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A posse dos srs. drs. Alíino Arantes e Candido Rodrigues
O OONGRKSíSO E> W:& PALÁCIO OO Gr O V E> i« N O

Mensagem apresentada ao movo presiti pelo év. conselheiro Rodrignèis Alwes
.fgggmEg—

Rev^-mi magna solennidade a çç.amorna

üa posse ' residencial. O recinto da Cama-

|j do; Deputados, em que se effc»'..:.u o

pelo, achava-se caprichosamente oriiamen-

iado, apresentando um aspecto br!"

)¦',',:. na praça, postada ante o edificio dj

Congresso do .'..•.-do, uma multidão :^....

jjava 8 chegada dos srs. drs. Altino Arantes
'í C.ndido Rodrigues, que forani "•: i

tem prolongadas salvas de palmas.
Afim de prestar as honras .militares ao

governo do Estado, formou toda a força po-
licial disponível, extendendo-se ella. em

Suas alas, desde o largo do Palácio até á

praça João Mendes.

0 povo accorreu, solicito, a prestar o seu

iioncurso, afim de que maior brilho roves-

jisse o imponente acto da transmissão do

i|overno. As ruas centraes c as das proximi-
idades do palácio do Estado e do Congres-

fo, mau grado o tempo chuvoso que liontcm

reinou, transbordavam de representantes de

todas as classes sociaes.

0 cortejo presidencial
A'r; ia e meia horas, o sr, dr. Eloy

phaves, secretario do Interior, íol & resl-
aoncia do sr.dr. Altino Arantes, â rua Frei

paníca, afim de conduzll-o ao edifício do

Pongressò, ondo so deu a solennidade da

pciv-: do novo governo.
ü napltao Aíro Marcondes de Rezende,

àn casa militar da presidência, íoi, as 12
horns, ti residência do sr. dr. Cândido Ho-
«Wgue.5, a rua Sabará, afim de oonduzll-o
ao pulaceté do sr. dr. Altino Arantes.

A's 12 horas e três quartos, os srs. drs.
'Altino Arantes e Cândido Rodrigues sa-
Jurara cm dois carros do palácio para o

Depois, na fôrma do regimento oom-
muna, s. oxc. nomeou a commissao encar-
regada do recebel-os.

No recinto, além dos congressistas, to-
maram assento o sr. dr. Duarte Leite, em-
baixador de Portugal junto ao governo bra-
sileiro; dr. Antônio Carlos, representante
do governo de Minas Geraes; general Car-
los Augusto de Campos, commandante da
6.a região militar; d. Duarte Leopoldo e
Silva, arcebispo metropolitano; todo o cor-
po consular, deputados c senadores fe-
deraes, ministros do Tribunal de Justiça,
juizes de direito, promotores públicos da ca-
pitai, prefeito municipal, presidente da Ca-
mara e vereadores, lentes da Faculdade le
Direito, da Escola Polytechnica, de Phar-
macia, Normal, de Commcrcio, Universi-
dade, representantes de vários directorios e
câmaras municipaes do interior, jornalistas
e muitos outros cavalheiros de representa-
ção.

Tanto a sala das sessões como os corre-
dores e outras dependências do edificio
apresentavam artistica ornamentação de
flores naturaes.

A mesa da presidência ç as carteiras dos
congressistas foram ornadas com lindos ra-
malhetes-

Um clarim postado a esquina da rua
Quintino Bocayuva deu o slgnal da ap-
proxlmaçao da carruagem do Estado, con-
duzindo o presidente e o vice-presidente
eleitos.

Essa carruagem foi escoltada por um
piquete de cavallarla e seguida de multas
outras, que conduziam os novos secreta-
rios do governo Brs. drs. Oscar Rodrigues
Alves, Cardoso do Almeida, Eloy Chaves
e Cândido Moita.

Recebidos a porta pela commissao de

\
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O sr. conselheiro Rodrigues Alves, em companhia do sr. dr. Altino Arantes, retira-se do palácio para
a RôtisEcrie Sportsman, após a transmissão do governo.

Mn nülonííl fin (rnUOfRfl d0 B°verno> ajudantes do ordens, senado
ílU |JdlüllU ü\i gUlDlIlU r0E deputados e multas o itras pessoas de
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O sr. dr. Altino Arantes, em companhia dos srs. dr. Cândido Ro-

ji3rigu.es, dr. Eloy Chaves e capitão Aíro Marcondes, por oceasião da
6ua chegada ao Congresso.
Congresso, inúj) u presidente em pompa-,
Blila d., ar. secretario do Interior e do sr.
Vice-presidente, acompanhado do capitão
Marcondes de Rezende.

ApGs o compromisso solenne, no recin-
Io du Camara dos Deputados, os srs. pro-
sldente o vice-presidente do Estado retira-
taiu-ü.j para o palácio do governo.

0 acto da posse
Revestiu-se de grande solennidade o

0 acto da posse dos srs. drs. Altino Aran-
te e Cândido Rodrigues, que so realizou
hontem, as 13 horas, no recinto da Ca-
msra d0fJ Deputados.

Pura prestar as continências da pra-
íraatlca, formou, exlendlda em linha,
fltede o ím-go da Sé até ao edificio do
Congresso, toda a força policial dlsponl-
vel, sob o commando do coronel Baptlata
da Luz.

Os novo3 presidente e vice-presidente
"o Estado foram recebidos a porta do
Congresso por uma commissao, que íol
POmposla dos senadores Lacorda Franco
• "irgilio Rodrigues Alves e dos deputa-
aos -Mario Tavares, Gabriel Junqueira e
Jnllo Prestes.

°s altos funccionarlos, o sr. embalxa-
cr 4o Portugal, o sr, arcebispo metropo-

litano, o oorpo consular, ministros do
-tribunal do Justiça, vereadores munlcl-
Paes, juizes do direito, promotores publl-co« e outros convidados foram recebidos
Por uma commissao constituída dos srs,
Joaquim Morse, dr. Horaolo Gonçalves
Pereira, dr. Affonao Luzzi, Antônio Car-
Io* da Fonseca e Mario Egydio de Oliveira
Carvalho.

aberta a sessão solenne, o sr. presidem™ declarou que o Congresso Legislativo
,a defenr o compromisso e invsetir na
P°sse dos seus cargos o presidente e o"^-presidente do Estado, eleitos para o
Wünenuii) (lue liontcm se iniciou, :

congressistas, os srs. drs. Altino Arantes
u Cândido Rodrigues foram conduzidos
para o recinto, onde tomaram assento, o
primeiro a direita e o sogundo fi esquerda
do sr. presidente do Congresso.

O sr. presidente declarou quo os srs.
presidente e vice-presidente eleitos do
Estado iam prestar compromisso.

Todos os congressistas e convidados se
lovantaram e os srs. drs, Altino Arantes e
Cândido Rodrigues prestaram suocessiva-
mente o compromisso oonstltucional, pro-
nunciando as seguintes palavras:

"Prometto cumprir o fazer oumprlr a
Constituição Federal e a do Estado, ob-
servar as leis e desempenhar com pátrio-
tismo e lealdade as funeções do meu
cai'go."

O sr. presidente do Congresso declarou
empossados no cargo de presidente do Es-
lado de S, Paulo, o sr. dr.. Altino Arantes
Marques, advogado, residente na capital, e
no áe vice-presidente o sr, dr, Antônio
Cândido Rodrigues, lavrador, tàmbera resl-
dente na. capital.

A banda de musica executou sesie me-
mento o Hymno Nacional e j| banda* de
clarjns, çorneta» e tirnborei a njar^g ba-
lida.

Depois, assignado. q termo, (jí fiowprp-
misso, pela mesa do Congresio. ê pelos no-
vos presidente e vice-presidente, estes K
retiraram, çom as formalldadei oóm que
foram recebidos,

Al forças presturam-lhej as contlnen-
cias da ordenança e o cortejo de earrua-

gens poz-se em movimento, em direççío ao

palácio do governo, até onde o» srs. drs.
Altino Arantes e Cândido Rodrigues fo-

ram acompanhados pelos srs. congressistas
mais pessoas que assistiram á solenni-

ú~úí da posse,

Vindo do Congresso, o £:•• dr. Altino
Arantes chegou ao palácio do governo
as 18 horas o vinte minutos, tendo a sou
lado, na carruagem, o sr. dr. Eloy Cha-
ves.

Em seguida ao landau presidencial,
vinha o carro que conduzia o sr. dr.
Cândido Rodrigues, tendo s. oxc. a seu
lado o capitão Aíro Marcondes de Re-
zonde.

No trajecto, as tropas, fazendo braço
armas, apresentaram continências ao no-
vo presidente.

As bandas militares executaram o
Hymno Nacional.

Em paluclo, os srs. presidente e vlco-
presidente do Estado foram introduzidos
no Bailüo dos retratos, de ondo passaram
logo depois para o salão nobre. Ali se
achava o sr. conselheiro Rodrigues Al-
ves, tendo a seu lado os seus secretários,
o sr. dr, Oscar Rodrigues Alves, secre-
tarlo da presidência, e o major Eduar-
do Lejoune, da casa militar.

Nessa oceasião, deuVso o acto da pas-
sagom do governo.

O sr, conselheiro Rodrigues Alves, dl-
riglndo-se ao sr. dr, Altino Arantes, dia-
se estas palavras:

Passando o governo a v. exc, Iransmlt-
tc-lho uma exposição dos principaes ser-
vlços executados no meu quatrionnio e
do estado em que so encontram os ne-
goclos públicos.

Torminou fazendo votos pela follclda-
do do govorno do seu suecessor,

O sr. dr. Altino Arantes, recebendo a
monsagem, respondeu a alloeução do II-
lustre estadista salientando os lnesque-
eiveis serviços prestados por s. exc. du-
rante o seu fecundo qualriennto.

Em seguida, o sr. conselheiro Rodrl-
gues Alves retirou-se para a Rotlssorle
Sportsman, no landau presidencial, tendo
a seu lado o sr. dr. Altino Arantos. Acom-
panharam o grande brasiloiro o sr. vice

representação.
Regressando a palácio, o sr. presldento

fio Estado assignou os decretos do nomea-
çOo dos seus secretários o fez a commu-
nioaçao da sua posso as altas autoridades
da Ropubllca.

Em seguida, o Br. dr. Altino Arantes
deu recepção official, recebendo as pes-
sons quo foram cumprlmcntal-o.

ü palácio, que passou pelas reformas
Internas necessárias no edificio, ápresen-
tava um aspecto festivo, com as escada-
Kus, corredores e salõe3 adornados com
vasos contendo lindas plantas de orna-
mentação.

Entre as pc«soas presentes â reeepçãu
notavam-so os srs. dr. Ignaclo UehOa, pro-
uldonto do Senado; dr. Antônio Lobo, pre-
íildonte da Camara dos Deputados; general
Oarlos Augusto de Campos, commanãan-
to da O.a região militar, acompanhado do
seu estado maior; d. Duarte Leopoldo c
Silva, arcebispo metropolitano, em com

panhia de seu secretario particular, padre
Lute Gonzaga Rlzzo; dr, "Washington

Luís, prefeito da capital; dr. Júlio Barbo-
sa, representando os srs. drB. Urbano
Santos, vlco-prceldente da Republica, c
Antônio Azerodo, vlco-presldente do Sena-
do Federal; dr, Antônio Carlos, leador da
maioria da Camara Federal dos Doputa-
dos, representando Minas Cornes e seu
presidente, ar. dr. Delfim Moreira; dr.
Carlos Naylor Júnior, delegado fiscal em
S. Paulo, representando o sr. dr. Pandla
Calogeras, ministro da Fazenda; dr. Duar-
te Leito, embaixador de Portugal, em com-
panhia dos secretários da embaixada, srs.
drs. Justlno de Montalvão e J. Brandão
Paes; Alfrodo Ellis, senador federal; se-
nadoree Jorge Tlbiriçá, Lacerda Franco,
Virgílio Rodrigues Alves, Albuquerque
Lins, Fernando Prestes, Padua Bailes e
Carlos de Campos, membros da commls-
são diroctora do Partido Republicano

Bento Bicudo, Luiz Piza, Hereulano do
Froitas, Nogueira Martins, Fontes Júnior,
Oscar de Almeida, Aureliano de Gusmão;
deputados federaes José Lobo, Barroe
Penteado, Alberto Sarmento, César Ver-
guolro, Palmeira' Ripper, Raul Cardoso,
Marcollno Barreto, Ferreira Braga, Arnol-
pho Azevedo, Galeão Carvulhal, Valois do
Castro, Rodrigues Alves Filho, Manuel
Pedro Vlllabolm; deputados estaduaes Ro-
drlgues Alves Sobrinho, Porclra de Mat-
tos, Freitas Yalle, Atallba Leonel, Acoaolo
Piedade, Vicente Prado, José V. do Almol-
da Prado Júnior, Wladimlro do Amaral,
Américo de Campos, Ascanio Corquôra,
Thoophilo do Andrartc, Gabriel de Andra-
de, Alfredo Ramos, Pedro Costa, Gullher-
mo Rubiíio, Francisco Sodré, José Vicei-
te de Azevedo, Claro César, Plínio de Go-
doy, José Roberto, Azevedo Júnior, Alean-
tara Machado, Gabriel Rocha, Júlio Pras-
tes, Campos Vergueiro, João Martins, Lau-
rindo Minhoto, Coriolano Ferraz, Augusto
Barreto, Thomnz de Carvalho, Olavo Gul-
maraea, rrocopio fio Carvalho, Rodrigues
do Andrade, Joaquim Clomlde, Arthur Wl-
tacker, Salles Júnior, Machado Todrosa,
Trajano Machado, Mario Tavares, Paulo
Nogueira, Rafael Prestes, Carvalho Pinto,
Abelardo César, Erasmo de Assumpção,
Jullo Cardoso; cônsules: da Inglaterra, sr.
George Faleoner Atleo, om companhia do
pro-consul, sr. Alberto Levy; da
França, sr. Charles Blrlé; da Itália, sr.
conde Dall'Aeto Brandollnin, aeompa-
nhado do vice-cônsul, sr. conde TJgo
Sola; da Bélgica, sr. Charles I,e Vionnois;
do Portugal, sr. Sampaio Garrido; do Ja-
pão, sr. Sadao Malsumura; da Suis::.. ir.
Acliilles Isolla; dos Estados Unidos, sr.
Maddin Summcrs, representado pelo vice-
cônsul, sr. 'Robert I,. Keisèr; da Ilespanha,
sr. Gonzalo 'frevijano; do Paraguay, com-
mendador Daniel Monteiro de Abreu; da
Guatemala, dr. Leopoldo de Froitas; da
Allemanlia, dr. von der Heyde; da Tur-
quia, sr. Arslan; da Austria-Hungria, sr.
barão de Rémy, representado pelo chance!

cônsul da Suécia, sr. Eduardo Wallcr; con-
sul da Colômbia, sr. César Hoffmann; dr.
Meirelles Reis, Campos Pereira, Almeida e
Silva, Vicente do Carvalho, ministros do
Tribunal de Justiça; drs. Miguel de Godoy
Sobrinho, Luiz Ayros, Adoipho Mello, Gas-
tão 1.1' íuita', Paulo Passalacqua, Matheus
Cliaves e Adalberto Garcia, juizes de direi-
to da capital; drs. Mario Pires, Sebastião
L.obo, Roberto Moreira e Ulysses C 

'¦>,

promotores públicos da capital; srs. Ray-
mundo Duprat, Sampaio Vianna, Mario
Amaral e Rocha Azevedo, represe:'.l.ndo a
Camara Municipal de S. Paulo; dr. Olavo
Kgydio de Sousa Aranha, dr. Ernesto Gou-
lart Pcntoado, representando o conselho fis-
cal da Caixa Econômica; dr. Sylvio R".:'.^cl
de Castro, 2.0 secretario da nossa legação
om Londres; dr. Mario Cardoso de Al-
nieida, official de gabinete da Secretaria da
Fazenda; dr. Oscar Thompson, director da
Escola Normal; dr. João Chrysostomo, di-
rector geral da Instruçção Publica; Fran-
cisco Ferreira Alves, dr. Djalma Forjaz,
almirante João Francisco Lopos Rodrigues,
capitão tenente Joaquim M. Coelho Netfo,
Paulo Arantos, tenonte-coronel dr. Mello
Reis, dr. Arthur Motta, director da Repar-
tição de Águas e Exgottos; Abel Cabral,
dr, Augusto Freire da Silva, director do
Gymnasio da capital; conde Sylvio Pentca-
do ,dr. Alfredo Braga, director de Obras
Publicas; Annibal Vergueiro, Antônio Fe-
lix de Araújo- Cintra, director de Terras,
Colonização e Immigração; Paulo Barre-
to, da Academia Brasileira de Letras; Ma-
rio Guastini, dr. Joaquim Miguel Martins
de Siqueira, João Cândido Martins, presi-
dento da Associação Commercial; dr, Os-
car Moreira, dr. João Passos, procurado-
geral do Estado; Manuel Leirós, coronel
José Piedade, commandante geral da Guar-
da Nacional, e seu estado-maior; dr. Gy-
ro Gosta, dr. Joaquim Marra, dr. Cardoso

do de Siqueira Campos, Raul Dias 
'da

Cunha, dr. Cliristiano Costa, José Augusto
Leite, director do grupo escolar de S. Ber-
nardo; Thomaz Martins de Araújo, José
Odilon de Araújo, dr. Francisco Glycerio
de Freieas, José Calazans, Alfredo Cama-
ra, Pedro Santangelo, dr, M. O. de
Albuquerque Lins, Samuel Enout, Os-
car Eonut, commendador Eduardo Freire,
cr. Alberto Cardoso Franco, director da
Penitenciaria; dr, Justo Seabra, Gabriel
Theodoro de Lima, coronel Brasilio Ra-
mos, director da secretaria da Camara doi
Deputados; Arthur Martins Passos, dr,.
Mario Peixoto Gomidc, representando a
Camara e o directorio de Curraiinho; dr,
Tlieodurcto de Carvalho, representando o
dr. Theodoro de Carvalho, dr. Wal-
domiro de Carvalho, Paulo de Oli-
veira Costa, dr. Alfredo de Me-
deiros, director do Instituto Vaccinoge-
nlco; coronel Vicente Russo do Amaral,
major Novaes de Aguiar, representando
o directorio do Jabotlcabãl; dr. Antônio
Rodrigues Leão, dr. João Pedro Cardoso,
chefe da Commissao Geographíca e Goo.
lógica; major Absay de Andrade, repre-
sontando a Camara e o directorio de Iga-
rapava; dr. Eduardo auimarães, roltoi
da Universidade do S. Paulo; Jullo Bentc
Clrlo, coronel Miguel Barbosa, Mario Vil-
lalva, representando o Centro Paulista, de
Rio; Ootavlo Pinto, Aristides Arantes, dr.
Caetano Petraglla, Nestor Ascoll, dr. Ruy
de Paula Sousa, dr. Meirelles Reis Filho,
consultor jurídico da Secretaria do Inte^
rior; dr, Armando Rosa, José de Salles,
Raphael Geminlani, dr. Gabriel da Veiga,
Rual Veiga, Alex. Sallm, dr. M. Salim, dr,
Duarte Soelro, dr. J. Ferreira da Rosa
Sobrinho, José de Paula Moraes, capitão
Franoteco Moreira, Leopoldo Machado,
dr. Belfort de Mattos, dr. Eugênio Egas,
Arthaud-Berthet, Pedro Vicente Sobrl-
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prosldente do Estado, 03 srs. secretários Paulista; sonadores Gabriel-de Rezende, ler do consulado, sr. José Kçssowski; vifift-

A' porta do palácio do governo — üs srs. drs. Cândido Kodriguesy

Oscar Rodrigues Alves, Cardoso de Almeida, Eloy Chaves, Cândido

Motta e Cyro de Freitas Valle.
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UM ASPECTO DO LARGO DO THESOURO, A' HORA DA PASSAGEM DO CORTEJO.
PRESIDENCIAL. EM DEMANDA DO CONGRESSO

do Mello' Netto. dr. Cantinhó Fi-

lho, dr. Luiz Piza Sobrinho, dr, Ma-

nuel José Ferreira, dr. Rogério Fajardo,

representando a congregação do Gymnasio
de S. Bento; dr. Bandeira de Mello, dele-

gado de Campinas; dr, Martinho Botelho,
director do "Brasil Magazini"; dr. Pedro
de Araújo Filho, representando a "Gaze-

ta"; dr. Luiz Tavares Alves Pereira, re-

presentante da " Sorocabana "; dr. Ame-
rico Brasiliense ç dr. Buarque de Hollan-
da, representando a Escola de Pharmacia;

padre Messias de Mello Tavares, coronel
Arthur Diederichsen, representando o co-

'ronel Francisco Schmidt, presidente da
Câmara de Ribeirão Preto; Anizio Carnci-
ro, dr. Cícero Leonel, juiz de direito de
Barretos; dr. Antônio Piccarolo, Umberto
Serpicri, capitão Mario Rodrigues e Vicen-
te Dias, representando o directorio de S.
José do Rio Pardo; dr. Francisco Eugênio
do Toledo, dr. João Ferreira Machado, ço-
rcnel Luiz Americano, coronel Antônio Fi-
delis, ohefe do trafego da S. Paulo Rail-
way; Rudold O, Kesselrlnli, superintendeu-
te da Sorocabana; dr. Ramos de Azevedo,
por si s representando a Escola Polytecli-
nica; dr, João Pires Germano, Gelasio Pi-
menta, commendador Alberto da Silva e
Sousa, commendador Pereira Coutinlto, srs.
Joaquim Morse, Antônio Carlos da Fonse-
ca, dr. José Affonso Luzzi e Mario Egy-
dio,' representando a secretaria do Con-
gresso; Álvaro Marcondes Reis, Arthur
Monteiro, José de Mello Franco, coronel
Joaquim de Toledo Piza e Almeida, Alcyr
Porchat, representando o dr. Reynaldo Por-
chat; Arminclo Cardoso, coronel Raymün-

nho, dr. Mergulhão Lobo, Jr. Joaquirn.
Celidonio, Epltaclo Piedade, Isidoro Ro-
mano, coronel Miguel Pereira Coutinho,
dr. Carlos Reis, director da Secretario do
Interior; dr. Carlos Meyer, Augusto Cer-
ri, dr. João Paulino Pinto Nazario, dr.
Guilhermo do Oliveira, juiz de direito de
Sertãozinho; dr. Guilherme Álvaro, diro-
ctor do Serviço Sanitário; dr. Benjamim
da Luz Novaes, juiz de direito de S. João.
da Boa Vista; dr. Horacio Gonçalves Pe-*
relra, socrotario da Commissao üirectora
do Partido Republicano; João Lellis Viel-
ra; dr. Ernesto de Castro e Wllliam
Lee, representando o Centro do Coinmer-
cio o Industria de S. Paulo; coronel Ben-
to Saes,'director da Secretaria do Senado;!
João Silveira Júnior, representando o dr.
Tancredo do Amaral, promotor de Capl-
vary; dr. Sylvio de Andrade Maia, João
Romarlz, dr. João Silveiru, coronol Luiz
Gonzaga do Azevedo, inspeetor do The-
souro; Olival Costa, Normann BIddell, S.
Ford, director do London Bank; Arloslo
de Azovedo, representando o 3r. Jorony-
mo de Azevedo, director da Bibliothoca
Publica; dr. Antônio Prudente do Mo-
raes, Manuel Pereira de Rezende, dr.
França Meirelles, Rodolpho Miranda, srs.
Benjamim Reis o Phllemòn Marcondes;
representando o Centro Acadêmico "Os-
«yaldò Cruz"; Thomaz Antônio 1'urcz, dr.
José MOndes; lente da 'Faculdade de Di-
reito; dr. João Duarte Júnior, dr. Olavo
Egydio Filho, dr. Eugênio Alvares de Li-
ma, Joacmim Marques de Sousa, repre-
3entando a cidade do Batataes;' Honorlo
Vieira de Andrade Palma, representando
o districto do Matlo Grosso de Batataes;
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'redro Montosanto, Manuel Ferreira Mala,
Salvador Porrottl, J, do Sa Rocha, Aprl-
glo, Gonzaga, drs. BarroB Barreto, Forel-
ra Ramos o Silva Tollcs, representando a
Esoola Polyteohnlca; pintor Petrllll, Be-
neãloto do SaUes Guerra, Francisco de
Azevedo Júnior, dr. Oscar Tollens, d'"A
Capital"; Heitor Gonçalves, do "Dlarlo

Popular"; Mario Reys, do "Commorolo de
8, Paulo"; Octavlo de Lima o Costa, do
"Estado de S. Paulo", e Wolgrand No-
guelra, do "Correio Paulistano".

O sr. coronel Baptista da Luz, com-
mandante geral da Força Publica, aprc-
.tentou ao sr. presidente do Estado todos
os commandantes de corpos. Estes, por
sua vez, apresentaram a s. exc. todos os
olllelaes seus commandados,

Compareceu também ô, recepção uma
commissão do alumnos da Escola Profis-
alonal Masculina.

Durante a recepção tocou no coreto do
jardim do palácio uma das secçCes da
banda da Força Publica,

-.- A's pessoas quo foram cumprimentar o
Br. presidente do Estado foi oífereoida
uma taça de "ehampagne,".

Após a recepção, que terminou as 1G
horas, c sr. dr.. Altlno Arantcs retirou-se
para a sua residência, acompanhado do
eeu ajudante de ordens, capitão Afro
Marcondes de Rezende.

*

Os srs. drs. Altino Arantes e Cândido
Rodrigues receberam hontem numerosos te-

... legrammas de felicitações pela posse de
ss, exes, no governo.

Por egual motivo, receberam também

Jnuitos cumprimentos os ?rs. secretários de
Estado. %

- • j ¦» .

Cumprimentou 9 sr. presidente do Estadot
uma commissão de alumnos da Escola Pro-
fissional Masculina.

•

Os srs. major Eduardo Lejeune e capi-
tão Afrq Marcondes de Rezende, distinetos
officiaes da Eorça Publica, que tão dedica-

¦ dos serviços prestaram ao sr. conselheiro
Rodrigues Alves, como seus ajudantes ^de
ordens,, foram conservados pelo sr. dr. Al-
tino Arantes nos cargos que oçcupavam na

• casa militar da presidência.

Representações
• O sr. dr. Vicente Prado representou o

sr. Álvaro de Carvalho, deputado federal,
t os dlrectorlos políticos e Câmaras Mu-
niclpaes de Jahu' e do Bica do Pedra,

•

O Br. coronel Gabriel do Andrade Jún-
queira representou o directorio político o
a Câmara Municipal de Batataes.

»
O directorio político e a Câmara Muni-

cipal de Brodowsky foram representados
nas oerlmonias do posse pelo sr. coronel
Joaquim Marques de Sousa,

« *

O deputado dr. Mario Tavares repre-
sentou o directorio político de Araras.

¦'*"»'"'

O sr. dr, Ernesto Goulart Penteado, so-

[cretario do Conselho Fiscal da Caixa Eco-
nomica, representou-o nas solennldades
da. posse do novo presidente.

?

O directorio político o a Câmara Mu-
liciríal de Iguape tclegrapharam ao sena-
Tór Antônio Lacerda Franco, pedlndo-lho
luo os representasso na solennldade da

íosse do srs. drs, Altlno Arantes e Can-
Sido Rodrigues.

O sr. senador Fontes Júnior represen-
iOU o directorio político e a Câmara Mu-
nielpal do Piquete.

•
O sr. Joaquim Marques de Sousa re-

prosentou, na cerimonia da posse do novo
ipresidontc, o foro de Batataes.

e

O sr. Honorio do Andrade Palma re-
presentou o distrioto de Matto Grosso de
•Batataes.

A Câmara Municipal de Jardinopolis
foi representada pelo sr. coronel Gabriel
de Andrade Junqueira.*. •

O sr. coronel Pereira Coutinho, presl-
dente do directorio de Avaie, oífereceu
ao sr. dr. Altino Arantes um exemplar
cm eetlm do jornal "O Município", den-
tro de um artístico estojo.

•

O ministro sr. dr. Jos6 Xavier de Tole-
'do, presldento do Tribunal de Justiça,
nomeou uma commlssao, composta dos
ministros srs. Almeida o Silva, Flrmino
Whitalter e Vicente de Carvalho, para
representar o Tribunal nas solennldades
da posse do sr. dr. Altlno Arantes.

•
Os srs. drs. Adolpho Mello, Paulo

Américo Passalacqua, Gastão de Mosqui-
ta"'e Matheus Chaves, respectivamente,
juizes de direito da primeira, segunda,
terceira e quarta varas criminaes, e os
srs. drs. UlysseB Coutinho, Sebastião
Lobo, Mario Pires e Roberto Moreira,
respectivamente, primeiro, jsegundò, ter-
coiro e quarto promotores mublieos, com-
pareceram o, solennldade da poBse do sr.
dr. Altino Arantes, presldento eleito do
Estado.

A Câmara Municipal de S. Paulo foi
representada na posso do sr. dr. Altlno
Arantes, presidente do Estado, por uma
commlssao composta do prcslQento da-

. quella corporação, sr. barão do Duprat,
e dos vereadores drs. Sampaio Vianna,
Rocha Azevedo e Mario do' Amaral.

» •

Os directorios políticos de Palmeira e
3e Limeira foram representados na so-
lennldade da posse dos srs. drs. Altlno
'Arantes e Cândido Rodrigues, pelo sr.
dr. AVladlmiro do Amaral.

•
' Os srs. Joaquim Leite do Canto e Ma-
rio de Sousa Queiroz, presidente da Ca-
mara e prefeito municipal de Limeira,
.tclegrapharam ao sr. 

' 
dr. Eugênio de

Lima, commettendo-lhe a Incumbência
de os representar na posso do novo go-
verno do Estado.

nlugn, Capão Bonito, Porto feliz, Sara-
puhy o Guarehy; deputado Alfredo Ra-
mos, o directorio e a Câmara de Jaca-
rohy; deputado Trajano Machado, a Ca-
mara o o directorio do Araraquara e o
major Carvalho Filho; deputado Pereira
de Mattos, o dlrcotorlo e a Câmara de
Caçapava; Carlos Leonolo do P. Maga-
Ihãe.', o directorio o a Câmara do Mat-
lilo; deputado Atallba Leonel, o dlrocto-
rio e a Câmara de Fartura e o directorio
de S. Grande; deputado Joaquim Gomide,
o directorio e a Câmara de S. Carlos; de-
putado Campos Verguoiro, os directorios c
as câmaras de Sorocaba, Campo Largo,
Porto FeiiííV S. Miguel Archanjo, Rio Boni-
to e Una; dr. Figueira do Mello, prefeito
dc Bauru', a Câmara c o directorio locaes;
dr. Vicente Prado, as câmaras e directorios
de Jahu'. e 'Bica de Pedra e o dr. Álvaro
do Carvalho, por delegação tclcgraphica;
dr, Alcântara Machado, o directorio e a Ca-
mara dc Cotia; Azevedo júnior, o directo-
rio o a Câmara de Santos; deputado Acca-
cio Piedade, as câmaras municipaes** dirc-
ctorios políticos dc Faxina, Itararé, Itabo-
rã, Ribeirão Branco, Santo Antônio da Boa
Vista, Espirito Santo do Turvo, Bom Sue-
cesso e S. Pedro do Turvo e 0. sr. coronel
JoSé Vàctorino- d;a Oliveira, presidente da
Câmara Municipal e dq directorio rcpubli-
cano de Apiahy.

O sr. senador Lacerda Franco represen-
tou o sr, coronel Francisco Rodrigues Bar-
bosa, chefe político do Itatiba, c o sr. coro-
nel Jeremias Júnior, de Iguape, assim como
a Câmara o o directorio de Iguape e o sr.
dr. Theodoro Carvalho.

Telepmmas ao sr, conselheiro
Rodrigues Alves

O sr. conselheiro Rodrigues Alves, que
hontem doixou o governo do Estado,
recebeu os seguintes telegrammas de fe-
licitações pela sua brilhante gestão, no
quatrlennlo de 1912-191G:

"Rio, 1 — Deixando hoje v. .exc,, pela
terminação do período constitucional, a
'presidência desse importante Estado,
cumpro com satisfacçüo o dever de fell-
cltal-o pelo. exccllonte cxlto de sua adral-
nlstração e do assegurar a v. exc. os
meus sinceros agradecimentos pela sua
cfflcaz cooperaçüo no meu governo, apre-
sentando a v. exc. as minhas oordlaos
saudações. — (a) Wenceslau Braz."

"Rio, 1 —'Ao deixar v. cxo. o gover-
no de S. Paulo, pennltta que eu apresén-
te os meus respeitosos cumprimentos e
felicitações por sua sabia administração,
quo acerescentou mais um serviço 6, lis-
ta dos grandes -benefícios que o Brasil
deve a v. exc. Saudações cordiaes. —

(a) Calogcràs."

"Rio, 1 — "Ruego a vuestra cxcelcii-
ela pormittlrme unir mis respetuosas fe-
lieltaciones oi homenoge. unanimo que
tributau hoy a vuestra excelência sus
conciudadanos. — (a) Alfredo Irarra-
zabal, ministro do Chile."

Na posso do sr. dr. Altlno Arantes, os
Jrs, senador Carlos do Campos represen-
teu a Câmara e o directorio de Boa Es-
perança; deputado Virgílio de Carvalho
Pinto, o directorio o a Câmara de Curra-
(Inho; deputado Theophilo de Andrade, o
flirectorio e a Câmara do S. Simão, e de
B. João da Boa Vista; deputado Júlio
Prestes, os directorios e as câmaras de
6. Bodjj.ej Pe|eixas, Angatupa, Itapetl-

Além desses o sr. conselheiro Rodrl-
gues Alves recebeu telegrammas apro-
sentando-lho felicitações dos srs. sena-
dor Lúlz Vianna, dr. Amaro Ciavaleantc,
ministro do Supremo Tribunal; deputa-
doa íederaea Lamounlcr Godoíredo,
Fausto Ferraz e Elias Martins; senador
Dlnd Bueno, deputado Amando do Bar-
ros,'deputado Darlò Ribeiro)' coronel
Aohilles Pederneiras, dlrcetpr do R6a-
lengo; d. João Baptista Nery, bispo de
Campinas; dr. Hello Lobo, secretario ;da
presidência da Republica; íamilia Fon-
seca Hermes, dr, Francisco Valladares, dr.
Washington do Oliveira,, juiz federal;
desembargador Sa Pereira, dr. Luiz Do-
mlngues, ex-governador do Maranhão;
Antônio Moreira da Silva; dr. Manuel de
Moraes, presidente da 13.a regido mili-
tar; major Assis, tenente Pedro Cavai-
cante, ajudante de ordens da presiden-
cia da Republica; dr. Renato Carmil,
promotor publico no Rio de Janeiro; dr.
Deocleclano Pegado, director do Labo-
ratorio Municipal do Rio; José Montei-
ro Ferreira, presidente da Câmara de S.
José dos Campos; dr. Cardoso Ribeiro,
juiz de direito de Atlbala; dr. Afrodisio
Vidlgol, Pacheco Lessa, de Espirito. San-
to do Pinhal; Pires de Campos, picsi-
dento do directorio de Capivary; dr.
Haddock Lobo, de Itapa; presidente
da Câmara Municipal do Botucatu';
dr. César Costa, pela Câmara e Pre-
feitura de Taubaté; Francisco Go-
mes Vieira, presidente do directorio de
Taubaté; Antônio Rodrigues Alves Pen-
na, de Campinas; professor A. Detourt;
dr. Andrelino do Assis, delegado de Ava-
ré; Paulo Fritz, do Rio; J. Carneiro, de
Guaratingueta; Pedro Gomes, de Firas-
sununga; dr. Renato de Toledo Silva, do
Soccorro; César Frieto Martinez, dire-
ctor da Esoola Normal de Plrassumin-
ga; dr. Clovls Dunshoe de Abranches, dc
Soccorro; Vlterblno Franco, director do
Grêmio Normallsta de Pirassununga; e
João de Sá Rocha.

Uma justa homenagem
A Câmara Municipal de Bauru', por pro-

posta do prefeito municipal, dr. Figueira de
Mello, approvou em sessão de 20 dc abril
e por unanimidade de votos a seguinte mo-
ção de honra e louvor:'

"Considerando:.

Que em 1,0 de maio próximo termina o
mandato do exmo. sr. conselheiro Francisco
de Paula Rodrigues Alves, presidente do
Estado de S. Paulo no quatriennio dc
1912-1916, iniciando-se o periodo governa-
tivo do exmo. srr dr. Altino Arantes Mar-
quês, eleito pela unanimidade do eleitorado
paulista;

Considerando que no decorrer do qua-
triennio a findar gosou o Estado de uma
tranqnillidade ç de uma prosperidade inve-
javeis não obstante as difficeis circumstan-
cias que em grande numero oceorreram;

Considerando -que -embora esperado fos-
se tal resultado nem por isso deve deixar
de ser apreciado como merece;

Considerando que é digna dos mais sin-
caros applausos a orientação do governo do
exmo. sr. conselheiro Francisco de Paula
Rodrigues Alves, a qual satisfez plenamente
a opinião publica e Q sentimento popular;

Considerando que é da maior utilidade
que taes exemplos sejam seguidos por to-
dos quantos detenham em suas mãos qual-
quer -parcel-la de poder político ou adminis-
trativo;

Considerando que a presidência do Es-
tado vai ser doravante exercida por um ei-
dadão também illustre, ao qual já muitos
serviços deve o paiz;

Considerando que a ascenção ao governo
do exmo. sr. dr. Altino Arantes Marques é
cercada das maiores sympathias e das me-
lhores esperanças; /

A Câmara Municipal de Bauru' resolve:
Inserjx na aeta da sessão, de hoje, 29

de abril de 1916,'um voto de louvor e honra
aos exmo?.. srs. conselheiro Francisco de
Paula Rodrigues Alves c dr, Altino _ Aram-
tes Marquos, formulando outrosim sinceros
desejos pela felicidade pessoal de ambos e
para a prosperidade do Estado no qua-
triennio que agora se inicia."

No interior do Estado
EM GUARATINGUETA'

GUARATINGUETA*, 1 — Esttto dadas
os providenolas para ser condlgnamente
recebido na terra de seu berço o emlnen-
te conselheiro Rodrigues Alves, que aoa-
ba de deixar a presidência do Estado.

Hoje foram transmlttldos a s. exo,, pe-
ia Câmara Municipal e autoridades lo-
cães, numerosos telegrammas portadores
das homenagens de seus conterrâneos,
pela fôrma brilhante por quo conduziu o
governo durante o quatrlennlo findo.

O "Correio Papular", orgam do parti-
do Republicano, deu edição especial, es-
tampando ò retrato de s. exc. e destacan-
do os traços «ue caracterizaram a acç&o
do governo passado.

Fez também elogiosas referencias aos
drs. Altlno Arantes o Cândido Rodrigues,
bem como ao dr. Carlos Guimarães e a
cada um dos secretários de Estado.

Aos membros do novo govorno a Cama-
ra Municipal, a Profeltura, autoridades e
chefes de repartições publioas locaes, ex-
vlaram telegrammas de felicitações, ex-
prlmindo 03 votos que todos fazem pelo
brilhantismo da administração que ora so
inicia sob, os melhores auspícios.

EM BAURU*
BAURU', 1—A colônia portugueza aqui

domiciliada regosija-so pela posse do sr.
dr. Altino Arantes na presidência do Es-
tado, para cujo cargo, em tão boa hora,
foi escolhido. — (a) A commlssao: Basl-
lio Mattos, José Madura, Antônio Romão,
Manuel Silva, Augusto Lopes, Antônio
Silva e José -Soares.

EM ITATIBA
¦ ITATIBA, 1 r-^ Reina intenso júbilo, nes-
Ia cidade pela posse do novo governo.

A população acclama com cnthusiasmo os
nomes dos drs. Altino Arantes e Cândido
Rodrigues.

O dire.ctorio político £ a Câmara Muni-
cipal officiaram aos membros do novo go-
verno, felicitando-os calorosamente, ¦—¦ Re-
dacção da " Reacção ", "_,.*, ~

EM FAXINA ,;
FAXINA, 1 — Reina grande sa-

tisíacção nesta cidade, por motivo
da passagem do governo do Estado
aos srs. drs. Altino Arantes e Candi-
do Rodrigues,

Desde cedo, estão embandeirados •
os ediíicios da. Câmara Municipal,
grupo escolar, prefeitura, Gabinete
ue, Leitura "Itapevense", posto polr
ciai e o palacete do. deputado coronel
Accacio Piedade.

A população em geral rende as
mais sinceras homenagens ao emi-
nente conselheiro Rodrigues Alves,
que termina mais um quatriennio,
no qual prestou novos e relevantes
serviços ao nosso Estado, e sente-sé

MOTAS
Hoje, ás 15 horas, realiza-se, no

palácio do govorno, a primeira reunido
dos srs. secretariosi presidida pelo sr. dr-
Altlno Arantes.

Hontem, no correr do dia ç á noite, o
sr. conselheiro Rodrigues Alves recebeu
muitas visitas na, Rótisserie Sportsman.

O sr, conselheiro Rodrigues Alves diri-

gitl 0. seguinte telegramma ao sr. dr. Wcn-
ceslau Braz, presidente da Republica:
'"Terminando 

hoje q periodo de minha
administração neste Estado, para começar

o do distineto sr. dr. Altino Arantes, tenho

a honra de apresentar, a V; exc. os mais

cordiaes agradecimentos pelas grandes at-
tenções ç apoio que sempre me dispensou.

Desejando todas, as felicidades/para o go-
verno' de v, exc, renovo, corit prazer os pro-
testos de minha consideração c amizade, —

(a) Rodrigues Alves."
 *» *»¦¦

Hoje, as 19 e mela horas, o sr. dr.
Altlno Arantes, presidente do Estado, oi-
ferooerá, no palácio dos Campos Ely-
seos, um jantar ao sr. dr. Áhtonlo Car-
los, ''leader" da .maioria da Câmara Fe-
deral dos Deputados, que velu a S. Pau-
lo especialmente para representar Ml-
nos Geraes na posso do s. exc. o cum-
prlmentar d. -sr. -conselheiro . Rodrigues
Alves em nome do presldento Dolíim
Moreira.

Comparecerão* ao Jantar os srs. dr.
Cândido Rodrigues, vice-presidente do
Estado; dr. Osear Rodrigues Alves, se-
oretárlo do Interior; dr. Cardoso do Al-
molda, secretario da Fazenda; dr. Eloy
Chaves, secretario da Justiça o da Segu-
rança Publica; ¦ dr. Cândido Motta, secre-
tarlo da Agricultura; dr. Ignaclo Uchoa,
presidonte do Senado; dr. Antônio Lobo,
presidente da Câmara dos Deputados;
dr. -Xavier de Toledo, presidente do TrI-
burièj de Justiça; senadores Jorge Tlbl-
riça, Lacerda Franco, Fernando Prestes,
Albuquerque Lins, Virgílio Rodrigues Al-
ves, Carlos do Campos e Padua SaUes,
membros da Commlssao Dlrectora do
Partido Republicano; dr. Washington
Luis, prefeito.da capital; dr. Júlio Bar-
bosa, representante dos srs. dr. Urba-
no dos Santos, vicerpresldente da Repu-
bllca, e Antônio Azeredo, vice-presidente
do Senado Federal; dr. Josfi Rublao, se-
cretario da presidência; Cyro de Freitas
Valle, auxiliar de gabinete, o capitão
Afrb Marcondes de Rezende, ajudante
de ordens.-

eom os olhos a rir — como uma criança.
Era uma patrícia, da Ilha da JJIadelra.
Vou-lhe pedir que oante vorsoB 'fla nossa
terra — disse-me a gentllLtslma, doutora
Caslmlra, que como assistente fle. clinica
cirúrgica é uma das glorias da nossa colo-
nia cm S. Paulo. Poz-se a velhinha a can-
tar o.a Borrir, E ao findar, quando eu lhe
perguntei si estava contente para sorrir e
cantar -daquella maneira, teve um sô ges-
to; — poz ás m&os, como si rezasse,
Aquello gosto é, mais do que todos as pa-
lavras, a expressão perfeita dos sentimcii-
tos que Inspira esta grande obra do earl-
dade e de amor que 6 a Santa Casa de Ml-
serlcordla de S. Paulo",

O lllustre diplomata lusitano e os secre-
tarlos da embaixada assistiram ao acto da
posse do novo presidente do Estado.

A' tarde s. exc. visitou, conforme se no-
ticiarn, o Centro Republicano Portuguez,
onde foi carinhosamente recebido pelos
membros da dlrectorla e grande numero
dc sócios.

O sr. dr. Duarte Leite e os secretários da
embaixada, drs. Justlno do Montalvilo o
Brandão Paes, regressaram hontem pelo
noeturno do luxo para o Rio de Janeiro.

Ao seu embarque na "gare" da Luz
compareceram o cônsul do Portugal, todo
o pessoal do consulado, dlrectores da Ca-
mara Portugueza do Commerclo, Centro
Republicano Portuguez e representantes
das varias assoolaçõos lusitanos desta ca-
pitai o numerosos compatriotas do lllus-
tro diplomata.

O sr, dr, Justlno de Montalvão, primeiro
secretario da embaixada, trouxe-nos hon-
tem, em nome do w, dr. Duarte Leite, as
suas despedidas.

LjM 90 U
ENTREGA DA BANDEIRA AO BATA-

LHAO GYJvfNASIAL
Realiza-se amanhã, ás 9 horas, no pateo

interno do Lyceti Salesiano do Sagrado <-o-
ração de Jesus, a cerimonia da entrega da
bandeira ao batalhão gymnasial.

Fará a entrega do pavilhão o sr. general
Carlos de Campos, inspector da sexta região
militar. . ,, -

A's 14 horas do dia 3, o batalhão, que
é composto de 430 alumnos. desfilara, em
grande formatura pelas ruas da capital, indo
cumprimentar os srs. presidente do EstadJ
e inspector da 6.a região. .

E' o seguinte o itinerário que seguirá o
batalhão collcgial: Lyceu do S. Coração,
alameda dos Andradas, alameda Glette, ala-
meda Barão de Piracicaba, rua Duque di
Caxias, rua de Santa Iphigenia, viadueto de
Santa Iphigenia, largo de S. Bento, rua ds
S. Bento, rua Direita, largo da Se (snbin-
do pela rua Marechal Deodoro c descendo
para o centro do largo), travessa da Se,
rua do Carmo, largo do Palácio-(onde. pres-
tara as continências dc cstylo ao sr. presi-
dente do Estado), largo e rua do rhesou-
ro, rua Quinze de Novembro, rua do Rosa-
rio', rua da Boa Vista, rua Florcncio de
Abreu, rua Washington Luis, rua Brigadei-
ro Tobias (onde prestará as continências
dc cstylo ao sr. general commandante da
região). Em seguida, contra-marchando
pela ¦ rua Brigadeiro Tobias, percorrerá as
ruas: Washington Luis. Aurora, Conselho-
ro Nebias e General Osório, alameda Ba-
rão dc Limeira, alameda Glette e largo Co-
ração de Jesus, Lyceu (pela alameda dos
Andradas).

A directoria do Lyceu pede-nos avisar
os convites enviados para os festejos

Por falta de numero não houve hontem
sessão da Câmara Criminal, no Tribunal de
Justiça. »

O sr. ministro da Fazenda approvou o
acto pelo qual o delegado fiscal em S. Pau-
lo nomeou o bacharel Carlos Lisboa Pinlioi-
rt para exercer interinamento o cargo dc
procurador fiscal de sua repartição, durante
o impedimento do serventuário effectivo,

jubijosa pela posse do distineto
preclaro dr. Altino Arantes e seu di-
gho companheiro, dr. Cândido Ro-
drigues. ' ' •'
': A' prefeitura suspendeu o 

"expc;

Ciente- em'suas repartições,' em lio-
menagem á passagem dò governo.'

A- Câmara Municipal, o directorio
lepublicano e a directoria do Gabine-
te de Leitura "Itapevense" telegra-
pharam ao deputado coronel Accacio
J?iedade,pedindo que os representasse
nas festas de hoje, e que, cm seus no:
Ines, apresentasse cumprimentos aos.
srs. drs. Altino Arantes, Cândido Ro-
drigues, Oscar Rodrigues Alves,Car-
doso de Almeida, Kloy Chaves t
Cândido Motta.

O sr. dr. Altlno Arantes n6p marcou

ainda o dia em que Ira, installar-se no

palácio doa Campos Elyseos.

O vapor de guerra "Carlos Comes" foi
elevado á categoria de 2,a classe,: sendo
provável que desempenhe, muito em brevfc,
commissão idêntica á que está ¦ desempe-
nhando o transporte de guerra " Sargento
Albuquerque ".

O sr. ministro da Fazenda approvou a
proposta do delegado fiscal em S. Paulo
indicando Antônio Pinto para auxiliar de
collector das rendas federaes em Itapeti-
ninga,

0_ sr, almirante Alexandrino de Alcjic;r
ministro da Marinha, approvou os- novos
programmas para os cursos das Escolas do
Apprendizes Marinheiros o de Grumetes.
ultimamente organizados.

que
a realizar-se são extensivos ás exmas.
milias dos convidados.

fa-

BÉ | li

Cuca social

EM IGUAPE

IGUAPE, 1 — Por motivo da pos
se do novo governo, a cidade ama-
nheceu engalanada, ostentando vis-
tosos embandeiramentos nos 'editi-
cios da. 'Câmara Municipal, grupo
escolar e residências das autoridades.

Em sessão de hoje, por proposta
do respectivo presidente, sr. Jere-
mias Júnior, a Câmara Municipal
approvou nnanimmente uma moção
congratulatoria aos srs. dr. Altino
Arantes e Cândido Rodrigues, pela
posse da presidência e vice-presiden-
cia do Estado, votando também uma
moção de reconhecimento ao illus-
tre brasileiro, conselheiro Rodrigues
Alves.

O directorio politico situacionista
e as autoridades locaes telegrapha-
ram aos novos estadistas, hoje enr
possados, enviando-lhes felicitações
c fazendo votos de felividades do no-
vo governo.

EM MONTE MÓk

MONTE MOR, 1 — Foi recebida
com grande satisfacção a noticia da
escolha dos auxiliares do. sr. dr. Al-
tino Arantes.

Os nomes dos srs. drs. Eloy Cha-
ves, Cândido Motta, Oscar Rodri-
gues" Alves e Cardoso de Almeida
são victoriados por toda a popula-
ção monte-morense.

<©,lammo nu
Communicara-nos desta reparti-

ção:"A 
partir de 1.0 do corrente, nas

colônias portuguezas admittirão , só-
mente de e para ou e em transito por
suas linhas, telegrammas e íadiò-te-
legrammas redigidos em linguagem
clara, mantendo-se, todavia, para os
telegrammas do commercio, o uso
dos diversos códigos já-estabeleci-
dos.

Os telegrammas são acceitos a
risco do expedidor, sujeitos a cen-
sura e a demora, não se tomando
em consideração nenhuma reclama-
ção ou pedido de reembolso."

Hoje, ás 13 horas, o sr. dr. Oscar Ro-

drigues Alves tomará, posse do cargo dc se-

cretario dc Estado dos Negócios do Intc-
•rior.

• A!s-J3 e meia horas, o sr. dr. Cândido

Motta tomará posse da -sua pasta na Secre-

taria da. Agricultiira. -

Roallzou»se hontem, .npjpalacele.de re-
'Bidéncla-do sr.'di-..'. Cardoso ;de Almeida,
secretário da! •EázeWda, o banquete que
s.'exó. ofíorecou aosr. dr. Antônio Carlos,
"leader" da maioria, da Câmara dos .De-
putados. ...

< Além dos srs. drs, Cardoso do Almeida
o Antônio Carlos! o da cxma. sra. Cardoso
do Almeida, compareceram a essa festa
os srs. drs. Elojf'Chaves, secretario' da
Justiqa o da Segurança Publica; Cândido
Motta, secretario da Agricultura; Rodrl-

gues Alves Filho, deputado federal; Ju-
lio Barbosa, secretario dá presidência do
Senado; Mario Cardoso de Almeida, offi-
ciai de gabinete do sr. secretario da Fa-
zenda, o Lauro Cardoso do Almeida,

O banquete 001 reu muito animado, tbn-
do sido iKocadcvi. vatlo3 o amistosos brin-
des,

Proccdeu-sc hontem, no recinto da Bolsa,
á eleição do syndico e mais três adjuntos,
para iormartm a Câmara Syndical de Cor-
retores, no periodo de 1.0 de maio corrente
a 30 de abril de 1917.

Foram: reeleito syndico, o sr. Antônio
Aymoré Pereira Lima, por unanimidade de
votos; c eleitos adjuntos os srs. Francisco
de Azevedo Júnior, Luiz Antônio de Sousa
e Celestino Soares de Azevedo.

Os srs. drs. Guilherme Álvaro o João
Chrysostomo continuarão, respeetlvamen-
te, como directores -geraes do Serviço Sani-
tarlo o da Inatrucqào 1'ubUca.

CORREDEIRA (NOROESTE)
. (Do correspondente, em 1):

A colheita de arroz, este armo, tem
sido neste districto abundantíssima c
o produeto de excellente qualidade.

,Tem, ultimamente, com ¦ a
secca prolongada que estamos pas-
sando, havido "sérios prejuízos nas
colheitas de feijão, que promettiam
ser abundantes, tornando-se escai"
sas, ''¦'• A 

lavoura cafeeira deste dis-
tticto, apesar de contar apenas 4 an-
nos de edáde, já tem uma produc-
çao colossal, que attiuge a uma sa-
ira superior a 100 arrobas por mil
caf eeiros..

Está contractado o casamento
da gentil senhorita Maria Cândida

CORREIO PAULISTANO

Como pretendemos realizar, neste mez,
o sorteio dos nossos premloa em dinheiro,
6 absolutamente necessário que os nossos
dignos agentes nos devolvam oom urgon-
ela os talões de recibos, acompanhados
das respectivas prestacOes de contas o dos
saldos era dinheiro era seu podejv

Conformo se noticiara, o sr, dr. Duarte
Leite, embaixador de Portugal no Rio, vi-
aitou hontem, pela manhã, a Santa Casa
de Misericórdia,

Acompanharam-no nessa visita os srs.
drs. Justlno do Montalvão é Brandão Paes,

primeiro e segundo secretario da embal-
xada, c Manuel Loureiro, Guedes do Amo-
rim e.Torres de Lima, respectivamente
presidente, eecretario e thesourciro da Ca-
mara de Commercio Portugueza,

Receboram o sr. dr. Duarte Leite, & entra-
da daquelle estabelclmento, os srs. Fran-
elseo do Sousa Queiroz, provedor; com-
mendador Alberto de Sousa .e Silva, mor-
domo do hospital; drs. Arnaldo Vieira de
Carvalho, director clinico, o J. Egydlo,
Melra Filho, Ovldlo de Campos, Ayres Net-
to, J. Brito, Ceiestlno Bourroul, Cândido de
Camargo, Henrique Lindemberg, Rubiao
Melra, B. Montenegro, A. Lindemberg, Pe-
dro Dias, Almeida Prado, Garcia Braga,
Define, S. Sarmento, F. Brandão, Ararípe
Sucupira, Rezende Puech, Argemiro
Siqueira, Francisco Lyra, Alves de Lima,
Zeferlno do Amaral, Raphael Barros, Gor-
dinho, Caslmlra Loureiro, Mario Ottoni,
Porchat, Danton Malta, Alclno Braga, Al-
varo Tourinho (medico do exercito), Ro-
drigues Alves, SaUes Gomes, Luiz do Rego,
Aloyelo Fagundes, Roberto Oliva, Raul
Whltaker, Campos Seabra, F. Monteiro,
Gomes Caldas, Corrêa Dias, Hoppe, Raul
Margarldo, Theodoro Bayraa e muitos
acadêmicos de medicina.

O sr. dr. Duarte Leite e as peesoas que
o acompanhavam visitaram minuciosa-
mente todas as dependências da Santa
Casa e ao retirar-ee s. exc. deixou no livro
doa visitantes as seguintes linhas:

"Aqui consigno a admiração que me cau-
saram a ordem e o methodo, os cuidados
e carinhos com que são tratados os doen
tes que se acolhem a esta Santa Casa".

O sr. Justlno de Montalvão, l.o secreta-
rio da embaixada, 1 escreveu no mesmo
livro as seguintes palavras:

"Ao paesar, ha pouco, numa doa enfer-
marlas, tão claras e alegres que não lem-
bram- um hospital, mae um lar, vi soor-

nguer-se do um dos leitos, uma velhinha,.

ANNITCRSARIQS
Fazem annos hoje:
A menina Édméa, filha do sr. Edmai

Teixeira da Silva Braga;
o menino João, filho do sr. Giacomo

Paquilloj -.'-•, •-..!.
a menina Mimi, filha do sr. Salvador dos

Santos Coelho";
o menino Antônio. filho"do' sr. capitão

Lucas Antônio Baptista;
i a senhorita Maria, filha do.. sr..,dr. Ber-
nardo dc Campos;: 'a. senhorita Maria da'Gloria, filha' do sr..
drí Eduardo de Campos Màia,' integro' juiz.
de direito de Pindamonhangaba;

a sra. d, Maria da Conceição SimÕesr cs-
posa do sr, Antônio Quirino Simões; , .

a sra. d. Sarah Perés da Silva Ramos,
esposa do sr. dr. João Eremita da Silva
Ramos; .- . , .

a sra. d. Iralinai.de Oliveira Mello, es-
posa do sr. Vicente Mendes de Mello;

o sr, Henrique Martins, comnierciante
nesta praça;

O sr. José Carvalho Martins, advogado
deste foro; .

ó sr. Eloy Ribeiro;
o sr. Vicente Artez;
o sr. Miguel Annunciato;
o sr. Anstides Ferraz,- funecionario da

Caixa Econômica.
HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-se nesta capital, a'passeio, o sr.

dr. Antenor Coelho, distineto advogado no
Rio de Janeiro. .-,•'.-.-,

Acha-se nesta capital o deu-nos hontem
o prazer do sua visita O talentoso literato
Mario Villalva, nosso collega da -imprensa
carioca.

•
Está em S- Paulo, de passagem para a

capital da Republica, vindo pelo vapor fran-
cez "Samara", o nosso distineto patrício
dr. Lourival de Guillobel, 1.0 secretario da
legação do Brasil na Republica Argentina.

S. exc, que se acha hospedado no Gran-
de Hotel, seguirá amanhã cedo com aquellt
destino.

Vindo do Buenos Aires, pelo mesmo pa-
qtiete, hontem chegado a Santos, acha-se
por poucos dias em S. Paulo, onde pretende
Visitar algumas fazendas do interior do Es-
tado, o cstimavel cavalheiro dr. Francisco
A. Lima.

S. exc. esteve ha pouco na Republica
Argentina, onde tomou parte, como repre-
sentante da Republica de S. Salvador, na
Conferência Internacional de Financistas.

E' esta a primeira vez quo vem ao Bra-
sil; após curta permanência no Rio de Ja-
neiro, emprehcnderá viagem'de'regresso á
=ua patriá-

CLÜB INTERNACIONAL
Realiza-se hoje, ás horas do costume, o

penúltimo ensaio de gavota e pavana que
estão sendo executados por um grupo de
gentis meninos e meninas, filhos dos sócios
desta associação, sob a direcção da profes-
sora mme. Reynold P. Leitão.

Estas danças vão ser a nota chie da fes-
ta de anniversario do Club Internacional, a
realizar-se no domiiigo próximo, 7 do cor-
rente. , '

Os ensaios de hoje c sexta-feira proxi-
ma serão já feitos com acompanhamento de
orchestra.

NEUROLOGIA
Coraly de Queiroz

O nosso lllustre companheiro de traba-
lho sr. dr. Wenceslau de Queiroz e sua
exma. esposa, d. Adelaide de Queiroz, sof-
feram hontem o crudelisslmo. golpe do
perder a sua dllccta filha, senhorita Cora-
ly de Queiroz, que contava apenas 19
annos de edade.

A Iníortunada moca, pela meiguico do
seu coração, pela sua intelllgencla brl-
lhante e por outros dotes que a exorna-
vam, constituía não sã o enlevo dos seus
progenltores, como o encanto de todoit
quantos delia se acercavam e lhe conhe-
ciam os nobres virtudes.

Coraly de Queiroz foi alumna dístlncta
do Conservatório Dramático e Musical de
S. Paulo, onde se salientou pela eua appll-
cação e soube conquistar, entre as suas
collegas, pela sua bondade, a maior estl-

Martins, dilecta filha do sr. Ramiro
Martins Pereira, digno administra
dor da importante fazenda Corre-
deira, de propriedade do distineto ca-
valheiro, sr. coronel Francisco José
Leite, chefe politico de Araras, com
o sr. Miguel Antônio de Brito, fis-
cal da referida propriedade.

Ao futuroso par, o corresponden-
te envia os votos de felicidades, de
que. são merecedores, assim como
aos dignos progenitores. _ • _ ,--.

—— Quando, em . princípios . do
mez findo, aqui esteve o digno viga
rio de Bauru', foi por ellc feito 11111
sorteio para festeiros de S. Benedi-
cto.e S. Pedro, festa a realizarse cm
29 dc.juhhó próximo vindouro, e do
qual safaram sorteados os seguintes
festeiros; Juvenal Morato de Can1?.-
lho, d. Rita de Arruda Rocha, João
Gaiiego, d, Antónieta Guimarães Ca-
simiro, José Bona EJiriiàn e d. Fran-
cisca Serra.
¦ Pelo esforço com que estão trab.v
lhando os dignos festeiros, é de sup-
por que os gloriosos S. Benedicto c
S. Pedro sejam este anno condigna-
mente festejados.

Durante os poucos dias que o di-
gno vigário de Bauru' aqui esteve,
ministrou aos fieis os sacramentos
religiosos, fazendo muitos baptiza-
dos.

 Em casa do sr. João de Ar
¦ruela Rocha, effectuou-se o baptiza-
de de um seu filhinho, o qual rece-
beu o nome de Rivadavia, e teve co-
mo padrinhos o sr. Ramiro Martins
Pereira e sua digna consorte, d. Ma-
ria Antonia Martins, sendo por essa
oceasião enthronizada uma rica
imagem do Sagrado Coração de Je-
sus.

Deu-se nó dia 21 do mez fiiv
úo, neste districto, ura conflicto, en-
tre dois camaradas da fazenda San-
ta Lúcia, de propriedade do dr. Er-
nesto de Castro, comnierciante des-
sa praça, de cujo conflicto ficou íe-
rido o pardo Osório Teixeira da Sil-
va, que recebeu no braço esquerdo
uma facada, vibrada pelo preto Se-
bastião Alves da Silva.

lmmediatamentc, foi dado parte
ao sub-delegado, que, depois de per-
seguir o criminoso, o prendeu.

Foi aberto inquérito e depuzeram
cinco testemunhas de vista, sendo
depois de terminado este remettido,
com o preso, para Pirajuhy, e de lá
a Bauru', afim de ser julgado.

O movei do crime foi o álcool.
 Pela municipalidade de Pira-

juhy, foi creado para esta povoação
o cargo dc fiscal arruador e consta
que será nomeado para o referido
cargo o artista sr. José Bona Diman.

 Já.por mais de uma vez, a
população desta povoação se tem fei"
to representar perante o administra-
dor dos Correios de S. Paulo, pe
dindo a creação de uma agencia pos-
tal nesta povoação, e até á presente
data ainda esse pedido não foi attetr
dido,

INDAIATDBA

(Do correspondente, em 1,0):
Está melhor dos Iseus padccimmtoj 0

coronel Theophilo Oliveira Camargo, qutesteve um pouco adoentado.
Afim de visital-o, # estão na cidade seu

irmão Antônio Oliveira Camargo e seu fi,
lho, dr, Octaviano dc Oliveira Camargo.

Também tem experimentado alguma
melhora o sr José Almeida Prado, que aqui
se acha em tratamento da sua saude.

 Esteve na cidade o sr. Francisco
Martins, director do grupo escolar do Bebe-
douro.

 Continua com grande mavitmnto a
urande liquidação da Loja Syria, do 6r,
José Rácloid. -'

Para a mesma, deverá chegar brevemen-
te um grande stock do fazendas e calçados,

OANANE'A

(Do correspondente, cm 22 de abril);
A Câmara Municipal, por indicação de

um dos seus vereadores^ inseriu na acta dos
seus trabalhos, em sessão dc 15 do corren-
te, um voto de profundo pesar pelo infaus-
to passamento do inclyto brasileiro general
Francisco Glyccrio. patriarcha da Repu-
blica.

A noticia do dcsapparecimenio desse
grande politico e impolluto paladino da li-
herdade, que feriu grandemente o nosso
Estado c nossa patna, causou em nosso
meio, o mais profundo pesar.

 De regresso de sua viagem a essa
capital, acha-se entre nós o sr. capitão
Autidio Corrêa de Sá e Benevidcs, distineto
administrador da mesa de rendas federaes
desta* cidade.

¦ Den entrada hontem neste porto o
paquete 

"Mayrink", do Lloyd Brasileiro.
——- Como era esperado, chegou hontem,

pelo vapor "Mayrink", vindo da França,
revmo. padre Maria Honorato, acompa-

nhado dc cinco distinetos- padres cistercien-
ses da antiga observância de S, Bernardo,
que vêm fixar residência n:ste município,
com firmes intuitos asricolas e outros gran-
des e louváveis emnrehcndimcntos.

O revmo. padre Marin Honorato. pro-
prietario da 

"azenda "Tabatinguara", nes-
te municipio, pretende, com os seus com-
panheiros de ordem, fundar ali um grande
mosteiro, um collegio para d cultivo intel-
lcctual dos meninos c no mais curto tempo
possível uma secção dc instrucção agri-
cola.

! A sua fazenda, que c composta na tota-
lidade de terrenos verdadeiramente ferti-
lissiinos para o cultivo e prodncção de ar-
roz, milho, feijão, .canna dc assucar e ou-
tros cereacs, e que também produz aliun-
danteinentc mandioca brava, mansa' é mui-
tas outras :::i.vlaccas, com os seus terrenos
perfeitamente agricultáveis, a par da incon-
tcstavel boa vontade e inquebrantayeis cs-
forços do seu incançavel proprietário, será
certamente cm breve tempo uma fazenda
modelo.

Os terrenos do " Tabatinguara "attingcm
muitas centenas de alqueires, invejável-

mente regados por diversas cachoeiras, t
estão em co:v'içõcs dc satisfazer ao agri-
cultor mais exigente, quer em cxtcns.lo,
quer em fertilidade do seu solo. que c, fran-
camente. pródigo na producção cerealifera,

Nella se encontra uma extensissima área
de terrenos em -irgedo de maltas virgens,
nertencente á uberrima região do " Araçau'-
ba", naturalmente propicia para o cultivo
pratico e fácil do arroz e que muito,se
-idapta para o moderno methodo de cultivo
desse cereal.

E' incontestável ouc a fazenda "Tabatin-
tutara", formada por terrenos uberrimos
como é, consorciada ás boas condições c!i-
matericas qnc- felr-iente. possue este mu-
nicipio, tendo á sua frente uma proficiente
administração, seja o penhor do mais com-
nleto exito dos em; ebendimentos agrícola.'.
que' ali pretendem os revmos. padres Ma-
ria Honorato c seus illustrcs irmãos de or-
dem, e venha a ser íafiiramente um doa
maiores factores do progresso deste muni-
CÍ;)Í0.

0 povo car.aneense mostra-se satisfeitas-
«imo com a acção benéfica do padre Maria
Honorato, que é um propugnador volunta-
r;>.'ardoroso e incançavel cm prol do adean-
tamento e progresso deste município-;''

O revmo. padre Maria Honoralo-e seus
dignos irmãos de ordem, cujos nomes não
me foi possível obler, devido a terem, logo
após seu desembarque, seguido pafa':a fa-
zenda "Tabatinguara".' estiveram hospeda-
dos na residência do sr. capitão Ernesto
Martins Simões, illustre vereador munici-
pa! e commerciante nesta! cidade.

Aquelle illustre sacerdote, antes de seguir
oara a sua fazenda, entregou ao sr. capitão
Ernesto Martins Simões a quantia de cem
mil réis. para ser distribuida entre os po-
bres. .".,  

A 26 do corrente realizar-se-á a se-
gunda sessão do jury desta comarca, na
qual será julgado o réo Custodio Ribeiro,
incurso no art. 330. paragrapho 4-°, do Co-
digo Penal.

se na Escola Normal Secundaria, onde,
apóa um dos mais brilhantes cursos, rece-
beu o diploma de professora.

1 A Inditosa moça fora, em companhia de
seus pães, a Serra Negra, assistir ao casa-
mento de seu Irmão dr. Raul de Queiroz
e ali foi aeommettida por pertlnaz enfer-
mldade, em conseqüência dn qu*l velu a
íallecer hontem, As 21 horas.

Coraly de Queiroz era Irmã dos srs. dr.
Raul Valentim de Queiroz, delegado de
policia do Serra Negra; Armando de Quel-
roz, professor do grupo escolar de Jardl-
nopolls; c sobrinha dos srs. dr, Flavlo de
Queiroz, juiz de direito de Amparo; Al-
fredo doe Santos Diniz, funecionario da
secretaria do Senado; dr, Telles Rudge e
Jorge doe Santos Diniz, funecionario da
secretaria da Câmara Municipal de San-
tos.

O enterro realiza-oe hoje, as 16 horas,
sahindo da avenida Angélica, n. 88-A, pa-
ra, o cemitério da Consolação.

ma.
Deixando p. Conservatório, matriculou- pressOea do nosso sincero pesar,

FAXINA

(Do correspondente, em 30 de março):
A população desta cidade quo recebeu

eom a maior alegria o resultado da Con-
vençio, para a escolha de presidente e vice-
oresldente do Estado, applaude com en-
thusiasmo a eleição dos novos secretários
do governo.

Faxina, que ha poucos mezes teve a íe-
llcidade de receber a visita de alguns dos
escolhidos, rejublla-ee neste momento.

O sr. dr. Altlno Arantes, visitando Fa-
xlma, honrou oa íaxlnenses, que, por eua
vez, deram as mais Inequívocas demons-
traçSes de sympathla ao illustre visitante.

O ar. dr. Cardoso do Almeida, illustro
republicano, merece o nosso melhor con-
ceito. Além de distinguir Faxina com sua
visita, continua a ser um de seus melho-
res amigos.

O sr. dr. Eloy Chaves, que relevantissl-
mos Bervlços prestou durante a gestão go-
vernamental do eminente conselheiro dr.
Rodrigues Alves, continuara a merecer
nossos applausos.

O sr. dr. Cândido Motta, notável Jurís-
consulto, modesto por Índole, prestou ao
nosso Estado inestimáveis serviços, tantu
no Congresso estadual, como na Câmara
Federal.

O ar. dr. C-3car Rodrigues Alves, filho
do grande estadista conselheiro Rodrigues
Alves, temos certeza, honrará, o nome do
seu venerando progenitor. Multo espera-
mos do lllustre moço; que Faxina teve a
satisfação de hospedar, quando sua exc.
acompanhou o sr. dr. Altlno Arantes, que,
então, oecupava a pasta do Interior.

A Câmara Municipal desta cidade, cm
sessSo extraordinária, votou uma moçSo
do applauso e admiração ao conselheiro
Rodrigues Alves e de solidariedade ao no-
vo governo, delegando poderes ao sr. co-
ronel Accacio Piedade, digno deputado e
chefe desta zona, para representar, como
também sua exc. representara as cama-
ras munlclpaes de Itararé, Itabera,, Rlbei-
rão Branco e Santo Antônio da Boa Vis-
ta, no acto da posse.

O advogado Francisco Antônio Puccl
representará, o foro e a sociedade de Fa-
xina.

POA'

(Escrevem-nos desta localidade):
A população de Poá prepara para ama»

nhl uma grande manifesaação de apreço a°
capitão Sebastião Ferreira dos Santos, acti-
vo sub-delegado de policia e influente cite-
fe politico nesta localidade.

Precedidos pela banda de musica-União,
de Mogy das Cruzes,, ás 17 hora, partirão
03 manifestantes do largo da Estação coni
destino á residência do sr. capitão Ferrei-
ra dos Santos, usando da palavra, nessa oc-
casião, em nome da população, o sr. Maura
Esydio.'.

Em seguida será entregue ao manifesta-
do um abaixo-assignado, que refere 05
grandes serviços por elle prestados quando
subdelegado e chefe politico em Itaquaque-
cetuba c durante os dois annos que vem
exercendo o cargo de sub-delegado de f°a-

São esperados nesse dia muitos amigos
e admiradores do sr. capitão Ferreira do*
Santos, que virão de S- Paulo, Santos, Mo-
gy das Cruzes, Iaaquaquecetuba e Lageado,

A commissão promotora desta manifçs-
tação dc apreço é composta dos srs. major
Manuel Alves Corrêa, coronel Justimano

, ,.. Vianna, Pedro Caropreso, Manuel do Es-
Aos desditosos pães apresentamos aa ex-J pirito gant0i capitão Tose Letfe' e Manuel

Pintp' da Fonseca.
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UM DOCUMENTO BRILHANTE

Mensagem apresentada ao sr. dr.
Alio Arantes pelo

conselheiro Rodrigues Alves
SR. PRESIDENTE:

Congratulando-me com o Estado de São

Paulo pela posse de vosso governo, apraz-
'me afíirmar, de accôrdo com o sentimento
'ceral da população, que é de grandes espe-
'ranças o periodo administrativo, que hoje

ã inaugura. Tendo tido a honra de vossa

colaboração na quasi totalidade do qua-
triennio. que ora finda, estaria dispensa-lo
•de vos dar informações do estado dos nc-

gocios públicos, si não devesse prestar essa

homenagem ao Estado, que me tem honrado

com a sua confiança em todas as phases
;<Je minha vida publica. Será, aliás, uma

brevissima mensagem de saudações e des-

pedida.

Desde que se accentuaram as difficulda-
ilcs oriundas da guerra européa, compre-

henderam todos os responsáveis pela admi-

nistração publica, que era preciso instituir
Um regimen de severa economia e execu-
tal-o com verdade. Não era licito recear

que, adoptando essa condueta. pudesse fi-

car entorpecido o desenvolvimento do Es-

jtado, quando os grandes serviços públicos
'estão organizadps e as suas forças produ-
'Ctoras têm revelado uma anciã de expan-
!ião e uma resistência, que provocam satis-
facção e orgulho.

Ha, nesta parte da Republica, no actual
momento, c a despeito dos entraves que
affectam as condições do trabalho no mun-
do inteiro, uma actividade que nos faz hon-
ra; e, mantido aquelle programma sem he-
sitações, não haverá solução de continui-
oade no progresso do Estado, «erão ven~
¦tidas todas as difficuldades, e. ainda unia
vez, ficará assignalado quanto a ordem, o
trabalho e a economia fazem bons os go-

.vemos e proveitosas as administrações.

Oi elementos são favoráveis para uma ex-
celleiitc expectativa. Não ha obras novas
iniciadas; as que, sem inconveniente, po-
diam ser adiadas ou sustadas em seu an-
'damento, o foram resolutamente.

A safra de café, que não foi pequena e
estava sob a ameaça de. não poder ser ex-
portada, tem sido regularmente vendida e
'por 

preços remuneradores.
As previsões da receita vão, pois, se rea-

li/ando, de conformidade com os votos do
legislador. E, para prevenir possíveis de-
cresci mos na arrecadação, foram prudente-'mente 

creados novos recursos, que o con-
tribuinte, em obediência aos intuitos do po-'der legislativo, tem reconhecido serem ne-
;cessarios para p custeip dos serviços do Es-
tado.

De minha parte, temendp que aconteci-
mentos imprevistos venham crear. para. a
administração novas exigências, c sabendo
que é sempre fraca a arrecadação do pri-
pieiro semestre dos exercícios, recommen-
dei o maior cuidado na ordenação da des-
pesa para que não haja. deficiência nas ver-
bas e possa o actual governo desempenhar
com desassombro as suas múltiplas func*
ções.

A situação do café, sr. presidente, con-
tinu'a a ser a nossa maior preoecupação.
A riqueza do Estado e a da Republica repou-
sam, primordialmente, no valor desse gran-
de produeto da lavoura. E' mister, pois,
ir acompanhando o desenvolvimento da pro-
ducção em todas as suas phases e só nos

.tranquillizarmos quando virmos o nosso
café bem collocado nos centros de consumo.
A safra actual foi, com0 disse, quasi toda
exportada, não se realizando, por felicida-
de nossa, os temores nascidos da suppres-
são de vários mercados, assim como das
difficuldades de transportes e outros em-
baraços provenientes da guerra, que conti-
nu'a a assolar os paizes da Europa,

Concorreram para esse resultado, além
das causas geraes que sempre exercem in-
íluencia nas vendas ç preços das mercado-
rias» o effcito moral da lei de auxílios á
producção nacional,, votada pelo Congresso
Federal em sua ultima sessão, a regulari-
.'•ação dos transportes nas estradas de ferro,
para o fim de ser evitada a accumulação
de café no porto de Santos, e o esforço e
vigilância incessantes dos .poderes públicos,
da União o do Estado, para a normalidade
dos transportes marítimos e das transacções
nas grande praças do mundo.

Tem-se exportado até 25 de abril deste
-nno 10.112.141 saccas, representando o va-
Jor official de rs. 304.373 :499$opo, existin-

. do no porto de Santos 1.250.000 saccas e
no interior approxlmadamentc 800.000.

A safra do corrente anno é. na' opinião
dos competentes, inferior á do anno findo,
mas representa um valor bastante conside-
ravel para que os poderes do Estado não
cessem de se interessar por sua collocação
c°m o máximo esforço. A guerra tem per-turbado todos os mercados, ainda mesmo os
de paizes neutros, e a questão, dos transpor-
!es marítimos está assumindp proporções in-
Wetadoras. E' meu dever insistir, sobre
«se asstimpto, que é de importância capital
para nós e para a Republica. O problema"tá mesmo affligindo os elementos offl-
Claes de todos ps paizes e preoecupandoseriamente as classes commerciaes e os re-
Presentantes de todas aj industrias..

Um Incidente, occorrldo no decurso do
mez de março e resolvido, como se devia
«sporar, com critério e justiça, veiu des-
Portar muito particularmente a attençao
geral para o serviço a que me estou re-
lerindo. Naquolle tempo, reoente aliás,
0 °°mmcrclo desta cidade e o de Santos
&larniaram-se com a noticia, ampla-
'rente divulgada, de que o governo fra/n-
°ez, aconselhado pelo "Comitê des
Transporta Marltlmes". havia resolvido
Prohlbir a importação de nosso oa£é em
Prança, de 1.0 de maio a l.o do setom-

0 Próximo, e que essa medida aerla
talvez adoplada pelo governo doa paizes'"'liados, 

Dizia-se, para" legitimar essa
Prohibiçtio, que cru urgente facilitar o
tiansperte de mcrcudoiius de necessida-
«e lmmedluta, como o trigo, havendo no
Iavre um deposL.j de cato sufficlente pa-ía o consumo desse paiz, durante aquel-

* Período. Ura uma ameaça para os in-
«esses do E&üülü, e. portanto, muitofundados

roeroiats

e, portanto,
os temores das classes com-

e <ios produetores, conhecida a
•nuoitancla de qua gosa aquelle "Comi-

t6", a sua organização e as lunoçOos de
que está. Investido. Podoria haver outras
causas para cohonestnr uma medida tllo
gravosa para nos — e havia realmente
— mas ora a crise de transportes a ra-
zfio, que ae dizia, fundamental dessa
providencia. O governo federal com-
prehendeu a altuaçfio, Intervolu o con-
seguiu que as nossas rcclamaçSes, de
interesse para todo o paiz, fossem atton-
dldas. Nilo se tornou effectlvá a prohl-
biçilo annunciada, mas o Incidente pôde
renascer amanha, si se aggravarem as
condlçBos de transportes e convém que
nos acautelemos contra qualquer even-
tualldade. B' necessária essa vlgllan-
Cia, pois aabe-so quo, em alguns paizes.
esta sondo promovida a próhlblçilo do
commerclo de vários produetos, e, om
outros, fala-se na fixaçüo arbitraria o
violenta de preços para certos gêneros,
entre os quaes esto, contemplado P caff.

Tem-se mantido om alta este produ-
cto, e diz-se mesmo quo, depois da gucr-
ra, os preçoa serSo grandemente vem 11-
neradores. Que se realizem logo esses
vaticinios, mas 6 prudente continuar-
mos a velar para que nüo se modifique
aquella situação. A propaganda para
o alargamento do consumo e o combate
as falsificações, que tanto estilo anarchl-
zando os mercados, notadamente oa dos
Estados Unidos, tí-rn merecido os cuida-
dos da administração, como torcia ocea-
sltto do vorlílcar. Fará bem o governo
em perseverar nesse trabalho, mesmo
porque não scra de extranhar que, sob
o pretexto de exigências da guerra, no-
vos tributos venham, dentro de pouco
tempo, onerar no exterior a cobiçada
mercadoria, e a imprensa ji esta de-
nunciando esse propósito em alguns
paizes.

Esperava poder vos aniuinciar neste
momento, a liquidação definitiva dos cm-
prostimos contratiidos para a valorização
do café. São conhecidas as causas que têm
retardado a solução de taes compromissos.
Em uma longa exposição que me foi apre-
sentada pelo secretario da Fazenda o pu-
blicada em 34 de março findo, voreis que
essas responsabilidades se elevam a ms.
U.647.271-0-0, incluída a divida federal,
que é resgatavel até ao anno de 1924. Para
solvol-as temos em Berlim marcos 
124.445.302,05, no Havre 1.216.585 saccas
de café c o produeto da sobre-taxa de 5
francos que, de accôrdo com os contractos,
é rcmettido semanalmente aos nossos ban-
queiros, Peço para esse importante docu-
mento a vossa attenta leitura.

Com relação á grande sonuna que temos
depositada em Berlim, convém additar pu-
iras infermações ás que tem sido publica-'
das. Na mensagem que tive 1 honra de
dirigir ao Congresso do Estado, em 14 de
julho de 1915, tratando de difficuldades sp-
lirevindas para o café da valorização, disse
o seguinte:

"A situação dos "stooks" de Hám-
burgo e Antuérpia tornou-se delicada
e foram mister repetidas providencias
para que não perigasse o nosso direi-
to sobre o valioso depositp. Era indis-
pensavcl dispor desse café. Consegui-
mos vender, em boas condições, o que
estava depositado cm Hamburgo, mas
o liquido da venda, que se eleva a uma
grande somma, foi collocado cm um
dos grandes bancos de Berlim, onde es-
pera opportunidade para ser entregue
nos nossos banqueiros de Londres. Com
o de Antuérpia, cuja venda foi autori-
zada, receamos egual embaraço. Esse
café, como sabeis, serve de garantia a
empréstimos do Estado que, por essa
razão, não têm podido ser amortizados.
Os alvitres, que havemos suggerido pa-
ra o levantamento desse deposito, não
produziram ainda resultado. Assim é.
quo, tendo a lei n. 1.461, de 29 de de-
sembro de 1914, autorizado o governo
do Estado a levantar até á quantia de
50 mil contos de réis por apólices de
seis por cento, capital e juros ouro,
emittidas á taxa de 16 dinheiros esr
terlinos por mil réis, para constituição
do fundo especial da lavoura e cora-
niercio de café, podendo applicar no
serviço de amortização e juros o pro-
dueto livre da sobre-taxa ouro — lem-
brámos aos banqueiros de (Londres e do
Berlim a idéa de serem os títulos do
empréstimo de lb* 7.500.000-0-0 eub-
stituidos por outros da emissão autori-
zada por aquella 'lei, até'a somma pro'
veniente da venda do café, de modo
que esta importância nos pudesse ser
entregue dircctatnente, por. intermédio
de banqueiros de algum paiz neutro.
Ficaríamos assim com recursos para
¦serem applicados aos fins da dita Jei,
e o produeto da venda não iria parar
em mãos de credores de paizes em
guerra com a Ailemanha. Não fc4 ac-
coito o alvitre.

fluggerimos, entío, visto existirem
tomadores allemães daquelle emprestí-
mo, qu° fossem comprados os seus ti-
tuloo, irealizando-se deste modo uma
parte da amortização desejada; ei hou-
vesse saldo, este nós seria entregue por
intermédio de banqueiros insuspeitos.

Como «So diffloels, incertas e demo-
radas as communlcações, ç não nos
cabe agir junto aos governps extran-
geiros, pedimos com insistência a inter-
venção do isr. ministro do Exterior,
que tem sido solicite na defesa de nos-
sos interesses, para que seja acceltó
este ultimo alvitro, pois «stamoj sof-
frendo -injustamente a retenção de um
valor que nos, pertence." -

- Ultimadas as vendas dp café de Autuer-;
[lia, temos hoje, em deposito, na casa
Uleischrodcr, de Berlim, aquella somma
.ivultada.

Fpi indicada aos banqueiros a convenien-
..ia de ser ella transferida para algum esta-
brlecimento bancário de paiz neutro até
;icder ter a applicação que os contractos
prescrevem. Disserara-nos que essa trans-
feioncia não era permittida pelas leis da
Allemanha, cm estado dç guerra, desde

poderia ser regulariza.% replicámos, trans-'
ferindorse o dinheiro para um paiz neutro,
com o compromisso, d8 nossa parte, de não
realizarmos os pagamentos para que cs-
tá destinado, aiitao depois de finda a
guerra. Esse alvitro também 'foi considera-
do inacceitavel cm virtude das leis do paiz.

Pirpseguindo a guerra, e, portanto, aggra-
vando-se as difficuldades; baixando o cam-
Ho na Allemanha sem se poder precisar o
lifliite dessa baixa, entendeu o governo do
Estado dever solicitar — 'e 

o fez — a inter-
venção do da União para conseguir:

a) A responsabilidade do governo alie-
mão pela importância daquelle deposito;

b) a taxa de 5 o|o de juros, por ser essa
a que pagamos aos credores do Estado,
quando os banqueiros prometteram pagar
3 ojo;

c) a fixação do cambio para a restitui-
çáo daquella somma, o qual deverá ser o da
época do deposito.

São perfeitamente justas e razoavois es-
tas indicações, uma vez que não se faz a
restituição immcdiata do dinheiro,

Somos um paiz neutro, cultivando com o
da Allemanha relações de perfeita amiza-
de, O café vendido é de nossa propriedade,
isto é, propriedade de um Estado da Fe-
deração Brasileira; faz parte, portanto, dp

patrimônio nacional c está servindo de ga-
rantia a empréstimos regulados por contra-
ctos, a cujo cumprimento estão presos a
honra e os créditos do Estado de S. Paulo.

Nos últimos dias do mez de março findo
o sr. ministro do Exterior, nos communicou
que o governo allemão assumia a respon-
sabilidade do pagamento do deposito do
Estado de S- Paulo. Nós esperávamos es-
sa resolução, assim como não duvidamos de

que a nossa justíssima reclamação ha de ser
integralmente attendida.

Na exposição, a que me referi, spbre o
balanço do exercício de 1915, encontrarcis
assignalado por algarismos expressivos o
movimento econômico c financeiro do Es-
tado, altestando uma prosperidade crês-
cente.

Estão delineados, nesse documento, com
todos os detalhes, o valor da exportação c
importação durante o anno findo, o da re-
ceita arrecadada c despesa cffcctuada na-

quelle. exercício, a. somma das respohsabi-
lidadçs do Estado, todos os elementos,' em
sitmma, indispensáveis ao governo para sua
completa orientação.

E' um quadro alentador que os homens
competentes têm recebido com demonstra-

ções significativas de applauso, e que faz
honra ao esforço e á tenacidade dos que
aqui trabalham.

Não são elementos fugazes de prosperi-
dade, que podem desapparcccr, sob qual-
quer pretexto, com sacrifício de nossa ri-
queza. Asseneam, -ao contrario, em base

.estável c segura, apoiados na convicção de

;que é preciso ampliar e desenvolver as fon-
tes de producção, creando outras industrias
e preparando novas lavouras. Com essa
orientação, os grandes muuicipios da fron-
teira têm progredido extraordinariamente.
Ao Noroeste do Estado, a estrada de ferro
franqueou ao trabalhador uma extensão
enorme de terras excellentes. E' impressio-
nante.o desenvolvimento da zona. A popu-
lação cresce, numerosos núcleos- se instai-
Iam, alargam-se as pastagens para a cria-

ção do gado, c formam-se novas lavouras
de café, destinadas á «constituição das que
se vão enfraqüencondo em outras circum-
scripções. E o que mais conforta, além da
energia, do esforço, é que ha plena confian-

ça no resultadp dp trabalhp pelas seguran-

ças fi garantias que o Estadp pfferece.
Do movimento da receita e despesa do

anno findo, verifica-se que a receita ordi-
naria foi orçada em 65.655 :ooo$ooo e a ex-
traordinaria em 8.830 :ooo$oco; tendo sido
arrecadada da receita ordinária a quantia
de 70.I34 774Í3O3 ou mais 4-4797743Õ3
do que a orçada, e da receita extraordinária
a quantia de 7.762:557$oo°, apura-se um
augmento de 3.412:33i$3Ó5 sobre a receita
orçada,

A despesa attingiu á somma de
92.656:443$534. Comparadas as sommas da
receita c despesa, vê-se que p déficit foi de
14.759 :ii2$i69, quando cm 1914 esse déficit
se elevou a 34-448:457$239, e em 19U a....

31.730:259$889. Si do déficit verificado em
1915, íòr deduzida a quantia de 
9.463 :Ó33$I36, despendida com os serviços
extraordinários da captação das águas do
Cotia e do prolongamento da Sprocabana,
que foram custeados pela r*nda ordinária,
a diffcrcnça entre a receita arrecadada em
1915 fi a despesa propriamente orçamenta
ria será de 5.295:479$033, comprehendidas
as despesas extraordinárias motivadas pela
baixa do cambio c jiiros da divida flu-
ctuante,

E' lisonjeiro este movimento, e, si não
sobrevierem acontecimentos imprevistos,
em muito pouco tempo, talvez durante o
exercício corrente, q pequeno déficit terá
dcsapparccido.

No primeiro trimestre dp auno corrente a
arrecadação dos impostos, que está sendo
feita com toda 5 regularidade, tem corres-

pendido á estimativa da lei crçamentaria c
a despesa paga no mesmo período é pro-
porcionalmente inferior ás respectivas do-
taçõe?.

Os serviços públicos, principalmente os

que ae referem 4 instruçção publica, á hy-

giene, á força publica, á agricultura e ás
obras cm geral, estãp funecionando com or-
dem e boa direcção. Em pecasiãp opportuna
tereis das, respectivas Secretarias informa-

ções completas quanto ao seu desenvolvi-
mento.

<0 Estada gqsa de um» tranquillidade

perfeita. As «JeiçÕes .realizadas no dia 2 de
fevereiro, para a constituição Pa legislatura
actual s a .di 1,0. <te março para a eleição
de presidente « vice-presidente do Estado>
correram calma fi regularmente, Nenhum
incidente as perturbou.

Está, portanto, S, Paulo apparelhado pa-
ra continuar a exercej na Federação 9 pa-
pel indicado pelp vale* de suas condições
econômicas, çomprehensâp. dos deverei con-
stitucionaes que lhe cabem np regimen re-

publicanq s prestigio dos homens politiçes
que o dirigem. _..

Sempre que falo ao Estado e ftos seus
chefes políticos, acodem-me ao espirito as
responsabilidades que lhes pertencem na
Federação.

BI podemos, hoje, contar com a lntegri-
dade de caracter do ohefe da Nação e eua
capacidade, para governar, não nos deve-
mos esquecer de quo o illUBtre brasileiro
carece do concurso incessante da opinião
para dominar as difficuldades que oncon-
trou e poder fazer funcclonar, com ordem,
todos os grandes serviços da Kepublioa.

. O Estado de S. Paulo tem sabido cum-
prlr o seu dever e não deve abandonar o

propósito de ser sempre um elemento de
força e de apoio &s instituições e o de
manter a mais franca solidariedade com

Ailm de podermos afflrmar e exercer
com oxlto essa influencia 6 mister sermoc
fortes, dentro do Estado, por uma aoção
justa e tolerante para com todos, enca-
rando, por um prisma elevado e digno, au
questões do ordem partidária que desper-
tam freqüentemente palxOea e resentlmon-
tos.

Sei que estou repetindo verdades faml-
llares aos que cultivam a sã política e sa-
bèm honrar os princípios que ella tem
consagrado através dos tempos. Mas ainda
aos quo têm a comprehenstto exaota dos
seus devores na vida social, apruz ouvir
a voz dos quo clamam. para que não se
afaste'.n dessas normas que sompro en-
grandeeeram oa governos,

Renovando, sr. presldonte, as minhas af-
foctuosas saudações o votoa córdiàes de
Cellcldade para o novo quatrlonnio, poço
permissão para agradecer aos meus dlstln
etos secretários, drfl, Cardoso do Almolda
e Eloy Chaves, cuja competência e grande
eapacldade.de trabalho tive nova-e feliz
opportunidade de apreciar, a leal e provol-
tosu collaboração com que me honraram,
e para offorecor ao Estado de S. Paulo as
homenagens do meu respeito e protestos
de inalteravol reconhecimento.

S. Paulo l.o de maio de 11)16.

Tlicatros
e Salões

S. JOSE'

Francisco do 1'iiiiIh Rodrigues Alves.

Congresso
Legislativo

SIC8S.IO SOLENNH DE 1'OSSU IMtlCSl-

DKNCIAIi EM 1 »E MAIO

Presidência do sr. Tgnnclo Uehftu

A companhia lyrlca italiana Rotoll e
Bllloro levou hontem d scena a apreciada
opera, em 4 '«tos — "André Chenlor",
de U. Glordano.

O desempenho, como da primeira voz,
agradou a assistência, que applaudlu Et-
toro Borgamaschl, no papol do "Ché-
nlor", e Ugo Martuzano, que nos deu um
bom Cario Gerard. A sra. Elvlra Oaleazl
cantou oom multa expressão, dando vida
ao seu papel; a sra.- Virgínia Cacloppo,
Mlohclo Flore e demais intorprotes oon-
trlbulrain multo para que a opera agra-
daaso em oonjuneto.

 Hojo, om penúltimo ospoctaoulo,
Fausto", opera om 5 actos, de Gounod.

CONSELHEIRO nlRIK ALVES

APOLLO
"O especialista de mulheres", pochade

om 3 actos, levada hontem fi. acena pela
companhia dialeotal "Cita dl Napoll", fez
a delicia da grande asslatenoia masculina,
mantendo-a em constante hllarldade.

 Hojo, despede-so ' a companhia
do nosso publico, com a conheci-
da e engraçadlsslma pochade, também
gênero livre — "La prima noite dei ma-
trlmonlo".

CASINO ANTARCTICA

A'a doze e mela horas, no recinto da
Câmara doa Deputados, feita a chamada,
verificii-se a presença dos srs. senadores
Lacerda Franco, Padua Sallos, Pinto Fer-
raz, Fontes Júnior, Carlos de Campos,
Fernando Prestes, Gabriel de Rezende,
[gnaelõ UchOa, Jorge Tlblrlçl, Luiz Ela-
qiicr, Luiz Piza, Nogueira Martins, Aure-
¦lano de Gusmão, Albuquerque Lins, Oscar
de Almeida e Rodrigues Alves, e dos srs.
iloputados Abelardo César, Accaclo Pleda-
de Alfredo Ramos, Américo de Campos,
Cazemlro da Rocha, Antônio Lobo, Salles
Júnior, Azevedo Júnior, Arlhur Whlta-
ler, Ascanio Cerquoiru, Ataliba Leonol,
¦VugUHto Barreto, Corlolanó do Amaral,
Francisco Sodré, Francisco de Carvalho,
Gabriel Rocha, Gabriel Jun([uelru, Gui-
Ihòrme ltubiüo, Veiga Miranda, Machado
Pedrosa, Alcântara Machado, Freitas Vai-
le, Tereira de Mattos, José Roberto,
ttodrigues Alves, Trajano Machado, Al-
melda Prado, José Vicente, Jullo Car-
•loso, Júlio Prestes, Laurlndo Minhoto,
Clampoa Vergueiro, Mario Tavares, Olavo
Mulmaraes, Paulo Nogueira, Pedro Costa^
Raphael Prestes, Vicente Pradb, Carvalho
Pinto e Wladimlro de Amaral,

Foi hontem representada, com sueces-
so, a Interessante comedia, cm 3 actos —
"Preclaa-so do crianças".

O desempenho, muito bom, esteve a
altura dos artistas da companhia do dr.
Chrlstlano de Souaa.

 Hoje, ã engraçadlsslma comedia,
em 3 actos — "A bella Octavla".

ÍRIS theatro
Neste apreciado cinema aerão hoje

exhibldos alguns filma do sensação, entre
os quaes se destaca — "Leonla, a doma-
dora", da fabrica Ambroslo.

VARIAS

A Companhia Clnematographica Brasl-
leira offereco hoje & Imprensa, no íris
Theulro, lis 15 horas, uma sessão espe-
ciai em quo serfi exhibldo o sensacional
Cilm de arte — "Marcha nupclal", ultl-
ma ereação iln artista Lydla Bórelli.

Eate magnífico fllm foi cxtrahldo, pela
Importante fabrica "Cines", do celebre
romance do grande escrlptor II. Batallle.

O

Abre-se a sessío.

ScnhoreB con-O SR. PRESIDENTI
gresslstas.

Como complemento do aoto quo tradu-
zlu o sentimento político do Estado de S.
Paulo, coube-me a honrosa, tarofa de vos
convocar para esta sessão eolonne, na qual
o Congresso tem de deferir o compromisso
e Investir na posse doa ueu8 oargoa aquel-
loa que, pelo seu talento, llluatraçao, mo-
ritos pessoaes e serviços prestados a, causa
publica, fizeram ju's a dlrccção suprema
dos destinos do glorioso Estado de S.
Paulo. (Multo bem).

Na forma do regimento commum, no-
meio para a oommlssão que deve receber
os sra. presidente e vice-presidente eleitos
os sra. senadores Lacerda Franco e Ro-
drigues Alves, o oa srs. deputados Jullo
Prestes, Mario Tavares e Gabriel Junquel-
ra.

A's treze horas, são introduzidos no re-
cinto, pela respectiva commlBSão, e to-
nuim assento fi. mesa, ao lado do sr. pre-
ildentc do Congresso, oa srs. drs. Alti-
no Arantes Marques e Antônio Cândido
Rodrigues, presidente o vice-presidente
eleitos.

O SR. PRESIDENTE convida os srs.
presidente e vloe-prealdonto eleltoa a
prestarem o compromisso constitucional.

OS SRS. AI/X1N0 ARANTES MAR-

QUÊS E ANTÔNIO CÂNDIDO RODRI-
«UES lêem o seguinte

COMPROMISSO

"Prometto cumprir e fazer cumçrir a
Constituição Federal e a do Estado, ob-
servar as leis o desempenhar com pátrio-
tlsmo e lealdade as funcçüos do meu
cargo." 1 ;

O SR. PRESIDENTE — Em nome do
Congresso Legislativo,, declaro empossa-
doa, no cargo de presidente do Estado de
S. Paulo o sr. dr. Altino Arantes Marques,
advogado, residente na oapltal, e no de
vice-prosldente o sr. dr. Antônio Cândido
Rodrlguea, agrloultor, residente na ca-
pitai.

(Salvas de palmas do recinto e das ga-
Icrias.)

Em seguida, assignado o termo de com-
promiaso, pela mesa e pelos ars. preslden-
le e vice-presidente eleitos, retlram-ae es-
tes com as mesmas formalidades com que
foram recebidos. ;

O SR. PRESIDENTE —- A mesa do So-
nado, â qual foi confiada a missão do dl-
riglr os trabalhos da apuração da eleição
presidencial, e fi qual coube a honra de
presidir esta sessão, leva as mais gratas
recordações da feliz oonvivenola que mán-
teve oom os nobres congressistas, pedln-
do-lhes permissão para renovar os pro-
testos do seu mais profundo reconheol-
mento pelo concurso efflcaz que sa. exos.
lhe prestaram para a boa marcha dos
noaaos trabalhoa e pelas attençõès que
com tanta generosidade 

' lhe foram dis-
pensadas.

Convido os srs. congressistas a se eon-
servarem no reolnto durante alguns ins-
tantes, afim de tomarem oonheolmento
da acta da presente sessão.

Lavra-se a acta, que 6 lida, posta em
dlsousaão e 'sem debate approvada.

Levanta-se a sessão-.,.i,,,.;

 «» ...-¦:¦¦

S ALUADOS, pela dorrota du
Ulcmanha. querem destruir o

militarismo prussiano, causa
da nova guerra. Ora. quaes seriam as
origens do militarismo? No seu opus-
culo "La France devant l'Europe\
editado cm janeiro de 1871, Michelet
escrevia:.

"O militarismo, esse flagello de
nosso século, foi inventado, na opi-
niâo de alguns, por nós francezes.
Cumpre notar, entretanto, que. os ter-
mos da guerra, os costumes, os unifor-
mes são. geralmente, tedescos, O typo
do militarismo cm 1780 era a Pfussia,
e a França de Luiz XVI insensatamen-
te a imitou. A Prússia que, para co-
meçar, havia proposto o desmembra-,
mento da Polônia e tinha collaboradò
na sua destruição, abraçpu cpm enthu-
siasmo a idéa de invadir a França de
1792. Toda a Europa a seguiu o se
lançou sobre a nova presa, para a des-
membrar".

E Michelet mostra que isso foi a ori-
gem das grandes guerras de que a Hii-
toria está repleta. Elle fala da França
tão pacifica cm 1789 e que contava, em
1792, 749.000 homens sob as armas;
mas, não os podendo nutrir, depois de
haver repcllido a Europa, emprehen-
deu a perigosa operação de mudar para
os seus Iara 300.000 soldados. Foi o

que provocou a perda do directorio e
facilitou a subida de Bonaparte. Os
300.000 reformados o acclamaram e 05

500.poo esfomeados foram nutridos por
elle no decurso de uma guerra offensi-
va. Era a primeira fôrma applicada do
militarismo.

CORREIO PAULISTANO

Como pretendemos realizar, neste mez.
o sorteio dos nossos prêmios em dinheiro.
i absolutamente necessário que ob nossos
dignos- agentes nos devolvam oom urgen-
oia ob talões de recibos, acompanhados
das respectivas prestações de oontas e dos
aaldos em dinheiro em seu poder.

CHRONICA
RELIGIOSA

O DIA

Santo Athanazio, bispo e doutor,
Bispo de Alexandria foi dopoato três

; ví zos peloB Arianos, calumniado, banido
e perseguido por quatro Imperadores.

Tornando fi Alexandria, trlumphante
dos Inimigo da fé, recebendo depois de 46
aunoa no cêo, o prêmio dos seus traba-
lhos e das perseguições soffrldas por
amor de Jesus Christo.

Morreu no anno 372.
• MEZ MARIANO

Começou hontem, em varias matrizes e
egrejaa da oapltal, a tradicional devoção
do mez oonsagrado a Virgem Santíssima.

O horário to seguinte:
Matriz de S. Geraldo, as 7 horas e mela;

Santo Ceollla, Santa Iphlgenla, Braz, Co-
raçfto de Jeaua, as 18 horas e meia; Con-
winto do Carmo e egreja. de 8. Fr*ndseo,
&* 16 horas; matrií de Vllla Marlana, as
18 lioras.

que o valor do café iria beneficiar credo
resde paizes bolligerantcs, nos quaes vigo- i <> governo da União para garantia e se

ravam leis da mesma natureza, A situação guranca dá uniuaJe nacional,

PELAS ESCOLAS
ESOOU NORMAjy

Realizou-se no dia VJ de abril flado, <pn
uma das salas d& Escola Normal Primaria,
a elciçãp de cinco membros para constitui-
rem a commissão encarregada do# festejos
em commemoraçSp ás grandes data» paclo-
naes.

A commissãc do segundo anno B, da njej-
ma escola, assim ficou constituída;

Presidente. Fausto Teixeira da, Roohaj
vice-presidente. Antônio Tenorio da Rocha
Brito; 1.0 secretario, Raul dos Santo»; a.o
secretario,.José Tavares; thesoureiro. Fran-

, cisco da Rocha Ferreira.,.

VIGÁRIO GBBAIi

Seguiu hontem para Jundlahy, regres-
pando pelo ultimo trem, o revmo. mouse-
nhpr dr, Benedloto de Sousa, vigário ge-
red dp aroeblapado.

MOVA MAOtRIZ DB B. GEBALDO

Q revmo. padre Perloles Barbosa, viga-
rio de 8, Geraldo, no bairro daa PerdteeB,
«ooreveu uma oarta aoa mus paroohianos,
a respeito do lançamento na primeira pe-
dra da nova matrl», a realtoar.-se no dia
li de Julho, proxlmq futuro.

Impressa em íolhetoa, íol distribuída
aca rleia que assistiram hontom a missa
paroohlal.

tlGRByrA PS) »• BTRANÍttSÇO

Opmmemorando hontem o onomasttoo
do revmo, frei Phlllppe Vl«S«rmeyer, o
vigário geral ao aroeblspado celebrou 4s
8 horas, na egreja de 8. Francisco.

A ponoorrenoia de fieis e membros das
aAsoolaçCea era grande.

Com effelto, irei Phlllppe yiggermeyor,
reitor da egreja e superior dos Franois-
canos Menores, vem restaurando oom os
melhores esforços o culto naquella egreja.

Estampando o retrato do sr. conselheiro
Rodrigues Alves, "O Paiz", cm seu nume-
ro de ante-hontem, assim se refere ao go-
verno do preclaro estadista:"E' hoje o ultimo dia de governo do sr.
conselheiro Francisco de Paula Rodrigues
Alves, benemérito presidente do Estado de
S. Paulo.

Numa atmosphera do reconhecimento do
povo paulista, e de veneração por parte de
todos os brasileiros, transferirá amanhã s.
exc. o poder ao seu illustrc substituto le-
gal, que ascende ao supremo posto, áureo-
lado pela gloria de ter coparticipado c de
ter sido um dos, principaes factores do sue-
cesso da administração que hoje finda.

Pela segunda vez o sr. Rodrigues Alves
tem a satisfacção de concluir com felicida-
(te o periodo constitucional do governo de
S. Paulo, que já por duas vezes foi confia-
do ás suas experimentadas mãos, tendo, no
interregno das duas presidências paulistas,
lido s. exc. oceasião de prestar serviços
de maior monta ás instituições e á Pátria,
como chefe do Estado, exercendo com raro
brilho as funcçSes de presidente da Repu-
blica, no abençoado e feliz quatriennio de
1902 a 1906.

A importância social, econômica e politi-
ca do Estado de S. Paulo faz com que
sempre tome as proporções de um aconte-
cimento nacional a mudança do seu gover-
no; mas, o facto de ser o sr. Rodrigues
Alves quem transfere amanhã o poder ao
seu substituto faz com que essa cerimonia
se revista de capital importância, despertan-
do o máximo interesse em todos os Esta-
dos do Brasil.

No meio da desoladora mediocridade do
nesso meio pptitico, a " silhouette" do sr.
Rodrigues Alves destaca-se com relevo no-
tavel, como "avis rara", typo completo de
homem de Estado, na mais ampla accepção
do termo, intelligcntc, sagaz, calmo, pru-
dente, ponderado, de uma probidade que
nem as navalhas desprezíveis dos capan-
gas da nossa imprensa amarella têm tentado
golpear; de um tacto que opera verdadeiros
milagres, como o que representa a tranquil-
lidado com que s. exc. conseguiu dissipar
todas as nuvens ameaçadoras que ennegre-
ciam o ambiente, quando o bom senso dos
paulistas, pondo de parte os interesses da
política partidária, foi buscar no seu retiro
de Guaratingtietá o' velho servidor do Esta-
do e da Pátria, num gesto de admirável
clariv.idcncia, tendo, no momento dt perigo
íiuminentc. S. Paulo em peso a convicção
e o instineto de que só o prestigio fascina-
dor de um grande nome seria capaz de
poupar ao Estado dias de vexame c de luto
c á Republica pesados dissabores e tristes
momentos, cujas conseqüências podiam ser
de uma gravidade tal, que nem queremos
recordar nesta hora as apprehensões de ha
quatro annos atrás.

A consciência do próprio mérito, sem o
prejuízo de uma falsa e hyuocrita modéstia,
que na oceasião representaria um crime de
leso-patriotismo, é que levou esse cidadão,
benemérito entre os beneméritos, a não co-
gitar do seu precário estado de saude, que
exigia cuidados cxcepciouaes e um repouso
absoluto, assumindo, com decisão, o posto
de maior responsabilidade, para não poder
ser considerado como desertor, na hora do
perigo, embora, convencido de que essa ab-
negação lhe podia custar a vida, como, de
facto, todo o Brasil chegou a recear, quan-
do os soffrimentos do sr. Rodrigues Alves
se aggravararm a ponto de causar serio c
justificado alarma.

A boa estrella de S. Paulo c do Brasil
fez com que c vencrandp presidente dp Es-
tado encontrasse na estupenda fibra do seu
organismo.de privilegiada robustez a resis-
tencia precisa para rçfazer-se, consolidan-
dp a saude e reconstituindo-se, sem aban-
donar ¦ por completo o posto de combate,
voltando agora á tranquilla vida do lar for-
te e sadio, çm condições bem.diversas das
do inicie do seu periodo de governo.

Como administrador, o eminente estadis-
ta não foi fazer as suas primeiras armas
nestes últimos quatro annos, pois de ha
muito que tinha conquistado, com relevo
notável, as suas esporas de ouro, antes
mesmo da proelamação da Republica, a eti-
jo serviço o sr. Rodrigues Alves se dedi-
con, trazendo do antigo regimen uma pre-
ciosa bagagem de experiência e de traque-
jo pratico, na administração e na política,
que, forçosamente, havia de contribuir para
eleval-o á posição excepcional e única que
hoje oecupa no scenario da nossa vida pu-
blica.

Com todas as difficuldades derivadas das
crises afflictivas que temos passado nos ul-
timos annos, crises políticas, crises econo-
micas, crises financeiras, aggravadas de
modo aterrador pelas desastradas conse-
quencias da guerra, causa dos vexames c
humilhações que temos supportado, disfar-
çando a triste realidade com a desculpa
sem base de ter sido a guerra quecreou
essa deplorável situação de fallencia, S.
Paulo está de pé, arranjando a sua vida c
fazendo face aos seus compromissos, de ca-
beca erguida, sem ter de rojar-se aos pés
do credor externo, nem sempre cortez e
respeitador, para solicitar moratórias _e con-
descendências a que os paizes administrar
dos com critério e siztidez nunca se sub-
mettem.

Esse facto é tanto mais auspicioso quanto
a nenhum outro Estado, como ao de São
Paulo, a guerra prejudicou, sendo elle o
que mais directamente e em maiores pro-
porções supporta as duras conseqüências
da crise de transportes ma-ritimos, desde
que é o Estado exportador por excellencia.

A situação econômica e financeira de São
Paulo acaba de ser minuciosamente expôs-
ta no valioso relatório apresentado ao pre-
sidente do Estado pelo secretario da fa-
zenda, dr. Cardoso de Almeida, attestado
vivp de sua capacidade, felizmente reconhe-
cida pelo suecessor do sr. Rodrigues Al-
ves, que teve o bom senso de não dispen-
sar os serviços de um homem que revelou
excepcionaes aptidões para o cargo.

O "Paiz" oecupou-se longamente desse
importantíssimo documento, sufficiente,
por si só, para tornar evidente a beneme-
rencia do grande governo que hoje finda
sua missão.

Como organização dos diversos serviços
officiaes, de.ha muito que S. Paulo attin-
giu um tal grau de aperfeiçoamento, que é
apontado como modelo, não só aos outros
Estados como á própria União.

Nestes quatro annos- últimos, a_ acção se-
dativa e ordeira da política paulista, exer-
cida sobre as agitações tremendas que per-
turbaram profundamente a vida nacional.
foi de tal modo benéfica, que o Brasil inteir
ro contrahiu uma enorme divida de grati
dão para com Q sr. Rodrigues Alves, que
neste periodo tem evidentemente actuado
como um poder moderador, contendo, pela
opportunidade da sua intervenção, peía sa:
bedoria dos seus conselhos, pela autorida-
de da sua palavra, pela prudência das suas
iniciativas, pela dignidade das suas a-ttilti-
des e pela efficacia dos seus movimentos,
as paixões partidárias, e attenuando a vio-
lencia brutal dos interesses em jogo e das
reacções latentes, que a toda a hora amea-
çãvam a tranquillidade publica e a ordem
constitucional.

Só um político experimentado, habu e sa-
gaz comp o sr. Rodrigues Alves, agindo
cora uma impressionadora serenidade, o

o governo nesse periodo trágico das " sal-
vações", sendo essa uma das paginas mais
brilhantes da nossa fé de officio jornalis-
tico, oonstltulndo-se do novo o sustenta-
culo do governo legal, quando o honrado
soldado, a cujas patrióticas intenções a his-
loria ha de fazer a devida justiça, se viu
ameaçado pelos ingratos ambiciosos, a
quem coilocou nas posições, á custa da sua
popularidade e ,da reputação do seu gover-
no, que se inutilizou perante a opinião pu-
blica, justamente por esse excesso de gra-
tidão que levou o presidente da Republica
a praticar verdadeiros aHentados contra •
Constituição, para servir amigos interes-
sados que se bateram pela sua candidatura.

Como sempre acontece, foram justamen-
te essas creaturas as primeiras a revoltar-
se e a apedrejar o creador, ao passo quí
S. Paulo, q Estado que esteve â frenteda
opposição ao marechal, no periodo eleito-
ral, vencidp nas umas, reconheceu nobre-
mente a autoridade do chefe da Nação, re-
conhecido como tal pelos poderes cprape-
tentes, e procurou, sem quebra da sua dl-
gnidade, contribuir para o apaziguamento
dos ódios e para facilitar, tanto quanto pos-
sivel, a. missão do governo federal.

Essa comprehcnsão patriótica do dever
civico dá bem a idéa do valor e da eleva-
ção moral do homem extraordinário a
(•item S. Paulo confiou os deus destinos.

O sr. Rodrigues Alves, na phrase feliz
de um dos nossos mais talentosos homens
públicos, é um estadista que nunca falhou.

Não falhPU como ministro da Fazenda
do governo de Floriano, apesar de muita
gente não fazer a devida justiça á capa-
cidade que então revelou, de que é prova
eloqüente p relatório que deixou, analysan-
do com rara clarividencia a nossa situação
financeira, prevendo com precisão O
"krak" que nos levou ao primeiro 

"futi-
ding", para evitar o qual propoz as medi-
das de economia, p recurso ao,imposto c a
exigência do pagamento dos direitos adua-'
nelros em ouro, Í8to é, foi o percursor da
política financeira que mais tarde se rea-
lizou, salvando o paiz c immortalizando
Campos Salles e Joaquim Murtinho, os exe-
cutores das idéas preconizadas pelo sr. Ro-
drigues Alves.

Não falhou na primeira presidência de
S. Paulo, cujo governo, que, aliás, jl ti-
nlia exercido como governador da provin-
cia no tempo dp império, justificou a sua
indicação para presidente da Republicá-lo-
g.ir que exerceu com inexcedivel capacida-
de( sahindo do Cattete nos braço» dp povo,
agradecido ao benemérito estadista que
confiou a Rio Branco a missão de liquidar
todas as nossas questões de limites; a Os-
waldo Cruz, a tarefa sobrchumana de sa-
neai a capital, rehabilitando-nos perante o
mundo da pecha de paiz insalubre e inha-
bitavel; que entregou a Lauro Muller a
pasta da Viação, para que esse illustrc au-
xiliar do seu governo iniciasse o desenvol-
vimento racional do nosso systema ferro-
viário, construísse o porto do Rio de Ja-
nciro e a avenida e estudasse os outros por-
tos da Republica; que teve a felicidade de
encontrar cm Pereira Passos o reconstru-
ctor. desta cidade, transformada da noite
para o dia de modo a encher de admiração •
o extrangeiro que nos visita.

Não falhou ainda o benemérito brasilei-
ro na segunda presidência de S. Paulo,
correspondendo, mais uma.vez, á confian-
ça dos seus coestadoanos, rias horas de ter- '
riveis apprehensões, quando o foram bus-
car ao seu retiro de Guaratingttetá, como
não falhará amanhã, quando o Brasil intei-
ro reclamar do. seu patriotismo o serviço
máximo de nos salvar do descrédito, dl,
bancarrota, da humilhação perante o credoi.
extrangeiro."

Associações
GRÊMIO IDEAI, SANTA CECIUA
Realiza-se, no dia 7 do corrente, uma

reunião intima na nova sede social do Gre-
mio Ideal Santa Cecilia, á alameda Glette
n. 51-A, sobrado.

Registo de arte

que lhe duplicava o prestigio, seria capaz
de conter os excessos das paixões acirradas
nessa memorável campanha do civilismo,
nascida da formidável reacçâo contra a
candidatura do marechal Hermes da Fon-
seca, evitando attritos com o governo fede-
ral, equilíbrio tanto mais difficil quanto S.
Paulo tinha sido o centro de todo esse mo-
vimento, sendo missão bem difficil essa de
cicatrizar as feridas e de acalmar os ani-
mos excitados dos que vinham de bater:se
com inaudita bravura e desusada violência.

Em poucos Estados da União, no qua-
triennio passado, deixou de reflectir-se esse
estado de excitação bellicosa. suecedendo-se
as lutas internas, os conflictos armados, as
criminosas intervenções protegidas pelo go-
verno federal, desmoralizando o regimen e
fazendo correr inutilmente o sangue brasi-
leiro. ,, .

O "Paiz", que tinha sido na imprensa_o
baluarte da candidatura do marechal, não

, hesitou env auebrar a sua solidariedade com

CONCERTO DE COMPÔS!"

ÇÕES PAULISTAS

Realizou-se hontem, 110 salão do
Conservatório Dramático e Musi-
cal, o anunciado concerto de com-
posições paulistas, em homenagem
ao sr. conselheiro Rodrigues Alves
e seus dignos secretários.

A magnífica festa de arte foi mui"
to concorrida, notando-se entre os.
convidados os srs. dr. Altino Aran-
tes, presidente do Estado, que esta-'
va acompanhado do dr. José RubiãOj
secretario da presidência; dr. Cy-
ro de Freitas Valle, auxiliar de gabi"
nete, e o capitão Afro Marcondes de;
Rezende, ajudante de ordens; dr. Os-:
car Rodrigues Alves, secretario do
interior, representando também o
sr. conselheiro Rodrigues Alves; dr.
Eloy Chaves, secretario da Justiça e
Ja Segurança Publica; deputados,
jornalistas, literatos e muitas exmas.
senhoras da nossa melhor sociedade.

amplo salão apresentava um bri-
lhante aspecto; e o palco, em que os
applaudidos artistas se exhtbiram,
deleitando a culta assembléa com
musicas e cantos finíssimos, estava
caprichosamente ornamentado. j

Com grande suecésso, foi execu-
tado o seguinte programma, que me-
receu calorosos applausos da sele-
ctissimà assistência:

(canto e piano)—ojoão de Sousa
Lima — Numa concha — Barytono
E. de Marco e João de Sousa Lima.

(canto e piano) — a) Romeu Pe-
reira _ "La Signora dei cieli": b)
.C. Pagliuchi — "Les ¦¦ Vers-luisant ,

Tenor Santino Giannatasio e C.-^
Pagliuchi. ':

(dois pianos) — C Pagliuchi —.,
a)'"Noite de Santo Antônio"; b),
"Noite de S. João''; c) "Noite de S.
pefjro» _ C. Pagliuchi e João de
Sousa. Lima. :

(canto e piano) — F. de Otero
-- "Los cantares" — Tenor Santino
Giannatasio e João de Sousa Lima. i

(canto e piano) rr- Romeu Pe*
reira r- "Tu ne sauras" 'é- Baryto-
110 E. de Marco e João de Sousa Lr.
ma. . , . 'i

(dois pianos) — C Pagliuchi -i
"Le triomphe de Shérazade" — C.i
Pagliuchi e João de Sousa Lima. \' 

7 (canto e piano) — Romeu Pe'-
reira — "Renuncia'? — Barytono E.:
de Marco e João de Sousa Lima. j

8 (dois pianos) — João Gomes
Tunior — a) "La danse des papiH
lons"; b) Bailado da opera "Yugo--

mar" ^- José de Sousa Lima e João
de Sousa Lima. ''

o (canto e piano) — a) A. Cantu;
"Canto di primavera"; b) João de

Sousa Lima — "La belle aux fleurs -
Tenor Santino Giannatasio e João.

de Sousa Lima. , .
10 (canto e piano) — C. Pagliui

chi _ "Coettr noir" —Barvtono E.-
de Marco e C. Pagliuchi.
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yropea |A grande batalha

A batalha de Verdun - Fracasso de um violento ataque dos
allemães ao norte de Le Mort Homtne - Nessa acção, as tro-
pas do kalser experimentaram perdas enormes - Os teutões
repellidos ao norte de Gomières - Assipalou-se um vivo bom-

bardeio contra a cota 304 a a região de Vaux
Cn mi as espiritas amas latas

Os acontecimentos na Irlanda - A missão naval ingleza em
Portugal - A destruição das usinas Creusot em Chirburgo
• Foi torpedeado um transporte aluado, ao largo de Kara Bu-

run - Os telegrammas do "Correio Paulistano"

ispiça
lança

unNOTICIAS M Im

Seja ou não propósito da Allema-

nha acolher favoravelmente as recla-

inações do governo de Washington,
relativas á guerra marítima, o facto

£ que, desde alguns dias, a acção

dos submersiveis germânicos está

paralysada. A ultima noticia, que te-

inos, sobre os episódios com que de-

corre a acção naval allemã, é a re-

fercnte á captura de um navio hol-
landez que se. dirigia para Ingla-

terra, e que um submarino geriria-
nico intimou a seguir para um por
\o allemão. Da captura — que aliás
e íacto permittido aos belligerantes,

pelas convenções que regulam a

guerra entre paizes civilizados, — ao

lorpedeamento brutal, systematico,
anniquilador da vida de innocentes

¦ e de inermes, a differença é conside-
ravel. E, si é ao presidente Wilson

que devemos esta attenuação dos rigo-

res injustificados e deshumanos da

guerra, cremos que os neutros lhe

devem os melhores agradecimentos.
A alteração, já em pratica, nas regra?
da guerra marítima, por banda da
Allemanha, leva-nos a acreditar o

que, desde dias, é facto assente para
a opinião geral, isto é, que a respos-
ta germânica á nota de Washington
será inspirada pelo espirito de con-

cessões, embora nella se exija ainda

que os Estados Unidos intervenham

junto dos aluados, no sentido destes

reduzirem o bloqueio allemão ao que
é legitimo e razoável. O íacto do
''kaiser" ter querido oecuparse pes-
soalmente do assumpto com o em"

baixador norte-americano em Ber-

lim, é indicio da importância que a

Allemanha liga á attitude dos Esta-
dos Unidos e do desejo, que tem, de

não susceptibilizar nem de romper
relações com um paiz, onde os íhtè"
resses germânicos são grandes, e cir

ja benevolência é necessária á Alie-
manha, quando se tratar de liquidar
o espolio da guerra.

E' de suppôr que, regulada defini-
tivamente a guerra marítima, defini
dos os direitos dos neutros, assegtr
rada a liberdade da navegação mer
cante, rapidamente se normalize o

trafego marítimo, tão perturbado
pela guerra. Para o nosso continen-
te;.que desde muito tempo vem lu-

ctando com a escassez de transpor-
tes, tem esse facto importância ca-

pitai. A crise, na America do Sul,
manifesta-se, sobretudo, não pela di-
minuição da producção, mas pela im-

possibilidade da exportação. As gran-
des companhias de navegação, ou
desertaram dos nossos portos, -ou re-
duziram as suas carreiras a uma

proporção insignificante. De facto,

grande numero de navios mercantes,
'jque 

pavilhões belligerantes cobriam,
foram requisitados pelos governos
para as necessidades da guerra; e
esses não voltarão, tão cedo, a fre-

[quentar os nossos portos. Porém, ou-
tros cessaram de navegar para a
America do Sul, exclusivamente por
causa dos riscos em que os meiiio-

,dos allemães de guerra naval os fa-
ziam incorrer- Tal o caso do Lloyd

Real Hollandez, que, após o torpe-
deamento do "Tubantia", encerrou

ps seus navios em Amsterdam e de-

çlarou que elles não tornariam a na-

yegar, sem que os governos cm guer-
ra lhe dessem sérias garantias de se-

gurança. Si a Allemanha se dispõe
a' respeitar os direitos e a liberdade

. 
'da navegação mercante, a crise de
transportes, que ora nos assoberba,
desapparecerá rapidamente. Tornar
tee-á assim menos sensível a repercus-

A» REVOtUÇAO NA IRLANDA
LONDRES, i — O commaiidante chefe

das tropas inglezas na Irlanda annuncia
que hontem a situação em Dublin se tor-
nou muito mais calma.

O commandante espera que a farça rc-
volucionaria esteja terminada.

Hontem, á noite, o chefe dos revolucio-
narios enviou diversos mensageiros aos
condados de Galway, Clere, Wexford,
Lottth ç Dublin, ordenando a capitulação
das forças revoltadas.

Õ/i sacerdotes e a policia irlandezes fazem
todo o possível para restabelecer a ordem.

Em Dublin, os insurrectos e as princj-
pães fortalezas que elles oecupavam capi-
tularam. cm grande numero.

Muitos incêndios rebentaram hontem, a
noite, cm Sackvilles-Trees, devido ao bom-
bardeio. Os bombeiros dominaram-nos fe-
lizinente. em pouco tempo.

Até agora foram feitos 707 prisioneiros,
entre os quaes se conta a çondessa Mirkie-
wecz. ... ,

Annuncia-se que os revolucionários de
Enniscorthy, no condado de Ster, estão
de posse da cidade. Uma columna mista de
cavallaria, infantaria e artilharia foi para
ali enviada, de Wexford, com alguns ca-
nhóes de 47 pollegadas.

As ultimas informações recebidas de
Enniscorthy dizem que o chefe dos revol-
tosos daquella cidade, um tal Croft, não
tendo recebido ordem do quartel-general
dos revolucionários em Dublin para capi-

I tular, dirigiu-se de automóvel com uma es-
coita, para a capital da Irlanda, afim de
verificar a marcha dos acontecimentos.
Entretanto reina uma trégua em Enniscor-
thy- , «

Uma deputação dos insurrectos de As-
bourne foi enviada a Dublin, com idêntico
objectivo.

Aciédita-se que os revoltosos de Galway
debandam porjoda a parte, tendo sido fei-
tas varias prisões.

Nas outras regiões da Irlanda as condi-
ções são de completa normalidade.

O CONGO BELGA
HAVRE, I r— Os representantes

das nações alliadas entregaram ao
governo belga uma declaração, na
qual está garantida a integridade do
território do Congo.
A ACÇAO DOS AVIADORES ,„"'' v ¦

FRANCEZES
- PARIS, I — Na noite de 29 para 30 do

mez findo, as nossas esquadrilhas aéreas
bombardearam e lançaram numerosos pro-

ectis sobre a gare -de abastecimento de Se-'bastopol, 
ao sul de Thiaucourt, a ferro-

via de Etain, o bivaque perto de Spincourt
e as gares dç; Aprémont, Granpré. Challe-
range e Vouziéres.

Foram assignaladas numerosas explosões
nas ferro-vias e vários incêndios! durant!
a operação.
COMO SE DESENVOLVE A LUCTA

NO SECTOR DE VERDUN
PARIS, 1 (Official) — "Depois do vio-

•lento bombardeio de hontem, ao oeste do
Meuse, o inimigo dirigiu, no fim do dia,
um poderoso ataque cm formação densa
contra as trincheiras que havíamos con-
quistado ao norte dc.Le Mort Homme.

Os tiros de barragem e das metralhado-
ras francezas causaram perdas enormes nas
fileiras do inimigo, cujos assaltos fracassa-
ram por completo.

Ao norte de Cumiércs, foram egualmen-
te repellidos dois contra-ataques dos alie-
mães, lançados contra uma trincheira por
nós tomada hontem. # ,

Nq correr da terceira tentativa, o inimigo
tomou pé nas nossas linhas, mas nellas não
poude manter-se.

Assim, o adversário foi immcdiatamemc
expulso dos po: js por elle oecupados, com
perdas muito sérias.

Continuou o bombardeio violento assigtu-
lado na cota 304 e na região de Vaux. Hou-
ve calma na Woevre."

A RENDIÇÃO DOS REBELDES
IRLANDEZES

LONDRES, 1 — Dizem de Dublin que
cerca de 450 r.ebeldos se renderam hoje, de
manhã, tendo confessado que a causa da
Republica está perdida.

Todo o bairro de Sackville Street esta
em poder das tropas.
O FIM DA REBELLIAO DE DUBLIN

LONDRES, 1 — Capitularam todos .os
rebeldes de Dublin.

A SITUAÇÃO NA IRLANDA
LONDRES, 1 — O conselho do condado

de Cork, eme é a administração local mais
importante da Irlanda, votou por unanimi-
dade uma resolução exprimindo a sua fideli-
dade ao rei c a determinação de sustentar
o governo na continuação da guerra.

UM INCÊNDIO
EM CHERBURGO

PARIS, 1 — Um despacho de
Cherburgo, datado de hontem, air
nuncia ,que um incêndio, cuja causa
é desconhecida, destruiu em parte as
usinas da casa Creusot, installadas
naquella cidade.

OS PRISIONEIROS PASSAM
FOME NA ALLEMANHA

LONDRES, 1 — O "Aftenbladt",
de Stockolmo, noticia que o governo
russo está convencido de que os pri-
•sioneiros de guerra da Allemanha
soffrem fome.

Os directores de caminhos de íer-
ro suecos, a pedido da Rússia, se
comprometteram a facilitar por esse
motivo a transmissão continua de
trens, carregados de gêneros alimen-
ticios, para aquelles prisioneiros.
OS RELÓGIOS DA HOLLANDA

LONDRES, 1 — Informam para
esta capital que os relógios da Hol"
landa foram adeantados uma hora.

fl perra no mar
» . 1

O VAPOB "SAGRES"

LISBOA, 1 — Chegou hoje de Angra
ao Heroiamo um dos vapores allem&es de
que Portugal se apossou c tem agora a
denominação do "Sagres".

O "PRÍNCIPE DE UDINE" „Tt 
'

TERIA IDO AO FUNDO
SANTIAGO, 1 — Os allemães aqui resi-

dentes affirmam que foi torpedeado^ o pa-
quete italiano "Príncipe de Udine". _

Esse vapor levava para Gênova muitos
voluntários italianos domiciliados nesta ca-
pitai;
O LITTORAiL LUSITANO , -¦¦¦

- MINAS SUBMARINAS
MADRID, 1 — Parece averiguado que os

allemães não limitaram o lançamento _ de
minas só á emboecadura do Tejo, visto
como, devido ás providencias tomadas pelo
governo portuguez, outros pontos da costa
foram assigiulados perigosos â navegação.

Os navios que fazem a carreira entre
Lisboa o Leixões tiveram ordem de abando-
nar o antigo 'roteiro, passando agora muito
ao largo das ilhas do Tarilhõcs, onde as
pescarias foram também suspensas.

Os navios-patrulhas so mantêm em gran-
dt actividade desde Peniche até á foz do
Douro.
A QUESTÃO DOS NAVIOS

ALLEMÃES NO BRASIL
PARIS, 1 — "-Le Temps", em saia pri-

meira columna, discute a questão dos na-
vios allemães refugiados nos portos do Bra-
ail. . ¦

Depois de resumir as negociações que
têm havido a respeito e as opiniões exter-
nadas pela imprensa, diz "Le Temps" que
o Brasil foi um traço de união da política
pan-americana, que francamente apoia a
altitude dos Estados Unidos.

O sr. Lauro Muller, que é um brasileiro
e americano, apesar da sua origem, que po-
deria dal-o como suspeito, segue delibera-
damente a política de Washington.

"Le Temps" termina dizendo que a ques-
tão será resolvida conforme os dirietos do
Brasil não como deseja a Allemanha.
AS DECLARAÇÕES DO ALMIRANTE

DUDLEY CHAIR
LONDRES. 1 — Causaram grande im-

pressão as declarações feitas pelo almiran-
te Dudley Chair, que durante vinte mezes
commandou a esquadra que bloqueia a Al-
lemanha, e que falou sobre o que tem sido
o bloqueio e quaes os seus offeitos c tam-
bem sobre a maneira por que se procura
respeitar os direitos e os interesses dos
neutros.

Os jornaes, commentando essas declara-
ções, salientam quanto ellas vêm a proposi-
to. pois são a resposta indirecta ás intrigas
alicmãs. Aquelle almirante, com a respon-
sabilidade do seu nome, demonstrou que o
bloqueio naval da Allemanha não causa ne-
nhum transtorno ao commercio legitimo
dos neutros, cujos direitos são sempre acau-
tclados. Accresccntam alguns jornaes que,
sob o ponto de vista militar, as declarações
do almirante Dudley podem ser talvcj inop-
portunas e especialmente quando revela a
maneira como o bloqueio está sendo feito.

Outros jornaes ainda são de opinião que
as declarações do almirante demonstram a
necessidade de ser ainda mais apertado o
bloqueio, sobretudo para evitar que soja
furado pelos corsários allemães, come 6uc-
cedeu com o "Moewe".

UM TRANSPORTE
ALLIADO TORPEDEADO

BERLIM. 1 — Dizem de Zurich que o
jornal "Ahthia", de Salonica, annuncia
que foi torpedeado ao largo de Kara Bu-
run um transporte aluado.

Essa informação não foi confirmada.
A COMPANHIA HANSA ARRUINADA

PELA GUERRA
LONDRES, 1 — A companhia allemã de

navegação Hansa acaba de fazer publicar
em Brcmen p seu relatório, relativo ao
exercido findo. Diz esse documento que o
trafego esteve durante um anno completa-
mente suspenso e, pela primeira vez, a
companhia não pódc pagar o dividendo,
visto estar arruinada pela guerra.

OS SUCCESSOS NOS MARES
LONDRES, 1 — Foi metido a pique o

navio inglcz "Hcndon Hall", que tinha a
bordo trinta e oito passageiros, sendo pelo
menos um dcllcs americano.

A Ma ao lado dos
A ACCAO DOS INGTA5ZI3S

NO CONTINENTE
LONDRES, 1 — O Press Bureau for-

neeeu o seguinte communicado official
aos jornaes desta capital:

"Próximo de Frlcourt, fracassou um
"rald" dos allemães contra as trincheiras
inglezas,

AO norte da estrada de Mcsslncs a Wul-

vergou, a artilharia brltannlca debcllou
um ataque do infantaria allema, procedi-
do do lançamento de gazes asphyxiantes.
O Inimigo penetrou num ponto das trln-
cheiras Inglezas, mas foi logo expulso
dalll, por melo de um contra-ataque a

granadas de mao.
Próximo de Holand e Heshur, fracas-

«ou também um ataque dos allemães, as-

sim como um outro dado contra a sallen-
cia do Loos.

Assignalou-se certa actividade na lueta

fle minas contra as obras inglezas na es-

trada de Ypres a Pillcen.
Na África Oriental, as tropas brltannl-

cas capturaram, nas vizinhanças de Kon-
dl-Orangi, alguns comboios de munições
o viveres."

NAS LINHAS DA FRANQA
PARIS, 1 ^- A oeste do Meuse, na re-

giü.0 do Lo Mort-Homme, as primeiras 11-

Ilhas francezas foram bombardeadas.
Ao norte de Cumleres, os francezes to-

maram uma trincheira, fazendo prlslonel-
ros uns 30 soldados inimigos.

A leste do Meuse e na "Woevre, a calma

é relativa.
Um avião francez, na região do Roye,

atacou, dentro das linhas alicmãs, dois
aoroplanos inimigos do typo "Fokker" a

1.500 metros do altura. Um dos appare-
lhos velu esmagar-se no solo e o outro foi

obrigado a aterrar.
Os írancczeB derrubaram outro "Fok-

ker", próximo a Les Epargcs e ainda ou-

tro em Douamont.
Os aviões francezes perseguiram os ae-

roplanos allemães, que lançaram, bombas
na região de Verdun, abatendo dois ap-

parelhos.
Os canhões abateram uma terceira ma-

china.
COMMUNICADO BELGA

HAVRE, 1 — O communicado of-
ficial do governo belga annuncia

que a região de Dixmude foi forte-
mente bombardeada. De uma parte^e
de outra, recomeçou o duello de ar
tilharia.

UMA NOTA OFFICIAIi ITALIANA
LONDRES, 1 — Foi aqui recebido o se-

gulntc communicado Italiano:
"Os nossos acroplanos ropelllram ob

"tauben" que ec dirigiam para Veronu,
afim de bombardear novamente os monu-
mentos daquella- cidade.

Nas linhas da frente, as nossas tropas
repelllram um violentíssimo ataque dos
austríacos contra Col dl Lana. O combate
se encarniçou, havendo uma tremenda
lueta, corpo a corpo. Os aoroplanos aus-
triaeos lançaram bombas sobro as aldeias
do Isonzo, que estão em nosso poder, cau-
Bando algumas mortes o prejuízos mato-
rlaes insignificantes.

AS CONFISOAÇOES NA ITÁLIA
PARIS, 1 — O governo italiano, cm

represália dos últimos attentados contra
as leis das gentes, praticados pelos auB-
triaeos, confiscou todos ob bens moveis c
Immoveis dos subditos inimigos.

Foram nomeados administradores espo-
ciaes, para eswee bens até a conclusão da
paz,

Gofflmunicaaos oíflciaes
A

ori
AS OPERAÇÕES NA FRONTE

RUSSA
PETROGRAD, 1 (Offician — O

combate diminue de intensidade ao
oeste do lago Narocz.

Os russos repelliram uma tentati-
va, que os allemães fizeram, de ir-
romper ao norte de Kreve.

Consideráveis forças austríacas,
depois de intensa preparação de arti-
lharia, atacaram, ao norte de Meu-
ravitz, as trincheiras russas, que for
mavam uma saliência, a oeste de
Boyarka. A companhia moscovita,
que as oecupava, foi obrigada a re-
tirar-se.

¦ Num contra-ataque, Os russos, po-
rém, retomaram essas trincheiras, fa-
zendo prisioneiros 22 officiaes e uns
fjoo soldados. O local ficou cheio de
cadáveres e de feridos, que o inimi"
go abandonou. Os russos perderam 4
officiaes e 100 soldados.

No Caucaso, a offensiva das guar-
das avançadas turcas foi repellida.
perto de Diabker.

SUCCESSOS RUSSOS
LONDRES, 1 — Referem de Pe-

trograd que, segundo o ultimo com-
municado do estado-maior,'os rus-
sos reconquistaram todas as trin-
cheiras que haviam perido ao norte
de Moutvilg, fazendo ali 611 solda-
dos e 22 officiaes prisioneiros. _

As trincheiras estavam cheias de
mortos c feridos allemães.

Os russos, conforme as noticias
recebidas, tomaram egualmente

grande quantidade de material bel-
lico.

OO-*

Machado receberá amanhã a
6ãq da guerra na nossa economia, lingleza.

iílii inn

à oaiDíiaoliã contra a Turquia

OS ALLEMÃES EM PORTUGAL
L1SEOA, 1 — Foi preso na fronteira

um ullemão que pretendia passar para o
território da Hespanha, sem as formali-
dades legaes.

Esse allemão declarou chamar-se Weiss
e contar 38 annos de edaãe.
A MISSÃO 1NGLEZA EM PORTUGAL

(LISBOA, 1 ri O presidente Bernardino
missão naval

A CAMPANHA DO EGÜPTO
LONDRES, 1 — (Official) r- "DeB-

cobrimos, escondidos no deserto do Egy-
pto occldental, dois apparelhos allemães
de telegraphla sem fios.

Occupámos Moghara e apertamos o ini-
migo em Dalkhla."
A INVASÃO DO EGYPTO PELOS TÜB-

COS
NOVA YORK, 1 —• Telegrapham do

Cairo que as forças turcas, auxiliadas por
um grande contingente allem&o, se en-
contram a vinte milhas do canal de Suez.

A noticia causa; extranheza, sobretudo
por n&o se poder comprehender como os
turcos conseguiram trazer provisões de
água para as suas tropas até distancia tao
grande, através do deserto.

-E' evidente que os turcos dispõem de
meios de transportes rápidos o talvez de
estrada do ferro, porque ao |contrarlo\
nao teriam podido reunir um grande
exercito.

Apesar da confiança que ha na orga-
nizaçao defensiva do canal, teme-se que
os turcos tentem desta vez a sério inva-

*dlr q Bgypto,

HÉNDIÇAÒ DOS JNGL1SZ15S EM
KUT-EL-AMARA

niO, 1 — A legação ingleza recebeu
hoje os seguintes communicados offi-
ciaes:"Londres, 1 — Na Mesopotamia, após
uma, resistência yempre memorável,
mantida com a maior bravura o energia
durante cento o quarenta e cinco dias,
em Kut-el-Amara, foi o general Town-
shend forçado a oapltular devido á com-
pleta exhaustao do' -mantlmentos, tendo
previamente destruído todo. a artilharia
o muniçOcs de que ainda dispunha.

A força sob as I ordens do general
Townhsend compunho-so de 2.970 In-
glezes combatentes das classes annexoa
e uns seis mil indianos comprehendidos
os homens da tropa e auxiliares.

Londres, 1 — As operações das forcas
de Kut-el-Amara sao consideradas sob
o aspecto de uma pequena força de
14.000 combatentes que, avançando fieis
a sua tarefa, luetaram em varias bata-
lhas. Embora reduzidas as suas forças,
ainda tontaram completar a obra, e as
perdas diminuíram o contingente a uns
8.000 homens capazes, de combater.

Tendo chegado grandes reforços aos
¦turcos, estes òbstaràm a retirada de
Kut-el-Amara, e elles voltaram, estabo-
lecendo-se na bania, ondo combateram
até que as perdas e as moléstias os re-
duziram a uma força sem importância
nvlitar.

Foi feito valente esforço para soecor-
rer os sitiados, mas os condições, o tem-
po e outras difficuldades tornarnm im-
possível realizal-o a tempo.

Tinham ficado no paiz mais tropas e
transportes fluviaes utilizáveis que po-
deriam espalhar-se. Os transportes con-
aistiam na classo especial de barcos que
para se obterem era necessário tempo
considerável. Certo numero enviado per-
deu-se no mar, devido ao mau tempo.

Ab operações na Mesopotamia -oecupa-
ram forças superiores do inimigo e infli-
giram-Mo perdas eguaeB ás nossas.
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS — OPERAÇÕES DOS
DIAS 21) c 30 DE MARÇO

RIO, 1 (A) — A legaçAo da Allemanha
em Petropolis recebeu de Berlim, via Wa-
Bhlngton, os seguintes telegrammas offi-
ciaes:

"O quartel-general communica, em da-
ta de 20:

Entre o canal de La Bassée e Arras,
continuam com bastante intensidade os
combates de minas, que nos foram sem-
pre favoráveis.

No sector de Givenchy, estamos avan-
qando lentamente. Dois contra-ataques
dos inglezes a granadas de mao foram
repellidos, eom perdas sangrentas para o
inimigo.

Na região do Mosa fracassaram os no-
vos contra-ataques dos francezes contra
as nossas posições em Mort Hommo e a
leste desta altura.

Os nossos canhões do defesa aérea dea-
truiram, ao sul de Moronvillieres, um bi-
plano francez.

O tenente Boelke abateu, ao sul de
Vaux, o seu 14.o apparelho.

Ao mil do lago do Narocz, fizemos uma
Investida para reconquistar o resto das
posiqões por nús perdidas a 20 de março
e retomadas na maior parte a 26 desse
mez.

Avançamos além dessas posições e oon-
qulst&mos o oonjiincto de trincheiras rus-
sas entre Zíinurocz e a herdade de Sta-
chowc. Fizemos G.65G prisioneiros, entre
os quaes 4 officiaes superioreB, e captu-
ramos 1 canhão, 28 metralhadoras e 10
lança-minas.

Os russos soffreram, além disso, per-
das, entre mortos e .feridos, que foram
ainda augmentadas no contra-ataque no-
cturno omprehendido em massas cerra-
das, completamente Inútil.

Os nossos .airiglvels atacaram as estra-
das de ferro da região do Duenaburg."

"O quartel-general communica, em da-
ta de 30:

Os repetidos abques dos Inglezes con-
tra Givenchy nEo tiveram suecessos.

Ao norte de Somme o a noroeste de
Oise, houve escaramuças entre postos
avançados, que nos foram favoráveis.

Hontem, a noite, 
"os 

francezes ataea-
ram, com forças consideráveis, as nossas
poBições na altura do Mort Homme e a
leste dali até a orla norte do bosque das
Caurettes.

Apôs violento combate, o ataque foi re-
pellldo.

Uma investida sobre a margem direita
do rio, a noroesto da herdado de Thlau-
mont, fracassou egualmente.

Num encontro aeroo em Belle Roy, 8
kllometros ao sul de Verdun, um dos nos-
sos aviadores abateu, em combate contra
trea adversários, um dos apparelhos ini-
miges.

Ao sul do lago de Narocz aprisionámos,
em combates nocturnos, 83 russos, captu-
rando 4 canhões e uma. metralhadora."

Atremendabatalha
de Verdun

Como st desenvolve a lueta
A HERÓICA RESISTÊNCIA

FRANCEZA — OS COMBA-
TES NOS ARES

PARIS, 1 — Os últimos ataques
allemães sobre o sector de Verdun
não podem ser considerados, apesar
de violentos, como a renovação da
offensiva.

A iniciativa das operações pcrtcir
ce aos trancezes, que cada vez se aí"
firmam mais impetuosos e fazem
sentir cabalmente o seu domínio mo-
ral c militar sobre o inimigo.

As operações nas ultimas 24 ho-
ras pouco interesse tiveram, não só
naquellc sector, como no resto da li-
nha de frente.

Ao norte de Cumiéres, tomamos
10 inimigo algumas trincheiras, fa-
zendo 32 prisioneiros.

A actividade da artilharia foi mui-
l.o accentuada.

Os nossos acroplanos atacaram
um "fokker", em Roye, onde foram
abatidos dois desses apparelhos alie-
mães.

Foram egualmente derrubados
dois outros "fokker", um em Les
Eparges e outro em Douamont.

Cinco aeroplanos allemães lança-
ram bo?nbas sobre Verdun, principal-
mente no sul da cidade.

Os nossos apparelhos contrataca-
ram os aeroplanos inimigos, dois dos
quaes foram abatidos pela artilharia
anti-aérea, que incendiou^ também
um taube na mesma decasião, cahin-
do o apparelho cm chammas.

Depois assentou-se, «perando que a mo

ca a pilhasse os Buardanapos. pratos e chi-
caras!PAfastamlo-sc ella, Cccil accendeu um
charuto e começou: . ,,

- Meu caro major, vou responder, as

suas duvidas com uma historia, si para isso
me dá licença... . _„_„«Nós estamos perdidos no mundo, como
uma vespa no estômago de uma vaccai

Que uma cousa provenha do Senhor ou do
Demônio, contcntcino-nos de solfrel-a, 51 a

nâa pudemos evitar... Não Procuremos
saber demais. Foi em virtude deste prm-
cipio que a mulbcr que me criou, a boa
Katty, não quiz aprender a ler. passando o

empo a inventar historias para conservar
a sua doce autoridade sobre mim, em to-
das as vezes que eu voltava da esco a pa-
ròchial com a bolsa a rebentar de livros,
dos quaes o menor humilhava homvelmen-

e a pobre mulher... Parece-me ouvi-a
ainda: - Sabe o senhor, «.mastM>• Cecil,
o motivo p^r que uma vespa pódc ser mít e

picar?...
• E rcíeria-mc o caso de uma vespa enco-
lerizada que uma vez voava .cm 'orno de
uma vacca. O seu furor provinha do íacto
de poderem os moscardos atravessar íacil-
mente o couro rijo do ruminante, a0 passo
que cila precisava procurar um ponto vui-
neravel. Uma chicotada que o animal lhe
vibrou com a cauda, acabou de atordoal-a.
Imaginou morrer... Entretanto voltou a

si mais depressa do que esperava, resol-
vendo atacar o herbívoro pela frente, no
focinho, no logar que, pela cor encarnada
parecia frágil, delicado... Ia picar, quando
a vacca colheu-a com a lingua
vôo — e enguliu-al Ob. não
senhores!...

Com as mãos sangüíneas, curtas, gros-
sas, o "conteur" encobriu osolhps ate_que

O

pareci
dcsapparCci-

em
riam,

pleno
meus

fero, a vespa passou pelo supplicio dl jok
scuridade, da temperatura alta, do cheiro,
do corpo. Pensou no suicídio, mas conte-
sal-o, — o seu maior mal eram as aza»
molhadas que se lhe collavam ao comprido
do corpo. Pensou lio suicídio, mas conte-
ve-a a perspectiva duma possível vingança:
"Hei de morder esta estúpida vacca quo
me enguliu viva". - disse de si_ para con-
sico E fez o projecto de dormir para ti-
nerar que o calor lhe seccasse as azas e,
sobretudo, para refazer as forças afim de
oicar mais profundamente o inimigo
,omno delia durou uma hora pe o menos,
Quando despertou, tendo adquirido, no re-
pouso, uma energia formidável,
incrívelI — "a vacca tinha
°Lor'd'Crowscorl 

riu a morrer. O major
Applepip. por contagio, deu uma de suai
gargalhadas gutturaes. O próprio reveren-
do Cccil chegou a rir, concluindo que o
homem, querendo conhecer a parte dí
Deus ou do Diabo nos seus^ destinos, e tao
imbecil como aquella vespa"... . ,

Mas para onde foi a,vacca? — inquiriu

pouco' depois o velho official.
Eu presumo que ella estava mais

adeante... no campo, disse o visconde, co-
mo quem não tem muita certeza do qui
" 

rj^acerdote confirmou esta hypothese e
accresccntou pausadamente:

\ minha saudosa ama censurava vio-
lentamente o insecto que pensava no seu
insaciável rancor, ao mvéz de rcjubilar-sc
por se achar cm meio da luz e da meompa-
nvei liberdade dos campos I

Desta vez, tendo finalmente comprenen-
dido, o major Applepip rebentou em novai

gargalhadas, esforçando-se por dizer no
primeiro intervallo:

_ A vacca deixara a vespa para trarl
cessasse .0 gargalhar ronco de Applepip e „ 

- A -cca ™^

casquinadas fortes do joven lord. . .
- ... Chegando ao estômago do mammi- ANDRELINO PENNA

j serviço especial do CORREIO, da Agencia Americana e da Havas

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS 1 — Circulou hoje, em nova

phase, a "Cidade de Santos", antigo yes-
mm íicrora. compietamen

moderno,pertino, quo agora, completamente relor-

A guerra
eavacca

(C. MAUCLA1R).

O major Applepip lançou um olhar de
censura ao braço direito, que estava enca-
nado devido a uma dupla íractura do ra-

Pensa que o braço tenha alguma cul-
na, major? , ' '

Meu caro lord. uma vez que elle me
incoinmoidada, não pôde deixar de ser cul-
pado...Mas está quasi são, o que prova o seu
arrependimento!

Não, elle está é pagando a sua falta
de geito. ,Não concordo: parece-me que houve
dedicação da parte dellc e ha agora uma ín-
gratidão da sua. Não fosse elle, onde iria
parar a baía que o atirador allemão lhe
destinava ao peito?...

Com o cachimbo pendente dos lábios o
joven lord esperou pela réplica, cuja inspi-
ração faltou ao velho official. Ambos aca-
bavam de comer os ovos estalados e a
marmelada de laranjas de cada dia. O cíia
havia-os aquecido, de fôrma que lhes era
agradabillissima a leve viração que subia
do mar.

Depois, o sétimo visconde de Crowscorl
seguiu com os olhos, interessado, uma on-
da aérea que sacudiu o pavilhão do cara-
po sanitário. Para acompanhar-lhe a fuga
através dos pannos agitados das barracas,
teve elle de socrgr.cr o corpo. Doeu-lhe
tanto, com este movimento, a ferida qus
tinha numa ilharga, que não poude contír
uma praga, maldizendo o sofírimento.

Bastou-me um olhar, meu caro lord,
para obrigar o braço a me deixar tran-
quillo; entretanto o senhor precisou pra-
guejar!E' a primeira ferida, major; ao passo
que o senhor...

Cada ferimento requer um novo
aprendizado... E' o caso do sujeito tres
vezes viuvo: a sua experiência com as mu-
lheres íallecidas. de nada lhe valeria para
a quarta que lhe viesse oecupar o coração
e o lar.

Não acha, major, que o sofírimento
physico seja uma invenção do diabo?

Sim, é possível. Creando ostonnentos
moraes a misericórdia divina ainda ficou
com a melhor parte... Precisávamos de
ouvir a respeito a opinião do padre Moon-
sigh. ...

Bera lembrado 1 — exclamou jovial-
mente o sétimo titular do pariato de Crows-
corl.

Ambos os feridos contemplaram então o
pastor anglicano do hospital que, a pouca
distancia, digeria a refeição numa attitude
bcatifica. Viam-se-lhc as maçãs do rosto
rcclionchudas e mais vermelhas que o ver-
melho do sol poente que áquella hora abra-
zava o mar. Era, como elle mesmo sempre
dizia, um "celibatario da melhor espécie .
O apetite formidável, a insaciável sede que
o não abandonavam, davam-lhe um ar dis-
tineto entre os homens, independentemente
dos seus méritos profissionaes. Mas ti-
nha outra qualidade: uma extraordinária
veia humorística, que absolutamente não
condizia com a gravidade sacerdotal.

Padre! — chamou o joven lord.
O reverendo Cecil Moonsig ergueu-se.

sobresaltado, da poltrona em que repou-

A's primeiras palavras do velho Apple-
plip, Cecil tomou uma attitude severa, m-
compatível com as suas feições risonhas.
Procurou uma resposta capaz de edificar o
rude soldado; mas ao mesmo tempo oceor-
rcu-lhe que o visconde de Crowscorl aguar-
dava o que elle ia dizer, somente para tro-
çal-o.E o senhor, mylord, não tem opinião
formada quanto á parte do Diabo e & do
Altíssimo, nos soffrimentos infligidos aos
homens?...

t— Serei da sua, meu caro padre I
Crowscorl, — suspirou»O major •—

parece-me que aos doze annos eu era mais
velho, no espirito, do que o senhor na ida-
de em que cstál

E' o braço quebrado que o acabru-
nha, major...

Uma criada que o viera tirar a mesa,
empurrou «ma poltrona para perto do ec-
clesiastico. „

Obrigado, menina. — volveu elle ve-
rificando a solidez da cadeira.i

mado, resurglu com um aspecto
trazendo 8 paginas e magnífico eorviço
cio informações c editorlaes.

A "Cidade" í do propriedade do sr.
Luiz Ernesto Xavier, distineto jornalista
que fazia parte d'"A Tribuna".

•.  Afim do assistir a festa da Vera
Cruz, a reallzar-so depois de amanhã na
egreja do Convento do Carmo, foi envia-
do um amável -.onvite ao representante
uo "Correto Paulistano" pela Irmandade
do Bom Jesus dos Passos.

 Realizou-se hoje no cemitério da
tmilosophia o enterro do sr. Fausto Pom-
pcu da Veiga, filho do sr. coronel Jos6
Affonso da Veiga, 2.0 escripturario do
Banco do Brasil nesta cidade.

 Na Recebedoria de Rendas foram
hojo despachadas 23.980 saccas de cafô.

Km Santos entraram hojo 7.286 sac-
cas. à ¦

 Hoje, ás 10 e 1|2 horas, a rua Se-
nador Feijó, o italiano Armando Passl-
ni foi aggredido à bengaladas por Ma-
rio Vlllela da Cruz, quo o feriu na cabeça.

Com guia da policia, foi a victima me-
dioada na Santa Casa, sendo o aggressor
preso.

 Telo vapor "Itaquera" passaram
hojo por este porto os srs. coronel Leon-
cio Ferreira, para ParanaguA, o o sr.
Eduardo Jordão, para S. Francisco.

 Polo "Descado" chegaram
do Rio os drs. Orozimbo do
Olavo Egydio de Sousa Aranha.

 Pelo vapor francez "Samara" pas-
sou hoje por este porto, vindo do Monte-
video e com destino ao Rio de Janeiro, o
dr. Alberto Fialho, diplomata brasileiro.

 Regressou dessa capital o dr. Do-
mingos Jaguarlbe.

 Seguiu para S. Paulo o sr. Domi-
clano Silva, gerento do "Diário do San-
tos".

 A suhscripçao em favor da nossa
Santa Casa, que percorreu o commercio
desta praça, alcançou a elevada quantia
de 113:300$000.

 sao esperados amanha, neste por-
to, os seguintes vapores:

Do norte — italiano "Lealta", francez
"Garonna", sueco "D. Sophia" e hespa-
nhol "Balmcs".

Do sul — nacional "Itatinga".

dr.

hojo
Amaral o

Ribeirão Preto
CRUZ VERMELHA LUSITANA

— FESTIVAL DA MÃES-
TRINA RACHEL r- AS
OBRAS - DA CATHEDRAL
_ CIRCO CHILENO -
THEATROS

RIBEIRÃO PRETO, 1 r-Rcali-
zar-se-á na próxima quarta-feira, 3
do fluente mez, o annunciado espe-
ctaculo organizado pela 

"troupe" do
grande Circo Chileno, da empresa
R. Fernandes, em beneficio da Cruz
Vermelha Lusitana.

Para esse espectaculo está sendo
organizado um programma muito
attrahente, que certamente attrahirá
extraordinária concorrência.

Tomarão parte no programma to-
dos os applaudidos artistas que con-
stituem a grande 

"troupe" dirigida
pelo artista Fernandes.

A segunda parte do programma
constará da representação duma in-
teressante peça.

. ..- Effectuotrse hontem, as 20
horas, na sede da Sociedade União
dos Viajantes, gentilmente cedida,
uma importante reunião da grande
commissão regional da Cruz Ver-
melha Portugueza.

Nessa reunião foram tratados as-
sumptos de alta importância e va-
rios serviços do respectivo expe-
diente.

Os trabalhos em prol da mencio-
nada Cruz Vermelha proseguem nes-
ta cidade, e em toda a zona, com
grande enthusiasmo e notável êxito.

r—— A commissão encarregada da
acquisiçãq dos meios pecuniários pa-
ra o proseguimento das obras da ca-
thedral, é formada, pelas, seguintes
senhoras:

Presidente, d. Marieta Torres
Christiano; vice-presidente, d. Cori-
na. Alves; secretaria, d. Carolma Ser-
ra; thesourelra, d. Lecticia de Mq-
raes-

Conselheiras: d. Maria Meira. d.
Bernardina Cabral, d. Alíçè Melrel-
les e d. Maria Penteado'.'

Esta commissão effectuar^ re-
uniões mensaes, afim de tratar dos
interesses relativos " ao majestoso
templo e recebera Q auxilio das se-
nhoras nomeadas collectoras.

As senhoras encarregadas da í>rga-
nização das listas dos donativos
mensaes trabalharão de pleno accôr-

do com a commissão acima referida,
Cunforme tivemos o ensejo de no-

ticiar, essa commissão tratará ex-
clusivamente de dar o máximo im-
pulso possível ás obras da cathedral
desta diocese. _ ; Conforme antecipamos, rea-
lizou-se hontem, á noite, 110 theatro
Carlos Gomes, o annunciado festival
artístico da apreciada e precoce ma-
estriría Rachel da Silva Lisboa, geir
til filhinha do applaudido transíor-
mista Silva Lisboa.

A graciosa maestrina, como se aa-
bc, acaba de realizar uma série de
exíilbições com o seu progenitor no
Poiytheama, onde o publico conhe-
ceu o valor dos seus predicados mu-
sicaes. . .

O festival de hontem constituiu
mais um brilhante suecesso para a

pianista Rachel, que obteve enthu*
siasticos applausos.

Rachel Silva revelou mais unia
vez os seus dotes artísticos, execti-
tando trechos de alto valor musical.

O transformista Silva Lisboa exhi-
biu vários números do seu vasto re-
pertorio, obtendo innumeros applau-
sos. ,

Em homenagem á gentil c talen
to<a pianista, tomaram parte 110 ma'
giiifico festival as artistas Magda.
Pany e Gioconda, que exhibiram bel-
los números de variedades, dando
grande brilho ao festival.

A applaudida artista lusitana He-
lena Castello Branco também pres-
tott o seu valioso concurso a essa de-
liciosá "serata" recitando varias
poesias da "Morte de D. João", do
poeta Guerra Junqueiro.

O actor Pedro Silva, que foi um
dos mais applaudidos elementos da.
Companhia Rodrigues, tomou parto
saliente 110 festival.

A maestrina Rachel, á vista dos
seus rarissimós dotes musicaes, me-
rece o apoio de todos quantos adnn-
ram a arte.

O popular transformista Guillier-
me da Silva Lisboa teve a gentileza
de convidar o correspondente do.
"Correio" para o grande festival.

 A grande companhia eques-
tre dirigida pelo antigo artista_ Ro-
berto Fernandes, que extraordinário
êxito está obtendo nesta cidade, rea-
lizou no ultimo domingo mais um
concorrido espectaculo, de accórdo
com excellente programma.

Todos os artistas que tomaram
parte nessa funeção foram muito ap-1
plaudidos. Foi exhibido hontem, com
grande suecesso, nos theatros Pari3
e Poiytheama, o film "Aurora da
morte".

Estão trabalhando naquelles ceii-
tros de diversões, obtendo grande
suecesso, as artistas Rosita Porttr
cueza e Olga Massa.

Ipaussú
SESSÃO DA CÂMARA

IPAUSSÚ', 1 — a requerimento do sr.
prefeito, o sr. presidenta da Câmara con-
vocou os srs. vereadores para uma ses-
sio extraordinária, hontem, afim de tra-
tarem da conservação e abertura de no-
vas estradas do rodagem, ligando esta ei-
dade aa povoações vizinhas.

Antes da sessüo, houve uma reunião
no edifício da Câmara de muitos agrlcul-
tores deste município, sendo então accor-
dados os meios mais práticos para a solu-
çEo efílcaz deste melhoramento.

O sr. coronel Henrique da Cunha Bue-
no lembrou que, para haver equidade,
deveriam nomear uma commissão de 6
membros, pessoas idôneas e que nao ti-
vessem os seus interseses affectos ft
quest5e3, para estudar por ondo deveriam
passar aa novas estradas, que melhor
commodldade trouxessem ao publico.

Approvada esta indicação, reuniram-sa
todos os vereadores em sessão extraordl-
narla, e o vereador sr. Serafim Rodrl-
gues Corrêa indtoou, para fazerem parte
da commissão, os srs. Cavezzale Natale,
Ootaclano Baptlsta Xavier, José Pereira
de Oliveira, Dlogo de Mattos Azevedo e
Laurlndo de Barros.

Submettlda a votos, íol a mesma inül-
oaçao approvada.

Breve, pois, teremos fácil melo de com»,
munloaçOes oom Ohavantes, Luiz Pinto,
etc, bem oomo todas as estradas deste
município serão conservadas pela nru.J»-.
palldado. ¦ .j

CORREIO PAULISTANO
\

Como pretendemos realizar, nesta TQ&t

4 «ortelo floi nossos prêmio» em iUnheli}&

4 absolutamente necessário que og nosaof

dignos agentes noa devolvam oom urgen-:

olá oa talfleB fle jreclbo* wompanbadoí
das respectivas preatagCes de contas e flo«
eoldoa om dinheiro em «eu podor.

/
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Campinas
fr-iin DE JURADOS — CÂMARA

PBV«ÍSlCIPAL - OBITÜARIO -' ^«rWRBNCIA - CONVITE HON-
2S5S - NOVO GOVERNO - CO-
2?rO DEI INCÊNDIO - DE PAS-
SlI- THEATRO S. CARLOS -

0 GAFE' - N0VA ESTAÇÃO

„m..AO i — Em uma dne salas do
CAMSfpal realizou-se hoje as 12

TW° "SI do jurados acsta comarca,
*>MW,SiSío os «rs. dr. Domingos do
wm,pr£.i? a» *" varíl-ar- *•»«»?«?*
Pf.' 1/ de paz da Conceição, dr An-
«alvf' wnrnefl promotor publico e Bene-

^t(fC^s^3^ftnttf::aoeso,'lvao;^
JUry' Aiiminados por fallecimentos os

F0Xana?è Ellaio da Silva Campos,'ers- 
V Aurrusto do Nascimento, Antônio

!Alíre,?lm de Oliveira, Cândido de Campos
^"""«Fernando Álvaro Bueno, generalmm», r"""crio, João Claudlno Gomes,
FT Maver, íòS Rodrlgue* Pinto de Cor-
3ü]l° l nonato Egyaio do Sousa Aranha;
¦valho e Renaw um. ^^ Al)tonlo¦ar.vnUl° ,r„i éa 09 srs. Arthur Mala, Antonl
¦'T fvranha, Jotto Atoly de Oliveira d
*'If(£ètancr de Oliveira Guimarães, Joa
J01 Mansa, Joaquim Teixeira Nogueira

TunTor Tupérclo de Arruda Camargo e

&mtSS0Scn rt dr. Jrf. Monle-
. dr Armênio Borelll, dr. Tácito M.

v ¦« .,'ihn c Silva, dr. Hermas de Carva-
f Taga Cy?o Natalino de Oliveira, dr.

íwdes Soares da Cunha, dr. Francisco de
Alcides soai Franclsco Thut, Her-
°Zm 

de Go. vêa Júnior, Galdino de Mo-
°",n 

UvcVÂntonlo Vlllela Júnior, Lauro

Cume da, Lute Antônio WoacU, Ronato
iivaro dSousa Camargo e Salvlo Duarte.
A11Ü! 

por falta de numero, deixou de so
' i.wii.nr holc a sessão ordinária da Cama-

fan"sendo mareado nova reunião para
«mnnhS As 19 horas.
Ü_-No mez hontem findo'foram se-
lanados no cemitério do Fundão, 104 ca-

£flres sêr-do 55 de adultos e 49 de m<mo-

¦"!_- A convite da Liga Operaria do'¦Amnnro, 
seguiu hoje para aquella cldado

£T Álvaro Mlller, lente do Gymnaslo,

Snde a »olte fará uma conferência no

Tln-atro Variedades.
___ o rUstlncto guarda-livros da nossa

„ran sr. Antônio Pinto de Moraes, acaha
5 voceber um honroso offlcio da dlrecçiio

11 Escola Pratica de Cómmercio "Raul

rinr i" do Porto, convidando-o a dar o

o,, nareeer sobre a orientação pedagógica
fo Kammá adoptado pela cadeira de

Escripturaclío Mercantil, da mesma escola

O sr Pi»to de Moraes é autor de algo-

mas apreciadas publicações sobre o ae-l
"..„,' 

cm nue É bastante versado.E".!!l 
Afim do assistir a posse do novo

em-orno, seguiram hoje pelo trem das 7
ÜZ os uL dr. Antônio Lobo, prcsldento"Amara 

dos Deputados, dr. Alberto

&2 deputado federal, dr. Bandeira

fle Mello, delegado de policia e outras pes-

soas. „ ,.
n direclorio político e o dr. Heitor

Penteado, prefeito municipal enviaram te-

íegrnmmas de saudações aos drs. Àttlno

Arantes e Cândido Rodrigues respectiva-

monte presidente e vice-presidente do Es-

t!UÜ_ 
o Corro de Bombeiros foi hoje

chamado para extinguir um começo do

incêndio, por excesso de fuligem, no cha-

mine da Beneficência Portugueza.
Z_ com destino a Amparo, passou ho.

Je por esta cidade o sr. capitão Joaquim

Guedes, negociante naquella praçaNo 
Theatro S. Carlos reallza-se

hmánhu o concerto no qual toma W**
Chura Botelho, esposa do sr. dr. aiarunno

Botelho.
 A Companhia Mogyana entregou

boje a baldeaçilo da Paulista 908 saccas de

café, despachadas para Santos.
_L_ Foi hoje aberto o trafego õe pas

6aB'elroB e mercadorias da estação de Mon-

Wvorne, na ride Sul Mineira da Compa-

^^tch de foot-ball, desputado

ho Hlppodromo entre o Guarany e WhUc,

houve empate.

Pirapóra
DIVERSAS NOTICIAS

PIRArORA, HO — Com grando con-
correncla do fieis, foi celebrada, nesta
vllla a festa do Semana Santa, ntto ten-
do poupado esforços liara o brilhantismo
da mesmo revino. vigário conego Vicente
Van Toucel e seus dlgnoB a.uxlUarcs.

—1—Festejou annos no dia 24 ao
corrente o seminarista Honorlo JoBÍI fte
Brito, filho do sr. tenente Pedro Sahlno
de Brito, nelador do Santuário. ' _ ¦

Em companhia a« sua família, «•-
tove em visita ao seu filho alumno do Se-
minario, o sr. Antônio Gomes Morgaflo,

pioprletarlo em Sorocaba.
Acha-se gravemento enfermo o sr.

T.nlz Nilo do Espirito Santo.
__- Em companhia de seu fllgno pro-

KCTiltor, este aqui o revmo. padre Nallno,

S aiun.no do Seminário Menor e

aotualmento vigário do <»«««•
 Regressou da capital a proresso

ra d. Ismenla dos Santos. .,„„,-,„
No nosso Santuário, íol baptlzado,

solennemento o pequeno Anselmo, filho
an ar Eugênio Rocha.

Os pães do neophyto offereoeram aos

seus amigos um profuso copo do água.

Mogy-mirim
CARTÓRIO DO RHG1STC CIVH^-NA

CID\OE - ESCRIVANINHA DO
?URY - REVISÃO DE JURADOS
-INVENTO-O NOVO GOVERNO

MOGY-MIRIM, 30-0 cartórioi do re-
ív.sto civil moudou-se para a rua Tose Bom
ía!í!l 

Acompanhado de sua íamilia. acha-
se na cidade o sr. dr. Clovis da Cunha Can-
tu escrivão na capital. , . ,Ul!lCrlssumiu hontem o exercício, do
seu cargo o sr. Lu z Gonçalves de _01we.ra
escrivão do ury, depois d,e 8 mezes üc
cençà. Durante esse tempo ™ug*X
iro interinamente- o sr. João da oi"?)™
Bueno.^ue o desempenhou com a máxima
COüü.ÇRcaliza-so amanha na sala .das au-
rl-encias do juizo de direito a revisão dos

jurados desta comarca. ,
O sr. Francisco da Rocha lorto,

accantado lavrador n» ¦ município ^Hapi-
ra. obteve privilegio do.Ptoverno federal pa
ra uma prensa de sua invenção, r™-,° {a
brico do cestos ou jacas de sapé, palita c
S para o plantio de mudas de café ou
de qualquer outra arvore fructifera..L-_iíÜ 

ò sr. capitão Francisco Ferreira.M-
ver. representará o directono político desta
cidadela posse dos srs. drs. Altmo Aran-
tes c Cândido Rodrigues nos cargos de pre
sidente e vice-presidente do bstano.

Rio. de Janeiro

PELOS ESTIVADORES
pjo j _ Vários estivadores da

¦Resistência, empregados na descar
o-a de carvão mineral, foram hoje, a
tarde, ás ilhas de Conceição e de
Vianna, intimar os seus companhei-
ros que lá trabalhavam a virem para
esta capital tomar parte na passeata
que se ia realizar-

Da ilha de Conceição, foram os re-
claaiantes para o deposito da firma
Wilson e Sons, commettendo eer
tos desatinos, de que resultaram pre-
juízos materiaes.

Os trabalhadores do deposito fo-
vam então forçados a adherir ao mo-
vimento, dirigindo-se todos P«a a
cidade, desembarcando no càes .Fria-

A policia interveiu, fazendo com

que os estivadores voltassem ao tra-
I balho immediatamente.

O CARVÃO NACIONAt
• RIOl - _ Secundo informa um vesper-
tino desta capital, a Pf»*gg
de estudos sobre o carvão de pedra nacio
n 1, o governo telegraphou aos rejmentMr
tes -diplomático e consular .do Brasil cm
Buenos Aires, solicitando informações ur-
lentes sobre o resultado do emprego da
hulha .do Rio Grande do Sul na cabotagem
arAencòminissão, no próximo sabbado, fará
experiências sobre este. assumpto com of
navios do Lloyd Brasileiro, no porto desta
capital.
A FALLENCIA DO LLOYD

BRASIL
t,tO j — Na assembléa do Banco

do Brasil, annunçíada para o dia 16
o corrente, serão reeleitos para o

conselho íiscal o barão de Águas
Claras e o cr. Raymundo Vianna.

EiUraráo para o conselho. os srs
Peteira Lima, barão de Oliveira Cas
írn e descmtárirados Castro Rabello.1 

Consta Tu^ o^r. Nprberto Ferrei-
ra pedirá demissão do cargo de d.rc-
ctor da carteira cambial, sendo no-
mfado nara essa vaga o sr. Custodio

of AMANTES SANGUINÁRIOS
¦rto t_ Alfredo Tavares, enciu-

mado da sua cunhada Leonor Pinho,
me fora sua amante e o abandonara,
Socurou-a hoje e desfechou-lhe qua-
tro tiros de revólver. , . . L

A Yictíma da aggressao foi inter
nada na Santa Casa, gravemente fe-
U 

O'criminoso foi preso em Ha-

^olacto oceorreu no subúrbio do
Encantado. i_„««
O USO DE BIGODES NO EXER-

CITO
RIO I — A propósito do pedido

de umá praça de pret, para raspar o
b?gíde,oPinspector da região mihtar

proferiu um longo despacho, indefe-
íindo o pedido, sob a allegaçao de

r,  Ao nVivoirmnmia 110

O INSTITUTO DE CERVANTES
MADRID, i - O rei Aífonso XIII prç.

sidiu honicm á inauguração do Iiistituto de
Cérvantès, pronunciando um brilhante dis
curso.

5

Inglaterra

MBfp

m ttoyd rindo o peaiao, suu a a.^5^«« -•-

ESPIRITOSANTENSE que a mudança de P^*™* "°

RIO i (A) - Em 4 de janeiro deste rjxerciío é uma cousa de grande im

anno, à firma. Peixoto Serra, ;cred_ora^ad

ItÚ
,.,,,n _ -VISITA —• NA CIDADE —
X -^INAÇÃO" -MM 

5gg

Sq. - NASCIMENTO

1TTJ, ! — proceder-sc-fi hoje, tf 12

h0raS, sob a presidência do sr, dr. Anto-
nlo de Sou^a Barros, integro Juiz de ül

? to fle. a comarca, a revlsüo de ura-

ao», na sala destinada as sessões do

3U!3L. 
vindo dessa capital, acha-se hos-

podado em casa de sou genro, sr. proles-
or Luiz Gonzaga da Costa, o sr. proteí-

sor Francisco Mariano 4»OortBr-jrow
cio director do grupo escolar de Sapa.

 Acha-se nesta cidade, onde pre.
tende fazer uma conferência sobre o mo-
mentóso assumpto da conflagração curo

péa, com projeções photographlcas doa
ogares de combate, o tolentoso oíftcial

ar exercito italiano, dr. Luiz Pinocchl,
que, depois de prestar o seu auxilio nas 1 -

nhas do fogo italianas, esteve nos prinol-
pães pontos da Bélgica e da França, em
mio se desenrola a tremenda lueta.

O sr dr. Braz Bicudo de Almeida,
aifitlnelo inspector medico -escolar deste
município, esta. procedendo a vaccinaçuo
dos alurr.nos do grupo escolar "Dr. Cesa-
rio Motta" o das escolas isoladas.

Nesse grupo escolar foram vacclnaüos
o revp.ccinados 289 alumnos.

 A commissão encarregada das
festas que so. reallzarto hoje, as 19 ho-
roa, no salão do Iris-Rink, em homena-
Bom u-i trabalho, ê eonstitulda pelos srs.
Antônio Ferro do Marins, Isaltlno Fon-
teurn, Francisco Borges e Oscar de
Ávila.

A essa commissão, que teve a genti-

AGITAÇÃO NA ESCOLA NORMAL

RIO 1 — As alumnas da Escola Nor-

mal que pagaram a matricula par a o Be-

gundo anno o nao foram acceitos em vir

tude do certas exigências nos o»»eB'
aesejavam obter matricula no primeiro
anno, sem effectuar novo pagamento.

A Prefeitura ntto attendeu a esse dese-

jo oas estudantes, oecaslonanío «™ Pr°"
testo que ellas levaram hoje a effeito,. no

momento da abertura das aulas.
As reclamantes foram recebidas pelo

flr. Afranlo Peixoto, quo declarou ntto es-

tar na sua alçada attendel-as, . aoonBe
Ihandq-as a quo procurassem o sr. prefel-
t0As 

alumnas realimrfio amanha «ma

grando reunião e cdgltam reclamar os

seus direitos perante o judiciário.
OS CHANTAGISTAS

¦PTO ! _ «A Ilua" diz que os Jornaes
ao interior de Minas estão annunclando
qSo um phantastico Instituto americano
daquídlstrlbue, mediante a Importância
de 16$000, um tallsman hypno-magnett-
C°Adalberto 

Soares 6 quem recebe o dl-

nheiro nesta capital, nada rcmeltendo aos

715» 6 oonheciao por vários
nomes aqui. • i

A FESTA DD' TRABALHO
Rt0 i  Varias sociedades operárias

realizaram festas hoje, commemoranao a

^A1 
&££% Resistência dos Troba-

lhadores fle Traplche de Cata 
f**™*

uma passeata, precedida fle nanfla «• mu-

sloa Indo até íl Maison Moderne.
Reaíízou-so ali uma «alo solenne em

que falaram vários oradores. .
A' tarde realizou-se, na praça Tlraden-

tes um comício, promovido pela Sociedade
União dos Estivadores.

A Associação do3 Trabalhadores de

Carvão Mineral promoveu um passeio
marítimo na báhla de Guanahara.

O CRIME DA ILHA DO PAQDETA'
T>10 1 — Henriouo Gomes, protagonls-

ta da'tragédia da Ilha do Paquet^con-
fessou afinal o seu crime, procurando Jus-
U 

DÍs^que quando íoi preso estava^um
bilhar, aguardando a passagem de um

padre para confessar o seu crlm«;

O MINISTRO DA BÉLGICA ENFERMO

RI0 i _ Aoha-se enfermo o sr. A.

DclcoiÊne, ministro da Bélgica nesta ca-

"Ual 
SCENA DE PÜGILATO

Rio 1 — Deu-se hoje, na Avenida Rio

Branco, uma scena de pugllato entre o dr

BÍenno Brasil e Alvítro Guimarães, cuja

irmã era perseguida por aquelle.
O dr. Brenno convidava ho B a moça

nara um passeio do automóvel, quando
Kro o aggredlu. dando-lhe algumas

bengaladas.
INSTITUTO HISTÓRICO

mo i _ Na próxima sessão do Insti-

tuio Histórico será Inaugurado o retrato

di prinoeza d. Isabel,

A FALLENCíA DA
STANDARD OIL

RIO i ÍAi — O dr. Carlos Maxi-
miliano, ministro do Intcrk»!-gr
pohdendo a um aviso do seu collega
do Exterior, em que submetia .i

tloyd Espiritosantense. propoz na segunda
vara eivei uma acção contra os srs. Kno-
wlesi e Fostcr, para o fim de exçlml.-os do
cTuadro de credores, daquella fallencia re-
querendo uma notificação ao Banco do ara
sil, para não entregar a essa firma a quota
ali depositada para seu pagamento.

A acção foi julgada procedente, mas em
torno dessa decisão travou-se longe, detate.
nue foi resolvido hoje .pelo_ Conselho Su-
premo da Corte de Appcllaçao.^ .

A Corte resolveu, na appellaçao interpov
ta por Knowlesi e Fostcr. da decisão, do
juiz da segunda vara cível, que esse juiz
desse cumprimento ao accordam. acultan-
do ás partes os recursos legaes para a sua

de Appellaç5es,.que autoriza o refe ido }M
a tomar cffectivo o pagamento á ta™<*
clamante, independentemente de quaesquer
recursos ou reclamações. „„T^„
A LICENÇA DO SR. LAURO MULLER

RIO 1 (A) —• Persistindo os incommo-
dos fle saúde, de que Ja na alguns mezes
está soffrenao o 3r. Lauro Muller, qae, a

juízo de seus médicos, carece urgentemen-
tê ae algum repouso, o sr presidente, da
Republica resolveu conceder-lhe quatro
mezes de licença. ,

O dr. Lauro Muller entrará no goso des-
sa licença apenas tenha concluído Bguns
assumptos ae próxima solução.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 1 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento deste porto:
Não houvo entradas.
Para Parahyba o escalas sahiu o va-

por nacional "Itatiba".
PARA S. PATJLO

Demais, como medida de hygiene,
é até banal a allegaçao, pois neste ca-
so seria necessário raspar a cabeça.

Um vespertino carioca, commeir
tando o facto, estampa os retratos do
sr. Sousa Dantas, de barbas á poitu
Kueza: Arrojado Lisboa, Irineu Ma-
SaVe Barbosa Lima, sei- barba
Medeiros e Albuquerque c Álvaro do
Tcffé, de suissas.
FUGA DE UM PRESa ^ ^^

RIO I - Um jornal da Urde í.iforma

que por accasião da mudança dos presos.da
cadeia velha para a nova, na cidade de Dia-
man ina um preso conseguiu evad.r-se
Tendo fuzilado na praça publka, deante da
multidão.

UMA FABRICAADyROREAK CAFÉ'

LONDRES, i - A "Brazilian Warrant
Company" acaba de inaugurar, ne^capi-
tal, í primeira fabrica de torrar caie, ex-
elusivamente <lo Brasil. aí-w„u.

0 estabelecimento, montado de machinis
,no> electricos, já está torrando, d.anamen-
te, quatro toneladas de café e fez con^a-
dos para grandes fornecimentos aos arma-
zens de grosso retalho desta cidade, assim
como aos principaes hotéis e botequins.

Os inspectores do governo, que visitaram
a fabrica, tiveram as mais favoráveis im-
pressões.

Chile
INCÊNDIO

SANTIAGO, i (A) - Manites-
tou-se durante a madrugada de hoje
violento incêndio em Tumuca, ocea-
sionando prejuízos consideráveis.

O fogo irrompeu desde logo com
-grande violência, propagando-sc a
Ires casas, que ficaram completa-
mente destruídas.

Aos primeiros signaes do logo, ac-
correram ao local muitas pessoas,
que procuraram dominar as diam-
inas, não o conseguindo, porem. U
incêndio, que lavrava assustadora-
mente, só depois de muito tempo foi
extineto, ficando feridas cinco pes-
soas das que se empregaram no sei-
viço de ataque ao fogo.

Entre os escombros foram encon-
traclos cinco cadáveres que se suppoe
<ciam de moradores dos prédios m-
cendiados, supprehendidos no leito,
pelas chammas.

As autoridades policiaes compare-
ceram no local do sinistro, entrando
em investigações para apurar a. orr
'gem do incêndio, que e ainda igno-
rada.

EXPEDIEMTE
O sr. João Bairão Sobrinho o convl

do a comparecer nesta administração
nara regularizar a sua prestação do con-
tas, como agente que foi desto Jornal no
bairro do Braz

Assijsitaluras
109000

TlIO 1 (A) — Pelo nocturno de hoje so.

gutram para esea capital os srs. J Va te.

jullo Vicente Muria, Amadeu F. Ferreira,

Orlando da Silva, J. de Sousa IUbeiro e

David de Aguiar.
Pelo nocturno de luso segu rami misre

Antônio Binnco, flr. Luiz Carlos da Fon-

seca S. Soares Leite. Burico M. Macl a-

do Luiz Garcia da Silva e G. dos Santos

Viwm 
wacon especial seguiu o team da A.

A 
Eaas 

Palmeâl quo aqui hontem tomou

oarto no match lnter-estadual.P 
Ao. embarque doe sportmen paultota.

romnareceram muitos dos seus collegas

eaZas senão erguidos enthuslastlces vi-

vas á sahlda do trem. •

ACÇAO IMPROOEDENDE
: bto 1 (Al — No Juízo feaeral 3a

m-lmeira v£l os srs. João Blaclc da Sil-

va Brun o Juvcncio Tavares Dias Pessoa

monuzeram contra a União uma acçuo,

a«mTc lhe. serem pagas as 
^tifteacfçsaddlcionaes a quo se Julgam com airel o,

como operários ao Arsenal de Marinha
desta capital, as quaes não foram Inclui-

das em seus vencimentos, prejuaicanao-os
na sua aposentaaoria, que obtiveram por

^^'ãr. Raul Martins, em faoe aas

leis que regulam a matéria, Julgou lmpro-
codente a acção, condemnando os autores
nas custas.

CONSELHO DE GUERRA

Rio Grande do Sul
SOCIEDADE PROMOTORA DO TURF

PORTO ALEGRE, 1 (A) -- Nas corri-

aas promovidos hontem pela Socieaaao
Protetora ao Turf venoeram^antmae
Tuninambfi, Americano, Juan3Íto, tupi

Lmbã, Distúrbio, Primogênito, Suere,
Farrapo o Primogênito.

Ò movimento da casa de apostas íol de

20:475$000.

Minas Geraes
0. SILVERIO PIMENTA

BELLO HORIZONTE, 1 (A) - Doye
chegar hoje a esta capital, pelo trem ra-

ptdo d- SUverlo Gomes Pimenta, arcebls-

po áo Marlana, que anui terá festiva re-

"ífexc. 
revma. hospedar-se-ft na real-

dencia dos padres da Congregação do Co-

ração do Maria,
EXCURSÃO PRESIDENCIAL

BELLO HORIZONTE, 1 (A) — O dr.

Delfim Moreira, presidente do Estado,
iniciará a sua projectada excursão a Zo-
na da Malta, no dia i do corronte.

Acompanhado por uma pequena^coml-
tlva, s. exc. nesse dia seguira para Palmy-

%o^ar«rãt"f'Ju.iidoF6ra,aemo-
ranao-se também um flla naquella cl-
dade.

Alagoas

Argentina
ESCOLA DE OPERÁRIOS

BUENOS AIRES- i (A) - O Jockey
Club acaba de fazer doação de 100.000 ne-
„i á Sociedade de beneficência de Tu
cuman, para a cons rucçao, cm terreno do

Jockey, de um prédio para :scola de ope
rarD°cno.ni.iar-se-á o novo estabelecimento
"Escola Jockey Club de Buenos Aires .

GRANDES TEMPORAES
BUENOS AIRES, i (A) r O conheci-

,1o a* ononio argentino Martin G.l. segun-
do lioje informam os. jornaes, annuncw
fortes témporâés, no paiz ate o dia io do

OS ASSASSINOS DE UM JORNALISTA
BUENOS AIRES, i -"La Nacion

commcnta a sentença que absolveu os ind.
citados assassinos de Santiago; Per» se''
correspondente em Bartholomeu Mlttlr.e-ndo,

Arremata os commenlarios, dusendp,.
«Não duvidamos que os juizes i^W
sem justiceiramente. Mas vale a pen^ob
servir oue certas providencias tornam-s.

Hicilimà,CquandoP.Se quer descobrir M
indivíduos que assassinam os jornalistas da

ToNGRAÇAMENTO DE PARTIDOS
BUENOS AIRES, i -. Consta que o*

radicaes c dissidentes _se btano .aos con-
servadores para a eleição prestclcncial.

Si tal facto acontecer, é evidente ,que o
futuro presidente da Republica nao e radi-
cal

CONGRESSO DE BIBLIOGRAPHIA
BUENOS AIRES, i -Já Quasi todas

as republicas americanas.adher.ram ao Con
greLo Americano de B bl.qgr.aplua, que: s-
íeunirá nesta caoital. .por occasiao das fes-
tas do centenário da independência.

T-». -n :i tA /.^/«ernram as aullCS

DE HOJE A 31 DE DEZEM
BKO DE 1910

DE HOJE A 80 DE JUNHO
DE 1010 ..... • °*uuu
As nossas asslgnaturas voneer-se-ão a

30 do Junho e 31 do dezembro.
Aacsar dos nossos esforços, não conse-

guimos que os nossos diversos agoi.es
nos devolvessem os talOeo de recibos ain-
aa cm poaer dos mesmos.

Sem que tenhamos cm mãos os ,tttio<..>
referidos não podemos organizar o sor-
teto dos nossos prêmios em dinheiro,

Esperamos, por6m, marcal-o ainda pa-
ra efite moz. _

Os nossos ngentes abaixo enumerados
são mais uma vez, convidados a remei-
ter &. administração deste Jornal os ta-
lões do recibos do asslgnntura:

Johí- Gurjão da Silveira, do Rio das;
Pedras;

José Cordeiro, de Pedreira;
João Mendes da Luz, de Caxambu i

_ João Rodrigues da Silva, da Colônia

ü 'a.' Manuela L. Scvcrlno, na capl-
aJ- 

Antônio do Magalhães, do S. João
Nepomuceno;

A. Pires Júnior, da capital;
—Augusto de Oliveira, da capital;

R. de Barros o Irmão, de Pontn
GrÜB 

Domingos A. Loreto, do Ribeirão
Pires*

'coronel Jullo Cirammont, do Carmo
da Parnahyba;

_ Santos e Maria, do Abbadia aos,
Dourados; ,

-- Ildefonso Senna, de Água Limpa ui

Jovelino de Camargo, rcsldento em
Taquarltlnga;

José Domingues Barroso, de Vaigl-
"'¦^ 

Gcnnaro Junho, de Silvestre Fer-
"— 

Oscar Marzagão, do Santa Rita da
Extrema; .;,».,» e—Antônio Fernandes Vldal, ae fa.
Joaquim;

Arminto Gama, de Manhuassu ,
Augusto do Toledo, residente em

Laranjal; ,-„ „„Domingos de Barros Fernandes, cm
Três Coraçflcs do Rio Verde;

Antônio Vieira dos Rios, de Pouso

Antônio Longuinhos de Sousa, de
Januário; , _,„„„„

José Pcnna, de S. Roque do Taqua-
ry— 

Maxlmlllanó de Oliveira Sampaio,
de Ribeirão Bonito;

Felicio Costa, de Barra Bonita;
_ coronel Dclflno Siqueira, do Osasco;

Domingos Braga, de Guariba;
João Baptista Mattoso, do Santa Ri-

ta do Passa Quatro;
major José Nogueira Llno, de San-

to Antônio da Alegria;
Pedro Pires de Camargo Mello, ue

Campo Largo de Sorocaba;
 Alfredo Casimiro, residente em An-

Sa_ü 
jósé Procopio de Oliveira, de Rape-

cerlea, em Minas;
Martlnho Carlos da Cruz, do S.

João da Boa Vista;
Cyrlaco Vieira Âmbar, ae Sllvlano-

polis: , -!„
 Hlerolio Campos do Amaral, de

Soccorro.

0 "TROTÍ?' ACAMIICQ

Esposa assassina
Em Santos, uma austríaca ainda m°l£

elimina o sou marido Já edoeo. srA
o pretexto do ser por ello maltrnta-
(lu —. Exliiimãoão c mitopsla — A
criminosa, sendo pvesa, Mntessir-o
seu. hediondo delicio - Diligencias
do Gabinete de InveiWrwTca c c**
pturns '

O dr. Accaclo Nrguolra, delegado do
Investigações e capturas, dirlglndo-so J
Santos a 28 do corronte, em eompanmn
do medico legisla dr. Leito Bastos, ai
procedeu a exhumação e autópsia do ca-
daver do Jullo Hopper, lnhumado ha se-
te mezes no cemitério de SaboO.

Essa diligencia foi realizada para «•.
claroclmento de uma gravíssima denuuj
ela levada ao Gabinete de Invés IgaçBel
e Capturas, relativamente ao motivo qu«
determinou a morte da Júlio Hopper.

Segundo uma menor que'tóra empre-.
gada, da casa de Hopper, este sucoum^
Sra a um plano diabólico da sua PW
prla esposa, uma austríaca, que lhe, mh

nistrava na comida doses, a principio d«
mercúrio, e depois do arsênico.

A autoridade, fazendo retirar as 
g

rafdo^cadavcr, já em .adeantadisslm*
decomposição, mandou submettel-as »
rigoroso exame no gabinete ehlmico le-
n-ai e, ao tempo quo oram effectuadaa
& pesquizas; procedeu a «tante.
diligencias, quo deram em resultado »

urlsão da indiciada.
A esposa de Hopper, habilmente lnter-

rogada, confessou, apôs uma serio do

evasivas, que efíectlvamente eliminara o
maíldof Para so livrar dos maus tratos

que da parte delle vinha soífrenao.
Ao mesmo tempo que confessava o h£,

dlondo dellcto, a criminosa P'»»™^
temuar a sua responsabllidado, attrlbum-
do 

"preta 
Maria do tal, sua orlada a

clrcumaíancla de a ter suggestlonado In-
mcanao-lhc o meio ae conseguir a rea-
llzação ao trágico desígnio. „onoer

Assim sendo, disse a esposa de Hopper

a„o a reíoridá preta lhe lembrou^ como
melo efflcaz para a eliminação do ma
rido, addlclonar ás refeições de Hopper,
rtlariamente, certa quantidade ac, pds de

mercúrio que elle comprara: com,o Ua»

rte curar as bicheiras que atacaram aua.
daAcScXn'do°o%onselho, a criminosa as-

sim procedeu, notando desde logo_os prt-
melros estragos produzidos pe o U*

co no organismo do marido. Elles eram
lentos, porém, e aahl porque a preta
aconselhou o emprego de arsênico

Para conseguir essa substancia a cri

mlnosa pcaiu ao P»PrloSmaTluo.«ue »«

trouxesse pés de matar ratos, poto a.ca.
" 

estava invadida por esses roefl"-.
Honoer, na maior boa K, atienaeu o«

sonciuçõês da esposa, W-J^«,«
novo tóxico aa mesma forma que o mer

°UOs0, 
effe.tos produzidos &***%$

rlo marido foram rápidos e deolerm
Dias depois, acabrunhado de dõre»,

sem appetlte, e atormentado, por «aiH

rivel mal estar, Hopper sentiu que Be i«»

approximavam os últimos momentos
Como nue tomado do uma súbito, deri

confiança da esposa, que então era tod»

caHnhòs% infeliz austríaco começou a

recusa? todo o qualquer alimento V»i
nvneedesse das suas mãos.P 

Todav a era tarde; e, Porcebende, an«
ce Ia consumar a sua obra satan ca tí

esposa de Hopper internou-o no hospl;

ta ac Miscrlcoraia ae Santos, Polsjless»
mòao a sua morte não aespertaria sus-

P°Dia; 
aepois, Jullo Hopper falleclasent

nue a verdadeira causa da sua mo

tosse conheciaa pelos mealeos daquella

estabelecimento. .wiarri.
Foram essas, em summula, as aeelara-

eBcs da criminosa. M^,
A policia anda á procura aa preta Ma-

ria e espera aetel-a em breve.HV 
provável que dantro de pouco.i dlaS

lá se conheça o resultado ao exame daí

tlsceras! devendo ser então requisitada á

prisão preventiva da criminosa.
—? .

Contra ^uer^P^ ^^^

unira Jira.t i..m<ív.... .i— ----- Realizou-se ante-hontem,- em Bello Ho-

tí°Brealunja'^aSS&s dos rÍ7.o„tc, um grande festival no theatro Mu-
??/...Ur.aS«:J,* S.V Bahia, de Pernam- „•;„,,. nromovido nela directoria do Club

RIO 1 (A) — O general Luiz Barbedo, j
chefe do departamento da Guerra, não

RBCEBEDORIA DE RENDAS

MACEIÓ', 1 (A) -A Rece^aorIa,dB
Rendas da capital arrecaaou toraate o

mez ao abvil ultimo cento e oitenta o três

contos, o a Alfândega cento e trinta e

quatro.
DR. FERNANDES DE LIMA

MACEIÓ', 1 (A) — Regressara hoje
aa União o dr. Fernandes Lima, que para
ali seguira ha dias em visita ao sr. vice-

governador ao Estaao.
O NOVO GOVERNO DE S. PAULO

MACEIÓ', 1 — O "Correio aa Tarde"
publicou hoje um longo artigo sobro o

A essa commissão, que teve a gentl- <lo exterior, uu 4- --¦ 
ePaTntnn

leza de nos enviar amável convite para aJfftCiaç&0 de S..CXC. O «^"V.

tsaislirnos fi. sessão clvicft, endereçamos fo nosso embaixador ClU VVasuiu
ns nossos agradecimentos. „tnn «^-,re a fallencia da btanaaTa

 O "Município, de Itu'", apreciada
folha local, ostampa 

' 
hoje em suas co-

iumnas os artigos da bem elaborada lei
fiobix a obrigatoriedade do ensino prima-
rio neste município, recentemento pro-

quemitigada pela Câmara Municipal, e
era de necessidade urgente.

A lei, que se baseia em disposições de
leis estaduaes sobre a matéria, o que íol
modificada intelllgontemento em alguns
pontos, pelo sr. dr. João Martins de Mel-
Io, foi redigida e apresentada á Câmara,
pelo professor, sr. Raul Fonseca, digno
director de nosso grupo eEeolar, que, des-
se modo, prestou seu valioso auxilio
áquella cdilldade.

Estreou-se hontem, nesta cidade,
com esplendida casa, o Circo Americano,
cujo empresário é o sr. Pnschoal Clociola
o está sob a competente dlrecção do sr.
Galdino Pinto.

Conta esta empresa optimos artistas c
clowns de merecimento, como os srs. Al-
cebiadea Pereira, Vicente Seyssel e Nlco-
lau Teixeira.

Depois de executados diversos traba-
lhes gymnasticos, que muito agradaram
c nos quaes se destacaram os srs.Francisco
Villamajor, Adolpho Ozon, os jovens Abe-
iardos, em seus exercidos sobre blcycle-
Ias e molocyeletfls, o a eximia equilibrista
senhorita Clotilde Rocha, finalizou o es-
peotaculo com a comedia de costumes
nacionaes "Vésperas do S. João", em que
sobresahiu o intelligente elown Alce-
biudes Pereira, que recebeu fartos ap-
plausos pelo bom desempenho que souoe
dDr ao seu papel.

Ao dedicado director agradecemos a
amabilidnde que teve cm nos enviar um
cartão de convite. „ .

O sr. Symplieio Góes, esforçado
agente do "Correio Paulistano", nesta lo-
ca II dade, tem feito diversos viagens nes-
te município, angariando asslgnantes des-
ta folha, que ultimamente passou por
modificações que a tornaram muitíssimo
interessante e útil. .

 Acha-se cm festas o lar do er.
Abrahão Borsari, com o nasclmento-«e
mate uma íllhluha, que, na pia baptlsmai
receberá o nome de penedlcta.

do nosso ciiiucu*»u«-j ¦"•- - . ,
fitou, sobre a fallencia ,da Standard
Oil Co., declarou que, nao sendo.«W
mittida no poder exeçuttvo mterfe-
renria em causas sujeitas k deciwo
da iustica, cabia aos interessados
Sn^r' advogado parajejenjr)

chefe uo ocpuiiíuut"™ »« --¦
concordando com a lmpronuncla dos aols
oonselhon ao Investigação a que respon-
deu o capitão Wanaerley, vai submetlei
esso officlal a conselho de guerra.

SENADOR RIBEIRO GONÇALVES
510 i — O senador.Ribeiro Gonçalves,

entrevistado por um vespertino desta capi-
tal, disse que continua a apoiar o governo
do sr. Wenceslau Braz, ...

O entrevistado declarou applaudir a re-
íórma constitucional, achando que cila de-
ve ser feita antes da eleitoral, para que cs-
ta seja de accôrdo com a nova Constitui-
ção.
ACTOS DO MINISTRO DA FAZENDA

RIO 1 <A) — Pelo sr. dr. Pandia Calo-
g»ras, ministro aa Faeenaa, foram hoje
assignaaas as seguintes portar.as:

Nomeando o sr. Amaaor Bueno Horta
rara 0 logar de collector feaeral em Cam-
nanha, no Estado de Minas, e dispensai»-
do do cargo de encarregado aas rendas
federaes naquella cidade o sr. José Go-
mes de Moraes; ^..y 

'..¦¦'

nomeando os srs. Candiao Porto, Ni-
canor Pilar Prestes e Mario de Carvalho,
i-ospcettvamente, para os logares de cs-
crlvão das collect.orias federaes em. Pen-
napolis, nosso Estado, S. Vicente, no Rto
Grande do Sul, o Porto Ferreira, nesse
Estado; ,

exotierando 0 sr. Mario Seve Wanderlcy
do cargo de agente fiscal flo imposto de

ncvo"gõverno do S. Paulo. —
Aquello jornal historia a política ae

trabalho e ae concórdia do grande Es a-
do paulista, fazendo elogiosas c sensatos
referencias ao conselheiro Rodriguesi A -
ves, drs. Altino Arantes, Cândido Rodr -

gues, Albuquerque Lins, Rodolpho Ml-
randa e outrus muitos de destaque.

Pernambuco
ÍJENERAL DANTAS BARRETO

Acha-se completa-
o general - Dantas

crVstftuír' advogado para <l'ejenwr i cwsum-0 d0 mterior do Estado da Para-
c°,,« rlirêitos perante as autoridades liyba, por n&o ter o mesmo assumido o
siuii u.ii«w *¦ exercício do seu ca
brasileiras.

PRONUNCIA
RI0 ! (A) _0 juiz da sexta va~

ra criminal pronunciou hoje o nego'
ciante Toão Paulo Bueno, de Espin

o Sanío do Pknal, ntsse EsUdo,
oor crime de homicídio na pessoli do

?r Oscar Cardoso, seduetor de sua
'tarifas 

de transporte
RIO i (A) - O dr. Tavares de

Lm, ministro da Viação, transfe;
rS para o dia 7 de setembro 11 abe.-
tura do congresso para estudo das

Sãs fc transporte, qne deveria
iSizar-se no dia 13 deste mez.

VISITAS PRESIDENCIAES

Republica(íl InunS, ^"í/horas
âfila Militar do Realengo ej
tarde á Escola Normal, afim de visi
tar esses institutos.

OS SUBMERSIVEIS
RIO -1 (A) - O sr. almirante

Alexandrino ít Alencar, ministro da

Marinha, providenciou para<(çiien-
trem amanhã para o dique Attonso
Ptnna» os três stibmersivei , a&m de

ser submettidos á limpeza de que ca

rcccttii
CRIMINOSO PRESO

PTO 1 — A policia effectuou uma bati-
dano Morro do Salgueiro. <«do Pr«o
Euclydes de Jesus, criminoso de morte, to

.ragido desde 1913-

nyoa, por ™ "=' " "'-—•- -
exercício do seu cargo, dentro do prazo
marcaao;

nomeanao o sr. Henrique Campos ae
Oliveira, quarto escripturario aa Roce-
hedorla de Rendas do Districto Federal,
para o logar d« agente fiscal do-imposto
do consumo no IntcrtoT desse Estado.

Q CARVÃO NACIONAL
RIO, 1 (A) — O sr. ministro da Via-

ção deferiu o requerimento cm que a Com-
panliia Nacional de Navegação Costeira so-
licitava a approvação de varias, medidas
para a exploração, que ella já iniciou, das
minas de carvão de pedra existentes em
Tubarão, no Estado de Santa Catharma.

O SR. LAURO MULLER
RIO, 1 (A) — Um jornal da tarde pu-

blica a seguinte nota:
" Não temos sinão que confirmar as noti-

cias que temos publicado, relativamente ao
ministro do Exterior.. A licença dada a
s, exc, na canferencia que hontem teve
com o sr. presidente <da Republica, é 'de A
mezes, com uma possivel prorogaçao.

O dr. Sousa Dantas embarcara em BuE-
nos Aires, no "Avon", que deve partir para
cá no dia 3. . _

Loco que chegue o sub-secretario do me-
terior, o dr. Lauro Muller entrara no goso
da licença que o dr, Wenceslau Braz lhe
deu. "
A CARNE r- MATADOURO DE

SANTA CRUZ
RIO, 1 (A) — No Matadouro de

Santa 
'Cruz, 

ioram hoje abatidos:
584 rezes, 64 suinos, 28 carneiros e
34 vitellas. .

Os preços foram os seguintes: bo-
__ -,. .»„ „ ^or>. cinne r1i> T.ííCO

RT5CIFE, 1 (A) •
mente restabelecido

Hontem houve cm sua residência uma
reunião do airectorio ao P. R. D,jrcsl-
aida por s. exc. c com a presença de
vários deputados íe^es.

«O Jornal Pequeno" diz, a respeito,
que na reunião ficaram assentadas as
bases de um accordo acerca das combl-
nações que slram em torno dos nomes
aos srs. Gouvt-a ao Barros o coronéis
Loyo Amorim e Costa Neto.

Estava marcada para hoje, às 15 ho-
ras, uma nova reunião, esperando-se o
resultado dos combinações.

RENDA DO ESTADO
RECIFE, 1 (A) - De l.o fle Janeiro a

abril deste anno, a Recebedorla de Rcn-
das do Estado rendeu, mais que em egual
pSloàoTo anno passado-970;000?000.

POLÍTICA DO ESTADO
RECIFE 1 (A) — E' ainda desconheci- j

do o resultado tia reunião do direclorio do,
P. R. D. na residência do general Dantas

Or<dr.' Manuel Borba- governador do Es-
tado, convidado pelo general Daiitas Bar-
reto conferenciou com-s. exc, nada, porém,
tendo transpirado a respeito. ,

Aífirma-se que o general Dantas -insiste
«m apresentar o sr. Heitor Maia para Utn
carco de confiança política na representa-
cão federal -ou no penado Estadual. .

Em ultima hypolhcse, dizem os dantistas
<iue tendo maioria, elegeriam o sr. Heitor
Maia para presidente do Senado, o que im-
porta na eleição para vice-govemador do
Estado.

Os preços ioram os seguintes, do q si. SanUag0 Alb
vin0&, de 470 a SOOJ SUinOS, de I$250 mXíçiB3i declarou que,
a i$-«x>: carneiros, de l$300, e yitel- d0 tempo, o governo
Ias, de 600 a 80O «Ortes os orçamentos

EXTERIOR
Hespanlia

A CRISE MINISTERIAL
MADRID, 1 — A crise, declarada no

ministério presidido pelo conde ô.o Roma-
nones, foi parcial, retlrando-so do goyer-
no os srs. Miguel Villanuova e Amos Sal-
vaaor, titulares das pastas das Finanças
e Fomento.

O novo gabinete ficou assim composto,
presidente, conde de Romanones; mlnls-
tro dè Estado, Amclio Glmeno; Obras
Publicas, Rafael Gnsset; Finanças, San-
tlago Alba; Interior, Ruiz Glmenez; Quer-
ra general Aeastin I»wruej Marinha,
Árias de Miranda; Justiça, Antônio Bar-
roso; Instrucção, Júlio BureU.

Os novos ministros prestarão juramen-
to hoje, nas milos do monarcha, as 1S
liorus

Santiago Alba, ministro das J?l-
em vista da falta

lU! u,„m ----- na° apresentara as
cortes os orçamentos definitivos,

Do Brasil a cniíg^a... »» " , p„„,m
Institutos Históricos <la Bahia, de Pernam
buco, Minas c Sergipe.

UM CRIME ORIGINAL
BUENOS AIRES. 1 (A) - Os Jornaes

da tarde dtto noticia de uma tentativa cri-

mlnosa, muito original, cujos consequen-
clae foram casualmente evitadas.

Dois menores desconhecidos foram du-

rante o aia, d paaarla pertencente a Ml-

g« BattV a quem peairam para coJlocar
no forno uma caqarola que, segundo^ dl-

zlam. continha maçSs, que elles queriam
C°0 

padeiro accedeu promptamente-ao pe-
aido, mas, quando conduzia a «Maroto pa-
ra o forno, notou que seu peso era grande
demais e, furioso, abriu-a.

Nessa ocasião verltcou que, cm vez de

maçãs, dentro da escarola estava uma

bomba carregada de explosivo.
Alarmado, communicou o facto immc

diatamente a policia, que verificou trata,

se ae uma machlna Infernal de um poder
°nFcT 

aberto inquérito sobre o íaeto.

A FESTA DO TRABALHO
BUENOS AIRES, 1 (A) - O meeting

nromovido pelos socialistas para commc-
moíar a festa do trabalho teve este anno

um brilho nunca attingldo.
Uma immensa multidão, calculada em

40 mil pessoas, percorreu, na mais com-
«leia ordem, os ruas principaes aa cWa-

ae! pronunciando aiscursos vários ora-

d00Sácsfilar 
do povo impressionou pro-

fundamente a população.
A OULTURA DO ALGODÃO

BUENOS AIRES, 1 (A) - A eultui^
do algodão nos diversas colônias do ter

rttoriíf nacional do Chaco vai se desen-
TOlCam 

ÍCqu™t0eeabldTsaa:aHaS amostras
defsor£aTgodao, que encontrou muito boa
collocaçao, parecendo que a venda esta
assegurada, graças a sua excellento qua-
" 

Apesar dos estragos feitos nas culturas

pelos gafanhotos, parece que a colheita
deste anno será bem regular.

| Também no território das Missões es-

Itatf sendo feitas plantações de algoaíto,
de certa tmportanoia.

O SR. SOUSA DANTAS
BUENOS AIRES, 1 (A) — Os jornaes

«El Dlai-lo", "La Razon» e "La Época"

publicam hoje o retrato do sr. dr. Sou a

Dantas, ministro brasileiro, a propósito
da nomcacSo de s. exc. para o cargo de

sub-secretario das Relações Exteriores
do seu paiz, ., ,

Os demais orgams da imprensa íellci-
tam todos o diplomata brasileiro pela sua

promoção, bem como o governo 3o sr.
dr. Wenceslau Braz, que soube prem ar
suas exccpclonaes qualiaaaes de aiplo-
^ 

Esperam que 9 sr. ar. Sousa Dantas,
terminada sua honrosa commissão, con-

, forme noticiam os telegrammas do Brás 1,
continuara a representar o seu pa z nesta

'capital, onde, melhor ao que f^m
roubo cohtrlbulr para a cordialidade das
relações amlstoslsslmas existentes entro
ns auas grandes republicas.

Dos seus collegas ao corpo aiplomaU-
co tem o sr. dr. Dantas recebido grande
numero de felicitações.

A notiola de que o sr. or. Sousa Dantas
nao será substituído na legac&o daqui im-

pressionou muito ngradavelmente a so

Vários membros do Jockey Club pre-
tenaem offerecer ao ministro brasileiro
um banquete, antes ao seu embarque.

O promotor dessa homenagem multo
ilgnincatlva é o sr. dr. Benlto yillanueva,
presidente ao Senado,

E' provável que o discurso official ,ao
banquete seja pronunciado pelo deputa-
do Belizarlo Roldan, um aos maiores ora-
dores que aqui têm apparecldo.

O MINISTRO DA INSTRUCÇÃO
BUENOS AIRES, 1 (A) r- Cwreram

hoje boatos de que o «r. dr. Miguel Ortlz,
ministro aa Instrucção, vai solicitar uma
licença, renunciando depois o seu cargo.

nicipal, promovido pela directoria do Club

Acadêmico dali, para solennizar a resepção

dos "calouros" das diversas escolas supe-

riores da capital mineira, em substituição

i velha praxe co "troto". Para esse fim

foi organizado um interessante programma.
Oucrciulo dar um cunho* inteiramente

acadêmico a todos os números do mesmo.
-1 directoria do club tratou de organizar

uma orchestra com elementos tirados da=

academias. Para organinl-a foi convidado

o maestro acadêmico Ernani Agricola, que
ro.nsemiiu arranjai' todos os músicos indis-

pensaveis, desde o pianista até o contra-

baixo.
Abriu-se o espectaculo com o hynvno na-

cional, pela orchestra acadêmica, seguindo-

se o canto do hymno acadêmico, por todos

os estudantes acompanhados polo orchestra.

Foram levadas á scena duas comédias, re-

presentadas por acadêmicos e senhoritas da

sociedade de Bello Horizonte, o que são
«A morte do Juventino" e "Morrer para

ter dinheiro".

Loteria de S. Paulo
Realiza-se hoje mais uma extrac-

ção desta acreditada loteria, sendo o

prêmio maior 20 contos de réis.

Eaclt¥íi cate
\o dr. Francisco de Rezende, 50 dele-

gado, de serviço na Policia Central, rnfor-
maram tiontem, pela manha, de que a duas
lecuas adeante de Santo Amaro, foi rçu-
rXde um poço o cadáver de um homem

Afim de tomar conhecimento ç as aevi
da, providencias que o caso exigia, para o
local partiram aquella autoridade e o medi
co legisla dr. Leite Bastos, que, en retanto.
nada puderam fazer, visto co"io ate as 11
horas o cadáver não tinha sido transnoita
do para o posto policial. ,

Hoje o medico legista voltara a Santo
Amaro, afim de proceder a autópsia.

Caçada Mesta
q„o parece, victima do um **»mot*
acenstre - Autópsia do cadáver -A

policia trata de apurar convcauenttx
mentò o caso.

Em companhia dos seus cunhados Tar-

quinib e Attilio Barsagm. o negociante Jo5o
Crcpalti italiano,, casado, de ao annos ü«
edade, res dente a rua de S. ^ta"°J 

"'
io£i foi ante-hontein caçar num sitio da es-
tarão de S. Caetano. ..
durante Wda a manhã conservaram-se oi
ires caçadores nternados na matta- dir.gin

o-se cerca do meio dia, á residência d«
Martinho de tal. onde almoçaram

Findo o almoço, os caçadores e o dona
da asa entretiveram-se em animada.^palw
tra até ás 15 horas, quando larqumio con
vidou Crepalti a regressar. .

Es e, porém, recusou-se a annmr ao. con-
vite sob o pretexto de que nada havia ca-

Çt 
CdreepaPuí afastando-se dos eompanhd.

ros, embrenhou-se na matta. munido da sua
"AWhoras. Tarquinio e Attilio ouviram
uma detonação longínqua c.. ju gando que
Crepalti se achasse perdido, bateram a mal
'\á "Ôitr^rprehendcu-os. porém, nes*

pesquiza, sem q»e Crepalti appareçese' 
Hontem, logo pela.manha, os dois irmãos

subiram novamente á procura do cunhado,
„do cncontral-o morto, cahido de bn.ços,
num brejo, cercado de matta frondosa.

O ac o foi immediatamente commun, a-
do á policia, partindo para S. Caetano o sr.
dr. Leite Bastos. r

O medico legista verificou que João Ue-
pahi ap«cnlaw um grande fenmentc.per-
urò-coPntuso, produzido por carga de chum-

bo na reg ão anterior do thorax e, peia
autora, concluiu que o externo estava 

Ja-
durado, tendo a carga de chumbo através
sadn o coração e o pulmão esquerdo.5 

O tiro fora disparado á f 
eim*-r°UDa

a victima apresentava os dedos da mao es

^ea^rmort uma hemorrhagia trau-

'SS SoSèr aehava-se a es-
pingarda, com unicartucho ^flagrado.P 

farquinio e Attilio presumem nue se tra
tasse ae um desastre, pois Crepalti se con ¦
"vou 

satisfeito durante toda a caçada.
Está aberlo inquérito sobre o tacto.

Correios do Estado
MALAS POSTAES - A Admr

nistração dos Correios expedira ma-
Ias hoje, via Central (nocturno), pa-
ra 

'os 
portos do norte, pelo vapor

"Tupiter", e amanhã, via Santos, pa-
ra o Rio da Prata, pelo 

"Amazo-

nas".

Contra n coqueluche tem effeito pro-
doloso XAROPE JANE.

LotêríãTederal
(Extracção de hontem)

2G432
114501
103701
11695

30:000*000
4:000$000
2:000$000
•l:000$000

== RESTAURANTE DO GRANDE HOTEL —

ROTISSERIE 
"SPORTSMAN

Serviço esmerado de nrimeira ordem -Gabinetes par-
——: ticulares, os mais chies de ». Pauio .

- NOVA DIRECÇAO ¦

• CASA DUCHEN•
Granais a^nazens ae alimentação - SortUnento enorme üe vi^os

BONBONS finos, de todas às qualidades, 8 CHOCOUÍhS dos melhores fabricantes

LAMP AHÍA IDEAL - Alta novidade; não produz cheiro nem fumaça

RUA DE S. BENTO, 76 - ¦ - • ^"TELEPHOITE, 429 
^
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PÍLULAS do abbade moss
Enxaquecas, suores

frios, vômitos, dores no
estômago

Durante muitos unuos fui vioti-
ma do onformldadoB do ostomago,
cjiio transformaram minha vida om
um murtyrlo.

Froquontomonto tinha onxuquo-
oae, soguidas do vomitoi, dOros
do estômago, suoros frios, quo mo
deixavam inutilizado por vários
dias; tomei.tudo quanto mo ro-
coltiivam, tondo a infolioldado do
vor ropotir-so sompro mou inoom-
modo, Doanto do tantos soflri-
mentos, 6 comprehonsivol a minha
alegria o satisfacçflo, vindo attos-
tnr publicamonto qun com duas
somauaa do uso das ".VUulas do
Abbade ftloas'' liquoi oomplota-
monto livro o goso agora de sau-
do o bem-ostar, quo ponsoi perdi-
dos para sompro.

Carlos do Amaral Gosta
Rio, 29 do março do 1915.

Em todas as pharmaclas e drogarias
Agentes em S. Paulo; Daniel AC,

Morte repentina
Foi hontem, pela manhã, encontrado

morto cm sua residência o italiano José
Baroni, do 62 annos de cdade, solteiro, mo-
radar á rua Consolheiro Chrisniniano, 30-A.

O dr. Carvalho Braga, medico da Assis-
te) Cia, que procedeu ao exame cadavorioi,
ãttestou como "causa-mnrtis" syncopc car-
disca.

CASABUPIfcAT
PAPELARIA

1 m fle S, Bento d, 21

Desastres e ferimentos
O electricista da "Light", Armin-

do dos Santos Penteado, casado, de
$6 annos de edade, residente â rua
•Silva Telles n. 12, quando trabalha-
ya hontem, c«rca das 7 e i|2 horas,
na sub-estação de força e luz, instai-
íada á rua da Cruz Branca, foi victi-
ma de um accidente.
'Tendo-se dado a explosão de uma
caldeira, o infeliz operário recebeu
graves queimaduras no rosto, pesco-
ço. e nos braços, sendo soecor-
:rido no posto da Assistência, pelo
dr. Carvalho Braga, e, em seguida,
removido para o Hospital Samari-
tano.

Quando jogava foot-ball hontem. ás 13 ho-
tas e meia, num campo da rua da Moóca,
o operado Francisco Tassi, de 16 annos de

! Çdade. residente á rua da Ponte Preta, n. 37,¦ Cahlu -desastradamente, fracturando o an-
te-braço direito.

,'• A victima foi soecorrida pelo dr/iLuiz
lHoppe, medico da Assistência.

• •
O conduetor, Antônio Maria Fidalgo, cha-

pa 898, de 39 annos de edade, morador á
rua Barão Homem de Mello, n. 14, quando
procedia á cobrança dos passageiros do bon-
de -em que trabalhava, hontem, ponco de-
pois das 17 horas, na rua Treze de Maio,
çaWu desastradamente do estribo, receben-
de em que trabalhava, hontem, pouco de-¦tal esquerda e «xcoriaçSes na região malar.

Soccorreu-o 0 medico da Assistência, dr.
Pedro Nacarato.

A's 18 horas de hontem, o menino Luiz,
de s annos de edade, filho de Attilio Go-
tardo, residente â rua da Moóca, n. 36,
quando atravessava aquella rua a correr,
empunhando uma garrafa, cahiu sobre ei-
Ia, recebendo um ferimento inciso no dor-
so da mão direita, com secção de um ten-
dão extensor.

O menor foi soecorrido. pelo dr. França
Filho, medico da Assistência.

SR. G. C. — Faxina—Não ha pre-
sentemente na praça o artigo que
deseja. A resposta deixa de ir por
carta, visto não ter sido declarado
o nome por extenso.

SR. MANUEL J. SOARES -
Matto Grosso de.Bat:itaes — O que
nos pede não cabe nos limites do pro-
gramma de operações 'que foi traça-
(Io para esta secção.

SR*. RENATO PANTOJA — Ca-
sa Branca — Recebemos a carta e o
postal. Confirmámos á nossa de 29,
que já deve ter abi chegado.

SR. ANTÔNIO P. A. BOTELHO
— Ibitinga — Recebemos a carta e o
cheque; será hoje-providenciado.

SR. HERMENEGILDO C. MA-
CT1ADO — Itararé — Sim, recebe-
mos a importância c reproduzimos a
informação que lhe prestámos em 18
de janeiro, e que certamente lhe pas
sou despercebida: E' necessário que
110:; mande a polia para adaptar á
bucha, sem o que a casa não poderá
executar a sua encommcnda.

SR. FREDERICO "DA SILVA
RAMOS — Lorena — Deixamos de
informar o que deseja, porque conti-
iiuam suspensas as nomeações.

SR. FRANCISCO DE ASSIS
MADEIRA — Tietê — Foi recebida
a carta e já está sendo providencia-
do. Por toda esta semana será reti-
tada a encommenda.

SR. JOAQUIM CORRÊA DA
SILVA — Nova Europa — A carta
foi hontem mesmo entregue á pes-
soa a que se refere.

SR. FREDERICO LIMA — Ser-
ra Negra — Hoje providenciámo.s
sobre o que nos pediu.

SR. S, A. O. — Areias — O go
verno ainda mantém suspensas as
novas nomeações, motivo por que
deixamos de lhe informar o que de-
seja. Embora a informação seja da-
da por iniclaes, é sempre exigida por
esta secção a assignatura por exten-
so. Não tendo sido preenchidas essas
formalidades, a resposta deixará dt
ir por carta.

SR OCTAVJIO DE ALMEIDA
BUENO — Indaiatuba — Já foi pro-
videnciado o que deseja, segundo in-
formações que obtivemos, e das
quaes já lhe dêmos sciencia.

SR. CORNELIO JOÃO DE
PAULA — Lagoinhà — Convém
que a pessoa interessada reclame em
officio, que poderá vir por nosso in-
termedio.

NOTA IMPORTANTE — Oa srs, asai-
gnontes qno desejarem resposta por car-
In, dovcrüo enviar o sello paru o respe-
otlvo porte, Também deverão remetter
selloa paru remessa, polo correio e regis-
lados, dos títulos do nomeação, portarias
do licença o outros documentos. Bom eMii
formalldndo não nos responsabiliza mo.'
pela cxnctidão do serviço. Faro as res-
postas, por esta sccçfio, poderão os srs.
asslgunntcs designar iniclaes sob as qui.es
desejem oecultnr os seus nomes.

Outrosim, para mais brevidade no cura-
prlmcnto dos podldoB, dovcrüo clles ser
feitos separadamente e em cartu dirigida
a "Secção de InformugSes". Os. pedido*
que vierem em cartas, tratando de outro*
assiuiiptos oxtrunlios a esta "Secção".
forçosamente terão de ser demorados.

SFOET

RESTAURANTE PAIiAOIO
Castilho e Baptista — Completo sortl-

monto em vinhos portugueses, franoozes e
"champagne". — Almoçar ou jantar bem,
sô no Rostaurante Palácio, largo do Pa-
laclo, n. 6. — Casa de primeira ordem,

Pratos do dia:
Sarabullio a Porttigueza — Moquecas íi

(tahlana.
Amanha; Feijoada oomplota.

-O"--

Secção de
informações

AVISO NECESSÁRIO
Para evitar constantes abusos . retioa-

uofi por pessoas que se utilizam de nomes
do aaslgnantos para fazerem pedidos a
esta socgtto, resolvemos, de ag ra em

jileanto, só atteuder ás cartas qne venham
fcom a dccluraofio do numero do recibo da

.Assignatura,

Avisamos aos nossos distinetos assl-
gnantes, que nos honram com as suas
prezadas ordens, que todo e qualquer pc-
dldo de informações, compras o etc. que
tenham de ser obtidas fóru do perímetro
central da cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NHAJDO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DB DONDE
(I»A E VOLTA).

SR. AGENOR PINTO r= Três
jiLagòas r- O objecto foi hontem re-
jmettido, registado, pelo correio. Es-
i-pere carta.! SR. L. PUGLIA —. Porto Feliz-
'As informações seguiram por carta.

SRA. MARIA APPARECIDA —
Iporanga — As encommendas foram
hontem remettidàs, registadas, pelo'Correio, Aguarde carta.

SR. MARIO CORRÊA -. Jun
;diahy. rri Providenciado. Segue car-
i.ta, acompanhada de recibo.

SR. LÕURIVAL DE PAULA -
S. Bento do Sapueahy —. Os livros
jforam hontem remettidos, regista-
dos, pelo correio. Aguarde carta.

SR. ALFREDO DO AMARAL
MELLO r— Itaberá r— A sua carta
de 26 foi hontem respondida.

SR. EDUARDO DE BARROS
DUARTE — Córrego do Cambuhy
fc-i O concerto, cujo preço é de 17$,
inclusive o porte, fica prompto no
próximo sabbado.

SR. JÚLIO TURQUIM - Tacu-
Itinga !-! O "Almanach do Estado de
Matto Grosso" custa 6$ooo, fora p
porte.

SR. ASSIGNANTE 
' 

10.137 -
Faxina — O que as fabricas possuemnão serve para o fim que deseja.

SR. X- J. — S. Carlos r— Envie-
nos o sello, para a informação ser
prestada oor carta. 1

TIHIF
JOCKEY-CLUB PAULISTANO

E* p seguinte o projecto de inseri-
pções para a carrida do próximo do
mingo:

Prêmio "Combinação" — 700$ e
140$ t— 1.500 metros — Animaes ex-
trangeiros. (Pesos especiaes anteci-
pados).

Pathé, 55 kilos; Feniano, 55; Ecli-
pse II, 54; Zigomar, 49, e Burity,
49 (5)-

Prêmio "Progresso" — 500$ e
100$ rr-r 1.500 metros — Animaes na-
cionaes. (Pesos especiaes antecipa-
dos):

Cicero, 54 kilos; Biscaia II, 54;
Florete, 52; Gazeta, 52; Bohemio II,
47; Friza, 47, e Gardingo, 45 (7).

Prêmio "Consolação •— 500$ e
100$ — 1.500 metros — Animaes de
qualquer paiz. (Pesis especiaes an-
tecipados):

Cícero, 52 kilos; Corça II, 51; Bis-
caia, 51; Dagor, 51; ímpio II, 51"!
Volturno, 50 (6).

Prêmio "Amadores" *—. 300$ e 60$
1.450 metros — Reservado a ama-

dores inscriptos no JockeyClub.
(Animaes registados ou não no Stud
Book). — Handicap antecipado:

Izard, 60 kilos; Brasil, 60; Gardin-
go, 6b; Thais, 57, Cáspio, 56, e Mar-
fim, 52.(6).

Prêmio "Animação" — 600$ c
120$ —1.500 metros — Animaes de
qualquer paiz. (Pesos especiaes an-
tecipados):

Macauba, 55 kilos; Cyrano III, 53;
Yago, 50; Koralia, 50; Lady II, 49,
e Poeta, 45 (6). . . "

Prêmio "Emulação" — 700$ e
140$ r-- 1.609 metros ~~ Animaes de
qualquer paiz! (Pesos especiaes an-
tecipados):

Burity, 54 kilos; Zigomar, 52; La-
dy Olive, 51; Azaléa, 50; Chileno,
50; Pltangueira, 50; Rubi, 50, e Re-
cuerdo, 49 (8).

Prêmio "Jockey-Club" — 1 :ooo$ e
200$. ~t—. 2.000'metros r~. Animaes de
qualquer paiz. (Handicap de 48 a 58
kilos).
Prêmio "Coronel Baptista da Luz"

800$, dos quaes 450$ ao 1.0, 200$
ao a.ò, 100$ ao 3-0, « 50$ ao 4.0 r-
1.609 metros ~i Animaes não regis-
tados no Stud Book Paulista. (Peso
minimo de 6b kilos, com a sobrecar-
ga de 2 kilos ao vencedor do pareô"Ensaio'') -- Inscripçáo, 15$ — (Re-
servado a officiaes da Força Publi-
ca).

Grande Prêmio "Piratininça" (oi-
ferecldo pela Câmara Municipal) --
2 :ooo$ e 400$ — 1.500 metros — Ani-
mães de 2 annos, nascidos no Esta-
do de S. Paulo). (Pesos da tabeliã):

Delfim II, Abul, Hurrah, Helve-
tia, Paladino, Ariana, Arauto II, Ar
tilheiro, Guayamu' e Aero (Cpnfir-
mação de inscripções).

As inscripções. encerram-se hoje,
ás 15 e meia em ponto. ,

VAKIAS
REUNIÃO DA DIRECTORIA
Afim de julgar a sua ultima corri-

dá, reuniu-se as 15 e meia horas a
dlreetoria do Jockey-Club Pauli-
tano.

FOOT-BAIJj
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA

BUENOS AIRES
Realiza-se amanhã, ás n horas, na

sede da A. A. Buenos Aires, a assem"
bléa geral ordinária para a eleição
cl,i directoria, que deverá dirigir os
negócios sociaes no período de 1916-

A. P. DE SP0RTS ATHIjETICOS
A oommissão de foot-ball da A. V. B.

A,, hontem reunida, entre outros assum-
pios, nomoou os seguintes srs. para o
quadro de juizes officiaes: dr. Ernani
Commodo o ElancO Spartaco Gamblnl, do
Palestra Itália, o dr. Luiz Panain, do C.
A., Paulistano.

Organizou definitivamente os scralchs
quo jogarão com os oampeOes de 1010, os
qunes ficaram usslm constituídos:

Scratch vfl. l.o team Palmeiras:
Caslmlro

Orlando — Carllto
Moraes — Lagreca — Ciasca

Formiga — Osoar — Almeida — Mac-
Lean — Hopklns

(Uniformo do scratch).
Juiz: Cunha Biiéno.
(Jup. Lagreca.
Scratch vs. 2,o team S. Bento:

Agenor
Darlo — Hussmann

ãhalders — Ronouloau r— B. Ferreira
Cnmlllo — Maciel — Pestana — Zonzo —

Vcrner
(Uniformo do Palmeiras).
Óap.: Rencouleau.
Juiz: H. Boock.
O jogo dos segundos toams realizar-

se-íl lis 14 horas cm ponto.
MÁTOH INTER-1ÍSTADUAL - A IM

PORTANTE PROVA ENTRE O
FLUMINENSE E O PALMEIRAS

De regresso do Rio de Janeiro, onde
disputou um importante niatch dc^ foot-ball.
contra a equipe do Fluminense F. B. Ç.,
clicga hoje a S. Paulo a eleven da Associa-
ção Allilctica das Palmeiras.

O sympathico club paulista teve na ca-,
pitai da Republica o mais attencioso aco-
lliimcnio por parte do club que o convidou,
o qual Ibc dispensou todas as gentilezas,
offcrccendo aos sportmen paulistanos fes-
tas c passeios.

O jogo. que terminou com um empate de
dois goals a dois, foi, segundo os.commcn-
tarios unanimes da imprensa carioca, mui
to interessante e movimentado.

Do nosso collega do "Correio da Ma
nliã" transcrevemos, com a devida venia,
as considerações com que abre a descripção
do importante encontro intcr-esladual, que,
por falta de espaço, deixamos de publi-
car:"A prova realizada hontem entre a A.
A. das Palmeiras, sociedade de glorioso
passado, cujo valor foi mais uma vez at-
testado em 1915 com a acqtlisiçãò do titulo
de campeão de S. Paulo, e o Fluminense
F. €., desta capital, pode ser catalogada
no rói das mais emocionantes pugnas d-'
foot-ball que o nosso archivo sportivo lia
referido.

Foi-nos dado assistir a um 
'ogo' cm que.

si por um lado o afan pela victoria se pa-
tenteava em bellos lances, por outro, se pro-
digalizavam mutuamente requintes de fi-
dalgyia.

Effcctuou-se, em summa, no campo da
rua Guanabara, uma partida que pode ser-
vir de exemplo de lealdade, gentileza e apll-
ro technico.

A rapaziada <lo Palmeiras chegara ao
Rio, para levar a effeito o combate, pela
manhã, sendo recebida na estação pela <li-
rectoria e sócios do club que a hospe-
dava.

Na sede do Fluminense, para onde se
dirigiram a seguir, foi solcnnemente inau--
gurado o bizarro cara.manchão construído
durante as ultimas férias de spoit. Quan-
do em visita ao bello edificio da associa-
ção carioca, os membros da delegação pau-
lista proporcionaram captivante surpreza aos
seus associados.

Foi assim que, ao serem trocadas as sau-
dações, no salão nobre, o sr. Alberto Cal-
d«, thesoureiro do Palmeiras, offcreceu,
cm breve e eloqüente oração, ao club local,
artístico quadro, representando um episódio
de "associatiori", gravado em alto relevo
sobre prata; na parte inferior da moldura
preta havia superposto um escudo, também
de prata, com dizeres significativos da ho-
menagem do Palmeiras ao Fluminense c a
data do encontro a cffectuar-se, que era,
por sua vez, a da offerta.

O dr. Arnaldo Guinlc, presidente do gre-
mio acrioca, exprimiu, em inspiradas pala-
vras, o agradecimento sincero do Flurmncn-
He, pela lembrança que lhe trazia a amizade
do Palmeiras.

O quadro foi collòcado á parede, Bob pro-
longada salva de palmas.

O Hotel Moderno installou os nossos vi-
sitantes. O programma publicado por nós
foi cumprido á risca. A excursão ás Pai-
neiras deixou encantados os excursiohis-
tis»

A'a 15 horas os jogadores do team do
Fluminense receberam, incorporados, &
porta, os seus collegas de S. Paulo, acom-
pmhando-os até o pavilhão social.

O publico fez-lhea magnífica manifes-
taçilo de apreço. Deu-se, então, efüoctivl-
dado a parto principal do programma. —
ao encontro de foot-ball entre a equipe,
paulista o a carioca.

As referencias quo já fizemos sobre a
Índole da contenda representam a opinião
de quantos tiveram o feliz ensejo de a ei-
Ia assltlr.

Os jogadores quo nos enviou o Palmei-
ms, para represental-o entro nfls, dcsobrl-
garam-so oom multo brilho da sua mis-
::Ho. SI oram, na verdade, observados
pontos menos fortes no grupo, compensa-
vam-Be essas falhas pela acção de con-
junoto, enérgica e raciocinada. Na linha
de ataque vimos Domosthenes, o excol-
lente mela-dlreita do solecolonado do seu
Estado, heróo do tantea vletorlas sobre o
Rio, na disputa da "Taoa Rlo-S. Paulo",
Instituída pelo "Correio da Manha", a dl-
rlglr perfeitamente a offensiva, traba-
lhando Ineançavelmente para movimentar
o seu desenrolar e para tornar perigosa a
sua actuaçüo aos antagonistos. Nazareth,
comquanto menos feliz, pois perdeu optl-
inos ensejos de pôr em p"ratlea a sua po-
ricia, o os demais atacantes, notadamen-
to Sestlnl, secundaram multo bem a fl-
para desempenhada por Demosthenes.

Nas linhas de defesa, Morelll bllhou a
oenter-half, posição de responsabilidade
na qual so conduziu admlravelmente. Ita-
Io, na sua nova poslç&o de half, câe a ca-
lhar e se recommenda a nao se pensar
iâmals em substltull-o. Raohou fez optl-
mas defesas, attestando a sua justa fama
como um dos melhores kapers paulista,
O mais fraco da defesa foi Rhelnfrank,
naturalmente devido a falta de trenó.

O team do Fluminense jogou á altura
do seu antagonista. Salientamos a obra da
ala direita de seu ataque. Couto vai»
se impondo como dos princlpacs for-
wards dos campos do Rio. Bastaria o que
fez- hontem para oonaagral-o definitiva-
mente. Celso completou excellentemente
o jogo de seu companheiro, achando-so â
vontado 1 oentrando sempre oom preol-
sSo. A defesa inteira jogou multo bem.
Nelson é Laís sao dois halves que sur-
gem oom habilidades lndlviduaes capazes
de oolobrizal-os em tempo nao multo re-
moto. Oswaldo, sempre prompto a servir
às coreo de seu club, foi digno omulo de
Morelll, Vidal, Netto e Moraes: uma trln-
dade que se sal calmamente das mais s6-
rias oomplieaçSesI

O juiz, sr. Flavlo Ramos, depois de ti-
mr a sorte para esoolha de campo ou
opgao.de sahldo, na qual foi favorecido o
Palmeiras, que se oollocou a favor do sol,
deu o apito de lnloio as 15 horas e E8 ml-
mitos.

As equipes quo se degladlaram foram
os seguintes!

Palmeiras — Raohou; Lefevro e Oota-
vlo; ítalo, Morelll o Rhelnfrank; Mo-
raes, Demosthenes, Arthur, Nazareth e
André.

Fluminense — Moraes, Vldal e Netto;
LUs, Oswaldo e Nelson; Celso, Couto,
Bartho, Bapllsla e Calvort.

IiAWW-TEMMIS
Na sedo da A. P. S. A. reune-se hoje,

As 20 horas, a oommlsstlo de lawn-tennls.

COIíOMBOPIIIIíIA
SOCIEDADE COLOMBOPHILA"BRASIL"

Com um dia esplendido para este
gênero de sport, esta sociedade reali-
zou ante-hontem a sua primeira cor
rida de pombos-correio, de Campi-
nas a esta capital.

Compareceram todos os pombos
inscriptos, que, depois de conve-
r.ienteinente marcados, foram envia-
dos para Campinas, onde o chefe da
estação daquella cidade effectuou a
"lachée", ás 10 horas.

Chegou em primeiro lògar o pom-
bo "Cacique", de? propriedade do sr.
Gastão Roque da Silva, que fez o
percurso de 84 kilometros em 1 hora
c 4í minutos, o!que dá uma média
de Soo metros por minuto. Em se-
gundo logar, cinco minutos depois,
do primeiro, chegou o pombo 

"Cam-

pirieiro", do amador João Bueno da
Costa, e em terceiro logar, o pombo"Verdun", pertencente ao sr. Ame-
rico de^Barros.

Aos vencedores dos primeiro e se-
guhdp logares foram entregues dois
artísticos prêmios.

Secção
Judiciaria

—

Trilmnal do Jury
Presidente, sr. dr. Mathous Chaves.
Promotor, sr. dr. Roberto Moreira.
Escrivão, sr. Mario Alves Cabral.

Por falta de numero nao houvo hon-
tom sessio no Tribunal do Jury.

O sr. presidente, recorrendo ft urna
Bupplementar, sorteou os ségulhtes jura-
dos: . -'

dr. Francisco Antônio do Almeida Mo-
rato, coronel Luiz Americano, dr. Joa-
aulm Marra, dr. José P. de Oliveira, dr.
Emilio Gordos, dr. Delphira Toledo Piza
e Almeida, Cláudio Monteiro Soares, dr.
Antônio Augusto de A. Bloem, dr. Ame-
rico Gulvlio Bueno, dr. Adelmar de Mel-
Io Franco, dr. Alclno Braga, dr. Chrls-
tlano Costa, Fausto Brossane, dr. Fran-

clsòo Alvarenga, Mario Sampaio Ferraz,
coronol Alfrorto Firmo da Silva, dr. Ma-
nuel Flpldlo de Queiroz Netto, coronel
Ologarlo Arruda Aramal, Otto Speoht, dr.
Jos6 Martins Pinheiro Júnior, Hormlsdas
Silva, dr. Bdúardq Gomes dos Reis, Al-
fredo Livramento, Gabriel Cottl, Carlos
H. Magalhães, dr. Meloladea Porohat, Ma-
rio Egydlo do Oliveira Carvalho, dr. Luiz
Cícero de Azevedo, capitão Arllndo de
Andrade Gloria, coronel Franolsoo Duar-
to de Assis Azovedo, Marclllo Franco de
Almeida, Avelino Lemos, Nlcolau Mata-
rllzzo, dr. Luiz da Gamara Lopes dos An-
Jos, dr. Abrahao Ribeiro, José Carlos Ma-
ohado de Oliveira, dr. Haroldo do Ama-
raí, dr. Luiz Vanrtorley, dr. José Pinto e
Silva, Antônio Monteiro Guimarães e Ro-
dolpho Ferreira GuImarB.es.

Fórum Criminal
EM LIBERDADE — O sr. dr. Adolpho

Mello, Juiz dos exocuções orlmlnaos, man-
dou expedir alvará de soltura a favor de
José Alves Carlos ou Cabral, Bnôas Bar-
balho ou Jacques Gasso, quo terminaram
o cumprimento da pona de 2 annos de re-
elusito na Colônia Correcoional; Jotto Ga-
brlel de Sousa e Plotro Vicente, conde;
mnados a 22 dias e melo de prisão cel-
lular, e Arthur Gomes do Oliveira, que
oumprlu 8 annos do reclustto na referida
colônia, todos por contrafacçíto do vadla-
gem.

JUSTIFICAÇÃO — O sr. dr. Matheus
Chaves Júnior, Juiz da quarta vara, Jul-
gou a justificação requerida por Thalcs e
I-Itppolyto Balllot, afim de produzir ef-
feitos no processo a que respondem por
crlmo de forlmenlos leves.

 Perante o mesmo Juiz fioou hon-
tem encerrado o summarlo de culpa In-
staurado contra .Toilo Luiz de Almeida,
donunclado no artigo 308 do Código Pe-
nal.

Fórum Civcl
OFFICIAES DO DIA — Estão escala-

dos -para o serviço do hoje no Fórum Cl-
vol os officiaes de justiça Trajano Gon-
calvos Vlanna, Vicente Cloone, Vicente
Datre, Virgílio LamOes e Vital Mendes de
Oliveira.

FALLENCIA — O sr. dr. Luiz Ayres,
juiz do orphams da 2.a vara, como sub-
atltuto do Juiz do eivei, decretou a fallenola
de Thereza Domlnl, estabelecida á rua Ca-
pitao Salomão n. 15, nomeando syndleo
o credor Pedro Catani.

A nssemblêa de oredores rcallzar-se-â
no dia 20 do corrente, as 18 horas.

 A Companhia Paulista de Blectrl-
cidade, na qualidade de syndleo da fal-
lenela de Jo5o Turollá, requereu ao sr.
dr. Miguel de'Godoy, juiz da primeira
vara civol e commercial, o trancamento
da fallencla daquolle nogoclante.

O pedido foi deferido.
PARTILHA — O sr. dr. Luiz Ayres,

Juiz de orphamn da 2,a vara, homologou
o caloulo feito nos autos de inventario de
Antônio Jorge e mandou proceder a par-
tilha em breve auto.

Bolsa de S. Paulo
OrFRUTAS KM 1 DR MAIO

Vomio- (Jompni-
doro» iloro»

IiiiiiIoh imblIcoKt

TM800
8TÍ000

BSÍÕoO

mm

r«woi

Aiiolloosdo l'!»tndo,fl.aA6.n86rl(n
Iiiom da n.n sério, do SOO) >
Idcm, T.a 4 O.n sórlos l.o dia
Idom, lO.11 flòrlo . . . .
Idom, Auxilio Agrloola, 8 ojo >
Idom, da União, 5 (.jo

lietrns
Onmnra do S. 1'nulo, 0.0 (Vla4tt«
oto)

Idom, l.a omlssllo. . • •
Idom, 2.a omlnsfto, ox-Jnros, .
Idom, omprosllmo do loia, ox-Ju-
ros

tdom, omprosllmo do 10M .
Oamnra do Amparo, ox-jnro» .

„ n Ararnquaia • .
„ „ Allhala • • •
. „ Annapolls. • ¦
, „ Arara* 1 • •
, r AvarO • • 1
„ n Daiird 1 • •
„ , Bolucatd . • •
„ „ Harroloi . • •
, p Campina». • •
„ , Cruzeiro . • •

, Cnlurd . • «
„ r Caplvary . . .
„ „ Oravlnlios. • •
* ,, Ortniidla * • •
, „ 8orrn Nogra , .
., „ H. Itoquo. 1 •
., , noncalvado . ¦
„ ., R. S.dn Pinhal.
„ . Faxina . .

. Wtiolran 1'reto .
„ „ H.Jnltoda Roa Vista

., 8. José do Itlo Pardo
, . .íaoarohy . . .

. f). Slmllo .
» ,, Plraoloaba. . .
„ . Podrolra . •
, _' Plrassiinunga .
. „ S. Jo»6 do» Campos
, „ Porto Fclt* . .

Uhorntia .
„ Slo.ltltailoP.íluatro

, „ Rllir.lr/lo nonllo
„ „ Jnhòtlohhal,

- , „. Jatillnopolls . .
„ „ Itopolonlnga .
., „ Itaplra • . •
„ „ Ihltlnga • . •
,, „ Iatlnga . .

Ilnvorava ¦ . •
„ „ GuuTntlnguoM ^i-Jnroi) —
« „ Mogy-mlrlru . —
„ „ I.lmolra ¦ • —

„ l.orona ... —" 
1 Itararé . . . Í0|000

, „ llapolls ... —
„ Isarapava. . —
„ Sallo dO Tld . —

Itlo Proto. . —
,, Taquarlllnga . —" 
» Tloté • ... -
„ Taluliy . —'„ 
„ Plndamonhangaba —
„ SorlBnzInho . —' H.. Cario». -" K.OnixdoRlo Pardo —
i H. Manuol . . 80*000
„ Maltío . MrOOQ
„ Moodou(ox-juros). . 8OÍOO0

8. .Iodo da Hocalna 10OÍO00
. Jainl. . . . 78W0O

S. Pedro . • . . . \-i

970M0O onoioon
0WOO0 05n$000

lr02ftí
800*000 T70ÍO00

«stooo
88W00
88'0O0

75Í000

80.W»

90(000

80ÍOO0

7«WI
8HÍ0O0
7BÍ000
05Í0OO

28M0O
IW000
co»ono
60ÍOO0
ÍIOÍO!'-"
40»onn
íWOOn
BO'000
80ÍO00
8o«noo
«NHOO
25W
007000
70»000
87ÍS00
«1*000
MÍ000

9í»nno
70*000
70*000
8n»onn
50*000
2M000
7BNW0
B0>000
45W00
6S»00'I
ÍIIÍSOO
80*000
isfooo

_ DOfooo

IKXtOOO
70»00.'l
8BtO00
70W00

20MO0
100*000
004000
85*000
80*000

8ÔM00
78*000
20*000
70'000
80*000
70*000
W*O00
78*000
«fooo

480)000
88*000
78*000

468(000
S7Í000
704000

l!t*003 1284000

Bolsa de Santos;
0FFBKTA3

(/'omp,

lt 25iM
UMpM

Vonil.

U !8|81
li nm
11 »|M 1125 11uniu ueir

x>Vm 75*000

BOíOOO
88ÍO0a BOÍ00O .

!16$003 1051000

— imw»)

Cambio
l.olrns particulares, a 5 dias .
Utras parllonlaros, a 80 lias .
liotras bancarias, a 5 dlna
liOtras bnnoarlas, a 80 dia» .

Franco, ouro: *786.
Apolloon:

Hmprestlmo oxlorno do lbs. ..
15.OOO.OOO-O-O

Ratado do S. Paulo, O.a »6rlo
Ralado do 8. Panlo, 7.a sério
Ratado do 8. Panlo, 8.a sério
listado do S. Paulo, lO.a sério

l.olrns.
Câmara Munlolpal do 8. Vloonto
(.'amara do S. Paulo, omproa-

limo do 1014 ....
Onhenturoa:

Tocnlagom do Soda ltalo-urasl-
loira. . . • • •

Contrnl Armaions Goraos, .
Ranllsla dn riabltaijllos Rcono-

mloas • ¦;'--•
AoçBos

Comp. Santlsta do 1'ooolagom
Comp. Itorslsladora do 8antos
Moinho 8anllsla. • •
Pastoril do RlholrBo Plros
Companhia Paulista do Arma-

«ons Goraos ....
Companhia Contrai do Arma-

zons Goraos ....
Companhia do Posoa Santo» .
Companhia Paulista do Via»

Forrcas o Fluvlaos.
Companhia Mogyana do Ratra-

das do Forro o NavogaçKo .
Companhia PiirIIsI •
Companhia Paulista do Torra»

o ColonlzaQto. . . .
Companhia Chlmloa o Agrioola
Santlsta

Companhia Snnltsta do Borda-
dos ......

Uomnanliin lOnsnooadora o Uo
nolicindora do Café. 8 op .

Companhia Bnnllsta do Droga»
Companhia Ilnlilo do Transpor-
tos ...

Comp. Conslruolora do Santos
Foi roplatada a vonda, no dia 29 'Io mor, pasaado:

Libras «.000*0
Francos . ."•:... . W-Ml
Marooa —,~
Escudo» ... -.—
Posotas ..... ——
Uras ....... '100.00')
Dollnrf — —

200M00
110100'J

«45ÍOOO

V8BÍO00

•líTTÍOOO

!81*0OO

lOOÍOOO 76-W00

120{OOJ 02)000.

85)000

CHA' DE CACAU
Tônico nutritivo

I

Rendimentos iiscaes
SANTOS, 1.

Industria e Commercio
Café

JUKDIAUY, 1.
Durante o dia do hoJO foram recebidas S.147 sao-

caa do caf6, sondo 478 com dosllno a 8. Paulo o
6.C7I para Santos.

Café baldoado bojo para Hniilo», 7.282 saeoas,
sendo:
Itecobldns do Jundtahr (Paulista) .

„ da liragantlna. . ¦ •
da Sorocabana . • •

„ do Pnry o 8. Paulo. 1 .
do Ilrar. .' . . • •

4 850
110

1.505
1.258

SANTOS, 1.
Vendas de hoje,5.ooo saccas.
Mercado calmo.; •

Vendas desde ' i'.ò do
mez ... ,.'.',.'¦''... _. S.000Vendas desde 1.0 de ju-
lho  6.361.595

Nas vendas realizadas regalou o
preço de s$soo para o typo 6.

NOTA — Os cafés inferiores ao
typo 8 são de difficil duração, não
tendo acompanhado a elevação de
preços.

SANTOS 1 — Tolofçramma eapoolal do "1'onolo".
Rntrndas f.288
Idom doado l.o do mo/. .... 7.280
idom dosdo 1. do Julho .... 10.048.852
Rxlst. I10J0 om primeira o segunda raSo 1.112.4M
Média „- „
Despachadas . ... . . 2J'08«
Idom doado 1.0 do moa • « 29.088
Idem dosdo l.o do julho . • • 10.427.295
Kmhnrcadas . . ; . • • „a'.'n?í
Idom desdo l.o So moii . • • ¦¦ •• 704.OU
Idcm desde l.o do julho . , . 10.525 142
Pass.iRons .... .' • 7-282
Idem dosdo l.o do moa . « • .7.282
tdom doado l.o do julho • i 10.944.465

Rahldns
ICurnpa • 319.191
ArRcntlna . ..-.'"• . i 14-449
Ratados tinido» Bt!ií]í
Por eahotat;ora • • t « 87.547
Para o Chllo .....' JJO
Para o UrURnay . . • l-'81

F.m ognal data do anno paasadoi
ICntradaa 18-WJ
Idom desde l.o do moz 18.755
Idom dosdo l.o do julho . . . 8.976.188
Rxlstonola om primeira o sogunda ralo. 674.800
Média -
Vondn- 3.038
Rase 4*000
Doapiiohadas 20-705
Rmb.srcadas . . ' . . . 48.708

8AKTOS, 1 - Tclegramma ospoolal do "Cor-
r0l°n;

Movimento do café na Companhia Contrai do Ar-
mazon» Cornes, no dia 1.
Rxlstonola no dia 29 . • . • ¦ 80-119

os bancos em geral sacando
21|32 d. e 11 11(16 d., atê a
fechamento doa expedientes.

ontre 11
hora do

A' taxa de 11 11(16 d., a 90 dias de
vista sobre Londrea, que foi a ofllolal de
Hontem, a libra esterlina vale 20(685, o
franco $725 e o marco $805.

A' vista, 11 9|1S d., a libra esterlina
vale 20Í7B7, o franco $788, o marco $816,
a Ura $679, cem réis fortes $304 o o
dollar 4$366.

GAMARA SINDICAI,
A Câmara Syndlcal dos Corretores af-

fixou hontem a segulnto tabolla:
90 d|v. A' vista

F.ntradas hojo . • « < 1.881

Total 81.450
Sabida» hojo . . . • • 8.948

•Stoolt bojo 74.506

8AHTO8, 1 _ Toloirramma OBpeolal do "Cor-
rolo,,

A» ootuQflos do foohamonto da Oompanhla BORla-
tadora 0 Caixa do Liquidação do Santos, na baao
do typo 4, foram as sogulntos:

Maio . . ... . 8Í700 6*726
Junho ...... C$400 03436
Julho ¦ . ... . 0Í80O W825
4fÇ08to . . . . . .¦ 8Í200 6ÍÍ25
Setembro1. ..... 09100 08165
Outubro . . . •'. . . 0W0 6WT5

8. PAULO, 1 — Conformo avião tolographlco on-
traram om Jundlahy pola Estrada Paulista:

Saeoas
Hojo .... ... 4.869
Anterior . . ...... . . 4-SBH

Londres . . , . . .
Londres . . .; :.; . -.
Hamburgo . .. v . .
Itália .... v >: t
Portugal . . ,: -¦ -.
Nova Tork .:'•< , ,

Extremos:
Contra baiuiuclros .
Contra caixa ma-
triz

Km egual data do
anno pnssado:
Extremos:

Contra banqueiros .
Contra caixa ma-

trln .....

11 11|16
125
805

11 9|16
783
815
679
304

4$356

11 11|16

11 11|16

. 12 3|B d.

12 1|E

1-.I !H1C

Rnneon
Commorelo o Industria. . ¦
ünlUo do S. Paulo . .
H. Paulo 
Idcm, a 80 dias ....
Commercial dn Falado da 8.

Paulo, com 80 010 . . .
Idem a .10 dias • . •

<-'otnp<uiiilaa
Paulista. ..... 848(000 8851000
Idem a 80 dias .... —
Megyana 28SÍ000 280*000
Idom, a 80 dias .... •*¦
Inleladora Predial . . tOOMOO 170*100
Melhoramentos do S. Paulo 90*000 87Í0O0
Ralrada do Forro Porfls-PIrapora —
Tolophonloa flrnganllna . —
Antamtlea 318W00 20O100Í)'Mophonlca do H. Paulo . MOjOOO _
Panllata de Seguros, com 80 0]0. 146WOO
Coral do Anlomnrnla . .."•.—
Rraállolrn do Mctallurgla —
Campineira Água o Kxgottoa —
Tranqulllldado . . . . —¦ _—„
(TnlBo Mutua ... 70»000
Roynl Theatro .... •• —
Força o Luz do Araguary . —
('Ia. (InalaparA .... •» —
Tooldos Labor ...» J50|o0o
VI, do Forro do Dourado , —
Paulista do Drogas ... 7. —
Eloclriclilado de Corumbá . —
Mao. Hardy -. — „Moinho «antlsla .... 840í»00
Colonlllclo Itodolplio Croapl -. —
flrnsllelra do Soguros, com 40 0|0 -» Bsío00
Usina Rsthor .... —
Plnnlll Gnmha .... — — „nortumes Dlok . ... ÍMÍOOO mvflO
Fahrlondora do Pnpol ... —
Olnomatogrophlca ürnsllolr», —
Ar Liquido < —..
Frlsrorlfioa Pastoril . . 160$000 140»ot0
Paulista do Drogas (Int.) . —
Agrícola Paulista. ... —**oo. Anonr. Casa Vnnordom —
Armnions floracs do S. Paulo . —
l,U7 c Força do Jahrt ... —
Caltado Rocha .... 40$000 —
Melhnramon. do Poços do Caloai —
l-ltogrophla riartmann. . ¦— —
Fabril Pnnllstana. ... —
Vidraria Santa Marina . —
Aenin o Luz do Mogy-mlrim «-
Snhiirbána Paulista ... "~ "¦

Itcliondircai
Antarolloa Paullata ¦"" —
Araraquara. 10 0|0 • -• -
Ararnquara 8 OrO. • • «• —
Água o P.xg. Salto do Itu'.
Agnn o Lm do Mogy-mlrlm
Aciia o Ex. de Rlbolrlo Preto
Agna o Flxgoltos do Raunl.

ALFÂNDEGA'.
Papel . ,
Ouro • 1
Consumo, . <
Eatampllhat . ,
Verba . <
Zolographo . ,
Gula» . ,
Licenças .

Total .
Honda doado l.o do mei .

ItECEUKDOKIA.
ExportaçSo paulista . .
Exportação mineira . •
fixpodlonto ....
Impostos . .
EstampllliM

Total .
OAFE' DESPACHADO:

Paulista
„ baixo

Mineiro
Parnnaonso . ; * , .

Total .
IlENDA EM FRANCOS

Paulista .¦¦''.
Mineira .

Total

41:820 UM
20:609(204

6:797 '09 \
825'009mm

1452)9»)
41:680

12W0a

74:077 W
74:078 058

102:171 '150
2:G2i}l65

5IÍ9J500
2Í36W8»

MI900

108:189 001

28..H5 o — as.'
760 o - ItJ.
701 o — ka.

— I' — llS.

29.035 o — Ics.

112 225,'.' 37H,-

SANTOS
Curso offlelal de cambio e moeda me-

lalltca afflxado hontem pela Câmara
Syndlcal dos Corretores:

90 d|v. A'
Londres ...... 11 11|16 11
Paris
Hamburgo .
Itália . . .
Portugal .
Hespanha .
Nova York
Argentina .,
Soberanos .

726
800

vista
9(16
786
810
680
304
865

4$360
1$890

20$800

Papeis pintados para
forrar casas

VIDROS PARA VIDRAÇAS

Rua de S. Bento, 33*B
¦— Telephone n. 756 —

S. PAULO

* Câmbios Extrangelros
Taxas de dosoonto da abertura do moroado deLondros:

No mesmo período do anão pasaado
Entradas pela Estrada So.-ocabana .
Anterior
No mesmo período do annt passado ,

Total hojo. , . '¦' . . > •
Total antorier
No mosmo porlodo do anno pasaado •

Foram rocebldas hoje, duranto o dia,
na estação do Jundlahy:

Com destino a S. Paulo ... • •
Anlorlor . . , • ; • • '
No meamo porlodo do anno passado .
Para Santos .'";"•'.
Anterior . , . . . ' •
No meamo porlodo do anno passado >

Total bojo
Total anterior 
No meamo porlodo do anno passado •

10.040
2.878
8-B5S
6.210

7.232
7.670

15.254

476
000

1.172
6.871
8.1157

12.624

MERCADOS EXTRANGEEROS
NOVA YORK. 1.
Hoje abriu este, mercado aooesslvel,

com baixa de 8 a 16 pontos.
Cotações i

Maio v tí' ei k a: x a <e 8,8J
Julho t -,- ;•¦ ¦•¦ v a: s: :•: m *•'*

NOVA TORK 1.
Na segunda chamada da Bolsa, o mor-

cado apresentava-se estavol oom baixa de
10 a 18 pontos.

OotagCesi
Maio ;.: x {,- [.• [£ í: si (.-.
Julho -. :,. t :.: s: -y. :t: x A

Cambio
Este mercado abriu hontem oolmo,

oom os estabelecimentos bancários for-
neeendo ccunbiaes a 90 dias de vista so-
bre Londres'' entre 11 Sl|32 d- * U
11(16 d.

Mais tarde houve alguns negoolos em
letras repassadas, na base do 11 23|82 d,

O mercado permaneceu estável, com

Inxa do doaeento do Ban-
co da Inglaterra. . .

Taxa de desconto do Ban-
co da França. ...

Taxa do desconto do Ban-
co da Allomanha . •

luxa do dosoonto no mor-
cado do Londres 8 me.
70»

CAMBIOU
Nova-YoTk aobro Londroa,

A vista, por Lb. . ¦
Nova-York sobro Londres,

a 00 drv por Lb. . .
Lisboa sobre Londroa & via.

ta, por mil rói» . . .Paris sobro Londros A via-
ta, por Lb. , . . .Oonova Bobro Londroa, A via-
ta, por Lb

Madrld sobro Londres, A
vista, por Lb. . . .Paris sobro Itália, ft vista,
por 100 liras ....

Parla aobro Hoapanha, a
vista, por 800 posotas ,

Nova-York sobro Berlim, a
vista, por 4 marcos. •

nontom

6 0[0

6 0(0

50j0

Antorioi

BOjO

BOrO

BOrO

4 6]8 0(0 4 6(8 OrO

4.76.B0

4.78.60

84 8|8

28.80

80.68

24.25

05 li2

f'84.00

74 7|8
Títulos brasileiros em Londres

Hontem
Apólice» Foderaes, 1889

4 0(0
Federão» 1805, 5 OrO, «-Jur,
Fundlng, 5 OiO. • . . .
Pundlng, 1011 .....
Fundlng, 1908, 5 0|0 . . .
4 OjO Conversão, 1010 . .
0(0 1008 ......

Sao Paulo, 1888 ... .
HHo Paulo, 1899 ....
Htto Paulo, 1004 ....
Hão Paulo, 1918, 6 OrO . .
Rio do Janeiro Mnnlolpall-

dade 5 OrO
Bello Horlionte, 1906, 6 OrO
Loopoldlna Rallway do.

Ltd. Htook ....
Brazlllan Traotlon L, & P.

Ltd. Stoolt Ord. . .
8. Paulo Rntlwayüo. Ltd
Ord

Brnall Itallway Commou
Stoolt

Diinioiid CoKoo Co. Ltd.
— Ii2 OrO Cum. Ptof. ,

Consolidados Inglozos 2 ljl
0|0, ox-Jnros , . . ,

McxlooNorth Western Ralí-
wav Co„ LM, Ord, ,

r
45
691,.

90 1(4

4.70.50

4.78.60

84 8|8

28.80

80.68

24.26

08 1,2

58*. 00

74 7,8

Antorloi

45lrs
«0
87 1,1
T4
79

F„ de F. Campos do .TordSo ,
Tooolagom de Soda . • .
Banco ÜnlBo. ... .
Cortnmo Agna Branca . .
Campineira do Agna» o Exgottoi
Oamplnoira Tracçío, Lnx 3 Força
F.lootrloa Rio Claro .
Lm o Força do OntatlngnoU .
Força o Luz S. Vnlontlm . ,
Mao. Hanly. ....
Luz o Força do .labollcabal .
Lur o Força do Tlotó .
Luz o Força do Santa Orai
Meridional Paulista . . .
Elootrtoldade do Corumbá'. .
Paulista do F.leotrlcidado .
Fabril Panllstana.
Produetos Chlmloos L. Onolroi.
Ind. o OommoTolo Caaa Toll» .
Força o Luz de Rlbolrlo Preto .
Vidraria Santa Marina
Forro Esmaltado 8llox
Luz o Forca de Jundlahy .
Lanlflclo Kownriok .
Estrada do Forro S. Paulo-Qoyaj
Soelodado Anonyma "O Estado

do S. Paulor ....
Idom a 80 dias ....
Elootrtca do Bobodouro . .
Forçr o Luz do Uborahlnha ¦
Elootrtca H, Paulo o Rio . ,
Sport o Attraoçrfes . . .
Fabrlcadora do Parafusos . \
8. Martlnho
Teiephonloa do 8. Paulo , .
Pastoril do Aterradlnho . .
Olnomatographlea Draallolra .Força o Luz Norlo do 8. Panlo
SantaRoaalla ,:.-. . . ,
TraoçSo, Luz o Força Melhora,

mentos do Paranapanoma, ,
Vlaçgo 8. Paulo-Matto (Jroaao ,Parahyba do Norto . . ,Melhoramentos de S. Panlo •
Melhoramontoa do Paranaguá ¦
Molhoramontoa do Paraná. .
Melhoramontoa do 8. JoSo. .
Naolonal do Estamparia
Força o Luz de Araguary
Soo. Caaa Vanordon .
S. Bernardo Fabril .
Salto Fabril.
Calçado Rooha . ,
Pinotll Gambá .
Chlmloa Industrial .
Agrícola Santa Barbara
Etootrlcldado do Uaurtl
Pinhal Fabril
Luz o Força'do Jahd .
Parquo Balneário. ¦

190KX» 1501000

— aoiõoo

r 614000

8«M00

904000
90*000
908000

84*800
70ÍOO0

_ 80ÍO0O
95*000

1009)000

eoiooo

80Í000
76W00
20Í000

761000

46$000

T61000 70)000

0OWO0
$61000
55W00

eotooo 40M00
60*000
BOtOOO
808000
65ÍO0O
60*000

-. 861000

— 60*000

100*000 76*000

CEREAES
Brazilfan Warranl Company, Limited.
Itecetie çcrénoa em consignação, sobra

cujn mercadoria faz adiantamentos do dl<
nliclro. '.
Caixa postal, 914 • S. Paulo
llllll l»l 11'liliI i'i''il V lilj'WIHIIilTirlIWIIliiWH

Brazilian Warrant Company, Ltd
Sccçilo do produotos do F.stado

Preço» correntes
Arroz bonollolado, Agulha do t.a 58 kllos 3l<00'j »

2ÍIÍ0O0*
Dito Idom, Idem, do 8.n, Idom I0> a 3U.
Dito Idem, Idom, do 8.a Idom, 161 a 191.
Dito Idom, Cattete, do l.a, Idem, 19* a 2tt.
Dito Idem, Idem de 9.n, idom, 18! a 18*.
Dito idom, Idem, do S.a Idom, 14? a 108.
Dito Idcm, Qnlrera, Idom, 8Í ft 101-
Dito om casca Agnlha, bom 80 kllos II! a 131.
Dito idom Oattote, Idom, Idom. 10) a 11*.
Aguardente (oom sello) litro, *— a $—.
Alfafn, kllo, (- a %—.
Algodlto, 15 klloB, 85? a 40r.
Amendoim, 100 litro», 5Í5 a 01.
Aaanenr orvstnl 80 kllos, 88t a 59'6-
Rotatas, 100 litros, 1(1! a Uí.
Rorraoha mangabelra, superior, 15 kllof, :i5 :i 10*.
Dita Idem, rogular, idom, ÍI0Í a 55Í.
Dita Idem, ordinária, Idcm, 201 a 25*.
Cato mludo, hom, Idom, 7i a 8?.
Dito idcm, ordinário, idom, 0Í a 7t
Dito escolha, superior, idem, 436 a 535.
Dito Idcm, rogular. Idom, 835 a 415.
Dito idem, ordinário, idom, 235 a 836.
Foljao mulatlnho novo, superior da» águas, 100 ll«

Iros, 183 ft 20J.
Dito idom, Idcm, rogulnr, idem, idom, 163 a 18J.
Dito Idom. velho auporlor, Idem, 13} a 143.
Dito Idom, regular, Idom, 113 a 12*.
Dito idom, bichado, para vacoas, idom, 01 a 7í.
Dito branco, idom, 183 a 203.
Dito manteiga, Idom, 103 a 114.
Milho Oaltcto, novo, hom secoo, idom, 93 ft 9!5.
Dito nmnrollo, bom, idom, 836 a 03.
Dito ftmnrollAo, Idom, idom, 8)5 a 93

. Dito branco, Idom, Idem, 845 ft 9>.

Secção livre
Ouro allemão - em moedas

Compramos em pequena quantidade
.VO BOTICAO UNIVERSAL
Rua 15 do Novembro, n. 1

S. Paulo
JANUÁRIO LOUREIRO & COMP.

Valores da Bolsa
realizadas hontem na ho-

1,8

90 1,4

nominal nominal

84 1,8 84 1,2

68 1,4 60 1,4

178 1,2 170 1,2

"8

8 1,8 8 1,8

67 1,8 67 1|8

. 0 ll« 8 1)2

Tnuisaegões
ra offlelal:

FUNDOS PÚBLICOS
11 apólices da Estrada de 8.

Paulo, 9.a serie, a . . >.
15 letras da Câmara de S.

Paulo, l.a serie, a . >• .,• v.
88 letras da Câmara do

Jahu', a . . . . y . .:
1 letra da Câmara de S.-

Manuel, por
50 letras da Câmara de S.-

Paulo, empréstimo de
1914, ,:

10 letras da Câmara de S.
Paulo, ompreatlmo de
1814,  .-

COMPANHIAS
12 aocOes da Companhia Mo-

gyana de Estrada de Eer-
ro, ,

4 acoOes da Compamhla Mo-
gyana de Estrada de Fer-'
ro, 

1 aoolo da Companhia Mo-
gyana de Estrada de Fer-
ro, 

DBBHNTURES
100 debentures F. o Luz Nor-

te de S. Paulo, a . . .
41 debentures F. e Luz Nor-

te do S. Paulo, a . . .
30 debentures F. e Luz Nor-

te do S. Paulo, a . . v

9561000

841000

788000

T6S000

88*500

871000

888*000

838*000

G0ÍI1E5 DOS SflnT05

Jardim de Académus
A' venda em todas as livrarias c na a4-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço. 3$ooo réis; pelo Correio. .-,$50°.

Exames no Gymnasio do Estado
O melhor preparo' i>;;ra os exames par-

ccllados (juc devem ser prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Gymnasio da
Estado, e bem assim para os de admissão
a qualquer anno gymnasial, no anno df
1017, dá-se no Instituto de Sciencias e Le-
trás, onde o excellente corpo docente con-
ta vários lentes c^thedraticos do dito Gy-
mnasio.

As matrículas encerram-se no fim de ju-
nho próximo futuro.

Rua Senador Queiroz, n. 24.

Bi». Edmundo Xavier
l'rotossor da Faculdado do Medicina do

S. 1'anlo
UinKnoailco o tratamento dos mo-

ICNtliiM do C8tom»p;o, tratamento espe-
oial das moléstias da pelle, das do syx-
toma nervoso o das moléstias chronicas
cm gorai pola clootrlcldado, radlo-thernplo
raios X. '

Usoriptorio:
RUA RIACHUELO, 51

Annexo: Laboratório do aualyses o mlcroBSO-
pia clinicas, oxnmo do Banguo, urina, oi

1

—--víZrSXi.—

Gorrim*'
MANUAL DO CHRISTAO.'frad. 

por um padre da Congregação da
2388000 missão, 8.a edição — 120.0 milheiro.

1 vol. ene. simples, 3$oooj I vol. ene. pere
dourada, 5$ooo; I vol. ene. cheg., 6$ooo; '
vol. ene. flex, dourada, 7$ooo.

60?000 A' venda na LIVRARIA VO GLOBO
rua Quintino Bocayuva, o. 1 — Caixi

80*000 85a telephone. 3115.
S. Paulo, (para interior franco de por'

.601000 1 te),

!
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5 ESRU *
\Ê em

EDlTAIi DE TEHOEIHA 1'IlAÇA

Eu, o doutor Agrícola dc Campos SaUes,
juiz de direito desta comarca dc Taqua-

etc.

| Pertences para automóveis g
»

Accessorios
! Pnenmatieos

Gazolina ü
Lubrificantes S

§ Preços sem competência gf
§$, Acoeita podidos do interior, as- g»
|l sim como reoelie cncommendas X
- •¦ • - :-: para o extrangcirO :-: :-• fe*

! Telephone, 3706 - Caixa, 284
Entl Teiegr. «flUTOSERflh»

IR, Barão de Itapetininga, 17 \
S. PAULO

a branco,
A 10*000

a matiz,
mensaes.Lecclo: .1 bordados

r.pnda lrlandeza, etc,
3 vezes por semana.

Dirigir cartas no esorlptorlo desta
lha a H. Azevedo.

fo-

I. iwi
SRflPBOhOGO

Consultado por vultos eminentes (lo
Brasil e da America do Sul

«» Consulta das 13 ás 17 horas

Una Araújo n. 10
lELErilONH, 4B-3S

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

Dr. PAULA PÊRUGIIE
(ESí*e<;íaii»sta)

Com pratica dn clinica do piot. IluUnolfdo Patls
CONSUl/fOItlO: Kua Dirolta n. «, das 8 As

4. — Tolophorio n. 5.022.
RESIDÊNCIA: Avenida-Paulista n. 141.- lo-

Icphono u. 8.8-U.

TOSSE-BEOSCHITE-MAfflO
Por mais ai.ucos que sejam cedem com

rapidez ao uso das Cápsulas nutro-pectoraes.
de Camargo Mendes (crcosoto-hypophos-
phito de cal e capivara).

Nas drogarias c na Pharmacia Camargo
- S. Paulo.

ntinga,
Faço saber a todos quantos o presente

edital, com o prazo dc oito dias. virem, ou
dcllc conhecimento tiverem, que, no dia cinco
do próximo mez dc maio do corrente anno,
ás nove horas. n0 edifício do Fórum, des-
ta cidade, a rua Ruy Barbosa, largo do jar-
dim, o porteiro dos auditórios, ou quem
suas vezes fizer, levará a publico pregão
dc venda, praça c arrematarão, em terceira
praça, a quem mais dér-e maior lance of-
ferecer acima da avaliação, com o abati-
mento legal dc dez por cento, cm cada par-
cclla, de segunda praça, e mais o abatimen-
to de dez por cento sobre o valor da segun-
da praça, como tudo se vê adeante, os bens
penhorados a Evaristo Negrclli, sua mu-
Iber dona Ercilia Berni c Ernesto Trcbbi
e sua mulher dona Maria Marazonc. na exc-
cuçiío hypothecaria que lhes movem Malta
e Companhia, os quaes bens são os seguiu-
tes, constantes do auto dc avaliação: —
Terras encravadas nas sesmanas MendCSn
e "Boa Vista da Serra dos Olhos d Agita ,
desta comarca, sendo as da seímana Men-
des" classificadas cm três sortes, a saber:
Quarenta hectares c mil novecentos e qua-
renta c sete metros quadrados de terras dc
primeira sorte, avaliadas pela quantia de
tres contos e seiscentos mil reis (3:0oo:t>oooj
— com o abatimento da segunda praça e
menos o abatimento da terceira — tres con-
tos duzentos c quarenta mil réis ......
(3:24o$ooo); vinte e tres hectares c mil t
trezentos e quarenta c cinco metros qua-
drados dc terras dc segunda sorte, por um
conto duzentos e quarenta e dois mil reis
(i:242$ooo) — com o abatimento da se-
gunda praça e menos o abatimento da ter-
ceira — um conto cento e dezesetc mil c
oitocentos réis (i:ii7$8oo); cinco hectares
e tres' mil e duzentos c oito metros quadra-
dos de terceira sorte, pela quantia de cento
c oitenta mil réis (i8o$ooo) — com o aba-
timento da segunda praça, menos o aba-
timento da terceira — cento c sessenta ,e
dois mil réis; — e as terras da Sesmana
"Boa Vista dos Olhos d'Água", com a
área dc tres alqueires, mais ou menos, ava-
liados pela quantia dc quinhentos e qtia-
renta mil réis — 540$ooo — com o aba-
timento da segundu praça e menos o aba-
timento da terceira — quatrocentos e oiten-
Ia e seis mil réis — 486$ooo, com as divi-
sas e confrontações seguintes: as da Ser-
rharia "Mendes", ficam dentro das se-
guintes divisas: Principiando em uma cova
á margem direita dc um córrego, segue com
o rumo de sul dois graus c quarenta e seis
minutos de distancia dc novecentos e onze
metros até ao esplgão do perímetro, divi-
sando com a primeira gleba da viuva de
Gabriel de Paula Lottzada, c virando a es-
querda segue pelo espigão até uma cova,
divisando com a fazenda Olhos d Água
a "Boa Vista", dahi segue rumo sul cinco-
enta e tres graus e quinze minutos oeste,
na distancia de cento c dois metros até â
estrada da "Boa Vista". d'a!u segue pela
estrada até ao canto da cerca, dahi virando
á esquerda segue pela cerca ate ao relendo
córrego c por este acima até ao ponto de
partida, dividindo pelo espigão com a pn-
nieíra gleba dc Gabriel de Paula Lottzada.
E as terras da Sesmaria da fazenda Boa
Vista dos Olhos d'Água", se dividem por
uni lado com Francisco Gonçalves, e des te
com o perimetro da fazenda "Mendes , até
.__'..'. _ ..:^„m,U A« listrada de Ferro

tos, oitocentos mil e quinhentos reis —
28:800$BOO — com o abatimento da «o-
gunda praça — o menos o abatimento da
terceira — vinte 6 um contos, trezentos
e trinta mil quatrooentos e olncoenta réis
— rol* 21:880$460. t— Perfazendo o total
das avaliações a quantia de sessenta o
novo oontos o quarenta e dois mil e aul-
nhentos réis — 09:042*500 —I com o aba-
timento da segunda praça, e menos o
abatimento da terceira —• sessenta e dois
oontos, cento e trinta o oito mil duzentos
e clneoenta rêls — 02:138*260 — preço
polo qual sertlo ditos bens levados a ter-
oelra praça, oom o ahatlmento legal da
segunda praça, no dia, logar e hora au-
pra monclonados o nella arrematados por
quem mais der • maior lance offerocer
acima da avaliação. E para que chegue
ao conhecimonto de todos os Interessados
mandei passar o presonto edital, quo se-
ra affisado no logar publico do oostume
e publicado pela imprensa local. Dado o
passado nesta cidade do Taquaritlnga,
aos onze dias do mez de abril do anno de
mil novecentos e dozesels. Eu, Firmo do,
Sousa Carvalho, ajudante habilitado, es-
crevl- E eu, Carlos Itels Rodrigues, eacrl-
vao, subscrevi. Agrícola de Campos Sal-
les. Confere eom o próprio original, do

l me reporto o dou fé. Eu. Carlos Reis

Avisos Religiosos
s?.:- ••'«¦? ;., ri
r': EMPREITEIROS'.'1

.Borrego,GalYla&:;c,
; : ¦ ¦ E-LEC.fRICÍSTAB';
\ R.do Ko=nrío,2l-Télep.43SI

, .Rua Seb. Pereira, llí/|
%S: TéL 50.11 .

Rodrigues, escrivão, subscrevi, conferi o
asslgno. _."..'_ , . - __Carlos Reis Rodrigues,

cserivCío do 2.o officio.

GYMNASIO DA OAWTATj DO ESTADO
DE S. PAUIiO

Do ordem do exmo. sr. dr. Augusto
Freire da Silva, dlroctor deste Gymnaslo,
eommunlco aos Interessados quo, no, dia
2 do maio, serão chamados a axames os
candidatos aos seguintes exames:

8 horas da manha
Prova cscrlpta do arlthmetlca para os

seguintes examinandos quo requererão o
2,o anno vago, para matricula no i.o
anno: '-.

Carlos Fernando do Barros
Alcldo Flores Penteado
Carlos Américo A. Botelho Filho
Fausto Guerner
3. Barros Sousa Aranha
Carlos Aguiar Maya.

11 horas
Prova graphica de desenho para os

candidatos a matricula no 2.0 anno
quo

Coronel Manuel Franco do Amaral
A familia Franco cio Amaral

convida os parentes e amigos ílaquellc carinhoso chefe para assis-
tirem á missa de sétimo dia, a realizar-se quinta-feira, 4 do corrente,

ás 9 horas da manhã, na egreja de Santa Cecília

i| Ifjfg
Coutoudo dOO photogrupliins e 8.000 ondo-

-- — roços
Grande formato, ricamonto encadernado

o impresso om piipol {jliicú.

foram approvados nos exames do 1.0
anno vago. .Jiuni ni

Secretaria do Gymnaslo da capital, -íJ
do abril do 1010.

O seoretario,
Armando Pinto Ferreira.

encontrar o triângulo da Estrada de Ferro

Prnça do casns dn rua Vergueiro

O doutor João Baptista Martins do Mc-

nozes, juiz de direito da 2.a vara
commercialdc S. Paulo.

Faro saber aos que o presonto edital
vlrèm e o seu comtebimento interessar,

que ™ executivo hypothecario que Fran-
cisco Marques Simões movo conüa Fran
cisco Antunes o sua mulher d. Maila
Nazareth Lobo Antunes foram ponho a-

das duas casas, que serio levadas 6. pra-
a e anemataclo no dia 24 (vinte e qua-

tro. do corrente mez de mulo, â* üeso

horas, 1 porta do. "Fórum", rua. do The-

souro, e vendidas a quem mais déi t

THESOtJRO MDNICIPAIi DE S. PATJI/O
Directoria da Receita

EDITAI, N. 8

Jjancnmcnto do Imposto do Vlnciío o Tnxn
Siinltnrla

De ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro faz-se publico, pára conhoclmcnto
dos Interessados, quo do dia l.o a 31 de
maio proxlm", se procedera ao lancamen-
to do lmpoeto do Viaclo e Taxa Sanitária,
referente ao corrente exercício, de aecôr-
do com as disposições das leis e regula-
montos om vigor. O lançamento compre-
hendo as taxas do serviço de limpesa par-
tlcular, o sobre calcadas, terrenos em
aberto, terrenos nlo eãlflcados, cercas,
muros, edlflcaçBes paralysadas, :gula3 sem
passeio, etc.

Os contribuintes quo se Julgarem aggra-
vados com os lançamentos, poderio apre-
sentar suas roclamaçOee devidamente do-
cumentadas, no prazo regulamontar.

Directoria da Receita Municipal do S.
Paulo, aos 24 dias do mez de abril de
1916.

O Director,
Diniz P. do Aznnibuja.

PREÇO 3$0Q0

"W^KItUTZ SCIIOOI, OF LANGUA-
BjjGKS — A maior, melhor e mais co-

nhecida, mais de 500 filiaes.
-MNGUAS — Inglez. francez. portuguez.

italiano, allemão. etc..; falam-se regular-:
mente em 3 mezes.

FRANCEZ — Diatincta professora france-*
za contractada em nossa sede em Paris.

Tacliygraphia — Em inglez c portuguez —*
Apprende-se cm 3 mezes a escrever 100
palavras por minuto (systèma PIT-
MAN'S), o mais pratico do mundo. Os
nossos alumnos apenas com 2 mezes de
estudo podem escrever 30 palavras poç
minuto..

Exercícios dc rapidez — Acha-se aberto d
curso especial para exercícios de rapidez,
destinados aos alumnos do 2.0 met dí
fítudo, c as pessoas conhcccdoras do
METHODO P1TMAN'S. Classes de in-
glez e portuguez (150 palavras por. mi-
nuto).

Dactylographia — Systema inglez.
O estudo das línguas modernas e uma nc-

cessidade para o negociante progressiíta t
para os seus auxiliares. A praça de São
Paulo eslá se tornando cada vez mais cos-
mopolita.

Regulamentos, nttestados firmados, ln«
formações, etc, grátis — Dlccflo do en-
snlo — Miitrlcnlii-sc ngora,

RUA DIREITA, 8-A - Segundo andar
— Elevador.

Vondo-so no O3eriptorio dosta folha o po-
Ia caixa do corroio 11. B4H — S. Paulo.

Aos pedidos do interior ilovem acompa-
nhar mais 1$000 para o porto.

TINTAS

VENERAVEIj ORDEM TERCEUtA DE
NOSSA SENHORA DO CARMO

De conformidade com o quo dlspBe O
art. 72 paragrapho 2.o do compromisso,
será celebrada no dia -3 do corrente, as 8
e meia horas, uma missa de 7.o dia, por
alma do nosso caríssimo lrmlo Vlctor
Antônio do Mello.

Para esso acto do caridade e rcllgllo
slo convidados todos oe caríssimos irmãos
terceiros, bem como os parentes do finado
Irmfio.

S. Paulo, 1 do maio de 1016.
O l.o procurador da egreja.

E Simples para
Remover Calos

t . , ,1 .

Acaba-ie com Ligaduras, Emplattoi,
Unguentoso Dores. Experimentai

O Novo Remédio,
Quando eallos vos flzer.m quasl"morrer eom os sapatos nos p6s,"

quando tiverdes-os impregnados,
picados o cortados, quando tiver*

AIR RS

Dr. RubiQO fileira
Professor de clinica medica

Rosidoneia: Rua das Palmeiras, 9
Telephone, 1813 - Esoriptorio: Rua
José Bonifácio, 13-De 13 ás 16 ns.

Telephone, 4.500

\ d*ahi esquerda pela, estrada 
JríWçgg>*%%£$ 

re

pectivo terreno, de frente 4 »»«*'«" ° "

Sen metros e. de fundos, 5 metro* po-
,-a a rua Joio Juliüo, tendo uma o duas

anelto de frente, com quatro commo-

dospolnhêlro, cozinha o ^pendências.
Confina pelo lado direito com o pred o

212 dos executados, pelo . la«o
Bento Rodrigues o pelos

de Santa Therc-
sela contos de réis

ANTES PREVENIR
QUE CURAR

Quando o seu filho ficar pallido ou mu-
dar de côr constantemente, com o olhar 'an-
Rtiido; quando sentir comichão no nariz, e o
hálito fôr fétido; está com os symptomas
de lombrigas.. .-

Não deixe o caso aggravar-se, pois que o
remédio está á mão. O Vermifugo:; l.tro
Seguro", do- dr. H. F- Peery, o único le-

gitimo, ministrado de accôrdo com as _ di-
recções da circular, eliminará as lombnga-
ou solitárias, extinguira o foco onde ellas
se geram e se ntitcrm, promovendo a saudt
da criança. „ . . ¦''¦„

O Vermifugo "Tiro Seguro", do dr. H
F. Peery, único genuíno, propriedade ex-
clusiva da Wrighfs Indian Vegetable PU]
Co-, é a salvação das crianças, pois nao con-
tendo "santonina", " calomelanus" nem
qualquer outra droga nociva, o seu uso nao
é pernicioso nem á mais débil criança.
Vende-se em todas as drogarias e principaes

pliarmacias do " asil

Ws luto VeptâDle Pill Co.
372 rcarl Street - Nova York, E. V. da 

'A

N. 3

EDITAE
PREFEITURA do município

Construccão dc passeios

Faço publico que, nos termos do cop-
IV, do Acto n. 76», de 14 de Junho de
1010, o dentro do prazo de 60 dias, Im
prorogaveie, a contar do 23 do corrente
mez, deverão os proprietários de casaa e
terrenos construir os necessários passeios
até a largura de 3 metros nas ruas-an-
tareira, entre as ruaa S. Caetano e Paula
Bousa, lado dos numeroa pares, até em
frente ao n. 66; Pires da Motta, untre at
ruas JJueno de Andrade e José Qetullo;
Fausto Ferraz, entre a rua Carlos Sam-
paio o avenida Brigadeiro Luiz Antônio;
Claudino Pinto, entre aa ruas Carneiro
J.,eao e Santa Cruz da Figueira; Dr. RI-
cardo Baptista, entre as ruas Major .Jlog'.
o Conselheiro Ramalho; Dr. Veiga Filho
entre aa ruas S. Vicente de Paulo e Con-
selhelro Brotero; John Harrlsson, do lado
dos números Impares, entro o n. 15 e a
rua 12 de Outubro, e nesta rua, na exten-
são do 19m40, a contar da esquina da rua
John Harrisson, lado doa números impa-
res, devendo a pavimentação aer feita coui
concreto do pedregulho, com argamassa
do cimento, cyllndrado com rolo pleotado
tendo traços para formar quai" ^3 de
Um,ü0X0m,50.

No caso de serem construídos oa pas-
Belos depois da terminação o prazo acl-
ma referido, deverão os Interessados com-
munlcar Isso a Prefeitura, afim do, verl-
ficada a veracidade da co.nmunlcaçlo,
ser feito o cancellamento do Imposto de
20 rela diários por metro linear de guias
assentadas, a contar ("- ¦- '" cònclt"'.p
do serviço.

Esso Imposto nlo comprehendo os ra«-
selos construídos dentro do prazo de 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tarão a fiscalização municipal e as pres-
cripções da Prefeitura, relativas a- ma-
terlal que devera ser empregado e a tudo
o mais quo seja Julgado Indispensável a
solidez o 1 boa csthotlca dos paesetoc do-
vendo para isso o conetruetor dar aviso
í. Directoria de .Obras, com antecedência
de 2-1 horas, afim de que sejam examina-
dos e acceltos os materlacs a empregar,
nob pena de serem desmanchados os mos-
mos passeios e mantido o Imposto, como
41 não tivessem sido construídos. Os pro-
prietarlos slo obrigados a mantel-os em
bom estado de conservação, sob pena de
pagarem o referido Imposto.

Directoria de Policia e Hyglene, 22 de
março de 1916.

O Director,
Allierto da Costa.

rodagem -  - -.-- , - . ,. „„•
até encontrar o perimetro do quinhão aci
ma descripto, confrontando com a estrana
de ferro c de rodagem, com João Prandi, e

pelo lado da fazenda dos "Olhos d Água ,
divide com Joaquim de Castilho e a estrada
que segue a fazenda do doutor Jacintno de
Sousa, por outro lado com dona Honona
d» Jesus viuva dc Gabriel Loüza.da; trinta
mil cafeeiros formados c em franca pro-
dticção. plantados nas terras das duas refe-
ridas Sesmaria.", " Mendes " c " Boa Vista ;
avaliadas pela quantia de trinta c tres- con-
tos, scteccntos-c cincoenta mil reis —

1'3:7So$bOo — com o abatimento da segunda
praça — c menos-o abatimento da tercei-
ra —-trinta contos,-trezentos c setenta^ c
cinco mil réis - 30 :.37SÍoop;¦ duas casas
duplas para colonos, pela quantia de um
conto, duzentos e sessenta mil reis —

1 -26o$ooo — com o abatimento da segunda
praça'— e menos o abatimento da terceira

um conto cento e trinta e quatro mil
réis — i:i34$ooo; duas ditas simples, vpela
quantia- de setecentos e vinte mil reis --

720Ífooo — com q abatimento da se-
gunda praça — e menos o abatimcn-
to da terceira - seiscentos e quaren-
ta e oito mil réis - 648$ooo; Uma tulha
de taboas pela quantia ie setecentos ç vin-
•c mil réis - 720$ooo - com o abat.men-
to da segunda praça c menos o abatimen-
to da terceira — seiscentos c quarenta «
oito mil réis - &|8$ooo; Um paiol de ta-
boas, pila quantia do trezentos e sessenta
mil réis - 3<So$ooo - com o abatimento da
segunda praça e menos o abatimento da
terceira — trezentos e vinte e quatro nu.
róis — 324$ooo; Um chiqueiro para Porcos-
nela quantia do noventa mil réis — go?ooo

com o abatiniínto da segunda praça e
menos o abatimento da terceira — oitenta
o um mil réis -¦- 8i$ooo; Dois pastos em

naçües difíorcntes, cercados a arame
pela quantia do duzentos e sentcnla mil
réis — 27o$ooo, com o abatimento da se-
gunda praça, e menos o abatimento da ter-
ceira — duzentos e quarenta e tres mil reis

243$000; Os fruetos pendentes da safra
do corrente anno, de mil novecentos o de-
«seis, calculados im setecentas arrobas su-
jeitas ás despesas, avaliados pela quantia
de dois contes, quinhentas c vinte mil reis

2:520Íooo — com o abatimento tia se-
•n-nda praça o menos o abatimento da ter-
éVira — dois contos, duzentos e sessenta e
oito mil réis - 2;268$ooo; Um terreiro de
café avaliado pela quant.a de noventa mil
íris — oo$ooo — com o abatimento da se-
Bunda praça e menos o abatimento da ler-
ceira — oitenta e um mil réis— 81Ç000 —

perfazendo a somma de quarenta e cinco
contos, trezentos o quarenta e dois mil reis

45-342$ooo — com o abatimento da se-
rúndo praça e menos o abatimento da ter-
ceira — quarenta contos, oitocentos e sete

numero
esquerdo com

n^^r-^acasaii^^dania-^:rmedS:t,rosr^f de
rono quatro metros e trinta e cinco cen-
tlmclrofl por sessenta e cinco metios,

S2$o$ "-nos, de m^:^j£>^
João Julião. Este ¦ prédio foi adaptado

para açoúgue, com dois portScsi ^do 
fer-

i-n riara ã1 rua. Vergueiro e outro para
a rua Joio Julião. ondo tambeni1 tem

um portão de madeira o duas Jane lias,

com tres commodõs, banheiro e depeiv-
donclas; confinando.de um lado com »

cosa n 210 acima discriminada pela
SSSta com a rua Julião. onde faz es-

quina, e pelos fundos com o córrego ban-
ta Tliereza, avaliada cm seis contos de

rêls (G:000$000). E para quo chegue ao

conhecimento do todos mandei expedir,?
presente, quo serl affixado 1 porta do
"Fórum" e publicado pela imprensa na

fôrma da lei. S. Paulo, l.o de maio do
1016. Eu, Llcinio Alvares de Pontes es-
erlvlo, escrevi. - Joã,, Uaptistu MarUM
do Menezes.

'PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construccão do passeios

Faço publico quo, nos termos do cap.
IV do Acto n. 760, de 14 de junho do 1015,
o dentro do prazo de. 60 dias, lmproro-
caveis, a contar do 23 do corrente me::,
deverão os proprietários do casas e terre-
nos construir os .necessários passeios até
ft largura do lni. 526, r.a rua Antônio de
Godoy, devendo a pavimentação ser feita
eom concreto de pedregulho, com arga-
massa de cimento, cyllndrado com rolo
pleotado, tondo traços para formar qua-
dros de Om.50 X 0m,50.

No caso do serom construídos os pas-
seios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, deverão os Interessados com-
municar isso 1 Prefeitura, afim de, vo-
rlficada a veracidade da communlcação.
ser feito o cancellamento do Imposto de
20 réis diários por metro linear de guias
assentadas, a contar : da data da conclu-
não do serviço. , . í

Esso Imposto nlo'comprehende os pa3-
íftios construídos dentro do prazo de bli
dias, acima referido. Os proprietários
quando construírem os passeios, so sujei-
tarlo fi flseallàasãolmunlclpal e as pres-
cripções da Prefoitupa relativas ao mate-
rial quo dever! ,Ber empregado e a tudo o
mais quo seja julgado Indispensável d so-
lidez c a boa esthotlca dos pnsseios, de-
\enflo para isso o Constructor dar avise
a Directoria de Obras, com antecedência
de 2-1 horas,, afim do que sejam exami-
nado3 e neccltoS os matcrlaes a empre-
nar, Eob pena do serem desmanchados os
tnrsmos passeios o mantido o Imposto,
como si não tivessem sido construídos. Ot
preprietarlos são obrigados a mantel-o."
em bom estado do conservação, sob pena
¦ío riairiirem o referido Imposto.

Directoria da Policia e Ilyglono, 22 de
março de 1010.

O Director,
Allierto dn Cosín.

Pessoa que voltou da Sulssa, onde se
curou com a formula do notável sábio
suisso, do uma tuberculoso do terceiro
grau, com febre, suores, 10r no peito,
tosso terrível, escarros, até eom sangue,
gi-ando fraqueza, pallldez o magreza, e
havendo ja verdadeiros milagres na cllnl-
ea do Rio, envia a receita a quem pedir,
enviando endereço o 200 réis em selloa, ao
coronel Silvestre Casanova, caixa postai
n. 1.728 — Rio de Janeiro.

Carteira de ouro
Compra-se uma usada, para" senhora,

typo do bolsa.
Offertas á José Otéro, rua José Bonl-

faclo, 7 — Sobrc-loja.

^WÊIÈÈÊêA^

a óleo, promptas para uso
Todas as cores

IiXOV & ca
OAIXA, 44

•??• S. PAULO ¦•??•

HOTEL NACIONAL
ANTIGO CANTA GALLO

ESPLENDIDO PALACETE
:: EUA SANTA THBEBZA, 24 ::

uinriu a$ooo

Lâminas Ccillette
LEGITIMAS — GARANTIDAS

Preço do reclamo
Dúzia 5$000
Pelo correio, mais . . $500
"AO ARSENAL DENTÁRIO"

Jnymc Telvcira — Rim Doa Vista, 11-B

Minutas bs essiiitiris

iiil e oitocentos réis - 40:8o7$8op; Uma
machina de beneficiar café, um moinho pa-
ra fubá, uma serraria o uma machina de
arroz sitas na povoação de Cândido Rodri-
pues, desta comarca, sendo a machina d*
beneficiar café composta de um vapor com
força de dez cavallos, um burnidor. um des-
csícadòr, dois catadores, um catador de pe-
ilras, ventiladores dobrados, separailor tu-
bular í todos os demais pertences da mes,
ma; annexo contém um moinho para fubá.
caixa dágua, paço com tomba, dynamo,
sérido o prédio construido de taboas e co-
berto de zinco; a serraria é composta de
uma serra vertical, uma dita franceza c ou-
tra circular; um carretão duplo e as de-
pendências constantes de duas casinhas de
taboas e cobertas de zinco, o uma dita co-
beita de telha; Um rancho para deposito,
inclusive nos bens supra descriptos; o ter-
reno onde se acham situados confronta
eom terreno do executado Evar.sta Ne-
melli, com Felippe Adam, com a fcstradi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

raço publico, de ordem do sr. prefeito,
que, pelo prazo de 120 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 1916.

Versará a concorrência:
a) — As armas da cidade dc S- Paulo,

comprehendendo um escudo, com suas co-
res, metaes, peças e figuras, e também oi
irnamentos exteriores, tudo adoptadcye ais-
posto de accôrdo com as regras da arte
heráldica; . ,' 

b) — essas armas, tanto quanto possível,
devem symbolizar os feitos do passado, des-
de a fundação da cidade até aos nossos dias.
sendo garantida plena liberdade de conce-
uçao artística aos concorrentes;

c) — os projectos dos concorrentes de-
vem conter: .... 1 -j «

— Desenhos, em duplicata, coloridos
naescala dc i:S, para as armas apresenta-
dttSf *. 1

— desenhos, em duplicata, em linhas c

pontos, para as diversas cores, conforme
15 convenções heráldicas, na escala de 1:50.
para as armas apresentadas',

- memorial «plicativo e justificativo
da sua concepção. "

Os projectos apresentados ficam perten-
cendo á Municipalidade. ,1

Os projectos não serão assignados pelos
autores, mas marcados com um emblema,
yelo qual possam ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados e la-
cradfls, serão recebidos na Directoria Oeral
da Prefeitura, até ás 5 horas da tarde do
ultimo dia da concorrência, 17 dé junho
próximo futuro, ahi recebendo numero de
ardem, e delles se passando recibo» g

Terminado c- prazo da concorrência, no

AVISOS GfililCIlES
COMPANHIA MOGSÁNA DE ESTUADAS

DE FERRO E NAVEGAÇÃO
Aliortura da estação du "Moiitalvcrnc"

No dia 1 de maio pro.ximo futuro serft
aberta ao trafego de passageiros, telegra-
pho e mercadorias, a estação do "Montai-

verne", situada no Ullometro 46 do tre-
clio do GuaxupB a Tuyuty, na RCde de
Vlação Sul-Minelra.

Campinas, 20 do abril de 1910.
Antônio Pcnldo,

Inspector Geral.

-Mvni sem CLAROS A ENÜHISR .

Ksta feito de modo que oa srs. nrtvo-
gados, solicltadores, labclllfics, comtnt-i-
dantes, guarda-livros, etc. podurfio .ni-
niilar qualquer escrlplura.

LIVRAItIA ECONÔMICA
Rua Mnrcclinl Dcocforb u. 10

EM S. PAULO
1'rcco C$000 — Pelo correio, C$3011

"Ula. llvrci-mo áoa enlloa cm ar.i initantc
com 'Gota-It.' E' Píogicol"

den-os cobertos de unguentos o lisas
o ataduras, o emplastros quo apenas
servem para enfmmar o crescer com
mais rapidez, appllcal apenas duas
Botas do "Gets-It" sobro o callp.
Seccai-a lmmedlatamonto. Podereis
então calcar as nieins o 03 sapatos.
Ó callo esta condemnailo a- morte.
Faz o callo calür ontoiro. "Gelar
It" 6 o novo e simples remédio.
Nada para gruflnr-so ou comprimir-
so sobro o callo. Poderelo usar
sapatos menores. Nenhuma, dor,
nenhum vexame. Milhões de frascos
üo "Geti-U" são- vendido» annual-
mente. E' a maior cura do mundo
naro, eallos, Eeouse substitutos.

Fabricado por E. Lawrenco & Co.,'Chicago, Illinois, U. S. A, Vendido
cm todas aa úrouarlas o pbar»
macias. •

Depositários gerac;:
Barroso Soaves & Comp*

S. PAULO

runc!ição
liiio [mm tmnsralsailo iio dtvorsoi tnmanhos, po-

lisa grnniles c pcqiicnns. Jloilas oom clio para va-
goii;-tes c usailns, vonilom-so pela motiulo do Torro
Batldn, Mntoriabs do ferro rundiilo, tubos para 011
caname,:tos. l alxos paru descarna, maroa UIM11 -
Cròforlda o llrilla, e.ipacidiido do. 15 a 2U litros
Ilveloiilciu. l'rcço barato, fundlçllo Modolo. I.nr
godú CKmhuoy, 4». - «. riOHUMTÜNl

CASA DE BANHOU
Rim Conselheiro Chrlspínílino 11. 28
Alugam-so ahi uma bella sala e uma

saleta do frente, com todo o conforto «
hyglene.

25. ma Conselheiro Chrlsplnlnno, 25

mm SERAVALLI"
GKArlDE OFF1CINA DE COSTUvA

Rua Florencio de Abreu, 2, 6obrado. (Wr-
go S- Bento) — Telephone 2712

MME. ANTONIETA SERAVAULI

brancos ficam pretos pro
gressivamonto com 11 Agita
Indiana) produc.to seien-
tiiico quo (lá côr castanho

ou preta som prejudicar a consistência das
citbollos. Não mancha. Não useis tintura/!,
usai a Água Indiana. — Deposito: Ba-
ruol & Comp. — Rua Direita, 1 o .".

rtxr.i.^wuB"-^"'sz.-j&t=a*tiesavu.im.mim m m m nwniTr

caroço
Gomppaífflos qualqBaer quantidade ao melhor

e inaus
9s

Ri Bripüeipo GalTão, 1 ; Caixa, 119 ¦¦ Tpte

17m liw^@ útil
tmÊ^mm^amm^^smm^sma

wunujw-uwÊm

ISTINGUE-SE o trato do nnia sonliora,
senhorita on cavalheiro, polo apuro

das suas unhas, o isto só so consoguo com
"A bclloza das unhas" Oderfflsi - A' vou-
da em todas as phnrmaoiita.

1 Externafo Paulista
Rua Veridiana, 49

Direelor: Professor
Curso do preparatórios para admissílo
As Escolas Normacs, Gymniisioa, Me-
(licina, Polylochnica, Direito, Phiir-
macia, Odontologia, Cominorcio, cto..
Aulas diurnas o nocturnas paru am-
bos ossoxos. A Liglit forneço passos do

• 100 róis aos alumnos dosto Extormifo

Metaes velhos
A Vabríea Motallurgicà Allema, S. Pau-

lo, rua Dutra Rodricues n. 31, compra co-
bre o latüo a pregos vantajosos.

Gratuitamente dado aos nosso sleitores
Quem nos devolver o presente annundo.. 

^^UTAMENTE SaTI^cS
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ^SOLUTAMEN}*>J** d^conje.
KRINDE-, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira u=

iruir pelo hypno-magnetismo a Saúde, a Riqueza e a 
felicidade._

Este ütilíssimo livroNcnsina o modo de qualquer pessoa curar a si propn*
outros as mais ch/onicas enfermidades, o vicio da embr.aguex, eu., etc.

Indica como obter o bem-estar em Casa, como impor a vontade a oucreiu,

",ÍPÍ 
Os Itt familia. os commerciante, os empregados, os formados os milit^s

os sacerdotes, einfim, todos os homens, seja qual for a »« ?» »^ 
sello para o

o que mais'lhes interessa. Devolvei e.te annuncio. acompanhado d^«™ »e»^deSl

porte do precioso livro, ao representante, sr. dr., Marx Dons ua ™ «o
' n. 29 - Botafogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito..

NOME ... ...
RESIDÊNCIA;

o; tal

/•< >••• '•• •' ,-, ( j.o: ns Esjs

Pensão ioíe! Moraes

de Ferro Araraquareuse e com duaí
ruas sem denominação, tudo avalia-
do onglobadamente pela quanta de
vinte o dois contos o quinhentos mil íeis

22-501)1000 — com o abatimento da
segunda praca-e menos o abatimento da
terceira, vinte contos, duzentos e ekcoen
ta mil réis — 20:25O$000; A machina de
beneficiar arroz e pertences, pela quanUa
de novecentos mil rela - 300*000 r- com
o abatimento da segunda praça, e monos
o abatimento da terceira — oitocentos a
dez mil réis - 810*000; Setenta lanchas
diversas, pela quantia do noventa mil reis

00*000 — com o abatimento da segun-
da praça, e menos o abatimento da ter-
ceira — oitenta o um mil réis —¦ 81*000;
cento e cincoenta vigotas pela quantia de
cento e trinta e cinco mil réis — 135*000

com o abatimento da segunda praça, e
menos o abatimento da terceira praça —

cento e vinte o um mil o quinhentos —
121*500; cento e cincoenta calbros, rela
quantia de sessenta e sete mil réis •—
07*000 --! com o abatimento da segunda
praça, o menos o abatimento :1a terceira

sessenta mil e setecentos e cincoenta,
r61g __ 00*750; dez dúzias de ripas pela
quantia de dezoito mil réis — 18*000 —
com o abatimento da segunda praça, e
menos o abatimento da terceira — ãot&-
seis mil e duzentos réis — 16*200; som-
mando tudo a quantia de vinte o tres con-

e iâ. (S. Paulo, em ponto central, a 5 minuto*
das estaçfics ferroviárias.

THEATRO AP0LL0
RUA. D. JOSE'.,D.lí,BAftROS N. 8

Empresa Paschoal Scgreto
Grande Gompagnia Dialctiale "Cittá di

Napoli" — Diretrore-proprietaric: Carb
Nunziata.

tem: scr/ipre commodo! reservados para as
extrias. famílias, dispõe dc refeitório e me-
sas reservadas para as mesmas; as refei-
ções- s?o das 10 as 12 e das 17 ás 19 no-

,„„,„„,„ u. „,„.„ „., „...-...  ,ris-. Preços módicos por mez e diárias.'Jpti-
d-a .ítil seauirTte - 19 de jnnbo - serão m cozinheiro-. Recebe pensionistas exter-

publicamente abertas todas as propostas, na f-.,0s e internos. Largo-Paysandu, ns. 12, H
Directoria Geral da Prefeitura. Serão ex-
cluidos do concurso os projectos que conti-
verem erros technicos ou concepções mons-
truosas-

Os projectos acceitos serio expostos em
togar publico, de fácil acetsso. durante o

prazo de 30 dias, findo o anal sua feita a
Massificação dos projectos para 1.0. 2.0 e

3'O 
projecto classificado em' i;oJogar será

o escolhido para as armas da cidade de &.
Paulo, para o uso conveniente. ,i_

A acceitação e classificação serão leitas
por um Jury, composto de cinco membros
escolhidos e nomeados pelo prefeito. De ac-
ccitação e classificação dos projectos seiao
lavradas actas, assignadas por todos os
membros do Jury.

Caso o Jury entenda que nenhum dos pro-
jectos merece classificação, será aberta no-
va concorrência, por egual prazo.

Haverá um prêmio de 2:uou$ouo, outro de
t-oooSooo e o ultimo de soo?ooo para os

projectos classificados, respectivamente, em
r.a 20 e 3-0 togara. i> •

Além dos prêmio» sopra, receber*» os
autores dos projectos classificado* ama
menção em que constará a. clasiaiicaçao.

¦Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A entrega dos prj
mios será feita após a publicação da 

çlassi-
ficação dos projectos no jornal officíal da
l' 

Diretoria Geral da Prefeitura do Mu-
nicipií de S. Pauto. W de fevereiro, de 1916,
toro da fundação de 8. Paulo. ¦¦¦ 1

Q Dirtclof Geral.
Arnaldo Olntru.

Dirigida pelo professor I. Dib- Aulas
diurnas e nocturnas para ambos os sexos-
[,'iccionam-se theorica e praticamente, as
linguas: Portugueza, Franceza, Ingloza, Al-
l?mã, Italiana, Hespanhola, Russa, Árabe c
Latina- Lecciona-se também particularmen-
te- Largo da Sé, 3, 4-o andar, sala n, 3
(elevador).

TUBERCULOSE
Um preservativo de Inteira confiança'e

um combatente quo ja tem feito verda-
deiros milagres as enpsnlns mitro-pccto-
ínes dc Camargo Memlcs. (Creosoto-ny-
pcphosphlto de cal-caplvara).

Nas Drogarias o na pnarmacla Camar-
go. — S. Paulo.

¦i<$}'< 1 nf4f 4 11 li fl^

Ü
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CÍJ1ÍA. KAESICAIí

dasGONORRHÉAS
AítiSçjss ou Reoontes

0 suas GBsií&BioaçãcB

W • Vmii * H A QV1N t o Sdlo da"Union des Fabricante"
Nas Principaes Piiarmacias do Mundo

tatabeleelmontos gUMOÜZB, 78, Fautourp I

Iloje - D.a íeirn, 2 da maio - Hojo
A's 20.45

PB8PED1DA DA COMPANHIA

eom a hilariantissima pochado cm 8 actos

CASINO AITllCIffiA
Empresa Bonth American Tour

THEATRO 8. J0SE'
JOSE* LOUREIROEmpresa

Tourneo do dr. Christiano de Sousu. dn
qual faz parte, a festejada actilz Abi-
cnil JíniH.

LiSiiiBÉieliíiii
(Gênero livre. 36 para homens)

Maridado constante - Riso continuo I
8 actos do gargalhadas II

HOJE - Ultimo cspeefciculo

Preços; Frisas 12$, Camarotes 10$
Cad. distineta 2$, Cadeira 2.a 1$

Entrada Geral $500
Bilhetes á vonda no Oafó Brandão das 10

ás 17 bnr»a

HOJE - Terça-feira, 2 de maio - HOJE
AM 10,43 o Am 81,4*

Ultimas representações da oolebro o do-
liciosa comedia em 8 actos, do extraordi-

nario OBcriptor franeez IIANNl.yuiíi

®m A BELLA 0CTAVIA ««e
_ ou -

MARIDOS NA CORDA BAMBA
O Bunel d* Delia Octnrla pola foatojada actrlz

ABlOAIl, M.AIA

3 neto» a ri* - Suc«e»»o dn Coinpiinlii»

Anmnlia 
' 

- 
' "" 

Aiiiunhã
Grandiosa matiaéo oum a dolicioBa poça

A Mello. Oclavia
ou

Maridos nu corda bamba
Eutrndn-Catlolp» Irancn pnrn crianças

Bilhetes A vonda no Cat6 União r«a S. Bja*0. 'j^
da» 10 ás 13-Uoras o desola na bilhotnria do theatro

Grande Companhia de Opera lírica Itália-
M RotoHo Biloro - Maestro d.re-

ctor de orchestra: cav. Artu-
ro de Angehs .

HOJE Tcrça-foira HOJE
Penúltimo espectaculo

A'n S e 3|4

FAUST
opera baile em 5 actua - Musica de

Cario Gounod
Bilhetes a venda das 10 as 18 horas na

CHARUTAIUA MIMI, rua 15 do Novem-
bro n. B8, e depois na bilheteria do tnea-
tro,

Amanha Amanha
3 de maio Despedida da eompanhla

Orando Matinéo âs 2 ii2 horas com as ope-
raa Cavallerla llnsticana e Palhaços

A' noite:
ESPÍSOTAOUtü Dlü CAÍA

LA TfêAVBATA

IHs Theatro
Companhia Ciuematograpliica Brasileira .

HOJE —¦ Terça-feira, 2 de maio
Magnífica soirée da moda r—. Um

íilm de grande espectaculo e uma
nova estrclla que apparece na tela.

LEONIA, A DOMADORA
Um grandioso e sensacional tra*

balho de arte, da artística fabricai
"Ambrosio", e interpretado pela fasi
clnante e bella, elegante por exccli
lencia:

MLLE. MAKOWSKA
A grande artista russa, que peljS

primeira vez 'se apresenta na tela «*;
nematographica; _
SUCCESSO INCALCULÁVEL E

REAL
Amanhã:

FEDORA
OU

A PRINCEZA ROMANOFF
-Quinto film da celebre série tliea"-

trai de "Fox Films", em 6 duplos
actos.
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-¦> -» s CORREIO PAULISTANO -í Terça^rei*A, a dé «isto dé 1916

sii

«
OI IICCA» a melhor lona Imper-
OU I OOfl" meavel para toldos

CASA ANDRADE
\4
4

á% I II #1A o melhor preparado para encerar
CC^LIVIfV1 soaihos. == Moveis e tapeçarias

cia Boa Vista - SO

FABRICA de BILHARES
DISÍKUHJUH ESTUFA

caprichosos — Constriicjilo esmerada — Preços som oompo-
lencla — Accoitnni-so oncominn.dns para o Interior — Venda tio
.Módulos iiovii

lillliaros — Concorlos — Exccutn-i
ioda olasso do trabalhos do tornearia

(Io objootos paru
Rua Brigadeiro Tobias, 77

^?????????«TTVVVVW^
A todos os que soffrem de qual-
quer moléstia, esta sociedade be-
neflcente fornece GRATUITA»

MENTE diagnósticos da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa postal, 1.027 — Rio de Janeiro.
Sello para a resposta.

Homeopathicos lentes

IsiiSi^Sil
MISTURA FERRUGINOSA GLYGERINADA

Preparado pelo pharrnaceutico ERICH ALBERT (JAUSS

Medicamento composto dasralzes de plantas mediclnaes, ARRHENAL, FERRO o 6LYGERIHA
InfalliUQl nQra <X Plirfl rlfl An0,ni,,• chlorosB> Floros brancas, Siis|>onsito.
llliflIlIVBI Pdld d blllíl Ud Irrogiil.aridndo da monstriiaeiío, Cohcas uto-
rlnas, Hemorrhnfíias utoriiias, Dyspopsiu, Fastio, Énfrnquecimeutò pulmonar,

Maloitas, PurgaçCos o zimidos dos ouvidos, Nouriisthenia, otc,
'B'«aiico rcconstltuiníc c elcptirnlivo sem rival j»arn«io-

iiiuIliei't>M c íi'iiine»N —————
FKS80A8 CVitAUAS

SANTOS o no RIO DR JANEIRO

npy, wlwlm, „.. ^^™™^^^^n°"!*^™ .¦«¦¦mi—¦¦mm»
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1 _j————L.—_'.
m. FHÇâ 16F M SO

GUARANESI
Para o estômago

meiiH>
MIMjHARES »w

Kiicuntra-ao cm Iodas as loas pliarmacias o drogarias de S. l'.l
Srs. D. RODRIGUES 8 GOÍT1P. - Rua Gònçalues Dtds: 59

u melhor amigo
amiiGío

Fabrica e laboraiorio: &'. HOQWJM8
Largo da Matrias, m - E. de S.
Medianto a remessa do !2$000, envium-sn lros Iritsços pára qualquor ponto Borvi-
do porostradn dofnrro, nosKstartns dn ítin, Minas iS. Paulo, livrn do mais dospflsns

m

Compras d@ âl|©iâ®
Francisco ^carpa

aos lavradores em
adquirido por eoi.riip:
I^nacio & Cia. a
jceiaar e

& Filho previnem
geral, que, tendo
a aos srs. Pereira

íí

ü Í80,si-
tas á

m mmum
rua Dr. Álvaro Soares, desta cida*

e qualquer quantida
Câf6(Q, ao melhor preço

Sorocaba, íViarço cie 1S16,

, compram
de de algotóo
do mercado.

Importante concurso para os assignantes ànnuâes, desta data até 30 de junho
com 30 yaliósissimos e interessantes prêmios, cujo cinto total ascende a I2:ooo$ooo,

CUSTO DA ÁSSIGNATURA
wà concurso tem um determinado numero de concern ntes,

assignantes novos, e, portanto, esse limite augmenta as
Este

nclle 2.500
cada um dclles.

Entre os prêmios de primeira linha figiji
nopolis, adquiridos :ia Cpmpanhia Territorial
da Villa Mariana, desta capital; 6

mmm
e é tal a procura e

a Companhia Territorial
principio tinha, em mais

marcha a passos gigantescos c
.. :.. -, ,;• : . -;;;j,li:; ;:. ¦":¦: :v,;,- .-¦¦ ..: tcdos os nossos assignantes, ainda

berão apreciar devidamente o valor desses premios,
do cavaco de uma fortuna para o assr

ncjse bairro

m fogo e com desenhos cm

«MiiiiiiiiiiffiiMT^^

Exfcfaeções ás segundas e quintas—feiras
sob a fiscalização do governo do Estado

Boca "~ £V

Tè^çá-ffçirá,
a

w

Ordem das extracções em maio

656
657
658

659
CGO
661
662
6'ó3
664

MEZ

Maio,

11
i.)
18

-'9.

Dia

Terça-feira
iSexta.-feiru
Terça-f ei 111

QÜINTA-FEÍKÁ
Segunda-feira
QDINTA-FEIRA

Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira.

i 1011110

Ob pedidos do interior, acompanhados dn respectiva Importância e
mais a quantia necessária para o porte do correio, devem ser dirigidos
los Agentes <3erae3;

Jullo Antunes de Abreu e Comp. — Rua Direita. 39 — Caixa. 177
—1 S. Paulo.

J. Azevedo e Comp. — Casa Dollvnes ~ • Rua Direita, 10 — Caixa, 26
8. Paulo. „¦'*'"".

Amando Rodrigues dos Santos e Comp. — Praça Antônio Prado 6
— Caixa, 166 — 3. Paulo.

VALE QUEM TEM — Rui» Dlrelln, 4 — Ciilxn, 107 — Jullo A11I11-
nea de Abreu o Comp.

J. U. Sarmento — Rua Barão da Jaguara, 15 —Caixa, 71 — Cam-
pinas.

PARQUE BALNEÁRIO HOTEL
SITUAS® 5M GHELHOR PRAIA DE SALTOS

A ESTAÇÃO DE BANHOS COMEÇARA' EM l.o DE MAIO PEOXIMO
ftuartos com água quente e fria - Apparfcamentos de luxo - Orohestra oompos-
ta de 7 professores - Todas as tardes 'The Tango", oasino oom diversões variadas

¦ Cozinha nacional e extrangeira

<m I Lm i
láiiii 1 m\m

Vm

iO.oo ím
m ^V. li—— sa

im
WÀ1S800 1 km nr

l$8òo | fèM fi
18000 1 ?ÊX2$ooo I ft&J
ÍSHóo I Wj
4S5oo 1 Mf

:i$Hoo I k\f4

1

pois somente tomarão
probabilidades em favor de

mi vários lotes de terrenos 110 bairro de
Paulista. O bairro de Indianopolis, freguezia

situado na parte mais elevada, e, portanto, maishypcnica,
distante 2fi minutos do centro da cidade e cm conmnmicição com a mesma por meio de duas
linlias de bondes. Em breve começarão os trabalhos de uma nova linha de bondes, que cruzara

por dentro do referido bairro, já densamente povoado. -
A venda deste? terrenos se iniciou approximadanientc ha dois annos

o interesse por parle do público cm os adquirir, que, açtualmcnte,
Paulista tem augiii.ehtado as suas tarifas, em relação ás que em
de 50 o'o. ;

A valorização dos terrenos c propriedades
acreditamos -que esta
mesmo aqüelles que residem no interior, sjiberão àpr.c.ci.v
que no decorrer de muito pouco tempo serão
gnaiíte que a sorte favorecer.

Na Casa Mappin, secção de moveis, adquirimos:
Uma esplendida cama de casado, de bronze dourado a

barras grossissimas e o n«a.is acabado è perfeito polimento. Colchão de elástico, altamente
forcado, tudo da melhor fabricação ihglczà, . ."':'. .

Este prêmio se completa com um colchão de crina vegetal franceza, com capa de hnho,
doi= travesseiros de penna'e uma esplendida colcha cm linha irlandez, c°m
mão c appli.cações de seda. Os travesseiros levam as suas correspondentes fronhas

Vêm cm continuação os seguintes prêmios: Um jogo de ""
saleta, hall ou iardim, de fabricação ingleza, com peças desarmaveis, próprio para viagem, com
josto de um sofá, duas cadeiras e uma mesa.

Um jogo de dormitório para solteiro em embtiya nattira
composto de um giir.fda-roupa com espelho

Um grupo para escriptorio, composto
cez, um banco com almolada,

Uma poltrona, modelo
da Bahia, nropria nara

Na Casa Mich.el
Nardi.h, sendo três pari

A marca Nardin
ora official de toda a

1 >s principaes naizes do
Esta fabrica conta 316 premios outorgados por observatórios

medalhas de ouro. .•.-btidcs cm exposições universaes.
Na Casa Álieinã, foram adquiridos, para premios, impermeáveis

um esplendido relógio-torre, um rico tapete de Smyrna
de grande utilidade pratica e de excellente qualidade. „,u,m„c 0„frP

Na Casa Edison, foi adquirido um lote de esplendidos grammophones, escolhidos entre
as melhores marcas que a dita casa vende.

São todos elie.s a mais perfeita obra dos prodiictores ir.eçlianicos da voz humana e
se gosar dos prazeres que os seus sons proporcionam á distancia
de vibração do seu reproduetor.

Na Alfaiataria "A Importadora",
frack e um sobretudo. , , „„,„,i.

Cada um desses premios será confeccionado sob medida, como também será a vontade
'.1 sorteado a qualidade e côr da fazenda.

rendas tecidas
ihas.

/cstibulo em jlírico natural para
ara viagem, c(

fabricação esmeradissima
bisauté, uma toilette, uma cama e uma cadeira
de uma bihliotheca giratória, bureau, estylo

tudo em embuya, côr Mahogany. .... u
"Morris", com almofadões em vclUido beige, feita em jacaranda

leitura e seu correspondente porta-livròs.
fomm adquiridos cinco artísticos relógios de bolso, ouro, 18 qu., marca

é a fabrica fomehomem e dois para senhora. _ _
é a maior garantia para relógios de alta precisão, pms.ê a

chronometria de Observatórios. Marinhas e institutos Scientifieoa
inundo, inclusive os Estados Unidos do Brasil.

4 grandes prêmios

1 eífeitos pa WÊÈm
fiftj \yl(K0««DID6 M

W Fi tite P ^ÊkÊI0 ÉlFllüiSS
dc l9V;' wà DGDOSltO geral: fempus Eeit^r & €0

IrSk 35, Rua Iffuguaynna,-35 -» RI»
24$000 m. 

')arlc w/i k
índia- IfSk S^Z<?% A Ül^âi ^*'V È

jgg 2 Secção especial de Óptica í
WÈ —: w
f/m Â Grandes estabelecimentos de jóias k

W) Â

e Ti

utensílios de viagem,
nina manta de viagem, objectos esses

pôde-
distancia de 50 metros, tal é a potência

foram adquiridos dois ternos de paletot sacco, um de

2o:<)oo$oon
2o:oòo$ÓQ!>
lf>:ooo$ono

( 50;000$000)
( Q0:000$000)

20:000§000
5Ü:000$00fl
:.'<i:000S000
20:'óOo$ooo
20:000$000

odos os assignantes-tomarão parte
no sorteio dos premios com o nume-

ró dos seus recibos

Wovms I^asiãos (proprietários)
Kna 15 de Novembro, 25 e 27

Esqjiaina da e*am da Qaaíta^da =- S. iPe^tio
O mais completo sortimento em :
Óculos, Pince-nez e Lorgnons,

de ouro 18 quilates
Prata ~ ehapeados a ouro

l

P

propraa
Preços

Cuidadosa execuçâ© de
ocnlistieas

receiía»

CONHECE EM SiNTOS

Veia detalhes na pagina que publicamos
as SEGUNDAS e SEXTAS-FEIRAS
mmmmmn

Pedidos e informações•que a Foram 5 COfflP.
Nantós

-«»-
N. B. - 0 hotel acha-se aberto todo anno e a fallenoia da Oomp. Parque Bal-
neario e o leilão dos bens da mesma em nada alteram o funooionamento do hotel.

Moléstias do coração
Um cavalheiro abastado, une durantu

12 annos soífreu do gravo enformldado do
corac&o, e desenganado pelos melhores es-
pcclalistas do nlo e S. Paulo, tendo já os
pfs Inchados, falta do ar, palpitaoOes do-
lerosas, cangaço, as artérias e velas' ba-
tendo, o fígado Inchado, urinando pouco
o Já com barriga dágua, nfto podendo mais
dcltar-so do lado esquerdo, tendo-se oura-
do completamente nos Estados Unidos
cem a receita de um sablo medico amerl-
cano, envia gratuitamente a receita, por
um acto de humanidade, a quem, pedir,
polo correio, enviando endereço oom um
sello de 200 r.éls para a resposta, a Ansol-
mo Canabarro. Caixa postal, 1.83B — Rio
de Janeiro.

MIRAMAR t

Mfl% R-M-S-P & P-S-N-C M2S5
THEROYALMAILSTEAMPACKETC» THE PACIFIC SIEAMNAVIGATIOHC» B

& MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO |i
A AO PUBLICO!

Os fabricantes do Grande Depurativo do San-
me JSLlXin DE NOGUEIRA, do Pitar-
maceutico João da Silva Silveira, avisam
ouei apesar da actual crise, não augmentaram o
preço do referido preparado, não havendo rasão

para o publico compral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo. ()

1'AQUKTKS DA • HUIU)l'A KSI'KHa-
D03 KM SANTO'

AMAZOJW
no dia 3 (Io Mnlo, anlilrd no mesmo

dia pnra Montcrldéo o
Uuonos Alros

nARHO
no (lia O do Maio, íiihlrrt no menino
dl» para Montorldcn d iinonoi Airos

« nE8NAlli&wúo

PAQUETES 1'AKA A KUItOPA
A sahir de Santos:

AU1ÂZOJI'
no dia VI do maio para Hlo, Rahia,

Pernnmbnco, H. Vicente, l.isbo.i,
VIgo e Inglaterra.

A sahlr rio lllo -

MÉXICO
no dia II do Maio para S. Viconte,
Lias Palmas, Lisboa, I.eixflcs, Vigo,

Corunlia I.n Palltoo a Inglatorra
neseado-\Z de maio

I

I
Exige-se passaporte e não será per.nlt.ido o ingresso de visitantes a bordo

Par» preços das passagens s inlormaçSes dirigir-se &o escriptorio .In

The Bom. Mail Steam Packet Co. - Roa de S. Bento
Be Pacific Steam NaviplioLi Co. üq,s? ^o"í! I

Kfull ¦' ^ ~

A$iflima,
Kouf(uitlão,

SBroncBiitc,

Oiiram-se com o
íe de I

DF? OLÍVEIRA JÚNIOR

TOSSE IIÍIJPKWTIRÍMWTK
O cximo. sr. coronel José Do-

mingos Mendes curou-se
de tosse imiiertinente e abor-

recida com o
Xarope de fârieidelia
,, DE OLIVEIRA JÚNIOR

JVAO PODIA DOR911H
TOSSE CONTINUA

A exma» sra. d. Anna Millas,
parteira de primeira classe,

curou-se com o

pe de Grindelia
díOLIVEIRA JÚNIOR

ASTHJHA HA 11 ANNO«
A exiua. sra. d. Saralt €liar-
liy, de Ag-esi, França, diz qiae,soíf rendo lia £1 annos, curou-

se com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR


