ter certeza ei a criança nasceu morta
ou viva.

O sr, Antônio dos Santos Oliveira e sua
senhora Emllia Madwel de Oliveira, -pa-
trOc-s de Emllia, suspeitam que cila tlves-
se dado aos porcos os despojos da criança
esquartejada, ao em vez de queimai-os,
conforme ella declarara.

D. Emllia Madwel declara que foi quem
encontrou os despojos, a perna, o pé o o
rim da criança num ealxao de batata*,
na manhã de 24 do corrente.

A criada, que nesse momento lavava
roupas, ouvindo os gr.itoe" de espanto da
sua patrOa, acudiu o pretendeu dar Bumi-
co aos despojos, ao que d. Emllia se op-
poz.

A autoridade formulou novos quesitos
para serem respondidos pelos médicos le-
gistas.

Hoje o inquérito proseguira.

, Resumo dos trabalhos prestados no
mez do abril de 1910, .pelo DIspcnsario
"Maria Theodora", no grupo escolar "Pru-
dente de Moraes":

¦ Exames estomatologlcos 47, remoções
du tartaro 37, avulsões dentárias 01, ex-
tlrpações do polpas affectadas 9, trata-
mentos de flstulas 8, obturaçõea radicula-
res 10, obturações coronarlas, a cimento
156, restaurações coronarlas a cimento 9,
obturações a gutta percha 10, tratamen-
tos de cstoinatites 22, curativos de oãon-
talglas 13, abeessos lancetados 15, poli-
montos dentários 27. Total das lntervcn-
ções 423.

Dlspensario "Edwigos Duprat", no gru-
po escolar da Barra Funda:

Exames estomatologlcos 40, remoções
de tartaro 30, avulsões dentárias 25, ex-
tlrpaçOes do polpas affectadas 20, trata-
mentos de flstulas 2, obturações radicula-
res 8, obturações coronarlas a cimento
100, restaurações coronarlas a cimento 14,
obturações a gutta percha 00, tratamen-
tos de estomatites 5, curativos de odon-
tnlgias 10, abeessos lancetados 5, poli-
mentos dentários 40. Total das interven-
ções 407.

Dlspensario "Olivia Coelho", no grupo
escolar da Bellá Vista:

Exames estomatologlcos 39, remoções
de tartaro 32, avulsões dentárias 50, ex-
tirpaçõee de polp?s affectadas 10, trata-
mento de flstula 1, obturações radiculares
10, obturações coronarlas a cimento 184,
restaurações coronarlas ,,a. cimento 17,
obturações a gutta percha '20, tratamen-
tos de estomatites 7, curativos do odon-
talglas 25, abcessoB lancetados 12, poli-
mentos dentários 42, . Total, das interven-
ções 458..,-' U ' , ' ".'.'¦ 

jl» i >

SEMENTES?
Peçam cntalogog-ft Loja^ílovlculturn.—

João Dlerbergcr — ,Ruu 15 do Novembro,
59-A — S. Paulo.
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üs dize
10 diabaespadas I

PRIMEIRA PARTE

R esse homem?...
Com toda a certeza, pertence de corpo

c alma ao senhor de Chalais. Estou certo do
oue <!igo. Depois de estar em Fleurines,
onde foi receber as instrucções da mãe (Io
conde, esse homem, que adivinhara em mim
uma inimiga do seu amo. não recuou peran-
te uma affronta mortal para me conhe-
cex.

E sabe o nome dclle?
Tudo se sabe quaudo se quer saber.

Apenas me disse a sua qualidade quando
r.oü encontrámos em uma cabana na estra-
da de Fleurines; mas como esta indicação
me não bastasse, mandei-o seguir por um
(k'£ meus criados, c sei agora que esse ho-
meni se chama Paschoal Simeonis, e que
3e intitula o caçador de cobardes,

Ivaffeymas soltou um grito.
Paschoal Simeonis! repetiu elle.
Conhece-o?... perguntou Illitch.

.Si conheço 1... Sim, conheço muito
bem!... Ha um momento conhecia-o apev
nas como um desses individuos nos quaes
dçscQbrimp.Sj po.£ iastificto, m\ adversário

e íieser
Um soldado subtrae roup.as e jóias

da sua amante, fugindo de S.
Paulo

Xo posto policial da Luz ficou hon-
tem concluído o inquérito instaurado
contra o soldado João Baptista de
Almeida, que ha dias subtrahiu uma
traia de roupas e um par de brincos
dá sua amante Bcrtha Jacob, sendo o
furto avaliado em 70o$ooo.

Attcndcndo a uma representação
do- dr. Octavio Fereira Alves, 1.0 de-
legado, o dr. Matheus Chaves, juiz
da 4.a. vara criminal, decretou hon-
tem a prisão preventiva do indiciado.

João Baptista está foragido, tendo
desertado da Força Publica.

perigoso!... Agora, porém, graças á senho-
ra, conheço-o melhor. Ah! Paschoal Simeo-
nis. o caçador de cobardes, pertence ao con-
de de Chalais... e é apresentado por mim
ao senhor de Richelieu... c janta" commi-
go e com os meus amigos ha locanda do
Ccetir- Volant !' !¦;'. 

'. 
: Rini !... sim.!...

Comprehendò, é tão dissimulado como co-
íajoso e forte; qualidades estas que nih-
suem lhe pôde contestar! Estando prestes
a entrar cm campanha com o seu amo con-
tia o cardeal, squiz sondar o_ terreno no
nosso campo! Excellente taclica! Porém,
conhecemos agora as suas' manobras, se-
nhoi Paschoal Simeonis, c de hoje em dean-
te não dará um passo... não fará um gesto
d?, que não sejamos immediatameritc infor-
mados.

' Ouça, minha senhora: é certo que eu
:.ão desprezo as vinte e cinco mil libras que
me offereccu para a servir... servindo
sua eminência; sinto um grande reconheci-
mento pela dádiva que se dignou offereeer-
me a titulo de arras1; mas, com a,mão na
consciência, lhe declaro que a serviria com
a mesma boa vontade, si em troca dos meus
serviços me désse apenas a algria que ago-
ra sinto por saber uma parte .dos segredos
daquelle homem! Detesto esse Paschoal Si-
rnconisl... sim!... detesto-o, e tanto, que
agora já nada lhe recusarei, minha senho-
ra. porque tenho a esperança de que breve-
mente o hei de pisar aos pés!... nãol...
hei de' vel-o preso a uma corda... eníor-
caclo!,.. enforcado!... ch! ehl...

I<affeymas começara de novo 0. seu pas-
3eio 'caprichoso pela sala, esfregando as
rcãos, revirando as guias do bigode, me-
xendo na espada que lhe pendia'do cin-
to, rindo, cantarolando, repetindo emfim
todas as manifestações de alegria a flue
p~ouçp. antes se entregara; '

Desastres e ferimentos
O operário itiguel Jorge, árabe, soltei-

ro, de 22 annos de edade. residente á tra-
vessa Pagc. deu hontem, pela manhã, na
sua residência uma qiiéda accidental.

Miguel, que recebeu varias contusões na;
regiões superciliar e frontal direitas, foi
soecorrido no posto da Assistência pelo sr.
dr. Pedro Nacarato.

Quando jogava foot-ball hontem, ás íú
horas, na várzea do Gazometro, o esmalta-
dor Ernesto Ferreira da Costa, de 16 anno-:
de edade, morador á rua Sayão Lobato, n.
37, deu uma queda desastrada, fracturando
o ante-braço esquerdo.

Soccorreii-o o sr. dr. Alfredo de Castro
medico da Assistência.

* *
A menina Ermelinda, de .2 annos de cda-

de, filha de Thomaz Quadrate, residente á
rua Villela, 11. ip, fazendo travessüras hon-
tem, ás 16 horas, na casa dos seus pães, en-
tornou no corpo uma vasilha de água fer-
vendo.

A menor, que recebeu queimaduras de -1.0
e 2.0 graus, na-cabeça e no ante-braço es-
querdo, foi soecorrida pelo sr. dr. Alfredo
de Castro, medko da Assistência.

Alice Strangolini, casada, de 42 annos de
edade, residente 110 bairro da Saúde, foi
hontem, ás 16 horas, attingida no peito por
um coice de animal.

Depois de receber os primeiros soecor-
ros, ministrados pelo sr. dr. José Luiz Gui-
piarães, medico da Assistência, a victima foi
internada no hospital de Misericórdia.

• *
Na sua residência, á rua Itararé, n. I4>

a parda Maria José, casada, de 21 annos
de cdade, examinava hontem, ás 20 horas e
meia, um revólver pertencente ao seu mari-
do, quando suecedeu a arma disparar acci-
dentalmente.

Maria José foi attingida pelo projectil
no queixo, sendo soecorrida pelo sr. dr.
França Filho, medico da Assistência.

Nrt entanto Illitch ia pedir-lhe algumas
explicações nfcessariás relativampnte ás
suas relações ,com Paschoal''Simeonis, po-
rém mal ella abrira a bocea para falar,
Laffcymas com vivacidade, ainda que res-
peitosamento, disse:

Mais tarde... depois,.. £U lhe con-
tarei o que deseja saber, minha senhora,
e o que é natural que saiba, depois do' qm;
me disse è qu,c eu ignorava. Agora já t
tarde, o parece-me que seria melhor com-
binarmos certos factos mais especialmente
r.clativos ao objecto principal dos seus sen-
(iti:entos. Paschoal Simeonis é apenas uni
omparsa 110 drama.., c por isso sempre
será tempo de nos oecuparmos dclle!

Mas quanto ao conde Henrique de Cha-
lati, muda o caso de figura. Víjamos si eu
comprehendi bem o seu pensamento, minha
senhora... "o ultinio beijo de ódio na sua
fronte gelada... Antes morto do que nos
braços de outra"; isto é muito claro...
Esta decidula a tudo?

A tudo! r.epetiu Illitch com voz aba-
fada. ,

E com os olhos fitos no chefe dos espa-
dnchins, accrcscentou:

Estou decidida a tudo, menos ao as-
lassinato!...

Laffeymas fez um gesto como para ma-
nifestar o seu supposto horror a tal crime,
e disse:

Está claro! Deus nos livr/: do assassi-
nato!... Quando muito seria um expedien-
le aproveitável para algum pobre diabo!
Porém, um conde de Chalais... um fidal-
vfi quo conspira contra o Estado... contra
o primeiro minisiro... não deve morrer as-
sassinado traiçoeiramente, deve morrer á
lu? do dia... com a cabeça decepada num
cadafalsol

Illitch estremeceu involuntariamente.
Está dito,,-, continuou Laffcymas, va-

gips. combinar, oã msiçis djj entregar ao ai-

Junta Gommeroial
Sessão de 29 de abril de 1916

Presidente, João Cândido Mar-
Uns; secretario, dr. Renato Maia;
deputados, Calazans Rodrigues, Pe-
reira Lima e Julião.

EXPEDIENTE
Officio:
Da Junta Commercial do Natal,

Rio Grande do Norte, communican-
do a eleição realizada naquella Jun-
ta para a renovação da segunda tur
ma de deputados e supplentes áqtiel-
Ia Junta Commercial e a nomeação
do presidente. — Inteirada, archi-
ve-se.

t-t— Requerimentos:
De Avelino Ferreira eComp., Oli-

veira Rolim e Comp-, desta praça;
Figueiredo e Comp., da de Santos;
para o archivamento de seus distra-
ctos sociaes. — Archivcnrse.

De Paiva, Moraes e Comp., desta
.praça, para o mesmo íim._ —. Archi-
ve-se em appenso ao officio do sr.
juiz de direito, archivado sot> o n.

5-137-
De Barros e Affonso, A. V. Lima e

Comp., Corrêa da Costa e Xavier,
desta praça; Schiker e Stroezel, da
de Nova Europa, Itapolis; José Can-
dido e Comp., da de Campinas; Sij-
va e Comp., da de Guaratinguelá,
para o archivamento de seus contra-
ctos sociaes. 

'— 
Archivcm-se.

De Elias Demetrio, Riskalla Resk,
Corrêa da Costa e Xavier, Luiz de
Lucca, A. E. Tonglet, Teixeira t
Martins, João Teixeira, desta praça;
Victor Maiorino, Francisco Canineo,
Siiid M. Nemer, da de estação de S.
João, capital; Risoleta Assis de Cas-
tro, da de Araçariguama, S. Roque;
Said Anderaos, da de Ipaussu'; José
Cândido e Comp., da de Campinas;
De Mattia e Musitano, da de Jahu',
para o registo de suas firmas com-
ínerciaes, — Rcgistem-se.

De Pocai e Comp., desta praça,
para' o mesmo fim. — Registe-se esta
c cancelle-se a firma antecessora Po-
cai, Weiss c Comp., sob ri'. 15.420.

De Barros e Affonso, desta praça,
para o mesmo fim. — Completem o
sello das declarações juntas.

De Silva e Comp., da praça de
Guaratinguelá, para idêntico fim. —
Venham as firmas devidamente re-
conhecidas.

De Isaac Chamma e Filhos, desta
praça, para ser annotado no registo
de sua firma que transferiu o seu es-
labelecimento para a cidade de Pi-
rassununga. — Sellem devidamente
a petição.

De Rosa Dranger e Risoleta Assis
de Castro, para o archivamento das
c-scriptúras publicas de autorização
que lhes concederam seus maridos
para commerciar. — Archivcm-sc.

Da Companhia Paulista de Ho-
rneqpathia; desta praça, para o regis-
to da marca com a figura de uma
águia dentro de uma circumferencia
oval, para produetos de sua- fabrica-
ção. — Registe-se.

De Emilio Reichcrt, desta praça,
para o registo da marca constante de
uma circumferencia, tendo no centro
um R e com a figura do sol a nas-
cer, para todos os produetos de sua
fabricação. — Registe-se.

De Dias e Comp., desta praça, pa-
ra o registo da marca consistente na
figura de um cão de pé para arreios,
couros e calçados de seu commercio.
;— Registe-se.

De Rieckmann e Comp., desta pra-
ça, para o registo da marca Caipira,
com a figura de um caipira de pé^
segunrando uma foice, para os arti-
gos de seu commercio. — Registe-se.

De João da Silveira Cruz, cia praça
de Cascavel, para o registo da marca
Cellulogenol, para um preparado de
sua industria. — Registe-se.

De Sousa Santos e Comp., da pra-
ça de Santos, para o registo da no-
meação de seu caixeiro despachante
Albano Corte Real Júnior. — Regis-
te-se.

De Jesé Alves Bastos, para o re-
gisto do titulo de sua nomeação para
auxiliar da casa commercial de Ave-
lino Ferreira, desta praça. — Regis-
te-se.

Da Companhia Ferro-viaria S.
Paulo-Goyaz, Companhia Territo-
rial Paulista, Companhia Paulista de
Homeopathia, Companhia Calçado
Rocha, Companhia Brasileira de Se-
guros, para o archivamento de seus
documentos. — Archivem-se.

De Barros e Comp., composta dos
sócios solidários Manuel de Barros
Loureiro e Raul de Barros Poyares,
desta praça; Lodovico Cimieri, cida-
lão brasileiro, da praça da estação

ra-KANDE
eianam^w

HOTEIA
LAJROO DA LAPA
BLIO OE? JANE1 MO

Casa. para famílias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de novo, ascensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telephone em Iodos os andares - TValegrapho, Grandhotel
Na filial, quartos com ou sem pensão^

Correios do Estado
Malas postaes — A administração

dos Correios expedirá malas hoje,

para Europa, menos Áustria e Alie-
manha, pelo 

"Samara"; 
pelo 

"By-

ron" para Nova York, e pelo 
"Itape-

ma" para os portos do norte até Na-
tal.

— Amanhã, via Santos, para o Rio
da Prata, pelo 

"Daliv.cs" e "Garoir

na".

A' requisição da policia carioca, o Ga-
blneto de Investigações o Capturas effe-
ctuou hontem, nesta capital, a prisio do
aeduetor Antônio Domingos Moreira,
lambem conhecido pelo nome de Antônio
Maria, o quo so acha pronunciado 110 Itio
nomo incurso nas penas do art. 268 do
Código Penal;

No Rio foi preso, a requisição da po-
llcia paulista, o indivíduo de nome Syl-
vio Alcides da Silva, também incurso
nas penas daquello mesmo-artigo.

A empresa editora da "Chácaras t

Quintaes", promotora destes_ certa-
uíens econômicos, communica-nos

que já está distribuindo o program-
ma da "Segunda Exposição Nacional
de Milho", a realizar-se em Bello
Horizonte, nos dias 19 e 21 de julho
do corrente anno.

Toda pessoa interessada no as-
«uimpto e que deseje possuir um
exemplar do referido programma,
onde vem exarado o regulamento pa-
ra se concorrer a futura exposição,
trazendo também detalhadamente a
lista de todos os prêmios angariados

que irão offereeer aos expositores

premiados, deverá dirigir seus pedi-
dos á redacção da "Chácara e Quin
taes", caixa postal, 52 — S. Paulo —

recebendo logo por volta do Correio,

gratuitamente e franco de porte o ai-
indicio .programma.

Os directores da Exposição fa
zem um vivo appello para que todos
os lavradores concorram em massa
á brilhante "Festa do Milho".

Morte repentina
Na sua residência, a rua da Caohoel-

rn, n. 37, foi vlctlmada por uma syncopfl
cardíaca, hontem, pola madrugada, a Ita-
Uana Assumpta de Santls, casada, de 24
annos de edade.

Chamada a Assistência, compareceu o
medico dr. redro Nacarato, que nenhum
soecorro poude prestar á infeliz mulher.

SANTA CASA
Movimento do Hospital da Santa

Casa de Misericórdia, em 29 de abril
de 1916.

Existiam em tratamento, 965 doen-
tes; entraram, 33; sahiram, 21; ial-
leceram, 3; existem cm tratamento,

974- . .
Consultas: medicina 251, cirurgia

25, gynecologia 43, pelle syphihs 32,
Pequenos curativos 106, operaçõe.t

12. '":'.'- .
Formulas aviadas: Serviço interne

715, serviço externo 512.
Falleceram: João Joaquim da Sil>

va, brasileiro; José Moreira, portu'
guez e Hermogcnos Rossi, italiano.

Vida Milsí r
GUARDA NACIONAL

PAPELARIA
Mudou-se para a ma le S, Bento h, 21

de S. Bernardo, capital, para serem
adihittidòs á matricula dos commer-
ciantes. — Matriculem-se.

RESTAURANTE PALÁCIO
Castilho e Baptista — Completo sortl-

mento em vinhos pórtuguezes, francezes e
"champagne". — Almoçar ou Jantar bem,
só no Restaurante Palácio, largo do Pn-
laclo, n. 5. — Casa de primeira ordem.

Pratos do dia:
Sarnlmlho ii ForlugucMi — Moquccas á

Bnliiimn.
Amanhã: Feijoada completa.

£oz uma das mais nobres cabeças d,e l;ran-
çal... Quaes serão esses meios? Como des-
cobril-os? . Üompote-me .procurai-os, como.
muito bem disse ha pouco; c tenha aeer-
l.eza de que hei de desempenhar essa niissão
honrosamente. ... ^j ..,:E' todavia.'.,.

Laffeymas interrompeu-se,' porque nesse
momento entrava Kótia na sala.

—' Que queres?... perguntou brusca-
ment,e Illitch.

Perdão, minha senhora; mas está ali
um sujeito que deseja falar-lhe,

A's dez horas da noite! VJ notável!...
Não disse o nome?

Não quer dizer sinão á s.cnliora.
Sim?.,. E eu conheço-o? Coiíhecel-o?
Parece-me que o vi ha cinco, mozes

quando morávamos no Louvre. E depois,
prevendo qri/j a senhora hesitaria eni re-
cc-bel-o a hora tao adeantada da noite,
pede-lhe, para fazer cessar todos as du-
vidas, que se recorde da historia do "re-
trato perdido".O retrato perdido!

Illitch fez um gesto, como quem so
recorda de algum facto importante, e
exclamou:

Ja sei quem ê.
E a meia voz:

Que quer elle?... Que podo elle
querer de mim?

Apenas a criada entrara na sala para
annunclar a visita do recenichega,do,
Laffeymas quiz retirar-se discretamente;
vendo, porém, que Illitch, distrahida a
conversar com a criada, nilo reparava
nelle, perguntou:

Posso retirar-me, não ê verdade,
minha senhora?

Ja?. .. o por que?... volveu Illitch.
A physlonomia do chefe ttyis espada-

chins respondia claramente por elle:
/'Porque .nada, mais tenho a fazer aíjul,

Loteria Federa
Lista geral dos prêmios da 12.a loteria,

rio plano n. 325, 94.a oxtraccao, realiza-
da em 29 de abril de 1916.

Prêmios do 50:000í000 a 400J000
7944 ...... 50:000$000

176G5 . -. . . •. v 5:000$000
5342 . . ¦. :. . :.¦ 4:000$000
8285 . . . .. ;. . 1:000$000

18341 ,-...... 1:000$000
G031 -. , ...... 400$000
9771 .-.-.... 400$000

11303 ."• .- ¦. v . •. 400?000
25517 ...... 400$000
27985 490$000

Prêmios de 2O0S00O
3000 —- 4G07 — «078 — 0329
0407 -— 7357 — 12111 — 12163

14885 — 15003 — 19178 — 22009
22816 — 27578 — 2E237

Prêmios de 100$000
127 — 2481 — 3487 — 3490

3553 _ 4.127 — 4745 — 5254
6102 — 0854 — 6965 — 7007
7336 — 7792 — 8065 — 8092
8191 — 8243 — 10798 — 10879

11.005 — 12211 — 12652 — 13229
13470 —- 13764 — 15513 — 16256
16268 — 16627 — 16831 — 16978
í 7153 — 17719 — 2 289 — 210 7
23083 — 24786 — 25195 — 25387
26723 — 2G738 — 26944 — 26999
27059 — 27127 — 27935 — 2S024

29274 — 29749
ApproxImnQües

7943 e 7945 ... 200*000
17664 e .17666 ....'. 100$000

Dezenas
7941 o 7950 ..... 80$000

17061 a 17670 ..... 40$000
Centenas

7901 a 7800 .... .- 24$000
1.7601 a 17700  16$000

Terminação
, Todos os números termi-

nados em 4 tflra . . '. SÍ000

Serviço para hoje:
Dia ao quartel-general, o tenente 'rr.a-

cisco Antônio Fion. do n.o batalhão de m-
fantaria; official ás ordens, o capitão dr4
Hildebrando Cintra.

Uniforme, o 4.0.
¦ s

Os officiacs ultimamente classificados nt,
4.0 de infantaria, desta capital, reuniram-se
hontem, ás 14 horas, no quartel-general, soa
a presidência do respectjvo commandante,
• enentc-coronel Feliciano Marques. _

Foi organizado o conselho de administra-
ção do batalhão, nos termos do art. 18 «
seguintes do decreto n. I.332. de 1854, «
resolvida a immcdiata installação da secre-
taria, no districto da Consolação, onde o 4-0
batalhão tem 6ua sede e parada.

. A officialidade do batalhão apresentar-1
se-á, incorporada, ao sr. coronel conunanj
dante superior, como está determinado, no
dia 24 d0 corrente, ás 20 horas.

Os commandantes da 42 e 86 brigadas Ai
infantaria, de Santos, officiaram ao com-
mando superior, communicando haverem re-
solvido á creação de uma escola pratica,
para a instrucção e preparo militares do
pessoal daquellas unidades, obedecendo ao
mesmo programma da Escola da Guarda
Nacional de S- Paulo, c a designação dos
capitães Luiz Alves de Carvalho. Adolpho
H. Barbosa e José de Almeida Paiva, para
virem a esta capital, na próxima quinta'
feira, receber ordens e instrucções a res<
peito.

Os officiaes do estado-maior do comman-
do superior, que devem acompanhar o co-
ronel dr. José Piedade ao Congresso do Es«
tado para assistir a posse dos drs. Altin<
Arantes e Cândido Rodrigues, deverão con*
parecer ao quartel-general ás T2 horas em
ponto, fardados c armados em 2.0 uniformo,

• •
Por haver assumido interinamente o com-

mando do 1.0 batalhão de infantaria, ápre-
sentou-se hontem ao quartel-general o mat
jor Luiz Gomes Vieira da Silva.

iorreio [Se Minas
JaGUARY

(Do correspondente, em 27):
Graças aos esforços e boa vontadí/

do vigário da parochia, padre Auto-'
nio Paschoal, com muito brilhantisi
mo rcalizaram-se nesta cidade as ira,?
diciouaes solcnnidades da Semanít
Santa.

A concorrência de fieis foi extra^
ordinária, notando-se em todos os

actos muita ordem e respeito.
Com a procissão da Resurreição e

missa solcune deram-se por findas a3
festividades religiosas.

 Acompanhado das gentis se-
nhoritas Olga do Nascimento e
Francisca Cardoso Pinto, acha-se
nesta cidade o sr. dr. Moreira Bran-i
dão, deputado federal por este disJ
tricto

uma vez que. um importuno vem inter-
romper a nossa conversação!"

Pois não ha de retirar-se ainda,
acerescentou Illitch, Pelo menos, não
ha de retirar-se emquanto eu não falar
com a pessoa que me procura. E' um
parente do conde do Chalais.

Um parente do conde de Chalais?
-— Sim! E1 um advogado chamado

Firmino Lapradt.
Firmino Lapradt!... Não tenho

noticia do semelhante nome.
Mas tenho eu; e não sei porque,

palpita-me que nos-pôde ser de grau-
do... de grandíssima utilidade esta vi-
sita inesperada.

"Ora vamos! 10 si eu além do Indicio
quo JA. lhe apontei, lhe disso mais ai-
Biima indicação, parece-mo que não con-
tribulria pouco da minha parte para. que
a empresa que nos propomos realizar te-
nha o melhor êxito; Não lhe parece, se-
nhor de Ijnffeymas?

"li não lhe parece também quo vale
bem a pena ter mais meia hora de pa-
ciência?.

I-,affeymas inclinou-se, e respondeu:
Terei toda a paciência que ÍOr ne-

cessaria.
Muito bem. Dèmore-se aqui. Ivotic,

traze alguns refreaòos 11 este senhor.
E Illitch saliiu rapidamente da sala.

Em poucas linhas vamos dizer quaõs
eram as relações que existiam entre 11-
litch e Firmino Lapradt; e assim melhor
serão compíohondidõs os acoiiteeimen-
U»! que se preparam.

No fim do anno anterior aquelle em
que so passava esta narrativa, quer dl-
zer, em setembro d 1025, andando Fir-
mino Lapradt a passear, sú, de noite, no
Ccurs-la-Iteine, achou um .objecto que

lhe siiffgériu desde Ioko um dos maua
pensamentos tão vulgares naquella natu«
reza pervertida.

Era uiri retrato, um excellente retrato
de homem, pintado em miniatura por Ml-
euel Casteiio, nessa época um doa mes-
três no srencro. Pouao se importava, po-
rém, Firmino Lapradt. com o merecimen-
to artístico da pintura; o que, porém, itn-
mediatamente o fascinou foi o brilho dos
diamantes que formavam uma orla em
volta da miniatura, uns cem diamantes^
epruae3 em volume e transparência, e
que, convertido em dinheiro, deviam re-i
presentar polo menos a quantia de trin--
ta a quarenta mil libras.

Firmino Lapradt voltou. logo para casa
e fechou-se no seu quarto, afim de poder
sem testemunhas examinar bem tao pren
eioso achado. A' luz dos candleiros pare-*
ceram-ihe as pedras preciosas ainda mais1
deslumbrantes! Afinal, fitou os olhos no
vestato. 1

— E' o conde de Chalais!.. . exclamou
elle. j

E era verdade. O retrato era com ef-(
feito o do conde do Chalais, do conda
Henrique de Chalais, quo Firmino La-t
pradt apenas conhecia do vista. Sendo,-
porém, naquella época, simples estudan-
te, nunca se atrevera, apesar da sua boa^
vontade, a approximar-se de um homemj
collocudo em posição tão elevada! Logo
depois, tirando do estojo que o protegia/'
o retrato do seu nobre parente, Lapradt
leu em letras de ouro gravadas numa plft-i
ca de marfim as seguintes palavrai:

HENRIQUE
15 de fevereiro de 1625

Mais abaixo:,
ILLITCH r.

E ainda mais abiixo:
LEOUBLEOU! •

.{Continuai.

I '* '



C0RJ&E5I© FAOMSTA-MO- - BéJB^&W&m miiió

VILLA DO CARACOL

(Do nosso correspondente, em da-
ta de 26):

Após prolongados soffnmentos,
íallecett hontem nesta villa a sra; d.
íToslna Fonseca Stant, inesquecível
esposa do sr. capitão Carlos Bemar-
des Stant; illustre vereador, á nossa
municipalidade.

A dolorosa nova causou profunda
consternação no seio da família cara-
colense, pelos dotes magnânimos de
que era dotada a extincta.

O seu enterramento realizou-se
hoje, com grande acompanhamento.

Sobre o caixão foram depositadas
ricas coroas, com expressivas dedi
tatorias.

Nossas condolências á illustre pro-
le e ao capitão Stant.

. Acha-se nesta villa o rcvmo.
padre Antônio de Almeida, actual vi;
gario da nossa parochia, para aqui
removido.

Afim de companhar os res-
tos mortaes da saudosa d. Josina
Stant, aqui esteve o sr. coronel Ga-
briel de 'Oliveira, illustre chefe po-
litico local.

- Realiza-se brevemente o con-
sorcio do sr. dr. Arthur Pontes com
a senhorita Maria Gabriella de Oli-
veira, dilecta filha do sr. coronel Ga-
briel de Oliveira.

-*— Realizou-se ha dias a missa
de sétimo dia pelo passamento da
sra. d. Malvina Caldas, esposa do sr.
Augusto Marcondes.

I»»B - ¦^^,""^T1*g^:'';'ae^BngH^^
mm
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Na Detenção do
Rio

MORREU O ASSASSINO DO CONUGO
OSÓRIO

j li interior

Escreve q "Correio da Manhã:
"Morreu hontem na Casa de Detenção,

onde se achava recolhido, o autor da hor-
rivel c dolorosa tragédia de Todos os San-
tos, em <iuc cahitt a golpes t de navalha o
conego Osório, victima do ciume feroz de
Antônio Vicente.

Esse crime, cujo autor agora dcsapparecc
inesperadamente, foi um dos que mais fun-
da impressão causaram, dada a posição so-
ciai da victima. O Rio durante muito tem-
po se preoecupou com este triste facto, que
foi deveras sensacional.
Agora, a sua morte, justamente qaundo da-

qui a um mez iria entrar em noso julgamen-
to, talvez venha a trazcr_ o esquecimento
mais completo do seu crime, que já aos
poucos se ia apagando da memória do cario-
ca, tão cheio de preoccttpações outras.

Vamos • reavivar na memória dos leitores
a maneira como se deu esse crime _c quaes

• foram os seus antecedentes.
Antônio Vicente, foguista do. couraçado

"Minas Geracs", enamorou-se de Maria
Dolorcs, uma graciosa _ rapariga que, cm
companhia de sua família, vivia sob a pro-
tecção do conego Osório Cruz. Em pouco
tempo casavam-se, depois de algumas diffi-
culdadcs.

Não viveram bem depois do casamento-
Maria Dolorcs tinha falhas no seu proceder
difíiceis de corrigir, apesar dos conselhos
do protector e das desconfianças do mari-
do. As suas más tendências eram mani-
festas.

Quinze dias depois do casamento. Do-
lores abandonou o lar, indo, após uina cs-
tadia curta na rua Diamantina, morar com
sua mãe, ainda sob a protecção do conego
Osório, á rua Castro Alves, 11. 133, cm
Todos os Santos.

Antônio Vicente, poucos tempos depois,
partiu para Matto Grosso, transferido para
a flotilha fluvial daquellc Estado, a pedi-
do do conego Osório, regressando alguns
mezes depois. Procurou approximar-sc de
Maria Dolorcs. Esta insistia pela separação.

O conego Osório visitava Dolorcs o fá-
milia.de continuo, pois que ensinava á sua
protegida a lingua vernácula.

A teimosia da esposa cm acompanhal-o
incutiu no espirito do foguista a idéa de |
commetter o crime.

No dia S de janeiro, á tarde, Antônio
Vicente, desembarcando de bordo, foi à
casa onde morava sua mulher. Entrou ines-
peradiimcnte e, chegando á sala, encontrou
o conego c sua esposa. Tudo se passou rapi-
damente. Tomado de ciúmes, trocou algu-
mas palavras com o sacerdote. Maria Dolo-
res, comprchendendo a sua intenção, aban-
donou a sala. Armado de uma navalha. An-
tonio Vicente atirou-se ao conego, retalhan-
do-o a golpes terríveis- O conego cahiu mim

tender ao pagamento de preparos do via-
gom e primeiro estabelecimento do con-
lerente Manuei Bernardlno de Figueiredo
Portugal, nomoado por decreto do 27 de
outubro ultimo lnspector em commlss&o
daquella Alfândega.

Nas petições de Joíê de Paula Abreu,
Maria Carollna Mendes Jardim, Paulo
Pinto A«to R&ngel, Thponllta Mendes
Martins, Leonldla Guedes de, Castro Mar-
quês, Leonor de Castro Araújo, Carllnda
de Castro Araújo è Regina Ramos da En-
oarnaçtto, pedindo pagamonto de pen-
sfles, foi exarado o seguinte despacho:

"Venha por intermédio da oolloctorla".

INDUSTRIA

369
1.349

301
276
153
225

3.99.1
1.843

150
1.320

E C0MMERC10

Os títulos mais negociados foram
AcçÕes da Paulista ......

¦" da Mogyana .......
" do Banco C. Industria ..;" do Banco Commercial.- ..,
é do Banco S. Paulo V. >i

Apólices do Estado , ., . . .
Letras da Câmara da capita (914)
Letras da Câmara da capital (913)
íetra? da Câmara de Amparo .
Debentures do Parque Balneário.

 A,5 àcçOes da Companhia Paulista
oscillarain com os preços de 34'$ooo e
342$ooo, fechando estáveis.

 As acções da Mogyana subiram até
334$ooo e baixaram novamente a 233Í000,
fechando fracas.

 As acçoes do Banco Çommercto e
Industria fecharam com compradores R

___As acç5es do Banco de S. Paulo
foram negociadas a 7o$ooo e fecharam fir-

' 
As acçoes do Banco Commercial fo-

ram negociadas acima do par .(I25$ooo). c
a tendência é de firmeza e de mais alta,

—- As debentures cm geral continuam

JJARRETOS

(Do correspondente, em 28):

O Grêmio Literário e Recreativo de
Barrctos, desejando commemorar, con-
dignamente, a passagem do seu annlvcr-
isarlo, ofíorecou aos seus associados um
festival artístico.

Multo antes da hora marcada para o
inicio da bella festa, já a sociedade fInu
e dlstlncta do Barrctos achava-so no
salfio, impregnando o ambiento farto de
lua o perfumo e a graça do suas bclle-
pas.

O saluo apresentava um aspecto des-
lumbrante, enfeitado com folhagens, fio-
res naturaes e pequeninas lâmpadas ele- lago' de sangue, morrendo pouco depois,
ctrlcos multlcorcs, que multo realçavam I A_mãc de Maria Dolorcs correu a ver
pela perfeita harmonia com a plntu- j 5i podia, soecorrer o conego, mas foi gol-
ra do salüo.: peada lambem, vendo-se forçada a fugir,

A ornamentação estovo a cargo do tho- para poupar sua vida.'¦ - -• ¦- ¦"-• 
Depois de tudo isso, Antônio Vicente

tentou suicidar-se, golpeando com a pro-
pria arma o pescoço.

Antônio Vicente foi preso e submet-
tido a tratamento.

O processo correu todos os tramites, sendo
julgado o criminoso e condemnado a 25
nntios de prisão, no dia 18 de janeiro deste
anno.

Houve appellação da sentença c o seu
novo julgamento seria agora na sessão de
maio próximo.

A morte colheu-o quando ainda lhe res-
tava alguma esperança de não ser confir-
mada a sua condemnação.

. Victimou-o um ocdcraa 110 pulmão."

sobreiro da sociedade, sr. Emílio Hes-
land, que soube provar o seu gosto ar-
tlBtlCO.

A's 21 horas, sob uma salva de pai-
mas, subiu a tribuno o dr. Alfredo Vlel-
ra de Almeida, dlstlncto homem do le-
Iras, para com a sua palavia clara c
wnotiva fazer a sua conferência, a qual
igradou vivamente.

Em companhia do dr. Leocadio Sei-
xas, acha-se'entre nós, ondo velu passar
alguns dias, o sr. coronel Sylvestre de
Lima, illustre homem do letras, que ha
tempos permanece em S. Paulo, com sua
exma. família.

ITAPOLIS

O faoto mais importante da semana e
digno de menção nesta columna, foi a
abertura do mais um estabelecimento
bancário na nossa praça — o Ultramarl-
no, elevando-se, agora, a 15, o numero de
bancos, além das diversas agencias de
outros bancos portuguezes "Minho" e o
"Commercial do Porto" o outros bancos
Italianos e francezes,

O novo estabelecimento, quo tem a sua
sedo em LlBboa, possue um capital do
12 mil contos fortes, ou perto de 86 mil
contos da nossa moeda.

A sua taxa do juros osellla entre 6 ate
7 1|2 o|o, a maior atÉ hoje adoptada pelos
bancos, vindo assim deslocar os pequenos
capitães quo deviam procurar oolloca-
ctto nos bons títulos ou em outra espécie
de emprego.

Tratando-se de um estabelecimento
com grande capital e quo offerece garan-
tia absoluta, as operaçües lho deverão
affluir.

A sossa praça sô tem a lucrar, e bem
assim o nosso poderoso Estado, pois 6 si-
gnal evidente da optima situaçílo eco-
nomica o financeira ein quo nos encon-
tTamos, nilo obstante a situaçíío n normal
em que se debato o mundo.

CAMBIO

O mercado de cambio íuncclonnii mais
firme durante a semana, com alta pro-
nimelada.

E' assim que a taxa do 11 6]8 d. subiu
até 11 3|4 d.

No sabbado, porf-in, por ser fim de
mez, a taxa baixou para 11 11|10 d., taxa
essa com quo iniciou Buas operaçOcs, logo
no primeiro dia, o Banco Ultramarino.

A tendência, porém, é de firmeza e de
pequena alta.

A Câmara Syridlcal affixou para o
curso official sobre Londres, a 90 dias de
vista, ns taxa do 11 B|8, 21 3|32, 11|16 e
23|32 d.

 O valor official do mil réis, pa-
pel, a taxa do 11 1|16 d. (taxa official de
sabbado), foi do 432 réis; ouro; o valor da
moeda de 20$000 foi do 46Í203, papel.

CAPE'

(Do correspondente, em 27):
Na ultima audiência do juizo desta co-

merca, pelo sr. dr. Antenor Joblm, mcrl-
tissimo juiz de direito, foi determinado
quo se lancasso nos protocollos, o seguin-
te voto de pesar: Pelo juiz foi dito que
julgando Interpretar o sentimento do seus
collegas do fOro, mando que so lanço nos
protocollos dos escrivães desta comarca,
um voto de pesar pela morte do senador
Francisco Glycerio, cuja vida servo de
modelo a goração presente, dolxando um
rastro luminoso por onde se podo condu-
llr os grandes servidores do palz.

Outroslm determino que desta manl-
festacao do pesar se désso conhecimento
a família do Illustre morto, officiando-so
nesse sentido do exmo. sr. dr. Herculano
de Freitas.

 Procedentes de Dourado, chega-
ram a esta, o corpo scenleo e a banda
"Regente Fcijô", da associação feminina
beneficente dirigida pela professora d.
Analia Franco.

A grando massa popular, calculada em
1500 pessoas, que enchia a gare da Dou-
radense, precedida da corporação "Vltto-

rio Manuel III", acompanhou até a casa
antecipadamente preparada; as mocas
que compõe o referido corpo o corpora-
G&o musical, falando ncjsa occasiilo, im
nome do povo do Itapolis, o intélllgente
advogado Bernardino Pinhoiro Torres.

No Odeon realizar-se-á hoje a estréa
com a representação do drama "A feiti-
celra", da lavra da professora d.,Analia
Franco.

O circo de touros, da empresa RI
bas, que Já trabalhou nesta cidade, apre-
sentou-se domingo ultimo ao nosso pu-
bllco, com Importante elenoo, completa-
mente novo, com excepçüo do popular
Blanqulto.

A mesma empresa vai ofíerecer o pro-
dueto da corrida de domingo próximo a
associação d. Analia Franco.

 Vindo do Santos, onde estevo em
goso de Hconça, regressou o sr. dr. Egas
Botelho, correcto delegado de policia, em
companhia de sua oxma. família.

& s. foi recebido no desembarque, por
grande numero de amigos.

 O sr. coronel José Carvalho Leme,
vereador municipal e advogado nesta co-
marca, contractou o próximo enlace ma-
trimonial de sua prendada filha, senhor!-
ta Dlnorah, cora o estimado moco sr.
Edmundo Porto, pertencente a respeita-
vel família Porto desta cidade.

 Completou mais um anno o in-
teressanto Orestinho, filho do sr. Orestes
Scnne Júnior, prefeito municipal o advc-
gado nesta comarca.

 O sr. dr. Antenor Jobln, juiz de
direito, designou o próximo dia 15 para
a installação dos trabalhos da segunda
sessão do jury, desta comarca,

 Foi levado a pia baptlsmal o In-
nocente Cícero, filho do pharmaceutlco
sr. João Cidade, proprietário da pharma-
cia Internacional, servindo de padrinhos,
o sr. dr. José Carlos Sperba' e sua senho-
ra, residentes no Rio Orando do Sul, re-
presentados pelo advogado sr. coronel
José Carvalho Leme e sua cxma. con-
sorte.

Occorrou no dia 24 o quinto annl-
veisario do fallecimento do sr. Lázaro de
Bousa Ramalho, progenltor do solocita-
flor José Ramalho, agente do "Correio
Paulistano", nesta cidade. ' •

 Para a capital' regressou o sr.
Antenor Senne, pharmaceutlpo, o funcclo-
narlo da Universidade.

Vindo de S. Paulo, está entre' nós
6 sr. tenente coronel José Raphael Pe-
dro, agrlmensor e vereador municipal.

 Estiveram na cidade os advoga-
dos srs. drs. José Nogueira Noronha e
Eduardo da Costa Galvao, residentes em
Rio Preto o Taquarltinga.

 Para Rio Claro seguia a profes-
eoia senhorita Angélica Mãycjiw; adjun-
ta do nosso grupo escolar.

A fosta da Semana Santa, nesta oi-
dade, revestlu-so de grande solennidadc,
graças aos esforços do nosso vigário, co-
nego dr. Borges Pereira.

Esta na cidade o sr. tenente Ozo-
rio Pontes, serventuário do registo civil
de Nova Horizonte.

CORREIO PAULISTANO

Como pretendemos realizar, neste mez.
o sortolo dos nossos prêmios em dinheiro,
ê absolutamente necessário quo os nossos
dignos agentes nos devolvam com urgon-
cia os talOes do recibos, acompanhado?
das respectivas prestações de contas c dos
saldos em dinheiro em seu poder.

«fr- —

Delegacia Fiscal

Foi multo animadora a situação do
café em todos os mercados durante a :.e-
mana.

Todos os mercados consumidores rcgls-
taram muita firmeza e alta bem pronun-
ciada.

O mercado do Nova York registou as
ootaçüos desdo 8,5 ató 8.40 pontos.

O mercado do Ilavro registou as co-
tações do 71 fr. até 72 1|4 ir., e a cola-
cão official, semanal, do café dlsponl-
vel, typo do Santos, bom, terreiro, dis-
nõnlvel. frs. 75 a 77. Cotação anterior,
73 a 75.

O mercado do Londres registou as cota-
ções de 45 s. 0 d. até 46 s. C d.

 As estatisticas da ceniana aceusaram
05 algarismos abaixo:
Estatística '.x " New-York Cof-

fec Exchantrc".
Portos da America do Norte:

Saccas
Stock existente . . .• .. . . 1.363-000
Na semana anterior . . . . 1.201.000
No mesmo período do anno ,
passado 1.460x00

Entregas da. semana .... 70.000
Na semana anterior .... 108.000
No mesmo período do anno
passado  200.000

Supprimento visível ..... 1.028.000
Na semana anterior .... 1.841.000
No mesmo período do anno
passado  ,. 1.78o.000

Stock 110 Havrc:

sem procura. , „„ .
Apenas foram negociadas as do "Esta-

do" ao preço do 76|000, da Central Ele-
ctrlcá Rio Claro, ao mesmo preço, e da
Campineira do Tracçtto, a SSfOOO.

As ultimas liquidações do companhias
com debentures cm circulação, estão con-
correndo para a depreciação desses tltu-
los, considerados até então como garan-
tia absoluta de capital.

Entretanto, as liquidações da Melai-
mrglca, da Industrial do S. Paulo, da
Industrial de S. Carlos (Magdalena),
Manufactura Chapéos Vlllela, e ainda
agr.ra, do Parque Balneário, quo estâ. &a-
gnndi 35$000 por debenture, vêm provar
o contrario.

A liquidação da S. Paulo Goyaz, que
osta por pouco, quo é uma via férrea,
vira trazer nova Burpresa as debentures.

As letras de câmaras tiveram multo
boa procura.

As letras da capital (1013 o 1014) contl-
nuam firmes com os preçoB anteriores.

Ribeirão Preto, S. Slmão, Botucatu'
fecharam firmes. >

As lelras do Jahu' foram negociadas n
71 $500 e tendem subir.

As apólices do listado foram nego-
ciadas a S55$000 e 960f000.

Em cgual semana do 1015, as apolt-
ces do Estado, da O.a, foram negociadas
ao preço de 900$; as acções da Mogyana
aos preços do 235$ o 238$000; da Pau-
Usla, ao preço do 335$000; do Banco Com-
merclal, aos preços do 115$000 até 
117$000; as letras da capital, l.o ompres-
tlrr.o, a 8C$; ditas do "1914", a 80$000,
e as debentures do "Estado", a 68$000.

O movimento da semana finda cons-
tnu da venda dos papeis abaixo: 76 ac-
ções da Paulista, aos preços de 341$000
e 342$000; 432 ditas da Mogyana, aos
preços de 238$000 até 234$000; 25 ditas
da Inieladora Predial, ao preço do 
170$000; 100 ditas da Mac. Hardy, ao
preço do 25$000; 2 ditas do Banco C. In-
duftria, ao preço de 470$000; 88 ditas
de Banco Commercial, ao preço de 
t25$000; 50 ditas do Banco do S. Paulo,
ao preço do 70$000; 141 debentures do
"Kstado", ao preço de 70$000; 249 ditas
•Ia Campineira de TracçSo, ao preço de .
S5$000 e 4 ditas,:ao preço de 86$000; D
ditas da Vidraria Santa Marina, ao preço
(In !)0$000; 100 ditas da Central Elcctrica
R;o Claro, ao preço do 7C$000; 30 ditas
do "Kowarick", ao preço de -78$000; 446
letras da Câmara da capital (1914), ao
preço de S6$500; 272 ditas (1913), ao pro-
ço de 7CJ500; 268 ditas, ao preço do ...
7GÍ000; 180 ditas da do Ribeirão Preto,
ao preço do 88$00O; 50 ditas da de Bo-
tucatu', ao preço do 100$000; 60 ditas
da de«S. .Tose do Rio Pardo, ao preço de
70Í000; 108 ditas da de Jahu', ao preço
de 71?500 e 56 ditas, dita, ao preço de

outra.; reservas, tacs como o fundo de reno-
vação c amortização.

 De fonte que nos merece absoluta
confiança, sabemos que a Câmara de S.João
da Boa Vista pretende muito em breve pa-
gar os dois coupons em atraso.

Em 25 de março próximo pamdo foi
empossada a nova Câmara, eleita «m vir-
tude da renuncia collectiva dos antigos vc-
readores. Foram eleitos presidente e pre-
feito, respectivamente, os srs. dr. Theophilo
dç Andrade, deputado estadual, e o
coronel João Osório, banqueiro, grande ca-
pitalista ei commissario exportador, cm
Santos.

O coronel Osório assumiu a prefeitura
com a condição absoluta de fazer adminis-
tração, deixando de lado qualquer condes-
cendencia politica.

E assim item sido. Em pouco mais de
um mez jâ arrecadou grande parte dos de-
bküs atrasados, e agora apparelha-íe para
effcctuar q pagamento dos dois coupons
\cncidos, q mais breve possível.

Já não era sem tempo para o importante
c riquíssimo município de S._ Joáo_ resta-
bdecer a sua antiga situação financeira. So
lhe faltava um prefeito enérgico e traba-
lhador, como o é o illustre cidadão coro-
nel Osório, c que saberá reconstituir as fi-
nanças do município e restabelecer o «eu
credito, devendo, então, as letras da Câmara
voltarem a obter as antigas cotações na
Bolsa, aos preços de 00$ e 95$. Prccos pdos
quaes foram negociadas.

 As câmaras de Lorcoa, Guaratin-
guetá. Cajuru', S. Cados, S. Pedro e da
capital, estão pagando os juro* de suas le-
trás do vencimento actual.

 As Empresas Paulista 4e Força e
Ivtiz, Electricidadc de Bauru' e a Companhia
Calçado Rocha, estão pagando juros de suas
debentures.

. A Câmara de S. Pedro, que estava
com 3 coupons em atraso, acaba de regu-
larizar a sua situação, tendo emittido 20

.contos em letras para cffectuar esses pa-
gamentos, de accôrdo com os possuidores
de suas letras.

-— Tem havido procura de coupons da
Camara de Iluvcrava na base de a$S00, pa-
ra pagamento de impostos municipiaes.

LWPfflOTORES:
ÒOC1EDADE ANONyMA .NGIEZA

Sobretudos promptos
PARA CAVALHEIROS

I

0
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Juão PIMENTA

Movimento marítimo
MO

.VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata. "Byron" .¦ ¦$ >j :«. a
Rio da Prata. "Samara" 

_. x
Nova York, "Rio de Janeiro" %
Santos, "K. Gustaf Adolf" ... .-. k
Rio da Prata, "México". .. v. «
Rio da Prata. "Indiana" . .¦ ;.j :n
Portos do Norte. "Maranhão" >: >:
Portos do Sul. "Mayrink" >: -.: ^K,

VAPORES A SAHIR

Natal c esc, "Itapcma" (12 hs.) s:
Macio c esc. "Pirangy" y ... ;.; :<:
Bordéos e esc, "Samara" >: >: ..; %
Rio da Prata, "Byron" .;- . .• • v
Portos do Norte. "Brasil" (12 hs.)
Aracaju' c esc. "Ilaperuna" (17 hs.)
Antonina e esc.. "Arassuahy" .. .,: •..:
Inglaterra e esc. "México . * y,
Stockolmo, "K. Gustaf Adolf" x yi
Gênova c esc, "Indiana" ... :.. x x

Papeis pintados para
forrar casas

VIDROS PARA VIDRAÇAS

Rua de S. Bento, 33-B
— Te|ephone n. 756 —

s. PAULO

Saccas
1.854.000
1.845.000

Movimento de ante-liontem:
A' Directoria do Contabilidade do Ml-

nlsterlo do Vlação e Obras Publicas, re-
metteu-so o processo do divida de exer-
ciclos findos do praticante da adminis-
tração dos correios desto Estado, Theo-
philo Pinto Nogueira (of. n. 76).

A' Administração dos Correios decla-
rou-so que o Tribunal de Contas resolveu
julgar idônea o aufíleiento a fiança pres-
tada por Fernando Paoletti, para garantir
a sua responsabilidade no cargo de agen-
te postal om Perdizes, neste Estado.

A' mesma Administração devolveram-
so o requerimento do dr. Pedro de Go-
doy o o processo do divida da exercícios
findos da agente do correio de Santa
Rosa, d. Adeva Carnavalli lllbeiro.

A' mesma Administração restitulu-se,
com o sello devidamente revalidado, o
abaixo assignado dos moradores do Santo I tendo por esse facto baixado as vendas d

Café do Brasil .....
Semana anterior
Mesmo, período do anno pas-

sado ... . . . . .
De outras procedências . . •
Semana anterior
Mesmo período do anno pas-
sado

O mercado de Santos
muito firme c em alta pronunciada.

A base de 5^300 elevou-se a 5$SOO por 10
kilos.

As entradas baixaram de 14 mil saccas a
7.500, c os embarques elevaram-se de 18 mil
saccas a 42 mil.

Com a alta dos mercados extrangeiros, os
vendedores offereccram certa resistência

i.GTio.coo
183.000
185.000

217.000
funecionou

71 $000; 45 ditas da de Pirassununga, ao
preço de 80$000; 34 ditas da de S. José
dus Campos, ao preço do 63$000; 8 ditas
da do Sertãozinho, ao preço de 90$000; 3
ditas da do S. Manuel, ao preço de 76$000;
20 ditas da de Amparo, ao preço do ...
S 5 $ 000; 2 apólices da União, ao preço de
3i0$000; 31 ditas do Estado, (7.a e 10.a),
ao preço do 060$000 e 78 ditas, dita, a
ÜDUÍOOO.

ASSUCAR E ALGODÃO

\ntonio da Alegria.
A' mesma Administração remettou-se
requerimento do official daquella re-

partição, José Alceblades de Oliveira, afim
de ser informado.

A' mesma Administração declarou-se
quo o Tribunal ds Contas resolveu, em
sessão de 24 do março ultimo, approvar
a reforço de fiança, no valor de 600$000,
prestadas por Pedro de Sousa Lima, agen-
te do correio do Bebedouro.

Ao commando da 6.a região militar so-
licitou-se inspecção de saúde para o car-
'.elro da agencia postal do Taubatí, José
Lucas Bibas.

A' Alfândega do Santos devolveram-se
os processos de recurso do G. Tomaselli

Comp. o Ernesto de Castro e Comp.,
afim d© serom satisfeitas as exigências
constantes dos mesmos.

A' mesma repartição remelteu-so o ro-
querimento datado de B do corrente, do
to escrlpturario daquella Alfândega, sr.
Roberto do Campos.

A' mesma repartição declarou-se que o
ministro da Fazenda, tendo presente o
processo relativo ao recurso interposto
por Mello Sobrinho o Comp., da decisão
daquella Alfândega, quo classificou a
•nercadorla despachada pela nota de im-
portação n. 28.690, do maio de 1915, re-
?olveu, por despacho do 11 do^ corrente,
negar provimento ao recurso, para con-
firmar a decisão reccorrlda, por ter sido
bem classificada a mercadoria em apreço.

A' mesma repartição declarou-se que o
ministro, tendo presente o processo em
que a Companhia Nacional de Tecidos de
Juta recorro da decisão daquella Alfan-
loga, quo a sujeitou ao pagamonto da
multa do direitos em dobro pela merca-
doria despachada pela nota de Impor-
•ação n. 15.887, resolveu deixar de tomar
óonhecimento do recurso, por estar pe-

Ao colleotor federal em Capão Bonito
remetteram-se os requerimentos de Sa-
muel Ventura e Egydlò G. do Amaral,
afim de serem cobrados com revalidação
os sellos dos mesmos.

A' oollectoria federal em Caçapava au-
torlzou-se pagar no corrente anno o
soldo diário que compete ao soldado yo-
luntarlo da pátria, Isidoro Marques dos
Praaeres. .

Ao collector federal da l.a colleotoria
desta capital romotteu-se o requerimento
de Avelino .Ferreira, afim de ser cobrado
com revalidação o sello.

Ao colleetor federal em Batataes re-
metteu-so a petição de Casslano de Lellls
e Silva, afim de ser informada o cobrado
o sello com revalidação.

Transferiu-se para a Alfândega de San-
tos o credito concedido a Delegacia pela

25 mil saccas para 10 mil.
 O movimento da semana foi regu-

lar.

CASA DOJSWORTH
Rua Boa Vista, 44

Telephones

campainhas e accessorios

Da semana

Vendas ..
Entradas
Embarques

Semana
anterior

29.826
56.078
92.4r

V ¦,; I25.OOO
. .. 59.028

. . 191.674
A existência, no sabbado, í noite,

era de i.126.243 saccas. contra 1.249.882
na semana anterior.

O mercado do Rio também pemane-
ceu em alta, com a base de io$5<x> elevada
a n$ooo por 15 kilos.

O movimento foi regular.

Vendas .< s ;t :«! >:
Entradas r ¦•: ». ..: >:
Embarque» .. > . -.
 iDurante o trimestre findo sahiram

611.461 saccas, que tiveram o seguinte des-
tino:

Saccas
24.500
23.172

101.711

Saccas
107.952
331-024
48.084
64-739

contra 16.481, nf> total de 2.068;9i8$ooo, qo
,Du-ectorTa"'da 

"Despesa" 
Publica," Par«T at-1 mez de marco.

Estados Unidos
Europa a . •
Diversos portos
Cabotagem .. .

MERCAiDO DE TÍTULOS
Funecionou bastante movimentado o mer-

cado de títulos.
Pelo registo da Bolsa, verifica-se que fo-

ram negociados 2.953 títulos diversos, no
total de 425:246$ooo, contra 1.940 títulos
diversos.no total Je 36s:o54$oo°> na sema-
na anterior.

Durante o mez findo foram negociados
15.630 titulos, no total de 2.052;i67?ooo,

Ássücar — Funecionou muito firme du-
rante a semana este mercado.

Em Pernambuco entraram até " dia 27^
desde o começo da safra, 1.095.500 saccas,
contra 1.755.000 no anno passado.

A fxistencia, na mesma data, era de
260.300 saccos, contra 302.400 no anno pas-
sado. Sahiram 2.500 saccos para o Rio e
7.000 ditos para o norte do Brasil.

Preço médio: usina superior e i.a 8$7co.
Mercado muito firme.

 Algodão — Muito firme ç inaltera-
do funecionou esto mercado 110 Rio.

No dia 27, o mercado de liverpcol -egis-
tou as cotações de 8.65 para o de Pernam-
buco; 8.60 para o de Maceió e 7,87 para o
americano.

Em Pernambuco, na mesma data, haviam,
entrado desdo o começo da safra 173.900
saccos, contra 124.000 saccos no anno pas-
sado.

A íxislcucia ora de q.900 saccos, contra
37.200 no anno passado.

Preço do de i.a sorte 35$. vendedores.
Mercado calmo.

COMMiERCIO DO PORTO DE SANTOS

Da estatística organizada pela Secretaria
d,v Agricultura do Estado, referente ao mo-
vinifnto commercial do porto de Santos^ de
janeiro a março deste anno, com 0.3- paizes
extrangeiros, cxtraliimos os dados abaixo;

Importação — Valor em moeda papel
46.612:162$, contra 25.661:213$ em 915-• As mercadorias cujo valor mais avulta na
importação são as seguintes: algodão em
hruto e outras manufacturas div,ersas 
2.870:801$, contra 1.001:657$ cm 1915;
trigo em grão 8.951:305$, contra 4.662:617$
em 1915; vinho 4,140:547$, contra 
1.896:148$ cm 1915; gêneros alimentícios
3.116:530$, contra 2.144:091$ cm J915; aço'o 

ferro 3 ¦ 4?7:0SS$. contra 1.353:152$ em
1915. Os paizes que mais .exportaram fo-
rr.rn: Estados .Unidos, 12.868:349$; Argen-
fna, 9,190:124$; Gran-Bivetanha
8.060:979$.

 Exportação — O valor cm moeda
papel foi dç 105.898$, contra 130.402:419$.

As mercadorias principaes exportadas
foram: café, 101.489:640$, contra 
119.140:733$ em 1915; carnes resfriadas,
2.339:684$. contra80734$em 1915; aquan-
tidade de café exportado nesses 3 mezes foi
de 2.531.445 saccas, contra 3.485.210 em
rpis- ¦ . .

Os paizes que mais importaram foram:
12. Unidos, 41.899:425$, contra 
58921:609$ em 1915; França, 23.286:133$,
contra 22.538:408$ cm 1915; Itália 
12.967:253$, contra 5.076:297$ em 1915;
Suécia 6.031:963$, contra 403:278$ f>m 1915;
Hollanda, 6.581:405$. contra 22.664^91$
om 1915.

Noticias coniiiicrciacs
JUROS E"DIVIDENDOS

A Câmara Municipal de Cravinhos, por
intermédio do escriptorio do corretor sr.
Jayme Pinto Novaes, á rua de S. Bento, 11..
57, está pagando os coupons n. 9, e resga-
tando as suas letras sorteadas, das 12 as
14 horas. T„ , A Câmara Municipal de Uberaba.
pelo escriptorio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria " Leonidasp Morei-
ra', está pagando o 7.0 eoupon de juros de
suas letras, das 12 ás 14 horas. ,, , '

 A Sociedade Anonyma Moinho
Santista está pagando cm seu escriptorio
central, á rua de S. Bento, n. 84, o dividen-
do relativo ao exercício de 1915, a razão de
10 olo ao anno, ou seja 20$ooo por acção.

 A Companhia Força e Luz de Ube-
rabinha, por intermédio dos -srs. Augusto
Rodrigues c Comp., está pagando o 7-o cou-
pon de juros de suas debentures.

 A Camara Municipal de Araraqtia-
ra, por intermédio do escriptorio da So-
ciedade Anonyma Commercial e Bancaria
"Lconídas Moreira", está pagando o 9.0
eoupon de juros de suas letras, das 12 ás
'4 horas. , -¦,.'',

 A Companhia Ituciadora Predial, cm
sua sede, á rua da Boa Vista. n. 26, esta
pagando o 13.0 dividendo, correspondente
ao 2.0 semestre de 191S. á razão de ip o|o
ao anno, 011 10$ por acção, das 13 as 15
horas. , . . _

 A CRmara Municipal de Cruzeiro,
por intermédio da Sociedade Anonyma
Commercial c Bancaria "Lconídas Morei-
ra", está pagando o 8.0 eoupon de juros
de suas letras, das 12 ás 14 horas.

 A Camara Municipal de Mocóca, pe-
Io escriptorio do corretor sr. Antônio Ay-
more Pereira Lima, á rua de S. Bento, n.
61, sobrado, sala n. 2, está pagando os cou-
pons de juros de suas letras e resgatando
as sorteadas em numero de 42, das 12 ás 14
horas. .... T • •

A Camara Municipal de Limeira,

I, !

3'

ill'

SOBRETUDO estylo Raglan - como o clichê • fei-
to de tecido cheviot inglez da melhor quali-
dade - estylo próprio para todas as oceasiões
- e egual em todos sentidos ao artigo feito
sobmedida.

MODELOS PARA TODAS AS ESTATURAS
PREÇO 125Ç000

Mappin Stores
RUA 15 de NOVEMBRO, 26

S. PAULO

'§•

INDICADOR
Médicos

Dr. Theodoro Kayina — Gabinete de
analyaes e mlcroscopla clinicas. — Rua
S. Bento n. 61, l.o andar — Das 8 e melo
horas cm deapte. <-? Iteacçlo Wasser-
mann para o diagnostico de syphllls. —
Vacelnas opsonleas. — Exames hlstologl-
cos e de escarros, íezes, urina, pus, san-
gue, eto. — Res.: Rua General Jardim
n. 78. Tolephone 4018.

Dr. Pedro Fosclilnl e Dr. Nlcolau Jjund
— Meaicos veterinários das Unlversldâ-

 ........ l V1U11U.,„U1 uc „..„...... aea do Bolonha eCopenhague — ha annos

nelo escriptorio da Sociedade Anonyma ao serviço do Governo Federal -Clinica
r?'° 

"SK I íw,.» "Leonidas Morei- Geral- Exames microscópicos. Rua ds

VARIAS INFORMAÇÕES

A Empresa Força e Luz de Jahu' publi-
cou seu relatório e balanço referentes ao

anno de 1915.
(Desses documentos extrahimos alguns

dados, demonstrando a situação financeira
dessa importante Empresa.

A renda do anno foi de 400:758$ e as
despesas foram de 153:279$, deixando o
saldo de 247:477$ooo.

O saldo liquido foi de 106:781$, e o di-
videndo distribuído foi o de 5 o|o.

O fundo de reserva, inclusive a reserva

Commercial e Bancaria "Leonidas Morei
ra", está resgatando as suas letras sortea-
das e pagando os respectivos coupons n.
10, das 12 ás 14 horas.

 A Companhia Anlarctica Paulista,
em seu escriptorio central, estâ pagando o
dividendo de. 6$ooo por acção, correspon-
dente ao 2.0 semestre de 1915, das 9 as 11
li o ri s

'¦ A Camara Municipal de Sertãozinho.
por intermédio do sr. A. Dicderichscn, â
rua José Bonifácio, 11. 45. esta pagando os
coupons de juros de suas letras e resgatan-
do as sorteadas, das 12 ás 14 horas. ,

.—• A Companhia Mac-Hardy, por intcr-
médio do escriptorio do sr. Germano Kell-
ner, á rua 15 de Novembro, n. 50-B, sobra-
do, e«tá pagando os coupons de juros de
suas debentures. das 12 ás 14 horas.

A Companhia Cinematographica Bra-
sileira. por intermédio da Sociedade Ano-
nyma Commercial e Bancaria Leonidas
Moreira", está pagando os coupons n. o e
resgatando as suas debentures sorteadas,' das
12 ás 14 horas. \" ?.

A Empresa Luz e Força de Jundiahy.
pelo escriptorio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria "Leonidas Morei-
ra". está pagando o 10.0 eoupon de ju-
ros de suas debentures, das 12 ás 14 ho-

_!— A Camara Municipal.de S. João da
Bocaina está resgatando as suas letras sor-
teadas e pagando os respectivos coupons n.
14, por intermédio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria "Leonidas. Morei-
ra", das 12 ás 14 horas.

 A Companhia Geral de Automóveis,
em seu escriptorio. á rua Barão de Itape-
tininga, 11. 17. está pagando os coupons de
juros de suas debentures, das 14 as 15 no-

-— A Companhia União dos Refinado-
res está pagando .em seu escriptorio central
o dividendo relativo ao atino de 1915, a ra-
zão de 10 o|o sobre o capital, ou io$ooo por
3CC&0

A Empresa Paulista de Melhoramcn:
tos no Paraná está pagando o 13.0 eoupon
de juros de suas debentures. com a deducçao
do imposto federal, por intermédio da So-
ciedade Anonyma Commercial e Bancaria
"Leonidas Moreira", das 12 ás 14 horas.

 A Companhia Industrias Textis. em
seu escriptorio central, á rua Brigadeiro
Galvão, n. 119. do dia 1.0 de maio próximo
futuro em deante, paga o dividendo de suas
acções, á razão de i2$ooo por acção, das 15
ás 17 horas. ,

A Camara Municipal de S. José do
Rio Pardo, por intermédio da _ Sociedade
Anonyma Commercial e Bancaria Leoni-
das Moreira", do dia 1,0 de maio próximo
em deante, resgata as suas letras sorteadas
e paga 080 eoupon, das 12 ás 14 horas,

TÍTULOS DEFINITIVOS

A Empresa Paulista de Melhoramentos
no Paraná, por intermédio da Sociedade
Anonyma Commercial e Bancaria "Leoni-

das Moreira", está substituindo as,suas cau-

Vletorla. 23. Teleph. 5385.
Dr. O. O. Gordinho — Da Unlversldâ-

de de Genebra, com pratica nos hospl-
taes de Paris, ex-externo da Polyclinioo
dn Maternidade do Genebra.

Especialidade: Vias urinarias, moles-
tias das senhoras, partos e eyphllis.

Consultório: Rua S. Bento n. 14 — Te-
lephone, S072. — Residência: Praça da
Republica n. 84. — Telephonc, 1428. —
Cônsultas das 18 as 18 horaa. 

Dra. Caslmlra Loureiro — Especial ls-
tn pelos hospitaes de Paris. — Gynoco-
logla, partos o operaçfies. — Consultório:
Rua José Bonifácio n. 32. — Telephonc.
2029, de 18 as 16. — Residência, avenida
Kyfrlenopolls rr. 18. — Telephone. 912.

Dr. A. C. Camargo — Clrugla em se-
ral, gyneeologla, obstetrícia e vias urina-
rias. Consultório: Rua Alvares Penteado
n. 35 (l.o andar), de 1 ás 4. Telopho-
no n. 1564. Resld.: Rua Rego Freitas n.
S3. Teleph. n. 1573.

PARTOS B MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Consult.:
rua 15 de Novembro, 22-A, das 2 ás 4
horas. Rés.: rua Aurellano Coutlnho, 18,
teleph. 705.

Dr. Amarauto Cruz — Operador par-
tetro. — Consultório: rua do Thesouro n.
9, das 2 ás 3 da tarde. — Telephone n.
7C!). — Resldenola: rua Sete do Abril n.
68. — S. Paulo.

$'•

Dr. Zepliírlno do Amaral — Da Sants
Caea e Hospitaes de Paris, Berlim e Mllao
— Vias urlnarlaa. moléstias de senhoraf
e sypnllís. Cons.: Rua Josí Bonifácio, 16
(1 ás 4). Teleph. 4467 — Res.: Rua Pai-
melras. 76. Tel. 700.

Dr. Th. de-Alvo-íemja — Clinica modl
ca — Moléstias mentaes 6 nervosas —
Consultas das 14 ás 15 horas, ma Llbe
ro Badarô, 119, sala n. 2, l.o andar, tele
phone, 51-25, com entrada pela rua de B
Bento. 33. — Residência: rua Dr. Homem
de Mello. 74 — Pordlzns — Teleph. 5.572.

Dr. Celestino Bourroul — Consultório:
Rua José Bonifácio ri. 16, das 3 ás 5 ho-
ras da tardo — Telephone, 4467. — ResI-
dencia, rua dos Appenlnos n. 12. —¦ Tele-
phones: 2622 e 2471.

Dr. A. Fajardo — Clinica medica —?
Consultório, rua Quintino Bocayuva n. 4.
— Palaoete Lara, — Residência, AJamo-
da Barüo de Piracicaba n. 58 — Tele»
phone, 19.

DR. RENATO KE1IL — Medico. Con-
sultorlo — Rua do Carmo, 43-A. Telopho<
no Central, 4352, Resldenola, rua Domln-
gos de Moraes, 68. Telephone Central,
2559.

Dr. «T. 3. DE CARVALHO — Reslrien
ela e consultório: Rua Marechal Deodoro.
56, de 1 ás 4. — Tratamento radical p
ttarantido da asthma e das homorrhol
fias. OperaçCea sem dOr. sem sangue e
»em chloroformlo.

Dr. Saul de Avllez — Moléstias lnter-
nas, eyphllltlcas, da pelle, nervosas e da
Infância, — Consultório e residência, rua
Florlano Peixoto n. 8, de. 1S ás 15. —
Tplephone

Dr. Arnaldo Pedroso — Medico opera-
dor. — Especialidade: Vias urlnarlas. —¦
Resldenola: rua da Liberdade n. 61, tele-
phone, 2352. — Consultório: rua José Bo-
nlfacio n. 40. — Das 2 ás 4 horas da
tarde. .

Dr. Ferreira Lojica — Medlcc-operador
— Rua JosS Bonifácio n. 28 (sobrado).—'
De 14 ás 16 horas. — Residência: rua Ge-
neral .fardlm n 2 — Telephone, 396.

Dr. Rodrigues Guião — Medico da Ma-
ternldado. — Partos, moléstias das senho-
ras o crianças, syphllls e cirurgia em ge-
ral. Attcndo a cUamaãos em sua reslden-
cia. â alameda Barão de Piracicaba n.
139. Telophono n. 2826. Consultas na
alameda BarSo de Limeira n. 1. das 12 ás
14 hornu. •_

Dr. Nunes Cintru — Resldenola: rua
Duquo de Caxias n. 30-B. — Telephone
1640. Consultório: rua S. Bento n. 74
(sobrado). — Telephone, 2445. — Espo-
clalldade: Diagnostico om geral, moles-
tias do estômago e Intestinos, dos pul-
mCes. do ooraçüo tí das senhoras.

MORPHE'A — O dr. GtüUiermo Pelr.o-
to atte^do aos doentes desta especialidade .

Dr. C. Hor ?m do Mello — Moléstia? e f(ja f/ tratamento unicamente era doml •

nervosas o m<>:.iaes. — Resldenola e con
sultorlo: Alto dos Perdizes, rua Dr. Ho
mem de Mello, próximo & Casa de Sau-
de, de 11 ás 3 horaa da tarde. Telopho-
nc. «0. Caixa postal. 12.

especial, eleva-se a 293:860$, não incluindo telas provisórias Belos titulos definitivos

COM. PROP. DR. GINO GlüIAiI — do
Real Instituto dos Estudos Kuperlorê?
dos R. R. Hospitaes de Ploronça e prl-
marlo dos Institutos d- Cura Cirúrgica
da mesma cidade. Encarregado pelo R,
Governo Italiano de uma mlssüo solen-
tlfica no Brasil — Habilitado por tltulOF
pelo Governo Federal — Especialista das
doenças das senhoras — Consultório, run
Direita, 24-A. Telephone, 2.600 — Das
9 ás 11 e das 14 ás 17. Residência: Av.
Brigadeiro LUlz Antônio, 48. Telephone.
1.561. ,

Dr. P. Corrêa Netto — Clinica medica.
operaçSes e curativos. — Tratamento cs-
peolal das moléstias da pelle, syphllls e
vias urlnarlas. Cura do eezema, da ble-
norrhagla. Dá Indicação para os banhos
de Poços de Caldas, onde clinicou. Rua
Boa Vista n. 11. ~ 2 ás 4. ¦— Residência:
rua 13 da Mato n, 319.:

a'lio. Aos clientes de moléstias que-nflo
forem contagiosas, dá. consultas em sua]
residência, á rua Capitão Matarazzo n. f,,
das 10 ás 12 horas. Chamados por es-
cripto. .

Dr. Monteiro Vianno — Especialista em
moléstias das crianças, com pratica doi,
principaes hospitaes da Europa. — Re-,
sldencla: rua ItambÉ .i. 18 (Hyglenopo-
lis). —• Telephone, 66. —• Consultório:
rua Boa Vista n, 11. de 12 ás 8. — Tele-
phone, 608.

Dr. Alves üo Lima, da Universidade dei
Paris, clVurgltto da Santa Casa, — Espe-j
clalldade: Vias urlnarlas, moléstias de se-
nhoras e partos. — Resldenola: rua de S.;
Luiz n. 16- — Consultório, rua S. Bento
n. 34. de 1 ás 4. — Teleph. 30

Dr. Pranclsco Lyra — Meálco o ope.
rador — Cirurgia em geral. Moléstias das
Senhoras. Partos — Consultório: Rua 8.-
Bento, 36 — Sobrado. Sala 11, de 1 á» 2j
da tarde. Telephone 6.352. Resldtncla:-

%

Alameda Nothmann v.
phone. 1.327.
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KoV ESP em'portos, moléstias do se-
!1™ 

. de crianças. Cons. das 18 ás 16.

CORREIO PAULISTANO - Segunfla-lelra, 1 de maio de 1916
.y

m,

SSsa" V«tíli; com entr, da pela rua
TlViorn Baflnrõ, 119. Toleph. 6.145,
Reshlen. av Tlradcntes, 1.2. Teloph. 4.207.

Dr. W. Gorrlon Spccrs — (M. R- O. 9
<,. O. P. London). - Medico o operador
_ Residência: nlameda Barão do Rio
Branco n. 1. — Tclophono, 454. — Cônsul-
(.orlo: riu do S. Bento n. 03 (sobrado
das 2 ás 4 dn tardo. — Telephone, 102a.

' Dr. Lnurlston Joli Limo — Cirurgia, e
•gynecologla. — Residência: rur.. Consola-
Ic&o n. 204, consultno até ás 9 horas dn
imanhã. — Tclophone, 043. — Escrlptorlo:
'rua S. Bento n. 43, aas 2 os 4 horas do
tarde. — Telephor.e, 242.

i Dr. Alfredo" Morteiro». — Residencial
'Rua Fagundes n. 14. Telephone, 98. —

Consultas de 8 ás 9 1|2. Consultório: rua
dn Thesouro. 8, do 2 ás 4.

Dr. Rezende «.'uceli — Da Santa Casa
de S Paulo — Consultorlc: rua de S.
Cento n. 41, das 8 áe 4 horas, — Rfslden-
cia: avenida Angélica n. 131. — Telepho-
ne, 894B. 

Dr. Guilherme. Ellls — Módico opera-
dor. — Especialidade: crianças e velhos
Residência e consultório: rua Sete de
Abril n. 112. da» 10 ao melo (lia. — Telo-
phone, 4741.
"~Dr. 

Cestdlo" da Gama e Sllvn — Moles-
tina das orlonças, pelle o syphllls. — Con-
Bultorlo: largo da Sé n. 8. Residência: rua
das Palmeiras n. 82 — Telephone, 2998.

DISPENSARIO CLEMENTE FERREI-
RA  Neste Instituto fazem-se exames
radloscoplcos, radlographlofl e applloa-
cües rndlo-thoraplcas aoa fioontes nllo
perlencentoB ao Dlspenearlo, cobrando-se
preços módicos em beneficio do Estabele-
cimento.

Também os drs. Clementu Ferrolra e
Arlstldes Guimarães utlllsam no trata-
mento do tuberculose pulmonar o pnou-
mothorax artificial sempro que ê indica-
do o pratlcavol, podendo applleal-o a
doentes alheios ao Disponsarlo, mediante
tarifa mofllcr., em bonoflclo do mesmo
instituto.

Cnsn do Snudo (Io dr. Homem de Mello.
— Exclusivamente para moléstias nervo-
sns o mentacs, tem como enfermeiras Ir-
mãi do caridade — Esplendida e ospa-
cosa chocara no Alto das Perdizes. —
Módico resldonto no estabelecimento. —
Dr. Homem do Mello, com mais de 20
annos dn pratica: medico consultor.

Vidraeeiro
A Casa Cabral manda çollooar vidros

em vidraças, olarabola-, eto. 83-B, rua
do 8. Bento n. -B — Telephone, 768,

Secção livre

\n
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Maternidade Snntn Maria — Esta lnstl-
tulrão do caridade assiste, nos respectl-
vos domlellloa. áB porturlentes pobres,
cujo estodo reclamo intervenção de medi-
co-partelro. O cliente pobre pagará, ape-
nas, a conducção do medico. Km sua sê-
do, provisório, á rua Duque do Caxias n.
10. dá consultos grátis de obstetrícia c
gynecologla, dos 8 ás 6 horas.

Tclophone, BG8.

Advogados

Dr. Rublão Mcirn — Professor de clinl-
ca medica na Faculdade do Rio. — Con-
Bultorlo: rua José Bonifácio n. 18 (1 «s
8) — Residência: rua das Palmeiras n.
9. — Tolpphrine. 4500.

DR. OOTAVJO DE CARVALHO —

Medico — Res,: R. 13 de Maio, 821. Cone.:
R. Libero BadarO, 110. ,

Dr. Clemente Ferreira — Tem seu con-
sultorlo & rua Libero Badnrfi, 197, onde é
encontrado don 1G ás 17 horas. Moléstias
internas, especialmente das crianças, pul-
mOes e coração — Esphygmomanometrla
clinica o appllcação no tratamento da Tu-
uoreulose dos modernos processos thera-
peutlcos. Inclnslvo o pneumo-thorax.

Dr. L. V. Bnrreto — Esper'illdade:
Cm-ii rartlcnl do licmorrlioldns por pro-
cesso Bem sangue, sem dnr e sem chi -o-

Ifrrmio Rn» Annn n. 4.

Os drs. Adolpho A. (In Silva Gordo c
Antônio Merendo tom o Beu eserlptorlo á
rua do 3. Bento n. 4G (sobrado).
" 

Dr. Jo3o Arruda — Lente da Faoulda-
do de Direito. - Eserlptorlo, rua Direi-
ta n. 2. - Telephone, 4411. - Reslden-
ola: rua Saborá n. 34. — Telephone, 724.

BDITABS

Drs. Noguclrii Martins, Olcgnrlo do Al-
meidn o Antônio Mendonça — Rua Alva-
res Penteado, 32, sala 6. .

Dr. J. Fo&nçn de Alnicldn -- lüspecla-
llsln. Coração, pulmão, artérias, estorna-
go, rins, fígado, Intestinos, rheumotlsmo
cczemn, febre puorperal, varíola, partos,
ralos X. Cona. 9 ás 11 e 8 em deante. R
.Libero Budaré, 134.

Dr. Arailpe Sucupira — Clinica medlcr.
!—- Moléstias gastro-lntcstlnacs, dos pul-
'mões, coração, systemn nervoso. -;¦ Mo-
leslias de crlnnços. — Residência: run
Mnrtlm Francisco n. 48. — Telephone

iosi — Consultório: rua de S. Bento n. 80,
de 1 ás 3 hnrns dn tnrdc.

Epilcnsin — Ataques de gotta — Tra-
tamenlo novo o especial — DR. PHILIP-

iPE ACHE'. — Consultório e residência:
jlnrgo ('i Cornção de Jesus n. 11. — Das R
¦ ás 11 — Telephone 1.49?.'

Dr. Campos Toledo — Magistrado em
disponibilidade. Advoga em l.a e 2.a lns-
tancla. — Largo 7 de Setembro, 7.

Dr. A. A. do Covello — Advogndo —

Eserlptorlo: rua de rí. Bento n. 23.
Residência: rua Bella Cintra n. 200.

Drs. Spencer Vnmprc, Alfredo Baner
e Pedro Sonrcs do Arnnjo — Advogados

Travesso da Sê n. C. Telephono n. 2160
S. Paulo. .

1 Pertences pari automóveis *s
Accessorios g

Pneumaticos 5
Gazolina £

Lubrificantes X

Preços sem competência )g
X Aoceita pedidoB do interior, as-
$g sim como recebe encomraendas
|*:-: :-: paia o estrangeiro :-: :-:

X Telephone, 3706 - Caixa, 284
End. Telegr, «flUTOGERfl-» ^

R. Barão de Itapetinlngá, 17 ffl
S. PAULO

TJGBiGQTOO mrmoxPAii vn a ipàtj&o
Dlreotorla da Rcoeáta

¦ >rjp[y BDITAE N; fi

Lnnonnitnto do Imposto do Vlnclto o Taxa
¦'•' SardtnrlA

X>tf ordem do n. rjj\ Irúípeòtor do The-
souto xaz-Se publico, paia oonhoolmento
dos interessados, que do dia l.o a ti de
maio' próximo, se prooederá ao loncamon-
to do Imposto de Vlaotto o Taxa Çlanltarla,
referente ao corrente exerololo, de aooOr-
do com a» dlspdslaBes doa leis o regula-
mentos em vigor. O lançamento oompre-
hende ao taxas ão eervlco do llmpeso par-
tlaulor, e nobre calgodas, terrenos em
aberto, terrenos nlto edlficados, cercas,
muros, èdlflcogdes paralysadas, guias sem
passeio, ote.

Os contribuintes qüo se Julgarem aggra-
vados com ós lançamentos, poderão apre-
«icntar suas reclamaoUee devidamente do-
cumehtadas, no prazo regulamentar.

Dlreotoría dâ. Receita Municipal de S.
Paulo, aos £4 dias do mez de abril de
1916.

O Director,
Dlnlis P. do AzombnJa.

ao* Qü-ft q 
'preKSnle edital vj-

orteíro «qí auditórios, Toao de
Batalha.' há de trazer n publl-

O 'dr. Mt«vl 'de Godoy Moreira « OoM»
Sobrlríí», ivÁi dí direito da i.« vwa

tveí 
* «ftnm&rcy, desta comafea de

. Paulo.
Paço saber

r«m «lua ft í»
Sousa Dia» .
co ttfôKao de vonda * arremataçao, a quem
niaís dér • «ialox lanço offereoer, no dia
io de maio o. í., és 13 horas, na porta, do
edifício do Porum, á, rua do Thesouro, o
immovel seguinte, penhorado a Mo Nlcb-
lau <Ohamma e sua mulher, para pagamento
da seção exocutlva hypolheciria que lhes
movo d. Dobres Abrahüo, a sabet; uma
casa á rua Voluntários da Pátria, n. 441,
na freguem do &ant'Anna, nesta cidade e
comarca, com 5 portas de frente, medindo
o seu terreno 11 metros de fronte por 40
metros da frente ao fundo, portão ao lado,
confinando de um lado com Felix Bueno,
de outro lado e pelos fundos com os oxo-
cutados, construída de tijolos, forrada e as-
soalhada, tendo como dependências um
tanque de lavar roupa, um telheiro que ser-
ve de codheira, um quarto para guardar
capim. Este immovel vai pela 2.a voz á
praça por não tor encontrado lançador na
piimolra, pelo-que a sua avaliação que é de
2S:ooo$ooo fica reduzida a 22:5oo$ooo. E pa-
ra que chegue ao conhecimento do todos,
mandei - expedir o presente edital, 0 qual
será afflxado e publicado na fôrma da lei.
S. Paulo, 27 do abril de 1016. Eu, Manuel
Rebpuçâs da Silva, escrivão interino, o' os-
erevi-

PBBPEITÜRA DO MUNICÍPIO
Construcçõo de mu»^

Solentiflco & City ot San Paulo Impro-
vemonts quo foi multada em 20$000, de
aooOrdo oom os arta. 2.0 e 5.o do lei 200,
do 11 do moroo de 1890, por ntto haver
cumprido a intlmaçtto quo lhe foi feita
para construir muro no terreno de sua
propriedade, a rua da Bolla Cintra, esqui-
na da alameda Santos, ficando desde ja
novamente Intimada a referida companhia
a, no prazo dé dez dias, dar começo ao
servloo, que devera estar concluído den-
tro do prazo de trinta dias, ambos a contar
dosta data, sob pena do ser o mesmo feito
pela Prefeitura, por conta da proprietária,
com o aooresclmo de 20 o|o pelo trabalho
de fiscalização e cobrança.: ÒIrectorla do Policia e Hyglono, 26 de
abril de 1010.

O director,
Alberto da Costa,

DRS. ANTÔNIO IllüNTO V1DAL e
r.lilZ SILVEIRA — Advogados — Rua
da Quitanda n. 16-A.

Drs. Ootuvto Mendes, Moraes Uarros
Vieira de Moraes Filho e Jos6 OorrBa
Rorgcs — Eserlptorlo: rua da Boa Vista
n. 4 (altos do Banco Allemao) — Tele-
phone n. 216.

Os advogados (Ira. Walklrla Moreira dn
Sllvn, dr. Vcrclngctorlx Moreira da S!l-
va o A. Moreira da Silva. — Esorlpto-
rio e residência: rua Vergueiro, 286.

Os advogados drs. Joaquim Pinheiro
Taranaguá e Luiz de Oliveira Paranaguá
transferiram seu eserlptorlo de advoela
porá a rua Alvares Penteado n. 8S.

Oetiliftfas
l>v 1'crclrn tionics — Ocullsta da San-

to Càsn e da Polyclinlcn ¦"o S. Paulo. Com
pratica dos hospitnes do Paris. — Con-
sultorio: rua Libero Badaro n. 119. Tele-
plione 1931. Residência: rua D. Vcrldlo-
nn n. 71.

Drs. profs. Alberto Bçnçdeltl e Annlhn-
le Fcnnaltca — Clinico oeullstloa — .Ruo
Dr. rnlcSo n. 12. — Consultas das 13 os
10 horas. — Telephone v. 2544.

Advogados — Drs. Lacrtc de Assum-
pgão o José Custodio Soares — Esorlpto-
rio: rua Direita n. 3-A (sobrado)^

ADVOGADOS
Dr. Castello Branco, advogado, enear-

rega-se de cobranças oommoreloes, tal-
lendas, Inventários, executivos e proces-
eos crimes, adeantandò' todos as custas.
Rua do Carmo n. 58 — Rio do Janeiro.

Drs. Jullo Mala, Renato Mala e Silvio
de Andrade Mala, advogados — Esorlpto-
rio: rua da Quitanda n. 19. — Rcslden-
cia: rua Abolição n. 1. — Telephone n.
107 <~ Central.

Tuberculose
Um preservativo do Inteira confiança

o combatente que Ja tem feito verdadel-
ros milagres suo ai

Cnpsulas-nutro-pectoracs de Camargo
Mendes

(creosoto-hypophpsphlto de cal o capi-
t*arft)." * •

Nas drogarias o na pharmacla Gamar-
go — fl. Paulo.

J Escrlptorio de advocacia de "

$ Carlos de Campos |
-= ¦ ^s |

| Sylvio de Campos |
I Praça Antônio Prado n. 13 |
|| Casa Marllnleo — — (l.o andar)

Gtarfjanta, nariz
e ouvidos

Dr. Murlo Ottoni de llczchde — Gar-
gnnla, nariz o ouvidos — Rua S. Bento
n. 14 (l.o andar) — Salnj 6 e 6 — Das
14 ftj 10 horas. — Residência — Rua S.
Cnrlos do Pinhal. 30 — Toleph. 4082

OLHOS, OUVIDOS, JAUGANTA E
NAKIZ — Dr. Bueno de Miranda — Com
pratica de Paris e Vlenna, especialista da
Polyclinlca e Santa Casa de S. Paulo. —
Consultório: run 15 de ir.vembro n. 10,
(altos da Cnsn Rocha). — De 1 fts 3 —
Residência: rua Arthur Frnflo n. 85.

SFurtelras
L. F. Maccorattl — Diplomada pela

Real Universidade de Pavla, approvadn
com ãistlncçao pela Maternidade de .1

IPaulo. Cura moléstias das senhoras e ote.
. • Alameda dos Andradas, 80 (Telepho-''i.e. 

2100).

Drs. Francisco Mendes o Vlctor Sacra-
mento, advogados — Escrlptorio: rua Dl
relta n. 12-B (sobrado) — Telephone n.
153 — Caixa postal, 808 — Endereço to-
legraphico «Condor" — B. Paulo — Tra-
tnm especialmente dó questões commer-
ciaes e de contabilidade; adeantam- me-
diante convênio, o necessário porá eus-
tn»' e em empréstimos com garantia hy-
pr.thecarla da prédios no capltol.

PREFEITURA DO MUNKHPIO
OONSTRUCÇÂO DE PASSEIOS

Faço pubJlço que, no» termos do cap. IV
do AoM n. fâ, de 14 de junho de 1915.
e dôntró dç> prazo de 60 dias.lmprorogaveis,
a cóntajr de 11 do corrente mez, deverão
os proprietários de casas, o terrenos con-
slrulr ôs necessários passeios até á largura
de 3 metros na rua Prates, entre as ruas
Ribeiro do Iylnia e Três Rios. devendo a
pavimentação ser feita com concreto de
pedregtilho, com argamassa de cimente-, cy-
lindrado com rolo picotado, tendo traços
para formar quadros de om,soxom,so.

No caso do serem construídos os passeios
depois da terminação do prazo acima refc-
rido, ^ deverão os interessados communicar
isso" á Prefeitura, afim de, verificada a vo-
racidade da communicação, ser feito o can-
cellamento do imposto de 20 réis diários
por metro linear de guias assentadas, a
contar do 11 do corrente, até a data da con-
cinsão do serviço.

Esse Imposto não comprehende os pas-
«cios construídos dentro do prazo de 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujeita-
rão á fiscalização municipal e ás proscri-
pções da Prefeitura rolatlv"' ao matéria'
que deverá «er'empregado e a tudo o mais
que seja julgado indispensável á solidez e
A boa esthetica dos passeios, devendo, para
isso. o construetor dar aviso, á Directoria
de Obras, com antecedência de 24 horas,
afim de que sejam examinados e acceitos
os materiaes a empregar,' sob pena de
ícrem desmanchados os mesmos passeios
£ mantido o imposto, como si não tivessem
íido construídos. Os proprietários são obri-
çados a mantel-os em bom estado de con-
jrrvação, sob pena do pagarem o referido
imposto.

Diroctoria de Policit Administrativa e
Mygieno, n d> abril de ifjifi. 3630 da fun-
nação do S. Paulo.

O director interino.
JOSÉ' GONZAGA.

iBl

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE
NOSSA SENHORA DO CARMO

De conformidade com o quo dlsp3o o
art, 72 parngrapho 2.o do compromisso,
seríl colobroda no dia 3 do corrente, as !
e mela horas, uma mleaa do 7.o dia, poi
alma do nosso caríssimo Irmão Vletoi
Antônio de Mello,

Para esse acto de caridade e rollgitto
silo convidados todos os caríssimos Irmílos
terceiros, bem como os parentes do finado
Irmão.

¦ 3. Paulo, 1 do maio de 1916.
O l.o procurador da egreja.

Lecclona bordados 
' a bronco, a matiz,

renda lrlandezo, etc. A 10*000 monsoes,

3 vezes por semana.
Dirigir cartas no esorlptorld desta fo-

ihn a H. Azovodo.

Drs. Dnrli) Ribeiro, Sl(|uelra Campos
Flllio o Goutrnn Reis têm o .seu esorlpto-
rio á rua Dlreltn n. 2 (sala n. 5) — Ca-
sn Tietê.

Engenheiros
GUSTAVO DE LAKA CAMl'OS — en-

genhelro — ALEXANDRE ALBÜQCER-
(èUE — arehlteeto — oonstrucçOos, re-
formas, confecção de projeotos o orça-
mentos, eto. ConstrucçOes a prazo. Rua
S. Bento n. 26.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO

/t»VO«A»OM

4 16-A - Rna da Quitanda • 16-A ?
1 Telephone n. 2.628 £
¦?????_???????*

Luiz Ban-eto & Comp. — Kngenhelrot
~ Empreiteiros — Agrlmensura, Aroh -
toolura, Concreto armado. Água e Exgot-
tos — RUA DO CARMO n. 11 — Solas.
1 e 2, 1.o andar, frente. -

Dentistas
Dr. Ilunsnn — Dentista e medico, es-

peelallsta de moléstias da bocea, osso ca-
rlodo. etc. — Run Quintino Bocnyuva n.
4. — Tom'- r> ascensnr.

Nlcolnu 1'epl —- aablnete dentarl. for-
neeido de appnrclhos electricos modernls-
slmos. Trabalhos garantidos. ExtraccOes
de dentes e nervos, sem dôr. Rua Direita,
10-C. (Photographln Rlzzo).

ÁLVARO OASTELLO
UBIRAJARA PINTO

Ruo da Boa Vista n. 11 — l.o andar
Telephone. 3428

PROP; VIEIRA SALGADO K NEVIO
BARBOSA — Especialistas respectiva-
menle em dentaduras • trabalhos de pon-
te — Consultório: rua 15 de Novembro
43. Tolephnnr). n. 1.891.

Josó Rossl, archltecto-eonstructor —
Ccnstrucçao, augmentos e concertos de
prédios. Projeotos o orçamentos — Es-
crlptorlo: rua S. Bento, 14 sala 18, nó 2.n
andnr.

Frank Illrst HebbluUiwnite — M. Inst
C. E. — Engenheiro Civil — Rua da Qul-
tnndn. 10-A — S. Paulo — Telep. 1001.

Prof. A. Betourl
GRflPBObOSO

Consnltado por voltos eminentes do
Brasil e da America do Sul

«» Consulta das 13 ás 17 horas

Rua Araújo n. 10
lELEPnONE. 48-58

labellitle*
Dr. A. Gabriel da Volgu — Juiz do dl-

relto em disponibilidade, ll.o tabelllflo —
Rua S. Bento n. 42-A. em frente ao Oran-
de Hotel, aberto normalmente de 8 as 17
horas. — Telephone, 2210 — Residência:
run Tamandaro n RI — Telephone 237

A Ifredo de A Im e ida —
Gabinete: rua Libertí
Jfadaró, Qfí - lel.271H

Mlchclc Clppnrronc — Cirurglio-den-
tist~ —Cura rapidamente, com garantlo
e sem dôr, qualquer moléstia dos dentes
e da bocea. — Consultas das 2 4s 5 hr
ros. — Ruo de 8. Bento n. 92.

Dr. Fernando Worms — Clrurgliio-den-
tlstn. — Longa pratica. — Trnbalhos ga-
rantldos. — Praça Antônio Prado n. 8 —
Telcphones: 2057 e 2702. — Residência'
run General .Tardlm n. 18 — 8. Paulo.

Veterinário»
DR. EMÍLIO CRUZ, medico voterlnn-

Ho — Espeelollsta em moléstias da covol-
los, muores e ciles. O pagamento no acto
dos serviços proflsdlonacs. Rua Vlctnrb,
ãi. Telephone. 1.701.

AnaJyses
Chlmlcn c inlcroscoplu clinicas — dn

phnrmoceutlco .Malhado Flllio — Labo-
rntorio: rua de 8. Bento n. 24 (2.0 an-

s dar) das 10 horas As 5 da tarde. — Tele-
phone 2572 — Residência: rua Barrn
Pnnrln n. 10 — Telenhone. 8R0R.

Corretorett

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUCHE

(KSPKCIALIHTA)
Com pratica dn clinica do pior. Hullnol, A» Paris
CONSULTÓRIO: Rua Direita n. 43, dna 8 A»

4. — Tolophono n. S.0JJ. •
ItKSIDRNOIA: Avorüda Paulista n. 144. — 1«-

iophono u. S.844.

Corretor olTIciur A. Mlirtlifs dr. Cuulin
— Incumbe-se do comprar e vender
acçíica do Comp., apólices estaduaes e fo-
deraes, debontures, letroB do câmara mu-
nlolpal, levantar empreatlmos sobre hypo-
thecas de prédios, terrenos e de fazendo?
ngrlcolns, comprar e vender prédios, ter-,
renos e fazenda? rigrlcç-los e mais trnns-
acçBes concernentes C. suo profissão. Es-
crlptorlo na Galnrio de Crystal. sala n. 15.
Telephone n. 3.082.. • ' . -.

Tratluctorèft,

Massagista
Arlliur Llndcrilohl — Formado pelo

Instituto de Massagens o Gymnostica
Medica Sueca do prof. Unman, Stockolmo
— HOTEL SUISSO, largo do Paysondu*.
n. 88 — Telephone. 1721 — 8. Paulo.

Mospitaes

%

li*m

"INSTITUTO JPAULISTA" — Este es-
.tobeelclmento recebo doentcB do molestlae
medlcaa, cirúrgicas, nervosas e mentaeB;
compOe-se de:

Sanatório — Cnsn de Saúde — Pavl-
Uião de Pliyslolhcrnpln o Hotel.

Nao se oeceltam doentes de moléstias
contagiosas.

Admlttem-sc parturlentes.
Aberto a todos os facultativos.
Os mais reputados clrurglües de S

.Paulo operam no Instituto Paulista,.' 
Qualquer intervenção cirúrgico faz ob-

Jecto de contracto fi parte com o medico
operador.

i A gerencia e responsabilidade perten-
cem aos gerentes arrendatarloe; Mr. e
Mme. Emílio Toblas, com quem deverão
ser tratados todos os negócios do eetabo-
leclmento.

í Pedir prospectos e vêr annunclos deta-
Jhadoa ao» domingos no Jornal "O Estado
de S. Paulo".

j Caixa postal, 947 — Telephone, 2248.—
Avenldu PanUata n. 40-A (rua particular).«. PAULft

ANDRE'A DO% tradüctor e Interprete
nommerclal Juramentado' para o Inglez.
allemíio, francez, Italiano e hespanhol.-—-
Kserlptorlo: rua Direita n, 8-/: (3.0 an-
dar) n. 8. —Horas: 7-9 do mafthff. Cal-
xa postal, 1810 — Telephone, 3837.

¦EUGKNE HOLLENDER — Traduotor
publico paro o Inglez, allemllo, francos,
Italiano, hespanhol e hollandez. Traves-
sa do S', 7, sobrndo. Telephone, 501 —
Caixa postal, s (minúsculo). Ender. Te-
legr. Hollendor — S. Paulo.

Emílio de Figueiredo — Traduotor pu-
bilco Juramentado, contador o perito Judl-,
ciai legalmente habilitado. Rua de S.
Hento. 2. Cnlxa n. 024. Telephone. 1213,

Gomes DOS sumos

Jardim de Académus
A' venda em todas as livrarias e na ad-

ministração do " Correio : Paulistano ". ? ~

1'reço, 3$ooo réis;-pelo Correio, 3$5ob.

Dr, Rubiõo ffleira ..
1'rofessor ile clinica médica

Rosidonoia: Rua das Palmeiras, 9
Telephone, 1814 -. E«crlptnrlo: Rua
José Bonifácio, 13-Da 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

CASA BRANCA

Faço publico, de ordem do sr. prefeito,
que, pelo prazo de izo dias, contados desta
data, se acha aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. 867, de 16 de fevereiro
de igiâ.

Versará a concorrência:
a) — As armas da cidade de S- Paulo,

comprehendendo um escudo, com suai cõ-
res, níetaes, peças e figuras, ,e também os
ornamentos exteriores,, tudo adoptado e dis-
,iosto de accôrdo com as regras da arte
heráldica; ,:¦' . 

' 
v:-

b) — essas armas, tanto quanto possivel.
devem symbolizar os feitos do passado, des-
de.a fundação da cidade até,aos nossos dias.
sciido garantida plena liberdade de conce-
pção artística aos concorrentes;

c) — os projectos dos concorrentes de-
vem conter:

1 — Desenhos, em duplicata, coloridos
naescala de 1:5, para' ali armas apresenta-
das; ,

a — desenhos, em duplicata, em linhas t
pontos, para as diversas cores, conforme
.13 convenções heráldicas, na escala de I :SO.
para as armas apresentadas;

3 — memorial explicativo e justificativo
da sua concepção. ,

Os projectos apresentados ficarn perten-¦:endo á Municipalidade. ,
Os projectos-não serão assignados pelor

autores, mas marcados com um emblema,
pelo qual possam ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados e la-
orados, serão recebidos na Directoria Gera,
da Prefeitura, até ás 5 horas da tarde do
iltimo dia da concorrência, 17 de junho
;;roximo futuro, ahi recebendo numero de
jrdem, e delles se passando recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia útil seguinte — ip de junho — serão
publicamente abertas todas as propostas, na
Oirectoria Geral da Prefeitura. Serão ex-
.'luidos do concurso os projectos que conti-
verem erros technicos ou concepções mons-'.ruosas-

Os projectos acceitos serão expostos em
:ogar publico, de fácil accesso, durante o
prazo de 30 dias, findo o. Qual será feita a
.assificaçáo dos projectos para l.o, 2.0 e

J.o logares.
O projecto classificado em l.o logar será

o escolhido para as armas.da cidade de S.
1'aulo, para o uso conveniente. .

A acceitação e classificação serão feitas
por um Jury, composto de cinco membros
«colhidos e nomeados pelo prefeito. Da ac-
ceitação e classificação dos projectos serão
lavradas actas, assignadas por . todos os
membros do Jury.

Caso o Jury entenda que nenhum dos pro-
icctos merece classificação, será aberta no-
va concorrência, por egual' prazo.

Haverá um prêmio de Í2;òoo$ooo, outro de
uouoifooo e o ultimo de-500$ooo para os
projectos classificados, respectivamente, em
1.0, a-o e 3.0 logares.

Além dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
menção cm que constará, a classificação.
Js autores dos outros projectos receberão
menção Ua acceitação. A entrega, dos pre-
mios será feita após a publicação da classi-
ficação dos projectos no jornal official da
Prefeitura. ... -

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, i,j de fevereiro de 1916,
303.0 da fundação de S. Paulo.

O Director Gera!,
Arnaldo Cintra.

GYMNASIO DA CAPITAL DO ESTADO
DE S. PAULO

Do ordem do cxmo. sr. dr. Augusto
Freire da Silva, director desto Gymnaslo,
communlco aos Interessados quo, no dia
2 de maio, serão chamados a exames os
candidatos aos seguintes exames:

8 horas da niunhil
Prova cscrlpto de arlthmettca para os

seguintes cxamlnondos quo requererão o
2.0 anno vago, para matricula no 3,o
anno:

Carlos Fernando de Barros
Alolde Flores Penteado
Carlos Américo A. Botelho Filho
Fausto Guerner
,T. Barros Sousa Aranha
Carlos Aguiar Maya.

11 horas
Prova graphlea de desenho paru os

candidatos a matricula no 2,o anno e
que foram approvados nos exames do l.o
anno vago.

Secretaria do Gymnaslo da capital, £V
do abril de 1916.

O secretario,
Arruando Tinto Ferreira.

EDITAL N. 0
Sorteio de loiras dn Câmara Municipal de

S. Paulo, do empréstimo contrnhido
de áccOrdò com a lei n. 270, de 30
do setembro do 1800

Do ordem do sr. dr. Inspcctor do The-
souro Municipal, faço publico, para quem
interessar, que foram sorteadas, paro se-
rem resgatadas, de l.o do maio próximo
futuro em deante, os letras do empréstimo
Bupra referido, que tem os números se-
gulntes:

2847
3151
320D
3301
334(1
3152
3521
3525
3011
3758
3808
3912
3947
39S1
4171

Egualmento serBo pagos do dia l.o de
maio de 1916 cm denntc, & vista dos res-
pectlvos coupons, os Juros do mesmo em-
prestlmo vencidos nessa data.

Thesouro Municipal de S. Paulo, 20 de
abril de 1910.

O Thesourclro,
Orlando de Almeida Prado.

IRMANDADE DO SS. SACRA-
MENTO DA CATHEDRAL
DE S. PAULO

SERVIÇOS DO CEMITÉRIO
De ordem do caríssimo irmão pro-

vedor, convido os interessados a
apresentarem as suas propostas pa-
ra a execução dos serviços de pe-
dreiro, no cemitério, 'constantes do
Regulamento em vigor, até sabbado,
6 de maio próximo, ás 18 horas, ao
administrador, que prestará as in-
formações precisas, diariamente, na-
quelle local, das 8 ás 10 horas.

As propostas serão abertas a 7 do
p. v., em sessão da Mesa Adminis-
tratjva.

S. Paulo, 28 de abril de 1916,
CASTRO PEREIRA,

3.0 secretario.

71 1259
82 1311
87 1370
239 1502
291 1575
050 1747
712 1924
802 1957
984 2274
1004 2328
1073 2415
1149 2440
1151 2450
1191 2453
1224 2571

4401 0261
4500 6765
4532 6837
4597 6952
4601 7006
4020 7049
4085 7092
4822 7177
5206 7237
5441 7252
6627 7332
5683 7348
5a96 7411
6190 7418
6217 7443

Pequenos aniHiras

REÕEBEDOBIA DE RENDAS DA
CAPITAL

Imposto sobro capital empregado em
prédios urbanos do districto fiscal da
Capital

Estando se procedendo ao lançamento
do Imposto sobro capital empregado em
prédios urbanos, do districto fiscal da ca-
pitai, de ordem do sr. dr. A. Pereira de
Queiroz, administrador desta Recebedo-
rio, convido os srs. contribuintes que r.o
Julgarem prejudicados com os lançamcn-
tos a comparecerem na segundo secçüo
desto Recebedorio, afim de apresentarem
snas reclamações, INDEPENDENTE DE
REQUERIMENTO, fazendo nessa ocea-
slão suaa declarações sobro o valor das
propriedades e. apresentando os títulos
do acqutslç&o ou 03 controctos do con-
slrucçao, nos termos, do artigo 12 letras
A e B, n. 2, do docreto n. 2621, de 24
do dezembro do 1916, para serem corri-
gldaa quoesquer. Irregularidades que se te-
nhara dado ou que so venham a dar no
correr do serviço do lançamento.

Segunda SecçSo, em. l.o de abri! de
1910. . .

. O-chefe,
Adolpho Xavier Itiihcllo

2,n PRAÇA

O dr, Miguel de Godoy Moreira e Costa
Sobrinho, Juiz de direito da i.a vara
eivei e commercial de S- Paulo.

Faço saber aos que o presente edital vi-
rem, que o porteiro dos auditórios, João
de Sousa Dias Batalha, ha de trazer a pu-
Wico pregão de venda e arrematação, a
quem mais dér e maior lanço offerecer,
no dia l.o de maio, ás 13 horas, á porta do
edifício do Fórum Cível, á rua do The-
souro n. 2, os bens abaixo descriptos, pe-
nhorados a Miguel Romano e sua mulher,
no executivo hypothecario que lhes move
Joií Patrício Fernandes, a saber: —Um
jobradr» de dois andares á rua Brigadeiro
Giivão numero 1. — freguezia de Santa
Cícilia, desta capital, fazendo esquina com
a ma Pyrineus. medindo a frente 26 me-
tros e 20 centímetros e para a rua. Pyn-
neus, 7 metros. No pavimento térreo, para
o lado da primeira rua, tem 3 jancllas,
( rerta c 1 portão de madeira, c para o
lado da segunda rua 2 portas. No compar-
tir...nto superior, ao lado da primeira rua,
tem'4 jancllas e para a segunda 2 janeUas,
e com 7 commodos, e no pavimento térreo
6 commodos- Tendo como dependência um
telheiro. Dito sobrado vai pela segunda vez
á praça, por não ter encontrado lançador
na i.a. pelo que a sua avaliação, que é de
23:000$, foi reduzida a 20:700$. Uma casa
á rua Pyrineus sob n. to (antigo n. 8),
freguezia de Santa Cccilia, desta capital,
medindo 5 metros e 50 centímetros de
frente, por 26 metros e 20 centímetros da
frente ao fundo, dividindo de um lado com
o sobrado já descripto, e por outro lado
com Pedro Viasine e pelos fundos com
Jíisé Relojoeiro. com 3 commodos, um
barracão nos fundos, um telheiro e um
tanque. Dita casa vai pela segunda vez á
praça por não ter encontrado lançador na
i.a, pelo que a sua avaliação, que é de
7:ooo$ooo, fica reduzida a 6:300$ooo. Um
sobrado á rua Santo Amaro, sob n. 58, fre-
guezia da Consolação, desta capital, me-
(lindo de frente, prédio e terreno. 36 me-
tros e 70 centímetros, por 90 metros da
frente ao fundo, tendo cinco janeUas, 2
portas e 1 portão de ferro na frente do
conípartimento térreo, e com 16 commodos.
No compartimento superior, 4 janeUas e 3
portas com saccada, e com 9 commodo3
O sotão tem 3 JaneUas na frente e 3 com-
modos, dividindo, o referido sobrado, de
um lado com Americano Pires Campos, de
outro lado com d. Uonor Freire Gomes e
seus filhos c pelos fundos com pessoas des-
conhecidas e com a travessa Rodovalho.
fundo este onde o terreno se alarga a 137
metros. Tendo como dependência um te-
lheiro. Dito sobrado vai pela 2.a vez a
praça por não ter encontrado lançador na
t.a, pelo que a sua avaliação, que * J"

Pensão hotel Moraes
tem sempre commodos reservados para ai
exmas. famílias, dispõe de refeitório e me-
sas reservadas para as mesmas; as refel-
çSes s?o das 10 ás 12 e das 17 ás 19 ho-
ras. Preços módicos por mez e diárias. Opti-
mo cozinheiro. Recebe pensionistas exter-
;os e internos. Largo Paysandu', ns. 12, 14

e 16. Ü. Paulo, em ponto central, a 5 minutos
das estoçRcs'ferroviárias.

Livros usados e novos
Lafnyotto — Das cousas.
Lafayotto — Das familias.
Macedo Soares - Código Ponal.
Ou vondor ou comprar è só na Livraria

Popular de
L. GARDELLI

Rua Quintino Bocayuva n. 3õ-D

mdi o 5

é de
j5:ooo$ooo, fica reduzida a 4o:soo$ooo. K
para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente, que será affi-
xado e publicado na fôrma da lei. S. Pau-
Io, 15 de abril de 1916. Eu. Canuto de Cm-
vêira, escrivão interino, o escrevi. — Ali-
guel de Godoy Moreira e Cosoa Sohniiho.

¦1 _' m

Rio de Janeiro

HOTEL AVENIDA
0 maior e mais importante
do Brasil podendo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si«
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida IUo

Branco (Antiga Central)
diária, completa

a partir de 10^000
End. Telgraphico: AVENIDA

EIO DE JANEIRO

Fundição
Elro parn transmissão (In diversos tnmnnhoi, po-

Hks grandes e pequenas. Rodas com eixo pa» va-
Konr-tcs o usadas, vmulom-so pola meíailo do loiro
batido. Materiaes de ferro fundido, tubos para| en-
cannmoctos. ( alias pnra dçsearKa, rnaroa Brasil -
1'reforlda o llrilla, capacidade do ir. a 20 litros.
Hygientcan. Preço barato. ^'"«««"JffiíliJKS?"
(O do Cnmbuey, 41. — O. FIOHEEITlMi.

Avisos Religiosos

JUKY

Alfaiatarias
Recommendaveis

Alfniatnrln — Vieira Pinto & Comp. —
Itua Boa Vista n. 49 — S. Paulo.

Onsa Haunler — Alfaiataria oe primei-
ra ordem e secçüo completa do artigo» fl-
nos para homens.

Rnn 15 do Novembro n. 89.

Hotel recommendavel
Hotel tíelin Vista — Hua boa Vista n.

Ú. — Teiephone, 210 -,- Caixa postal,
311. — Endereço telegraphleo "Sartl".

Supplemento na Galeria do Cryetal. —
Hotel de primeira ordem.

Estabelecimento
de loteria

Casa Dolivuca — Agencia ueral da i,o-
teria de S. Paulo — Rua Direita n. 19 —
Caixa, 36 — Endereço, telegraphlco "Do-
UvftM". e= 8. PftUlQj '-- - -

A 3 do andante foi installada a 2.a ses-
são do jury, sob a' presidência dò dr. Ç.
Manso. Foi nesse dia julgado o reo Vir-
gilio Athanasio (tentativa de morte).

Defendido pelo advogado capitão Pedro
Thomaz P. de Oliveira, foi o réo conde-
ninado a io annos de prisão cellular.

A 4, foi submettido a julgamento o reo
Silvestre G. dos Reis (morte) .Defendido
pelo advogado sr. Renato da Gama Pan-
toja. foi o réo absolvido. '; ;

Na data de 4, ás 8 horas da noite, foi
julgado J. Pedro (furto). Defendido pelo
advogado Renato G. Pantoja, foi absol-
vido. . .

Neste processo, no julgamento, funccio-
uou como presidente o sr. dr. Alfredo C.
Pinto, juiz de Palmeiras.

A Si foi julgado Domingos Marino, pro-
nunciado no ml. 294. paragrapho i.o, com-
binado com os artigos 13, 39 e 63 e paragra-
pliosi 2,0 c 7.0 do Código. Defendido pelo
advogado Renato Pantoja, foi aquelle ab-
sorvido!

A 6, foi julgado J. Guimarães, art. 20-|.
paragrapho 2.0 (morte). Defendido pelo
advogacL Renato Pantoia, foi o réo absol-
vido. ,

Com este processo ficou encerrada a 2.a
sessão do jury da comarca.

Nota. — O cxmo. sr. dr. promotor pu-
blico e o advogado sr. Renato da Gama
Pantoja felicitaram ao juiz de direito de
Palmeiras e este agradeceu,

, ,'Tr-,ii:rír;r-.tó .1'" O Casa Rranca .).

Coronel Manuel Franco do Amaral
A famíliaJFranc© tio Amaral

convida os parentes e amigos daquelle cariulioso chefe para assis-
tirem à missa de sétimo dia, a realizar-se quinta-feira, 4 do corrente,

ás 9 horas da manhã, na egreja do Santa Cccilia.

CASA DE BANHOS
Run Conselheiro Chrisplnlano n. 25
Alugam-se ahl uma bolla sala a uma

saleta d» frente, com todo o conforto e
hygiene.

25. rua Conselheiro Chrisplnlano, 25

¥SA SERftVALLI"
GRANDE OFFICINA DE COSTURA

Rua Florcncio de Abreu, a, sobrado (Wr-
go S- Bento) — Telephono 271a

MME- ANTONIETÀ SERAVALLT

iOBILIA
Familia de tratamento, que

parte para a Europa, vende
perfeita e elefante mobilia
para salas de jantar e de vi-
sitas, estylo_ inglez, e mais
moveis e obíectos. ;• •

Ver e tratar í rua Auêjus-
ta, n. 323, (perto da Avenida
Paulista) dei. ás 6 horas da
tarde.

íris Theafpo
Companhia Cincmatographica Brasileira

HOJE — Segunda-feira, 1.0 de
maio de 1916 — HOJE

Magnífica soirée acadêmica — Um gra-n-
de film de grande espectaculo11! -—Um
filtn de; verdadeira arte... — Uma bella

peça theatral — Extra programma:

THEATR0 AP0LL0 THEATR0 S. J0SE'
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

RUA D. JOSÉ' DE BARROS N. 8
Empresa Paschoal Segreto

O PERDÀO
Obra sensacional extrahida do celpbre

romance do grande cscriplor Georges
Ohnot, "i,c droit do 1'enfant", pela fabn-
ca "Le Film d'Art", em 8 grandes actos.

Misí-en-scenc deslumbrante « mterpre-
tação magistral, no papel de protagonista da
formosa' artista mme. Ramíy.

Grande Compagnih Dialettale "Cittá di
Napoli" — Direttore-proprietario: Cario
N'linziata. _„™
HOJE—Segundn-felra, 1 do maio—HOJE

A's 20.45
Grundioso espectaculo cm honra c hene-

lido de Oarlo Nunzlnta
DESPEDIDA DA COMPANHIA

Estrêa da hllarlantlaslma pochade em
X actos: ' . „

= 0

Amanhã
Apresentação da notável, bella e fasci-

nante actriz russa mlle. Makowslca, no emo-

Ciònátii» «l™ f^ÀNÍÂ- \ r>OiMADORA, ravllhosn macaco Intelligentc.

ojjuuli
(Gênero livro. Só pura homens)

Hilaridade — Elso —. Gargalhadas con-
stantes.

GÂSINO ANTARGTICÂ

Terminará, o espectaculo com um MA-
ONIflCO ACTO DE CAFÉ' CONCERTO,
no qual tomam parte, por obséquio, os
artistas: La Romanína, cantora interna-
clonal; Ernesto do Faleo, melodista na-
politano; La Fouger, cantora franceza;
Lulza do Camellts, oançonetlsta napoli-
tana; Gennaro TrenzI, cantante; Olga
Brandlnl, estrella italiana, celebre prota-
gonistá do flim Quo-Vadls?; Les Minino,
duetto oomiço italiano; M.0110 Peter, o ma-

Grande Companhia de Opera Lyrica Itália-
nà Rotoli o Biloro — Maestro dirc-

¦ ctor de orchestra: cav. Artu-
ro de Angelis

HOJE — Segunda-feira — HOJE
A's 8 e 3|4

Andréa Chenier
Opera em i actos — Musica de U.

Glordano
Ettoro Bergamaschl, Ugo Marturano,

Elvlra Galoazzi, Virglna Cacloppo, Amélia
Frabettl, Mlchele Flore.

Bilhetee a venda das 10 as 18 horas na
CHARUTARIA. MIMI, rua 15 ão Novem-
bro n. 58, o depois na bilheteria do thea-
tro, aos seguintes precoo:

Camarotes e Frisas . . . 40$000
Poltronas  8$000
Amphitheatro e baleao. 5$000
Galeria numerada . . . 3$000
Geral  2)000

Empresa South American Tour

TournCc do'dr. Clirlstliino de Sousa, dft
qunl faz parlo u fesfojridu nclrl/. Abi'
Itnll Mala. . 

3 do maio
ESPECTACUIíO 0E CALA

Despedida da còmnanhia

Hoje — 2.a-£eira, 1 de maip — Hoje
.A's 1945 e ás 2i,4S

Outra Premiére
com a ehgraçadissima comedia norte-
americana em 3 actos, adaptação de
Casilvá, grande suecesso desta com-
paiihià

:: Precisa-se de crianças ::
Cirande suecesso por Augusto

Campos, Antônio Silva, Abigail
Maia, Herminia Adelaide, _ EHs?
Campos e de toda a companhia.

3 actos de gargalhadas It
Suecesso sem limites II

Quarta-feira, 3 de maio
SELECTA MATINE'E

Kntrailn-Cnilelrn franca par» erlanja»
Brevemente Brevemente,

LAGARTIXA

¦
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12:Q00$000
em prêmios, só para ¦

ÜIO ASSiGNANTES
„,..iM1iii ii—I.. — ..Q-I n a———

Ua

ir%o & 1 gnatura,

PREMI a

SL* ikNXXB CONCÜ

Desde esta data até
30 dei

RSOl24$QQO
oríeio em começo de julho

rido na Casa Michel, rua Quinze de V^.^.l^^^^-'^ ISS ^^^ • - - ([c Novembro na. 25 e 27

^^^^^^ÊÊ^^Ê 10 0 premlO ' Adquirido na Casa Mappin, ruáQuinze de Novembro, 26 Allciuã, rua Direita na. lü, 1.8 c 20 13.0 -prêmio •Adquirido'na "C 
as a 'Mappin, rua Quinze de Novembro n. 26 • 1 ^^^^^^jÉI^^M

21.0 pruilllO - Adquirido na Casa
Allemã, rua Direita,, 16, 1S e 20

fc prêmio - Ouro 18 kilates * Adqui-
B&o na Casa -'.Michel, Eua Quinze

DÉSCIÍIPÇAO DOS PRÊMIOS:

i.o prcmlo i— Loto-de terreno-n. 11 dij

quadra. 2-A, no bairro do Indlanopolisl

desta capital, com"uma süperflcio de 500

metros .quadrados,'" com 10 metros de íren-

te sobre'a avenida Rodrigues Alves, por

B0 metros de fundo - Vulor, 2:000$000.

9.0 prêmio — Uma esplendida cama da

¦casado, de bronze dourado a fogo e com

desenhos em rolevp. Colchão de elástico,

$udo da melhor fabricação inBleza. Este

prêmio se completa com um colchão do

cllna vegetal írunceza, oom capa de li-

Bho, dois travesseiros de penna e uma es-

Plendlda colcha em Unho irlandez com.

rendas tecidas a mão e appUcaçôes de

seda. Os travesseiros levam as suas cor-

respondemos fronhas — Valor, 1:050$000.

9.0 prêmio —. Loto de terreno n. 6, da

quadra 2-B, no bairro de Indianopolis,
oom uma superfície total de. 500 metros

quadrados, oòw 10 metros de fronte so-

bre a avenida Açoce por 60 metros de

fundo — Valor, ií250$000. d.o prêmio —

Lote do terreno n. 19, da quadra 2-B, no

balrr.o, , Indfanopol^,. desta^'"capital, 
'com

unia superfície total dê 
' 
460 metrús"qüa-'

arados,., com 10 metros do frente sobre a

alameda Cahetés, pòr 40 metros de íun-
do Valor, 800$000. 5.0 prêmio — Um ar-
ils.tlco reloglo-savonette, do ouro. 18 k.,
da' afamada <mãrca_ Nafdin, para cava-
iheiro, de três tampas — Valor, G5.r,§000.
(l.o prcmlo — Um Jogo do dormitório,1
para solteiro, em embuya natural, oom-

posto de um guarda-roupa oom espelho
"biseautê", uma tollette com espelho "bl-

eeaute", uma cama com colchão de elastl-
co reforçado e uma cadeira —. Valor,
500Ç00O. 7.0 prêmio —Um artístico rclo-

gio-torre, de roble, norte-americano, mar-
cando horaa o meios horas, de um metro
e'87 centímetros de altura r— Valor,
445$000. 8.0 prcmlo — Um artístico re-

loglo para cavalheiro, ouro 18 k., da. afa-

mada i maroa Nardln Valor, 450$000.
O.o prêmio, «— Um artístico relógio para
cavalheiro, ouro li It, da afamada mar-
ca Nardln — Valor, 4108000. , 10.0 pre-
mio — TJm Jogo de yostlbulo, em.Junoo
natural,'" 'para •-saí&ttd/half- ôtt^dralm;

.iiJriogití.jfj oosasrfl osoilll

Kl"'.- - -
com "peças desarmavois, composto de um
sofá, duas cadeiras e uma mesa — Va-
lor 810$O00.- ll.o prcmilo — Um artístico
grammophonê marca "Guarany", caixa
com desenhos em cOrcs. Braço systema
"Vlctor", Roproâuctpr. "Columblá" r—
Valor, 800$000. 12,q ...prêmio — Um ar7
tistico relógio para senhora, ouro» 18 k.;
da afamada marca Nardln — Valor, 295$.
18,0 prcmlo — Um grupo para escrlpto-
rio, composto de uma blbliotheca glrato-
ria, bureau estylo franoez, um banca
com almoíada, tudo em embuya r— Va-
lor, 2008000.. ld.o. prcmlo —r Um esplen-
dldo tapete do Bmyrna, de 8 metros do

oomprlmentb é t de largo, cOr celeste cia-
ro r-: Valor, 255$0U0. 15.o prcmlo =t Um

artístico relógio para senhora, ouro 18 k.,
da afamada marca Nardln *«r Valor, 2509.
16.0 prcmlo — Um artístico grftmmopho-
ne, marca "Wagner", palxa oom oolümnas

japonezos. Braço systema "Vlotor", oorda
dupla.. Reproduotor ^Especial ps Valor,
230ÇOCO. 17.o prcmlo !— Um artístico

'!vramrriOJÚono^^á'rta!''',DoilIzêttl,,; -"caixa-
'//'.liT.A/ínn/U<)fl >' '¦¦..''>'¦'' ¦¦'¦• '••-,',

"New-Stylo". Braço systema "Victor". Re-
produetor "Especial" — Valor, 2208000.
1,8.0 prêmio — Um artístico grammopho-
ne marca "Verdl". Braço systema "Vi-

ctor". Reproduotor "Especial" — Volpr,
200$000. lD.o prcmlo —: Um terno de
frack superior, sob medida; a vontade do
sorteado, a cOr e a qualidade da fazenda
confeccionado na Importante alfaiataria
"A Importadora", rua Direita n. 4-A, até
o valor do 170$000, 20.o prêmio — Um
impermeável de superior qualidade, im-

portado, para frio e chuva — Vulor,
165Ç000. fll.o preinlo— Um esplendido
"necessalre" de viagem, Importado,
esmeradlsslma confecção —¦ Valor,
1508000. 22.o prcmlo rr- Uma poltrona
modelo "Morris", oom almofadões em vel-
lüdo beijo, feita em Jacarandü da Bahia,,

própria para leitura, e seu correspondente
portá-Hvros tt. Valor, i45$000. 23.0 pre-
mio s== Um terno de paletot sacco, sob
medida, a vontade do sorteado a oOr e

qualidade da fazenda, confeccionado na
importante alfaiataria *A IMPORTA-
DORA", rua Dlroita n. 4-A, atô o
•Vtiior üe 1403000. .,24.0 ..íwwuloj ^irUmr
:c:5 .if^MMf? Mi''1 O" : ¦' -;VV"'
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esplendido "necessaire" de viagem, lm-

portado, esmeradlsslma confecção -—Va- .. " 
n ¦ ,¦

L, 135$000. 25.o premlb ^ Um sobre- 24.0 jreniiO 
- AdquiflAo M.Jj

tudo sob medida, a vontade, do sorteado Alleina, iua Direita ns. lb, 18 e JU.

a cOr e'qualidade'da fazenda, confeoelb-
nado ria ¦ importante alfaiataria "A IM-

PORTADORA", rua Direita n. 4-A,
até o Valor do 1305000. 20.o prcmlo

Um "artístico 'grammophonê marca
"Especial", braço systema "Vlotor", re-

produetor "Exhlbltlon" — Valor, 125$000.
27.0 prêmio — Um terno do paletot sacco,
sob medida, 

"ã 
vontade do sorteado a cOr

0 qualidade da fazenda, confeccionado na

importante alfaiataria "A IMPORTA-
DORA", rua Direita n. 4-A, — Vá-
lor, 12Ò$000. 28,o prcmlo —i Um artls-
tico grammophonê marca "EBpeolal",

braço systema "Vlctor", reproduotor
"ExhlblUon" — Valor, 115S000. 20.O pre-
mio r-= Um impermeável de superior .qua-

lidado, importado, gosto especial para ca-

valholro -s Valor", 105$00O. 80.O prêmio
Uma manta de viagem, pura li, mate- • • • - ' •'- 

^_ _ lrll«»««-í
rlal durável, comprimento um metro • 85 15.0 G 12.0 premlOS-OMO lSMateí-, ;¦

centímetros e largura um metroo pinco Adquiridos na Ctiaa Michel, raa^tti«a,

mA^&é#<ma«iWim^ ü .¦.*;*> ¦,,, 4p; Ng^inhio ns, ?5^,2^„ .,,,.í^,
," ;. - -- -.VusfS ,S sl -^jivíi êJhJ-v .*»
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IO üOKiosio FAUL1S1AMO - Segunda-feira, i de maio de 1016
Lâminas Gillette
XiBGTTIMAS — GARANTIDAS

5. Prego de réolame
Puzla 5*000 '

• Pelo oorrelo, mais . . (6ÒÓ
"AO ARSENAL DENTÁRIO»

jíaymo Teixeira — Rua Boa Vlata, Íl-B

Pedro Gonçalves & Cia.
pommlHRrioa - A iun Conoolçllo, 70 - Cnlia poa-Ul 1.W4 — B. Paulo — Com onsn fundada cm 1608—Keosbomi rafo, milho, fclJSo, arroz lionoflolndo oem cnson, fumo, tonolnlio, bátalas, nmondolm, man-leiga, quoljos o todo o qualquer produoto naolonal.

CommlaaSo 8 om — Carreto $200 rpor aaooo)
Conta» do vonda á vlsln

Adeantnm aobro oouhoolmonto o vendem somontoade oaplm catlnguolro roxo o jaragua

MOVEIS
¦ NO -

Bazar da Sorocabana
Rua de Santa Iphigenia, 69

Encontra-se grande e variado sortimento
de moveis, tapetes, cortinas, espelhos, appa-
relhos para lavatorios, bons dormitórios de
cannela c cmbuya, guarniçSes para sala de
jantar, lindas e sólidas mobilias austríacas
e nacionaes para sala de visitas, ternos es-
tufados, etc, que vende por preços redu-
«dissimos.

Também tem grande sortimento de mo-
yeis usados, que vende por preços a não
temer concorrência.

N. B. — Para facilitar o negocio, accei-
ta moveis usados em troca e também aluga
e vende a prestações.

M. DB ANDRADE
TRLKPHONE N, 4.131

PNEUMATÍGOS
WQEsmmm"FIREST0NE"

Grande remossn
===== 1'lllCCOS ESPECÍAES =====

Especialidado em medidas americanas
RUA DA BOA VISTA, 44-*

Telephono, 4305

FERIDAS e UhQfcmS
UNGUENTO ANTI-ULGEROSO
Preparado polo pliarmaceutlco Oiltirrto l.cx
Annlysndo o Rpprovndo pela Dlrcotorla rio

Serviço Sanitário do Estado
Infulllvel na cura de K-VrlilitH o BilícrnN

chri>n(cr<f> o rebeliIeH
Já ovllou quo centenas do pessoas ficassem

som hraços ou som pomas
A vonda nas drogarias llnnicl, llrnall, Ama-

ranlo, Morso u Yplrnrigá.
l'azoin-sc contraclo« para o fornecimento dos-
te.propnrãdo, nada pagando as possoas quonflo obtiverem u cura nulic:tl.
Preço: Vidro Ri-nnilc 3»$ft»W. Pelo

corrolo mais ;$CíOO em scllos.

1 Preparados pharmaceutlcos f1 de N. B. Bferrenbach r
j -Approvados pola Diroctorla do Ser- r
4 vfço Sanitário do Estado o por k

distinetos oHnioos V

4 JUsta it J1M9 lOura radlcalmontoyí«f/wiff, loaas vCoqueluche, Bronchitc. Catar wrho chronico, Enxaqueca
¦¦I llllll I1LIII—

Gottas Xygicnicas
Corriaem oa Mina, intestinos,
Consttpaçõca. (prisão de ventre)

Transpira-áor
Evita Influenxa,

Orippca e fícsfriadoa

KiKDimatfa-ft-Hc cíbj S. Ifitulo
w»h «InasíarJuM

BARUEL & Comp.
FIGUEIREDO & Comp.
c em ÍJnoaíjfjisitN <;aai loilng

as pliarnincias

Externato Motta
Dirigido polo dr, Arllinr Mottn Jnnlor.

quo conta oom a collnbonicuo do oito dls-
tlnotos profesBorcfl, propnra alumnos po-
rit os exames do ndmlsBito as escolas nor-
mães e todas as escolas superiores.

Os programmas offlctoea são rigorosa-
monto observados.

BUA JAGUARIM!), T2 — S. PAtTIiO

<

FÍBRAGENS
Ferramentas, artigos para

construcções e pintura
Thcmaz, Brmáo & C

Rua du 1'lioHouro, 11

A's dlmas caridosas
Benediclá Martins, soffivndo de um tu-

mor compliedo com ouiros incommodos
incuráveis, residente em i'rii peiucno com-
modo, á rua Fagundes, n. .5, em companhia
-le sua mãe, a viuva Amélia Martins a qua'soffre horrivelmente de bronchite asthmati-
cív schando-se ambas na mais extrema po-breza. recorrem aos corações bèmrazéjoS
pedindo-lhes uma esmola que possa allivial-
os, ao menos, dos soffrimentos rr.ateriaes.
certo que Deus lhes agradecerá.

Qualquer importância poderá ser entregue
nç escriptorio desta folha.

Seguros contra fogo

tapai ia ièphica do lá k S. Pai
MUDANÇAS HAVIDAS NA LISTA DOS AS8IGNANTES DURANTE O MES! DE

ABRIIi DE 1010

Bairro N. appar. Nomes Residências

Ássurance Company Limited
CoinpanMa Anonyma de Seguros

Estabelecida ém 182!w
Capital subscrlpío , Lbs. 2,000.000
Capital realizado. ....... Lbs. 1.000.000
nFu« °s Lbs. 7.109.000
Renüa aníiüãl Lbs. 1.404.000

Esta Companhia acceiía seguros a prêmios mo-dicos sobre CAPE', ARMAZÉNS, MERCADORIAS,- CASAS PARTICULARES, MOVEIS, ETC. -

Fabrica de tecidos
Vende-se uma urdideirá seccional, com

pouco uso. e uma turbina centrifuga com
24" de diâmetro.

Informações detalhadas á rua 15 de No-
vembro, Galeria de Crystal, sala 3 (altos),
8. Paulo.

ei €2t
»>

Sub-agentes em iw- s. pauio - era
Sub-agentes em— Campinas — P, Mfi

A's almas caridosas
A viuva d. Maria Augusta, residente i

rua João Boemcr, 199, achando-sè na mais
«trema pobreza, implora das almas carido-
ias uma ezmola que venha minorar os sem
soffrimentos'.

Todos aquelles que quizerem soccorrel-a
poderão deixar as suas esportulas nesta re-
dacção ou na casa acima citada, certos df
que serão sempre lembrados de Deus.

Preparadas a óleo, prompias para uso
Todas as cores

Xizon1 & òiS
CAIXA, 44

•??© S. PAULO <*<??©

éfBfflmmmmmBfimmmmmWBm
ra Ddllbll TlÚlMl Mü 0 DÍaSI\
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Sede social em Paris: Boulevard des Capucines |
H €AB>lTAIii FKA«í)OS fl5.000.000.RSI8 O.»00:»0»$000 1

Panlo: 3M,. Rria de m Bento, 34-A
CAPITTAIi EíA SaiCtíUBíSAL $.000:Od»0$000

Secção de contas correnios limitadas
C| I?ee.obo dinheiro em conta cormnto do pequenos depósitos a juros de -1 oro
tSíl «o «n»".. M|)itiilnjailossomestr:ilmento.om ao de junho o 31 do' denombro. Acntrnclii Iniciai mínima será do 50^000, não excedendo o máximo rte 

'l0:00OÇ000.

A8 °"til'il(llls snbsogiiontos não serão inferiores n 2D$i:00. As lioms do oxpodionto,
jy somente para esta classe do (lopositòs, serão das 9 horas da iiianlm ás 5 da tardo
gj salvo 

aos sabbados, dia em que o Banco foclmrá á 1 hora da . tardo

BERlvITZ 

SCHOOL OF LANGUÀ-
GES — A maior, melhor e mais co-
nhecida, mais de soo filiaes.

WNGUAS — Inglez, francez. portuguez.
italiano, allemão, etc.; falam-se regular-
mente em 3 mezes.

FRANCEZ — Distincta professora trance-
za contractada em nossa sede em Paris,

Tachygraphia — Em inglez e portuguez —
Apprende-se em 3 mezes a escrever 100
palavras por minuto (systema PIT-
MAN'S), o mais pratico do mundo, üs
nossos alumnos apenas com 2 mezes de
estudo podem escrever 30 palavras por
minuto.

Exercícios de rapidez — Acha-se aberto o
curso especial para exercidos de rapidez,
destinados aos alumnos do 2.0 mez de
estudo, e ás pessoas conhecedoras do
METHODO PITMAN'S. Classes de in-
glez e portuguez (150 palavras por mi-

• nuto).
Dactylographia — Systema inglez.

0_ estudo das línguas modernas é uma ne-
icessidade para o negociante progressista e
;para os seus auxiliarcs. A praça de São
1 Paulo eslá se tornando cada vez mais cos-
mopolita.

Regulamentos, ntteslndos firmados, In-
formações, etc., grátis — Llcção de cn-
saio — Matrlcula-so agora.

RUA DIREITA, 8-A — Segundo andar
— Elevador.

ISA ÍELEPHD1IC1
Veude-se uo interior deste Es-

tado.uma boa empresa telephoni-
ca, que dá uma retida de 20 a
34 oro do seu custo. Tem pessoal
muito habilitado e velho no ser-
fico, de modo tpie pouco traba-
lho dará ao.seu comprador. Car-
tas na redacçãò desta folha, a
A. B.

hotEIíãcíml
/ .'1TIG0 CANTA GALL0

ESPLENDIDO PALÀCETE
:: BUA SANTA THEB2S3A, 21 ::

fíwuoi/m-so
^madimÁriemt^

e/ms

I (jVAUâã/q}'
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LÂãiuíúJ Qjuelàieei
EIOIíFjANDEXES

FB^OKiraiffAS
TRKS KSTRKLLAS

A' VENDA EM TODAS AS GHARUTARIAS

TRAJAI OEIE0ESH0S & CIA,
ENGENHEIROS

Grandes officinas de fabricação de material rodante para esti-adas
de ferro - e tramways — Encarregam-se de qnaesquer trabalhos de
engenharia — Importadores de machinas, pontes metallicas, aocee-
sorios de estradas de f/ifro e tintas preparadas -- Aviso de incêndio e de
policia «GAMEWELL»- Deposito de material clectrico para luz e força

i-A^ ^aJtti,-.í^:jx,í*>i' lia k Mt\h
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5808 Almeida^—Jullar.o Mar-
tlns do  Rua dos Quayanazoe, 148

6047 Ângelo Moschotta &
Comp  Rua Anhangabahu', BI

B818 Azevedo — Raul de . Avenida Luiz Antônio, 89-A
B61 Banco Hypothecarlo o

Agrícola do listado do
S. Paulo  Rua Alvares Penteado, 10

1748 Bayeux — JoaC Theo-
doro —- Dr ;,j RUa Libero Badaró, 120

B018 Bennoth — A. II. > Rua Plínio Figueiredo, 1
B15 Bertolozzl — Santo . . RUa Marajó, 27

B6II8 Bettl — Pedro .... RUa Santo Antônio, 4
5008 Be.ttlnl — Joüo de Bar-

ros ,:  Rua General Osório, 177
5030 Bovino & Irmão . , ¦ Rua das Flores, 02
5022 Braga — Alfredo de

Oliveira  Rua Fausto Ferraz, 15
5045 Burgos — Álvaro . .. . Travessa do Commorclo, 12
5043 Cabral — Antônio . , Rua Antonla do Queiroz, 36

605 CaCÉ e Confeitaria Elite Avenida Celso Garcia, 20
5051 Cândido E. do Sousa

; Aranha  Rua Albuquerque Llna, 80-A
6040 Campos — Alfredo . . Rua BororOs ,19
5023 Carvalho Mouráq &

Amaral  Rua Scbostiilo Pereira, 48
1116 Casa Bonllha Rua Direita, 29
6044 Castclharl — Marina Rua da Consolação, 206
5591 Centro Republicano

Portuguez Largo da Sé, 2
B638 Chanlcrt — Jaymo . .. Rua Condo do Sarzcdos, 2

507 Cicco — Paschoal . RUa da Mouca, 424
6030 Cloto — Josias ..... Rua B, do Tatuhy, 110
6593 Criadjr Paulista — Rua Major Scrtorio, 79

35 Cruz & Bkuichl . . Rua Aplahy, 14-A
6037 DaifAcqua — Publico Rua Tabatlnguera, 09
6015 Deposito de lenha —

Moorimby Avenida Angélica, 342
6593 Domingos Morgado &

Comp Largo do Aroucho, 106
5586 Empório Flores . . Rua das Flores, 42
6611 Empório Martim Fran-

cisco Rua Canulo do Vai, 48
514 Fabrica de " Creo-

Phenol" Rua Alto da Moôoa, s|n
5635 Fco — Vicente do . Rua Duque de Caxias, 137
5692 Florca — Fábio . . Alameda Glettc, 77
5602 Fox Film Corporation. Rua Libero Badaró, 118
6601 Gavião — D.a Josophl-

na Avenida Angélica, 125
5607 Gloso & Patrima . . Rua Quintino Bocayuva, B

B12 Grechi — Adelaide —
Mme Rua Brigadeiro Machado, 42

6689 Guimarães — Josó de
Freitas ...._. . Rua Arthur Prado, 45

5590 Guimarães — Manuel Rua Augusta, 4
513 Guimarães — V. , . Rua Maria Maroollna, 57

5031 Guimarães — V. . . Rua S. Bento, 14
5700 Hepblethwalte — Frank

Hlrst Alameda Santos, 81
5009 Ho mal — Cândida . Alameda B. do Piracicaba, 59
5020 Huber Rua Sa Barbosa, 20
B025 Jeffery — Walter . . R;,a Santa Iphigenia, 59
5656 João Lopes Botelho &

Comp Rua da Consolação, 309
4576 Jornal Allemão .... Rua Libero Badaró, 99
5048 Júnior — Américo dos

Santos Rua Martim Francisco, 80
5041 Karl — Miguel .... Alameda Olga, 88
5624 Lima — Lacerclo RI-

beiro Rua Libero Badaró, 63
5626 Lachclll — Miguel , Rua Domingos Moraes, 149
6619 Lima — Eugênio do —

Dr Rua Fausto Ferraz, 15
6594 Londy — A. íjcüman Rua 21 de Maio, 50'
6611 Madelelne — Mme, —

Off. Costura RUa do Arouohe, 38
5021 Magalhães — Da. Leo-

nor Barros do . , . Alameda Eugênio Limo, 24
2446 Malbon — Jean . . Rua 7 do Abril, 118
8877 Mendes — Octavio —

Dr Rua S. Vicente do Paulo
508 Montenegro Almeida &

ComP Rua da Concórdia, 13
5042 Nacional Club .... Travessa do Commercio, 26617 Navajas — Arthur . Rua Bororós, 17
5628 Nebias — ,T. O. — Dr. Rlm Togua, 22
5640 Olivolra Ranzlorl & C. Rua Santa Iphigenia, 635464 Palma — Mme. do . Rua Frei Caneca, 19
5612 Passos — Mario — Dr.

— Advogado Avonlda Paulista, 128
5595 Paula Leite — Pedro

ae Rua Magdalena, 46
6662 Pietro — Isabel —
r„,.„ í,1,"1,0- Rua Augusto do Queiroz, 326660 PIntand — Salvador Rua do Aroucho, 206660 Procoplo — Mario —
.... 5f" '¦'.;' ' " Avenida Angtllca, 49-A5005 Rina — Mme. • . . -. R„a QuIrino do Andrade, 515057 Romeu — Horaolo . R„a Manuel Nobrega, 355661 Rcsa Schelnzwlet . . R„a 24 do Maio, 555034 Rosuor — Simon . . Largo do Santa Iphigenia, 146507 Sa -- Geneaio — Dr. Rua S, Vicente de Paulo, 47-B5002 Saubusse — G. . Rua C. Clirlspiniano, 206639 Silva — Antônio Lo-

Pes dfv Rua Liberdade, 150510 Silva — Aurélio R. da Travessa do Braz, 306032 Silva — Josó da . . Largo das Perdizes, 6609 Siqueira Veiga & Cia.
„'- 

— Armazém Rua Domingos Paiva5016 Sousa — Francisco do
Mello — Conogo — Dr. Rua Rego Freitas, 775610 Tren-ehor — R. M. . Avenida Luiz Antônio, 8B0616 Universldado > do S,

„c, £a,ul" • ¦ • •' ¦ • Avenida Celso Garcia,-5166653 Valento — José Gon-
SK07 ?nIVM ' 'r, ', ' ' V Rua Floroncio do Abreu, 1465687 Vlanna, Celso — Dr.
_ro En£. — Resld Rua Paralzo, 355586 VlUaca — Casslo — Dr. Rua Conselheiro Brotoro, 815649 Vlllaça — Helena Mo-

snr wm '"'" o ' '.'^ ' Avenida Angélica, 81500 Wilson Sons & Comp. R„a Cnmpris Bnlles, sln

S, Paulo, l.o de maio de llllll. O eerento: — W. WITCTE GAILEX

de BILHARES í
======== niünini^iiR esikim ¦ W
ModoJM novo» o caprlcho-os - Çonstrucçilo osmorada - Prooos sem oomoe- k.
h1nCí 7 A??0l,„8m,-»° enoommcnda. para o Interior-Venda de obleotoapa™ V
Ioda otnaso do tralialhoa do lornonrla -K-lia DrigaiÜGirO TODiaS, 77 k

* ¦? ? Tr y? ^^ ^^?^^ Ww v vTir "WW "?- ?, :¦ W9

iONHECE EM SiNTOS
oMIRAMAR?

MARMORARIA CARRÃrÃ
NICODEMO ROSELLI & COMPRuai 7 de mrú ns. 23 e 27 - T®B®phoné, 2.409

¦ azonvds. - Espcolal.ldado cm túmulo» do Rranlto. Maiidam-sS diwoiíllo", a pedído. ' PorPreços

CASA FILIAL EM SANTOS: -
Rua S. Francisco n. 156 - Teléphone n. 839

PARQUE BALNEÁRIO HOTEL
SITUAãSO NA MELHOR PRAIA OE SANTOS

?©*—

A BSTAQAO DB BANHOS COMEÇARA' EM l,o DE MAIO PRÓXIMO
Quartos oom água quente e fria - Appartamentos de luxo - Orohestra oompos-ta de 7 professores-Todas as tardes "The Tango", oasino oom diversões variadas¦ Cozinha naoional e estrangeira

Pedidos e informações a FOíHiD 5 COÍDP.
Parque SMwimemrí® MiwSei- Santos

«5c—

N. B. - 0 hotel a,oha-se aberto todo anno e a fallenoia da Oomp. Parque Bal-
loârio e o leilão dos bens iaasô?. m nsAi. aílsram o hiaioionamenfo do hotel.

BILII aZ1»E
GRANDE FABRICA

Tenho em stock typos variados e modernos, não temendo concoi
rencia em preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc

Attendem-se pedidos do interior

S1VEBIO BL
RUA DOS GUSM0ES, 49 ~ 8. Paulo -- Teléphone, 1.894

Uni Isirir® iitil
Gratuitamente dado aos nosso sleitores

Quem nos devolver o presente aniilincio, com sen endereço bem legível, receberá
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, comoüRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalliadamcnte a maneira de conse-
çuir pelo hyprio-magnetismo a Saúde, a Riqueza e a Felicidade.

Este utitissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos¦lUtros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.?, etc, etc.
Indica como obter o bem-estar em casa, como impor a vontade a outrem, comoinspirar o afnor.
Os paes de fa.milia. os commerciantes, os empregados, os formados, 0s militares

os sacerdotes, em fim, todos os homens, seja qual fòr a sua posição social, encontrará"
o que mais lhes interessa. Devolvei este annunclo, acompanhado de um sello para o
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
a, 29 — Botafogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.
NOME ., ... ..  .

HESIDENCIA

Compras tf© âl§©ii®
Francisco Scàrpa & Filho previnem

aos lavradores em geral, que, tendo
adquirido por compra aos srs. Pereira
[gnacio & Cia. a Fabrica k Okes "S*SM
j(6£6JM" e Muílm k leneldar JÍIpálô, si-
tas á rua Dr. Álvaro Soares, desta cida-
de, compram toda e qualquer quantida
de de alptóô Cl C!?0Ç0, ao melhor preço
do mercado. Sorocaba, Março de 1916,

w .R-M-S-P & PSNG «»
YA aln?°^™LST«MPACREJC« fHE PACIFIC SIE/IMNAVIMTION C? ^

p 
MALA REAL IN6LEZA COMPANHIA DO PACIFICO |j-

1'AQÜRTliji |JA KUKQPA KSPKKa-
PO? KM SANTO-"

AJMAZOM
uo dia 3 cio Mnlo. snlilrA no mosmoilln puni Montovlilóo o

Ruonos Alies

I
R no (lln O do Mnlo, «ihlrn nó mesmouln |inni Mnntoyl'lóo o Uuonoa Alros

1'AQUETlCa í-AHA -A 1'UUOPA
A anhlr ilo Snnloa:

AM&Èotà
nn illn 13 <lu mnlo num Ulo, Bahin,1'ornnmliuco, H. Vlccnto, Llsbon,

VIro '' Inglaterra.
A inhlr iln Kln-

MÉXICO
no dln 14 do Mulo para S. Vloouto,La' Palma?, I.lshoa, I,eixílps, Vlp;o,Corunha [,n Paillco o (n'RlatofraiSS _. _.„, _, . . Corunha I,n Paillco o InRlntofró N

| 
MÊffSWA 11 de maio]ne*ea<lo-13 de maio |
Exige-se passaporte e não será permittldo o mgiesso de visitantes a bordo

.», Píit» preços .Ias pass-iRcns .-• informaçSes cliiiRÍr-se uo escriptorio ii/i n.'

% The Roval li! Steam Packei Co. ¦ Roa ile S Jeim 1s Be Padflc Steam Savipiii Ca E8q'^fl v?a\s»^ GS. PAULO _

O FIGA io
O fígado é um do» organis mais im
Um figado desordenado causa a perda

cabeça, infartação depois de comer, perda
tal, perda de memória, cançaço, palpitação
carregada, tristeza, etc.

Em seguida aos symptomas menciona
duz graves resultados, como sejam: hypo

AS PÍLULAS UNIVERSAES MEL
tím em si os agentes medicinaes para com

Estas pílulas são compostas de vege
de bocea, nem de tempo. — CAIXA, 2$soo-

Remette-se pelo Correio uma caixa po
por 26$ooo.

portantes da nossa economia,
do appçtitc, prisão de ventre, dores de

de energia para o trabalho, pliysico e men-
do coração, somno desassocegado, urina

dos, sobrevém um estado nervoso que pro-condria, perda do poder sexual, etc.
HORADAS DE PERESTRELI-0 con-
bater os males acima enumerados,
taes e o seu uso não requer resguardo, nem

r 3$ooo; 6 caixas por i3$ooo e 12 caixas

VENDE-SE NA A? Garrafa Grande
6C - RUA URUGUAITANÁ - 6«

RIO DE JANEIRO - Perestrello & Filhe

Loteria de S. Paulo
Extraeções ás segundas e quintas-feirassob a fiscalização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
Terça-feira, ^aoíoooiooo
POR~É$8QO

Ordem das extracções em maio

656
657
658

659
660
661
662
603
664

MIÍZ

Afaio, 2.
5
9

11

»

II
II
II
II
I)

IO
18
23
26
29

Dia

Terça-feira
Sexta-feira
Terça feira

QUINTA-FEIRA
Segunda-feira
QUINTA-FEIRA

Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira

Prêmio inaioi

2o:ooo$ooo
2o:ooo$ooo
15:ooo$ooo

( 50:0008000)
( 50:000$000)

20:0001000
50:000$000
20:()00$000
20:ooo$ooo
20:000$000

Preço do
bilhete

l$Soo
i:$8oo
l§ooo
2$ooo

l$8oo
4$Goo
l$8oo
3$8oo
l$8oo

Os pedidos do interior, acompanhados da respectiva ImDortanela aTA^zr^r^para °porte a° correi°' «^«^ ssa»:
S^Paufo!"1"11'8 í6 AbreU ° C°mp- ~ Eua Dlrelta- 89 - Oa»». 1"

3. PaJuloAZOVO<]0 " GOmP• ~ CaSa Do,lva58 " " Rua Direita, 10 - Catea, 26
Ca.xa?íl06 - TlZo^ ^^ 6 0m* ~ Pra* Antonl° ***»' ¦
VATjEQUEM -TKJI ~ Run Direita, ines Uo Abrou e Cump.

J. ü. Sarmento - Rua Bartto de Jaguara, 18 — OaUa, J% — C»m-

Calsa, 107 — JoUo Anta-

pinas

•.•sssssBSjSEsassgs KXSEÍ3S


