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Em 28 ilo Junho de 1914, em Sorujevo,

capital da Bosnla, o ãrchldüqiio Fran-

cisco Fernando, herdeiro preBumptlvo. da

coroa aiiatrò-hungara, e sua mulher, n

duquezn do Hohenberg, foram assassina-
dos a tiros rte revólver. Esto duplo cri-

me foi o ponto rt'- partida da guerra.
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REI DA INGDATERRA

Logo se tornou evidente iiue os assas-

Blnos eram consplradores, i|iie por esse*

meio queriam protestar contra a anne-
xação da Bosnia e da Herzegovina ft.

Áustria, o preparar a reunião destas pro-
vlncins A Servia. Por osso motivo a Aus-
trla pensou logo que a origem da conspl-
raçíio devia ser procurada em Belgrado,
c que ella fora organizada, slnão pelo
governo serylo, ao monos pelas associa-

ções quo esse governo tolerava e ató
mesmo protegia. Fol com essa orienta-

ção quo o governo do Vicnna Instaurou
um inquérito; e era fácil prever a que
conclusões elle chegaria. Mal o inque-
rito começava, jíi a imprensa officiosa
annunciava que ia ser dirigido um "ul-

timatum" fl. Servia, afim de a obrigar u

pOr termo fls suas culpavels manobras.
Quatro dias depois do attentado, o em-
baixador francez em Vlenhá prevenia o
seu governo dc que a situação lho pare-
cia Inquletadora. Mas, quando so ap-

proxlmou o momento em que o inqueri-
to la ser publicado, os boatos, em Vlen-
na, tomavam novo rumo. Dizia-so que
o governo Ia proceder con. moderação;
o conde Tisza fez, na Câmara, um dls-
curso tão pacifico, quo provocou des-
agradáveis comnientários da imprensa
vlonnensc. O optimismo era a nota doini-
nanto na Imprensa official. A 23 de ju-
lho, o barão Macchio, secretario geral
•áo Ministério dos Negócios Extraugeiros,
assegurava ao embaixador francoz que a

questão com a Servia teria um desunia-
ce pacifico.

Ora, nesse mesmo dia, a Áustria fuzin
entregar em Belgrado o seu "ultima-

tum". *
O "ultimatum" austríaco teve larga

publicidade; todos o conhecemos, busta
que recordemos aqui os seus principaes
pontos, afim do estabelecer o seu cara-
cter bellicoso. Considerando como es-
tabolecido que o assassinlo do Serajevo
fora tramado em Belgrado, o governo
austríaco reclamava do governo servío

propaganda; a afastar do exercito e da
administração os officiaes o funcclona-
ilos dc quom o governo austríaco ãuspõl-
tasse; a acceitar a cbllaboraçao de func-
cionarlos austríacos nessas medidas de
depuração; a instaurar processo contra
os cúmplices do crime de Serajevo resi-
dentes em território servio, processo qun
neria acompanhado pelos funcclonarios
Imperlács: a proceder Imihefllatamonto ti
;>risão do doÍ3 subditos 'servlos 

quo eram
nominalmente designados; a impedir o
iraflco llücilo de armas e explosivos na
fronteira; a dar explicações sobre opi-
niões hostis A, »\ustria attríbuldas a altos
funccionarlos servios; a avisar o governo
austríaco sobro a execução das medidas
icima enunciadas,

Logo que este "ultimatum" so tomou
conhecido, a opinião unanime das chan-
icllarias fol que ello fora concebido e re-
ligido "rto maneira a tornar a guerra

.novltavèl". Dc faeto, as exigências aus-
riacas eram da ordem daquclías quo ne-

nhum Estado pode acceitar, som renun-
ciar A sua independência, Humllhava-so
gravemente a Servia o atacava-se a sua
.soberania, obrlgando-a a acceitar nun.
inquérito judicial a collliboração de íunc-
cionarlos exlrangeiros, O mesmo era quo
rtoclaral-a vassalla da Áustria. O curto
prazo que se dava fl Servia para refleclir
era a affirmação do que os resultados do
Inquérito austríaco, embora elle tivesse
sido unilateral o singularmente sumnia-
rio, não podiam ser postos cm dlscus-
são.

completado a sua organização militar.

Seja como f.jr, o certo 6 que, desenca-

deada a guerra, ninguém na Áustria tl-

nha a certeza do a poder limitar.
»

Como ja dissemos, o "ultimatum" aus-

pkdro, da si-.itvia

triaco fol entregue em Belgrado no dia 23
de julho, fls G horas da tarde. A Áustria
exige quo uma resposta lhe seja dada atC-
ao dia 25. A Imminoncia da guerra im-
pressiona todos os espíritos. Nesso dia, o
embaixador da França c-m Vicnna telo-
grapha ao seu governo que o partido ml-
litar receia quo a Servia ceda, e o emlial-
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"As probabilidades do paz diminuíram". '
Parece manifesto quo os supplcmonto.i
,-ipprehendidos em Berlim tinham sido
lançados por iniciativa governamental,
afim do Impressionar o extrangelro c-
prejudicar as negoclágOes au.tro-russaq.

No dia 31, o ombalxiidpr francez em
Londres podo ao ur. Grey que defina un
iiuençõeu da Inglaterra em caso do con-
llicto europeu e entrega em mão própria •
a Jorse V uirui cavta rte Polncar-3. Nestas j
criticas clrcumstanclns, a "entento" nãò
renunciou ainda a elaborar uma formula
de conciliação; o o sr. : isondfí apresenta
um novo projecto do accõrdo, Mas o sr.
Jügõw unnuhcla ao embaixador franco.,
«liio o Imperador (li-ct-eto.ro, ao melo dia,
o estado do "anleaçã do guerra". A Itus-
sia recebo um "ultimatum" para dosino-
bilizar dentro du rtozo Horas o o sr.

IMPERADOR 1)0 JAPÃO
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REI DA ITÁLIA

um certo numero de medidas, destinadas
a evitar a repetição dc semelhantes at-
tentados. Em primeiro logar, devia pu-
bllcar, na primeira pagina do "Diário
Official" do dia 20 do julho, uma decla-
ração, cuja formula rigorosa lho era for-
necida, por meio da qual condemnasse
toda propaganda contra a Austria-Hun-
grla, exprimisse o seu. pesar por \er
funcclonarios compromottidos no atten-
tado e promettessò castigar severamente
todos os que, no futuro, se constituíssem
culpadoB do semelhantes crimes. Esta
declaração devia ser levada, egualmente,
ao conhecimento do exercito,

Além disso, o governo servio devia
obrigar-se: a supprimir toda a publica-
ção contra a Áustria; a dissolver a socie-
dnde Narodna Obdrttna, quo fazia propa-
ganrta activa contra- o império vizinho;
t eliminar da Instrucção publica os pro-
fesaores e os livros que facilitassem essa

Por outro lado, a data escolhida e o
processo adoptado pareciam provar que
so desejava evitar toda a intervenção a
favor da paz. O optimismo quo a Áustria
fingira professar alé aos últimos mo-
mentos acabava por adormecer a des-
confiança dos Estados mais interessados
em seguir de perto esla questão. O pro-
sldento PoIncarC-, acompanhado do sou
ministro de negócios exlrangeiros, vlsl-
lava então tranquillamente as capitães
do norte da Europa. O embaixador da
Rússia em Vicnna, tninquiilizado peia.-;.
¦-oguranças da Áustria, partira, em goso
de licença. O ministro da França em
Belgrado ausentara-se poi- doença. Os
diplomatas da "ontente" não podiam con-
cortar-se facilmente para so interporem
entre os dois palzes. Nem para isso.lhes'
davam tempo. O '.'ultimatum" sú foi
communlcado fls poteiiei;e> a 24 dc ju-
lho, no rtla segulnto aquello em quo elle
íòra entregue em Belgrado. Pouco mais
de vinte e quatro horas tinha a rtiplo-
macia Internacional para evitar a ru-
ptura.

A altitude belllcosa era reclamada,'de
resto, por uma parlo notável da opinião
publica austríaca. Bm Vienna queriam
a guerra e julgavam quo o momento era
favorável para a fazer. "Si não nos de-
cidirmos A guerra, escrevia a "Militaris-

che Rundschau", aquella quo seremos
obrigados a fazer daqui a dois ou tres
annos travar-se-â, em condições muito
monos propicias... Visto que teremos
um dia de acceitar a lucta, provoque-
mol-a desdo jâ,". A Áustria não tinha
slnão um receio: era quo a Servia co-
desse ao "ultimatum". "O tom da im-
prensa, escrevia em 25 do julho o minis-:
tro Inglez em Vienna ao seu governo,
deixa a impressão de que a submissão da
Servia não é esperada nem yordadolra-
mento desejada". Ora, .a guorra com 8
Sorvia era a porta aberta A guerra eu-
ròpéa. Seria Injusto dizer que, em Vien-
na, toda a gente desejasse ao oonflloto
uma tal extonsão. Assegura-se que o oon-
do Berchtold e os seus amigos se teriam
contentado com um» operação localiza-
da contra a Servia. Mas a maior parte
da oplnlüo entendia quo se devia arrls-
car nma conflagração total, antt» quo
a Rússia tivesso terminado os aperfel-
çoarhontos do seu exercito e a França

xador em Berlim, sr, Cambou, comnuinl-
ca que uma grande parte da opinião quer
a guerra. No dia 2-1, o sr, Schoen, cmbai-
xador allemão em Paris, exprimo a opl-
nião, em nume do seu governo, de que o
confliclo deve ser localizado fl Servia o a
Áustria. jVs considerações qiic lhe faz o
ministro francez, sr. Dionrenu Martin,
respondo em termos vages. Vaga é, tam-
bom, a resposta do sr. Jagow ao cmbai-
xador írancez cm Berlim, o quo leva este
a tel.egraphar ao céji governo, "tudo ln-

que seja prolongado o prazo concedido fl ¦ E
Serviu; mas a Allenianiia, que jfl neste
momento tem assumido o primeiro papel
no confliclo, paralysa tetas Intenções,
adiando uma troca urgente dc visitas en-
tro as cbancellarias. A Áustria não quer
ouvir nenhuma proposta. A resposta sflr-
via, que lhe 0 entregue a 25 üo julho, fl
noite, não a desarma, embora essa res-
posta vfi ao extremo das concessões pos-
alvols.

Na manhã do 28 do Julho, sabe-se em
toda a parto, com profunda eslupefacção.
que a Áustria declarara a guerra fl Servia.
Em S. Petersburgo, o sr. Sazonoff mostra

propósitos pacificos e pretendo ainda nc-

goclar; a Inglaterra, a França o a Itália.

Bccundavam a Rússia nestas intenções.
Toda a gente sabia que, sl a Servia fos-

36 atacada, a Rússia seria immedlatamen-

te obrigada a prestar-lho assistência. E,

tidavia, mesmo apCs a declaração de

guerra, aa Intenções do sr. Sazonoff con-

tlnuavam invariáveis... ptirnnlo estas ho-

ras de fel»re,*o sr. Sclíotrti j h sr. Borthelot,
ministro interino dos Negócios Extrangel-
ros da França, multiplicavam as conver-
sações. O sr. Schoen mantinha' sempre-
IdCas optlrhlstas; o sr, Bertlielot expri-
mia-lho ns idéos quo eram as de todo o
mundo diplomático europeu, com e.xcc-

pção da Allemanha e da »Vustria. O sr.
Borthelot entendia que, na conjunetura
delicada que a Europa atravessava, a at-
tltude da Allemanha era inexplicável, fl
menos quo cila não qulzesso proposital-
mento a guerra. O sr. Schoen assegurava

quo as intenções do Berlim sempro tl-
nham sido pacificas o quo eram os acon-

tecimentos que a todos arrastavam.
Entrementes, o governo inglez multl-

pllca as iniciativas para chegar a "euro*

pelzar" o confliclo austro-servlo, Isto é,

para obter quo a Servia o a Áustria não

so encontrem sõsinhas frento a frente. A
França apoia-o com vigor; a Rússia ac-
ceita todas as soluções pacificas, quer cl-

Ias rí-sultein duma mediação dos quatro

potências (França, Inglaterra, Allemã-
nha o Itália) quer duma conversação di-

recta entre S. Petersburgo e Vienna. Ape-

nas exige, para salvaguardar os seus dl-

reitos e a sua legitima influencia no mun-

do slavo, quo a Áustria reconheça o ca-

ractor internacional do debate.
A Itália não dissimula a sua aprecia-

ção desfavorável íi politica austro-hun-

gara; aceusa o condo de Berchtold do não

lhe tor submettido o texto do "ultima-

tum" antes de o enviar fl. Servia; e alie-

ga quo esso esquecimento viola as esti-

pulações da alllança. A Allemanlia re-

cusa as propostas inglezas para submet-

tor a questão a uma conferência interna-

clonal; emprega Incessantemente proces-
sos dllatorios, allogando a necessidade de

não ferir as susceptibilidades da Áustria,

o que a podia levar aos extremos. O tem-

po passa. O exercito austríaco começa as

suas operações na fronteira servia o a

Allemanha inicia o período dos prepara--
tivos militares. A diplomacia conserva jfl

pouquíssimas eeporanças do evitar a

guerra.

FERNANDO, DA BULGÁRIA

nesto momento que colloca urri
incidente eapltal, o qual attesta quo r.n
instante supremo a Áustria hesitou p«-
ranto un responsabilidades da guerra, o
quo, então, a Allemanha precipitou o.»

acontecimentos. Nesse mesmo dia 30
reallzava-se em Vienna uma conversação
do extrema importância entre o ombai-
xador russo o o conde Berchtold. Os doin
diplomatas mostravam boa vontade on.
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ichar unia solução pacifica o tinham
combinado quo a (jubstão atislro-servia
íossè dlreotamenté tratada c-m S. Potcrs-
burgo. O conde Snapàry, embalxadoi
tustriaco, seria autorizado a discutir um
.rranjo quo salvaguardasse a dignldail

j o prestigio dos dois impei los. Estavam
18 cousns nesto ponto, quando a notici-i
Ia mobilização allemã chegou a Vienna

Na tarde desso dia, o govorno do Ber-
llm fazia apprehènder o süpplèmonto d'»**

REI DA BÉLGICA

Schoen communlca ao governo francez
que lho faça conhecer as suas Intenções
iufl fl. 1 hora da tardo do seguinte dia.

ít -»

O desenlac3 approxlmn-so, Um tole-
gru-iiniia do sr. Vivi:, ni, dirigido a 1 de
agosto aos representantes da França no
extrangeiro, communica-lhes a attltude
conciliadora dc súbito manifestada pela
Áustria o a intransigência o precipitação
da Allemanha. Tudo prova que esta quer
a guerra. O embaixador allemão cm Pa-
ris pedo ao governo, nesse mesmo dia,
quo "adopte as precauções necessárias
paru. salvaguardar a sua própria pessoa"
Um outro télegramma do sr. Viviani aos
embaixadores annuncla-lhes aue a Fran-
«;a tomou, o compromisso de respeitar a
ncutralidadu, da Belgle-.i; jnas' quo o go-
verno allemão recusou ao embaixador da
Inglaterra a mesma promessa. Um tercei-
ro télegramma, ainda do 1 do agosto,
relata uma nova conversação com o sr.
tjchoen; este não tornou a fazer allusâo
á sua partida; mas nem por isso so de-
vem èxaggerar as possibilidades da paz.
O chcíu rto governo francez communlca,
.to seu embaixador om Londres o mallo-
iro dos esforços tentados para resolver o
conilicto; cornmcntu o decroto do mobi-
lizaçâo, publicado nesse dia, o termina
ussim: "Estou persuadido do que, caso
t guerra rebente, a opinião Ingleza ve»-i

ALLKMANJIA

íuo a guerra < nprèhendlda pola Áustria
lão estava do accõrdo com o caracter
mramonte defensivo da Triplico Allian-
;a o que, portanto, a Itália não participa-
la da campanha. O outro télegramma

?ru do embaixador francez ein Londres,
o qual communicava que o sr. Ed. Grey
,ho asse sarara quo o seu governo não
.pcrmiitiritt uma violação da neutralidado
•elga e que as esquadras britannicas sa
ipporlam fl. passagopi do navios do guer-

ra allemães na Mancha.
O dia 1 do agosto viu. ao mesmo tem-,

po, a mobilização franceza o a allemã.
N'o dia 2. emfim, a guerra estala. As tro-
pas germânicas penetram no território
luxemburguez, Invadem a Bolidca o pi-
sam território francez na Lorena. Dão-sa
-.u primeiras escaramuças entre russos 9
'illeniães na fronteira da Prússia oriental.
O embaixador inglez em Berlim reitens
x declaração «le «me o seu governo eonsl-

A 29 de julho assignalam-se Importan-
tes movimentos de tropas ao longo do

Rheno. A Áustria procedo a uma mobill-
zação geral; o a Rússia mobiliza tambem
na fronteira austro-hungara, Apesar de

tudo, o sr. Grey continua a procurar uma
formula que mantonha a paz, satlsfazen-

do ao mesmo tempo Vienna o S. Peters-

burgo. Na noite de 29, o sr. Pourtalôs,
ombaixador allemão na capital russa, de-

olara ao sr, Sazonoff quo, sl a Rússia não sea
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jornaes ofticiosos que anriunclavam n
mobilização. Esta fira exigida urgente-
monto peio estado-maior. Mas, antes quo
a proclamassem, todas as outras medi-
daa preparatórias tinham sido adoptadas.
Convocou-so a maior parto dns reser-
vas. E essas providencias do tal modo tl-

nham impressionado o gòVerno ingloz

quo o sr. Ed. Orey-declarava no sr. Paulo

Cambou: "Chegou o momento ein que
devemos considerar todas as hypothe-

O embaixador francez em Berlim,

SULTÃO DA TURQUIA

perfeitamente de que lado se deu

grossão".

Dois despachos muito importantes che-

IMPERADOR DA ÁUSTRIA

dica que a Alloinanha so dispõe a apoiar
de modo singularmente enorglco a attl-
tude da Áustria". Na Rússia, o estado do
espirito é intranquillo. "A Rússia t pacl-
floa, diz o sr. Sazonoff; mas não p6de
admlttir que a Servia seja violentada."

A Inglaterra pOe-se de accõrdo com a
França, para tentar uma mediação, Mas
aa deolaraçfles que o sr. Schoen faz ao go-
verno ' francez deixam pequenas esperan-
çaa de exlto.

Dum modo geral, os telegrammas tro-
cados em 2*1 e 25 de julho attestam a
boa vontade da "entento". Ella reclama

desmobilizar immcdiatamcnte, a Aliem»-'^P»»» «e opnferenciar largamente com ,.

nha mobilizara por seu turno. O sr. Sa- sr. Jagow. telèffníplmn :,„ .-.,, w-mn

zonofí respondo que os preparativos rus-

sos foram detormlnados pelos da Áustria.

No dia 30, o sr. Viviani, quo retomou a

direoção dos negoolos no Quay d'Orsay,
telegrapha aos embaixadores em Lon-
drea e B. Petersburgo: "A França esLi

resolvida a cumprir todos os doveres da

alliança. Mas não abandona nenhum es-

forço que tenha em vista a solução paol-
fica do conflioto. Afl conversações om

ourso pormittem ainda esperar quo a

pa» sora conservada. Seria opportuno

que, nas medidas que a Rússia julga do-

ver tomar, nenhuma disposição foouo

tmmedlatamente adoptada quo offere-

ceeae á Allemanha um pretexto para a

mobilização das Buas forças". O embal-

xador francez em S. Petersburgo respon-

do logo: "O sr. Sazonoff repetiu-me que
ha do nogoclar emquanto puder". E, do

faoto, na noite do 30, o sr. Sazonoff fei

uma nova proposta ao sr. Pourtalés.

CZAR DA RÚSSIA

flerava a violação da Bélgica como um,
'-oastis belli". Mas a Allemanha não quer
ou não podo recuar. E as proporções do;
•:igantesco conilicto, como outro não vluj
o mundo, desenham-se immedlatamente,
com toda a precisão. Começa osso longo

pesadelo, que ha dois annos esmaga to-|
dos os povos, mesmo os neutros, o quol
ninguém pôde prever quando terminar!*
— tão cheios do ardor, do recursos o do

paixão so mostram ainda o.~ bclllgerantes,
após estes vinte c quatro mezes rte des-
truição o de chacinas.
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Um prlnclpo indiano, o Goelnivar do

Baroda", tem um corpo dc guardas com-
posto do 150 homens, com outros tantos
eavallos árabes. Seu fardamento approxi-
ina-so do3 hussards austríacos o dis-
põem do uma bateria, cujas peç:i3 Bão dt
ouro a prata.

Os canhões são quatro: dois do ouro e
dois de prata. Os de ouro foram feitos
em 186-1, por um artista de Lákha, quo
levou cinco annos a terminai-os. Cada
canhão pesa 180 ldlos. não comprchen-
dendo o revestimento da alma quo í do
aço: o resto C de ouro inassiço.

Acham-se montados em carretas do
madeira lavrada com IncrtistaçOes de
prata. Estes canhões nunca sácm da3
portas do palácio do príncipe'. Só de um?.
vez, quando o príncipe do Galles fol A

garam nesso dia ao conhecimento do co- I Índia, em 1875, o Goebuvar foi a Bom-
' bãlm saudal-o o levou comsigo os canhões

dc ouro.

m%9mT2!m~C*-J*tr~c
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NICOLAI-. DO MONTENEGUO

verno francez. Um era do embaixador em

Roma, precisando a attltude adoptada

pel. Itália. Interrogado pelo sr. Flotow.

representante diplomático allemão em

Roma, o sr. San

O "Journal Official" do ministério das

Finanças russas publica um estudo rola*,

tlvo fls despesas dos vários Estados bel-

ligerantes.
No quo so refero á Rússia, nota-se unia

despesa total de 20 billiõeri o !M0 milhões

de rublos para o período comprohondi-

do entro l.o de agosto dc 1914 e 31 de

março de 1910. (O rublo vale 2 francos

e 05 centlnios).

No começo da guerra, a Rússia des-.

pendia 14 milhões de rublos por dia.

Desde o mez de agosto de 1915, as des-

pesas sobem a 21 milhões de rublos, por

dia, em média.
E o ministério das Finanças provi! novo

augmento, fl medida qe a Rússia fór tor-

nando mais intensa a producção das suas

officinas de guerra, as quaes apenas co-

meçam a beneficiar das reformas dos

progressos realizados na aua economia

Gluliaho respondeu I geral.

BERNARDINO MACHADO
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Os allemães recomeçaram os seus
ataques contra Verdun, aproveitou-
do o repouso que lhes concede a di-
lllinuição da offensiva franco-iiiglc-
za na Picardia c no Sonimc. A sua
artilharia torna a bater, com grande
violência, as principaes obras da de-
íesa externa da gloriosa praça, que
ha mais de cinco mezes victuiiosa-
mente resiste ao formidável embate
das melhores tropas germânicas.
Uma versão allemã, posta cm cir-
culação nos últimos dias, opina que
a offensiva occidcntal está detida.
Podem ainda os franco-iiiglczc.-; rea-
lizar algumas tentativas pàrciacs
com exito e modificar, aqui c além, a
situação das suas linhas; mas está-
lhes prohibido qualquer grande ino-
vimeuto que possa deslocar sensível-
mente as posições allemãs. Dc facto,
não nos parece que a offensiva pos-
sa ir mais além; nem tal era a iiileii-
ção dos alliados, quando iniciaram as
operações no oceidonte. O seu pro-
posilo era exercerem uma pressão
vigorosa sobre os allemães, conscr-
yal-os sob a ameaça de incessantes
ataques e impedil-os dc se reorgani-
zarem ao oriente para entravar a
marcha destruidora dos russos. Es-
bc propósito está conseguido; nem
tuna só divisão foi retirada ainda do
território francez; Iíihtlenliiirgò c
Lisingen não puderam ainda recc-
Der os reforços que constantemente
solicitam para cobrir a linha do Búg
c deter os moscovitas. Uma outra
razão, que justifica o mcthodo fran-
cez, é a consideração dos graves
prejuízos que á França adviriam
duma terrível offensiva no seu terri-
torio. As tres regiões em que se di-
vide a "fronte" — Picardia, Chain-
pagne e Mosa — são as mais ricas

¦ da Republica; representam o centro
das industrias mineira, viticola c la-
bril. A offensiva exigiria a destrui-

. ção systematiça de cidades, fabricas,
pontes, canaes, vias-ferreas, de tudo,
emfim, que representa valores c.ic-r-
mes. Não quer a França inutilizar
os meios da sua futura reconstitui*-
ção econômica, preferindo adoptar
processos mais morosos, uas menos
prejudiciaes. A guerra não se faz
itôa, mas com os olhos no porvir;
pouca importância teria uma victo-
ria, si ella privasse a França de
vencer amanhã a Allemanha ua ba
talha econômica que se seguirá á
guerra actual.

E', pois, da Rússia que os alliados
tudo esperam, neste momento, c na-

.quillo que propriamente concerne á
situação militar. O ímmcnso império
moscovita está manobrando de mo-
do a não atraiçoar estas esperanças.
Os seus exércitos continuam a mar-
cha victoriosa, sobretudo na Volhy-
nia e na Galicia, com uma rapidez
que desconcerta os adversários. Os
telegrammas do dia referem o dom!-
nio total dos moscovitas sobre o no
Sokhod, onde os allemães tinham
improvisado a defesa de Kovel; as
silas vanguardas chegaram cm frente
de Vladimir-Volynski. importante ci-
dade que dista 12 léguas de Kovel, á
qual está ligada por uma via fer-
rea; na Galicia, os exércitos que to-
maram Brody estão agora nas nas-
centes do Screth c approximam-se
pouco a pouco de Lemberg. O grupo
de exércitos austriacos que cobria a
Galicia desappareceu depois da oceu-
pação da Biiljovina; são os allemães,
quasi exclusivamente, quem stistcn-
ta com imnicnso esforço^ a resísten-
cia a um inimigo, cuja enorme su-
perioridade numérica lhe permitte
todas as atldacias. Apesar da rapidez,
de acção dos moscovitas, importa
não acreditar que a campanha c:3c2-
ja a pique de decidir-se; tem eilcs
como objectivo oecupar a Galicia.
pelo menos até ao Dtmajeç e dali
ameaçarem o coração da Áustria;
ao norte, cuniprc-lhes reconquistar u
Polônia; tudo isto exige ainda lon-
gos mezes, perseverança de esforços
e sacrifícios enormes. Mas os ali ia*
dos estão manejando, com exito in-
•discutível, uma outra arma, do. ef-
feitos tremendos: o bloqueio estreito
dos impérios centraes. E' provável
que as possibilidades econômicas
austro-allemãs se cxgottem muito
antes que as suas possibilidades mili-
tares. Tambem por ahi se pódc che-
gar á paz, com mais certeza, talve.',
do que pelas batalhas cm que ni-
lhucs dc homens se dcgladiain.

Prosegue a intensa lueta entre o Stochod supe-
rior e o Styr - Os teutões tentam oppor a mais
tenaz resistência ao avanço das forças moscovitas

Os fossos vencem todos os obsía=
colos encontrados na sna marcha

O bombardeio reduziu alguns dos bairros de Brody
a um montão de ruinas - As avançadas dos
exércitos do czar approximaram»se de Stanislau

Foi gravemente ferido o coronel Komseroff
Os planos do general Brusíloff desnorteiam o
marechal Htndenburg - Os aviadores inglezes
realizaram proveitosas incursões - Os francezes
consolidaram as suas novas posições no Somme

l slniiie e gsíé fle sai de Francisco José
Os telegrammas do ''Correio Paulistano"

->??<-
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Assignaturas
Dli jlO-Jli. A 31 DE DEZEM-

HIIO DE 1010  12?5ÜÓ
As nossas assignaturas vencer-se-ão a

81 do dozombro.

E' convidado 11 comparecer 11a adiul-
nlslração deste Jornal p sr. João Bnlrtip
Sobrinho, nosso ex-agente no bairro tio
Bra/, para recolher o saldo cm ecu 110-
der.

E' lambem convidado a recolher o sul-
do cm seu podei', na Importância dc ...
717$Süü, o nosão ex-agente em Santa líi-
la. tio Passa Quatro, sr, João Bnptisin
Matlcso,

O PREÇO DOS JORNAES INGLEZES
LONDRES, 1 — Devido ao alto custo

do papel, os dlrectores dos jornaes da
tardo do Birmingham e Wolverhamptori
resolveram augmentar o progõ das suas
folhas, a partir do segunda-feira próxima.

O numero quo valia atfi agora melo
poimy valera, daqui em deante um penny.

I*EI»A AVIAÇÃO
COPBNHAGÜB, 1 —• Uma noticia pro-

cedente da Áustria informa hoje havei
sido feito prisioneiro, nas vizinhanças de
Kawoncza, um official francez, <iuo havia
voado desde a fronteira de leste do seu
paiz, num trajecto de 2.000 kilometros,
dirigindo-se para Ròvno. Esse official
perdeu finalmente o rumo, por causa da
neve, descendo no território Inimigo, 011-
do procurava escapar, quando foi eaptu-
rado.

O arojado piloto começou a chorar,
vendo o erro que havia commcltido ao
descer.

O seu objectlvo era, segundo parece,
tirar pliotograpliias e lançar folhetos íi
terra.

AS PEIIDAS DA AÍ,I,KMAN*I1.\
AMSTERDAM, 1 — O jornal "Do Tele-

grat" publica hojo a traducção do um
folheto de que b autor Ilormaini Roso-
meier, antigo redactor político do "Berli-
ner Morgon Posl".

Esso curioso folheto diz, entre outras
cousas, o seguinte:

"O povo deve sabor a verdade. A
Allemanha já perdeu nesta guerra 
1.250.000 vidas.

O numero dos prisioneiros ascende a
750.000. Faltam, alem disso, 3.000.000 de
homens, cuja sorte se Ignora, O numero
dos feridos C incalculável, pois somente
o dos homens que perderam os membros
ascendo a um milhão".

O folheto de Rosomeior circulou por
toda a Alemanha.

AS BAIXAS PRUSSIANAS
AMSTERDAM, 1 — O jornal «Nífimvõ

Rotterdamscho Courant" annuncia hojo
que as listas do baixas pmssiapas do nii-
meros 570 a 570 contêm os nomes dc
27.585 mortos, feridos e extraviados.

Segundo essa folha, as baixas totaes da
Prússia, desdo o começo da guerra, as-
condem a 2.S01.521 homens.
Vil IIEROE DO EXERCITO TRANCE/

— REGRESSO DO RESERVISTA
ANDRÉ' AUMA1TRE

RIO, 1 — A bordo do paquete "Caro-
no" chegou hoje a esta capital o reser-
vista franeez André Louls Aumaltre, íi-
lho do opulento negociante Aumaltre, cs-
tabelocldo nessa capital,

André esteve na "fronte" desde 1015,
recebendo o baptlsmo de sangue da AIsa-
eia, cm combato travado em Tliarin.

O heróico reservista recebeu graves fe-
rimemos produzidos por uma granadanvs pernas, sendo salvo pela perícia domedico assistente e pela dedicação da cn-1'ermeira, ÉUsUiiota dama da aristocracia
franceza, Nine Colsmichit, que 4 tambem
destemida aéronauta.

Aumaltre estevo no hospital de Remi-
vçnout durante tres mezes, sendo depois
reformado devido aos ferimentos que re-cebeu.

Na sua fé de officio no seu regimento
dizrTeve sempro excellentc procodimen-to, desde a sua chegada á frente, a 25 dofevereiro de 1015.

Desempenhou-se dos seus devores comzelo o alegria nunca desmentidos."
A ACÇÃO DOS "ZEPPELINS"

LONDRES, 1 — Referem para esta ca-
pitai que alguns "zeppelins" lançaram
bombas sobre as cidades da costa orlou-
tal da Gran Bretanha e sobro o estuário
do Tâmisa.

UM ZEPPELIN AIT1NG1DO
LONDRES, 1 — Os jornaes do hojonoticiam que um zeppelin reulizou hon-tem ít noite, um "rald" aos condados delesto c sueste.
O aerostatu, ao que pareço, íoi attin-

gido por tiros do canhão, tento ido a
pique.
O ASSASSÍNIO DO CAPITÃO FRYATT— O CASO DAS EVACUAÇÕES NO

NORTE DE FRANÇA
LONDRES, 1 — Na linha de fronte

brita 11 uiea puucis acontecimentos tfim
provocado tãu viva indignação 110 excr-
oito como a noticia do assassinio do capl-
tão Fryatt. Essa noticia constituo o as-sunipto do todas as conversas entro os sol-
dados, E1 unanime o sentimento de queo exercito fura pagar caro aos allemães
esse attcntad.o,

A propósito do discurso hontem pro*nunclado pelo sr, Hcrbert Asqttlth, presi-dente do conselho, na Câmara dos Com-
11.uns, em resposta a uma interpellação
do sr. Cursou, todos os jornaes discutem
a questão tias represálias.

O "Daily Telegraph" diz que a nação

O IMPERADOR DA ÁUSTRIA GRAVE-
MENTE ENFERMO

LONDRES, 1 — Segundo informam de
Zürleli, o Imperador Francisco José apa-
nhou um grando resfriado, na occaslão
em que assistia d, revista das tropas, na
guarda da explanada do eastello de
Schoenbrunn,

O resfriado teve complicações o os me-
dicos da família estão alarmados, ro-
ceando quo o Imperador, dovldo a avan-
cada edade, nfio resista ií, moléstia.

AINDA O RAID CONTRA A
INGLATERRA

LONDRES, 1 — O Presa Bureau an-
nuncia quo não so registou nenhuma per-
da do vida, nem aceldonte pessoal, no
curso do rald aéreo realizado hontem, &
noite, pelos dirlglvels allemães, contra a
costa orental da Inglaterra.

AS OPERAÇÕES NO OCCIDENTE
PARIS, 1 — O aviador Lcnolr abateu

um aeroplano 1 nlmigo, qno cnlilu nua
suas linhas, no norto de Verdun. E' essa u
quinta iniu.-lilna abatida por Lcnolr.

Os nossos aviões atacaram outra ma-
china porto do Etalin. Esse apparolho,
quo cahiu, so espatifou ao attlnglr o solo.

Ao norto do Somme, os Inimigos, não
prosogulruin 110 seu ataque.

A' noite, 1an norte do Avre, depois de um
vlolonto bombardeio, tentaram os nilo-
mãos levar a effeito dois ataques Inespii-
radris ãs posições aluadas na região do
Lihons. Essas investidas fracassaram.

Na margem direita do .Mouse, a lueta
de artilharia aUlngiu extrema violência,
4 noite, na região da obra de Thiaumont.
Asslgnalou-so uni bombardeio com obuzes
do grando calibro contra o bosque do Fu-
min e La.Lauíffie. O Inimigo fez arrobou-
tar tres minas uo ocslo do Foiit-á-Mous-
aon o no sector de Fleury.

Ocoupíinios a margem sul dns tres ca-
vernas, 0111 fronte daa nossas linhas.
A EXECUÇÃO DO CAPITÃO FRYATT

— AS REPRESÁLIAS DOS INGLE-
ZES

LONDRES, 1 — O "Daily Mltll" ap-
prova a declaração do tur. Hubert As-
qulth, promeltondo uma vigorosa acção.

Esse jornal aconselha quo ella soja Im-
mediota o propõo a conflscação das pro-
prlcdadca germânicas existentes no im-
perlo brltannlco, que so elevariam, sú no
Reino Unido, a 140 milhões dc libras.

A eonflscação púde ser feita sem dif-
ílculdade nem delongas.

As propriedades lnglczas na Allemã-
r.ha elevam-so apenas a 115 milhões do
libras.

O "Times" doclara quo sustentara o
governo até ao fim, na execução da reso-
lucilo do punir os criminosos allemães.

Essa resolução devo ser claramente o
objecto <3e uma accãp combinada entro
0.1 nlllados.

"Combateremos, diz o Jornal, até ao

agosto de 1916 t
No on

RI V BARBOSA VAI A' FRANÇA —
ULTIMA HORA — URGENTE

Direita, 3-1 — Iclogramiuna recebido» ho-itom il
líinlii intorniiiin que u "l.iiinliiiirlu Mutteoltc"
iiiiriu uinii inifluea liquidação üu mm grando u va-
ilailo stoclc ítin» Uircli», Ul.

RUY BARBOSA EM FOCO
BUENOS AIRES, 1 — Telogrammas de

Paris informam que varias personalida-
des illustres têm enviado felicitaçõoa ao
senador Ruy Barbosa, pelas suaa francas
declarações em defesa do direito contra a
prepotência. Tambem foi recoblda em
Buenos Aires a noticia do que Ruy Bar-
bosa recebeu um convite para Ir a Fran-
ça.
O RAID DE ZEPPELINS CONTRA AS

GOSTAS BRITANNICAS
LONDRES, 1 — (Official) — Nin-

guem foi morto nem ferido no rald du
zeppelins hontem, nos condados do lesto
o atieste.
CONCEITOS DE HOMENS IL-

LUSTRES SOBRE A
FRANÇA

PARIS, i - "Le Journal" abriu
uma "cnquêtc" entre as altas perso-
nalidadcs tios paizes, quer alliados,
quer neutros, sobre o que pensavam
do esforço da França e da sua situa-
ção moríil perante o numdo.

Os reis da Servia e do Mon tone-
gro, o presidente do conselho c o
ministro da Guerra da Rússia, o pre-
sidente do conselho da Bélgica, o ai-
mirante Jcllicoe, o gencralissimo Ca-
dorna, o general Cario Porro, o sr.
Affonso Cosia, o embaixador do Ja-
pão em Paris e outros exprimiram a
sua admiração pela França, pelo sou
glorioso exercito, pela tenacidade,
abnegação e grandeza d'alma de to-
do.s os seus filhos.

Manifestaram profunda certeza dc
uma completa victoria final da libcr-
dade e do direito, obtida graças á
união intima e absoluta dos alliados.

O conde dc Romauoiics declarou
que não existe no homem sentimcii*-
to mais elevado do que o amor á pa-
tria, c quando esse sentimento attin-
ge, como na França, a mais sublime
admiração, offcrccida como exemplo
á humanidade e á historia, tanto os
amigos como os adversários devem
prestar-lhe a homenagem e a sua ad-
miração sem reservas.

O sr. Antônio Maura disse que ve-
mos um exemplo de energia c de te-
nacidade de espirito e de sacrifício,
que são outros tantos títulos dc pa-
triotismo prodigalizados por todo o
povo da França."Não sei, disse o sr. Maura, si
aqüelles que glorificam e guardam a
França, imperturbáveis e heróicos
nas linhas de fogo, têm mais mérito
do que a população civil, perseveran-
te na sua attitude indomável c silen-
ciosa.

As actuaes manifestações da alma
franceza seriam sufficientes para im-
provisar uma personalidade collecli-
va tão grande, como a attingida pc-
la França no correr dos séculos.

O escriptor Blasco Ibaficz procla-
mou que é inabalável a sua fé na vi-
ctoria da França c dos seus alliados.

Mais uma vez a França salvará a
civilização democrática, ameaçada
pelas tendências medievaes do.s im-
perios centraes.

Peres Galdós disse que a Aller.u-
nha restiscitou a escravidão no norte
da França. Essa odiosa reapparição
na guerra das hordas promitivas pro-
va que a Allemanha se reconhece
vencida.

INFORMAÇÕES SOIíRE A CAMPANHA
DE LESTE

LONDRES, 1 — Segundo communica-
ções recebidas pela Agencia Retitcr, as
inundações do rio Dnlestor, quo cobrem
uma extensa área, estão Interrompendo
as operações militares naquella região, o
quo pcrinltto fis forças austríacas, que ali
so encontram, ir oin auxilio dos exércitos
dos impérios centraes em lueta nos so-
ctoros do Kovel, AVladlmli* AVolynslt, da
Bukovina o An, Transylvanla, ondo so
desenrolam actualmento grandes comba-
tes. Adeantam as roforidas Informações
quo as pessoas, quo ainda permanecem
em Wladlmir Wolyiisk, estão morrendo
de fome. A libra de pfto negro custa dois
shllllngs. A escassez dc vivei-os é tão gran-de que os habitantes da cidade começam
a comer cães o gatos, o que dou logar ao
desenvolvimento de uma grando epidemia
de febre typholde.

NA FRONTEIRA I10LLANDI.ZA
AMSTERDAM, l _ Um guarda da

fronteira hollándeza matou hojo um jo-ven do 17 annos, que tentava passar pelalinha divisória um contrabando do oloo o
margarina, produetos quo pretendia ven-der aos allemães.
CONTINUAM OS 1NSUCCESSOS AUS-

TRIACOS
LONDRES, 1 — Telegrãpham do Pc-trograd: A lueta prosegue intensissinia

entre o.Stóchòl superior o o Styr súpo-rior, ondo os .austríacos tentam oppOr amais tenaz o obstinada resistência aoavanço doa russos.
listes, vencendo todos os obstáculos

atravessaram aquello rio em diversos
pontos, cansando aos austríacos enormes
baixas.

fim, do"rosVoVmao7'lImpãB.T'Ho7uVi-.^13'nt.1'0. os P',|f,1°nelroa encontra-so o

ficou por tal modo sacudida com a noti-l A Gcrmania é a massa, ao passoi-.t .li. ! i iv i !¦-, mi».-., i ,» .1..  . .... ' *¦ ,

que a r rança e a chanima, e o espi-
rito immortal, que vencerá a mass.-*.,
a matéria perecível.

O sr. Graça Aranha diz que á
guerra actual é o conflieto entre; o
principio da autoridade absoluta e o
principio da liberdade.

Assim sendo, como poderia o Bra-
sil, paiz latino, nação do continente
da liberdade, manter-se neutro neste
conflieto?

A guerra appareceu no Brasil co-
mo a renovação da lueta sem tre-
guas entre a civilização e a barbará.

A França decidiu victoriosamente
na guerra pela victoria do Mame,
grande gênesis do seu triumpho. A
gloria da França é eterna.

O sr. Eliliú Root declarou que a
independência è o dominio de si mes-
mo, o habito do sacrifício, e a disci-
plina, durante os combates longos e
desesperados, sustentados em prolda liberdade e das tradições gloriosasda historia nacional, fizeram do ca-
racter do povo francez uma revela-
ção para o universo inteiro e inftin-
diram coragem e esperança a todos
aauelles que têm íé no futuro.

cia do fuzilamento do .commandanto do"Brussels", quo não mais so contentara
com uma polillca do atemorlzafifib quoadio o castigo dos culpados, autores dotão detestáveis crimes.

Depois do varias considerações, esse
jornal pede (pio se fixo desde jã o modo
de punição.

O "Morning Post", alludiiido parti-cularrhõnto á evacuação imposta em Rou*
balx o Lillo ás mulheres o crianças, diz
que os allemãea parocem não comprehen-
der quo tornaram a França impiedosa, a
Rússia implacável, e quo a Inglaterra,
lenta em se irritar, assim como foi lenta
em combater, continuará a lueta até queo inimigo seja anniquilado.

A Inglaterra sympatliizá com o gritodo vingança da França e comprehendo
que, alem da destruição do militarismo,
os alliados devem exigir a compensação
integral pelos crimes diabólicos pratica-dos pelos allemães.

O publicista sr. Harold Cox escreve no"Daily Graphlc" um artigo, dizendo quoos Instigadores dos crimes commettidos
são pessoalmente responsáveis o devem
pagar a sua culpa. São elles: o sr. Be-thmann-Hollwcg, chanceller do Império,
offlclalmento responsável pela Invasão daBélgica; os membros do grando estado-
maior allemâo o os membros do Almi-rantado, mas, em primeiro logar, o kal-
ser, quo devo sofírer a pena reservada
aos assassinos. pelo3 assassinio que Bane-
clonou,

remos prisioneiros allemães, cm represa-Ha.
A Idéa do confiscar o dinheiro allemâo

para Indomnlzar a família do capitão
Fryatt tambem não 6 uma solução oom-
plota. Mas uma cousa é certa, b saber
que a condcmnacao flo homem que au-torlzo o reglmen dos crimes allemães asentença quo fôr pronunciada será coníir-
mada por todos os povos alliados, reuni-dos em um tribunal.
O ANNIVERSARIO DA GUERRA

PARIS, i — Faz hoje dois annos
que Guilherme II declarou rotas as
relações com a Rússia, desencadean-
do a guerra curopéa.

A Allemanha pensava vencer os
seus adversários em tres mezes.

Dois annos, entretanto, sao -assa
dos, sem que conseguisse cila abater
nenhum adversário. Ao contrario,
encontra-os em frente delia, indubi-
tavclmente enfraquecida, mais uni
dos e mais fortes, assentando-lhc
terríveis botes, que constituem aus-
piciosos presagios para o terceiro an
no dc guerra, que agora começa.

Os jornaes parisienses commen-
tam o anniversario da guerra nesse
sentido

O "Matin" considera caracteristi-
co a imprensa inimiga neste dia dc
commemoração empregar todos os
recursos, para reconfortar a opinião,
deixando transparecer a prcoecupa-
ção do porvir.

O "Matin" põe em contraste com
esse facto a firme decisão e a con-
fiança inabalável dos nossos gene-
raes e dos nossos ministros.

O "Excelsior" mostra aos alliados
a Allemanha visivelmente prostrada,
a Turquia c a Áustria gravemente
attiligidas c a Bulgária pouco segura
e todas dão aos allemães, bloqueados
pelo mar e ameaçados a leste e ao
oeste, por tres grandes potências,
prcoccupaçõcs diariamente maiores.

ORDEM DO DIA DE JOFFRE
PARIS, 1 -— O "Boletim dos Exércitos''

publica a seguinte ordem do dia do ce*
neralíssimo Joffre:

"Soldados da Republica! Começa o
vosso terceiro anno de guerra, Ha dois
annos sustentais, sem desanimo, o peso
do uma lueta Implacável. Fizestes mallc-
grar todos os planos dos nossos Inimigo».
Vencostc-os no Marne, dollvestc-os no
Yser o batesto-os no Artols o na Cham-
pagne, emquanto elles dubaldo buscavam
a victoria nas planícies russas. Mais lar*
de, a vossa victoriosa resistência, numa
batalha de cinco mezes, quebrou o es*
forco allemâo deante do Verdun.

Graças A vossa pertlnatt bravura, os
exércitos dos nossos aliados pudoram
forjar armas, cujo peso os nossos Inlnii-
gos sentem hoje em todas as frentes le
combate.

Approxima-so o momento cm que. anti
o nosso embato communi, se demolirá o
podor militar allemâo.

Soldados da Franca! Podeis orgulhar-
vos pola obra que já consiimmastcs.

Estais decididos a levnl-a no seu ter-
mo, A victoria é corta. — (u) Joffre."
AS FABRICAS DE MUNIÇÕES

NA INGLATERRA
LONDRES, ino Ministério das Mu-

nicões annuncia quo fornm declaradas
sob a administração do governo mais con-
to e vinte o quatro fabricas. O numero
total dos estabelecimentos • fiscalizados
polo governo elova-so presentemente a
4.052.
A VIDA EM PARIS — OS ALLEMÃES

ESTÃO SENDO RECIÍASSAOOS DA
FRANÇA ~- UMA ENTREVISTA
DO JORNALISTA .LUME MORSE

RIO, 1 —. Chegou hojo a esta capital
a bordo do vapor "Garonne" o jornalista
Jaymo Morse, quo fez parte da commls-
são de propaganda do Brasil na Euro-
pa.

Entrevistado por um vespertino, o sr.
Jaymu Morso disse que a vida cm Paris
está normalizada.

Os theatròs são freqüentados como ou-
trora, mas apenas os do gênero alegre.
Os èspectaculos começam mais cedo para
terminar ás 23 horas, devido ft insuffi-
ciência da illuminação publica, e fi. falta
dO ,*'UtOS.

Os eabarets e casas de chá íecham-so
ás 22 horas e mela.

Escassciam seriamente na capital da
França o álcool o o assucar. Muitos arma-
zens não têm nem slquer um leilo deste
produeto, que está sendo vendido a um
franco o 40.

O álcool custa dois francos o 50.
O entrevistado declarou que o Brasil

multo tem ganho eom a guerra o multo
mais ainda ganhará, quando terminar o
conflieto, fornecendo as madeiras Indis-
pensavois para : as roccnslntcções.

O fumo já está constituindo um negocio
magnífico para o nosso paiz.

Sú a "Regle française" comprou ft
Bahia, uo anno passado, cerca de 10
milhões de fardos do fumo, no valor dc
12 milhões de francos.

Quanto ao avanço dos francezes, o sr.
Morso disse quo os allemães estão sendo
levados de vencida, perdendo dia a dia
excellentos posições.

E' Já grande o desanimo que reina nas
hostes tou tônicos.

Na sua vinda atravessou a Hespanha,
que está repleta de allemães que gastam
d larga, pagando a libra a vinte pesetas.

Na fronteira do Portugal, om VUlar
Formoso, os allemães são aos centos om
cada casa de pasto, fazendo grando es-
pionagem do quo se passa om Portugal.

NA "FRONTE" BRITANNICA
LONDRES, 1 — (Official) — Na linha

do frento ingleza, não bo travou nenhuma
acçüo de infantaria.

Os nossos aviões realizaram unia Incur-
são, lançando seto bombas sobro as 11-
chás do communicação e acampamentos
do inimigo.

Derrubamos vários aeroplanos allemães.
Desapareceram C -> dos nossos appáre-
lhos, ,

glmento de Infantaria allemã, to-do elle capturado, inelusivo o coronel ooutros officiaes superiores.
Os russos fizeram naquella região, Tios

dois últimos dias, mais do 6.0*00 prisio-neiros.
A pressão dos russos, cm direcção aKovel, se faz cada vez mais violenta.
A artilharia allemã, de grosso calibre,

bombardeou actlvamente, durante dois
dias, a cidade do Brody, reduzindo alguns
dos sous bairros a montões de escombros.

Mas ao sul, na região do Dnlcster, us
nossas avançadas approxlmnrrain-so dez
kilometros a leste dc Stanislau,

Numa das batalhas travadas naquella
região, ficou gravemente ferido o coro-
nol Koruí-eroff, recentemente agraciado
com a medalha do Ordem do S. Jorgo, o
um dos mais valentes officiaes cossacos.

Os aeroplanos do general Brusslloff
desnortearam ao marechal Hindenburgo,
o a todos os outros gencraes allemães o
austríacos.

LEMBERG VAI SER EVACUADA
LONDRES, 1 — Os Jornaes desta ca-

pitai, em despachos do Copenhaguo, dl-
zem quo Informações procedentes do
Vlenna, annttnciam que os teutões fazem
preparativos para evacuar a cidade do
Lemberg..

A "Neve Freire Presse" diz quo nu-
morosas pessoas já deixaram a cldado do
Lemberg,

OS TEUTÕES RECHASSADOS NO
STOCUOD

PETROGRAD, 1 — As tropas' russa.**
quo operam no Stochod, na região de Ve-
llekl-Kuchaiy, forçaram os teutões a ba-
ter em retirada, tendo aberto passagem
num ponto ao oeste da linha Inimiga.

Os soldados do czar repelllram todos
contra-ataques aos teutões nas regiões do
Kovel e Latsli,

>»**?¦

llfl Iso-gman
OS MINISTROS DAS FINANÇAS

E DOS EXTRANGEIROS DE
PORTUGAL

LISBOA, i ¦—i Os srs. Affonso
Costa e Augusto Soares, ministros
das Finanças c dos Extrangeiros de
Portugal, regressando da sua fru-
ctuosa excursão á Inglaterra, á Fran-
ça e á Hespanha, foram recebidos na
gare do Rocio, por uma grande mui-
tidão, que os acclamou com cnthu-
siasmo.

Depois desta manifestação, o po-
vo dispersou-sc tranquillamcnte.

Muitos correligionários e amigos
do sr. Affonso Costa, foram á sua
residência, fazer-lhe unia calorosa
manifestação de apreço e levar-lhe
cumprimentos dc boas vindas.
O MINISTRO DA MARLNHA DE POR-

TUGAL
LISBOA, 1 — Informam telegrammas

chegados a Lisboa que o Br. Azevedo Cou-
Unho, ministro da Marinha, continuando
na sua excursão pelo norte do palu, vis!-
tou Vianna do Castello o Caminha, sendo
festivamente recebido.

A DIVISÃO NAVAL PORTUGUEZA'
LISBOA, 1 ¦— Todos os Jornaes lisboe-

tas, noticiando os exercícios hontem rea-
llzados pela divisão naval commandada
pelo capitão do fragata Leotle Rogo, elo-
giam a perfeição dos -íous movimentos c
a disciplina das respectivas guarnições.
OS ALLEMÃES BATIDOS

PELOS PORTUGUEZES
PARIS, 1 — Referem de Lisboa quo o

governador geral do Moçambiquo Informa
que diversos rebocadores, quo subiam o
rio Rovtima, carregados do tropas, foram
alvo do Intenso fogo doB allemães, quo
estavam escondidos na margem esquerda
do rio.

Os portuguezes tiveram tros soldados
mortos e cinco feridos.

Dois dias depois, os portuguezes pene-
traram no Rovuma e atacaram os alie-
mãoE, nas duas margens, lnfliglndo-Ihca
grandes perdas.

Entre os mortos allemães está o offi-
ciai quo commandava as forças inlml-
gas.

AS FORÇAS PORTUGUEZAS
LISBOA, 1 — As tropas, que regressam

de Tancos, estão chegando dos respectl-
vos quartéis, no melo do grando cnthu-
siasmo.

O MINISTRO DA HESPANHA
LISBOA, 1 — O sr. Mufloz, ministro

da Hespanha, tem sido muito festejado
no Porto.

O MINISTRO DA GUERRA
LISBOA, 1 — O ministro Norton do

Mattos regressou hojo a Lisboa.
CONFERÊNCIA COM O PRESIDENTE

DA REPUBLICA
LISBOA, 1 — Os ministros Augusto

Soares e Affonso Costa, do regresso do
extrangelro, cumprimentaram hoje o pro-
sidente da Republica, com quem oonferen-
ciaram.

m t m*

A grande batalha
NAS LINHAS DA FRANÇA

PARIS, 1 (Official) — Ao norte do
Somme, a Infantaria allemã continuou a
levar a effeito contra-ataques, para ver sl
consegue retomar o bosque e a herdade de
Monacu.

Todas as investidas dos teutões redun-
daram no mais completo fracasso, com
porãas sérias para os assaltantes.

As forças do genoral Nlvolle mantêm
em seu poder as posições da margem dl-
roita do Mouse, nos Bectores de Thlau-
mont o Fleury. Continuam os duellos de
artilharia na frento do Vordun.

Os aviões das flotilhas gaulezas bom-
bardearam as usinas militares dos alie-
mães em Thionvllle, as estações forro-
viárias de Conílans e Audun-le-Roman c
o bivaque do E'talni

V ACTIVIDADE NAS FRENTES
FRANCÒ-INGLE7,A

LOiNDRES, 1 •— O quartel-general brl-
tanrileo, nii França, Informa quo os avia-
dores lnglezes, num "rald" quo levaram
a offeito sobre as linhas allemãs, lança-
ram selo mil Itlíogrammas do explosivos,
Interrompendo om muitos pontos as com-
muilleaçfiOH ferro-vlarlas do Inimigo, des-
tinindo diversos blvaques o fazendo voar
um trem o vários depósitos do munições,

Tambem a artilharia ingleza destruiu
completamente um aeroplano tillomao, na
oceasião precisa em ipio descia nas linhas
allomãs.

Sobre a zona ile guerra travaram-se
ainda muitos combates aéreos.

Os Inglezes perderam durante o com*
bato troH .'ipimi-ollios.

Na frento franceza, no Somme, houvo
grando actlviilado, tondo as tropas da Ro-
publica consolidado todas ns suas novas
posições,

O ultimo communicado official nllointlo,
publicado hojo nos jornaes sulssos, diz
que as linhas allomãs, entre o Sommo e
Longueval, estão sondo atacadas por ecI.a
divisões dos exércitos alliados.

A OFFENSIVA FRANCO- INGLEZA
PARIS, 1 — A pffon-slva dos franco

lnglezes, iniciada nõ domingo, foi seguida
du tenuzoH o violentos contra-ataques, no
tadamento na ala direita, na frento fran-
ceza.

Todos esses contra-ataques fracassa-
ram, com perdas enormes para o inimigo,
dovldo principalmente aos fogos cruzador»
das baterias situadas ás margens direita
o esquerda do rio Sommo.

O torrono conquistado já so acha soll
d.tmonte organizado.

Os resultados dessa batalha foram ex-
cellontos, sendo as perdas dos allemães
multo elevadas.

A offensiva no Somme attrahlu, pnrnesso sector, todas ns reservas allemãs, no
conjuneto dc 122 divisões, ou sejam qua-
tio quintos de Iodas ns divisões actlvas,
o quo facilita a. guerra do manobras, per-niittlndo aos russos brilhantes vlctorlás.

Vírse, assim, a importância da slmul-
taneidade das operações," cujos resultados
quotidianos estão sujeitos a vlcissltutles
Inevitáveis,

O suecesso final completo, porem, não
fi nada duvidoso.

SUCCESSO DOS LNGLEZES
LONDRES, 1 — Ao norto da aldeia do

Bazontln-Iç-Pctit, as tropas inglczns repel-
liram um vivo ataque dos allemães.

As.slgnalou-sc.um violento canhonelo dc
ambos os lados, fi, noite.

H perra te® nar
—— av ;

O SUBMARINO "DEUTSCHTjAND"
NOVA YORK, 1 — Cpmmunlcam de

Baltimore quo o submarino "Doutsch-
land" partiu hoje para a Allemanha.
UM VAPOR HOLLANDEZ SOSSOBROU

DE ENCONTRO A UMA MINA
LONDRES, 1 — O vapor correio hol-

landez "Koenlng Wilhlmina", do 4.200
toneladas, bateu numa mina, nas pro.\i-
midades da barca-pharol dc Nord llinder,
Indo pouco depois a pique. Morreram dl-
versos homens da tripulação.

A NOVA LEI MARÍTIMA ALLEMÃ
LONDRES, J — O "Daily Chroniclc"

aconselha a decluraç.ão commum e lm-
medlata do.s alliados do que não reconlic-
cerão a nova lcl .marítima allemã. o de
quo toda e qualquer tentativa futura pe-Io vigor sorá objeclo do represálias

O "Daily News" diz r|uo o Homem, que
autorizou os crimes allemães, não rorCi
coiidcmnado som ser ouvido, pois. sous
Juizes não querem ser como os allemães.
Elle respondera não para contra elle
exorecr-so uma vingança mas sim para
exorecr-so justiça.

Todas as nações aluadas approvarão a
poderosa declaração do sr. Âsqutth.

A Italia ao lado dos
1 ffllCÉ

ACÇÃO COMMUM ANGLO-ITALIANA
ROMA, 1 — Os srs. barão Sidney Son-

nino, ministro dos Negócios Extrangeiros;
Gasparo Colosimo, ministro das Colônias,
e Rennoll Rodd, embaixador da Gran-
Bretanha, asslgnaram um accOrdo para
uma acção commum anglo-italiana, cm
relação aos ''senussis", na Lybla e no
Egypto.
A LUCTA NA FRONTE AUSTRO-ITA-

LIANA
ROMA, 1 — Um communicado offi-

ciai Informa quo no dia 31 de julho, no
Valle do Astlco, o Inimigo atacou furlo-
samente as posições italianas, no Monto
Slinonl, sendo repellldo.

Foi egualmento repcllida uma tentativa
do ataque contra as posições italianas a
sudoesto do Casteloto, no planalto das
Seto Communns.

As tropas Italianas estão, ha dias, de
posso do povoado do Pariereggio, na
zona do Tofana.

No dia 30 do mesmo mez, o inimigo
bombardeou, com peças do todos os ca-
libres, as nossas posições em Forcella,
sendo contra-atacado o posto em fuga,
deixando no campo numerosos cadáveres,

MOTAS
O er. secretario do Interior despachará,

hojo. com o sr. presidente do Estado, no
palácio do governo, Us 12 horas.

A Commissão Directora do Partido Re-
publieano reconheceu o sr. coronel Eer-
nardlno Moreira da Fontoura como dele-
gado político do districto dc Bom Retl-
ro, desta capital.

O sr. presidente do Estado recebeu o
seguinte teíegramma do sr. deputado
Gonçalves Mala:

"Ao chegar ao Rio, agradeça a v. exc.
e aos dignos secretários, assim como tam-
bom ao povo paulistano, todas as genti-
lozas prestadas ao humilde representante
pernambucano (a) — Gonçalves Mala".

O sr, secretario do Interior recebeu o
seguinte teíegramma de Guaratlnguo-
tft:

"Communico a v. exc. que, apôs tres
dias de interrupção dos trabalhos escola-
res, em conseqüência do incêndio que des-
trulu o predio da Escola Normal, foi hojo
restabelecido o funcclonamento das au-
Ias, com a possível regularidade.

Embora ainda mal dominada a doloro-
sa impressão produzida polo lamentável
acontecimento, apresento a v. exc, tam-
bem em nomo do corpo docente a mais
viva expressão do profundo pesar (a) -—
Gnstão Strang, director".

O sr. secretario da Agricultura recebeu
hontem o seguinte teleRramma do NIcthe-
roy:

"Sendo este o momento de poda das
parreiras paulistas, tomo a liberdade de
pedir a v. exc. a maior quantidade possi-
vel de bacelos para plantações em Pe-
tropolis, Friburgo e Theresopolls. Cor-
dlaos saudaçOes (a) Sz. Nilo Pefiauhft".

O sr. Achilles Isella, cônsul da Confe-
deração Helvctica em S. Paulo, deu hon-
tem recepção offiolal, para commemorar
o anniversario da promulgação da Con-
stituição do seu paiz.

Entre outras pessoas foram ao consu-
lado da .Suissa cumprimentar o sr. Achll-
les Isella os srs. capitão Afro Marcondes
do Rezende, ajudante do ordens do sr.
presidente do Estado; Cândido Motta Ju-
nlor. official de gabincla dn sr. secreta-

rio dn Agricultura; dr. Mario Cardoso doAlmeida, official in gabinete do sr, s.e-cretarlo da. FazeíVda; Mario Rcys pelosr. socretario do Interior; capitão DantasCortez, pelo sr. secretario da Justiça o da.Segurança Publica; dr. Leopoldo dnFroltas, cônsul du Gúatomnlrt; Josfi fios*sor.sli, secretario do consulado da Aus-.trla-ílungrla; commendadur Daniel Milo Abrou, cônsul gorai do Paraguay';Robort ti. Kelsor, vloc-eonsul dos Rsta-dos Unidos; dr. Carlos Sampaio Garri-do, cônsul do Portugal; Ch. Blrlfi, oon-sul da França; Cl,. r.e Vlonilols, onri-nil
gorai da Bélgica; dr. von dor Hoyde,cônsul do império allctnão; A. A. ,\ Tre*vljan, cônsul da Hespanha; Bmlr'samlAr.slam, cônsul da Turquia; Sadao Mat-BumUro, cônsul gorai do Japão; Are ARoímaiin, pnr si o pela Sociedade de lio-nc-nroncla Ilelvetlca; .João Dlerberger,Heleno Mino. Dapplcs et L. Dapples Üfavre, I. RUegg, E. Chabloz, F. Stufler,Bernardo Praff, João LI. Zlmmcririar.ndr. Robort Mange, Rudolt Strolff < —car Ktoimann o senhora, Jacob KuíiniJomotrio Rittòr, Beríjainln Bluss, irritaSuter, por sl o pelo Cerclo Sulsso; pobBpplor, João Gruttor, Ignaclo MaspolíM. Klinger, Pastor Albort G. Femi, doil'Braoher, dr. Fellx Hogg, Albort Forster,J. Koenniger, Ilonrlquo Contl Burzacoítalo Riccl, Arthur Molaràgno, Antonij
, r.(1° JJ"vclrí- César, polo "Commercio

do .S. Paulo", o Wolgrand Nogueira, do''Correio Paulistano".
Mandaram cartões o telegrammas dncumprimentos ao sr. cônsul da Sulssa oasrs. Ccsar Iloffmann, cônsul da Coluni-bla; Jules Donoux, cônsul da Bélgica, cm-Santos; A. Zcrreriner, cônsul dos PaizesBaixos; Ed. Waller, vice-cônsul da Sue*cia; dr. Rudolf Kessclrlng, superlnten-dento da Sorocabana Itallway, ,;„i via-

gem; dr. líolllgcr, do Campinas; Her-matin Porrad, da Banque Française pourlo Brêsll, o outros membros da colôniasulssa do interior do Eslado.

Rcuniu-so hontem. ãs 11 horas, na saladas sessões da Câmara Municipal a JuntaApuradora da eleição fedoral realizada a 1do julho ultimo, para dois deputados aaCongresso Nacional, pelo l.o districto dos.to Estado, nas vagas verificadas com asrenuncias dos srs. Cardoso do Almeida aCândido Motta, nomeados secretários jaEstado.
A reunião, do aceôrdo com a lei, foi

presidida polo sr. dr. Wence.slaú du
Quolroz, juiz substituto, tendo compareci-
do os presidentes dns Câmaras Munlclpa «seguintes: barão dc Duprat, da capil.il;
dr. Campos Vergueiro, do Sorocaba; Feli-1cio Marcondes Munhoz, do Guarulhusj
Crestes Caparlca, do Atibaia; João Ores.tos dc Figueiredo, do Curralinho; e Ro<dolpho Novaes Vaz, do Itararfi. Serviuoomo socretario da Junta o sr. JosC Ba*
ptista Dantas, escrivão do juízo federi!
em S. Paulo.

Terminados os trabalhos da apuraçã*jt
vorificoti-so o seguinte resultado:

Dr. Carlos Augusto Garcia Ferreira,
advogado, residente na capita), 11.513 vo-
votos; dr. Antônio Carlos do Salles Junlor,
advogado residente na capital, M.543 vo.
tos; Antônio Moreira da Silva, advog.idf
resldento na capital, 1-1 votos.

A Junta expediu diplomas aos srs. Cato
ios Garcia o .Salles Júnior, suspendendo
os trabalhos ás 10 horas.

Os dois prêmios offerecidos pela í.oere«
taria da Agricultura desto Estado, na
exposição nacional de milho, couberam
aos dois lavradores paulistas abaixo mono
cíonados: Sr. E. Pilles e Irmão, residente»
em Santa Barbara, um arado "Chatanoo«
ga"; sr. Leopoldo P. Vlolra, residente ui*»
Tabapuan, uma semeadeira dupla Emcr-.
son".

Passa hojo a data natallcia de s. ni,
o rei Constantlno I, soberano da Grécia.

O sr. coronol Antônio Baptlsta da Lu*
reassumiu hontem o conluiando geral d%
Força Publica, do qual se achava afasta,
tio, por motivo de moléstia.

Ao aeto, que se dou na s';de do Com-
mando Gorai, assistiu toda a officlallda-
do dos corpos da Força Pública; Pm* essa
oceasião, tocou a fanfarra do l.o bata-
Ihão, quo acaba do sor organizada pelo
tenente-coronel Pedro DU13 de Campos.

Em nomo do sr. presidente do Estado,
o seu ajudante de ordens, major Eduardo
Lejeune, visitou o sr. commandanto Ba-
ptista da Luz. O si*, secretario da Justiça
o da Segurança Publica lambem mandou
cumprlmental-o, por intermédio do ca-
pilão Dantas Cortez.

Aos srs. prefeitos municipaes desto Es*
tado foi dirigida a seguinte circular Ao
Secretaria da Agricultura:

"Estando o governo firmemente iiile*v
ressado pelo desenvolvimento da indus-;
tria pastoril em nosso Estado o conven-í
ciüo de que essa promissora industria es-
t.t sendo grandemente prejudicada com a
matança das novilhas e vaccas com me*,
nos de 10 annos, o, portanto, cm pleno es-
tado do procriação, matança essa feita
nus matadouros municipaes, venho solici-
tar de v, s. o emprego das medidas preci-.
sas do modo a ser, quanto possível, difii-
cultado o sacrifício de taes animaes nes-
se município.

Sõ assim 11 criação bovina no Estado po-
dera progredir consideravelmente, o quo
constituirá um facto do alta importância
econômica.

Certo de (pio tão relevante assumpto
merecerá a maior attenção dessa digna
Prefeitura, espora o governo do Estado
quo essa municipalidade procuro deter-
minar as medidas precisas para que seja
proliibida a matança do novilhas e vac-
cas com menos do 10 annos, cxcepluan-
do-se, unicamente, aquellas quo apresen-i
tarem defeitos e vícios congênitos que as
inutilizem para a procriação.

Aproveito-me da opportunldade para
testemunhar a v. s. os meus protestos
do alta estima e distineta consideração."

Tondo um dos alumnos da Escola Pro-
fissional Masculina da capital perdido um
braço, em conseqüência de um desastre,
o sr. présldento do Estado resolveu con-
ceder-lho o auxilio tio 1:000?000, quantia
quo será depositada pelo governo na Cal-,
xa Econômica, devendo sahir da verba da-
quellc estabelecimento.

A terceira exposição nacional tle milha
realizar-se-á em Curytiba, 110 mez do \
agosto de 1917.

Por teíegramma do Rio, sabe-so ter si-
do aeceito pelo respoctivo jury da Expo-
slção do Bollas Artes, a realizar-so naquel-,
la capital, um bollo quadro intitulado
"Pôr de Sul" (vista de Sorocaba), exe*.
outado pelo joven pintor paulista Candl-
do Motta Júnior.

Desistindo do resto da licença em cujo'
goso so achava, reassumiu hontem o excr-
ciclo do seu cargo o sr. Thlago MazfJjjãò,'
sexto tabellião de notas da capital.

Por decreto de hontem, foi posto emi
disponibilidade, nos termos do paragra-
pho 2.0 do artigo 21 da lcl n. 1310-K, da
30 de dezembro do 1911, o dr. Bento
Enfias de Sousa e Castro, juiz de direito
da comarca do Ubatuba, i. vista do resul-i
tado da inspecção medica, de 13 do mei
p. passado.

O sr. dr. Osear Rodrigues Alves, aecre-»,
tario do Interior, visitou hontom os grupos
escolares do Triumpho e da Liberdade.

Foi nomeado o sr. Joaquim da Silvei*
ra Mello para o logar de escrivão do Jul-i
zo de paz do districto do Campos do 3oti
dão, da comarca de S. Bento do Sapuca-í
ny.

*
O sr. presidente do Estado asslgnou o

decreto acceltando a desistência que o,
sr. Josfi Cândido Fallelros apresentou, do»
cargo de escrivão de paz do districto da,'
sfide da comarca de Patrocínio do 6apu«
cahy, " ' ' """•*"' " ' I

f ' .
.* I, .' - ¦•¦:, ,.... i :. .

*.. ¦»**..-..

*a«i,i,fV-'-;_u,

«.- •^tmmtf™-**-rrnsn mrmmr ¦-—--**-*—¦ .CiC;



CORREIO PAULISTANO - Quarta-feira, 2 do agosto de 1916 3
.31 ^^

Confesso H
Legislativo i1
«3

UfilOSÂ

SENADO

REUNIÃO EM 1 DE AGOSTO

Presidência d<> sr. «Jorge Tiblrlçá

A's 13 horas, feita a chamada, vorifl-
rai-se it presença dos srs. Pudim Salles,
aabrlol do Rezende, Joaquim Miguel, Jor-
go Tiblrlçá, Luiz Flaquor, Luiz PIza, Au-
rellano do Gusmão, Albuqiierquo Lins,
Oscar do Almeida, Herculuuo do EreiluH
» Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas onze srs. se-
nadores, deixa do ser lida u acta da ses-
são anterior.

O SU. l.o SECRETARIO declara que
ntto ha expediente a sor lido.

O SU. OSCAR DE ALMEIDA — Vo-
alho agradecer a v. oxc, sr. presidente.
i ao Senado, a minha reeleição para o
cargo do 2.o secretario da mesa, assim
oomo parn n Commlssão de Instrucção
Publica e Hygione dosta alta Cnmara Le-
•glslativa.

Ainda não mo tinha sido dado o onsojo
do agradecer tão eleva du prova do apreço
doa meus nobres collegas, porque motl-
vos imperiosos me tem trazido ufuatado
dos trabalhos parlamentares üa presente
sessão.

Espero om Deus esforçur-mo por bom
cumprir os tleveres üo meu cargo, corres-
ponüonão assim A confiança dos srs. se-
nodoros.

(Multo bem. multo bom).

Foltu a segunda chamada, mela hora
dopols, não respondo mais nenhum sr. sso-
nador. Deixam de comparecer com cau-
sa participada os srs. Pontes Junlor, Car-
los de Campos, Eduardo Canto, «iustiivo
tle Godoy, Ignaeio Uchõa, Guimarães Ju-
nlor o Nogueira Martins, o sem participa-
ção os srs. Lacerda Franco, Dlno Buono,
Pinto Ferraz, Bento Bicudo, Fernando
Prestes o Pereira de Queiroz.

Não havendo numero legal, deixa de
haver sossüo. Levanta-se a reunião, do-
fiiciimdn para 2 a mesma

O DIA

Santo Affonso Maria do Llguorl, bispo,
fiorifossor, doutor e fundador da Congre-
gação dos Redomptorlstas.

Nasceu om Nápoles, no armo de 1090,
tiociindo a carreira jurídica pela sucordo-
lul.

Operou um grande numero de convor-
sõos o fundou a Congregação do Santls-
«,lmo Rédomptor, estabelecida entro nos
o que tintas synipalbiiisi conta na socle-
dado oatholloa, sondo-lhe confiados a Ba-
slllca da Apparoolda e os Santuários da
Ponha e dos Perdões.

Consagrou toda sua vida A salvação
dns almas o inspirou aos fieis uma torna
devoção á Paixão do Salvador, á Sagrada
Eucburistla e A Virgem Mão de Deus.

Empregou as sobras de seu tempo de
pregação du palavra do Deus á compôs!-
çüo do um grando " 

'numero de obras de
tlieologla o de piedade, sendo incluído por
Pio IX no numero-dos doutores du Egro-
Ju Catholica.

Morreu om 1787.
GOVERNO METROPOLITANO

Aviso n. 10!)

Missa em suffragio da alma de d. JosO
do Camargo Barros.

De ordem do s. exc. revmo. o sr. arce-
bispo metropolitano, coinmunlco que no
illa 4 de agosto corrente, ás 9 horaa, na
Cathedral provisória, será celebrada mis-
ea do requiem em auffrugio da alma do
pranteado sr. d. Josfi do Camargo Barros,
ultimo bispo de S. Paulo, transmlttlndo
nn revmo. elero secular e regular, bem
como aos fieis em geral, o convite paru
assistirem a es.i.! piedoso acto,

S. Paulo, 3 dc agosto de 1910.
Conego dr. João Martins Ladeira,

Secretario do arcebispado.

Sr. Bnflii de Eiits
Oa ara. senador Lacorda Franco, sona-

dor Alfredo Ellia, dr. Washington Luis,
deputado Freitas Vnlle, doputado Álvaro
tle Carvalho, senudor Luiz Finquei-, dr.
Bento Bueno, dr. Eugonlo Egns e dr. Ra-
mos de Azovodo foram eleitos mombros
da com missão promotora da construcção
do um mausolfio BObro o túmulo do Inol-
viduvel estadista, sr. dr. Bernardíno de
Campos.

Nesse sentido, ss. exes. receberam o ae-
gulnte offlclo:

"Como mombros componentes du com-
missão promotora do uma homenagem
pofithunia uo inolvldavol estadista dr.
Bernardíno de Campos — a erceção do
uni mausolfio sobro a campa daquollo sau-
doso finado —, cumprimos o grato dever
de communicar quo v. exc. foi eleito para
a comnilssão executiva encarregado, da
roforlda homenagem.

Servlmo-nos do ensejo paru assegurar
a v. exc. u nossa solidariedade e dedica-
do concurso á sympathlõa Iniciativa, ora
confiada á digna oommlssao executiva.

De v. exc. criados o obrigados. — Dr.
Álvaro G. Rochu jVüovodo, chefe politico
ãu Consolação; coronel Francisco Anto-
nio Pòüroso, chefe politico da Liberdade;
coronel João Antônio Jullilo, chefe poli-
tico du Bella Vlstn; capitão Matheus For-
reira do Andrade, chefe político de Bu-
tiintan, e Sebastião Porelra de Moraes,
correspondente do "Corroio Paulistano";
na Consolação, Bella Vlata o Butantan."

Ctaica social TO M.

A taxa lc caiatazias

ApresentaQão de
i "•(tuerlmontos.

ORDEM DO DIA

projectos, IndioaçõeB

CÂMARA

O.a SESSÃO ORDINÁRIA EM 1 DE
AGOSTO

Presidência tio sr. Antônio Lobo

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Abelardo
Cosar, Américo dc Camiioa, Antônio Lobo,
Arthur Whitakor, Ascanio Cerquoru, Au-
i;uato Barreto, Erasmo de AsBumpcão,
Francisco Sodrfi, Thomaz de Carvalho,
Gabriel Rochu, Guilhcrmo Rubião, João
Martins, Machado Pedrosa, Alcântara Ma-
chaão, Freitus Valle, Josfi Roberto, Traja-
no Machuüo, Almeiãa Prado, Josfi Vlcen*
te, Júlio Cardoso, Jullo Prestes, Campos
Vergueiro, Mario Tavares, Olavo Gulma-
rãea, Paulo Nogueira, Podro Costa, Theo-
philo de Andrade, Vicente Prado, Carva-
lho Pinto e WÍadlmlro do Amaral, Deixam
fle comparecer com causa participada oa
«rs. Amando de Barros, Coriolano do Ama-
ral, Darlo Ribeiro, Gabriel Junqueira,
Voiga Miranda e Procopio de Carvalho, o
som participação os srs. Accaclo Piedade,
Alfredo Ramos.', Ctizemiro du Rocha, Sal-
les Júnior, Azevedo Junlor, Ataliba Leo-
nol, Claro César, Joaquim Gomtdc, Pe-
rolta do Mattos, Rodrigues Alvos, Laurln-
do Minhoto, Rodrigues de Andrade, Plinlo
de Godoy e Raphael Prestes.

Abro-sc a sessão.

O SR. 2.0 SECRETARIO K; a acta da
sessão anterior, que 6 posta em discussão
<s som debute approvada.

O SR. l.o SECRETARIO dá conta do
..eguiulo

EXPEDIENTE

Ofllislo do prefeito municipal de ti. Luiz
ilo Pórahytíhgà, explicando os motivos que
Ueterminaram a representação do juiz de
üireito du comarca de Parahybunu, sobre
o. cobrança tle impostos no bairro da Mar-
Etellada, — A' Commissão do Estatlsticn.

Idom, do l.o juiz dc paz de S. Luiz do
I araliytinga. explicando as razões por que
túm sido cobrados impostos, pelas auto-
rldades daquello município, no bairro da
Miirmellaãa. — A' mesma commlssiío.

Petição da Associação Commerclal de
Campinas, solicitando modificações na lei
n. 1.485, de 12 do dezembro do 1915, na
parte em que so refero ao imposto de
commercio. — A' Commlssão de Fazenda.

E' posto om discussão, e sem debate
»j.provudo, o parecer n. 4, ãeste nnno, Hão
-¦m sessão anterior o impresso.

Piissa-se A

ORDEM DO DIA

Entra om l.a discussão, e é sem debato
approvado, o

PROJECTO N. 1, DE 1910

prorogando o prazo para aa installa-
ções domiciliares de cxgottos em Santos c
S. Vicente.

O SR MARIO TAVARES (poln ordem)
requer,.e a casa concede, dispensa de ln-
terstlclo, afim de sor.o projecto incluído
soa ordem do dia da sessão immoãiata.

Nada mais havendo a tratar, levanta-se
a sessão, designaân para 2 a seguinte

ORDEM DIA

3.n âlscusaão do projecto n. 1, deste an-
no, prorogando o prazo para as installa-
ções domiciliares de exgottos em Santos
e 8. Vicente.

PELAS ESCOLAS
ESCOLA DE COMMERCIO«ALVARES PENTEADO"

Reuniram-se hontem, em sessão, os
contadorandos deste anno, aíim de deli-
berar aobre a eleição do paranympho,
orador offiolal da turma o commlssiío en-
carregada da organização do quadro de
•.ormatura.

O resultado apurado foi o seguinte:
paranympho, sr. Horaclo Berllnok; ora-
dor. contadorundo Luiz Seraphlco; com»
jilssllo, Fernando Hrescak, Amadeu
Perroni, Flavlo da Rocha Silveira, Luiz
Soraphloo e Waldemar Ramos Schu-
bert, » •

ESCOLA NORMAL PRLMARLV DA
OAPHAJ.

Ficaram assim organizados aa commla-
ijõtid encarregadas de organizarem os let-
tojriH da entrega solenne dos diplomas
aos professorandos deste anno:

Quarto anno A — Presldonte, Fran-
cisca Meira; thesoureira, Edith Qlbson;
««cretaria, Flavia Bonilha.

Quarto anno B — Presidente, Alda
Paimarães; thesoureira, Elza Rhelnard;
flücrotívria, Messias Barbosa.

Aviso n. 108
ROMARIAS

Para evitar deslntòlligericlas futuras,
i.ianãa o exmo. sr. arcebispo metropolita-
no communicar que não se pOãe tolorar o
uliusti de substituir os suffragloa ãa Egro-
Ja pelua romarias a túmulos ou monu-
mentos, embora de pessoas multo respei*
laveis e tle grandes morltos. Alfim disso
mando s. exc. prohibir qualquer romaria,
sem quo tenha precedido licença Impetra-
da na Curla Metropolitana, na fôrma das,
Constituições das Províncias Eccleslasti-
cas Mcridlonacs do Brasil, na. 810, 847 e
848.

S. Paulo, 2 de agosto de 1916.
Conego tlr. João Martins Ladeira,

Soeretario do arcebispado,

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO
Provisões de dispensa do impedimento

para a parochia de Bragança, a favor de
Waldomiro Guilherme da Silva e d. An-
toniii Maria do Sousa.

Idom do oratório particular, para a pa-
rochla de Santa Cocilla, a favor de Ova-
lho Fava e d. Genoveva Salomone.

Idem do dlsponsa do um proclama pa-
ra a parochia de Santos, a favor do Inda-
lecio Alvares de Bonzfi e d. Amparo VI-
dal.

Idem do procissão oom lm -.gens na fes-
ta do Senhor Bom Josus no bairro da Bo-
caina, parochia de Santos.

NOVA MATRIZ DA CONSOIiAOAO
Por motivo de força maior, foi antecl-

pado o festival om beneficio da nova ma-
triz da Consolação, no Theatro Munlcl-
pai, sendo; mareado para o dia 4 do cor-
rento.

Acliviim-so os preparativos afim do que
attinja o festival o resultado quo se es-
porá.

Faltando apenas o telhado o mais ai-
guns serviços ligeiros para a abertura do
novo e majestoso templo, dentro om bre-
ve, fi multo justo quo todos os cathollcos
ao congreguoni pura a realização desse
dosiderul um.

O operoso viga rio da parochia, conego
dr. Mello o Sousa, não poupa esforços
para que so inaugure a nova matriz, vi.';to
como a actual, provisória, 6 por demais
acanhada pura receber o grande numero
do fieis mie pura ali so dirigem, afim de
cumprir seus devores de plodade.

Tudo leva a crer que, no dia 4, A noite,
haverá umu enchente no Theatro Muni-
cipal. 8

ARCHIDIOCESE DE S. PAULO
Afim dc representar a archidioceso de

S. Puulo, por occüsião da posse do sr. d.
Sebastião Leme, arcebispo do Olindu, se-
guirá, no diu 8 do corrente, para o Rio,

dali para o Recife, o sr. conego dr. Mel-
lo o Sousa, vigário da Consolação.

INDULGÊNCIA DA PORCIUNOULA
De accordo com o aviso n. 107, do go-

verno metropolitano, foram designadas
todas aa egrêjas, matrizes, os oratorloa
públicos ou seml-publicos, existentea no
arcebispado, para quo ahi, do meio dia de

atfi á meia noite do 2 de agosto, possam
oa flea lucrar a Indulgência da Porclun-
cuia, tantas vezes quantas visitarem 03
referidos logares pios.

E' condição para se lucrar esta Indul-
gcncla quo os fieis recebam prfiviamente
os sacramentos du confissão o da oommu-
nhão o devotamente orarem seguindo a
Intenção do Sunto Padre. As orações po-
dem ser 5 pudre-nossos o 5 Ave-Marlas,
ou outras equivalentes.

As pessoas pertencentes a conununlãa-
dos religiosas e vlvondo vida em com-
mum, poderão lucrar a citada lndulgen-
cia, visitando a ogroja própria, ou, na
falta desta, o próprio oratório doméstico,
om que se conserve o SS. Sacramento.

Oa fieis, privados por qualquer motivo
do tão lnslgne beneficio espiritual, noa
dins acima Indicados, o poderão lucrar,
desde o melo dln do sabbiitlo, 5 do agos-
to, utó íi mclu noite do domingo, fl,

Attendendo áa dispoalçõea do "Motu-
Próprio" o decreto, supracitados, nas re-
feridas egrejaa e oratórios, no dia deter-
minado para se lucrar a indulgência, oa
revinòs, parochos e capellães recitarão a
ladainha do Todos os Santos, precedlãa da
invocação do seraphlco patriarcha B.
Francisco de Assis:

"Sancte Francisco, Ora pro nobls";
oranão pelo summo pontífice, pelo elero,
por toda a egreja, terminando a cerlmo-
nla eom a bençam do SS. Sacramento.

NOVA MATRIZ
Devido aoa esforços do sr. conego Mel-

reliea Freire, digno vigário do S. JoHo
Baptlsta, Já foram Iniciadas as obraa da
nova matriz, sob a dlrecçto teohnloa do
sr. dr. Herlbalão Siciilano.

O novo templo serft edlflcado na praça
Senador Morae-i Barros, no meamo local
em que se acha a matriz provisória.

CONGREGAÇÃO DA I. CONCEIÇÃO
Na próxima quinta-feira, 4 do corrente,

haverá na sêfle da Congregaçllo, uma reu-
nl&o extraordinária, ás 20 horas, para
tratar de asaumptos Importantes.

MATRIZ DE VILLA MABL1NA
Iniciar -so-4, amanhã, áa 18 horaa, o

trlduo solenne, que procedera, A festa da
padroeira da parochia, Santa Generosa,
a reallzar-ae no próximo domingo, 8 do
corrente.
SAJNTÜâltIO DO CORAÇÃO DE MARIA

Com grande oonoorrencla de ílols, co-
moçou hontem, ás 18 e HO, a tradicional
devoção do Sagrado CoracAo de Maria,
que prosoguirã durante todo o mez de
agosto.

. Haverá diariamente, áa 18 e 80, naquel-
le Santuário, reoltac&o do terço, canto da
ladainha lauretana, sermão e bençam do
SS, Sacramento.

Üa nossa edição da noite, de hon-
tem:

O entliusiasmo com que as classes
interessadas acompanham os meno-
res movimentos do governo e do
Congresso, em favor da defesa da
nossa producção agrícola e industrial
deixa antever para breve uma nova
phase dc trabalho bem orientado e

profícuo.
No meio do desanimo que come-

cava a reinar em certos núcleos de
actividade, attingidos subitamente
por enormes damnos, oriundos da
crise, a acção official é recebida co-
mo tun balsamo reconfortaute, eomo
estimulo opportuno ás fontes de ri-
queza latentes ou paralysadas.

E' que, num propósito decidido e
sincero, as promessas não têm sido
meras palavras ao vento, mas cada
uma dellas é seguida de acírtadas
medidas no terreno pratico.

Assim é que quasi todos os alvi-
tres, consignados na plataforma do
illustre presidente deste Estado e na
sua recente mensagem, estão sendo
objecto de sério estudo por parte
dos elementos delibcrantcs, não tar-
dando que muitos se convertam em
feliz realidade.

Mas, problemas existem, cujo exi-
to depende, não só do esforço da ad-
ministração e do poder legislativo
de S. Paulo, sinão como também,
ás vezes exclusivamente, dos pode-
res federaes ou da iniciativa pri-
vada.

Um delles, de indiscutível alcance
para a lavoura, tão onerada de tri-
butos, é a reducção da taxa de ca-
patazias, cobrada pela Companhia
Docas, sobre o café embarcado no
porto de Santos.

E' uma questão controversa, lon-
gamente debatida na tribuna e na
imprensa, e sobre a qual se têm ma-
nifestado autoridades conspicuas.

Conhecedor de todos os argumen-
los trazidos á baila, conscio da sua
imiuensa responsabilidade na delibe-
ração que ia formular, seguro de que
estava agindo com inteira justiça, o
Congresso Nacional decidiu, afinal, o
anno passado, approvar uma disposi-
ção reduzindo de 300 para 90 réis a
taxa de capatazias.

A noticia deste acto do Congresso,
divulgada por todos os orgams de
publicidade, muitos dos quaes a lou-
varam com calor, produziu, como
era natural, verdadeiro júbilo aos in-
teressados.

ANIVERSÁRIOS
Fazem iiiinoa hojo:

O menino Jullo, filho do sr. Durval
Azevedo;

o menino Josfi Maria, filho do finado
dr. Josfi Maria Bourroul;

a menina Maria Luiza, filha do sr. Ju-
lio Brenu;

a senhorita Clotllde, filha do sr. Ho-
raclito Caluby;

a senhorita Zutolka, filha ão ar. coro-
nel Francisco do Almolda Nobre, proprle-
tarlo nesta capital;

it senhorita Alzira, profossorunda pola
Escola Normal o filha do finado sr. Fran-
cisco Vieira tle Sousa;

a senhorlla Maria, filha do sr. Fran-
cisco Mello;

:*. senhorita Llll, filbu do sr. Antônio de
Abreu:

11 sra. d. Mercedes Lisboa Bcng, esposa
do sr. dr, Walter Seng, clinico nesta ea-
pilai:

a sra. fl, Leòníihá Pereira de Sá, espo-
sa tio sr. João CorrOa da Sllvn o Sá;

a sru. il. Therõza Ourique Rodrigues,
esposa do sr. Antônio de Paula Rodri-
giieu;

a sra. d. Maria Josfi de Siqueira Urnn-
dão, esposa do sr. Ismael de Oliveira
Brandão!

o sr. dr. Itippolyto da Silvu Pilho;
o sr. Hugo Tapajoz;
o sr. Antônio Leito de Oliveira, func-

clonarlo publico;
o sr. Kmilio Alves Ferreira;
o sr. João Antônio Ferreira, soclo ia

firma Martins Costa e Comp.;
o sr. dr. Sebastião Perucho;
o sr. Josfi Baptisla Poreira Bastos,

funecionario da Central do Brasil.

Fez iiniios hontom a gontll senhorita
Helena Arantes Franco, filha do sr. VI-
gllttto Franco o sobrinha do sr. dr. Altl-
no Arantes, Illustre presidente do Es-
tado.

NUPCIAS
Contraotaram cusamento ne3ta capital

o r. Leoviglldo Camargo de Azevedo o a
senhorita Antoniu Salinas, dilecta filha
du exmu. sra. d. Rita SanfAnna Suli-
nas.

FESTIVAL BENEFICENTE
Umn iniciativa hiimitnltarlu

As alumnas do Conservatório Dramatl-
co o Musical realizarão no próximo dia
14, ás 18 horas e meia, no salão daquella
sociedade, uma festa em beneficio da
viuva do indítoso Candlão Isalas, vioti-
ma ão horrível ãosastre ão Rocinha.

E' üo esperar que a essa festa affluam
todos aquelles que, num bello gesto ãe
caridade, desejarem prestar o seu auxl-
lio á familia do desventurado operário,
que em condições tão dolorosas ficou so-
torrado 110 fundo dn cisterna futldlca. /

As senhoritas Nenu de Camnrgo e Maf-
ria Ameliu de Almeida, ás quaes se devo
essa sympatiilca Iniciai: n, tiveram
gentileza de trazer-nos' um convite par/a
a festa.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-se nesta capital o sr. João F.

Silva Braga, odjunto do grupo escolar
Iguape.

Enconlru-.se a passeio nosta cidade/
sr. dr. Alberico Panollo, advogado no
de Jnnelro,

NECROLOGIA

Já se passaram, porém, muitos me-
zes e até agora, que se saiba, o poder
competente, que é o governo da
União, não exigiu que a empresa ar-
rendataria dos serviços do nosso por-
to principal desse cumprimento á
lei.

O que se nota, com pesar, é que a
agricultura paulista, que exportará
neste exercício cerca de dez milhões
de saccas de café, o fará com o des-
embolso de alguns milhares de con-
tos, que bem poderiam servir para o
seu custeio e desenvolvimento e de
cujo pagamento a desobrigou, por
lei, o Congresso da Nação.

O governo do E9tado, extranhan-
do a anomalia, já interpoz ha tempo
os seus bons officios junto ao fede-
ral, pedindo a sua attenção para ella.

As providencia3 reclamadas não
appareceram, todavia, e a empresa
das Docas continua a cobrar a taxa
antiga, como si os poderes públicos
nada houvessem resolvido em con-
trario.

Em casos como esse, como se vê,
não bastam o esforço e a acção de
S. Paulo.

Confiemos, porém, que, deante dos
damnos causados e das reiteradas re-
clamações dos prejudicados, não se-
ja procrastinada por mais tempo a
execução da utilissima medida.

Falleceu hontom, ás 17 horaa, a inno-
cente Antonlet.v'<iíha do sr. Raul 8. No-
guelra, e sobrinha do sr. A. Dutra tto-
guelra, auxiliar da Casa Garraux.

O sahlmento fúnebre roaliza-so hoíjo,
ás 10 horas, aahindo o feretro ãa rua. de
S. Joüo, 348, para o cemitério Municipal.

Falleceu ante-hontem, em Santa Lu-
cia, município de Araraquara, ondo fOra
em visita a um dos seua filhos, a vone-
runda sru. d. Francisca L. do Campos
Bittencourt.

A extineta era mãe doa sra. Octavlano
Bittencourt, chefe do cscrrptorio das In-
dustrius Reunidas F. Mulnrozzo; Bento
Bittencourt, phurmaecutico cm Santa Lu-
cia; Joüo Bittencourt, resldento em Cum-
pinas; e das uraa. dd. Ermellnda Bltten-
court Multa, casada com o sr. dr. Fran-
cisico dc Toledo Malta, e Isaura Bltten-
court Prado, esposa do sr. Ellslarlo Pra-
do, Inspector do Thesouro Municipal do
Campinas;; avô dos srs. drs. Edgard To-
ledo Malta, promotor publico de Parahy-
buna, e J. M. de Toledo Multa, engenhei-
vo da Repartição do Águas o Exgottos
desta capital; ;dos srs. Dagoberto, Ary,
Igor, Calo, Flavlo Bittencourt; Condorior,
Raymundo e Ellslarlo Prado Filho; daa
senhoritas Cotinhu, Zenaldo, Araey, Sa-
rah o Qulninha Bittencourt.

O corpo, que chegou a esta capital em
carro especial, ligado ao trem daa 7 ho-
ras o 3 minutos da Paulista, ora espera-
do, na estação da Luz, por grande nume-
ro de parentes e amigos da família en-
ltitaãa.

Formou-se em segulãa o corlojo, dirl-
glndo-so á necropole da Consolação, em
cuja capeila ficou o corpo dopositaão.

Em virtude do um ãesejo expresso d 11
finada, não foram depositadas coroas.

Hoje, ás 8 horas, será o corpo d udo á
sepultura.

•
Falleceu hontem, ás 13 horas e

meia, nesta capital, a exma. sra. d.
Rita Antonia da Silva Serra, viuva
do sr. Antônio de Camargo Campos.

A extineta era madrinha do sr. An-
tonio Bittencourt Filho, director da
Companhia Cinematographica Brasi-
leira, em cuja casa residia.

O corpo seguirá hoje, pelo com-
boio das 9 horas e 35, para Limeira,
em cuja necropole será inhumado.

O feretro sai da rua S. Vicente de
Paulo, n. -20, para a estação da Luz,
ás 8 horas e meia.

MISSAS FÜNEBRES
Na egreja do Sagrado Coração de Je-

sua foi rezada hojitem, ás 8 1)2 horas, a
missa por alma do sr. Francisco Vieira de
Sousa.

Entre as pessoas prosentes notavam-ao
os sra. jVrthur Vieira de Serpa, Jullo Viel-
ra de Serpa, João N, Sorpa, sraa. Eathor
Vlolra Serpa, Alzira Vieira Sorpa. d. Isa-
bel de Serpa e Paiva. Ologario Paiva o
sra., Horaclo Paiva, dr. Joaquim Augusto
Forrolra Alves, dr. Mudo Costa. dr. J0S.0
Silveira, dr. Josfi Augusto de Queiroz e
exma. sra.. Gastão Roque da Silva. Alva-
rc Neves da Ronha, João Silveira Junlor,
Agostinho S. Pinho, Joaquim Alvos Gar-
rido, Antônio Wencealau Carneiro, exmos.
Brás dd. Candolarla Toledo. Alice Tolo-
dc, senhorita Maria Falotto e multas ou-
trás pessoas.

TfJKF
IIIPPODROMO CAMPINEIRO

Projecto do Inscrlpçfio para as corridas
a so realizarem, no dia 0 do agosto, no
prado do Bomílm:

"Abertura" — 800 metroa —¦ 100$000 o
20$000.

Corvantos, 58 Itllos; Sibéria, 62; Cabrl-
to, 52; Tubarão, 47; Matto Alto, 46; Fu-
zlloiro, 40.

"Imprensa" — 1.450 motros — 300J000
o OOSOOO.

Aboul, 51 kllos; Aoroo, 49; Gazeta, 62;
Ibirubfi, 52; Blscala, 50; Bohomlo, 49;
(Jurdingo, 40; Dlavollno, 40.

"Esperança" — 1.000 motros — 200*,000
o 40$000.

Cáspio, 51 kilos; Culepino, 61; Marfim,
52; Piiclni, 48; Corvantos, 45.

"Combinação" — 1.200 motros — 260$
u r,o$ooo.

Tiingará, 64 kllos; laubouu, 64; Clrtra,
63; Pul!, 52; Thals, 50; Isor, 50.

"Derby Club São Carlorise" — 1.600
metros — 350300(1 e 70$000.

Clci.ro, 47 kllos; S. Clemente, 49; Bu-
i*lty, 64; Rubi, 52; Corsn, 45.

"Hlppoãromo Campineiro" — 1.600
metros — 400$000 e SOÇOOO.

Eclipse, 54 kilos; Zlgomar, 52; lago,
53; Pitllifi, 54; Azulfiit, 50; Abricot, 62;
b'enifii.0. 54.

"Mogyuna" — 1.700 moti-03 — 1:000$
e 200ÍOOÓ.

Buclcless, 58 kllos; Soneto, 56; Poliu,
50; Slxponce, 56; Goldon Spurs, 53; St.
Uipiaii, 52; Sornotto, 53; Abricot, 50;
Eclipso, 51; Fonlaiio, 51; Jollotte, 53.

As IiiHcripçõos oncerram-3o hoje, fts 19
lioras, na secretaria do Hlppodromo.

A dlrecíoriu do Hlppodromo Cam-
plnelro resolveu perdoar a fulta ão Jo-
ukey L. Oliveira c multar ern 100$000 o
Jocitey J. Morchiol, por não tor compa-
recido na Beasão da dlrectoria, afim de
prestar informações.

FOOT-ISAI.L
MATCH ENTRE ACADÊMICOS

E' certa a vinda do um scratch de
acadêmicos do Rio de Janeiro para dlspu-
lar um match amistoso com um team de
acadêmicos do S. Paulo.

Oa scratches, salvo modificação de ul-
tima hora, aertto os acgulntes:

Academicoa Paullstaa — «\gonor (F. D.
S. P.); Lofêvre (E. P. S. P.), Carllsto
(F D. S. P.); Chuidlno (M. C), Octavlo
(F D. S. P.), C. Moraes (E. R. S. P.); Ce-
sar (F. D. S. P.), Demo3thenes (M. C),
Maurício (F. D. S. P.), Oscar (M. O,
Zonzo (E. P. S. P.).

Reservas: Camlllo, Maciel.
Acadêmicos Cariocas — Cazuza; Pinda-

ro, Nery; Laís, Adhemar, Vlltaça; Mene-
zes. Arnaldo, Gumercindo. Uiemer, Zfizfi.

•

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS
iVTULETICOS

Hoje, áa 20 horas, nu sfide social, reu-
ne-so a commlssão do syhtBeanclá da A.
P. S. A. *

Connulssão do Fool-hull
Em sua reunião du segunda-feira, a

commissão de foot-ball, da Associação
Paulista do Sports Athleticos, dentro ou-
trua resoluçõea tle ulta importância, to-
ini.ii nt. «ec. uin los:

Fazer Jogar os matches adiados por
motivo da ida a Buenos Airea do acratch
braailolro, em dias do semana, sendo, um
om cada semana, na ordem Uo cnlendarlo
do campeonato do corrento anno;

nomear uma commissão composta dos
sra. dr. Benedlcto ilontonegro, Octavio
Lara Campos o Henrique Leffivre, que de-
vorá acompanhar os trainings do scratch,
liara formar o team definitivo quo deve-
rá jogar no campeonato "Rlo-S. Paulo";

augmentar do cinco minutos cada. half-
time dos matches dó campeonato, que se-
rão de quarenta minutos em vez de trin-
taVcliicb; como atfi agora tSm sido;

determinar a próxima aexta-felra e do-
mingo para trainings do scratch, sendo
que, no domingo, sorá ás 14 hora3, em
logur do match quo ao devia realizar a
essa hora, entro os segundos teama da
A. A. Mackenzie o A. A. du3 Palmeiras,
e quo aerá realizado áa 9 horas.

™™i£2!i Ind partBl fla Loi
e í§aSé«5§i!

MUNICIPAL

A oompanhla dramática ít-ahceza, dirl-
gldtt pelo celebre actor Lucicn Guitry,
devo estrear-so neste theatro a 7 do cor-
ronto com a comedia em 4 aetos ão Al-
fred Cupus, "La Vclno", uma dus peças
quo mala suecesso alcançaram ultima-
mente no Rio.

O Uluatri» artista desempenhará o Pa-
pel do .Tullmi Broard.

A empresa Walter Mocchl publica hoje,
na seeção competente desta folha, um
annunclo a respeito da asslgnatura aber-
ta para 8 rficllus, quo a "troupe" fran-
oezu pretende dur nesta oapltal.

S. JOSÉ'

A companhia Ruas deu, nas duaa ses-
soca do hontem, a rovlata do «bostumea
portuguezes, "Do capote e lenço", cujo
desempenho agradou; como das outras ve-
zea. Os dois espectnculoa foram bastante
concorridos,

 Hoje, nas duas sessões habltuaes,
a revista paulista, om 2 actoa e 9 qua-
dros, "A Picareta", original de Augusto
Gentil, musica de Paschoal Porelra. Eis
como foram distribuídos oa papeis:

Toronclo Muttoso (O Picareta), J. Oen-
Ul; Boliemio antigo, A. Rodrigues; Mira-
pollo, J. Silvu; Guurda-clvlco, .1. Prata;
1'anquelro do bicho, O observatório, Au-
rello Ribeiro; Cabo eleitoral, Cocbero-
tior, Correu, P. de Amorlm; Malandro Sa-
rado, O cavaãor, O zelador do museu,
Josfi Victor; Palhaço, Pery, E. Noronha;
üarçon, Gabiru", Empregado, A. Miran-
da; O geronto, .1. Roldão; Canção fran-
ceza, Pery, Alnbanca, Peixoto; Popular,
Um cavalheiro, Um artista, Auxiliar do
museu, A. Filho; l.a moda, Italiana, U
chiste, Mugda Arruda; 2.a moda, Hespa-
nhola, O espirito, Carmon, Carmen Oso-
rio; 3.a moda, Maria Amélia, A graça,
Zulmira Miranda; 4.a moda, l.a artista,
Itogateira, Pollo Preta, Altla Teixeira;
A tradição, lida Stichinl; Blsbllhotoira
Sciencla, Josephlna Soares; Costureira,
Murla Neves; Maxixeira, Sra. visitante,
Pelle Bruncit, Adelaide Costa; 2.a artista,
Diz-que-diz, Derthii Miranda; Pelle Mo-
rena, Umu cocotte, O Guimarãoa. — Es-
pirltos, Grupo, Dezena, Centena, Milhar,
03 relógios, Passeantes, Cocottcs, Fregue-
zes de cabaret, Aventureiros, Costureiras,
Creolua e Academicoa, etc.

A reviata ao compõe dos seguintos qua-
dros: l.o, Mansão espiritual; 2.0, Lagrl-
mas o saudades; S.o, Novas e velhaa; 4.0,
Mlradouro; 5.0, Ruas e Ruas; O.o, A
Casa da Sogra; 7.0, Buracos e picaretas;
- o O homem do dia (apotheoso),

ÍRIS theatro

Neste freqüentado cinema exhlbe-se
hoje o magnífico film dramático "Maja

ou "As chiunma.s do destino", em oinço
longos aetos, alfim do "Gaumont Jornal
(ns. 8 e 9).

Bctjisto ie arte

is
x -mfV^rn.

Essas machinas estão-se tornando
cuda vez muls uteis. Alfim da vunta-
gem que olla offerece sobro a escrl-
pta á mão, que nem sempre 6 clara,
ainda ha vantagem íiuilor, que fi, sem
duvida, a economia de tempo. E o
tompo, na vida commercial como em
todas ns actividades, fi ás vezes tão
precioso como o dinheiro. O nego-
ciante que nüo possue em seu estube-
lecimento uma miichlnii dc. escrever
se obriga u trasladar a suu correspon-
dencla pura o copladòr, Essa copia é
sempre imperfeita o sem nitidez. Os
caracteres ficam Imprecisos, difflcul-
tando por isso a leitura. O copiador,
de resto, absorve, com rubrica e sei-
lus, algum dinheiro que poderia ter
um emprego mais útil. Com u machi-
na de oscrevor esses Inconvenientes
desappareceni, porque o mesmo es-
forço empregado em fazer a corres-
pondoiiclo fi aproveitado paru a copia
com uniu enorme economia de tempo
o uma pequena economia, de. dinheiro.
Sõ essas duas vantagens bastavam
para consagrar a machina de eacre-
ver, si não houvesse ainda outras
ogunlmente notáveis. O advogado, o
commerclante. o escriptor, todo o ln-
dlvlduo, cmfim, necessita possuir
uma dessas muchlnus. As retlucções
dos jornaes, aa repartições publicas,
as casas de commercio, todos os esta-
beleclmcntos não podem prescindir
dellas impunemente. A sua adopção
Impõe-se. O capital que empata na
compro de umn machina 6 sempre
um capital bem ompregudo. A escolha
da marca fi também uma questão Im-
portanto. As melhores marcas encon-
tram-se na Casa Pratt, á rua Direi-
tu, 19.
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Theatro Municipal
A conferência de mlle,

Juanita de Frezia

A CARNE
Boletim do Matadouro Munioipal de S.

Paulo — Movimento do dia l.o do agos-
to de 1916.

Foram abatidos 94 bovinos, 118 suínos,
18 ovinos e T vitellas.

Foram inutilizados t suínos; 10 pul-
mões, 2 fígados, e 2 Intestinos delgados de
bovinos; 10 pulmões, 4 fígados e 2 Instes-
tlnos delgados de suinos; 5 pulmões, 1 fl»
gado o 1 intestino delgado de ovino.

Iiiutilizaçõea: i suínos, por oystlcerous;
1 suíno, por tuberculose; 2 mocotós, por
lesões de aphtoae e 1 língua.

Emblema do carimbo -— "Morreoa",

E' hoje que se realiza, no Theatro
Municipal, a conferência de mlle.

Juanita de Frezia, do Vaudeville, de
Paris, em beneficio da Obra dos Re-
formados Francezes.

A conferência foi escripta expres-
samente, para esta "tournée", pelo
illustre acadêmico francez Brieux, o
autor dramático universalmente co
nhecido, que soube transportar ao
theatro as mais discutidas theses so-
ciaes contemporâneas. E, como uma
conferência de Brieux não pôde dei-
xar de ser uma licção para todos, eer-

tamente o Theatro Municipal se en-
cherá, hoje, para escutar mlle. Fre-
zia, sobre cuja clara e impeccavel
dicção nos contam maravilhas.

Após a conferência, serão feitas

projecções cinematographicas da ba-
talha de Verdun, em "film" inédito
do Ministério da Guerra de França,

que autorizou mlle. Frezia a servir*
se do material official, tendo cm vis-
ta o sympathico fim da sua viagem
a America do Sul.

EXPOSIÇÃO DIO PINTURA DE D. IJER-
TUA WORMS

Por informações que recebemos da vi-
zlnha cidade tle Santos, sabemos quo fi
magnífica a impressão que tfim recebi-
do os innunieros visitantes da exposição
dc pintura a oleo, aberta numa sala do
Polytheama "Rio Branco", pela talento-
sa artista paulista d. Bertha Worms.

Outras não podiam ser, por certo, tis
noticias a respeito, visto estar do ha mui-
to firmada a reputação artística duquel-
Ia dlstincta senhora, cujo talento se ac-
centua em tfilas que figuram, nüo só-
mente nas galerias particulares de ai-
guns amadores, como também no Museu
do Estado, na Plnucotheca, em vários pa-
lacetes e estabelecimentos de ensino des-
ta cidade, Rio e outras capitães conside-
radas como verdadeiros contros do arte.

Assim, não é de extranhar que a exi-
mia artista obtenha actualmente em
Santos os merecidos elogios da crlticr e
colha os appiausos dos entendidos na-
queila difficil arte.

Dus quarenta e tantas tfilus expostus,
diversas já foram adquiridas, o que 6
um bom indicio do desenvolvlinonto ar-
tistico de Santos. *
EXPOSIÇÃO OOMMEMORAT1VA DO

CENTENÁRIO ARTÍSTICO
Dentro do poucos dias abrlr-sc-á, na

Kücola Nacional de Bellas Artea, no Rio
do Janeiro, a exposição commemorativa
do centenário do ensino artístico no Bra-
sll.

Do nosso Estudo concorrem aquelle
certamen alguns artistas e não poucos,
amadores u que já nos tomos referido.

Sabemos que lambem concorrerá a gra-
ciosa senhorita. Cinira Conceição Mora-
lo, applicada alumna do d. Bertha
Worms.

Os trabalhos apresentados no Rio pela
joven artista constam de tres tfilas a
oleo, representando figuras do natural,
entre as quaes se destaca pelo uouro da
confecção e fineza de acabamento, um
auto-retrato que nos causou multo boa
ImprcTüo.

CONCERTO
A conhecida artista Leda krrera,

soprano do theatro Costanzi, de Ro-
ma, realizou hontem, á noite, no sa-
lão do Conservatório, o concerto que
organizou em beneficio da Cruz Ver-
melha Italiana.

A distineta artista deu muita ex-
pressão a todos os números que can-
tou: Casta Diva, da "Norma", de
Bellini; ária do terceiro acto da "Ai-

da", de Vcrdi; "In 
quelle trine mor-

bida", da "Marion", de Puccini, e
"Ária do suicídio", da "Gioconda",

de Ponchielli.
Entre os executantes que tomaram

parte no concerto, destacou-se tam-
bem o professor Autuori, que execu-
tou a primor as seguintes peças:"Berceuse", de Grieg; "Pasquina-

da", de Tirindelli, e "Villanella", de
Dinorzak.

Leda Errera e os demais interpre-
tes receberam calorosos appiausos.

A concorrência foi regular.

Visita dos deputados federão?
que se acham nesta capital -
Vários exercidos da Infanta-
ria e da cavalaria - As for**
ças desfilarão depois pela
avenida Tiradentes

Os deputados federaes srs. V espn-
cio de Abreu, Álvaro Botelho, Ribei-
ro Junqueira, Bento Miranda e Ni-
canor Nascimento, que sc acham
nesta capital, de regresso da sua ex-
cursão pelo interior do Estado, vÍ3Í-
tarão hoje, ás 8 horas e meia, em
companhia dos srs. dr. Primitivo
Moacyr e Florencio de Abreu Net-
to, os corpos da policia aquartelados
na Luz.

Ss. exes. serão recebidos no quar-
tel pelo commaudo geral, comman-
dantes dc corpos e todos os officiaes
disponíveis.

No pateo interno do quartel estará
formado, com uma seeção da banda
dc musica, o primeiro batalhão, que
effeetuará algumas HcçÕes de gy-
ninastica e esgrima de baioneta _.
evoluções de escola de batalhão, fi-
nalizando o exercício com um mane-
jo de arma.

Em seguida, os illustres visitantes
percorrerão todas as dependência!
do edifício.

O director da escola de educaçãc
physica apresentará, no respcctiv(
pavilhão, as secções de esgrima e d(
gytnnastica, e mandará executar ai
guns exercícios. O corpo dc cavalla
ria aguardará a chegada dos itinc
rantes no picadeiro aberto e effcctua
rá também diversas evoluções e exer
cicios de equitação.

No quartel estarão presentes, du
tante a visita, o chefe do serviço sa
nitario e os officiaes do corpo d(
saude.

Terminada a visita, as forças for
inarão na avenida Tiradentes, na s.
guinte ordem:

Primeiro batalhão, sob o comman
do do tenente-coronel Pedro Dias d«
Campos, com uma seeção de metra
lhadoras. A' retaguarda da banda
formando seeção, estarão postado
os atiradores classificados no ultim_i
concurso, sob o commando do offi
ciai atirador de primeira classe, alfe
res João Dias dc. Campos, do quint.
batalhão.

Segttir-se-ão o segundo batalhãc
sob o commando do tenente-corone
Domingos Quirino Ferreira, reforça
do com uma companhia de alumno
cabos e com metralhadoras; um cot
po misto, sob o commando do tenen
tc-coronel Ghrysantl.o Guimarães
formado por uma seeção de alumno
officiaes, seeção dos 3.0, 4.0 e 5.0 ba
talhões e da guarda civica, pessoa
das metralhadoras, sem peças, _e um
companhia do corpo de bombeiros, (
finalmente, o corpo de cavallari'
com dois esquadrões, sob o commai!
do do major Coriolano de Alnieidí

As forças desfilarão pela avenidí
deante dos visitantes, recolhendo et
seguida ao quartel.

Delegacia Fiscal
Movimento de hontem:

Requorlmontos despachados:
De Antenor do Campos Moura, pedir

do levantamento de caução. — A' conti
dorln; do barão de Bocaina, pedindo ei
camlnhamonto de requerimento. — Façi
se o expediente; da Companhia Paulial
do Estrada do Eorro. pedindo pagt
monto de 232$800, de passagens fo:
nobldas. — A' contadoria; de Candii
Andrtas Schmldt podlndo certidão.—1
contadoria; de Domingos Marontos, sobi
pagamento do multa. — Deferido, reme
iu o processo á colloctoria; de Espocioi
Rosa do Vulo, pedindo para ser expedlc
titulo definitivo de pensão. — A' contad.
ria; de Izeltla jVdelina Soares, pedlnt
habilitação de montepio para um filt
menor. — A' contadoria; do Jeronyn
liustos, pedindo pagamento de porconti
gom de multa. — A' contadoria; de J01
Rodrigues Cordeiro, reclamando sob:
pagamento de porcentagem de multa. -
A' contadoria; de Jullo de Almeida B
òudo, pedindo pagamento dc porcentage
de multa. — A' contadoria; de Lázaro
do Burros, pedindo pagamento de juros.-
A' contadoria; de Luiz Chlachla, pedim
pagamento de juros. — A' oontadori.
do Luiz Ramazzotto, pedindo pagamon
de MOSjOOO. — A' contadoria; do Mar
Perdigão Saavedra, pedindo aforame
10 de terrenos de marinha. — A' cont
iloria; do Manuel Leite Pinto, pedlni
levantamento def lança. — A' collectorl
do Maria Joaquina da Conceição, pedim
aforamento de terrenos de marinha. •
A' contadoria; da S. Paulo Rallway Cot
pany, pedindo pagnmento do 103*,380.
A' contadoria; da mesma Companhia, p
dlndo para ser solicitado credito. — .
contadoria; de Serafim Leme da SU.
pedindo aforamento de terenos de mas
nha. — A' contadoria; da S. Paulo Trai
way Light and Power Comp. Ltd., I
dlndo encaminhamento de requerlmen
— A' contadoria.

Hoje, 2.0 dia utll, realizam-se os pai
mentos aos flscaes do Vlação e Empre/'
e Faculdade de Direito.

AUDIÇÃO DE CANTO

A provecta professora ínitie, Ben-
saude realiza a 4 do corrente, ás 14
horas, no salão do Trianon, uma au-
dição de canto, em que tomarão par-
te algumas de suas discípulas.

O programma consta dos seguiu-
tes números:

Primeira parte:
Cimitiére de campagne — Hahns

Senhor Heitor Prates; Desiderio
di fanciulla — Chopin; Fanfare —
Schumann — Senhorita Marina Fon-
seca Rodrigues; Pensée d'automne

Massenet — Senhorita Carmita
Mendes Gonçalves; Amore, amore...

Tirindelli — Senhorita Laura
Dias; Le rosier — Nevis — Mine.
Gttiomar Seabra Ferraz; Les deux
grenadiers — Schumann — Senhor
J. Wordword; Mignon — Beetho-
ven -- Senhorita Marina Fonseca
Rodrigues; Ária de Senta (Vascello
Phantasma) i-s Wagher iri Mine,
Zilda Macedo; Angelus, duetto *—

Chaminade — Senhores Heitor
tes e James Wordword; Conto:
Hoffmann (Barcarola) — Offe
— Mme. Zilda Macedo e se:'
Fonseca Rodrigues.

Segunda parte:
Lolita — Btizzi Peccia -

Fileta do Amaral; Cavatina di "1

Pasquale" — Donizetti — Mo
Guiomar Seabra Ferraz; Caro I
me (Rigoletto) — Verdi — Senho
ta Carmita Mendes Gonçalves; A
gothica (Damnazione di Fausto).
krlioz — Senhorita Marina F011

ca Rodrigues; Prólogo dos "Pail

ços" — Leoncavallo — Senhor H
tor Prates; Polaca (Mignon) —-l**
mas — Senhorita Laura Dias; %
(Dinorah) —; Meyerbeer — 3f'
Zilda Macedo; Ária delle carte
(Werther) — Massenet — Seri' |
ta Marina Fonseca Rodrigues; ü*'
to delle rondinelle — Thomas <i.
nhorita Laura Dias e J. Worcíií»
Guarany (duetto) — C. Gomei,,
Mme. Zilda Macedo e SantinoliV
natasio.
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ÍNTERSOi
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 1—A policia da l.a clroums-

crlpção effeetuou a prisão do pintor José
¦ Augusto, que roubou diversos materlaes á

'."Companhia Constructora", no valor de
1*7509000; Na Recebedorla do Rendas foram
•despachadas durante o me/, de julho íln-
I do. 732.629 saccas de café, sendo:
[Café paulista  683.1-tl

Gafe mineiro
V í Caf6 paranaense»

48.05
531

Total 732.621)
Os direitos arrecadados em moeda pa-

j^pel attlngiram a 2.449:202$346. 'nsssim
. discriminados:
^Paulista 2.285:666$034
¦ Mineiro  162:2935172
i Paranaense 1:2425540

.'•íi

!,

A sobretaxa de francos ouro, durante
j mez, foi de 3.5C2.570, sendo:
Paulista  3.415.705
Mineiro  146.871

Durante o mesmo mez, foram despa-
"liadas 4.958 saccas de cafés baixos, 11-
fres da sobretaxa de francos, para portos
naclonaes.

 Esteve multo concorrida a missa
hoje rezada na egreja do Rosário, por
motivo do 25.o anniversario do consórcio
lo sr. Augusio Mundel com a exma. sra.
¦Vniella Mundel.

Foi celebrante o revmo. conego Martins
Ladeira, secretario do arceblspado, que
fez uma comiuovonte pratica. Nn, capella dc Santo Antonio dc
Jlsboa, na antiga praia do Embaré, foi•esada hontem missa de 7.o dia suffrn-
rando a alma da venerando senhora Ma-¦iana Ribeiro Corroa, viuva do conselhei-

e senador Manuel Francisco Corrêa.
im dos grandes vultos do Império, o tlu
lo coronel Manuel Ribeiro de Azevedo
lodré, corretor de café da nossa praça, e
lo dr. Leoncio Corrêa.

 Entraram hoje em Santos 51.76S
secas de café, sendo na Recebedorla de
tendas despachadas 25.662 saccas.

 O agente Vlllarlnho, da Policia
Jarltima, prendeu nesta cldnde o indlvi-
luo Juvenal Martins, que na noite de

do mez passado aggredlü com um ca-
ilvete n Bernardo Domingos.

 Pelo vapor "Catallna", chegaram
loje a este porto 10 Im ml gran tes, sendo
manhã esperados 30 pelo "Hollandla".

 Hoje .'is 11 horas a meretrlz Ju-.eta Alvares, residente X rua Martlm Af-onso, tentou suicidar-se. atirando-se aoíar-em frente a estação das barcas doíuarujft.
Sendo salva Julieta foi apresentada aor. Vieira de Campos, 2.0 delegado.

 Sob a presidência do dr. Costa eUva, juiz da 2.a vara, deve Instalar-se
manhã a quarta sessão do Jury do cor-snte nnno.

 Os vales ouro do Banco do Brasil"
o taxa cambial para pagamentos de di-sitos em ouro na Alfândega são dc31|Õ4. sendo o ágio do 2$163 por 1S000uro.

Campinas

Ribeiri-To Preto
VARIAS NOTICIAS

RIBEIRÃO PRETO, 1 - As eoiumla-¦es encaregados da organização dos pro-mos festejos da Sociedade Legião Bra-
/loira jã levaram a effeito varias reu-

JiJes 
a respeito daquolle assumpto.

B Segundo o que se affirma, os referidos./ stejos vão ostentar um brilho verdadji-
1 mente excepcional.

Para ser conseguido o máximo resulta-' possível, as varias commissões estãoii.balhando .letivamente.
i ~ "A Cidade" cont!nu'a a recebeirios donativos em favor da família dennliilo Isaias, o desvénturàdo poceiro deoclnha.

—— A Prefeitura designou o prazo d»do julho a 15 de agosto para as re-«nações referentes ao lançamento doiposto predial.-** • Os revmos. padres agostlnlano-
etendem. Iniciar no dia 25 do fluente:z mponentes festividades religiosas nomplo de S. JosC.
—- Pretende seguir hoje, polo tremcturno, para a Capital Federal, ond-erce as funeções de parodio da egrejatt. 8. da Luz, o revmo. padro Orlan-Motta, ex-secreinrio deste bispado erociado compositor de musicas llthur-:ae.
Aquelle dlstincto sacerdote velu a estaInde, afim de visitar os seus lnnumerosu gos.
O revmo. padre Orlando teve a genti-
•flst«naZer.U,!na Vislta 00 c<*i'responden-
do "Correio".

VARIAS NOTICIAS
CAMPINAS, 1 —- Procedentes de RI-

belrão Preto, chegaram hoje a esta clda-
do, pelo nocturno da Companhia Bo-
gyana, os deputados federaes Justlhlano
•Jorpií, Bento Miranda, Alberto Mnra-
iihãò, Mondbhça Martins, Oetavio Man-
-labelra, Pedro Lago, Nieanor do Nasci-
mento, Alvnro Botelho, Hermen„gildo de
Moraes, Celso llaymu, Vespucio ue Abreu,
¦augusto Pestana o Cersnr Vergueiro,
acompanhados do sr. tlr. Antonio Poni-
Io, inspeetor geral da Companhia Mo-
gyana,

Na gare foram ss. exes. recebidos polo
jr. dr. Heitor Penteado, prefeito munici-
pul, e Ornar Magro, vereador, dirigindo-
se para o restaurant da Estado, ondo lhes
lol offerecido chocolate.

Os excursionistas foram X necropolc
di. Fundão em visita ao túmulo do sau-
doso campineiro general Francisco Gly-
Curlo, visitando ainda o Instituto Agrono-
mico, Centro de Sciencias, Paço Munici-
pai e os pontos pittorescos da nossa cl-
dade.

A's 9 horas, os parlamentares embar-
caruni para Limeira, de onde se dirigirão
para Piracicaba,

 A Companhia Mogyana entregou
boje X baldeação da Paulista 20.234 sac-
cas de cafí!, despachadas paru Santos.

 Foram hoje reabertas as transfe-
rendas de noções da Companhia Mogya-
na.

 Seguiu boje para Mogy-mlrlm, o
exmo. sr. d. Antônio Mnlan, bispo de
Amlso, que ali fará uma conferência,.

 Com destino âs fazendas do ln-
terior, passaram hoje por esta clãade 46
famílias de colonos.

 Realizou-se hoje, ás 13 horas,
laliindo o feretro do predio n. 13, da rua
Duque de Caxias, o enterro do servente
de pedreiro Sebastião dos Santos, morto
liontem em conseqüência do desabamento
da cúpula da capella Ferreira Penteado,
no cemitério do Fundão.

Paro, dizerem a causa do desastre, a
policia nomeou os construetores Hcnrl-
que Fortlnl o Hercules Bonetti, cuja vis-
toria se procedera hoje na obra em
questão.

 Falleceu hontem em Santa Lucla,
a exma. sra. d. Franclsca Luiza ãe Ca-
margo Bittencourt, sogra do sr. Ellsla-
rio Prado, Inspeetor do Thesouro Muni-
cipal.

O corpo daqueila senhora passou hoje
por esta cidade, em carro reservado, liga-
d i ao trem das 17 heras, com destino a
essa capital, onde vai ser sepultado.

 Durante o mez de julho findo, a
Mogyana entregou t Paulista, pnra bal-
ileação, 514.9S4 saccas do café, que cor-
respondem a 41,3 0|0 do café entrado em
¦Santos, durante o mesmo mez. De 1 de
janeiro até 31 de julho do corrente mino
a Mogyana exportou 1.336.710 saccas de
café.

 Durante o mez de Julho findo, a
Mogyana transportou 0.527 cabeças de
gado.

De janeiro a julho foram transporta-
das pela Mogyana 51.047 cabeças, contra
16.362 durante o mesmo periodo do anno
passado.

Nas obras do construcção da nova
usina da Companhia Tracção o Força,
desta cidade, na oceasião em quo os ope-
rarios perfuravam um túnel, explodiu
uma bomba do dynamito, ferindo grave-
mento os trabalhadores Francisco Igna-
cio, Raul Martinez e Miguel Roller.

Os primeiros soecorros foram prestados
no local pelo sr. dr. Rlggio, sendo em se-
cuida ns vlctlmas conduzidas para o hos-
pitai da Beneficência Portugueza.

Faxina
política de apiahy

FAXJNA, i — A eleição do dire-
ctorio politico dc Apiahy correu ein
perfeita ordem e sem o menor inci-
dente.

Foi presidida pelo senador Fei-
nando Prestes, membro da Comtnis-
são Directora do Partido Republica-
no, e pelos deputados Alfredo Ra-
mos, Júlio Prestes e Veiga Miranda,
dsindo o seguinte resultado:

Directorio do coronel José Victori-
no, 322 votos; directorio do coronel
Agostinho Baptista, 292.

Taubaté
noticias diversas

TAUBATE', 1 — No match inter-
mtinjcipal, jogado 110 domingo ulti-

1

lí

Itapira
varias noticias

ITAPIRA, i - Esteve nesta ci-de o sr. capitão Francisco Ferreira
ves, membro do directorio repu-¦cano da vizinha cidade de Mon*
nm. "¦
S. s. veiu a esta cidade pedir o010 dos políticos locaes. 110 sentido

ser creada uma Escola Normal1 Mogy-mirim.
-— De accôrdo com a ultima lei

Câmara Municipal, os estabeleci-
atos cominerciaes, a contar de ho-
voltarão a fechar suas portas áshoras.

A Câmara Municipal, em ses-1 extraordinária, autorizou o sr
feito a cóntrahir um empréstimo.

a quantia de 50:000$, para a li-'Jação da importância devida á
a Macedo e Ferraz, em virtudt•v, 'ondemnação 

judicial.

mo, entre os valorosos teams do Pa
lestra Itália, dessa capital, e o Sporl
Club Taubaté, sahiu vencedor aquel-
le por um goal a zero.

 Casaram-se nesta cidade os
srs. José de Vasconcellos Judice, ci-
uirgião-dentista, com a senhoritn
l.ucilia Ribeiro, filha do sr. José
Américo Ribeiro; o sr. Adelino de
Figueiudo Pinto, acreditado com-
merciante, com a scnliorita Maria
.Viçaria de Mattos, filha do sr. coro»
nel Francisco Moreira de Mattos.

-— Falleceu nesta cidade o sr.
major José Ncpomuceno, que deixa
viuva a exma. sra. d. Juliana Vieira
Ncpomuceno e 8 filhos na orphan-
dade.

——Acha-se gravemente enfermo,
na vizinha villa dc Tremembé, o sr.
coronel José Pedro Malhado Rosa,
collcctor estadual, ora em goso de li-
cença.

O sr. dr. Pedro Costa, orefei-
to municipal, promulgou a resolução
55 da Câmara, que autoriza a con-
tractar com o Sport Club Taubaté a
construcção dc uma archibancada 110
Parque Municipal.

Com a construcção, a Câmara con-
correrá com a quantia de 3 contos,
pagando o Sport Club o juro de 12
por cento ao anno.

Foi julgada improcedente a
denuncia offerecida, pela promotoria,contra Manuel José de Sousa Pinto.

Foi seu advogado o dr. César da
Costa.

Rio de Janeiro
COMPANHIA CARLOS LEAL

RIO, 1 — Chegou hojo a esta capital
a Companhia Carlos Leal, que vai traba-
lliar 110 Theatro Recreio.

Corriam boatos dc que a companhia
seria mal recebida aqui, porque o seu dl-
rector havia escripto em Lisboa uma ro-
vista na qual um quadro ridicularizava
o Brasil,

A companhia saltou, entretanto, sem
quo houvesso qualquer manifestação de
desagrado.

Entrevistado sobre o caso por um Jor-
nallsta, o sr. Carlos Leal desmentiu ca-
tegoricamento aquella noticia.

Referlu-so longamente as sympathias
quo tem pelo Brasil, que considera sua
segunda patrln.

Accrescentou que sempre quo aqui cs-
ta o regressa a Lisboa faz as melhores
referencias, alias Justíssimas, sobre este
bello palz.

Até mesmo na imprensa de Lisboa tem
feito referencias honrosas ao Brasil, que
ello muito estima, lamentando não ter
nascido aqui.
O NOVO DIREOTOR DA CARTEIRA

DO BANCO DO BRASIL
RIO, 1 — O sr. Custodio Magalhães,

quo hojo tomou posse do cargo de dire-
ctor da carteira do Banco do Brasil, en-
trevletado por um Jornalista, declarou
que pretendo fazer o banco intervir no-
vãmente no mercado.

Vai trabalhar despreocoupado das glo-
riolas dos altas tondenclosas, e sem o
propósito de prejudicar ou Influir nas
transacções dos bancos Inglézes.

Na carteira cambia) vai naturalmente
cuidar multo do dinheiro do Banco e do
Thesouro. Emfim, presidira aos seus tra-
balbos o propósito de não ter prejuízos
como faria em qualquer negocio, procu-
rando valorizar a nossa moeda.

Interpellado sobro a fixação do cam-
bio a 12 0|0. o sr. Custodio Magalhães
declarou-se contra essa medida.

TEMPORAL FORA DA BARRA
RIO. 1 — Reina forte temporal fora

da barra.
O paquete "Desna", que t esperado

hoje, so chegará X tarde.
A CHEGADA DA COMPANHIA CARLOS

LEAL
RIO, 1 — Deante dos boatos de que o

novo pretendia fazer uma manifestação
do desagrado X Companhia do Theatro
Éden, do Lisboa, que vem sob a direcção
do sr. Carlos Leal, 11 policia tomou pro-
videncias para proteger o seu desembar-
que.

O CASO DA STANDARD OIL
RIO, 1 — A policia ouviu o depoimen-

to de Adolpho Gassert, ox-gerente da
Standard Oll, em S. raulo, sobre ob es-
candalos dos suppostas gratificações.

O depoente afflrmou nada saber a res-
peito do caso,

REUNIÃO DOS TORHADORES DE
GAFE'

RIO, 1 — Reuniram-se hoje os torra-
âores de café, afim de tomarem as deli-
boraçõea necessárias deante das exlgen-
cias da hygiene.

Dlscutlu-ue longamente o caso, resol-
vendo a assembléa enviar uma mensagem
sobre o assumpto ao Congrosso NaolonaJ.

EXPOSIÇÃO DE AQÜARELLAS
RIO, 1 — Foi Inaugurada hoje, com a

presença do sr. Carlos Maxlmillano, ml-
nlstro do Interior, a exposição da Asso-
ciação do Aquarelllstas, installada no sa-
lão do Lyeeu de Artes e Officios.

E' esta a quarta exposição desse go-
nero quo se realiza nesta capital, sendo
talvez a melhor, pelos trabalhos apresen-
tados.

ama-

i
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Atibaiu
VARIAS NOTICIAS

VTIBAlA, 1 — Rcaliza-se
í, 110 Pavilhão Recreio tinema, a
iibição do monumental film "Pa-
„minha Pátria", dividido em 14
fl P-.i-lç--.

• i.Uriz celebram-se ama-
,'..j 1,ii.:.-:,., dc sétimo dia, em suf-
lio dos finados Accacio de Olivei-
..inha e d. Eu f ras ia Barbosa,
f—'".Começou a fuiiccionar 110 pre-
0.3 do largo da Matriz o Gabi-•de Leitura.

] censor do Gabinete e presiden-•p.-ttlre Francisco Rodrigues dos
l»|h'igario (la parochia.
Ufmetiniu-se o directorio politi-
iíiiffdc tratar da eleição do mes-

-. O sr. Agostinho Andrade,
a Capital, fez á Santa Casa a

.;áo de vários impressos.

íu

Pederneiras
VARIAS NOTICIAS

PEDERNEIRAS. 1 - Esteve
nesta cidade o sr. dr. Joaquim T. de
Oliveira Penteado, engenheiro do'J-o districto, afim de tomar as neces-
sarias providencias para a coiistftic-
ção do grupo escolar.

Segundo consta, dentro de dois
mezes terão inicio as obras da edifi-
cação do predio, havendo apenas es-se intervallo de tempo para a con-
correncia> da alludida construcção. Fixou residência entre nós,
tendo vindo de Dois Córregos, o re»-
pcitavel cavalheiro sr. Manuel Gui-
marães, em companhia de sua exma.lamilia.

O sr. Guimarães já está exercendo
o cargo de professor municipal no
bairro das Macacas, para o qual fora
nomeado.

 Estréoü-se hontem, 110 pavi-lhão armado no largo da Matriz, o
Circo ideal, que deu execução fiel ao
programma ainiunciado.

 O sr. João Luiz Sbragia, im-
portante lavrador deste municipio,
proprietário da fazenda S. João dos
Patos, entregou hoje ao sr. dr. Fran-
cisco Assis Nepomuceno a impor-
tancia de 500$, como donativo á San-
tá Casa desta localidade.

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

movimento deste porto:'Vapores 
entrados:

De Ilhéos e escalas, o nacional"Philadelphiá";
de Liverpool e escalas, o inglez"Desna".
Vapores sabidos:
Para Nova York e escalas, o in-

glez "Vasari" e o "Rio Branco";
para Natal, o nacional "Itauba";

para Imbituba c escalas, o nacio-
nal "Itapcruna".

PARA S. PAULO
RIO, 1 (A) — Pelo nocturno de

hoje, seguiram para essa capital os
srs. J, B. Eyer, Alfredo R. Santos,
Jeronymo V. Carneiro, Nelson Dias,
João Gonçalves Ferreira.

Pelo nocturno de luxo, segui-
ram os srs. deputado Raul Cardoso
e familia, dr. Rubião Meira, dr. As-
sis Moura, Leopoldo Plant, dr. Ar-
thur Gonçalves da Silva e senhora,
M. Almeida, dr. Luiz Ribeiro, dr.
Victor Paulino, dr. Castilho dc An-
drade, José Milliet e senhora, dr. R.
Seabra, J. Aumaitre e filho, Fernan*
do Plácido e dr. Nunes Ferreira.

ASSEMBLE'A FLUMINENSE
RIO, 1 (A) — Realizou-se hoje a

installação da Assembléa Legislati-
va do Estado do Rio .- O dr. Nilo Peçanha, presidente do
Estado, leu a sua mensagem.

Um piquete da força policial pre-stou as continências do estylo. ha-
vendo á noite, no palácio do Ingá,
recepção aos membros da iriagistra-
tura e alto funecionalismo publico
do Estado.

CAFÉ»
R1C, 1 (A) — Movimento do mercado:
Entradas hoje, 7.858 saccaa.
Entradas desde l.o de julho, 128.252

saccas.
Embarcadas hoje, 16.534 saccas.
Embarcadas desde l.o de julho, 136.405

saccas.
Vendas do dia, 3.000 saccas.
Stock, 194.5S!) saccas.
O mercado esteve fraco, a 9$400.

CAMBIO
RIO, 1 (A) — A taxa cambial foi de

12 9|16, sendo as libras vendidas a ...
19*?70i).

LETRAS HO THESOURO
RIO, 1 (A) — As letras do Thesouro

fioffreram hoje na praça, o desconto de
li por cento.

ASSUCAR
RIO, 1 (A) — O mercado de assucar

esteve frouxo, regulando os seguintes
preços, por kllo, para os vendedores:
crystaes brancos, de $580 a $640; e de-
morara, de $520 a $560.

Entraram 4.913 saccas, sahiram 4.235 e
oxistem em Hloclc 136.967.

ALGODÃO
RIO, 1 (A) — O mercado de algodão

funecionou com 03 seguintes preços, por10 kllos: sertão, do 29$000 a 315000, e
primeira sorte, de 2ü$000 a 30$000.

Não houve entradas. Sahiram 1.357
fardos e existem em stock 5.874,

ALFÂNDEGA
RIO, 1 (A) — A Alfândega desta ca-

pitai rendeu hoje 199i30!>$774, sendo em
ouro 74;030$304,

**A]*flAB*tA
RIO. 1 (A) — Por terem respondido a

chamada apenas 49 srs. deputados, não
houve hoje sessão na Câmara,
O.S ORÇAMENTOS NA GAMARA — RE-

TJNIAO DA COMMISSÃO DE FINAN-
ÇAS

RIO, 1 (A) -— A's 13 e 20, reuniu-se,
sob a presidência do sr. Antonio Carlos, n
Commlssão de Finanças da Câmara.

O sr. Antoulo Carlos, expondo os fins
da reunião, dou a palavra ao sr. Octavlo
Mangabeira para s. exc. so manifestar no-bre us medidas que tiveram votação em-
patada.

O sr. Oetavio Mangabeira disso que, nãotendo sido avisado da reunião de domingo,
nlto compareceu a mesma, dc modo q'uonão assistiu ao dobate que então se travou,
nem ouviu a exposição com quo o relator
da receita justificou sous alvltres.

Acha, entretanto, s. oxc. que o projeotode orçamento devo apresentar o equilíbrio
entre a receita o a despesa; não seria ra-zoavel que a Commissão de Finanças pro-puzesso nesta época um orçamento des-equellbrado.

Por outro lado jfi exgottou o prazo de
que pôde dlsjiOr a Connnlssão para reall-znr os seus estudos.

Nestas condlçOes, em conclusão, s. excvai adoptar o critério do acccltar as pro-postas formuladas polo relator da Rocei-ta, a respeito dos vários assumptos sobreob quaes emlttlu parecer, reservando-sc
porém, o direito de, no intervallo entreesta o a S.a discussão do orçamento, exa-minar com detalhes as referidas medidasde modo n, na S.a discussão, propor-lhonas emendas que lhe occorram.,<

Foi, assim, rejeitada a emenda do sr.1'lorlano de Brito, reduzindo os impostossobre os vencimentos do funecionalismo
publico, cuja votação ficara empatada.

Em seguida o sr. Alberto Maranhão soli-citou permissão para apresentar umaemenda ao orçamento da receita, om sub-stltulçao a outra do sua autoria, que forarejeitada, justlficando-a nestes termos*
Autor de uma onienda rejeitada pelaCommlssão em sua ultima reunião, o, por-lanto vencido com as razões do votos co-nheeldas, julgo-do meu dever voltar a pro-Por um substitutivo ao exame dos meu.-doutos collegas, na qual emenda pensoque se encontram attenuados os maus ei'-feitos da taxação nova e de permanênciauos Impostos sobre os vencimentos, sobrea opinião nacional.

Membro da commlssão, eleito pola mnlo-ria governamental, e representante de umlistado que tem um dos chefes mais cons-Plenos no exercício de um elevado cargode alta confiança entre os lmmedlatos au-\ bares do eminente presidente da Repu-bllca, é claro que ns opiniões e Idéas des-ia justificação da emenda substitutiva quevou propor t Commissão, são aqui posta»com a. rosalva do dar o seu autor voto doconfiança no governo quando este enten-der de fechar a questão no plenário, parnpedir a seus amigos a votação de qualquerinooula, para (1110 S011 |egltlmo rol)1.esen..tanto na Câmara, que é o illustre presi-dente desta Commissllo e "leader" damaioria, melhormonto possa satisfazer opropósito patriótico do govorno para cum-
prlmento do seu acatado programma doeconomia e trabalho.

Antes disso, porém, devemos tornnr bomclaras as responsabilidades pessnaes decada um dos que entenderam eolliiborar
nos orçamentos.

Sl não estamos propriamente em facedo umn. crise nn Câmara, estamos certa-mente em presença de um possível Inelden-te que poderã deixar sulcos profundos nadesejada harmonia das bancadas, em tor-no do preclarõ presidente da Republica
A emonda que tive a honra de apresen-tar e quo a Commlssão recusou, para pro-por uma taxa. nova sobre os transportesdas mercadorias, continua a impressionar

favoravelmente a Câmara.
Ainda hontem alguns chefes de banca-das me procuraram, neonselhando-me n

propor X commlssão uma substitutiva
dentro das mesmas Idéas, respeitando asrestrlcções feitas polo eminente relatorno parecer especial soi-ro a, emendo, deforma a poder mos assim evitar um tri-buto sobro a producção transportada
nas vias férreas e attenuar do 50 o|o, oimposto sobre os vencimentos.

B* Isto que venho fazer, autorizado po-lo desejo de collegas illustres e de gran-de prestigio no plenário e om obediência
ft minha própria convicção.

Antes disso, porém, seja me licito af-firmar mais uma vez o que penso sedeveria fazer para dispensarmos estn
própria emenda e os atldlclonaos, quo cdos males o menor e todas as tributações
que não obedecem ft capacidade real' do
Palz, o entravam a marcha da produc-çao que deve assegurar o progresso dosou povo.

•Sou, por principio, contrario no au-gmento de Impostos, como também o soua reducção das despezas necessárias finossa vida normal de nação.
O que nos offendo a existência colle-ctiva não são também esses milhares decontos despendidos com funecionario.'.dispensáveis, mas que, uma vez expulsosdo quadro, formariam um batalhão demendigos sem capacidade para ou-tre trabalho, o sem outra colocaçãomaior numero para a sua actividade, pornao termos ainda organizada a fortunainovei nacional, de fôrma a permittlr aabsorção, sem prejuízos particulares oupúblicos, da grande massa de civis e mili-tares que a reducção dos qundros de pes-soai podo excluir-se da funeção publica.Tenho, alias, opinião conhecida em pro-Jecto de lcl sobre a .disponibilidade dosempregados extra-numernrios, quo evl-(lencia minha opinião contraria ao votooxtonso, erudito, profundo, Instructlvo ea outros respeitos, justo e luminoso, dnnosso Illustre collega sr. Cincinnto Pra-ga.

Não; não e ahi, no pagamento do pes-soai que se vai sempre reduzindo com aausência de nomeações novas para asvagas, nem também nas outras desnezasnormaes Ha administração quo esta omal, o feio cancro matador das hosí.t-energias, mas sim „os compromissos ou-ro da. divida externa, para os quaes deve-mos voltar as vistas attentas, emprqgàn-do os remédios do bom senso e dn expe-riercia, certos de que muita vez umompirismo lnlelligcnte e lúcido, um ligei-ro condimento de theorias, valem melhore_ mais que a formidável complexidadedas doutrinas Intransigentes, muita vezsxitnntomcnte contrarias íls imposiçõesfataes do meio phenomenal de circume-tancias c modalidades particulares a di-versos paizes, onde devam ser auplleadnsessas mesmas theorias.
A relatividade continua a ser uma danmaiores leis do inundo.
Ainda agora a doutrina livre cambista,3o clássico e aprumado liberalismo In-

gl.ez, teve de se transformar no muisferoz flesprotoelonlsmo.
O mnl e a divida, externa. Pois bem-vamos reduzil-a. Como? Com o papelmoeda: Mas serft possível? Sim. nem sediscuta mais essa verdade, tão clara ellaresulta.
Temos o desequilíbrio orçamentário,
O que se Impõo, todoa o nfflrmnm, êo emprego de uma destas medidas: a) re-ducção das despezas; b) augmento darenda; c) appeilo ao credito para umem prcsl imo.
Oepols ãe outras considerações sobre oassumpto, conclue o orador:"Não sendo possível a materiallzaeãndeste meu voto,' agora, proponho a se-giiinte emenda substitutiva que me pare-ce ser dos males o menor, respeitado ovoto da commissão sobre o augmento da

porcentagem ouro, que obedece no previ-dente Intuito de um melhor apparelba-mento alfandegário, tendo em vista a fi-nalidade desejada da arrecadação meta-llca:
'A'k emendas referentes aos impostos

addlclonaes sobre vencimentos: nos ns. 1
(papel), 3 (papel), 4, 5, 0, 9, 12, IS, l-iIf. 17, 18, 19, 21, 22, 2-1, 26, 27, 2s!29, 3S e 43, uccre.sce*iite-se 10 010 ad-dlclonnes;

aos ns. 10, 11, 15, 20, 23 e 25 aceres-
oente-se 20 OjO addlclonaes;

ao n. 82, ouro, e papel, reduza-se 60

A demonstração addlclonal de 10 0|0
, aos números acima mencionados deve,

'íender 25.229:5005000 papel; a reducção
do Imposto sobro os vencimento propostaa monda será do 9.500 contos papo] o 135
contos ouro.

Iliivei-ft, assim, um saldo papel de .16.729:r,00$000 que, cobrindo o déficit do1.15 contos ouro e de 308:750$000 papel,demonstra ainda, um saldo do ,'
lB,426i7C0S000 papel, que servirá paraevitarmos a inclusão 110 orçamento do
imposto dc circulação sobro as tarifas acobrar das mercadorias de producção na-
clonal nas estradas do ferro, deixando
ainda margem para cobrir uma possíveldeficiência neste orçamento."

Segundo os cálculos do omlnonto rela-
lor da Receita, oa raparos desto nos-io
respeitável collega, cuja uoderosa dlaie-
ctlea e impressionante poder suggestlvo
da persuação são por todos nos roconhe-
cldos com applausos, não prevalecem, em
face da substitutiva visto quo desappnre-
com da emenda aquelles números quo o
estudo superficial do autor conservou ne
primitiva, emenda, conformo accentua,
com Ironia multo hábil o Intelllgento o II-
lustre parlamentai* em sou parecer espe-
ciai sobro a emenda que essa visa corri-
gir.

A proposta do sr. Vicente Plraglbc fica
por esta emenda em grande parto ap-
provada em seu fim principal, que é a
supressão do imposto sobre vencimentos,
e suppriniida a parte antlpathica da trl-
butação nova sobre os alugueis.

Finalmente, a emenda do sr. Plorlano
do Brito fica prejudicada com vantagens
para os funcclonarios, pois a nova emen-
da quo proponho reduz o imposto de 10
mil eonlos em vez do 3 mil, como queria
a emenda do sr. Floriano de Brito".

O sr. Carlos Peixoto manifestou-se
contra esta emenda, do sr. Alberto Mara-
nhão, dando as razões por quo assim se
manifestava.

Disse s. exc. temos necessidade, não í
no momento de reducção na receita, mas
do seu augmento e de reduzir a despeza
o mais quo fôr possível.

Em seguida, o secretario da Commlf*-
são foi incumbido do redigir o projectò
e ns omondas, paia serem todos nssigua-
dos o enviados íl mesa da Gamara.

O voto do sr. Carlos Peixoto contra a
emenda do sr. Alberto Maranhão foi fun-
(lamentado por s, oxc, mas, devido X exl-
guldade do tempo, o relator da receita
propoz que a Comniissão mantivesse .ih
taxas do 10 olo sobre os fretes de trans-
portos, para attendor de prnnipto fts noa-
sas urgentes necessidades financeiras.

Accrescentou s. exc. quo, por oceasião
da 3,a discussão, teria a siitlsfaeçlo de
ventilar o assumpto mlnueliosamente", t.i-
mando na devida consideração, não sõ a
proposta do sr. Alberto Maranhão, como
quantas venham a chegar ao conheci-
mento da Commlssão,
OS IMPOSTOS ADUANIOIROS — RK-

PRESENTACÃO IX) (.'OMMERCIO
AO CONGRESSO NACIONAL

RIO, 1 (A) — A Câmara de Comniír-
eio Internacional do Brasil dirigiu ao
presidente c demais membros da Câmara

A TAXA ADUANEIRA — REUNIÃO DADÍRECTORIA DA hlf.A 1)0 COM-
MERCIO

RIO, I (A) — A dlrectorla ila I.lga dn
çommorolo realizou hoje uma Importante
reunião, pnra tratar de assumptos ligados
a discussão dos orçamentos na Cnmara, e,sobretudo do augmento de 40 0|0 parn65 0|0, ouro, da taxa uduaneira.

A sessão fui aberta pelo presidente, si'.
Ramalho Ortigão, declarando elle que, adespeito dos outros assumptos do (pio nos-
te momento so vêm a Liga oecupando, sofaz mister; sem demora, que ella ,*;c oceu-
pe dos altos Interesses do commercio quoesmo em evidencia, ajudando o governo n
solucionar o problema do seu equilíbrio
orçamentário.

O orador expõz, em linhas geraes, o as-sumpto, dizendo que o aufrmento projecla-do da quota ouro, que era cm 1915 dn15 0|0, para 65 0)0, daria o seguinte ro-aultado: uma mercadoria que pagai* , .I00.$000 do direitos pelo reglmen da quolta do 40 ao cambio de 16, ficaria por .124$000 o ainda, oom a taxa projoctadáde 05 0(0. por 181$000.
Dahl so evidonela (juo o augmento datarifa .quo jft era de 2-1 0|0 passaria a serentão de 57 0|0.
O sr. Ramalho Ortigão fez ainda outrasconsiderações clrcurnstuncládas sobre amatéria, .-..Iludindo com entliuslasmo ao

parecer do sr. Cincinnto Praga.
Terminou o orador fazendo um estudocomparativo da receita ouro, no desecniode 1905 a 1914, mostrando que sempre semanifestou um saldo proporcional na si-tiiação financeira do cada anno, pondoem relevo nesta parto os u!tim<,a orçamen-tos do governo Rodrigues Alves.
Disse ainda que naquelle decênio o sal-do da receita ouro se • -levou a 250 milcontos, cirra que impuislona quando sediz quo a receita ouro não tem correspon-

dldo fts exigências do movimento tiiiancol-ro, quando outras causas superiores fazem
o pavor do desequilíbrio, b déficit e a rui-
na dus nossas finanças, nos quadros orca-menlarlos.

Sl com o augmento da quota ouro se
quer conseguir um duplo equilíbrio parnessa fonte de renda, como então se fará
para a obtenção do resultado idêntico paraorçamento papel, pergunta o orador.

Terminou o presidente, propondo a for-inação, juntamente com o trabalho dossous collegas, das bases para. a uma re-
presentacão a ser feita ao governo sobre o
assumpto.

Essa proposta foi acceita unanime-
mente.

O sr. Otton Lcohordus propoz então quese convidasse o deputado CIncinato Braga
para assistir ao debato final da alludida
representação, proposta que ainda foi am-
Pilada pelo seu autor, extondondo-se aosdemais membros da Commissão de Pinan-
ças do fienado o da Câmara.

O alvltre do sr. Olton I.eonardus foi
approvadò nor unanimidade.

Em seguida o sr, Bheitold Thciner pro-
pOz que do estudo dessa represontaçBo
constasse uma. indicação sua, para qno'fie

I mim IP!
I)í;•fciisario •)

. O movimento do Dlsponsarlo and-h-,botei uso Clemente Ferreira", durante om-w de julho findo, foi u segulnto:«entes existentes em 30 de junho, 201;insorjptoa (im..,nta Q raw ¦
.Sabidos;

paia a Europa, 3; por abandono do tra-
d tuberculosos da Santa Casa, 2; tiverama ni apparentemento curados, l; tiveramalta bastante melhorados, 5; fallecldos 3,dos quaes 2 admlttldos na phase terminal;ficam em assistência, 207, doa quaes 1 emobservação; total, 227.

Dins de consulta durante o mez, 25' con-sultaa realizadas, 1.536; nnalyse do' es-carros, 5; analyses diversas (albnmlno-reacção), 11; exames e curatlvoH da la-'rynge, 35; formulas prescrlptas o aviada*no Laboratório Pharmaceütlcò do Estado,1»1; modloamoiitos offlclnaeo distribuído»no Dlsponsarlo, 73; solução deslnfeetante,litros, 42; injecções hypodermlens, 1 274'exames radlosooplcos, radlographlas e ses-sues de radlothorapla, 130; operações do
ponetimathorax, 17,

Soecorros extraordinários:
Carne, 258 kllns; pão, 138 kilos; leite,-•1.1 litros; auxilio em dinheiro para aluguelde casa, 15$000.
Phophylaxla e assistência domiciliares:
visitas de inspecçSo, Inquérito hyglenl-

ÇO 
e de educação sanitária feitas pelosInspeotores-lnqulridores, 113; visitas me-dicas a domicilio, 7; casas de enfermoscontamlnantes doslnfectaãas e renovadas

por Intervenção do Serviço Sanitário, sobsolli* tação da Dlrectorla do Dispensa-

guinte representa-des Deputar.', ¦¦
ijao:

"A (.'amara de Commercio Internacional
do Brasil, instituição fundada por inicia-
tlva do governo federal para promover,
por todos os meios ao seu alcance, o
augmento das nossas relações mercantis
o industriacs com os domai*» paizes, pede
venla para vir, com todo respeito, repre-
isentar a esso illustre Congresso sobre a
inconveniência do augmento do 45 o|o
para 05 ojo da quota ouro dos Impostos
aduaneiros.

Essa medida virá aggravar, numa pro-
porção do cerca do 12 o|o, os actuaos tri-
butos alfandegários que, como ninguém
ignora, já são, em não poucos casos, de-
masiadaniente excessivos.

Não desconhece essa Câmara os omba-
raços com que estão luctando os dlrigen-
te3 para conjurar a crise financeira, oqui-
librar os orçamentos o apparelhar o Tho-
souro, para no próximo exercício satis-
fazer os compromissos decorrentes da di-
vida publica externa.

A classe do quo esta Instituição é orl-
gem, bem comprehende estas difflculda-
des o 6 a primeira a appiaudlr o sena-
dor sinceramente nobre e o patriótico em-
penho do governo e do Congresso 110 sen-
tido de manter intacto o credito nacio-
nal.

Mas, por isso mesmo que se sente mo-
vida por esse real desejo de collahorar
com o governo para. melhor aatlsfacção
desse louvável propósito, acredita que lhe
seja permittido expor, com toda a lealda-
de, seu pensamento, com referencia ft
projectada elevação dos direitos aduanei-
ros, a qual, de um lado, virá pesar ex-
traordlnarlamonte sobre o commercio
importador e, do ontro, concorrer Inevita-
velmente pnra o mais forte encareclmonto
da vida das classes menos favorecidas da
fortuna.

O commercio legitimo não soffrerfi ape-
nas com o accrcsclmo dos impostos que
ora paga; soffrerft ainda com retracção
da clientela, cuja capacidade fõr ultra-
passada o com o desenvolvimento da des-
leallsslma concorrência do contrabando.
Bumpre tanto mais audacioso o multifo!*-
me, quanto mais pesados 03 tributos a
cuja Incidência procura evadir-se.

Nossas condições, o próprio fisco viril
a sentir a má Influencia da nggravnçfio
projectada, visto que as duas causas con-
correrão iniUudlvolmente para enfraque-
cer a Importação regular c deprimir pa-
rallelamente as rendas* aduaneiras, prlncl-
pai fonte dos recursos normaes do The-
souro.

No longo e luminoso voto vencido do
Illustre parlamentar sr. CIricInátó Braga,
vêm, porem, tão claramente expostos os
Inconvenientes dessa nova aggravaçâo dc
direitos aduaneiros, qun esta Câmara so
considera dispensada de adiluzir, a esso
respeito, novos argumentos.

O Congresso Federal, certamente at-
tendendo fts eloqüentes ponderações cons-
tantes desso impressionante e franco do-
eumento, concordara com cilas, procu-
rando noutra solução os recusos indls-
pensavels para. obtenção do equilíbrio or-
ça.mentario.

São precisamente nesse sentido os vo-
tos quo esta Câmara de Commercio In-
ternoelonal tom a honra de, com todo o
respeito, trazer ao Congrosso Nacional,
em cuja sabedoria e patriotismo toda a
nação justamente confia.

Servimo-nos do ensejo para reiterar a
v.v. exes. a segurança da nossa mais ai-
ta estima e mui dlstincto apreço. —
— Saudações, (aa) — Domingos Plnlio,
presidente; Coronel Jardim, dlrector se-
cretario."

projoctasso um outro meio directo deobter do governo o resultado do augmento
da quota ouro, coin um fundo especial de
Impostos equitatlvns sobro ns direitos*
aduaneiros, Impostos prediaos, impostos
de Industrias e profissões.

Essa Indicação ficou dependente de so-
lúcio, marcando o presidente nova re-
união uara a próxima terça-feira.

EXTERIOR
Hespanha

CONFLIOTO EM PONTEVEDRA
MADRID, 1 — Deu-se um conflieto.

entro as pessoas quo assistiam a uma
festa religiosa em Pontevedra.

No conflieto morreram tres pessoas e
uma fieou ferida.

AS OPERAÇÕES EM MARROCOS
MADRID, 1 — A ordem que recebeu o

general Bai-era, commandnnte da guarni-
ção de Laraehe, afim de se apresentar ao
ministro da Guerra, em Madrld, tem porobjecto a conforoncia desse chofo militar
com o governo, a respeito das operações
a serem levadas a effeito no fim do mez.
para isolar a nossa zona de Tanger.

GRE*VE EM BARCELONA
MADRID, 1 — A greve dos operários

das fabricas de tecidos de Barcelona estft
om via de solução.

Voltarão amanhã ao trabalho numero-
sos operários.

•terifefk d«sacstada
1:111 i-cdroivulho — seguo uma fortja de

policia cm companhia ilu uma uu-
toriiifide

Acompanhado dn uma força de 10 pra-
ças sob o commando do alferes .Maroelll-
no, segue hoje para Pedregulho o sr dr,Accacio Nogueira, delegado do investiga-
ções o capturas.

A autoridade vai tomar conhecimento
de um desacato de que foi vlctlma o
subdelegado local da parto de um tur»
Milênio, tendo o facto alarmado extraor-
dlnariamento a população daqueila cl-dade.

Tentativa íie snicidio

China
A REUNIÃO DO PARTsAMKNTO

PEKIN, 1 — Reuniu-se hoje o Parla
mento da Republica, perante o qual Sl
Kuon-Hung prestou juramento.

_ j?or desgostos Íntimos, tentou sul-
cidar-se hontem, ás 10horas, iiigerin-
do grande porção de creosoto, JoatinaCanfòra, casada, com 28 annos, resi-
dente á avenida Rangel Pestana,"Villa Barreto".

Levado o facto ao conhecimento
da policia, o sr. dr. Cantinho Filho,
delegado de serviço na Central,
acompanhado dos srs. drs. José I.ibe-
ro e França Filho, médicos legistas
e da Assistência, compareceu na ca-
sa indicada.

Foram prestados soecorros urgeii»
us á desesperada, cujo estado é gra-vissimo.

Joanna Can fora adquiriu o tóxico,
por intermédio de um menor, que o
comprou na pharmacia de Carlos
Rep-a, da avenida Rangel Pestana,
11. 88.

Aquella autoridade mandou inti-
mar o referido pharmaceutico para
prestar esclarecimentos.

Policia do Estado
Decretos nssignndos

Chile
DESASTRE NO MAR — O PAQUETE"EQUADOR" EXPLODIU E FOI A

PIQUE NA COSTA CHILENA
SANTIAGO, 1 (A) — Noticias do Vai-

pnrnizo relutam um horrível desastre oc-
corrido hoje na costa chilena.

O paquete "Equador", que navegava em
frento a Constltutlon, explodiu do repon-
te, indo a pique em poucos instantes.

A tripulação e os passageiros quo nelle
viajavam pereceram todos, só se salvai!-
do um passageiro.

O desastre produziu aqui a mais funda
impressão, sendo attrlbuldo o sinistro S
explosão das caldeiras.

" '*\9t" • 1. 1 ¦¦ i,,,._

A situação em
laíto Grosso

8*92 NADO
RIO, 1 (A) — Careceu de Iniportan-

ela a sessão de hoje do Senado.
Não houve oradores no expediente nem

numero para a votação da ordem do dia.
MAN1TESTAÇIAÓ AO SENADOR RUY

BARBOSA
RIO, 1 — Os alumnos dns escolas de

Medicina e do Direito projectam uma
grande manifestação no senador Ruy
Barbosa, antes da sua partida para a Eu-
ropa.

Essa homenagem ao eminente brasllel-
ro serã levada a effeito no dia 15 do cor-
rente, no Theatro Municipal.

UMA EXPLICAÇÃO DO CONSELHEIRO
RTjy .BARBOSA

RIO, 1 — O conselheiro Ruy Barbosa
declarou a um jornalista que o entre-
vislou, que explicará na tribuna do Sena-
do as palavras do Beu discurso em Buenos
Aires.

ESPECTACULO DA COMPANHIA
GU1TRY

RIO, 1 — A Companhia Dramática
Guitry, que trabalha no Theatro Munici-
pai, darft quinta-feira um espectaculo em
homenagem no senador Ruy Barbosa.
ViSITA DE ESTADISTAS PRANOEZES

AO BRASIL
RIO, 1 — Retribuindo a distlncção fei-

ta ao senador Kuy Barbosa, a Liga pelos
Aluados convidara o sr. Charles Rlohet a
visitar o Brasil, sendo possível quo o sr.
Maurice Barres também venha ao nosso
palz.

CARREGAMENTO DE PÓLVORA —
INVASÃO DE FAZENDA

CUYABA', 1 (A) — Do paiol da "Mão
Bonifácio" sahiram vacias carroças carre-
gadus de pólvora, destinadas Xs forças do
coronel Pedro Celestino.

Noticias do Sul do Estado dizem reinar
calma entro o povo, que se mostra con-
flante na Assembléa.

De Aquidauna informam que os orga-
nizadores das forças do coronel Pedro
Celestino invadiram a fazenda do coronel
João de Almeida Castro, terceiro vice-
presidente do Estado, roubando cavallos
e bois, e commettendo estragos.

D ESIACAMENTO RECOLHIDO
CUYABA', 1 (A)—O governo ordenou

o recolhimento do destacamento de Rosa-
rio, autorizando o delegado do policia lo-,
cal a contractar cem paisanos.

AS FORÇAS DO CORONEL OE-
LESTINO

CUYABA', 1 (A) — A pretexto de
manter a orãom, as forças do coronel Pe-
dro Celestino invadiram a chácara do
commerciante Manuel Palma, de nacio-
nalidade portugueza.

Oontra essa Irregularidado o cônsul
portuguez nesta capital vai apresentar
protesto.

Hontem egualmente grupos armados
atacaram a casa de commercio do coronel
José Annlbal Bouret, tentando saqueal-a.

A família do referido negociante, sen-
tlndo-se sem garantias, fugiu para as
casas vizinhas.
CHEGADA DE FORÇA A OÜYABA'

— POSSE DO COMMANDANTE DA
GDARNIÇAO

CUYABA', 1 — Chegaram hoje de
Nloac os srB. Annlbal de Toledo, deputa-
do federal; Aprigio dos Anjos, Juiz íe-
deral, e Clementlno Paraná, ex-comman-
dante da policia, sendo recebidos por
grande massa popular.

Velu também o 3.o batalhão, comman-
dado polo major Tácito Werner. A popu-
lação mostra-se confiante com a chega-
da. desse força, pois certamente aoa-
bar5o aa demonstrações de força dos
paizanos armados e aa violências do go»
verno.

O major Tácito hoje mesmo assumiu O
commando da uuarnicrio da cidade.

O sr. secretario da Justiça e da Segu»
rança Publica submetteu X assignatura
du sr. presidente do Estado os decretou
exonerando o nomeando ao seguintes au-
toridádes policiacs:

Pederneiras — Exonerações: 2.o sup-
plcnte do delegado, João Nunes Sumars;
l.o supplente do subdelegado, Arlstldes
Lopes Martins, a pedido; 3.0 supplonte
do subdelegado, Benedicto Monteiro, a
pedido.

Nomeações: 2.o supplente de delegado,
llnrminilo Mello Netto; 1.0 supplenlo do
subdelegado, Brasilinò Vaz de Moura; 3.0
supplonto ilo subdelegado, Camlllo Gou-
lart Pereira do Miranda,

Cravlnhos — Nomeação: delegado da
policia, Manuel Arantes Nogueira.

Anhcmby — Nomeação: l.o supplente
do delegado, Enrico Anthero Roxo.

Piraju' — Exoneração, a pedido: i.o
supplente do delegado, Deodoro Lage.

Nomeação: 2.o supplente do delegado,
Joaquim Antonio Gonçalves.

Dois Córregos — Exonerações, a pedi-
do: l.o supplente do delegado, Elpldio
Antonio Ladeira; 3.0 stipplento do dele-
gado, Francisco Gonçalves de Lima.

Villa Adolpho, municipio do Rio Preto
— Exoneração, a pedida: 2o. supplento
do subdelegado, Carlos Von Zastron.

Pedregulho, município de Igarapava —1
Exoneração, a pedido: 3.0 supplente do
subdelegado, -Manuel Alves Costa.

Capital, quarta circumscripção — No-
menção: l.o supplente do subdelegado de
Pinheiros, Antonio do Sousa Cunha.

Capital, terceira circumscripção —
Exoneração; l.o supplente do 2.o subde»
legado, dr. Celso Leme.

Nomeações: l.n subdelegado de policia,
dr. Celso Lemo; l.n supplente do subdele-
gado, Antonio de Carvalho Saraiva Ju-
nior; 2.o supplente do subdelegado, Be-
ni-ilieto B. da Silva.

Plrangy, município do Jaboticabal —
Nomeação: 2.o supplente do subdelegado,
Fernando Rovieri.

Patos, município de Barretos — Exone-
ração, a pedido: subdelegado de policio,
Vicente Luiz da Costa.

Capital, primeira circumscripção —
Exoneração, a pedido: l.o supplente do
S.o subdelegado, T-Iippolyto Ramos de
Freitas.

Ipaussu' -— Exoneração, a pedido: sub-
delegado de policia, Diogo do Mattos
Azevedo.

Caraguatatuba — Exoneração, a pedi-
do: 2.0 supplente do subdelegado, Joa-
quim Soares de Campos.

Pedregulho, município de Igarapava—
Exoneração, a pedido: subdelegado de
policia, Antonio Cândido Dlniz.

Campos do Jordão, município de 8.
Bento do Sápüõnhy — Nomeações: l.o
supplente do subdelegado, dr. Demetrlo
Stambolos; 2.0 supplente do subdelegado,
João de Oliveira Santos.

Espirito Santo do Rio do Peixe, munici-
pio de 8. José do Rio Pardo — Nomea»
ção: 2.0 supplente do subdelegado, Joa-
qulm José Branco.

LagOa, município de Casa Branca. —*,
Nomeações: l.o supplente do Bubdelega-
do, Antonio Leite da Cunha; 8.0 supplen-
le do subdelegado, Eurlco Augusto d»
Azevedo.

Jacutinga, município de Bauru' —i
Exonerações, a pedido: 2.o supplente do
subdelegado, Roque Ouro Preto Xisto; 3.0
supplente do subdelegado, Agostinho Tosl.

Nomeações: 2.o supplente do subdele-
gado, Francisco Ramos; S.o supplente do
subdelegado, Raphael Massel.

Ibirfi, município de Rio Preto ¦— No-
meações: l.o supplente do subdelegado,
José Ribeiro Ferrai Sobrinho; 2.0 sup-
plente do subdelegado, José Oliva.

—— Foi exonerado, a peãldo, o bacha-*
rei Joaquim Laranjeira da Hilva, do ear-í
go de delegado de policia, em commlssão,
de Pennapolls.

 Ao sr. dr. Ayres Martins Torre».-
delegado de pollola de .Tambolro, e ao sr.
dr. João Vieira de Mascaronhao Neves,
segundo delegado de policia da capital,
fnrnm nn-nnftiíirtnn nu fflr lns rpciilam-on-foram concedidos as
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Casa para famílias e cavalheiros, optimoa apo
soutos ricamente mobilados do novo, aseensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes

j Telephona em todos os andarss - TeEegi-apho, Gi-andUotol
Na filial, quartos com, era seni pensão^
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Gabinete de Queixas
e Objectos Achados

Pela Light, foram eiítrcBues 03 seguiu»
tes objectos achados nos i.oniles:

Um lenço coiti roupas, um embrulho
du pap.iii tia musica, um livro dc Hls»
torla (lo Brasil, um livro do Direito Com-
mcrciríl, mn borlóquc, uma argola com
chaves, uma sobrc-cnpa, uma liolsa tle
senhora com 23Ç200, uma pedrinha ver»
melha, um ga"rafiío vazio, um guarda»
chuva; um recibo de luz da rua do Bis-
po, n» 23, uma argola com uma chave,
um livro de leitura cm inglez, um revól-
ver. Tolo commando da Guarda Clvloa
íoi entregue uma bolsa de velludo preto
com papeis do Serviço Sanitário. Pelo
corpo do Cavallarla loi entregue um des-
portador. Por um particular foi entregue
uma vallse de couro já aberta, contendo
papeis pertencentes a Bernardlno Gon-
calvos.

Loteria Federa
Extrncção de hontom:

5339 15:000*000
38083 2:000*000
13879 1:500*000
503-19 1:000-1000
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Sociedade Protectora (los Animaes
B1 o seguinte o relatório da Socledado

. Protectora dos Anlmaes, correspondente
ao mez de julho findo:

Novos sócios contribuintes:
Inscreveram-se como sócios contribuiu-

tes mais 37 pessoas, a saber: sras. dd. Pai»
myra Sampaio, Laura de Sousa Ferreira,
r Antonieta Jlnrnnte; srs. dr. Macedo Cos-
lu, dr. Manuel Jorge dc Siqueira, dr. An-
lonio do Nascimento, Antônio de Sousa
Ferreira, Luiz Carlos Notto, Domingos
Orlando, Assad Becharit, Hicrolio Campos
rio Amaral, coronel Paulo Fares, dr.
Rdmur T. da Silva Braga, dr. Sylvio de
Campos, Luiz Sarll, Fortunato Podatella,
Francisco Posadas, Jacyhtho Angeraml,
Isidro Romano, Luiz Pinto Serva, José
Eudoxio de Mattos, Marco Maric, cniípcii-
dador 3. C. Ramalho Ortlgão, ,T. .T. Raposo.
Amos Lodi, Onofre G. Peres, Francisco
Pollcnno, Salvador Ianlello, dr. José B.
Pinheiro da Silveira, Alfredo dc Carvalho,
Orival Ribeiro, Nlcolau Rocco de Almeida
Cruz, major Pedro Prado, tenente Casi-
miro dc Carvallió Paulista, coronel Ave-
Uno de Barros e Raphael Fasanelli, sendo
os últimos quatro de ti. Carlos.

Reclamações:
Recebemos 122 reclamações, provlden-

clnndo amigavelmente quanto a 84.
Multas:
Em 3S casos vimo-nos obrigados a re-

correr á multa prevista pola le! 183, por
meio da 3..-1 delegacia auxiliar.

Propaganda!
Proseguiu mais intensa ainda a propa-

ganda em opusculos, mormente no interior
do listado.

Violento incêndio
O edifício da I-:-i'(ila Normal de Guará-

tinguetá é destruido pelo fogo — <J
que dizem os peritos sobro a origem
du sinistro

Os srs. drs. Celso A. de Sampaio Vian-
na, J. Graziani e Theiago Vieira Montei-
ro, i|iii< na qualidade de peritos, foram a
Guaraünguctli proceder a exame nos en-
tullios do pavoroso incêndio que destruiu
o velho edifício da Escola Norma! da-
quelia cidade, offereceram hontem o lau-
tlu que se segue, e quo vai ser junto ao
inquérito policial aberto naquella cl-
dade:

LAUDO
Os peritos, no fim asslgnados, designa-

dos pelo sr. dr. delegado de Investigações
o Capturas para dizerem sobre a origem
do Incêndio que, na madrugada de 27 do
corrente, destruiu o edifício em 0.110 func-
i-lonava a Escola Normal do Guaratingue-
tá, — transportaram-se para a referida
cidade desie Estado, o ali procederam a
todos òs exames e diligencias que julga-
ram necessários ao desempenho da mis-
são de que foram incumbidos, da qual
vêm dai- contas, respondendo aos quesitos
ipie lhes foram apresentados:

Iro) — Sl houvo incêndio;
RESPOSTA: Sim: na madrugada de 27

Òo corrente, fis 3 lioras, approximadamen-
le, manl£estou-so violento incêndio no
idificio em que estava installada a Esco-
Ia Normal do Guaratinguetíi, a rua Vis-
conde do Guaratinguetíi. esquina da rua
dc Ipiranga.

2.0) — Qual a matéria que
o produziu;

RESPOSTA: O incêndio, pelo que pu-
deram concluir os peritos, devo ter sido
produzido por pontas de cigarro, em es-
tado do ignlçao, lançadas sobre matéria
fncilmncti inflamniavel (soalho, mesa,
papeis, etc.), ou ainda por um phospho-
ru, também em estado do Ignlção, atl-
rado nas mesmas condições.

3.o) — Qual o modo porque
íol ou pareço ter sido pro-
duzldo;

RESPOSTA! Muito embora tenham re-
volvido e examinado minuciosamente os
escombros do predio incendiado, os peri
tos não encontraram vestígio material
que os autorize a precisar o modo Por-
que foi produzido o fogo. São levados,
pois, a adoplàr o methodo de exclusão,
examinando, uma por uma, as differen-
Lcn causas o. a apoiar as suas conclusões
na observado dos factos e nos depoinien
tos das pessoas que primeiro deram pelo
sinistro ou daquellas que, pelas suas ro-
loções com a Escola, devem ter conheci-
mento do antecedentes que, do qualquer
modo, constituam indicio vehemcnte do
modo porque parece ter sido produzido o
incêndio.

As causas dos incêndios são de tres ca-
tegorias: a) naturaes; b) voluntárias; c) e
accidentaes.

Causas naturaes: Nenhuma das causas
conhecidas por naturaes pode ser consi-
ilerada no caso presente: não houvo fais-
ca electrlca, combustão pelo sol, nem
combustão espontânea de explosivos ou
qualquer outra matéria susceptível de in-
flammar-se.

Causas voluntárias: Os peritos não cons-
talaram a existência do fúco adrede pre-
parado por qualquer dos processos em-
pregados em incêndios voluntários ("ai-
lumago direct" ou "allumage indlrect"'i
nem tampouco encontraram no local ou
Em auas circumvlzinhanças quaesquer
vestígios de violência que os autorizem a
acceltàr a hypolheso de que pessoa ex-

.raiil.a penetrasse occullamcnto no odlfl-
cio da Escola para alear-lho fogo. Cor-
robdrándo a Inexistência do vestígio ma-
leri.i!, oceorre a observação de factos: o
incêndio teve sua origem no pavimento
superior, propagando-»so da parta centrai
para a poripherla do edifício, segundo de-
ciaram as quadrageslma segunda c qua-
dragoslrria terceira testemunhas, quo fo-
ram as primeiras pessoas que perceberam
o fogo. Não parece natural quo mãos cri-
mlnosas tenham preferido preparar o
foco no andar superior, quando ninguém
ignora quo ú multo maia efficaz o togo
que so propaga do baixo pnra cima. No
caso presente, nada Impediria que um
criminoso, entrando embora pelo segundo
pavimento, ondo a entrada era relativa-
mente fácil, descesse ao rez do cnão,
onde, do resto, estava montado o labora-
lorlo chlmlco, optimo campo para a ori-
s-ein do um Incêndio violento.

Causas ItCCldCIltncs: proseguindo no
methodo de execução os peritos climi-
nam, desde logo, a hypothese de um cur-
to circuito: o exame dos fios de ligação
dn luz que servia ao edifício demonstrou
que a camada isolanto quo os revestia
não apresentava vestígios do deteriora-
Cão pela accão de calor. Não havendo
no edifício inslallação de qualquer dos
gazes para llluminação ou aquecimento,
nem tão pouco existindo lâmpadas de
petróleo, álcool ou nutra qualquer essen-
cia, excluem ainda os peritos a possibi-
lidado de ter sido originado o fogo por
qualquer dos referidos agentes. Segun-
do os peritos foram informados, na Esco-
Ia não so empregavam quaesquer volas
eomo systema do llluminação, razão "ela
qual eliminam ainda esse agente. Ex-
chiem mais a hypothese de uma expio-
são, não sõ porque esta, dadas as condições
da escola, sõ seria provável no laborato-
rio chimico que, como ji se disse, esta-
va Installado no primeiro pavimento e o
Incêndio tevo origem no segundo, — maa
também porque do material daquello la-
boratorio eíi não foi salva uma barrica
de carbureto de cálcio quo os peritos en-
contraram nos escombros.

Resta, pois, aos peritos a causa accl-
dental por imprudência delineada por
elles na resposta ao segundo quesito, hy-
pothesc tanto mais provável quanto d
certo que, como attestam innumeras tes-
temunhus, na noito de 20 do corrente,
das IS An 20 lioras, permaneceram na
blbliothécà da Escola nada menos dc vln-
te estudantes. Ora, nada mais possive1
que um ou vários delles, desejando beber
agun, sahlssem fumando da bibliothcca
e fossem alt ao local em que estava o
filtro (V. Croquls", o ali, inadvertida-
mente, lançassem tôeo ou tocos de clgar-
ros em estado de Ignlcão, ou mesmo ali
atirassem um phosphoro no mesmo es-
tado eom quo houvessem accendido um
cigarro. A esta hypothese não se op-
põe a circumstancla de terem os estu-
dantes se retirado ás 20 horas o o fogo
sd se tor manifestado sete lioras depois,
porque, d facto verificado que aquelle lo-
cal, aquella hora, era mal ventilado, es-
tando, como estavam, fechadas a jan 1-
In, quo da secretaria, deitava pura a área
descoberta, e a porta que dava para «
corredor, (V. Croquls) falta do ventila-
Cão esta que, como ê Intuitivo, retardou
o evoluir do fogo. Ora, os peritos tem
verificado, nesta capital, incêndios f.ue
sô se manifestaram dez ou mais horas
depois do momento em que, segundo a
prova feita, o seu agente começou a ope
rar. Nó caso presente, o fogo foi agiu-
do aos poucos, alt que, vencendo a por-
ta que deita para o corredor, encontrou
neste e na caixa da escada de seu Inicio
a necessária tiragem para, então, irrom
per com extrema violência, favorecido
pela circumstancla muito do notar-se
ile que esse corredor estava, sem o menor
nnteparo, em contado com a grande mas-
sa de ar livre. Com effeito, podo veriíi
car-se no croquls junto que em frento .1
esse corredor não havia parede para n
exterior, mas sim uma balaüstrada em
aberto; e que a escada próxima ao local
do filtro não era fechada por porta. E
corroborando a hypothese adoptada pe-
los peritos, ahl está a falar eloqüente
mente o facto do Incêndio haver come»
cado no pavimento superior, do centro
para a perlpheria, onde precisamente
está situada a bibliothcca em que-se reu»
nlram os estudantes, e o recanto ondi-
estava o filtro.

4.o) Qual a natureza do edifieio, con-
strucção ou daa cousas incendiadas:

Resposta: O edifício incendiado, qui
se compunha do dois pavimentos, .era Sn
taipa, em parte reformado com alvena-
ria tle tijolos. O seu madeiramento era,
em sua maior porção, bastante velho, o
que facilitou a accão do fogo. Estava
construído em frente do rua, tendo de
ambos os lados o ao fundo um grande
parque ajardinado.

5.0) Quaes os cffeitos ou resultados
do ineendlo:

Resposta: Destruição completa do
'-(llfieio, do qual somente as paredes fl-
caram de pe, em estado de fácil desmo»
ronamento. Dos moveis e utensílios fo-
ram salvos quasi todos os que ee acha
vam no primeiro pavimento; os que fa-
zlam parte do pavimento superior foram
completamente destruídos por carbonl-•¦ação total.

E assim, dão'os peritos por concluii o
a sua missão, offereccndo dois croquls
(um em papel quadriculado e outro em
tela) o oito photographias instruclivas
de seu laudo.

S. Paulo, 31 de julho de 1910.
Carlos A. cie Sampaio Vlanna
Grazlanl
Tlllngo Vieira Monteiro

ca
Por decreto do hontem, foram promo-

vidos na Força Publica:
A (rapitão-eommnndiinto da 3.a compa-

nhia do 4.o batalhão, o tenento Salvador
Moya, por merecimento;

a capltão-cpmmandahto da l.a compa-
nhia do 3.o batalhão, o tenento Emygdlo
Machado Guimarães, por antlguidado;

a capitão do Curso Especial Militar, o
tononto Azarlns Silva, por merecimento:

a capitãó-commandante da 2»a compa-
nhia, do 3.o batulhflo, o tononto Belmlro
Baptista Cepollos, por merecimento;

n capitão-commnndanto da -t.a compa-
nhia do 4.0 batalhão, o tenente Álvaro
JosC de Mello, por antigüidade.

Por decreto da mesma data, foram
promovidos:

A capltão-conimandante da l.a compa-
nhia. do Corpo Escoln, o tononto Gonesio
de Castro o Silva, por merecimento;

a tenente, por merecimento, o alferes
Álvaro Martins;

a alferes, o 2.0 sargento da Guarda Cl-
viça, Custodio Alves de Oliveira.

 Por decreto da mesma data, foram
promovidos:

A tenente, por merecimento, o
Areowaldo Panados;

a tenente, por antigüidade, o
Qiilntiliano do Oliveira:

a tenento, por merecimento, o alforos
iferculnno do Carvalho e Silva:

a tenente, por antigüidade, o
Manuel do Oliveira. Cravo;

a tenente, por merecimento, o
Nathanlel Prado;

a tenente, por antigüidade, o
Manuel Paninhos Bello Cardoso;

a tenento, por merecimento, o alfores
índio do Brasil;

a tenento, por antigüidade, o
Klizlario do Faria Paiva;

a tonente, por merecimento, o
Manuel Roquo da Silva;

a tenente, por antigüidade, o
Alexandre Dias de Oliveira.

Por decreto da mesma data, foram
promovidos ao posto do alferes os soguln-
tes inferiores:

Sargeiito-ajudantc graduado, Folippo
Corrêa, do l.o corpo da. Guarda Cívica;

sargonto-ajudante, Alborto José Gon-
calvos, do 2.0 batalhão;

sargento-ajudanto graduado, Arlindo dc
Oliveira, do Corpo de Cavallarla;

l.o sargento, Ovldlo Sayão, do l.o ba-
talhão;

l.o sargento, Antônio Reynaldo Gonçal-
ves, do Corpo do Cavallarla;

2.0 sargento, Shaltospoaro Ferraz, da
Guarda Cívica;

2.0 sargento, Sebastião de Campos Pen-
'cado, do l.o Batalhão;

2.0 sargento, Josfi Ovldlo de Sousa Ll-
ma, do 3.0 batalhão;

2.0 sargento, Benjamim Nery, do l.o
batalhão.

 Por decreto da mesma data, tol
¦ransferido o capitão Josfi Dias dos San-
'os, do commando da l.a companhia do
Corpo Escola, para o commando da l.a
companhia do 2.o corpo da Guarda Cl-
vlca.
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alfores

alferes

alferes

alferes

alferes

alfores

alfores

alferes

Sr. Asslgnanto 107!» — Plndamonhan-
gaba — O objecto foi hontem comprado
i serã hoje despachado.

Kr. Norbeilii Rangel —. Bebedouro —¦
A provisão scríl hoje retirada e remettt-
da, registada, pelo correio.

Sr. Asslgnanto 1455 — Casa Branca —,
A caderneta foi hontom recebida o o sou
pedido vai aer providenciado de aceOr-
do com aa Instrucções dadas em carta
dn 28.

Sr. Asslgnanto 2050 — Cambuqulra —
A quantia do 30$000 íol hontom entrogue,
conforme o recibo em nosso poder,

Sr. Miguel Costa — Itnrarfi — Para o
fim que deseja s(j encontramos o.s seguiu-
tes livros: "Industria alimentar" (panifl-
cação), 3$000; "O Doeelro Nacional", 3$;
"O Confeltoiro Nacional". 3$000. Nos
preços anima não eslão Incluídos os rospa-
ctlvos portes.

Sr. Ainndor P. «lc Almeida — Itaberü
— O documento foi hontem apresentado
em cartório.

Sr. Benodleto Martins — Itapolis —
Encontramos regulamento do rcIIo. sem
ser do autor quo aponta, que custa 2$.
O formulário que deseja custa 5S000. O
apparelho da marca a quo se refere não
6 encontrado presentemente, havendo, po-
rêm, do oulras marcas. Não encontramos
o mostrador, que também pediu.

Sra. d. Malvlua de Oliveira — ? — Dei-
xamos de responder por carta, porque

não nos Informou o logar para onde nos
devíamos dirigir. O que pede 6 encontra-
do na Casa Genin. A rua 15 do Novembro,
8-A, pnra onde poderá se dirigir directa-
mente, pedindo amostras.

Sr. Sprlng lllll — Córrego do Cam-
buhy—l.o) Existo o romance a nue alia-
do, polo preço do 2$000. 2.0) Jã seguiu
a lista de. preços em data do 25 do mez
passado. S.o) O exemplar da revista está
oxgottado. 4,o) Só consultando directa-
mento ns redaeções das rovistas om clr-
culação.

NOTA IMPOHTAWiF, — Os bue. assi-
gnantes quo desejarem resposta por car-
Ia, deverão enviar o sello para o respe-
ctlvo porte, Tniiiliem deverão remetier
sellos pari» remessa, pclo correio e regis»
tados, ilus títulos de nomeação, portaria»
dc licença o outros documentos. Sen» esta
formalidade não nos rcspaiisnbiiizanio.-i
pela exuelltlão do servlgo. Pura ns res-
postas, por &stn secção. poderão os srs.
asslgnántes dcslgnnr Inlclncs sol» ns
quaes desejem oceultar os seus nomes.

Outrosim, paru mnls brevidade no
cumprimento Uos pedidos, deverão cilcs
ser feitos, separadamente e cm caria di-
rljldii ii "Secção de Informações". Os pe-
(lidos que vierem em cartas, tratando dc
outros assumptos estranhos a esta "Soe-
ção", forçosamente terão dc ser demora-
dos.

Câmara
Ordem do dia 5 de agosto de 1-916

26.a sessão on-inaria üc 1916

fl." parte

Loteria de S. Paulo
Realiza-se hoje mais uma oxtracção

desta conhecida loteria, sendo o prêmio
maior 16 contos de rfils.

m-ttt.

Desastres e ferimentos
Na sua residência, em S. Bernardo, O

earvoelro norte-americano Henrique Sçhulz
limpava liontem, ao meio dia, um revOl-
vor, quando suecedeu a arma disparar ac-,
cldontnlmente, ferlndo-lhe a mão es-
querda.

Schulz foi soccorrldo pelo sr. dr, Car-
valho Braga, medico da Assistência.

A menina Maria, de 5 annos de eda-
dc, filha do Maria Amalia, residente A run
Antonla do Queiroz, n. 8, ao atravessar
hontem, fis 20 horas, a rua da Consola-
cão, foi atropelada pelo carro ni 5, dlri-
gido por Gabriel Passos.

A menor recebeu fortes contusões nos
pês, sendo soecorrida pela Assistência.

cm
Segue lioje para Plrapora, afim de dlrl-

glr o policiamento durante as tradlclonaes
festas que so v5o realizar ali, o sr. dr.
Virgílio Nascimento, 2.o delegado auxl-
liar.

Jfovidades nrnsicaes
A Casa Editora Musical Brasileira, sita

á avenida Brigadeiro l.uiz Antônio, n. 38,
offeroceu-nos duius composições musicaes
recentemente editadas, São ellbs "Unclo
Tom's Cabln", cake-walk, arranjo do J.
Ortega, o "Cupldo", tango, de Kaoul Fo-
rstor.

Gratos pela gentileza da offerta.

Câmara Municipal
Secretaria (ia Gamara Municipal
Expediente do diu 20 de jullio de 1010

Deram entrada na Secretaria:
Officlo n. 306, da Prefeitura, reinot-

tendo os orçamentos ns. 203 e 204, respe-
ctivamento, nas importâncias de 
fi2:158$»157 o 27;808$032, para os servi-
cos do construcção de uma galeria sub-
torranea de drenagem na rua Díbero Ba-
darO, trabalhos accessorios o construcção
dc poços e galeria, estlvação o estacada
para encaixe de terreno do Parque do
Anhangabahu'. — A's commissões do
Obras o Finanças;

officlo n. 309, da Prefeitura, remetten-
do o orçamento n. 230, na Importância
do 29;099$850, para os serviços de melho-
ramcnlos necessários ao largo fronteiro
ao Instituto D. Anna Rosa. (Requerlmen-
to n. 142, do 1915, dos vereadores srs.
Marrey Junlor e Sousa Queiroz).A'b com-
missões de Obras e Finanças, dando-se
conhecimento aos autores do requerlmen-
to;

requerimento do Fernandes e Compa-
nhia, solicitando concessão, pelo prazo de
10 annos, para explorarem um apparelho
de sua propriedade, destinado á annun-
cios „e reclames. — A's commissões do
Obras e Finanças, ouvindo-so a Prefel-
tura;

officio n. 144, do sr. presidente da Jun-
ta Apuradora das Eleições Fedora.es, so-
licitando uma das salas do edifício do go-
verno municipal para a Installação, ama-
nhã, da referida Junta. —: A' secretaria,
para attender.

31

Remetteram-se X Prefeitura:
A indicação n. 96, do vereador sr. Ro-

cha Azevedo, apresentada em sessão do
29 do corrente, relativa d collocação do
tres combustores de gaz na rua S. Josfi,
Villa Cerqueira César, fundos do Incinera-
dor, a partir da rua Galeno de Almeida;

o requerimento n. 187, do vereador sr.
A. Uaptlsta du Costa, pedindo a oonfec-
cão do orçamento para o serviço de cal-
çamento a paralleleplpedós da rua Coto-
gipe, entre a rua Passos c a Companhia
de Tecidos de Malha;

o do n. 1S8, don vereadores srs. Mar-
rey Júnior o João Josfi Pereira, relativo
A collocação de combustores do gaz nns
ruas Vergueiro e Joaquim Piza e ao nlvc-
lamento da rua Teixeira de Carvalho, en-
tre as avenidas Mesquita e Lacerda Fran-
co;

a representação dos moradores da. rua
Borges Lagoa, apresentada por Intermédio
do vereador sr. Mario do Amaral, na mes-
ma sessão, pedindo llluminação para
aquella via publica;

o requerimento de Fernandes e Compa-
nhia, solicitando concessão, pelo prazo de
10 annos, para explorarem um apparelho
de sua propriedade, destinado a annun-
cios e reclames.

Expediente: — apresentação de projo-
ctos, pareceres, requerimentos, Indica»
ções, etc.

2." paHc
a.n discussão do projecto apresentada

pelas commissões de Justiça e Finanças,
cm seus respectivos pareceres ns. (I!S c
83, jã publicados, opinando pela suppres-
•«io do cargo de inspector de Hyglene Mu-
ulclpul, vago com o fulteclmcnto do dr.
Augusto Gomes dc Almeida Lima.

2,a (liso issão do projecto apresentado
pelns commissões do Obras c Finanças,
cm seus respectivos pareceres ns. 57 c U4,
já publicados, autorizando a despesa dc
;!,r>:0üiS780, com o calçamento 11 paiullc-
Icplpoclos du rna Barão do Duprat, entre
as ruas Itoby o Auhnngnbii.hu'.

informações
Avisamos uos nossos distinetos assi-

gnmitcs, quu uos honram com ns suas
prezadas ordens, que todo o qunlqucr pc-
dldo dt. Informações, compras o etc, que
(cubam de ser obtidas fora do perímetro
central dn cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NEOESSA-
HIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

Sr. Df-liliujtu; Ribeiro Salgado t— San-
ta Rosa — O artigo quo enconimendou
foi hontem despachado. AEuarde carta.

Sr. O. F. A. — ti. Sebastião — As en-
coiiimendaij foram • hontem despachadas.
Segue carta.

Sr. Assignante 7732 — S. Roque—Uos-
pondemos sua carta de 31.

Sr. Director do G-jn-uislo do Amparo
Franca — Respondemos sua carta

de 30.
Sr. I*. M. Ir', dc Pontes — S. Joaquim—

Foi hontem providenciado. Espero carta.
Sr. Agostinho Antunes do Faria •— 'I

O livro "Lunarlo perpetuo" custa 3$,
fdra o porte. Para Ber feita a remessa
da outra encommcuda, 6 necessário que
nos informo u localidade em que resido.

l.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões dc Justiça o Finanças,
cm seus respectivos pareceres ns. 01 e 85,
approvando o nccõrdo celebrado en-.ro o
[irefeito o os proprietários dos prédios
ns. 112 e 114 da rua dc S. João, necessa-
rios ao alargamento dn referida rua, paru
adqulrll-os A razão de 250$000 o metro
quudrndo.

PARECER N. (II, DA COMMISSÃO DE
JUSTIÇA

Com o officlo de 3 dc abril deste anno,
o sr. prefeito submetteu A approvação da
Câmara o accôrdo enlabolado com os pr-i-
prletarlos dos prédios ns. 112 e 114 da
rua de 3. João, oom a superfície total do
lC4ms2,78, cuja maior parte terã. do ser
absorvida pela avenida do S. João, con-
forme o plano approvado pela lei n.
1.590, do 27 de setembro de 1912, ha-
vendo apenas uma pequena sobra do
23m2,31, sem proveito para~t.s próprio-
larlos, quo não qulzeram negociar só a
parto destinada aquella via publica, mas
todo o terrono oecupado pelos referidos
prédios. Do 41:195$000 6 o valor da
ncqulslção, preço que. correspondo a
250JO00 o metro quadrado o quo será
pago em letras do emprcstln-fi de 1914.
salvo o direito da Municipalidade de dar
4 alludida sobra o destino que fôr con-
veniente. Reduzido o accOrdo a termo,
desto ficou constando quo "o pagamento
aerd feito por occaslão de ser passada a
escriptura do venda, após a approvação
do accôrdo pela Câmara". Tratando-se de
bens inalienáveis, segundo cláusula testa-
montaria, foi expedido o competente ai-
vara, fazendo-se os vendedores repre-
sentar pelo seu procurador, cujo instru-
mento osla. junto a estes papeis.

Vindo os papeis ao estudo da Commis-
silo do Justiça, esta, quo tem por dever
principal estudar o aspecto jurídico do
iodas as questões, affcctas a decisão da
Camarn, interpoz o seu parecer, opinando
pela forma que, juridicamente, devia sei
adoptada para regular a solução da
transaoção, isto (; a subrogação do ônus
testamentario, e pedindo a volta dos pa»
peis d Prefeitura, para quo esta,- com o
gou zelo habitual, se pronunciasse sobro
o lapso do termo, cm virtude do qual o
pagamento seria feito por occaslão de
ser passada a escriptura de venda. O sr.
prefeito oífielou novamente A Câmara,
esclarecendo o nssumpto, o dizendo quo
so trata do autorização da verba equiva-
lento ÍL despesa em questão e que, ao
consummar-so a transacção, serão toma-
das as cautelas legaes, que o caso exige,
ficando assim salvaguardados os direitos
do municipio.

E, confiando, como confia a Commis-
são de Justiça, no propósito do sr. pro-
feito, cujo zelo pelos interesses do muni-
clpio esta, Commissão d a primeira a re-
conhecer, nada mais tem a oppór A ap-
provação do accôrdo.

• Sala das commissões, 16 do julho de
19H;, _ Roclia Azevedo, Mnrrn, Alcan-
tara. . .
PARECER N. 85, IA COMMISSÃO DE

FINANÇAS

Pelo estudo feito destes papeis, verifica-
se que os proprietários dos prédios ns.
112 o 114 e respectivos terrenos, com a
área do 104 metros quadrados o 78 decl-
metros, situados A rua do S. João, offe-
receram a venda de taes propriedades A
Câmara. Municipal, pelo preço de . . .
41:195$000, isto d, X razão de 250$000 o
metro quadrado.

Sendo certo quo a Câmara Municipal
precisa adquirir táes propriedades para o
formação da avenida S. João, conforme
o plano approvado pela lei n. 1.50C, de
27 do setembro do 1912, a Prefeitura ac-
ceitou o offeroclmehto da respectiva von-
da, dando logar ao termo de accôrdo con-
stnr.te destes papei.; o respectiva planta,
assignada pelo procurador dos proprle-
tarlos e Directoria de Obras e Viação.

Assim, feito o accOrdo, depois de bom
acertadas us suas bases, sendo o paga-
mento da Importância da compra feito
eni letras da .Municipalidade, do enipreu-
tlmo interno de 1914, do valor nominal
de cem mil róis cada umu, juros do 7 o|o
ao anno, typo 90, da emissão autorizada
pela lcl n. 1.811, de 12 do setembro de
1914 o conforme aeto da Prefeitura, n.
724, de 30 dc outubro do mesmo anno.

A Commissão do Finanças entendo que
o accôrdo 6 vantajoso e foi estribado nas
leis acima citadas e, portanto, em condi-
ções de ser approvado pela Câmara, con-
clulndo esta Commissão pela apresenta-
ção do seguinte projecto de lei:

A Câmara Municipal de S. Paulo de-
creta:

Art. l.o — Fica approvado o accOrdo
celebrado pela Prefeitura com os proprle-
tarios doB prédios ns. 112 e 114, da rua
dc ti. João, o respectivos terrenos, com n
área total de 164 metros quadrados o 78
dcclmotros, necessários ao alargamento
desta rua, para adquiril-os A razão de
2505000 o metro quadrado.

Art. 2.0 —. O pagamento será feito om
lulra.i da .Municipalidade, emlttidas de
accôrdo com a lei n. 1.811, de 12 de se-
tembro de 1914.

Art. 3.0 — Revogam-se as disposições
em contrario.

Sala das commissões, 28 da julho de
1910. 7— Henrique Fagundes, Sampaio
Vlanna,
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RIQUÍSSIMAS

SEDAS

l.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões de Justiça e Finanças,
cm seus respectivos pareceres ns. 05 e 8(1,
concedendo isenção do Impostos du "In-
dnstrlns e Profissões", pclo prazo ile dois
annos, ao Instituto Paulisla 1: egual prazo
parn o pagamento dos Impostos em
atraso.

PARECER N. 05, DA COMMISSÃO DE
JUSTIÇA

Estava lavrado o parecer desta Com-
missão, de 13 do março do 1914, quando
o Instituto Paulista volta a pedir A Cama-
ra o prazo de cinco annos para pagar a
divida fiscal o a Isenção dos impostos dc
industrias e profissões por egual tempo.

O modo franco como esto pedido foi
folto, assegurando menos felizes as infor-
mações quo determinaram o primeiro ia-
recer, e a informação do sr. Prefeito, se-
gundo a qual, sl havia razão para so con-
ceder a primeira isenção, mais forte d na
quadra actual de dlfficuldados geraes,
para concessões, levam esta Commissão a
modificar o rigor do seu primeiro pare-
cor, opinando paru quo se concedam A po-
ticlonaria apenas dois annos de prazo para
pagar a divida vencida e mais a Isenção
sô por esse tompo do Imposto de lndus-
trlas e profissões. — Sala das commis-
soes, 4 do jullio de 1910. — Joaquim Mar-
ru, Rochn Azevedo.

PARECER N. 80, DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS

O Instituto Paulista dirigiu-se, em 13
do junho do anno passado, o em data an-
terlor já o havia feito, á Câmara, pedln-
do o prazo de cinco annos para o paga-
mento dos impostos om atraso, e que, por-
tanto, já constituem divida, o mais a isen-
ção destes Impostos o taxas por clneo an-
nos. Allega a suppllennto que, tendo, a
Câmara, pela lei n. 1.459, de 23 do s^-
tembro do 1911, concedido a isenção dos
Impostos e taxas do que se acha o Insfltu-
to gravado,, o, como ainda perdurem as
causas que determinaram esta concessão,
por*"ri.aiorla do razão deve a Câmara at-
tender a sua justa preterição, estimulai.-
do o Instituto, obra de iniciativa privada,
a cujos serviços que vom prestando á po-
pulacão desta, cidade são Inestimáveis,
desde que bo considere que a uma classe
desfavorecida da fortuna 0 Instituto pres-
ta assistência gratuita. Ouvida a Prefol-
tura, diz o sr. Prefeito que a isenção pre-
tendida pelo Institulo deve ser concedida
pela Câmara, desde que foi ella dada cm
periodo de prosperidade, sendo desta fôr-
ma considerada a mesma como uma pro-
rogação, que encontra justificativa na si-
tuação actual que atravessa o paiz. Esiu-
dando a matéria do requerimento, opina
a Commissão do Justiça pela concessão
solicitada, cm parte, entendendo quo n
Câmara pôde isentar o Instituto do paga-
mento do Impostos por dois annos, con-
cedendo assim o prazo de dois annos para
o pagamento dos Impostos em atraso.

A Commissão do 'Finanças subscreve,
pelns razões com que a Commissão de
Justiça justifica o seu parecer, as suas
conclusões, pelo quo apresenta a estudo
o d ei ilie ração da Câmara o projecto dó
resolução seguinte:

A Câmara Municipal resolvo:
Art. 1.0 — Fica concedido ao Instituto

Paulista, Sociedade Anonyma, com sódo
nesta cidade, a isenção de impostos dn
Industrias o Profissões, a que está o mes-
mo sujeito, pelo periodo de dois annos, n
contar do exercício corrente.

Art. 2.0 — E' égualmente concedido o
prazo de dois annos, a contar da extinc-
ção do prazo a que se refere a lei n.
1.459, de 23 de setembro de 1911, parn o
pagamento dos impostos em atraso.

Art. ü.o — Revbgáni-SG as disposições
om contrario. — Sala rtaa commi.syiV-i
Ü8 do julho de 15 Ifi. — .1. M. de Sampaio
Vlanna, Henrique Fagundes.

Discussão unien do parecer n. 87, du
Çoimulssito de Finanças, opinando pela
Mpproviií.-ão do balancete du receita e des»
pesa do Município; rclutlvo 110 primeiro
trimestre do corrente nnno.

PARECEU N. 87, DA COMMIS.SAO ÜE
FIITANÇAS

Nos termos do artigo 24 da lei 11. 1.03R,
do 19 de dezembro de 1900, n. 7, remei-
teu o sr. Prefeito á Câmara o balancete
da |cceita e despesa do Municipio, rela-
tivo no l.o trimestre do corrente exerci-
eio, acompanhado de umu relação dela-
lhada dus despesas realizadas nesso tri-
mestre.

Do balancete, so verifica quo, tondo sido
a receita para o corrente exercício orça-
da em 9.103:0005000, arrecadou-sa no po-
riodo de janeiro a março 3.S'.!0:1505C2",
sendo da ordinária 3.57! :352?2S7 e da
extraordinária 2D8:804$390.

Comparada esta arrecadação com ns
dos exercícios de 1915 e 1914, om égua!
periodo, se vG quo houve um excesso de
39:42ü5378 sobre o de 1915, e de . . . .
14Ó:084?5(!9 sobre o de 1914.

Verifica-se mais que a despesa foi or-
cada em 9.103:000$000, o que, reunido ft
extra-orçamentnrla, d/1 um total de . . .
9.713:8125200, c quo desta cifra realiza-
ram-sc pagamentos na Importância de
2.590:5515421.

Verifica-se ainda que o passivo era, em
8 do abril do corrente anno, do
49.690:7715430, sendo de divida conso-
lidada 20.056:0005000, de responsabillda-
des contrahldás dentro do palz e . . . .
10.0C2:251?790 do empréstimo externo de
1907, o de divida fluetuante
18.978:5195040, incluídos nesta cifra
12.515:9285270, valor do empréstimo con-
trahido com o Banco Francez e Italiano;
empréstimo do governo do Estado, no va-
lor do 3.172:3205000; empréstimo da Cal-
xa de Deposito, no valor de 587:4415370,
e mnls de operações por antecipação de
receita, 2.702:8305000.

Era esta a sltunção econômica du Mu-
niclpalidade na data acima referida, e quo
a Prefeitura traz ao conhecimento da Ca-
mara no balancete em estudo. As suas;
rubricas estão cscrlpturadas com a devi-
da ordem e exacta a somma das parcellas
ali lançadas, pelo que ê a Commissão de
Kinanças do parecer que a Câmara o ap-
provo para ser o mesmo publicado nos
termos do artigo citado. — Sala doa com-
missões, 28 de julho de 1910. — J. M. do
Sampaio Vianna, nenrique Fagundes.

Conseguimos comprar em Lyon (França) uma par-
tida excepcional de tecidos de seda de primeira
qualidade que agora offerecemos a verdadeiros
preços de oceasião.

CREPE DA OIIINÍA. lárgufa 1,05 ni. Cores: Rosa, Saí-
mão, Ciei, Azul naflier, Pavão, Ühampagne, Argente,
Bronze. Tres tons de verde, Azul marinho, Preto
e Branco.

metro «$5*00

IDEAf. em riquíssima qualidade --- largura 1,10 m. nas
mesmas eores

metro 13$500

TAFETA'3, qualidade soiinlc — largura 1 rn. Cores:
Branco, Creme, Palha, Amarelio, 2 tou.» dc Rosa,
Ciei Nafher, Royal. Pavão, ?> tons de Verde, Gti.s,
Elephantc, L^raise, Bordeaux, Azul marinho e Preto

. metro íli$?&m,

IDE.VI cm cores chaiigeants, lindas combinações — alta
novidade

metro Aíb''*

GAZE TLLIJ.SION nova qualidade de gaze puta. vestidos,
blusas, etc. — em mais dc 30 tons — largura 1,10

Preço 8$3tfO

0 MAIOR STOCK DE
SEDAS NO BllASIL
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Secção
Judiciaria

Ti-iísBiiiaü dn» Jury
Presidente, sr. dr. Gastão de .Mes-

quita.
Promotor publico, sr. dr. Jl.irio PI-

res.
Escrivão, sr. Siqueira Reis Júnior.
Por falta de numero, não houve hon-

tem sessão no Tribunal do Jury.
Da urna supplementar, a que so reeor-

reu, foram sorteados mais os seguintes
jurados:

Srs. Armando Pinto Ferreira, dr. Ba-
üilio da Cunlia, Gabriel do Azevedo An-
umes, Fernando Pacheco Chaves, dr.
Iijnacio Bueno de Miranda, dr. Jorgo
1'lirishbann, Antônio Frnesto da Silva,
dr, Benedieto Oalvão, Álvaro da Silva
.Santos, alferes Amadeu de Oliveira Vai-
lim, dr. Augusto Ferreira Vclloso, tenen-
te-coronel 1'edro Dias de Campos, Cassl»
!a Silva Prndo, coronel. Bento de Noro-

nha, Casslo .Muniz do Sousa, Juvelino Bo-
pes, dr. Henrique Smlth Bayma, dr. Gui-
iiiermo Tel), dr. Pedro Merhel, dr. Anto-
nlo José de Faria Tavares, dr. Cinciiiato
Pámponet, Celso Fonseca, Horaclo Es-
pindola, dr. Guilherme ".Vendell, Augusto
Corrêa Vasques, José Christlno da Fon-
seca, dr. Adherbal do Queiroz Moraes,
dr. Carlos do Paiva Meira, dr. Alexamlri-
no de Moraes Pedroso, dr. Baul Whlta-
eker, Arnaldo Simões Pinto, dr. Alberto
Penteado, dr. Carlos H. Machado do
Oliveira, Alfredo Brasil de Castro e coro-
nel Luiz Americano.

Wiwimi irümínaS
Zelador «lo Fórum. — Iteassumiu hen-

tem o exereicio do seu earjro, por haver
terminado a licença quo lhe fora conce-
dida, para tratamento de saudc, o sr, ma-
Jor Antônio de Oliveira Ferraz, operoso
zelador do Fórum Criminal.

Pronúncias. — O sr. dr. Matheus Cha-
ves, juiz da quarta vara, pronunciou o
rto Jorge Melkl, como incurso no artigo
338, n. B, do Código Penal (estelllonato).

 Pelo sr. dr. Gastão do Mesquita,
foi pronunciado o sargento do corpo es-
cola da Forca Publica, Archimedes do
Paula Santos, por crime de furto.

Em libcril.ule. — O sr. dr. Adolpho
Mello, juiz das execuaões criminaes, mau-
dou pOr om liberdade os sentenciados
Sebastião Rónia de Carvalho, Josó Ba-
ptlsta de Oliveira, Poueiano Antônio Pra-
do o Jos.1 Francisco dos Santos, quo ter-
minaram hontem o cumprimento da
pena dc 2 annos, a que foram conde-
ninados.

Improiiuiiflas. — O sr. dr. Gastão de
Mesquita, juiz da terceira vara, julgou
improcedente a denuncia apresentada
contra Baccollezzl Leonzio e Vicente Na-
ponete, processados por crime de feri-
mentos culposos.

A vndlngem. — Foram oondemnados fl»
pena de 22 dias e m-lo de prisão cellular
pelo sr. dr. Matheiu Chaves, juiz da
quarta vara, os desoceupados Josô Lopes
e Jofio Martins.

 O mesmo juiz condemnou a ser
deportado o vadlo reincidente João da
Silva.

 O sr. dr. Mario Pires, terceiro
promotor publico, opinou pela condemna-
.•ao dos menores desoceupados Alfredo
Sognoburgue, Joüo Baptista Pimpano e
Antônio Fellx de Araújo, á pena de 22
dias 6 melo do prlsilo.

 O mesmo promotor opinou pela
reclusão nu Colônia Correcclonal, do
desoecupado Octavlo Fernandes Sampaio.

ft'oi'um Civcl
Officlaes Uo dia — Estão escalados pa-

ra o serviço de hoje no Fórum Cível os
officlaes de justiça Antônio Manuel Car-
nelro, Alfredo de Paula, Joüo Fernandes
Brasileiro, João Rodrigues de Mello c
Grogorlo Teixeira da Silva.

O sr. dr. Adalberto Garcia, Juiz da
terceira vara de orphams e ausentes, jul-
gou por sentença o calculo feito no inven-

¦ .... " .... __¦: Tt *'.

lario do Domingos Antônio Pacbeco e
determinou que se procedesse íl partilha
dos bens do espolio.

 O mesmo Juiz Julgou por sentença
a partilha a quo se procedeu no inventario
dos bens de d. Baphaela Chiacchla, com
resolva de direitos do terceiros.

Acção procedente — O ar. dr. Miguel
de Godny, juiz de direito da primeira va-
ra cível o. commercial, julgou procedente
a acção ordinária que Antônio Queiroz
dos Santos move a Raphael Pellegrinl a
sua mulher, condemnando estes a restl-
tulrem ao autor e herdeiros o terreno,
objecto da demanda, e ao pagamento ."oa
accessorios o A Indemnização dos causa-
dos c custas.

Umu portaria — O sr. dr. Miguel de Go-
doy, dlrector do Fórum Cível, em portarlt*
hontem baixada, ordenou a todos os offl-
eiaes de ju-tiça, que nenhuma citação Inl»
ciai seja feita, sem que a petição tenha a
nota do distribuidor.

Na referida circular, sua exc. dotei-mina
qun não sejam entregues aos cartórios
petições Inlclacs, sem essa formalidade,
sob pena do suspensão dos officlaes que
não cumniirem essa ordem.

Seírunila vara — O sr. dr. Martins Sts
Menezes, juiz de direito da 2.a vara ol-
vel e commercial, proferiu hontem, entre
outras, as seguintes decisões:

Julgando procedente a acçEo ordinária
que a massa falllda do Banco Regional
de Mocíiea movo ao Banco Allemão o lm-
procedente a reconvenção deste, condo-
mnando-o ao pedido c custas;

respondendo o mandando seguir para O
Tribunal de Justiça o aggravo de Joao
Teixeira do Oliveira, na acção de natlfica-
ção eommlnatoria que lhe move a Câmara
Municipal da capital;

recebendo, em ambos os cffeitos, a ap»
pellação de Tyrolese Vlttorlo, na acçSc,
ordinária por Indemnização de damnos,
que move d Light;

mandando ouvir o autor sobre a exce-
pção deellnatoria fori oppOBta por ,T. C,
Macedo Guimarães, no executivo cambial
om que condendem;

mandando processar a habilitação de
credito do Banco Francez para o Brasil,
como debenturlsta, na falloncla da Es-
trada de Ferro S. Paulo Goyaz;

arbitrando 03 salários devidos aoi
peritos, no exame "ad perpetuam rei me-
morlam", sobre uma letra de cambio, a
requerimento de Antônio Ferreira Far-
rio contra JoKo Gomes Vinha.

 Realizou-se hontem a audiência
ordinária do sr. Juiz da 2.a vara cível e
commercial, com regular concorrência dc
advogados o partes.

111 DE J II
>

câmara cnnjj
Sessão ordinária em 1 de agosto Si

1916.
Presidente, o sr. ministro Xavier de To»,

ledo; secretario, o dr. Luiz de Araújo.
Passagens do autos

O sr. Saldanha ao sr. R. Sette, as eiveis
8170 e 8054 de Santos, 8287 e 8201) do
Rio Preto, 8308, 8342 e 7980 da capital
e 3273 da capital.

O ar. R. Sette ao sr. Whitacker, as cl-
vels 8470 de Santos, 8286 do Rio Preto,
7999 do S. Carlos, 8275 do Soccorro, 7900
da Limeira, 7663 da Faxina, 7437 e S62S
da capital, e ao sr. Saldanha, a cível 7381
do Amparo.

O sr. Moretz Sohn ao sr. Urbano, aa
cíveis 7123 de Campinas, 7681 e 8415 da
capital, e ao sr. Saldanha, a cível 8178
da capital.

O sr. Urbano ao sr. Soarlano, as eiveis
7834 de S. José do Rio Pardo, 7922 do
Santos, 6969 de Barretos, 7674 de Espirito.
Santo do Pinhal, 6924 da Faxina, 804»,-
7205, 8122 e 8007 da capital.

O ar. Soriano ao sr. Saldanha, a eivei
7981 da Capital, a Mello Moraes, a clvol
7984 de S. Roque e ao sr. Vicente, aa cl-
vels 7163 e 6969 de Mogy-mlrim, 7»14 e
7639 de Santos.

O ar. Vicente ao sr. Moraes Mello, as
eiveis 7884 e 7633 da capital.
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O ar. Moraes Mello ao sr. Saldanha, na

olyols 8287 da capital, 8453 do Rio Preto
<• 8288 de 3. Joilo da Boa Vista,

O sr. "Whltackcr ao sr. Morotz Sohn, as
Olvels 7IÍI0 do Piraeaia, 7909 de Sanlos,
789ÍJ do Caplvary, 8345, 8196, 5980 e GIÍ88
da capital.

O 8r. «Ir. procurador Geral do Estado,
_ou parocer nas appollações cíveis 8013,
4087, 7612 e 6298 da capital o 804(1 de
S, Manuel.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr. ministro presidente
ilo Tribunal:

N. 7557 — Capital — Einb.argantos, An-
tonio Vlolra Coelho o sua mulhor; embar-
gados, Joflo Mlcolll o sua mulher. Julga-
ram desertos os embargos.

Relatados polo sr. ministro V. Wlilta-
okor:

N. 7017 — Caçapava -— Emharganlo,
Bonedlctò Gurgel do Amaral, inventarlan-
to do espolio de Jose Francisco Teixeira,
ombnrgada, d. Maria Augusta Teixeira.
Concedoram dispensa do revisão para Ber
•Julgada na l.a conferência.

AppelIu(;«*k'H ctvclB
Rolatada pelo sr. ministro Vicente do

Carvalho:
N. 8006 — Bebedouro — Appellante,

José Henrique do Carvalho; appellado,
Horta e Rolemberg. Nogaram provimento
unanlmemonte.

Relatadas pelo Br. Moraes Molio:
N. 8194 — Bebedouro — Appellante,

José Henrique do Carvalho; appellado, dr.
Gustavo do S. Queiroz Moyer. Düo provi-
mento em parto para reduzir o arbitra-
monto om 4:000)000, aendo quo o sr. ml-
nlstro Moraes Mello mandava liquidar em
execuçKo.

N. 8281 — Casa Branca — Appellante,
d. Regina Contlnl; appollados Estovam
Pores o Josfi Saran. Negaram provlmonto.

Na primeira sessão desempodlda serilo
Julgados os seguintes embargos:

N. 7801 — Capital — Embargantes, Al-
fredo de Oliveira Campos o outros e Ma-
nuol Carreira Roy Junior e outros; embar-
gados, Manuol Carreira Roy o outros e
Jaointho Osório Goclo o Silva. Relator, o
sr. Rodrigues Setto.

N. 6152 — Capital — " Embarganten,
José de Paula Moraes e aua mulher; om
bargado, o espolio ão conogo Joaquim
Franco do Camargo. Relator, o sr. Moraes
Mello.

N. 6689 — Batatacs — Emliargante, o
espolio do Joaquim Santiago; embargado,
José Simões de Lima. Relator, o 8r. Mo-
raos Mello.

CÂMARAS REUNIDAS
Julgamento

Reclamação de antigüidade.
Relatada pelo sr. ministro Brito Bos-

tos:
N. 58 — Campos Novos do Paranapa-

noma — Reclamante, dr. Pacifico Gome»
Ae Oliveira Lima. Julgaram nüo provada
á reclamação.

• o
A sessão do hontem da Câmara Civil

oareeeu de Importância, Foram somente
Julgadas tres appellações, em que ape-
nas so discutiu matéria de facto.

"Correio Paulistano"
emSorteio dos nossos prêmios

mercadorias
Aos nossos ageates rogamos a

bondade de nos enviarem as suas
prestações de contas, os talões de
recibos e os respectivos saldos.

Pedimos urgência em attende-
rem a este nosso pedido, visto co-
mo desejamos marcar para logo
o sorteio dos nossos prêmios em
mercadorias. ).

—**Qpm~

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições do pagamentos da Secre-
tarla da Justiça:

A C. llildebrand e C, 27*400; 6, Com-
panhla do Gaz de S. Paulo, 3:257*060;
. Companhia Meohanica o Importadora
do S. Paulo, 110)000; ao delegado dc
policia da 2.a clrcumscripção de Sanlos,
260)700; a Rothschlld o Comp., 372)848:
a Almeida Silva e Comp., 31ü$000; á Ca-
aa Tonglet, 148)500; a Companhia de
Gaz de S. Paulo, 68)000; a The City oi
Santos lmprovements Company Ltd.,
520*200; a Rothschlld e Comp., 1:17.9$;
a Monteiro Santos o Comp,, 73)500; a
EnC-as de Barros, 1.5.800; a F. Upton e
Comp., 328)000; ao dr. Francisco Fon-
tes de Rezende, 19)000; ao delegado de
policia de Piedade, 30)000; a J. Montei-
ro e Comp., 2:773)000; A Joiíu Arehan-
Jo Fortes, 425)000; a ítothschlld e C,
75)000; ao delegado de policia de Ara-
ras, 60)000; ao delegado de policia de
Tatuhy, 103)400; a Saul Cagy e Comp.,
.67*600;.

Officios romcttldoa:
Ao exmo. sr. seoretorlo da Justiça, of-

üloiando sobre negócios relativos a esla
âooretaria.

Autos despachados;
Doa srs. Osório de Almeida, pague-se,

Maria Isabel Oliveira Botelho, restttua-
se; Daniel do Amaral, pague-se; Fer-
nando Mistura, pague-se; Câmara Muni-
Clpal de Pinheiros, pague-se; Sociedade
do S. Vicente de Paulo do Campinas, re-
qulsltom-se Informações da Secretaria do
Interior; Lyceu do Sagrado Coração de
Jesus, ao Thesouro; Josfi Pinheiro, ao
Thesouro; Antônio Vieira do Moraes, ao
sr. collector de Itapetlnlnga, para can-
collar o lançamento devolver; a d. M.
Soares, reduzo para cereaes por atacado
do l.o classe o lançamento feito pela Re-
cobodorla da capital; da Santa Casa de
Misericórdia de S. Luiz do Parahytlngn,
ao Thesouro; Manuel Joaquim de Ollvel-
ra, 4 Recebedoria da capital para can-
cellar o lançamento o devolver; a d. M.
go Santa Maria, requisitem-se Informa-
çOes da Sooretarla do Interior; Mathlas
José Nogueira, expeça-ae o titulo; Pas-
ohoal Oervone, A Recebedoria da capital
para cancellar o lançamento e devolver;
Companhia Agrícola Santa Clara de S.
Slmao, mantelho o lançamento feito;
Francisco José Ribeiro Ratto Junior,
nlm em termos; Henrique A. Camargo,
aim, om termos; Hilário Manuel Cavales,
ao sr. oollector, para informar; Thomaz
Irmão e Comp., ao Thesouro.

«
JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
Foram despachados os seguintes requo-

rlmentos :
Do Manuel Duarte Fernandes Palha.

— Ao Br. S.o delegado auxiliar;
de d. Mariana GortrudeB de Jesus. —

iVo ar. commandante gorai interino;
de Edmundo Macedo Soares. — Sim,

Indemnizando os cofres do Estado da im-
portancia de 60)786, proveniente de far-
damento;

de Plínio Gomes. — Sim, indemnlzan-
do os cofres do Estado da importanola
de 60)782, proveniente de fardamento;

de Lauroano Machado. — Aguarde op-
portunldade;

de Izidro Vicente SUverlo. — Compa.
reça nesta Secretaria para assumpto de
eeu Interesse.

Foi passado alvará do folha corri-
da a Anastácio Baslllo Escada.

Foi concedido passaporte a Amai-
do Leal, que segue viagem para o Rio de
Janeiro. • •

SECRETARIA DO INTERIOR
Foram nomeadas commlssões médicas

para lnspeccionar, no dia 4 do corrente,
as 13 horas, na Directoria do Serviço Sa-
nltario, as seguintes adjuntas de grupos
escolares:

De d. Carolina Coelho Rego Rangel, do"Dr. Ccsarlo Bastos", de Santos; Thoreza
de Carvalho, do de S. José do Rio Pardo,
e Aracy Braga Pereira, do de Caçapava.

Foi nomeado o sr. José Ribeiro para
substituir n adjunta do grupo escolar de
Taubaté, d
Niillvldndo;

Foram nomeadas eoiumlssOos médicas
para Inspeeclonar de saudo, no dia 7 do
corrente, as 13 horas, na Dlreotorla do
Serviço Sanitário, us professoras d.d. Ju-
voullda Marcondes, Clarice do Lima, Bra-
sllln Gonçalves Perolra o Maria Antonla
Malhado Ramos.

Forom nomoudos:
Euclydes do Arruda, para substituir o

professor da l.a escola do Pniitojo, om S.
Roque;

d. Anulla Calazáns, pura substituir a
professora da escola feminina do bairro
dos Telles, om Pnrahybuna;

d. Ottilia ão Camargo Salles, para sub-
slitulr a professora da escola feminina do
Quilombo, om Rio Claro;

.d. Maria José Martins, para substituir
a professora da escola do Uutantan, nesta
capital;

d. Elvlra Martins Ribeiro, para substl-
tulr a professora da escola feminina de
Pralnháj om Iguape;

d. Leonor Corrêa Ramlroz, para substl-
tulr a professora da escola feminina do
Braz, nesta capital;

d. Giiaraciaba Salles, para substituir a
professora da escola mista do bairro da
Carioca, em Espirito Santo do Pinhal,

 Foram concedidas as seguintes 11-
oençus:

Do seis mezes, a profossora d. Boncdl-
cta Julleta Ramos Pinto, da escola foml-
nina do Braz, nesta capitnl;

de tres mezos, a professora d. OUvla
Bartholomeu, da escola feminina do Pral-
nhn, om Igilnpo;

do dois mezes, a professora d. Sophiu
Baruol Martins, da escola mista do Butan-
tan, nesta capitnl; a professora d. Silvina
Vlegris do Oliveira, da escola feminina do
Quilombo, em Rio Claro;

do 40 dlns, a professora da escola fe-
minlna do bairro «los Telles, em Parahy-
buna;

do um mez, ao professor Francisco He-
ferino do Camargo da l.a escola do balr-
ro do Pantojo, ein ti. Roque,-o a professo-
ra d. Maria Agoslinha Simões de Lima, da
escola mista do bairro da Carioca, em
Espirito Santo do Pinhal.

Preíeitura
IHi-cctoi-ia C-ica-al

EXPEDIENTE DO DLV l DE AGOSTO
DE llll.

Communicou-se _ Commissão Adml-
nlstratlva do Theatro Municipal auo o
sr. profelto cedeu o Theatro a mme.
Juanita de Frézin, para roallzar no dia
2 do oorronto uma conferonela em 1 e-
nofiolo dos soldados francezes reforma-
dos n, 2.

Transmittiu-se A Câmara o orçamen-
to para a montagem de um mercadlnho
na rua 20 de. Março, ontre a ladeira Por-
to Geral e a rua Pagfi, na importância
de 40:969)025, aproveitando-se a arma-
ção do aniigo mercadlnho da rua ti.
João.

SolIcltou-se da Secretaria da Agrlcul-
tura a collocação de eombustores do gaz
na rua Santa Clara, enlre as ruas Ca-
ehoeira e João Boemer.

Requerimentos despachados:
De Abdo Sanfranchl, C. Panayotti e

Comp., Conscelo Capalola e Filho, Ellan
Jagnia, Tarnesl Nicola, Caldeira e Filho,
pedindo relovamento de multa; Jullo Ce-
sar, pedindo férias. — Sim;

do Raul Vergueiro, pedindo férias;
João Bernardino Ribeiro, Paulo Basco,
Egisto Bottl, pedindo licença; João José
itodrlgucs, Jacintho de Carvalho, pedin-
do licença especial; Messl Puqucltl e C,
podindo licença para abater suínos. —
Sim, em termos;

do capitão Bonedlctò Thomé do Ama-
ral, pedindo certidão. — Certifique-se o
que constar;

de Villard e Rose, sobre proposta pa-
ra compra do ferro velho. — Aguarde
opportunldade; ¦<

do Chlrlno Savlnharil, pedindo releva-
mento do multa; Luis Mayorlni, sobre
obras; Antônio Cerchlaro, sobre construc-
ção de muro. —, Indeferido;

de Elisa A. Bittencourt de Andrade,
pedindo Iransferencia. — Sim, em ter-
mos.

Deve comparecer, para esclareci-
mentos, na Directoria do Policia e Ily-
glene, o sr. Joüo Antônio Ferreira.

As turmas da Directoria de Obras e
Viação para o dia 2 do corrento mez fo-
ram nsslm distribuídas:

Turma de calceteiros. — Rua da
Mofica: 6 calceteiros, 6 serventes, 1 car-
roça, reposição de calçamento; alameda
Olotte: 5 calceteiros, 5 serventes, 1 car-
roça, reposição do calçamento; rua Bres-
ser: 5 calceteiros, 5 serventes, 1 carroça,
reposição de calçamento; rua Aurora: 7
calceteiros, 7 serventes, 2 carroças, repo-
slção de enlçamento; avenida Tiradentes:
6 calceteiros, 4 serventes, 1 carroça, ro-
posição de calçamento; rua Domingos de
Moraes: 5 calceteiros, 4 serventes, 1 car-
ruça, reposição de. calçamento; rua Quln-
Uno Bocnyuva: 5 calceteiros, 4 serven-
tos, 1 carroça, reposição do calçamento;
diversas ruas: 5 calceteiros, 4 serventes,
2 carroças, ligações de agita e gaz; Por-
to Oanlndé: 2 serventes, guardas.

Turma de macadam. — Rua das "ai-
melre.s: 2 feitores, 10 operários, 8 carro-
ças, recomposição do macadam; rua Had-
dock Lobo: 1 feitor, 6 operários, 2 car-
roças, recomposição de macadam.

Turma do trabalhadores. — Almoxarl-
fado: 2 operários, guarda e arrumação
de materlaes; centro da cidade, 7 opera-
rios, 2 carroças, reposição de calçamen-
tos especines; rua Anhanguéra: 1 feitor,
5 operários, 6 carroças, aterro de gale-
ria; rua Manuel Nobrega: 1 feitor, 9
operai-los, 4 carroças, movimento do ter-
ra; rua Monte Alegre: 1 feitor, 10 ope-
rarios, 2 carroças, regularização; rua
Cubatão: 1 feitor, 11 operários, 3 earro-
ças, regularização.

 Inspectorla Geral de Fiscalização,
1 do agosto de 1910.

Foram embargadas os seguintes obras:
ã rua Ricardo Baptista, esquina, por ln-
fracção do artigo 147, n. 1, do Aoto 849,
o o proprietário Nlcolau dos Santos, mui-
tado em 30$000, pelo fiscal Emílio P,
Jorge; a rua dn Fabrica, por lnfrneçüo
do artigo numero 147, n. 1, do acto 849,
e os proprietários Pereira Eslephano e
Companhia, multados em 30$000, pelo
fiscal Alfredo de Berros; íi. avenida Ran-
gel Pestana, 47, por infracção do artigo
147 n. 1, do acto 849, o os proprietários
Irmãos Blumberg, multados em 30)000
pelo fiscal João Salcrno; a várzea do Ta-
tüapê, por Infracção do artigo 147, n. 1,
dj acto 849, o o proprietário Antônio Q.
Albuquerque, inullad" em 30$000, pelo
fiscal Ccsnr Sposito.

Foram multados: pelo fiscal Amlleare
Federlcl, padre Faustino Consonl, A ave-
nlda Monumento, 23, em 30)000, por in-
fracção do artigo 147, do acto 849; pelo
fiscal Vicente Sommcr, José do Carmo, ft
rua Brigadeiro Galvtto, 169, em 30)000,
por infracção do artigo 147, do acto 849;
pelo inspector gorai, Francisco Sanlos
Bruno, fi. rua 13 de Maio, Francisco Al-
ves de Oliveira, A rua da Consolação, Jo
sé Bertelll, A rua Santo Antônio, Domin-
gos Longo, A rua Major Diogo, 91, B. Ro-
nato Rinaldi, 6, rua da Consolação, 283
Antônio Carbono, â. praça da Republica
Raphael Baptista, ao largo do Palácio, 7,
Armem Castagliano, á. rua Senador Quei-
ro«, 16, em 10$000, cada um, Empresa
Universal Cinema, ao largo do j-rouche, e
D'Erlco e Bruno, & rua dos Guayenazea,
em 80)000, cada, todos por Infracção da
lei 1413.

Foram examinados 8 cochclros, sendo
approvados 6.

 Acham-se approvadas na Direoto
ria do Obras o Viação as seguintes plan
tas: de Augusto Leandro Pedroso, para
augmentar um prédio â. rua Fortaleza,
8;

do d. FranolBCa A. Paes de Barros, pa-
ra abrir ruas no bairro da Moôoa;

do Francisco Lulzzi, para construir um
muro & rua Baroneza de Itu', n. 57;

de Roberto Schmidt, para augmentar
um prodlo A rua Muller, 62;

d, Vlctorla Pinto Serva, para augmen-
tar um prédio á rua Visconde do Rio
Branco, 78.

— Devem comparecer na mesma Di-
Maria Ernestlna Marcondes »reotoria para esclarecimentos os sra. Moy-¦ sés Patrício e Santo BertolanzI.

INDUSTRIA
E COMERCIO

Café
JUNDIAHY, 1
Durante o dln do hojo foram rooobl-

dos 42.778 saccas de café, sondo corri
destino a S. Paulo 1.630 o 41.148 para
Santos.

Caffi baldeado hoje, até melo dia, pa-
ra Santos, 59.062 sacons, aendo:

Saccas
Recebidas de Jundiahy (Pau-
lista) 68.254

Recebidas da Bragantlna ,- —
Recebidas da Sorocaba ... 4.985
Recebidas do Pary o «3.
Paulo 1.320

Recebidas do Rraz ..... 147

SANTOS, 1
Vendas do hojo . . . .- . v 2.*>.000

Mercado i-nlino.
Vendas desdo l.o do mez , 'J5.0Ü0
Vendas desde l.o rto Julho . 011.oro

Nus voiiiIiih realizadas regulou «> pveço
dc r>$700 pnrn o typo fl.

SANTOS, 1.
Saccas
51.768
51.768

.298.682

Entradas -, ¦ r.:
Desde l.o do mez • ¦,-
Idem desdo l.o do Julho . . .
Existência, boje, cm primolra

••segunda mãos ..,,-.,
lUO.Ia .';.;
Despachadas ¦>• .-
Tdem desde l.o do mez .. . .
idom desde l.o de Julho , .
Embarcadas .- ,
Tdem desdo l.o do mez . •¦¦ .
Tdem desdo l.o do Julho c ..
Passagens de hoje .....
Idcm, desde l.o do mez . . .
Tdem, desdo l.o de julho . .

Sabidas:
Para Europa v
Argentina  .• , .-
Estados Unidos ...,.- •¦•
Por cabotagem ¦ •,
Para o Chilo ¦ -. •.
Para o Uruguay ¦ ,

Em egual data do anno passado:
Foi domingo.
SANTOS, 1
Movimento de café na Companhia Con-

trai de Armazéns Geraes no dia l.o:
Existência no dia 81 ... . . 104.717
Entradas, hojo ..... -, '. 8.945

1.846.099

25.632
25.652

751.531
4.683

674.687
674,087
59.162
69.C62

1.322.086

437.659
14.348
245.837

5.787

559

Total
Sabidas, hoje .

108.062
823

Stook, hoje 107.839

SANTOS, 1 ;— Telegramma especial
dc "Cirrolo".

As cotações do fechamento, da Compa-
nhia Ròglstadorá o Caixa de Liquidação
de Santos, na base do typo 4, foram as
seguintes:

Com. Vcnd.
Agosto . . ..¦ ¦_ v 0Í376 6)400
Selembro ...... 0)176 0)200
Outubro , . , . (
Novembro . . , .( 6.125 6)150
Dezembro . . . -, (

S. PAULO, 1.
Conformo aviso tolographlco entraram

om Jundiahy pela Estrada Paulista:
Saccas

Hoje .... ¦«• -.- y .; 63.254
Anterior ...... •, . 84.881
No mesmo período do anno
passado  domingo

lüntrádas pela Estrada Soro-
cabana -.'•.: 6.408

Anterior 9.583
No mesmo período do anno

passado .... ,; y ¦, .• domingo

Total, boje . . ¦. y -,i _> -.- 59.662
Antorlor . . , ; .- -.- -,- 94.464
No mesmo período do anno
passado  , domingo

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação ds
Jundiahy:

Saccas
Com destino a S. Paulo »• -_ 1.680
Antorlor  8.481
No mesmo período do anno
passado  . domingo

Com destino a Santos . .- .- 41.148
Antorlor 87.106
No mesmo período do anno
passado  . domingo

Total, hoje >• . . v 42.778
Antorlor ....... . 95.537
No mesmo período do anno
passado domingo

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK. 1
Hontom fechou esto mercado ostavol,

com alta de 1 a 6 pontos, do fechamento
anterior.

Colações:
Setembro . . . -,- -.- »• 8,44
Anterior ...:.-. i.it
Dezembro ....:.: •• .: 8,68
Anterior . . _ -. -.- -, 8,64

NOVA YORK, 1
Hoje abriu este mercado estável, com

baixa de 3 a 4 pontos.
Cotações:

Setembro . . ... >; y y 8,41
Dezembro. . y _; y y 8,54

NOVA YORK. 1
Ni. segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-ss estável, com baixa
do 4 a 5 pontos.

Cotações:
Setombro . .. . y .- y 8,40
Dezombro. . y ,r . v 8,53

LONDRES, 1
Hontem fechou esto mercado oalmo,

com os preços Inalterados, do fechamen-
to anterior.

Cotações*.
Setombro . , .: 46 6
Anterior . y .. ¦_ ¦. 46 6
Março . ,: ¦.• y >• 49 3
Antorlor . y y ,. 49 8

HAVRE, 1
Hontom fechou oste mercado aocessl-

vel, com baixa parcial de 1|2 fr. do fo-
chamento anterior.

Cambio
Este mercado : abriu hontem estável,

«¦«nn os bancos sacando na base de 12
7)10 d.

Pouco depois, o mercado flrmou-ae,
geuorallzando-sn nos estabelecimentos
bancários a cotação de 12 1|2 d.

Mais tarde o mercado firmou-se ainda
mais, passando a sor feito o fornoclmon
to de camblaes entre 13 1|2 A. e 18 17132 A.

O mercado, nestas condições, foohou
estável o com pequeno numero de nego-
cloa feitos no correr do dia.

Extremos:
Contra banquolros . ,
Contra caixa matriz
Em egunl data do

anno pusHiido:
Foi domingo.

12 -i|8 11 17|82
12 7|1fi 12 0|16

SANTOS
Curso offlclal do oamblo o moeda me-

tltlllca afrixadn hontom pela Câmara Byn-
(llonl doa Corretores:

r.oiiilron ,
Pariu . .
Hamburgo .
Ilulin , , ,
Portugal ,
Tleiipaulin., ,
Novn Yorlt
A.i'1'onlliin ,
Sobem ii ini .

00 d-v A' vista
12 1(2 12 3|"

688 603
780 740
—l 640
—" ÍOO
-H 888
-a 48120

1S780
198700

itAN.in no nitAsni
Valos ouro

Tiikii eiiiiililal para pagamonto de dl-
rellnii cm ouro, na Alfândega, 18 81|64 d.

Aglo: "*I03 por 18000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
1'nTni ilo iloneonli» iln nberturi» do merendo dt.

I.onilrei'

A' taxa de 12 15|82, a 90 dias d» vista,
sobre Londres, que foi a offlclal ds hon-
tem, a libra esterlina vale 188248, o fran-
oo 8888 e o marco 872S.

A' vista, 12 17|83, a libra esterlina vale
198448, o franco 8681. o maroo 8735, a
libra 3628, cem ríls fortes 1292 e o dollar
43085.

GAMARA BINDIGAIj
A Câmara Syndlcal dos Corretores atfi-

xou hontem a seguinte tabellas
90 d-v. A' vista

. -.- -. 12 15(32 12 11132
683 691*- ¦»: .. .- 725 .T85

... ... 628
..-''-, 292

. . —. 4f085

Londres .-
Paris . . •
Hamburgo.
Itália . .
Portugal .
Nbvà York

Hontom Anterioi
Inin il«» «Innconto rto llim-

oo iln Inirlnlorr». . D Op. . 0*0Inxn ilo ilonoonto do llnn-
oo «ln Krnnçn.... í 0|0 6 0|D

l'n.n ilo ilcinontn «Io Rnn-
oo iln Allomnnlin . 0 0(0 B 0|0

ínxn iln ili'*oonlo no mor-
Ondo dn lionciTOl ft mo-
ko» 6 11|H* 0(0 t llilS 0|'l

(IAM RIO":
Novn-Vnrk «ohro l.onilro»,

ll vlsln, por 1,1». . . 4.75 7|8 4.T6 Tis
Novn-Ynrl' nobro l.onilro.1,

.1 HO <*tv por 1.1». . . 4.T1.2S '.T2..5
l.lalinnuohro Londres ll vis-

In, pnr mil ríls ... % l\i 85 1>8
IVirls sobro Londres i\ vis-

tn, por Lli. ... t8.ll 28.18• lonorn sobro Londre».' vis-
fn, por l.h. . . -S0.-.5 110.Oii

Mnelrlil sobro Londres, il
vlstn. por Lli. . . JS.80 88.80

l'nrls sobro Itnlln, A visto,
por mi llr.-is .... 91 1)1 Dl l|2

1'nrls «obro llospnnbn, il
vlsln, nor r,ft'i posolns . 89U.0O _**-.<,')

Novn-YorU sobro Rorllm, A
vlsln, pnr ,| innrcos. 7J 71

Títulos brasileiros
Apollcos 1'i'iliirnos, 1889

•I 0*0
I^ilornos 1BÍI5, S OrO . . .
KiimHi. cr, r. OrO. . . • •
l''unillii», IIIH
I*iinilln_, IDOS, r. 0i0 . . •
I 0|0 Oonvorslto, 11110 . •
0|i) (OOR

s.o 1'nulo, IBBH ....
M"o fnnln, 18!U> ....•"üo Pnulo, 11104 ... .
Hjlo 1'nulo, 1IIIS, .1 0-n . .
lllo do .Innolro Munlclpall-

ilnrtor.Oi"!
Ilollo Horlrnnlo, IDOS, « 0(0
l.oopoliilnn llnllway Co,

l.til. Htoolt ....
I!rn>lllnn Trnctlon L. & P.

Ltd. Sloelc Ord. . .
H, Pnulo ünilwnv Co. Lld

Ord ...*....
llrnsll Itnllwny Oo., Lltd.

Ord. ......
Dnmond Coffoo tio. Ltd.

- liüOjfi ("iim. Proi. .
llonsolidndos Intslczes ! 1(1

0|fl, ei-jnros . ...
Moilco Norlli IVoslorn Rall-

wiiv Co.. I.lil. Ord . .

em Londres
Iiontem Anterior

55 B('
718(4
91 1(1
81 Ir.
88 8(4
6T 1(1
70 1(4
88 8(4

100

85

ÍT l(í

«1 8(4

190

Tf [8
8 Ti.

69 1|4

4 1(4

65 8i»
71 "(4
91 1(4
81 1(2
88 8(4
6T t|*2
70 1(4
88 B|*

100

85

8»

61 1(4

195

T 7(8

I 7|B

69 li'

4 1(4

Bolsa de S. Paulo
OVVKll'1'AS EM 1 DK A0O8'I'O

¦ 'isiidOM ixaltllco* i
Apollcos rto lístndo, Mi A IU sérios,
ox-iuroíIdorn dn fl.ns Arto, do 500! • •

Mem, T.n A"P.n sírios. . »
ldem, lO.n «Arlo ....
ldem, Anxllln Agrícola., 8 oto >
Idom. dn llnlíío. 5 op, oi.Jnros.

l.rlrnH
Unmnrn do H, 1'nulo, 0.0 (Vinda*
dol .....

Idom, l.n niir.-dn. . . •
lilom,, ?.n omlss.1o. . • <
Idom omprosHmo do 1018 > •
Idom, n «d dlns • • •
lilom, omprcstlmodo 1014 . .
(dom, n 80 illns . . . .
llftmfi.Tí. de Amparo . • #

, T Arnrn«|iinra • •
„ „ Atlhnln > • •
n „ '-"AnnnpOlis • •
«si ,, Arftrftr. • 9 •
„ „ Avnr6 » • •
,, „ Rnrir . • •
n „ «nurii . . .

„ Hotitpíitll • • •
if „ nf-rrcfni . ¦ •

,, fnnHilnMí. t
Crnr.olro • t
Onlnrii ... V

*- nnn.vnry, •
Ornvlnbos •

i, Orlnndln, ex-Juros •
Ononnnvn. .

ii Scrrn Noirrn •
ii H. "oniin . .

I)(.**ri.!víi(.ii »
„ K. H- do Pinhal .
„ Fnxlna . > .
, Kihoirilo 1'rpto, ox-J.
. .""..loio dn Ron Vista
„ B: Josí do Itio Pardo
. .Inonroby. • •
„ ,8. mm-|n . . ¦
_ Plrnct-f-niin- . •
». Podroirn . • •
n Plrn"snniing» . .
. * f". .losA dos Campos* Porio follr.

Uhornha .
„ ""tn.r.ltniloP.QualTii
» Rltiolrfln Ronlto .
, Jnbolloabnl, . .
„ .Inrdlnopoll» • •

„ ItnpfttonlnKfc • •
„ Tliinirn • • t
„ ínltin * •
M Itnlln E« • •
„ Ih-vornrn. - •'

()iinrntlni-noU,ex-J..'
•i Moey-mliün • ¦

Llm-í-lT» t •
„ liOTonn ¦ • •
„ IlnrnrlS . . •*

. Itapolis . • •
,*, lemTnpRTai • #

,, Rnllo do IW. • •
, Pln Proto. . .

>, Tnnnnrallnga . .
TM6. > .'

„ Tnliiliv > t*
» Plndnmnnhangaba .
B Rertílor.lnho . .
„ S. Onrlos.
„• í*. Onm do Blo Pardo
„ ti, Mannol
„ Matlllo
, Moodon . . •
„ ti. .Indo da Ilooaln*

.. _nbfl...»
K. Pedro

Bancos»
(lommoroln o Inrtiislrla, ox-dlr. .
ünlío rto H. Pnnlo .
íl. Pnnlo, ox-rtlv
dem, n RO lilart . . « •
Uommerolal rto Kstarto rta B.

Paulo, com 60 ojo, ox-dlr. •
ldem, n 80 dln» • i

1'ompanhlns
''.'iiillstn, ox-dlvidcndo • ¦
Mom a 80 'lln. . «
Moiryann, ex-dlvldoiido . •
Idom, a no illn« . •
inlolndnra Predial . • - .
Hellioramontos do S. Panlo •
ldem, a 80 dlns ....
Rstrarta do 'forro PordJ-PIrapora
Tolephonlcn Rrngnntlnn•Intnrolten
iMenbnnlcA dn S. Pnulo .
Paulista de Soimros, eom 50 0(0.
Gernl rln Aiitomovf-iíi » ¦* •**Ms|lèlrn «Io Molallnrifla . «
¦"nmplnetra Actin o Kxgotto) .
l'rnn((nlllldndo . •
Hnlfln Mnfna . • •
"Ovnl Thontro . . . ,'
llnllto dos líeOnniloros, . ','
K I"otto noiirndo . . ,
força, n Ln*. Norte do 8. Paulo ,
l'ln.'«1ilnlnpnrA ....
Teeblos Lnbor ...»
R e Tooldos — Oeorfdda . .
Mnc. Hnnlv
vtolnbn «nnllstn . •
Mocrvana do 'Pcoldos . « ¦''olnnlfleln Rodòlpho Croapt .
Rrnsllolrn do Sognros, eom 40 O*.
I islna Mslhor ...
Plnotll flamba ....
rorlnmes niolt . . . ¦
fabrloadora rto Papol. . .
Olnematoirmplilca Brasileira .
Ar Liquido
frlirorlflca Pnstorll . . •
Pnnllstn do Orogaa (Int.) , ,
Airrlenln Pnnllstn. , . ¦
8oo, Anonv. Casa Vnnorden .
Armarens deraoa do S. Panlo .
Iipí o Força do .Inlnl . . .
Calcado Itoolui ....
Mnlhoramen. do Poços do Caldas
l.llogrnphia llnrlmnnn. ¦ .
R. Panlo-Uoyni! ...»
fahrll Paulistana. . . •
tlcnlral do Armnzon» (loraoa ¦
Vidraria anula Marina . .
Agua o Lur. ilo'Moiry-mlrlni .
Suburbana Paulista . . .
Industrias Toxtls ....
Lilli. Martbmann ....
Empresa Hydro Rloelrioa Som»

dn lioriilna . . • .

Vendo Uomprn-
dores doros

- 940-1000

fl75*-«-|00 960WW
076M00 96OW00

_ 1KJ06ÍO0O
810*000 —

701000 081600
80*00
tr*ioo

79»f00 7l"»n0
FCU000 ItVIOO
87ÍO00 8«'í:»

_ü 8M00O
78W»

_. IWÍ00C

ItPMOO
_. 90*000
_. S "»00!i

66«_0
_. ÍO*»'

40I00J

twoo"
mooo 66W00

_. 75ÍO00

tVMOOO
_, 70'oo;;

lOfflOO 84*000
BiMOO

70*000 «5*000
looíóoo

Z. 70MO»
_. (MíCOO

_. 861000

_ 60$ooa

40(000 «ojõoo" 
70*000

_ Mk-OOO

Z 7H00C

100(000
80*000

_. 40>000
««OOO

71*000

(10*000 7.!Ô0<"

SOmO 144AOO
<- 90"O0('

74W00

.80*000 4<6tOOO
80«000 S8»Oon
76tO00 07*000

150*00" 140*000

848*000 8U*000

IMfS*. Mt'000
*_0«*»«O00 190*000
9S{000 8«f00;

MOfÕOO 100M00

ÍÍÍÍOOO

_ 160*000
ÍBOÍOO*1

m^'1
_. 840*000

8*4000 -

HOOfÕoO 219*000

HOWOO ltojÕOO

to-íõoo

4OJÕ00 -

«tOtÕOü

SSOlOM 18010(10

à ___fi_HI

SK**BV 
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LENÇOS TARA HOMENS, de
Cambraia fina, com bainhas
de cores aortidas

Mtuzlat Mt$

CAMISAS BRANCAS DE
PERCAL FRANCEZ, de boa
qualidade, punhos duplos mol-
les, uma prega só na frente.

9 por 90$

/íiW
_/ iP-A %v&^

LENÇOS PARA HOMENS, líe
Cambraia branca fina, com
iniciaes. Artigo especial

í

MMuzia, M9%

j____1!i I llílIllllíEiKi W\rm ^^l

V^^^JW^BfwJAlll 1 nit^* li__-_r I ' j| i^iR?*!.»-^'ji____l_B_J

ílliiiiljiji RSí^ijl jÍIh

WW-1! líílW^BWffljlW Ri í! *Al I 'a»

Pedidos
do

Interior
São executados aob
o cuidado da-rerencia
cora esmero e rapidez.

iMicommendas devem
vir acompanhadas dc
mais 1$ para o porte

¦\

CAMISAS DE ZEPHIR INCLEZ, cóm
collarinho de accôrdo, punhos duplos
molles, peito com uma prega na frente.
Listras de oorea marron; azul, preto e
verde. Artigo superior.

9 por 9.9$

CAMISA ESTYLO AMERICANO,
ABERTA. Peito do pregas, punhosengommados, de zephir inglez de
fundo branco e listras de cores azul,
preto e roxo

íè por -39$

CAMISAS SOB MEDIDA
Acabamos de receber um grande sortimento de Zephires
inglezes brancos e de cores.

ALFAIATARIA
Chegou uma nova remessa de Casimiras inglezas dos uHimos
desenhos - tambem linhos brancos e de cores do afanando
fabricante Thomas T.iylor & Sons.

MAPPIN STORES ia 15 fle Iraii 126
Caiia, 1391 - - - S. PAULO

—¦—¦«¦¦¦i«s mu m

ns——¦¦agi—a—_^—g

"«chen<isr«9*i
Antnmtlo- Pnnllnt*». • • •
^rfirnnnnra. 10 0|0 > • »
\rnmqnara 8 O|0. • . •
.Vrrua ti Rrir. Halto ile Itu*. •
Atnin ti l.oí «Io Moirv-nilrlnl •
•\ena o lí.. «Ie RlholrSo Pr»t» .
Alma o Flx-olto» de Baurd .
rpopilneom rto -Rodfl . » •*>nni,o Unlín. ...»
''Iilmtnn Inilnstrial . • •
(Jor.iunrt Ami.i Branoa * • •
rámnlnalra ío Acmaii o ICxRdHòl
(lílmnlnrrlrii Trncrrlto. I.tB 3 Forija
Rmnrnsn Hvilro Rloclrloa Borra

«la Rocalna . . ¦ •
f.lcolrlnn Iilo Claro
Ui- o Knroa flo OnratlnnuoU ,
forçii o l.ire R. Vnlentlm • ¦»tno. Ilarilv
Luz. o [''orna ilo Jfthotlcabal ¦
l.n?; «• I'*orca (Io Tlctí . . »
l,nr o 11'or"» ilo ("ant.i (Irai ."•tnrlillnnnl Paullstn . • .'¦"Ino.trltililailo ilo Comniha'. ¦'¦'ranoniin flo tflootrlclilnía ."•'ahrll Pnnllstana. .
Proilnrrlns Chlmlooa I.. OnoIrOI,
•nri. i* (lominorclo Pana Tollo .
l'orç.i n Lin ilo nihnlrfto ProlO .
Vidraria ^anta Marina . .
l*'orro lísranltailo Sllox • .
I.nr. n Poroa ie .Innillaliy . .
I.nnlflnlo Kowarlolc
lístrnila ilo l'orro H. l'aiilo-(lo. as•«noioil.iilo Anonyma "O Betado

do s. Panlo, ....
Iilom a oo dia» ....líloctrloa do Mobodouro . ¦
Porca o l,iii de llbornblnlia •
lílccirlon H. Paulo o Rio . ,Mport n Attraoçffos . ¦
Fabrloadora do Parafiinos . •
n. Martlnho
Polonlionloa de H. Panlo . ¦
Pantnrll iIo.Aterradliilio . •
Clnomatoirraphloa nraallolra .
Kor«?n c I.iií Norlo iln 8. Panlo
Hantn liosnlla ....
Tracvflo, l.iir. o Força Molhora-

montos de Paranapanoma ¦
Vlaçlln S. Paulo-Matto (Irosso ,
1'ariilivbn do Norto . . .
Mnltiorntnentos do S. Panlo ,'MiHliuriimontna do Paranaguá ,
Mollinrnmonlos rio ParanA. ¦
Mollioramontos. do 8. Joio. .
Nacional do estamparia . .
l''ornn n l.iu «Io Arniruary • ¦
Soo. Casn Vnnorden . . .
8. Florniirilo Fabril . • ,
Sultn Fabril. .
('lll(,'.'lr1ll lionli.i ' . . .Pinotti (lamba ....
Industrial de Uuarullios • ,Agrícola Mania iiarburn > >ICleotrlclilade de llnurii .
Pinhal Fabril . . » .
I.lir. (i Foron do Jalni , , ,
Parque Kalneario, , . ,Teolilon S. Joio ...

Vsulov ¦ cia Bolsa

20
_. 18.1003

- 100
Z. 5OW0Ü

- 114
76*0n0

80*000 20*000 B0

92*000
!»0

8SÍ000 -

iOüíOOO 1D8Í0Ü9
06*000 85Í000 20

0í$O0'J AS-foOO
- 142

00*00)

0IU003 881003 120

38
85WW

80fo:m 10;:
801500

' 74M00 '"'

40*00 >

73HJO0

I*5*líl 0roMon
í.fooo

1801003 120*IW;

85'OU.

aoiõo.)
SOJOOli

70iU)0 ÓOÍOO
i.llíOlIO

iioiooo
tffiroou

«OICOO 70*000

.ookjoü

flgjôoo
100*000 76(000

TruiJBucçOes
offlclul (la Bò

i lionleiii na hor.i

*í*.M UALWOti
15 .-ijicilicea _;¦• Lriiáo.

do 6 por (¦ ¦.':o. o. .
1 apollcii d.. Uni&o,

de 5 por - itC, por
6 iipolices «lo

Juros

Juros

Euiado de S,

800J-000

800$000

II

oi

150

13

rauio, 10 ti -.riu de .00.. a 48.$000»

letras Câmara de S. 1'au-
lo, empréstimo de 1913, a 791000
letras Câmara de S. Pau-
lo, empréstimo de 1914. a 87J000
letras Câmara de S. Pau-
lo, empréstimo de 1914. a 878000
letras Câmara de S. Pau-
Io, empréstimo de 1914, a . 87$000

BANCOS
acrjOes do Banco Commor-
ciai do Estado de S. Paulo,
c|60 por cento, a . . . . 140)000
acções do Banco Commer-
ciai do Kstado do S. Paulo,
c|60 por conto, a . . . . 140$0OO
acçBes do Banco Commer-
ciai do Estado do S. Paulo,
c|00 por cento, a . . . . 1401000
nccOes do Banco Commer-
ciai do Estado do S. Paulo,
c|00 por cenlo, a . . . . 140)000
acções do Banco Commor-
cinl do Estado do S. Paulo,
c|00 por cento, a . 140)000
•,.ei;ões do Banco Commer-
ciai ilo Estado do S. Paulo,
c\(íO por conto, o . , . . 140)000
nc«;0í-.*i do Banco Commer-
eial do Estado de S. Paulo,
clOO por cento, a . . . . 140)000

COSIPANinAS
acções da Comp. Paulista
do Estradas de Perro, ox-
dividendo, a . . . . . . 341)000
acções da Comp. Paulista
de Estradas do Ferro, ox-
dividendo, a . . . . . 342)000
ac«*ão da Conip. Paulista
do Estradas de Ferro, ex-
dividendo, por 342)000
acções da Comp. Paulista
«le Estradas dc Ferro, ex-
dividendo, n . . . . . 342)000
acções da Comp. Paulista
de Estradas de Ferro, ex-
dividendo, 342)000
Acçiíos da Comp. Paulista
de Estradas de Ferro, ex-
dividendo, 342)500
acçilo da Comp. Paulista
de Estradas do Ferro, ex-
dividendo, por . . . . . 342)500
acções da Comp. Paulista
de Estradas ile Ferro, ex-
dividendo, 342)500
acções da Comp. Mogyana
de Estradas do Ferro, ex-
dividendo,  288$000
acções da Comp. Mogyana
dc Estradas do Ferro, ex-
dividendo, 239)000
acções da Comp. Mogyana
de Estradas de Ferro, cx-
dividendo, 139)000
acções da Comp. Mogyana
do Estradas de Ferro, ex-
dividendo, a . . . . ... ... 289)000

4 acções da Çóinp. Mogyana
«le Estradas de Ferro, ex-
dividendo, 239)000

DEBENTURES

10 debentures da Sociedade
Anonyma "O Estado de S.
Paulo",  76)000

9 debentures da Soclodade
Anonyma "O Estado do S.
Paulo",  75)000

20 debentures da Soclodade
Anonyma "O Estado de S.
Paulo",  75)009

1 debonture da Sooledade
Anonyma "O Estado de S.
Paulo", por  75)000

62 delrtjntures da Comp. Pau-
lista de Energia Electrlca, a 80)000

1 debenture da Comp. Cam-
plnejra T.. I.uz e Força, a 86)000

CASA DODSWORTH
RUA BOA VISTA, 44

ECONÔMICAS
ferros de .íigoitiitiar

Costa, Campos & Malta
Ken<limc_i.o§ fiscaes

RECEBEDORIA
SANTOS, 

"l.
'•Ixportaçüo paulista . , 72:904)360
Exportação mineira. . 16:405)005
Expediente 40)t?0Ò
Impostos 498)97í '
Estampilhas 32)000

Total 89:911)42.

OAFJI!' DESPACHADO
Paulista 20.085
Mineiro 4.9 87

Total 25.668

RENDAS EM FRANCOS
Paullata : ,. . ,; 108.428.
Mineiro . . -. K -. »: -.- ¦,: 14,901

Total

__•-"*&

_i a.K_iii. se...

-*r-

118, -_*.'.

M
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Olillg Syphiii99 feriãtiSm wMèertis, ãur$for®Sm. rheu-
maUsmOm eezenm&a flsstwimG e
W tonieo depiiratiiro e
A' venda em

anti«r!heiiinatico
ou

Seeção livre
G01T1E5 D05 SÍ-11.T05

Jardim de Acadéinus
'A' venda em todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". -

Preço. 3fooo réis; pelo Correio, 3"t*50O.

DRS. CANT1NIIO PILHO, AL-
PREDO MARIO VIEIRA o LEO»
POLDINO AMARAL MEIRA, ad-
vogados, rim 15 dc Novembro, n.
27 — Teleplione, 57-:ir>.

BENTO VIDAL

LUIZ SILVEIRA >>
**l A»VOGAUOt* ?

4 16-A • Rua da Quitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 l

liípimi'

100 saccaa

20

Toledo e Comp.,

DR. MELCIUADES .JUNQUEIRA
Medico

Consultório, R. Libero Badarô, 62, ãas

3 fts 4 horas ãa tarãe. —¦ Res., rua Ma-

Jor Dlogo, S. Tel., 4.14».

<U IL E m" '.
Rosa Davlds, presidente

A NOVA SAFRA

A Associação "AS MIL E UMA SAC-
CAS", tendo conseguido das Companhias
dc Estradas de Ferro prorogação ão pra-
io atfi ao fim ão corrento anno para o

transporto gratuito ãas ãuas mil saccas
do caffi destinadas As sociedades da
"CRUZ VERMELHA", na Europa, vem
fazer mais um appello ft genorocidaãe
dos fazendeiros para. na safra actual,
contribuírem com as sacens que ainda
faltam para completar a remessa con.
tomplaãa.

Foram recebidas na safra passada as
¦seguintes dádivas, que a jVssociacão torna
mais uma vez a agradecer:
Companhia Prado Chaves,

S. Paulo"Whilalcer Brotéro c Comp.,

) 

Santos 
jmpanhin Agrícola Fazenda
Dumont, Ribeirão Preto.

Miehaelsen, 
' 

Wrlgllt e Co.,
Ltd., Santos .....

33. Johnston o Co., Ltd., San-
tos .

R. Alves.
Santos 

Freitas. Lima Nogueira o
Comp., Santos ....

S o c i fi t fi Financlfire Com.
Braz.. Santos ,

Lemo Ferreira c Comp.,
Santos 

Anonymo, Santos ....
Bento de Carvalho o Comp.,
Santos . .

Manuel Pires de Campos,
Jahu'

Comp. União do Refinado-
res, S. Paulo

Neumausi Gepp o Cia., Ltd.,
Santos  .

A. C. Gomes e Comp., San-
tos . . . 

Leon Israel e Comp.. Santos
Santos Coffco Co., Santos ,
Hard Rand o Cia., Santos .;
S. E. Laivrencc. Santos . .-
Rnphael Sampaio e Comp.,
Santos

Bousa Queiroz, Amaral e
Comp., Santos :

Nloac e Comp., Santos . .
Tobias de Barros e Comp.,

S. Paulo 
Companhia Pugllsl, ti. Paulo
Industrias Reunidas Mata-

razzo, S. Puulo ....
Eduardo Abreu Borges, São
Paulo

João Osório. Santos . .
Condo do Prates. S. Paulo
Plcone e Comp., Santos. ¦.*
Em lotos menores . . . >¦

Total recebidas na safra
passada . . . .. . . . 459 ;"
A nova safra:

Fernando Augusto Noguel-
ra, Campinos .... 1 sacca
Para mandar o caffi som pagar frete,

só C preciso fazer duas cousas:
l.o — Pintar uma CRUZ VERMELHA

em cada sacca.
2.0 — Enviar o conhecimento d casa

JOIIXSTON, cm Santos.

Rua «ia Quitanda, 10-A.
S. Paulo, 1 do agosto de 1910.

F, D. ncbblclli.vnllc,
encarrogado de transporte.

AVISO
As contas de publicações do

jornal «Correio Paulistano» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dp. PAULA PERUCHE

(K8PKCIAl.li.TA)
Com iirntlcn ilu clinica do prof. Uutinol.do Paris
CONSULTÓRIO: Itua Direita u. 43, tias a A»

4. — Tclcnhono n. 5.032.
IIESIDBNOIA: Avculila Paulista n. Ul. — Io-

lopllOIK! II. 0,8(1.

dui-ii, n. 08, d arrecadação a booca ão CO-
fre ãos Impostos do Industrias o Profis-
sSes corresponãentes ao 2.o semestre ão
presente exercício.

Os contribuintes «iuo pagarem seus im-
postos ão dia l.o ao dia 10 gosarão do
iil),.timento do 20 0)0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarüo do abatimento
do 15 0|0, e, finalmente os que pagarom
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

•"'uranto o mez de setembro próximo
futuro os referidos Impostos serão cobra-
dos som abatimento o som multa. Finão
esto mez, serão cobraãos os reforlãos Im-
postos oom a multa aããlolonal de 20 0|0.
Dlrectoria üa Receita do Tliesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 de Julho do 1010.

O Dlrector.
Dlnlz P. do Azambuja.

15

11

10

10

10
10

10

10

..0

5

Livros de direito
Laíayettc — Cousas e Familia; Barba-

lho — Constituição Federal; S. Bandeira
— Procurador dos Feitos; Ti Barreto —

Estudos ão Direito; Levlnilo — Reforma
Judiciaria; Ribas — D. Administrativo:
Morlim — Obras completas; o muitos ou-
tros indispensáveis na pratica ãa advooa-
ela. Compram-se o vendem-se livros no-
vos o usados.

Rua Onze de Agosto, n. 2-A..

!«¦/•• I Ei i HTtj '/'ISf

w:

"
fi "

»
"
"

"

"
»

"
"

»

»
»
"
"

123 »

% Pertences m automóveis
JjAccossorios |*

; Pneumaticos <*#
Oazolína
Lubrificantes

mai . '»*--*••$"¦; Preços sem comOeíencia "$•*?

. Acccila pedidos do interior, as- W>
W\ sim como rccelic cncommeadas %\\f

l.-: :-: para o extrangeiro :-: :-: "¦**{£*•

«g
55 Telephone, 3706 - Caixa, 284 g
g End. Telegr. «•flUTOGERflh» g
J R. Barão de Itapetininga, 17 g

S. PAULO S
:^:-*rV4-'--a'^ 4'^

Exames no Gymnasio io Estado
O melhor preparo pura os: exames.par-

oellados que devem ser prestaâos, em ão-
zembro ão corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os do ad-
missão a qualquer anno gymnasial, no
anno do 1017, di-so no Instituto fle
Sciorcias o Letras, onde o cxccllonto
corpo docente conta vários lentes cathc-
dralicos ão ãito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 ás 10
o das 15 ãs 18 horas. t

O dlrector — Luiz Antônio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, -.4 — S. Paulo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Construcção do pusselos
Paço publico quo, nos termos ão cap.

IV do Acto n, 709, de 14 ão Junho do
1911., e dentro ão prazo dc 00 dias, lm-
prorogavels, a contar ão 2 ão corrento
mez, ãevcr&o ob proprietários ão casas o
torronos construir os nocossarios passoios
atC A largura ão 3 metros nas ruas Cone-
ral Flores, entre as ruas Solou o .TavahGs;
Ignaeio ão Araujo, entro as ruas Bressor
o Hippodromo; Jo3é Kancr, entre ns ruas
Joaquim Carlos e Goncnlves Dius; Scuve-
ro, entre a rua Lavapes e a travessa Joa-
quim Piza, o Conde do H. Joaquim, entre
as ruas Humayta c Jncoguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto do
pedrogulho, com argamassa ão cimento,
cyllndrado com rolo pieotado, tendo tra-
Cos para formar quadros do 0,m,nOX
Om.r.O. *

No caso tio serem construídos os pas-
seios depois dn terminação do prazo acima
referido, deverão os Interessados commu-
nlcar isso 6. Prefeitura, afim dc, verifica-
da a veracidade da conimunicação, ser
feito o canceliamento do ImpoBto de 20
réis diários por metro linear do guias ns-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso Imposto não comprehende os pas-
seios construídos dentro do prazo do 60
dlns, nclma referido. Os proprietários,
quando construírem os passoios, bo sujei-
larão fi. fiscalização municipal e .Is pios-
cripeões da Prefeitura, relativas ao ma-
tcrial que devera ser empregado c a tudo
o mais que seja julgado indispensável .1
solidez c A boa csthetlca dos passeios, dc-
vendo para Isso o construetor dar nviso A
Dlrectoria de Obras eom antecedência de
2-1 horas, afim de quo sejam cxnminados c
acceitos os materiaes a empregar, sob pc-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os proprleta-
rios são obrigados a mantel-os ein bom
estado de conservação, sob pena dc paga-
rem o referido imposto.

Dlrectoria do Policia o Hygiene, 1 do
agosto de 1910.

1 O Director,
Alberto (lu Cosln.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Exlüiccíío tle formigueiro

Scientifico ao proprietário do terreno .1
rua Dr. Ismael, na Ponha, a vlnto metros
mais ou menos do i). B0 que, dentro do
prazo de B dias, a contar üosta ãata, âovo
extinguir, do nccOrdo com os artigos l.o,
3.o e 4,o ão Acto 192, ãe 17 ão dezem-
bro da 1904, o formigueiro existente no
referido terreno, sob pena do 10$000 do
multa o do sor o serviço feito pela Pre-
feitura, por conta do proprietário, com
o acerescimo do 20 0|0 pelo trabalho do
fiscalização o cobrança, depois do mui-
ta na reincidência.

Dlrectoria do Policia o Hygiene, 31 do
Julho do 1910.

O Dlrector,
Alberto dn Cosln.

AVISO

Fiillenelii dc Vlconio dl Plctro

Acham-se om cartório a rolacito ãos
credores o os documontos da referida fui-
loncia, que podem sor examinados pelou
Interessados, polo prazo do cinco dias, a
contar da publicação doste.

Durante esso prazo, os credores Inclui-
ãos naquclla relação poderão ser Impugna-
ãos quanto ft sua legitimidade, Importan-
cia ou classificação.

A impugnacão devera sor dirigida ao m.
Juiz da 3.a vara commercial, por meio do
requerimento instruído com documentos,
Justificações ou outras provas.

S. Paulo, 1 de agosto ão 1010,

O escrivão,
Camilo do Oliveira.

EDITAL

Procuradoria Fiscal dn Fazenda do
Estudo

Do ordem do dr. Eduardo Martins Fon-
tes, procurador fiscal substituto da Fazen-
da do Estado, íaco publico para conheci-
mento dos Interessados, que fica marcado
o prazo ãe 10 dias, a contar do hoje, para
n cobrança amigável ãos Impostos sobro o
capital roall/iulo das casas do commercio,
consumo do ngiiardcnlc, enpltal realizado
dns empresas Inilustvluos c sociedades ano-
nymns, capital particular empregado en.
empréstimos, o cnphul do propriedade
Immovel rural, não pagos no exercido do
191.1.

Os contribuintes em atrazo, que qulzo-
rom solvor seus débitos, deverão compa-
recer A Procuradoria Fiscal (edifício do
Thesouro, largo do Palncio) dus 12 ás 15
horas.

Findo o referido prazo, proceder-sc-íl 1
cobrança executiva na fôrma da legisla-
gão em vigor.

Procuradoria Fiscal ãa Fazenda ão Es-
tado om 2 do agoslo dc 191C.

O l.o oscrlpturarlo,

Thomitz Dlns Loltc.

EDITAL
De ordem do sr. Prefolto. faço publl-

co que, pelo prazo ão dez dias. contados
da presento data, so acha aborta concor-
roncla publica para o fornecimento, atfi
81 flo dezembro ãe 1917, ão tijolos para
serviços nos cemitérios da Consolação,
do Aracfi. o ão Braz.

Os concorrentes apresontarão preços
por milholro. entreguo nos cemitérios
ocllma moncionaãos.

No contracto a sor lavrado serão espa-
clficadas as condições de fornecimento,
nos termos desto edital o da proposta ao-
coita, as ponas do multa o do rescisão,
épocas do fornecimento, otc.

Depositarão os concorrontos, directa-
mente no Thesouro Municipal, n. caução
do 1C0$000, para garantia da asslgnatura
do contracto. sondo quo o proponento ac-
ceito devoríi cxhibir recibo da caução do
300$000, que será depositada antes da
assignatura do contracto, para garantiu
da sua execução, do nccOrdo com a ta-'bella constante do art. 31. paragrapho.
do Acto n. 899. do 15 do maio de 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
som emendas ou razuras, selladas convo-
nlontomcnto o acompanhadas do recibo
da caução do 1B0Í000, acima referida,
doverão ser entregues em envoloppes fe-
cha&os e lacrados, medianto rocibo do
director do Expediente, na Portaria Go-
ral da Prefeitura, até ao dia 5 de agos-
to próximo futuro, paru serem abortas
no dia 7 ão mesmo mez, (ia 13 horas, em
presença dos Interessado.-! do quo se la-
vrarfi, termo nesta Dlrectoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-á o respe-
ctivo contracto. dando-so disso aviso ao
Interessado, que dovorà asBlgnal-o dentro
do prazo do dez dias Improrogavois, sob
pona de ficar o mesmo do nenhum effeito,
perdendo o proponento a caução dcposl-
tada.

Directoria Geral ãa Prefeitura ão Mu-
nlclplo ão S. Paulo, 27 de Julho de 191C,
303.o da fundação de S. Paulo.

O director geral,
Arnaldo Cintra.

h»**-****»

««l » t—,

Prof. A. l>etoui*f
GRflPiõObOGO

Consnltiido por vultos eminentes do
Brasil e da America do Sul

«« Consulto, das 13 ás 17 lioras
Stua Araujo n. IO

TELEPUONE, 48-53

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

rtosidencia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - Oe 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

ââma9*tTÍ*^gatm\ám\ m\êmimta%êJ&mmfa\
tf "*.
j Escriptorio de advocacia de -*,
g Carlos de Campos $
«j = v. === tr*
*\ Syivio de Campos %
$ Praça Antônio Prado n. 13 J
d Cnnn Slitrllnlco — — (l.o andar) If

^tmnmwmwmv] »»*»¦«»•.»•»»«»•?

EDITAES
THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO

Dlrectoria du i*cccita
ISDITAL N. 15

De ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, íaco publico, para conhecimento
dos interessados, que, do âia l.o ao dia
31 de agosto do corrento anno, se proce-
dera nesta Directoria, A rua Libero Ba-

PREEIilTURA 1)0 MUNICÍPIO
Construcção ão passeios

Faço publico que, nos termos do cap. IV
do acto n. 709, Jo 14 de junho do 1915, o
dentro do prazo de 60 dias, improrogaveis,
x contar do 17 do corrento mez, deverão
os proprietários do casas o terrenos oon-
9tr.uir os necessários passeios até íi lar-
gtlra do 3 metros, nus :*uas Brigadeiro Gal-
vão, entro a rua Lopes de Oliveira o a
alameda Olga; rua Soto Jo Setembro, en-
tro a alameda Clga e a rua Barra Funda;
dos Porcos o alameda Olga, até ondo
foram assentadas as guias, bem como na
entrada da travessa Camaragibe, e das
ruas Lopos Chave3 o Lavradio; e na rua
«ia Mouca, ontro as ruas Visconde de La-
guna, Oratório c Taquary, o Barra Funda,
em frente d rua Sete do Setembro, devon-
du a pavimentação ser feita com concreto
d pedrogulho, -*om argamassa de clmen-
to, cyllndrado com rolo pieotado, tendo
traços para formar quadros do 
i)m,50xOm„riO.

No caso do serem construídos os pas-
selos ãcpols da terminação do prazo acl-
ma referido, deverão os Interessados com-
munlcar Isso íl Prefeitura, afim de, verl-
(icaãa a veraeldado da communlcaçao,
ser feito o canceliamento do Imposto de
20 réis dlar!o3 por motro linear de guias
assentadas, a contar da dato da conclusão
dc serviço.

Esto Imposto não comproíicnde os pas*
selos construídos dentro do prazo do 00
dias, aolma referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se su-
Icltarão ft fiscalização municipal o fts
prescripções da Prefeitura relativas ao
material quj deverá Ber empregado e a
tudo o mais quo seja Julgado Indispensável
ft Bolidez e ft boa oslhetlca ãos passeios,
devendo para Isso o construetor dar aviso
ft Directoria do Obras, com antecedência
d? 2*1 horas, afim do quo sejam examl-
nades o accoitos os maloriacs a empre-
gar, sob pena do sorom desmanchados os
mesmos passeios o mantlão o Imposto,
como sl não tivessem sido construiüos. Os
proprietários são obrigados a mantel-os
em bom estado do conservação, sob pena
do pagarem o referido imposto.

Directoria de Policia o Hygiene, 16 de
lunho do 1916.

Pelo dlrector,
Josó Gonzaga.

ESTRADAS DE FERRO FILIADAS A'
CONTADORIA CENTRAL, EM S.
PAULO

A Commissão do Tarifas faz publico
que, tendo sido approvadas por todas ,s
estradas em trr.fego mutuo, por prjpo--
ta tia mesma Commissão, conformo a
acta n. 65. do 15 do junho p. passado,
estão om vigor, a partir dcsla data, aa
modificações abaixo:

Classificação das mercadorias

SEBO EM BRUTO OU EM RAMA —¦
A classificação supra fica ampliada como
so segue: "Sebo cm bruto, em ruma ou
ilerrclldo, nacional — tnbella :i".

Quando produzido om território nervi-
do por estradas de ferro ein trafego mu-
tuo ou dlrecto entre sl, om sua primeiro
sabida, o despachado pelos próprios pro-
duetores, pagaríi freto pola tabeliã 5.

SACCOS VAZIOS USADOS — Quando
despachado!) sol» condição do pagamento
de frete, serão classificados na tabeliã !'«.

Escriptorio da Commissão de Tarifas,
S. Paulo. 24 do julho de 1910.

COMPANHIA MOGYANA DT", ESTRA-
DAS DE FERRO E NAVEGAÇÃO

Reabertura de transferencias

No dia primeiro de agosto próximo fu-
turo serão reabertas as transferencias de
acções dnsta Cumpaii.iiü, tanto nesto es-
criptorio Central, como no de S. Pnulo.

Campinas, 31 do julho de 191C.

Alfredo Monteiro de Ciirvnllio e Silvu,
Chefe do Escrlptorlo Central.

Mutua Paulista
RUA ALVARES PENTEADO, 30

Falleeimento
l.a, 2.a 3.a SERIES
Prazo de tolerância

Tendo terminado hontem o l.o prazo
para pagamento das quotas para forma-
Cão dc novos pecúlios nas series supra,
pelo falleeimento ão associado sr. Emílio
Gomos Crespo, convido os associados, que
nfto o fizeram, a coutrlbuircm com a res-
pocliva Importância até no dia r> DO
CORRENTE.

B. Paulo, l.o do agosto de 1910.
O l.o secrotarlo,

Dr. Alfredo Medeiros.

Avisos Commerciaes

empresa predial rural e hypo-
thecar;a

Assémblêa Geral Extraordinária

Do ordem flo Presidento desta Empre-
sa, ficam convocados os srs. accionlstas a
se reunirem em assémblêa geral extraor-
dinnria, a realizar-se no dia 15 do cor-
rente, na sedo social, si tu íl rua Direita,
8-A, os 14 horas, para tomarem conheci-
mento da renuncia do Geronto e eleição
para sou substituto, assim como tratar-so
do outros interesses da Empresa. Ficam
suspensas as transferencias de acções até
.'t data da Assombléa.

O secretario,

Josó Ferraz Motta,

AO COMMERCIO DE CAFÉ' E GENE-
ROS DO PAIZ

Joaquim Gonçalves da Silva communl-
ca aos seus amigos o freguezes quo abriu
novamente sua casa do commissões, café
o gêneros do paiz, ft rua Brigadeiro To-
blas, n. 67, ondo fica aguardando tuas
ordens.

Caixa do correio, 717.
S. Paulo, 1 do agosto do 1910.

Joaquim Gonçalves da Silva.

r.ai.C
- t'V,

SOROCABANA nAIIAVAT COMPANY

Aviso ao publico

Faço publico quo, nos dias 3, 4, 6, 6, 7, 8 e 9 de agosto próximo futuro, por
oecasião das festas do Plrapora, esla Estrada farfi. circular trens espeolacs entre
S. Paulo o Baruery, com passagens ao preço do 3*000 para cada bilhete do ida
o volta, sem distineção do classe.

Nesses mesmos dias, serão -annexad os aos trens SU 9 e SU 10 carros extra-
ordinários para conãucçfto dos romeiros que delles desejarem so utilizar. Os bl-
lhotes, pelo preoo acima, de 3$000, sô terão valor para os trens espcclaes ou car*
ros que forem ligados aos trens SU 9 o SU 10.

Os trens cspeclaos obedecerão ao horário abaixo:

EP 1
I

EP 3 | EP 5

ESTAÇÕES
Cheg.

S. Taulo . .
Barra Funda.
Kilometro 14 ,
Osasco . . .,.
Baruery , .• :,

7.05
7.10
7.S0

Part. j Cheg. | Purt | Cheg. | Part.

I 11.00 | —
11.00 i ¦—

6.4!
6.60
7.00
7.12 | 11.24 | 11.26 | 16.44
r-. | 11.«14 | — | 17.04

I

15.20
16.20

16.46

EP 2
I

EP 4 | EP 6

ESTAÇÕES
Cheg.

Baruery . ,-, x
Osasco . . ,; j
Kilometro 14 ,. x
Barra Funda , y
S. Paulo . . •,

.00

.80

i'art. | «Jneg. | 1'artr, | Cheg. | Part.

7.40 | — | 11.54 | —
8.02 | 12.14 | 12.16 17.30
8.06 | —. | — | —«
8.24 | — | 12.36 | —
— | 12.42 | — 17.58 |

I I I

17.10
17.32

17.52

Pequenos annuncios
Artigos para pinturas

Acabamos de receber grande stock em
artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
o aquarolla, verniz soccatlvo "Courtrai",
fixativo, oleo do linhaça, pincéis, tinta
nanlclm, carvão o orayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. a
o 10.

ALUGA-SE 
uma boa casa il rua Auro-

liano Coutinho 11 A, para familia do
tratamento. Proço 230$. Trata-se A. rua São
Viccnto do Paola, 49 A.

Os trens EP 1, EP 3 e EP 5 correrão nos dias 3, 4, 5 o 0.
03 trens EP 2, EP 4 o EP 6 correrão nos dias 7, 8 e 9.

S. Paulo, 28 do julho fle 1910.
RUD O. KESSELH1XG,

Superintendente,

m ITAREIjIIOS para jantur, moia porcol-
-"-"¦•lana, decorados com ouro, louça iu-
gloza, a 8o; o loo>ooo, idom, pura clis. o
calo a 3o-, na liquidação do Bandoirauto,
.1 rua do S. Jp*io 87.

CIIHCAIÍAS 
do granito branco, ingiez, pnra

-*ctiíe, (luzia 3 õoo o 'lf; idom, para clui,
a 7', pratos a 7', torrina-s á 5', bules para
châ o oáfó a d", idom, leiteiras o assuca-
roiros a 2.õoo '¦ na liquidação do Bandei-
rante, rua do S. João. 87.

Casa para pequena familia
de tratamento

Vende-so uma, para residência própria,
próxima ao largo do Aroucho. Construo-
ção moderna, artistica fachada, 3 quar-
tos, 1 tollctte, escriptorio, sala do jantar,
sala do visitas, terraço, cozinha, banhei-
ro e W, C; AV. C. para criados, porão
cimentado e habitavel, 2 varandas, po-
queno jardim, galllnhelro, etc. Preço 35
contos.

Negocio dlrecto, sem resposta a inter-
mcdiarlos. Cartas nesto escriptorio para
O. C.

rf^OPOS para oliops, 23 a (loziu; idom,
^forma barril, a 3'; idem, com pé a 5»;
calicos a 8', frnetc-ras .1 2>5oo, ostojou
paru mesa, tros poçusdo motal por 4>; na
liquidação do Bandoiranto, ma S. .Toão, 87.

Casa Victoria
Especialidades em nmiitclgas, frios pa»

ia rcpiisto, salslclmrln, consej'vas, caças,
sardinhas, fructas, biscoutos, requeijão,
queijos, iiK.il.iil.IIiiH c vinhos portnguc»
zes.

Run Libero Rndaró, n. 101, telephone,
1*72. Em frente íi Cnmara Municipal.

Eipestimos a lavoura
Banco Cooperativo Commercial de

S. Paulo, sito ft rua José Bonifácio, 7.
S. Paulo, estii distribuindo pelos seus ao»
«sionistas o li-teresaados nm libreto !ntl«
¦ulado "Empréstimos A Lavoura", qufl
descrevo a forma das operações do Ban-
co com a lavoura. Pedidos dos interessa-
¦los d caixa posta 1182 — S. Paulo.

B" OUÇAS para chã o caíé, turra coita
**"ii!/>;lc7,es, 14 peças por 15'; louça os»
maltada para cozinha: fôrmas para dooos o
ompadas: talheres. Tudo polo custo o_ abai-
xo do custo, na liquidação do Bandoiranto.
rua do S. João, 87.

aa RATOS do porcollana branca, dc Li-
*¦ mocos, duzisi 18 ; idom, chienrus para
chi, porcollana, a 14-, (luzia: serviços da
chá o c-.le, porcollana cm coros a Co!; idom,
Fiycnco, om côrcs, para café, 15 poças poi
tü1!; na liquMação do Bandeirante, rua São
João 87.

Pensão lírnsilcira
lioliàarli. Hlticlio couimiinlci» nos sein fròguozos que
tnuisifõriit o sou eítalioleelmoiito piua um gramlu
predio mi ecutro tln ciil.iil.s, Junto ao largo da Bó, 4
tua ilo Snnta Tlicrczit, 22, ondo continua u rccctici
hospedas tll.irios o pensionistas ilo mez, liem como

-¦> ia fornecer comida a domicill1) >^—¦

UIRRCGDIi.S
W.ndfi-sc por lircço do cenas.flo:

Chassis Mciooilcs -.•8'0", IIP., cnm multo pouiii»
uso ii cnrflfin, moilolo Ulll, coni roílas 9]S>|10' &
OSi.lil''. •, clinssis ,!«pocial ii.ira graniles excursiloa D
r Mi. Mais InformaçOes com Wcrner, llilpert & Co,
Sio 1'ait«. rua do s. bento, n, 10. Ca!*a 141.

Sementes novas
Catlnguolro roxo, legitimo, sacco de 200

litros, 5$000. Cabello do negro, sacco de
200 litros, 1GS000; Jaraguô, germinação
garantida, puro ão cacho, sacco de 200 11-
tros, 7SC00. Pedido ao áiillgò o afamado
fornecedor Jos6 Marcellino do j\gnellos —»
Unha Mogyana — Estação do Restinga.

.«EMENTE» DE CAPIM, novas, do gor
•^miniição garantida, vondem-sc: "Catln»

guoiro Roxo" a <350 o "Jaraguíi", do ca»
cho, a *G50, o kilo, onsaccado, a dinheiro.
Podidos a Manuol Eduardo Ferreiro, esta-

ção do Jussara.

AHI CIU.
Quadro de Títulos
DA BOLSA DE S. PAULO

— Organizado por João Pimenta —
Esta util publicarão, correspon»

dente ao semestre findo, está á ven-
da, desde o dia 31 de julho cm dean*
te, á rua dc S. Bento, ri. 61, na Secre-
taria da Bolsa.
Preço, i$500 — Para o interior, 2$,

W Am^Jmm. V^Vj*,'mr Ama-*

4
v Rua tia Boa Vista, 50 «J

ESPECIAL SERVIÇO A' LA CARTE f
¥ Hoje - Língua do Rio Grande c| couve flor f
Ã Amanhã - Feijoada completa k

mmm e magnífico eesultado
O sr. Manuel Cândido da Silva, residente no município dc D. Pedrito, onde possue importante estabelecimento de criação, e_cmde é
mecituado c conhecido, assim sc expriuie sobre as maravilhosas propriedades curativas do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE,minto con

peitoral esse que sempre tem em sua casa:"Attesto que se usa constantemente em minha casa, com geral aproveitamento, nas constipaçoes, bronchites e doenças idênticas, o PEI-
IORAL DE ANGICO PELOTENSE, formula do distineto pharmaceutico sr. dr. Domingos da Silva Pinto, e preparado na acreditada drogaria

sr. Eduardo Cândido Sequeira, dc Pelotas, obtentlo-se rápido c magnífico resultado. Como tributo de gratidão, aviso aos que soffrem, e que'tas vezes não encontram especifico tão poderoso, como o PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, firmo espontaneamente p presente,
do
in Ul

por ser verdade.
D. Pedrito, i de junho dc 1915. — Manuel Cândido da Silva." „„m~„ ^ .•«,^t/-^
AO COMPRAR, FAZER QUESTÃO QUE SEJA O PELOTENSE, POIS HA OUTROS XAROPES DE ANGICO.

Ii*i§ Theatro
Coimmnlilu Clnemátogrnplilçn Rrasllclni

HOJE — Ça-feira, 2 de agosto — HOJE

BRILHANTE SOIRE'B
DEDICADA A' FINA ELITE

PAULISTA-VA
Programma n. 597

•>--? IAJA ? -?
ou

AS CHAMMAS DO DESTINO
Soberbo o maravilhoso drama do gran-

do espectaculo, editado do um modo ina-

jostoso pela grande fabrica "Universal",

em 5 longos aetos.
GAUMOJÍT JORNAlj ns. 8 o 9

A melhor rovista cinematographica. Im-

portanto reportngem mundial, em 2 gran-
dos partes.

AMANHA — A grande rainha da tela
PINA MENK3HELLI, a sublimo interpre-
to d'"0 FOCO", na sua ultima e genial
creaçiío

MARQUEZA E CIGOLETTE
— ou —'

MECUE l)'OR
0 — Emocionantes aetos —: 0

THEATRO MUNICIPAL
4'.9iiceM«aO]«.»r.<t: IVAIj^EB** "fl.|)(i«,'8íí

TEMPORADA OFFgGBAL.DE 1910
Inauguração úa temporada cfficlal de 1916, sob a fiscalização da exma.

commlssão dirèctora do Theatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mr. LUCIBN QUITRY
Aclia-sc abola neste theatro a assignatura para 8 recitas

afjjttiânos Müafj ãe mssi^tuiimru
Estréa em 7 de Agosto :: l.a Becita de assignatura

ás SM horas

1
Comedia cm 4 aetos de ALF1.ED CAPÜS Mr. LüCIEN ÜülTRY, juuerá I

 lc role dc Julien Brcaril, quil a creé a Paris
m fflfl*'na»-if*»>^**OTJl^'^

Aviso — Os srs. assignantes que já entraram com a quota de
60 om, poderão . vir retirar os seua biUiètes^y -.-— =

iMfTm,^ iwuw: TafrTJB mm, nàm

%iai"ta4clra - 2 cie agosto, ás 21 horas - Quarta-feira
Festival de caridade eiu beiieHeio dos S4&X.DADOS
*s=*£=,s FÈ'IA'N€W/IjFa& Mutilados e reformados ——*—

Conferência píitriotica de E. BRIEUX, da Academia Franceza, escri-
pta especialmente para ser lida na America pela actriz Mlle. JUANITA
DE FREZIA, do "Vaudeville", de Paris, commissionada oííicialmente
por MILLERAND, antigo ministro da Guerra, presidente de "La Pro-

— Na segunda parte será exhibítlo original e interessante

Theati-o S. José
Empresa José Loureiro

tection du Reforme ', n. 2. —
"fllm,, da BATALHA de VERDUN, exhlbição autorizada pelo ministro da Guerra da Franca
tt-"'e*'«'*": frizuu. o (Jumarotos do lia, ÜOfOÚO - Caiimrotos Foyor, 20«*sí<JU0 — Camarotes do S.a, lõ$UÜÜ — Poltronas ó BalcOos A,
GSirjüO - Jlalcõos B, C, &$000 - Cadeiras Foyor A, B, O, D, Ji, F, á#UU0 - Cauoiras Foyor, «, II, 3$U0O - Galeria, 2$UU0 - Gorai, 13000

Os bilhetes disponíveis acham-se á -venda, dc 1 ás 5 da tarde, na bilheteria do theatro = As ca-
deiras dispouiveis poderão ser procuradas também nas administrações do «ESTADO DE S. PAULO»
== c «JOR-UEIO PAULISTANO» c na CABA GRUMBACI1, á rua de S» Lento ====

últimos espectaculos da grande companhia pòrtugueza de
mm—«> operetas, feérles e revistas RUAS ?—

MaeBtro director da oichostra, Pasclioal Pereira - Director do scona o onsaiaflor, 1 ¦ Uoral

IKrJK - Quarta-feira, « dc agonio - HOJE

Primeira sessão, a's 19 3|4 - Segunda sessão, as 21 3i«*

l.a o S.a roprosentações da revista paulista cm 2 aetos o 9 quadros, original ua

Augusto Gentil, musica do Pasclioal Pereira,

••»® A PICARETA •»•
DISTIUBUIOAO: — Tc-rencio MaltOso (O Picareta), J. Gentil; Bohemio anti-

go, A. Rodrigues; Mlrnnello, J. Silva; Quarda-civico, J. Truta; Banriuetro do

bicho, O observatório, Aurélio Bibeiro; Cabo eleitoral, Cocberctier, Corrêa, I...10

«.morlm; Malandro sarado, O en.va.lor, O zelador flo museu, JosC* Victor; ^uiaQO,
Pery, E. Noronha; Gamou, Gablru', Empregado; A. Miranda* O gerente, J. iioi*.

dão; Canoão fríinoeza, Pery, Alabanea, Peixoto; Popular, Um cavalheiro, urn

artista, Auxiliar tio museu, A. Pilho; l.a moda, Italiana, O chiste, Mas da. A"»%

2ia moda, Hespanhola, O espirito, Carnicn, Carmcn Osório; 3.a moda, Maria

Amélia, A graijn, Zülmira Miranda; 4.a moda, l.a artista, Begateira, Pello 1 reta,

Alda Teixeira- V tradição, lida -Stlchlni; Bisbilhoteira Sciencia, Josopliuia. soa-

tes; Cosíu^irii, Maria Nevesi; Maxixeira, Sra. visitante, Pello Branca, Adelaide

Costa; 2.a artista, Diz-qüe-dlü, Bertha Mlrainla; Pello Morena, Urna cocolte, i».

Guimarães. - Espíritos, Grupo, Dezena, Centena, Milhar, Os relógios, 
^ean-

tea, Cobottes, Frosuésses da cabaret, Corlstas, Aventureiros, Costureiras, Cieolas e

TITCLOS BOS QUjVDROS: — l.o, Mansão espiritual; 2.0, Lagrimas o saúda-

des; 3.o, Novas e velhas; 4.0, Míradouro; 5.o, Ruas e Ruas; Co, A Casa da Sogra,

. 7.O.'Buracos e picaretas;. S.o, 0 homem do dia (apotheose).

y

wmssmVryVtvi i
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Turbinas de assncar
Precisa-se comprar uma ou duas

turbinas dc assucar, dc segunda mão,
porém em bom estado.

Offcrtas á Fazenda Jamaica —
Santa Barbara — para J. L. Keese.•— Linha Paulista.

Leilão
-DE-

PENHORES
Emílio lsraol & Comp., ostabolocidos

*_ tra vossa do Grando Hotol n. 8, pro-vinom aos srs. mutuários quo no dia
5 ile agof-j.fl i>. vindouro

farão loiltio dos nonhoros, cujas cau-
tolas voncidiis nflo forom reformados.

S. Puulo, 2".i do julho do 19JG.

TIJMÜIOS
0 molhor sortimonto no gonoroFncilitaçõos nos proçosManiioraria Peragallo
Rua General Osório, 143

Telophono, n. 4.212 - S. PAULO

A Internacional
Fabrica do caixas de papelão — Im-

portaçtto dlreota (fundada em 1906) —
Executa-se todo s qualquer trabalho emoalxaa de fantasia ou redondas. Acoeita-sa qualquer enoommenda do interior, —Burza e Irmío — Telephone, 1637. RuaBarão Duprat, n. 17 — S. Paulo

Rua das Palmeiras, 59¦g— tblephq]\k rv. i.

FAZJENiWA
Bem montada com 4 0 alqueires de

terras, matto grosso, optima casa do mo-
rada, 10 mil pós de eafí, muito gado,
crlaçflo de porcos, m ito milho, foijilo, ar-
roz, etc. Preço do oceaslão, com o pro-
prletarlo Antonio Ramos Leite em S.
José dos Campos.

'•¦MBlWlfiWfWt UTSrHmmm9!OH**X9iaww*Ol 7 Tfmt&rrxSBBBOF

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros inseòtos nocivos

Sempre têm em slocí"
LÍOM & C.

Caixa, 44 5, Paulo

Garage
Companhia Mechanica e Importadora

de S. Paulo
Acceita todo o qualquor sorviço do ro-forma o concerto do nutomovolB.
Sorviço rápido o garantido.Tom sompro om stock nutomovois do tu-

SJ íio •*¦"(?» dft reputada marcai Ai o bom assim todas ns peças sobro-

Hua 13 de Novembro. 36

Parnah.y„a

CASA AMANÇIO
Agencia íe Lotorias

P. ROCHA & COMP.
RUA. GENERAL CARNEIRO, 1

Em fronto aos Corroios
Caixa !-(« . '1'elcpli. ÍO»

S. PAULO

jsr\j**

íi rl\}I lu

Sentirão quanto o

Sabonete
de Reufer

purifica os poroB.
E verão os magnifi-
«cos resultados qut

dá para afcirmoseiar a •cutis.

B ao mesmo tempo muito durttdoirt» • é»esquisito perfume.

»
*>-^A~*4kA>.Jím^^J^,

} FABRICA do BILHARI& \===== HKNHIQUK eHTRPA -—, ?
tiriS ftir Um com,,,, à
bilhares - Conooilos - KxZST^v ¦*£ '.°r _ 

,Vw]'1" da 0,,ico-os I"W ™Ioda classo do trabalhou do tornearia -Hlia Brigadeiro ToWaS 7/* fe.TTVV"fl"riy-»v-,^,vv ' 
J

o
Um professor com longa pratica ensl-

ur. theorlea o praticamente allemão, fran-
ce*:, Inglez, arlthmcllca commereial e
(•scrlpturaçflo mercantil. Preços modl-
cos o optimas referencias. Dlrlgir-so a
Gustavo Lutz, travessa do Quartel, 9-B,

sB*\-mmammsmm
ÉORÍMÍCI.DA §éí^p*^ fl~ 

"l "S 
áfmk33 i

w__-fc»--__ttnKMatta-a-__a_3_a_-aB n -n___a_—n \'Á

Aos romeiros do Pirapora
A casa de ponsilo da finada d. Ignaol-nha continua com o mest..o ramo de ne-

goolo ,1 cargo do seu filho o tonento Qul-rineç Chaves, a traveBsa de Santo Antonio11. 2, onde espera merecer a confiança dosfreguezos daquella finada. Cldrtlo bombonito o barato s«*i ali so encontra
Parnahyba, 27-7-916.

Qulrino Chaves do Oliveira.

CEREAES E CAFÉ'
lYYY '' " »"'"»,"l*'S"'"l". imrniitlndo contano li, rnpldn o pngnmonlo Inimeilinto.Ailciiiilii.se ulnhclro sobro o, conbeolmon-
inJáiiltr0?íiln-,r '"'3n ° ,IOr ""*" : Arr<" »"»•o, 20»; reljfl.) .»o,„, II)': milho qualquor qua-lidado, Bi; bnlalns, 0*000.\ende-s(i qualquer qunnllilildo ile» naccsrla

parn tioronos, nssur-nr o enfó — elo ai-icoilfln nu ."inlnerem, novos ou usados, apreços razoavola..Mandam-so preços oorrontos Iodas as semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rua Coitceiçâo, .%«

C06NAC
CasaRjndd-aem

-mm^mr n |»»|l&w<\ I —

para o estômago

mtis

Uvro sem OLAROS A ENCIIER
Estft feito de modo quo os srs. advo-

pados, sollcltodores, tabelllües, oommer-clanles, guarda-livros, eto., poderão inl-nutar aiialquer escriptura.
LIVRARIA ECONÔMICA

Rua Marechal Dcoiloro n. 16
EM S. PA EU)Preço . . . 6J000 - Pelo correio, 6$30C

taoopiii lli

O iiiai.s eeeinoiiileii tn, mercado!
Não precisa "'OCO, nem iippu-

reliio especial para o svu empre-
go. Não estraga as plantas, o co-
mo não 6 inllumninve], porte ser
guardado cm qunlquer lugar sem
perigo de Incêndio.

Uni lilro tle formlcida, mistura-
do com iiguii, <** sufficienli! paraum metro quadrado dc forml-
gueiro,

mmmm§
PH.V ll£ CIADO btlO C0«B»5

MS t/SJçeklAZIe

A todos os que soíírem de
qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-T A MENTE diagnósticos da mo*lestia. Só mandar o nome, edade,residência e profissão. Caixa!
postal, 1.027 - Uio de Janeiro !Sello para a resposta. j

AO GATO PRETO
——i  ¦_______-l________?^'^1^

Agencia de todas
? as loterias •*•

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Antônio

Telephone, 4.269
S. PAULO

MISTURA FEBRUGINOSA GLYCERINÃflA
Preparado pelo pharmaceullco ERICH ALBERT (iAííSS
Medicamento composto das raízes de plantas medlclnaes, ARRHENAL, FERRO* e GLYCERINAiniaiiiiíel para a cura da f:^l^M,ro8,o'Floro8hranoa,,.s•l''p«nBffo
Tônico reCon^U,.inie ,3 .Iop„ro«lv„ «e.n rival para ho-

, 
 »»•»»• niullioreu e eplança»»

MM/sHARiSS OK PKSSIOAS CWRAãiAS
hmlmt m1 tato » 

J» ptarmía , Jrogaria, do S. PiüLO, SÀÍTOS , M RIO DK MIRO5rs. 3. R0DR1GÜB5 5 C0IT1P. - Rua Gonçoíces Dias, 59¦jn,. m^^t?-irwi r„u,„

t IPf^,.-?'

^Estômago
v1íite|tihoi

¦ i-m
:c •• c-

oÉ/UÍíM
'ampòs Heitor
Irnguayana, 35 » y|

v,i-i? X_VB

io

ç^smn,m

ÓLEOS
WÊLA.1

Completo sortimento de pertences para automóveis"¦""""¦ Preços sem concorrência "

oÂcicámÂ? (Y/'

S "AO PâLAIS RO¥AL^:''j
72, RUA S. BENTO, 72

I —- fe n a t„ 1'.m-ui =: h
À Sahirá tio prelo, por estes dias, o nosso £

Catalogo gep-m! illúst.p-jiãp I
™ 

n Hcmessa 
"grnti.ir « t/nem nolo solicitar %

| Caixa Postal, 587 ^ J. MORAES & G. g S. PAULO I
\í*f ***i_i"' \„&s '<

-mriY

Rua Burlo de ltapetiniuga, 33 - Telephone, 1,

Applicu-sc tuiniiei»! eomo IN-
SEOXICIDA, o para osso ii.u has-
tn UJl LITRO do formlcida mista-
rado em 100 litros de ngtiu.

fornecemos esle maravilhoso
formiciilii cm enixas dc 2 laias ile
8 litros caila unia, ou sejam Kl II-
tros. O formlcida "GALLO" tem
obtido os mal.» brilhantes nlteslu»
dos offlciaes de diversos núcleos
colonli.es, postos ¦¦.ootcelmlcos o
secretarias de Agricultura do todos
os Estados,

Peeam lnfornui(*-õ-çs uos unlcós''^.'''ÍÍÍPTOIV 
ás €.

Largo S; isento, 12
S. PAULO

Avenida Rio Bronco, 18
RTO DE ,I»N'i.-ii»o

AOS PINTORES
Oloo genuíno Fenrier 1*700
Alvalade V. 2*000
Verdes: Paris, composto, Loii-
^dres» otc 2$000
Gesso $100
Ocre franceza . . scoo
Seceanle Castello ,J700
e mais tintas, vernizes, etc, a preços' re-¦luzldos.

"Casa Excclslor"
Largo do Arouche, n. 83.

518

Exigir 

os Vopdadolpoo "''""' |

Pílulas e Xarope il

^m^^^^SYZ^^ Asslpatora«Etianelaw^-^^^^^ I

mrm*~"** " ¦¦—»«¦¦¦ ¦'  ,,_,

[ JLoteria ^e S. Paulo |

(D.yCiJjZé
«^¦-•SauJi^^iBP-itt-a*^^

(Mocl/J'Ofao&fo 22
3/^Jí\crn,t& JO - f O

(2/rcca gTJ- Correur frfooo
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Cura radicalmente Asthma, 7os.se,
Coqueluche, Itronchlte. Calar-

rho cliroiHco, Enxaqueca
<Uoí4i»m Klyiílviilciis

Corrigem os Ilins, Intestinos,
Cotistipaçôcs (prisão de ventre)'DVaaNpSrii-ilÂi»
Evita e ciinia Influonzii, Otlp|i'i»s,

Itosfrlatlos o Piixa-piixa
•<*».« «"in-tior

Olo<» de I-crNoii _ Analgésico, ISmo-liente e llcraoslallco - Paz pnssur ImmòdliVlamente giinlqucr elOr
Apiirovntlos pelu JJiiuoluriii elo Serviço Sa-nitarlo iio E-slaelo elo S. ;»ati o. Preparados

pnainiiict-ulicos do 13. i\. lllerrenbae-b
Eiicoai'i!'uiDi.Ho eni S. l>nuIo
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Gratuitamente dado aos nossos leitores
íil. Ül1,e*T1fno? àmivef o presente annuncia com seu endereço bem legível, recebera
cIptm?™ * c?r.r<r10". at,ÍuI° de Propaganda c ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
£,,, liu um 

°' °?-de- " enccon!ra «f-licada detalhadamente a maneira de conse-¦çu.r pelo hyiçnomagnet.smo a Saúde, a Riqueza c a Felicidade.
nnirn,^ «„""' uP 

'•'Vr° ents{aí. o moâo de qualquer pessoa curar a sl própria e aosoutros as mais chromcas enfermidades, o vicio da embriague, etc . etc
inspirarTamo™ 

°bter ° bcm"estar cm casa' como imPôr » vontade a outrem, come.

os sa?erHn»ee.' íltt 
°5 w"""*1™8"'"» os empregados, o., formados, 0* militare»

o a £lS)hT, Z, ±3 
°fi.h0'!1e1S' ")a qual ôr a 3ua P°sií5° ^cial, encontrarão

n«,M ¦*!„ . • , 
ntere**sa- Devolvei este annuncio. acompanhado de um sello para o*dl%erC'l°ÍvrS. "o.reoresentante. sr. dr., Marx Doris, rua Paulino Fernandesu. zg — uotjfogo, R.o de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.
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R I fl amaramenfaçõo naíural
é a baso ossenòinl paru o

»»om e fácil .l-eaeiivolvlnie-Uo
da oreançii.

. Si a senhora nsu, iei„ |c.»te ousi o li»He e frara, uso o

prooiosi» tlóscoborti «líi uhnrmiíoeuüoa
.Siíiuinu Mliiiiinio ESer-iuno

r,^f?,{J"ctlfer"" 00 "nien oinfaliivol
GEitAUDlt DO LEITE, ostimul,, ..uginuí»-
ta o fortulona ooiisl.lorirt nlmonto a secro-
Çilo (Ias glundulas mamin.irias.

«' mu iiitilcriiNu lorCIIlci.ntc,
limito util t.inlinm duranto a GRAVIDEZ,
foliou* fio ÇARTO, contra o rachitisiriotlus cro:inç'is, otc

Aniilysii.Io.e approvado pola oxina. Di-
Pu.!!'.rÍ^fln KI':i*VlÇ(> SANITÀliiÜ DOESTADO DIC SAO PAULO.
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Francisco Alarjo Bergamo e JoarniR Stamalo Beroniuo
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Completo sortimento do material parurhotosraphlâ, photogravura, ei.iemato-Braphia o mlerophotosraphia, recebidodlrectamento dos princlpacs fabricantesda Europa e America do Norto. Orandereducção om todos os pree.os. Chapaspapois e produetos ehimlcoa por preço"que desafiam qualquer concorrência. '"

BASTOS DIAS
62, Run Gonçalves Dlns, sobrado
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2 de Agosto
4.
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Í8;; :;
»25 „
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Dia Prêmio maior

Quarta-feira
Soxtt.-folrn
Terça-feira
Sexta-feira
Sogunda-foira
Sexta-feira
Torça-foira
Sexta-feira
Torça-foira

15:(j00s000
20:000» CX)
30:000$000
20:OCO<000
15:000»000
50:000-^000
20:0001»000
4O:000$O00
15:000*000

1$000
1S"00

2,-5700
1$800
1$000
4$500
1S800
3S600
1.5000

Quarta-feira. 6 de setembro, grande Loteria coiMemoratlva ila

íe- aJUpa0uío?tUB,!,' a" Abr6U ' °0mp' - Rua Dl--elta. » - Caixa. 177

S: PaJuloA!OVea° 6 G°mP- ^ Ca8a DolIvaM • ' R«" Direita", 10 «-, Caixa, 28
c-cai»M?,_:TS?ioao'SaDl0S e Comp- ~ Prflça Antonlú Pl-aao •

T^3»iBSS^_SSDIreitó'4 ~cn,xa',07 -JnUo An,n-
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U" Sarment0 ~ Rua Bara° "e Jaguara, ib -.Caixa, 71 - «Jam-

%9©OPAHÜBÂT© de SOOA
CURA RADICAL
dasGONOBRHÉAS

Antigas ou Reoontes
e suas caeisplioaçõcs

v Ejíjíi* o JVome di R AQÜ1N t o Sello ih " tTníon doa Fabrionnts"
Nas PniNcipAus Piuiüiagias do Mundo

EBtabeleolmsntoa FÜMOUZ33, 78, Faubourg Si-Donl}, PARIS
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GADO
O figa<Io é um dos orgams mais importantes da nossa economia.

caherainfft,,0,- 
S?rde"ad.° Causa a per,da ,do aPPetitc' Pris5° à* ventre, dores de

tl\ne\AíM 
de*P°1S dc COmerf ^erda 1° ener8ia Para o trabalh°- PMeo eme-

carreSa, fertiSS^S 
CanW°' " P'taÇã° COraÇá0' 5°mn° desassoce8ado- "r^

dur 
E«ave™,I^LSyfPt0maS' menc'onado5' s^revém um estado nervoso que pro-««ves resultados como sejam: hypocondr a, perda do poder sexual etí

tcm1LuLsUa™UNI^RSAES MELHORAfaAS DE PERESTRELLO con-
iTtJ nLll ? m<-d'cnaes para combater os males acima enumerados.

dc SS -ffdí ^TSSfití Aetaes 
e °8eu uso nã0 requer resguard0'nera

por S!6"5* Pe'° C°rrei0 uma caixa P°r -ií000: 6 caixas P°r I3$ooo e n caixas

VENDE-SE NA A'
ee - rüa

RIO DB JANEIRO

Garrafa Grande
&yana - ee

Perestrello & Filho

Marn^Variá Toniagiiiiíâ
Especialidade em túmulos demármore e granito polido outosco. Preços sem competência

Kxposlffjào iiérinnucntoi
Sua Barão tio Itanetlnlnp, 40

OllletnaN e U;i»crl,,í«rioi»* ^n. Pau,a Soiisa'8s =-
SEMENTES -- FAZENDÊÍÊÕs

Quem melhor vendo sementes ele ea-
f;C™°™0» ROXCÍ, JARAGUA'
eerm.nn « 

° DK NEGR0' sarantlndo a
precosT6 n".S?m 

tem°r c°"=o''-'oneia e
EJ„ 

-5. 'ncontestavelmente OdorleoBarbosa, estaçüo de Restinga, linka Ko-syana, fazenda da Matta

ALloyd final mili
•ifiliirí ili» Santo» nn ilin v!) rio nereveto pnrnUio, llnlilii, Pernnmhiifo, VIro, Knlraouth

o "un-.tenlnin
no so nceeiitnm pnnünuclroí onni piüúapoi-lo 'lorcelrn 

clossó pnrn VIro, ir,(i»o,Ki, in-oliiltlo o Importo, i.n o s.a nlnsspei, Irntai

Halilrit 'lo fiiiiln. nn dln 1 tlu ne-osto pnraMontorlelóo o liin-no.» Alrc»
Pasaai-ens «lei :i.n oinaac, rs. flílíouo, Inolnl-

do o Imenato
Voltant «lo Prata «'m 20 «Io «Rosto o partirauo mesmo Mia pari .1 Europa

Sociedade Anonyma MARTINELLI
S. PAULORua Quinze de Ilouembro, 35

Cnlxi» |ift»Nt"i n. IMO

SANTOS -
Proça Barão do Rio Branco, 12
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fAQUETES UA KUKüfA ESPÉKA-
DOS EM SANTO*

MUSA A.
no ilia 3 Uo Agosto. >ahiia no mes-mo dia para AiontuWüéo o üuenos

Aires

ARAGUAIA
no dia 4 do Agosto; anliim no mesmodia pnra Aiontuvieiôu a uuonos Alros

.'AgLliTI-.b i-AUA A UUUÜPA
A anhlr do Santos:

ARAGSjAWA
no ilm :*, iio agosto para uio, uatila,1'omiimbuoo, ti. Vieunto, i.isbon, Vlgoo ln:;i.'iti:rrie ,
A sahir do Ido:

tPJEÍSXA
No dia 1.» elo iiKo-tu pnrn

LISBOA c 1NQLÂIÉRBÀ

ORONSA -10 de Agosto I ORITA - 25 de agosto
Exige-se passaporte e não será permittido o Ingresso de visitamos a Dordol'art» preços das passagens s uiloriiiavDes dirigir-so ao esciiptono uaBi Koyai Ilaii steai Pacto Co, • Uoa de i minm Pacific .teaiD lavipjioii Co. iaq-â: ^aAduffiaüin - 0%•5>1
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