
ACTAS DAS SESSÕES

Acta da 1.& sess-ão ordinaria, em 25 de Janeiro
de 'J 906

PRESIDENCIA DO EXMO. SR, DR. MIRANDA AZEVEDO

Aos vinte e cinco dias do mes de Janeiro de inil nove-
centos e seis, ás 7 horas e meia da noite, no predio n. l-A da
rua General Carneiro, onde funcciona o Instituto Historico e
Geographico de são Faulo, presentes os srs. drs. Mirauda Aze-
vedo, Pereira Guimarães, Domingos Jaguaribe, Eugenio Franco,
H. von Ihering, Campos Andrade, Silveira Cintra , Horace Lane,
Orville Derby, commigo 2.° secretario abaixo nomeado, foi decla-
rada aberta a sessão, Usando da palavra o 2.° secretario, paósa
a lf;i' a ultima acta do anno passado que, sem debate, foi appro,
vada, passando-se ao expediente: este constou da leitura de
varies officios, cartões de congrarulacôes e de festas e de diversas
offertas que, relacionadas no fim da presente, o Instituto agradece
com especial affecto,

O SI', presidente ao declarar iniciados os trabalhos do ianno,
sente a necessidade de pedir ao Instituto em P' imeiro lugar, um
voto de pesar pelo fallecimento do incançavel e dedicado cou-
socio dr, Antonio de Toledo Piza, fallecido poucos dias após o
encerrament-i dos nossos trabalhos em 1905. Os innume ros
serviços prestados pelo saudoso consocio fazem-zi'o digno de
menção muito especial no :'egisto dos benemeritos desta illilti-
tuição, por elle tão enaltecida. Em seguida propõe sua exc. que
a casa o acompanhe ig'ualmente no pesar que enluta a nossa
patria pela grande catas trophe do porto de Jacuecanga, onde,
victimas do dever, succumbiram os valorosos tripolantes do cou-
raçado Aquidaban. O facto repercutiu por todo o mundo civi-
lizado e é da natureza desses que enlutam, para sempre, as
paginas da nossa historia, tarjando-a no crépe dos nossos inter
nos sentimentos. Em seguida propõe ainda que acusa approve,
igualmente, voto de pesar pelo fallecimen to do il1ustre alhado
nosso e estadista notavel o general Mitre, cujo nome lendario,
acha-se de tal modo identificado nos acontecimentos sul-platinos
que merece do Instituto Historico homenagem de saudade-
Approvados , Pede, ainda, á casa, em signal de pesar por tão
lugubres acontecimentos, seja suspensa a sessão, ficando o sr,


