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A campanha
do oriente

ii írSB II iiin

As tropas russas dos generaes
Brussiloff e Evcrt ficaram hontem
a poucos kilotnetros dc distancia
de Kovcl c de Vladimir-Volynski.
Kovel é a praça forte que cobre toda
a linha do Bug, e que, na disposição
actual da linha allemã, representa a
vanguarda c o eixo em que se apoia
toda a resistência da fronteira polaca.
Vladimir-Volynski. situada na extire-
midade sudoeste da Volhynia, entre
as fronteiras da Polônia c da Galicia,
é a protecção militar de Lemberg e
da Galicia média. Expugiiadas essa?
duas cidades, os russos terão feito
um progresso enorme; encontrar-se-
ão dc novo cm condições de ameaçar
seriamente a Áustria e de reconqnis-
tar a Polônia. Os jornaes officioso?
de Petrograd, que mais dircctani.ntc-
reflectem as opiniões do ministério
da Guerra, affirmam que a queda de
Kovel, de Vladimir-Volynski e dc
Lemberg é uma simples questão dc
dias. De faeto, é essa a impressão
que se tem deante da marcha dos
moscovitas, cuja offcnsiva, iniciada
em junho, ainda não declinou um só
dia, e cuja importância se pode ava-
liar, não somente pela extensão do
território reconquistado ao inimigo.
como, tambem, pelas perdas que es-
te têm sofirido. Austríacos c alie-
mães tiveram no oriente, desde que
se iniciou a offensiva, perdas não ih-
feriores a quinhentos mil homens,
dos quaes metade ficaram prisiohei-
ros. Outro effeito importante da of-
fensiva russa é concorrer para _pres-
sar algumas transformações radicaês
na politica balkanica, A Rumania
por exemplo, mostra-se agora menos
aferrada á sua concepção da neutra
lidade, que lhe era aconselhada pru-
dentemente após o êxito da-rampa-
nha allemã do ultimo anin. na Kiis-
sia; voltamos a vêr, em Bucarest,

Os allemães tomaram pé ao sul dessa aldeia - Os
russos passaram o Stokhod a noroeste de Kovel

Travou se um encarniçado combate nas ruas
de Ludkamírgnskaia

Os Estudos Unidos iotosam-se pelo caso do Lctimbra
Os teutões evacuaram Wladímír Wolynsk

Chegaram a Lemberg reforços turcos - Estão
quasi paralysadas as operações nos Carpathos,

devido ao mau tempo
Ataque ao aerodromo de Arensburg - As re-

lações entre a Allemanlia e a Rumania
Os telegrammas do "Correio Paulistano"

as manifestações ruidosas favor
dos alliados; e na fronteira búlgara
já se deram incidentes bem graves,
prenuncio, talvez, de maiores acon-
tecimentos. E' do lado do oriente que
os horizontes são hoje mais cerrados
para os impérios centraes.
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notías oí gira
UINDK.NHf.JtG ENFERMO

LONDRES, 4 — Asseguram os jornaes
desta capital que o marechal 1-Iindonburt
a. oeceu.

A MOBILIZAÇÃO NA SUISSA
ZURICH, 4 — A policia tem im-

pedido novas reuniões contra a mo-
bilização geral.
EM FAVOR DOS IRLANDEZES

CONDEMNADOS
LONDRES, 4 — Tem provocado

coinmentarios desencontrados o fa-
cto do sr. Page, embaixador dos Es-
tados Unidos, haver entregue ao go-
verno inglez uma nota da Casa
Branca, solicitando clemência para
os prisioneiros politicos irlandezes

Um jornal commcnta o caso de
haver chegado a nota ás mãos di
conde Grey, quando o govenio de
sua majestade já não podia evitar a
execução dc sir Roger Cascnicnt.
OS "ZEPPELJNS'! AGEM CONTRA OS

INGLEZES
LONDRES, 4 — Os "zeppellhs" repe-

tem os seus ataques aorcos contra as elda-
des o povoados das costas da Inglaterra,
lançundo bombas cm vários pontos.

Alguns desses dlrlglveis chegaram ate
eata capital, atirando bombas cm diversos
logares.

A base naval de liarwlck e os estabele-
clmentos de Norfolk loram tambem bom-
bardeados pelos "zeppellns", ignorando-se
os prejuizos soffridos.

OS ALLEMÃES NA BÉLGICA
LONDRES, 4 — Os jornaes desta

capital, em despachos de Rotterdam,
contam que, na exposição artística,
organizada recentemente pela admi-
nistração, os allemães exigiram que
o busto do kaiser fosse collocado no
logar de honra.

Os belgas, membros do comitê en-
carregado de organizar a exposição,
oppuzeram-se a isso com tal vehe-
mencia que o governador militar da
Bélgica os castigou, impondo-lhes a
multa de dez mil marcos.

A multa foi paga, mas o busto do
kaiser não figurou na exposição.

HINDENBURG ENFERMO
LONDRES, 4 — Asseguram os

Srnaes 
desta capital que o marechal

indenbur adoeceu.
A CONQUISTA DA AFRIOA ORIENTAL

LONDRES, 4 —¦ Na Câmara dos Com-
muna, o ministro Bonar Law declarou
que, dentre em breve, terminaria a con-
quisto, daa possessões allemãs na África
Oriental, que esta sendo feita pelas tro-
pas aluadas.

OS BEIjGAS NA AFRIOA
HAVRE, 4 — A ala direita belga, om

operações noa limites do Congo com o
Zanzlbar allemão, occupou Kigomare-
Giaoujiji, o mais importante posto dos al-
lemftes na região do laeo Tunganllía,

A LUCTA NA ÁFRICA
LONDRES, 4 — Diversos automóveis

blindados, com tropas lnglezas e italianas.
sahiram de Bardla, na África, para lazer
im "rald" contra os senussi e os árabes
rebeldes, que atacaram aa povoaçr>CB sub-
mettldas.

Os revoltosos soffreram grandes per-
Ias.
JS ZEPPELINS SOBRE

A INGLATERRA
NOVA YORK, 4 — Segundo dizem do

Berlim, os zeppellns hunlem evoluíram
.»obre a Inglaterra e lançaram numerosas
uombàs sobre Londres, sobre a base na-
.al de Harffich e sobre os estaleiros mi-
.itnres ilo Norfolk, causando em toda Par-

a grandes prejuizos.
UINÜENRURG ESTA' ENFERMO

NOVA XORK, 4 — Annunclam de Hor-
Ura quo o marechal liludenburg adoo-
-,eu, recolheiulo-so a Varsuvia.

OS ALLEMÃES NA BÉLGICA
LONDRES, 4 — Os jornaes da Haya

dizem que iiruxellas se recusou a pagar
aos totuoua cinco milhões Ue francos, pul
oceasião da passagem do anniversario da
lesta nacional.

Uma crlsu seria esperada, a propósito
jesso laclo. Os allemães deponarum o ül-
rector do Banco .Nacional Beiga, de Au-
luerpia, que se recusou a pagar quatro-
vieiiujs mil francos, mediante cm simplec
recibo uo papel.
.itNDA A EXECUÇÃO DE

SIK üuuuit OASEMENX
LONDRES, 4 — Os jornaes descrevem

os ultlinoa moinemos uo s.r Roger Ca-
seinenl, salientando que o criminoso ae
portou corajosamente alô morrer.

A recusa ua tamilia em receber o cor-
po causuu verdaueira inuignaçao. Todos
os Jornacs salientam o lacio em termos
severos.

O "Jjaily Nows" ataca o governo e diz
que a execução de sir Roger Casemehi
^ uma grave falia de linu polilieo, por-
¦..ue oa naciunãlíüU-u. iiiunàe^eã vao i>uá-
bar a consiut-rur o uondemnado como uu.
.íuvo mariyr,

Diz amua que a Inglaterra perdera
nimbem aa synipalhius ua opinião publl-
ea norte-americana, finalmente, o laoio
permlttirá aos allemães jusuiieur os tu-
^Mamemos teilos na Bélgica c em oulroa
ponlos invadidos.

O Sl-.tilJ.SDO ANNIVERSARIO ÜA
GUERRA

LONDRES, 4 — Por oceasião do se-
gundo annlversario da guerru, mr. Her-
uer. Asquilh dirigiu aos seus eleitores u
.seguinte mensagem:

"Iniciamos o terceiro anno de guerru
eom confiança sempre crescente no sue-
cesso final da causa dos alliados, o com
a resolução» deviuo ti cada nova manl-
festação do selvagerla e de anarchismo
dos allemães, do. continuar a combatei
ató que o futuro da civilização seja es-
ittbelecido sobro sólidos alicerces de hu-
.nanidtide, justiça e do liberdade.

Lloyd George dirigiu ao "Glasgow He-
rald" a mensagem seguinte:

"A ultima probabilidade das potências
germânicas alcançarem vlctoria, Ja pas-
sou.

A bravura o "entralnepient'1 dos nos-
óos novos exércitos, o labor e a hábil Ida-
.Io dos nossos trabalhadores de material
•Ie guerra combinai! -se com os esforços
idênticos dos nossos bravos alliados .txru
tornar inevitável a derrota dos nossos
inimigos.

O triumpho final pode chegar bem de-
pressa ou podo ainda fazer esperar-se;
mus tanto quanto A dado ao homem pre-
ver os acontecimentos, elle approxlma-
so com o passo fatal do destino.

Desse grando triumpho final, os tra-
balhadores do Valle do Clydo poderão
royindicar uma parto brilhante."

A BATALHA DO MEUSE
PARIS, 4 — Na margem direita do

Meuse prosegue a batalha travada na
frente do Thlaumont o Fleury, que os ai-
lomães atacaram A nolto, com extremo en-
carnlçamento.

Os toustões levaram a effelto vários
contra-ataques, com grandes effectlvos, fts
posições da obra de Thlaumont.

As nossas forças repolllram as arremet-
tidas do inimigo, com pesadas perdas paraos allemães.

Chegftmos mesmo, no correr da lucta, a
tomar a obra, que evacuámos em seguida,
sob a pressão de um vlglroso bombardeio,
trazondo oitenta prisioneiros para as nos-
sas trincheiras.

Na regl&o de Fleury, asslgnalaram-so
tambem violentos combateB.

Os allemftes multiplicaram os sous con-
tra-ataques ft aldeia, procedidos de lnten-
sos bombardeios: - - • ¦

Depois de variaB tentativas lnfructlfo-
ras, os teutões tomaram pé ao sul de
Fleury.

O combate continua multo vivo.
Todos os csftírços pára nos desalojar

da estação a sudeste da aldeia foram que-
brados.

O Inimigo atacou, ft noite, as nossas no-
vas posições, a leste de Vacherauvllle. Es-
se assalto fracassou, com elevadaa per-
das para o adversário.

Na região de Vaux, Chapltro . Le Che-
nols, esteve muito actlva a lucta de artl-lharla,

Nos Vosgos, o inimigo dirigiu contra o
saliente de Le Chapelotte um ataque, sen-
do dispersado antes de abordar as nossas
Unhas,

A' noite, uma esquadrilha franceza lan-
çou oitenta grossos obuzes ft gare de
Noyon e a uma fabrica de munições.

Outra ílotllha lançou olncoenta bombas
fts gares e aos blvaques do Inimigo, na re-
glão do Somme,

fo falro oriental ja perra i perra i-2-— -'

O CRIME DE SLR ROGER CASEMENT

LONDRES, 4 — 0 indulto da pena ca-
pitai a que fol condemnado sir Roger Ca-
aement só fol recusado depois de um exa-
me multo minucioso do seu caso.

Casement, como agente dos allemães,
tentou organizar entro os prisioneiros lr-
landezes Internados na Allemanha um re-
gimento pura combater os ingiezes no
Egypto,

Os irlandezes quo recuEaram acceder a
«ssa proposta, segundo informações mui-
to precisas, foram tratados barbaramente.
Muitos foram castigados e maltratados,
chegando algunB a morrer.

O governo da Inglaterra considerou Ca-
sement como resporisaveí por essas mor-
tes.

A SAHLDA DO "DEUTSCHLAND"

NOVA YORK, 4 — Narram os jornaes
do Norfolk quo, uo chegar ao limite das
águas terrltoriaes norte-americanas o
submarino allemão ''Deutschland", os trl-
i.ulHiue.-) formaram no convés e deram
ires "vivas" aos listados Unidos.

Logo depois dcsappareceu.
A "BLACK LIST" INGLEZA NA AR-

GENTINA

BUENOS Air.!*. ' 4 .A) — O sr. Regi-
naldo Tower, ministro da Gran-Bretanha
aqui acreditado, conferenclou demorada-
mente com o sr. Luiz Murature, ministro
do Exterior, a respeito da appllcaçào, na
Argentina, da "Black llst" Ingleza.

Presume-se quo nessa conferência tenha
sido adoptada uma orientação para uma
solução vantajosa do vários confllctos que
surgiram com a attlludo assumida pelo
governo brltannleo,

SUCCESSOS DOS FRANCEZES

PARIS, 4 — Os soldados francozes re
tomaram a obra fortificada quo haviam
perdido Tio sector de Thlaumont.

lllll I1ES
A LUCTA ENTRE OS ALLE-

MÃES E OS ALLIADOS —
OPERAÇÕES DO DIA 2

RIO, 4 (A) — A legação da Alie-
manha em Petropolis recebeu de
Berlim, via Washington, o seguinte
télegramma official:"Ü quartel-general commtmica,
em data de 2:

Frente oeste — O inimigo atacou,
com forças importantes, o sector en-
tre Maurepas e o Somme, soffrendo
uin sangrento fracasso.

Os francezes emprchenderam uma
acção isolada contra a herdade de
Menacourt; apesar de grandes sacri-
ficios, não conseguiram transpor a
nossa trincheira, completamente des-
truida, na estrada de Maricottrt a
Clery.

Houve encontros locaes na região
de Belloy e Èstrées.

A leste do Mosa, avançámos a ro-
rceste e a oeste de Thiaumont e oc-
cupámos a altura a nordeste do forte
de Souville.

Rechassámos, consideravelmente,
nos bosques de La Montegne t La*
Laufes.

Aprisionámos 19 officiaes e 923
homens não feridos, capturando 14
metralhadoras.

Dispersámos as patrulhas ingle-
zas, que mostraram grande activida-
de nas proximidades dc Ypres.

Repetem-se os ataques dos aviado-
res inimigos, contra as aldeias que fi-
cam atrás do sector septentrional da
nossa frente.

Os damnos materiaes causados são
insignificantes, mas o numero de vi-
ctimas na população civil franco-bel-
ga vai cada vez augmentando.

A 31 de julho um avião inimigo
bombardeou o convento dos jesuítas
em Aries, na Bélgica.

Abatemos 4 aeroplanos, nas proxi-
midades de Arras, Bapaume, Pozie-
res e Manthois.

Frente leste — No sector septen-
trional, nada oceorreu de importante.

Os russos atacaram-as posições de
ambos os lados do lago Nobel, com
tropas augmentadas suecessivamen-
te, extendendo-se as investidas até ao
districto vizinho a nordeste da via
férrea de Kovel a Kovno, que fra-
cassaram deante cio nosso fogo de
barragem.

O inimigo, sem olhar sacrifícios,
assaltou novamente nossas posições,
entre Wipencz e o rio Turija.

Todos os esforços foram imiteis.
Fracassaram as investidas na

frente do exercito do conde de Bo-
thmer e a oeste de.Wisniowezyk, na
região de .Walcszmicw,'<

OS SUCCESSOS DOS RUSSOS
LONDRES, 4 — Telegwi-jiham de Pe-

trograd quo ns tropas russas limparam o
Inimigo da margem direítu dó -E.upliraus.

As forças moscovitas surprebeiiiloratii
os turcos nas proximidades de Ogmlt, no
Caucaso, dando unia tremenda carga dt
baloneta contra os soldados do sultão.

Nessa acção, os sluvos ^aprisionaram ln-
números soldados Inimigos.

Uma companhia luteUti rendeu-se aos
russos.

KOVEL SERIAMENTl|v AMEAÇADA

LONDRES, 4 — Contínua a operação
das forças russas, no seiítijl. de estabele-
cer o cerco da praça do itõVel.

A mais forte pressão, ^moscovita con-
tra as posições germaiíjcas 6 feita no
oeste. Espera-se a entrada na fcldade de
Kovcl dos tropas do general russo Kalo-
dlne, que jíi. estão a doze milhas das
obras do defesa externa, .(Ja praça.

Um despacho chegadlfca Londres diz
que o avanço dos slavos éstft sondo ope-
rado lentamente, devido; aos pântanos,
que devem ser atravessados pelos solda-
dos do general Kaledlne,

A ARREMETTIDA DOS RUSSOS
PETROGRAD, 4 ¦*¦•£. No rio Sto-

chod, assim como nasT-vizinhanças de
Dubeschovo e Gulevjtch, trava-se
um combate desesperado.

Na frente do Caucaso, em direcçao
a Diarbker, próximo de Ugmit, num
ataque á baioneta, àpoderamo-nos
dos entrincheiramentps turcos e fi-
zemos uns 300 prisioneiros.

O ataque ainda continua.
Affluem mais prisioneiros para as

nossas posições.
WLADIMIR WOLXNSK FOI EVACUADA

LONDRES, 4 — Informam do Potro-
grad que os austríacos evacuaram a ci-
dado de Wladlmir Wolynsk.

Os russos approxlmam-se daquella lo-
calidade.

COMBATE AÉREO NA RUSSLV
PETROGRAD, 4 — Vários hydroplanot-

allemães bombardearam a estação do ae-
roplanos russos de Arensburg.

No combate aéreo, quo se travou então,
foram abatidos dois dos apparelhos ata-
cantes e um russo.
OPINIÕES DE UM CRITICO MILITAR

SUISSO
LONDRES, 4 — O critico militar suis-

so coronel Feyler, que escreve na "Gazeta
do Lausanne", diz, referindo-se áa opera-
ções na frente russa: .

"Os allemães, sempro nontradlclorlos,
Informam que duas ..ôiííFões':turcas, ou se-
jam 60.000 homens,,-' çoncentram-se em
Lemberg.

Outras informações allemtts, tambem
dignas do credito, dizem quo os turcos se
concentram nas margens do' Bug.

Sl os allemães so sentissem bastante
fortes para Impedir o avanço russo, e
evitar «íuo Lemberg caia em poder das
tropas do czar, não necessitariam do au-
xllio dos turcos, agora demasiadamente
atarefados com a pressão que soífrem na
Armênia o na Mesopotamla, além do es
forço quo fazem para assegurar os com
munições entre Berlim e Bagdtd."

GOVERNO RUSSO
PETROGRAD, 4-^0 conselheiro Bo-

brinsk fol designado para substituir o
conselheiro Naumoff na pasta da Agricul-
tura,

UM COMBATE AÉREO
LONDRES, 4 — Telegrapham de Pe-

trograd, dizendo quo os aeroplanos alie-
mães, que atacaram o aerodromo de
Aromburg, foram obrigados a acceitar
combato com os apparelhos russos, que
lhes sahiram. ao encontro. Os allemães
perderam dois. apparelhos e oa russos
um.
A MARCHA OFFENSIVA DOS SLAVOS

PETROGRAD, 4 
'—. 

Na região de Lu-
blsezow, a noroeste de Kovel, as nossas
tropas atravessaram o rio Stokhod, to-
mando as alturas que o dominam.

Empenhou-se um encarniçado comba-
to nas ruaB de Ludjamlrynskala.

Essa aldeia mudou de donoa repetida-
mente.

Finalmente, as nossas forçoa tomaram
a povoação. Fracassaram as tentativas do
Inimigo no sentido de retomar o po-
voado.

As nossas columnas repelllram o Inlml-
go para além do Stavok.

Tomamos doze metralhadoras e flze-
mos prisioneiros selscentos homens.
A SITUAÇÃO DA LUCTA NA FRENTE

ORIENTAL
LONDRES, 4 —: Os teutões evacuaram

Vladlmir Volynsk. A pressão sobre Kovel
augmontou.

Chegaram reforços russos aquella re-
glão e tambem mais artilharia de grosso
calibre.

Os russos fazem-se preceder de uma
verdadeira cortina de obuzea de todos ob
calibres e assim avançam. A's margens
do Bug chegaram numerosas tropas al-
lemas.

A Lemberg chegaram tambem forças
turcas, commandadas por offlelaea alie-
mãos. A situação naquelle sector, desde
aa margens do Turija até ao Bug superior
é a seguinte: de um lado os exércitos
dos gencraes Keladln e Sakharoff, com
G00.000 homens, no máximo; de outro,
os exércitos austríacos dos generaes ar-
chl-duque José Fernando, von Puhallo o
von Bochm-Ermolll, com 500.000 ho-
mens, polo menos; o exercito allemão do
general von Llnslngen, com 100.000 ho-
mens, e mais 60.000 turcos, agora con-
centrados em Lemberg.

Esses exércitos batem-se numa frente
de 250 kllometroa o dispõem de mais de
tres mil canhões.

A batalha de Kovcl jã so pude consl-
flerar iniciada e dolla dopende a sorte
immedlata do Lemberg.

A VIAGEM DO •DvUTSCIIL.iND"

LONDRESi 4 — A submarino allemão"J*eutschland'', traniipoataa as ires milhas
das águas ainei-iennas, mergulhou, tendo
antes disso ,.n sua'-tripulação erguido vi-
VOS uos Estados L-nidos.

NAVIOS METTIDOS A PIQUE
LONDRES, 4 — Foram afunda-

dos o navio japonez '.'KiliinrunártiV e
a escuna ingleza "Gradweli".

O "CÍTTÀ' DI ME,\,SINA"
AFUNDADO

I.ONDRKS, 4 — 0 "Lioyd's Rc-
gister" infòrina que o vapor italiano"Gittá di Messina" foi afundado.
O AFUNDAMENTO

DO "LETIMÜRO"
WASHINGTON, 4 - O Òepar-

tâmento de Estado expediu instruc-
ções aos cônsules nor-te-áihcncános
na Itália, afim de investigarem sobre
as circumstaiicias cm que se déii o
afundamento do navio. "IJelimlirc".

Segundo despachos de Londres, o
submarino que o metteti ao tundo,
continuou a atirar, mesmo depois do
navio estar parado. Numerosos pas-
sageiros e tripulantes ter-se-iaiu per-
dido.

O CRUZADOR "GLASGOW"
RIO, 4 — Zarpou hoje do porto

desta capital o cruzador "Glasguw",
da marinha de guerra di Gran Bre-
tanha.
UM SUBMARINO ITALIANO CAPTURA-

DO PULOS AUSTRÍACOS
PARIS, 4 — Um communlcado official

austríaco confirma a captura do subiria-
rlno Italiano "(Jlacinto Pollino", consirul-
do em 1913 e deslocando 286 toneladas.

O submarino, segundo dizem de Vienna.
fol surpfohohdldo ao norte dc Adriático
pelos navios austríacos, que o capturaram,
em perfeito estado, com toda a trlpulaçã ».

Diz-se que o "Giaclnto Pollino" vai
entrar em serviço, com tripulação aus-
trlaca.
UM SUBMARINO ALLEMÃO AFUN-"

DADO
NOVA YORK, 4 — Dizem do Baltimore

quo o commandante do vapor inglez
"Stratheness" declarou ali que os canhões
defensivos do seu navio afundaram, no
Curso d) pertlnaz lucta, quo durou uma
hora, um submarino allemão, quo o ha-
via atacado, nas agitas do'porto de Ar-
gol, no dia 17 de julho fir.do. •

üs olhos cia artilharia
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Para visar, a grande distancia, as obras de detesa e as baterias ini-
migas, os officiaes de artilharia servem-se de lunetas periscopicas, com
vidros reforçados. Assim, conseguem discernir indícios quasi imperce-
ptiveis.

A grande batalha
OS FRANCEZES

TOMARAM FLEURY
PARIS, 4 — Uma nota official an-

nuncia que as tropas francezas se
apoderaram de toda a aldeia dc Fleu-
ry, no sector de Verdun.

A OFFENSIVA FRANCEZA
PARIS, 4 — A nossa oífensiva,

iniciada a i do corrente, deu un ma-
ravilhoso resultado.

A despeito da resistência de forças
importantes, apoiadas por um mate-
ciai sempre considerável e poderoso,
Fleury, da qual os allemães estavam
senhores desde varias semanas, pode-
rosaniente fortificada, cahlu inteira-
mente nas mãos dos francezes, devi-
do a um irresistível ataque a baiouè-
ta, dirigido de noroeste para sudeste
da aldeia.

Assim, das trincheiras ao norte da
aldeia, os allemães estão sendo repel-
lidos até ás sabidas do bosque de La
Caillette.

Em tres dias os francezes retoma-
ram, assim, todo o terreno perdido,
entre o grupo e o forte de Souville e
as bordas da cota 320, com cerca de
-1.500 metros de profundidade, que
os adversários levaram ntinürosas
semanas para conquistar. As forças
gaulezas avançaram para o oeste até
as proximidades da cota du Poivre
c apoderaram-se do bosque a leste
dc Vacherauvillc e dc toda a ntvina
de Vignes.

A posse dc Fleury siippritnc um
corte, que prejudicava as linhas fran-
cczas: perniittira a consolidação fias
linhas defensivas, fechará o accesso
á ravina que desce na direcçao do
íorti: de Souville, désopprimindó-ò
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A ALIiEMANHA VENDEU 80.UUO TO-
NEDADAS DE CARVÃO .V RUMA-
NIA

LONDRES, 4 — A Allemanlia vendeu
il Rumania 80.000 toneladas de catvfib.

Prohlblda como esta a exportação de
carvão na Allemanha, coir.preheniie-se

que a autorização ugora dada A Rumania
tem por fim não só captar as boas graças
deste paiz balkanlco, onde havia grando
falta de carvão, como lambem fazer crer
ao mundo que as relações entre a Allemã-
nha o a Rumania são as mais cordiaes.

Ji-Ç—5^H_tr_^i
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ACTIVIDADE DOS AVIÕES
PARIS, 4 — Duranto a noite de 2 para 1 no un*c0 

*act0 
por onfje 03 allemães

dCf estavam mais próximos, consagra a
superioridade da offensiva franceza e

3 do corrente, oa nossos aeroplanos bom- | .,„,._,,-.„
bardearani as estações ferro-viarias de {-bulx'""

Hom o Noyon.
Esta manhã, um aeroplano inimigo

bombardeou Nancy, não causando, porém,
vlctimas, nem prejuizos.

Pònt-a-Moüssoh tambem foi bombur-
deada pelos allemães, sem nenhum ef-
feito.

NA FRONTE INGLEZA
LONDRES, 4 — Ao norte de Ba*

zentin-le-Petit as forças inglczas fi-
zeram progressos.

Foram repellidos, 110 bosque de
Delville, os ataques dos allemães, le-
vados a effeito por quatro fortes des-
tacamentos, que tiveram perdas con-
sideraveis.

A artilharia ingleza bombardeou
uma forte posição inimiga entre Po-.
zieres e Thiepval, pondo em fuga a
sua guarnição.

A artilharia allemã manteve o dia
inteiro, a oeste e sudoeste de Lon-
gueval e Mamctz, um vivo fogo de
barragem e bombardeou as aldeias
próximas de Arras e Armeiitteres.

Bombardeamos, por nossa vez, no
districto de Givenchy, próximo _ do
redueto Hohcnzollern, as linhas ini-

iicto iiwriii

migas.
Derrubamos dois aviões allemães

e perdemos tres.
A LUCTA EM FLEURY

NOVA YORK, 4 — Um communlcado

official, chegado de Paris, annuncia que

contlnu'a a intensa lucta empenhada em

torno de Floury.
Depois de varias tentativas lnfructlfo-

ras, as tropas allemãs tomaram p6 ao sul

da aldeia, maa não conseguiram desalojar

as tropas francezas da estação, a sueste

da aldeia.

indica nitidamente as difficuldades
crescentes para o inimigo em conti-
nuar a ameaçar realmente Verdun.

O valor moral desse suecesso é
summámente demonstrativo do ar-
dor francez e não menos de um im-
portante valor estratégico.

Augmentando o feliz balanço das
informações, ha a acerescentar que
os francezes repelliram os allemães
das trincheiras momentaneamente
abandonadas no bosque de Lc Che-
nois c reoecuparam-nas. Os 1.800
prisioneiros capturados eni tres dias
attestam a importância dos sueces-
sos na frente do Somme.

Os ataques dos allemães, em den-
sas massas, contra a passagem do
Somme, que domina a herdade de
Monacu, foram inúteis, apesar das
hecatombes soffridas pelos teutões.

A LUCTA NA FRANÇA

LONDRES, 4 — As tropas lnglezas fa-

zem progressos no sector de Bazentln-le-

Grand.
As forças francezas rochassaram todos

os contra-ataques dos allemães nos pontos
conquistados pelo exercito republicano.

A LUCTA NO SOMME

LONDRES, 4 — Na frente ingleza, no

Somme, as tropas britannicas continuaram

os progressos em PoziC-res e Longuoval,

tendo oecupado mais alguns elementos de

trincheiras'.
Na frento franceza, o inimigo contlnu'a

a fazer grande pressão, principalmente
com o objectivo de reconquistar a herda-

de do Monacu.

OS TURCOS DERROTADOS PELOS
RUSSOS

PARIS, -1 — Telegrapham lie Tlflls,
annunclando que os russos limparam a
margem direita do Eiiplirntes de forçaõ
turcas.

Uma coltimna de cossacos, avançando,
surprenehdeu os turcos em Oginit e solire
elle cahlu, A carga de baioneta, mait.nn-
do avultado numero.

Uma companhia turca rendeu-se sc-in
disparar um tiro.

n Italiíi no Indo dos
. alliados ua §m

AS RESERVAS DE ENGENHARIA
CHAMADAS A ARMAS

PARIS, 4 — O governo italiano acaba
de chamar a armas as reservas de enge-
nharia das classsà de 1 Vi até 1SS5.

mmí-9Sam

enii Portugueza

No norte da França

A MISSÃO DOS SRS. AFFONSO COSTA
E AUGUSTO SOARES

LISBOA, -I —-O sr. Brito Camacho, na
conferência que teve com o presidente da
Republica, obteve delle IníarmaçOes de-
talhadas sobre o êxito da missão dos srs.
Alfonso Costa o Augusto Soares no ex*
irangeiro.

REUNIÃO DO PARLAMENTO
LISBOA, 4 — O Congresso foi convoca-

do para o dia 7 do corrente.
As duas câmaras reunir-se-ão separa-

das, até que seja expobta a situação.
Em secuida. dar-se-á a reunião conjun-

pto,

Um aviador, que acaba de realizar um audacioso raid, vendo-se em
sua comoanhia tres soldados aluados,

FESTIVAL NO CASINO ANTAROTICA

E' do presumir-se que o segundo fes-
lival promovido pelo Centro Republicano
fortuguez, om beneficio da Cruz Verme-
lha, o quo, conformo já noticiámos, so
realizará amanhã no Caslno Antarctlca,
consiga a affluencia de avultadlssimo nu-
mero do pessoas, tão attrahente é o pro-
gramma organizado pola çommissão exe-
ctttiva.

Os ingressos custarão apenas 1$00U,
como anteriormente dissemos, o os seus
possuidores poderão assistir, durante o
dia, a varias dlversOes interessantes, bem
como a um espeotaculo do variodades, em
que gentilmente tomarão parto os apre-
ciados artistas Almolda Cruz, Antônio Pel-
xoto, Alberto de Miranda e Bertha de Mi-
randa.

Haverá ainda concerto pela banda
•'União Portugueza", de Santos, que ê, ln-
dlscutlvelmentc, uma das melhores "trou-

pes" muslcaes deste Estado.
Duranto a noite so realizarão sessões

cinematographicas, a pregos deveras re-
duzidos, constando as mesmas da exhlbl-
gão dos sogulntes fllms:

Primeira sessão — "Actualidades por-
tuguezas", film natural; "Villa das Ro-
sas", comedia, do "Latium-Film"; "Atra-

vCs de Portugal", fllm natural; "Cavalla-

ria e artilharia portuguozas na guerra",
om duas partes, film Royal.

Segunda sessão — "A Samuritana", dra-
ma patriótico em 0 actos, dosconhocido
ainda nesta capital. E' um film verdade!-
ramente emocionante, cheio de bellos epi-
sodlos'referentes á guorra italo-austrtnca.
"O chapí'0 de Madaine Eclipse", fllm co-
mico.

A's 23 horas, fur-se-á, no palco do
Casino, a extracejão da tombola, cujos pre-
mios são de grande valor.

Para esso fim, os srs. J. Azevedo e
Comp., concessionários das Loterias do
Estado do S. Paulo, gentilmente cederam
á çommissão uma machlna "Flchet", de-
vendo a extracção offectuar-se om pro-
sènga da autoridade competente, que para
Isso será convidada.'

 Considerar-se-ão vendidos todos os
bilhetes da tombola que não forem dt-
volvidos atC* amanhã, ás 12 horas.

A çommissão resolveu conferir tios
prêmios ás sonhoritas que maiores quan-
tias angariarem com a venda do bilhetes
da lcermesse, tombola, flores, etc.

O terraço, jardim e outras dopen-
denclas do Casino serão artisticamente en-
feltadas e a sua illuminação vastamente
ampliada com lâmpadas multicoros, i.ando
que a The S. Paulo Tramway Light and
Power Company Limited fornecerá gen-

'tilmente a corrente electrlca necessária,.

MUTILADO ''""'' "
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iSENÂBO

REUNIÃO EM 4 DE AGOSTO

Presidência do sr. Gustavo de Godoy

A'*» 13 horas, feita a chamada, verlíl-
ca-iío a presença dos ara. Carlos de Cam-
Pos, Gustavo de Ciodoy, Joaquim Miguel,
Lui-/, Plaquei*, Luiz "Pissa" Aurcliano de
Gusmão', Albuquerque Lins e Rodrigues
Alvca, Dci.vani do comparecer com cau-
Ba participada m srs. Dino Buono, Fontes
Junior, Eduardo Canto. Ignaolo UohOn,
Jorgo TÍblrlc4i Guimarãos ,7uní«"_. i*fp_U.bi?
ra Martins o Oscar do Almeida, o som
participação os srs. Lacerda Franco, Pa-
dua Salles, Pinto l.'crraz, Bento Bicudo,
Fernando Prestes, Gabriel do Rozendo,
Pereira do Queiroz o Herculano de Frei-
tas.

0 parecer do sr. Galeão Carvalha!

Est.ndo presentes apenas oito srs. se-
nadores, deixam de ser lidas as actas da
tessão c reuniões anteriores.

Nüo "lavando numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-so a reunião, desi-
gnada para 6 a mesma

OKDEM DO DIA

Apresentação de projectos, indicações
o requerimentos.

Publicamos, a seguir, o parecer do sr.
Galetio Curvnllial ao orçamento da Guer-
ra para o exercício do 1917,

Esso documento, sobro ser um trabalho
revelador de acurado estudo da nossa si-
tuação cconomico-finaiiceira, constltue
mais um notável serviço prestado pelo
Hlustro representante Ae S. Paulo, no
desempenho do sou mandato.

Eis o parecer do s. exc:

CÂMARA

lO.a SESSÃO ORDINAKIA EM 4
DE AGOSTO

1-rcsldeiiein do sr. Antônio Lolip

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a, presença dos srs, Abelardo
César, Accacio Piedade, Cazomlro da Ro-
cha, Américo de Campos. Antônio Lobr,
Arthur Whitaker, Ascanio Cerqu.ra, Aii-
Busto Barreto, Erasmo de Assumpçai,
Francisco Sodré, Thomaz de Carvalho.
Guilherme Rubião, João Martins, Veiga
Miranda, Machado Pedrosa, Joaquim Go-
mide, Alcântara Machado, Freitas Valle
José Roberto, Trajano Machado, Almcld.i
Prado, JosC* Vicente, Jullo Cardoso, Jj-
Ho Prestes, Campos Vergueiro, Mario
Tavares, Olavo Guimarães, Paulo Nogue-;-
ra, Pedro Costa. Vicento Prado, Carva-
lho Pinto e Wladimiro do Amaral. Dei-
sam de comparecer com causa participa-
da os srs. Amando de Barros, Coriolano
do Amaral. Darlo Ribeiro. Gabriel Jun-
queira e Procopio de Carvalho, e sem pai-
tlclpação os srs. Alfredo Ramos. Salles
Junior, Azevedo Junior. Atallba Leonel,
Claro César, Gabriel Rocha, Pereira ao
Mattos, Rodrigues Alves, Laurindo MI-
nhoto, Rodrigues do Andrade, Plinio do
Godoy, Raphael Prestes o Tlieophllo de
Andrade.

Abre-se a sessão.

O SR. 2.0 SECRETARIO lc as actas
«la sessão o reuniões anteriores, que são
postas em discussão e sem debato appro-
vadas.

O SR. l.o SECRETARIO tlíi conta do
seguinte

"EXPEDIENTES

Officio da Câmara Municipal de Pero!-
ras, pedindo a'creação de duas escolas
mistas, uma, no bairro do Rio da Várzea,,
outra, no bairro do Capitão, daquello
município. — A' Commissão do Instruo-
ção Publica.

Representação do moradores do distiv
cto do paz de Laranjal, solicitando a ele
vagão daquello districto A categoria de
município. -— A' Commissão de Estati.;-
tlca.

B' lido, julgado objocto de ilellbcraçlb
o dispensado de impressão, a roquerimea
to do sr. Freitas Vallo. afim do ser ln-
cluido na ordem do dia da sessão imme-
úlata, o seguinto

PROJEOTO N*. 2, DE 191(1

O Congresso Legislativo do Estado
S. Paulo decreta:

Art. l.o ¦— Fica o governo autorizado
ti mandar construir um edifieio. para ca-
deia e fórum, na sedo do município d-,
Campos Novos do Paranapanema.

Art. 2.o — Nessa construcção o gover-
no poderá despender atí a Importância
do 32:700$000, abrindo para isso o ne-
cessario credito.

Art. 3.o — Revogam-se as disposições
em contrario.

Sala das sessões da Câmara dos Depu-
tados, 4 de agosto do 1910. — Freitas
Valle, Accacio Piedade, Gabriel Rocha.

Passa-se A

ORDEM DO DIA

Entra em 2,a discussão o
te

PROJECTO N. i, DE 1010

prorogando o prazo para as installi-
ções domiciliares de exgottos em Santos
e S. Vicente.

Ninguém pedindo a palavra, é encerra-
da a discuss_o.

E' posto a volos o projecto, artigo porartigo, o approvado,

Nada mais havendo a tratar, levanta-
bo a sessão, designada para 5 a seguinte-

ORDEM DO DIA

l.a discussão do projecto n. 2, destú
anno, autorizando o governo a mandar
construir um edifício, para cadeia e fo-
rum, na sedo do município do Campi.i
Novos do Paranapanema.

A CARNE
-a

Movimento do dia 4 de agosto do
Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 26 leitões, íoi bo-
vinos, 138 suinos, 38 ovinos e .6 vi-
tcllos.

Foram inutilizados: 1 bovino e 5
suinos; 11 pulmões, 2 ligados e 2 in-
testinos delgados de bovinos; 13 pul-
mões, 4 figados e 2 intestinos delga-
dos de suinos; 9 pulmões, 2 figados c
J intestino delgado dc ovinos.

Observações ¦— Foram inutiliza-
dos: 1 bovino, por tuberculose* 5
suinos, por cysticercus, e 6 mocotós,
por lesões de aphtose.

Emblema do carimbo: "Suino".
No matadouro de Barrctos

foram abatidos: 110 bovinos, 60 sui-
nos, 15 ovinos e 8 vitcllos.

Emblema: "Cometa".
Preços correntes dn Carne, cm ki-

los, no Tendal:
Bovinos, de .^00 a $450* suinos,

íie Í900 a i$;.viteilos, dc $600 a $Soo;
"vinos, de $600 a $800; caprinos
-lóoo.i leitões, i.$5_o,

"A confecção do orçamento da despesa
do __i-<9in,.j0 (líl Guerra para.' exerci-
nio do lilli ,1(!vu niorocer d-- Parto (la
Commissão do Fin„í,flaa ,,. ,-ticular at-
tenção, Influenciada pelu imor fts Insti-
tulçõos quo nos regem.

Segundo o programma da mais severa
economia, quo consisto em reduzir a dos-
pes.% ao niinlino possível sem desorgani-
zár os serviços a cargo do Eslado, a Com-
missão de Finanças da Câmara dos Depu-
lados, procedendo com acendrado pátrio-tisino, ter- concorrido efflcazmeiitc para
quo sejam accumulados os recursos no-
cessarios para honrar 03 compromissos
do Thesouro Nacional no exercício futuro
do 1917 o nos demais que ao seguirem. A
obra orçamentaria não devo abranger
somento um exercício; cm seus largos des-
envolvimentos instituíra bases sólidas e
moraes quo sustontem o edifieio com so-
gurança duranto muitos annos, libertan-
do o povo brasileiro do jugo das pro-
longadas crises, quo tanto t.m amortecido
a expansão do seu progresso.

As classes dirigentes do Brasil, desde
o Império até hoje, luetam contra as cri-
ses financeiras, moléstias chronicas pro-
vocadas pela excessiva confiança nos rc-
cursos do paiz. Em regra, as crises são
attribuidas aos erros praticados pelos go-
vernos, aos extravlos financeiros dos cho-
fes, dos estadistas quo têm tido as ros-
ponsabllldades do poder. Maa 6 força
confessar quo não podem ser denomina-
dos estadistas — os administradores quo
reduziram o Thesouro Nacional ao eslado
do penúria om que so encontra o se afãs-
taram das leis o princípios, nos quaes re-
pousa a solução dos problemas modernos.
Oa problemas políticos, econômicos o 'fi-
nancelros foram profundamente pertuba-
dos com prejuizos evidentes para toda
òolléctlvidade brasileira. A acção vlgilnn-
te e esforçada de uma elito do patriotas,
de elenipn.t.os mais ardentes que combate-
ram a orientação seguida pelos quo ti-
filiam o responsabilidade do governo,
nada alcançou do proveitoso. O facto é
que o Brasil caminhou para uma segun-
da moratória com seus credores externos
o 110 momento presente a situação recla-
ma soluções de caracter definitivo. Em
caso idêntico, o dr. Campos Salles procla-
inava que não era possível deliberar uma
si, despesa antes do termoa posto ordem
note nossos negócios e regulado nossas
contas.

O governo actual, pelo orgam do seu
Hlustro ministro da Fazenda, accentua.
de modo muito positivo, quo o bom nome
do Brasil esta empenhado na assignatura
dc um contracto do moratória o sejam
quaes forem os sacrifícios, por mais du-
ros e dolorosos, ha o dever de resgatar a
palavra empenhada.

A Commissão do Finanças tem grandesresponsabilidades na elaboração do pro-
jecto do orçamento para o exercfcio de
1317; esta ella 110 rigoroso dever do exa-
minar a necessidade, a utilidade e a ur-
gencia do qualquer despesa nova, queseja solicitada. Não crear serviços no
voa tambem 6 economizar.' E' verdade quo o progresso, a riqueza
e a civilização, do uni paiz podem ser
aferidos pelos desenvolvimentos das des-
pesas publicas, embora noa ulümoa tem-
pos, a acção das nasomblías legislativas,
nor motivos vários, tenha concorrido
para o augmento dc algumas despesas
ndiaveis. O facto A justificável em épocas
normaea, nas quaes o trabalho bem di-
rígido A o principal faclor «la riqueza so-
lida e estável.

A exposição do. sr. ministro da Fazen-
da, justificando a proposta da receita e
despesa do exercício de 1*117, não (5 dea-
animadora; ao contrario, affirma ella que
estabelecidas as condições normaes de in-
tc-r-cambio e continuando com rigor as
regras do economia, estará solvida a cri-
so "sem impostos c gravamos" novos. As-
sim, a sanificação dá vida financista do
Brasil estã Intimamente ligada ao resta-
bclcclmento da paz no mundo. As diffe-
renças existentes entro as receitas actuaes
dos impostos do importação e a mídia do
quadriennlo passado representam perto
de 170.000:00i.$000, fellas as redueções
ao cambio do 16. O sr. presidente da Re-
publica, na sua ultima mensagem, sa-
lienta que o produeto da renda das Al-
fandegas estíi reduzido a menos da meta-
de do que cra normalmente. .

E' obvio quo a causa principal do des-
equilíbrio orçamentário tem a sua cxpll-'
cação na queda brusca daa importações
extrangeiraa. As rendas alfandegárias
cahiram sensivelmente, surprohondendo o
Thesouro Nacional, que ficou cm apertu-
ras jamais experimentadas, Mas a mo-
ratoria com os credores externos abriu
espaço fi, rápida reconstltulção das nossas
finanças, como o attestam as informaçõos
prestadas em documentos officiaes, quo
contém a verdade sobro a vida economi-
ca e financeira do paiz. O sr. ministro da
Fazenda assevera de modo peremptório
quo os compromissos "herdados" pelo
actual governo estão quasi inteiramento
liquidados ou collocados em posição de
poderem ser rapidamente solvidos.

O Brasil sempre encontrou facilidades
no ajuste do contas com os credores ox-
ternos, portadores de títulos de divida
consolidada, não obstante os commenta-
rios severos feitos pela imprensa diária
o pelos próprios homens políticos, orion-
tudores da opinião nacional, já em dis-
cursos o pareceres parlamentares, já em
documentos da maior publicidade, quo
aiinunciavam como uma fatalidade in-
cvitavel o desastre do Thesouro Fede-
ral.

E' inquestionável que a moratória,
lauto para q commerciante como para o
governo da nação, acarreta immediata-
mente o enfraquecimento do credito, mas
semelhante facto não significa descon-
fiança absoluta na solvabilidade do tfove-
dor. Entre nõs deade quo foram conhe-
cídas aa difflculdades do Thosouro, a ini-
ciativa, a formula do primeiro accOrdo
celebrado pelo governo do Ulustre dr.
Prudente de Moraes partiu dos próprioscredores extrangeiros, representado, pe-loa seus banqueiros.

O estudo imparcial dos nossos recur-
sos internos, a pontualidade dos paga-mentos, o esforço natural empregado pe-los governos no sentido de impulsionar
o progresso do palz, o desenvolvimento
de varias zonas do território brasileiro, a
prosperidade de muitas empresas creadas
pelo capital externo o outros factores,
quo seria longo enumerar. Impressionam
o espirito dos intoressados, que mantém
relações do ordem commercial com o go-verno. Accresco ainda a clrcuinstância do
alta ponderação a ser apreciada do mo-
dü favorável ao prestigio o ás boas nor-
maa seguidas pela administração publica.
A probidade pessoal do chefe da Nação
e dos seus dignos auxllíares sempro con-
stituiu solida garantia para a execução
dos compromissos assumidos pelo gover-no. Esta 6, em geral, a qualidade inhe-
rente fi administração brasileira. Sl ai-
guns funecionarios de categoria superior
e outros subalternos prevaricam, formam
elles uma minoria, que C responsabiliza-
da na forma da loi em
res,
ção inferior ás demais incluídas na lista
dos povos civilizados do Occidonte,

Conhecidos os antecedentes do gover-no brasileiro na liquidação dos seus nc-
gocios com os. credores de qualquer es

'orientação por parto dos credores extor-
nos, que confiaram nos recurso? do palz
o naturalmente na boa. appllcac*io dns rc-
celtas publicas. Sempre o crtfdor lntelll-
gente o reflectldo pensou r".adura*nonto
na prosporldade, nas situações favoravois
do devedor. Si tal consideração se appli-
ca aos nogocios puramon*0 particulares,
oxtende-se ella com mal» rigor ás trans-
acçBcs, ás operações cfíectüadas entro o
Estado _ torcolros Mtereasado». O credor
do Estado 011 ,'u governo de um Estado
í atí*! o mais confiante, o mnls paciento
o resignado, porquo não acr.dlta om ab-
soluto no prejuízo quo possa soffrcr.

O recurso aos novos impostos, decre-
tados pelo poder competente, garante o
pagamonto da divida ao lado do outras
modldas complomontares, que são postas0111 pratica, para restabelecer o equilíbrio
orçamentário. O governo desta fôrma
procede como devedor honesto o dlfflcll
é a presiimpçao cin sentido contrario,

São portanto temerárias as conjeétu-
ras formuladna pólos espíritos pessimis-tas quando avontam a idéa do intervon-
ção Indébita A propósito do liquidação
de nogocios commerclaos entro partescontractantes, quo comprehendom e co-nhecom seus devores o obrigações.

Da parte do governo brasileiro o doCongresso Nacional ha a prcoecupação
quasi exclusiva do equilibrar a despesa
com a receita. E' mesmo obaorvado uminteresso patriótico manifestado por in-stitulções particulares na solução da cri-se, lembrando alvltres, propondo medi-das o providencias que devam influir p0-derosamente para avolumar os recursosfinanceiros da União. A collaboração 11aobra governamental so generaliza o Jánão se cogita dQ apurar ns responsablll-
dadea dos creadores da sltuaijão actual;o pensamento quasi uniforme domina osespíritos ainda hesitantes. O programmavai empolgando todaa as camadaa so-claes. Ninguém recusa seu apoio pátrio-tico ao esforço quo o governo brasileiro
está fazendo com verdadeira lealdade nopropósito do acudir aos seus compromls-
sos externos.

Por outro lado não é conveniento pa-ralysar o andamento regular da adminis-tração, que tom a representar um papel«1. alta importância no actual momentohistórico tão perturbado pela guerra eu-ropC-a.
O Brasil está om condições do conse-gulr vantagens econômicas, quo lho pro-porcionein um futuro lisonjeiro, quandofor celebrada a paz entre as nações belli-gerantes. Os documentos officiaes mos-tram quo oa nossos produetos, com peque-nas excepções, alcançam preços remune-radores. o Eatado de S. Paulo, um dosmala fortes contribuintes para a formarãoda receita federal no exercido de 1916exportou mercadorias no valor do465.212:904*, representando essa exporta'-

ção quasl CO 0|0 da totalidade da expor-taçao do todo Brasil. Em outros Estadosda União 6 observada a mesma expansãoeconômica, procurando elles desenvolveraa suaa forças produetoras, com o propo-sito firme Ap melhorar a situação econo-mica. O problema 6 encarado sem maioresdivergências; a sua parte fundamental re-
pousa no augmertto Incessanto da produc-çao exportável.

Aquelles quo estudam os phenomonoseconômicos, em sua quasi genoralldade,acreditam quo a riqueza do palz provêmdo excesso da exportação sobre a impor-taçuo, insistindo do preferencia pela _te-cessidado de auxílios á produecâo. Masem tudo 6 conveniente ser observado um.justo equilíbrio, para quo novas crises se-
iam evitadas. E' graças aos capitães ao-cumulados nos paizes de grande importa-
çao que a nossa producção exportável en-contrará collocação remuneradora e con-sumo. Augmentar a producçSo de artlgoaexportáveis será um fecundo programmaeconômico, si ella tiver consumidores comos recursos pecuniários suíficlentes paraadquiril-a, A producção interna dependoem absoluto da riqueza externa, quo nãoo nossa. Si conseguirmos augmentar em
grande escala a exportação cm volume ou
quantidade, corremos o risco de vol-a ca-hir cm cifra do valor, pois o valor da ex-
portai-ão de um paiz sú podo crescer poloaugmento da riquoza externa ou extran-
gcira, do accôrdo com a lei da offerta oda procura.

O commorcio entro as nações cultasobedece a leis naturaes; não 6 possívelforçar o crescimento das exportações ai-torando o nivel da balança entro as na-
ções, quo em matéria econômica vivemem estricta dependência uma das outras.Para que os paizes novos possam produzirmais do que consomem, 6 indispensável
quo empreguem no seu trabalho os capl-taes dos nações quo são maiores consu-midoras. Com as rendas dos capitães em-
pregados ê que essas nações compram os
produetos, que não existem om aeus ter-rltorioa.

Offereeer produetoa em demasia ás ne-cessidades do consumo é forçar a baixanos preços e, si estes não cobrem o custoda producção, a crise so manifesta em seusvanos aspectos. O problema nao consistounicamente om produzir mas em. encami-nhar a producção, de accOrdo com a sl-tuação e as necessidades do consumidor.
Parece mesmo que qualquer Intervençãodirecta por parto do Estado em assum-
pto da exclusiva economia particular pô-de perturbal-o e acarretar lmmonsos pro-juízos. Os auxílios directos se justificamem casos oxcepcionaes.

Ao Estado é reservado o dever do pres-tar assistência indlrocta ao desenvolvi-
mento econômico do palz. O resto, a pro.pria iniciativa particular executa com umconhecimento mais exacto da industria, acuja exploração so' dedica.

Com a gravíssima situação mundial 6explicável a timidez ou a vacinação dosespíritos na apreciação doa factos cm to-dos os seus aspectos. O organismo econo-mico do palz soffreu abalos com iníluen-
cia immediata sobro seus recursos finan-
celros. Mas não ha motivos para scoptl-
clamo ou pessimismo. Terminada a guer-ra, normalizadas as relações entre os po-vos, reeneoladas as nossas Importações cm
grande escala, o Brasil com a experlen-
cia d03 dias penosos, que vamos através-
sando, verá crescer as suas receitas. O ar.
ministro da Fazenda, na proposta do or-
çamento, baseado no calculo daa rendas
dos novos impostos, assegura a existência
do um aaldo de 1.175:251.10.. Accroscen-
ta elle que, com o resultado da arrecada-
ção, com os depósitos já feitos em Lon-
dres, com o produeto dos impostos "novos
ou dos actuaes", cuja elevação ae pede, o
balanço de 1917 poderá ser encerrado sem"déficit". Nem o digno titular da Fazen-
da faz questão dos novos Impostos, poisdeclara em sua exposição sobre a propôs-ta do orçamento que o "déficit" desappa-
reccrá-'*com o produeto dos novos Impôs-
tos ou dos actuaes" impostos elevados.

Ficará assim ao critério do Poder Le-
gislativo optar entre os dois alvltres lom-
brados. A palavra offlclal annuncia a re-
constituição financeira, e ás almaa nobres,
que se Inspiram no amor pátrio, resta a
confiança sem dcsfalleclmentos na gran-
deza da nação brasileira.

Em outro tópico desto parecer ficou
consignado que a riqueza, a civilização o
o progrossp de um paiz são avaliados pelo
desenvolvimento das despesas publicas,
quo se desdobram om múltiplos departa-
mentos da administração. A activldado
nacional se patenteia Immediatamonto na
elaboração dos orçamentos de receita o

do avançar na estrada do proirrcsso. Nostu território habita _m povo. que assimo definido polo Ulustre patrício dr. Al-berto Torrei 110 «ou livro "O ProblemaNacional Brasileiro": Somos um dos po-vos mais sensatos o IntcllIgciUcR do uniu-do. Nenhum brasileiro, quo tenha um.ivoz viajado, deixou de «enllr-se alegre aoconfrontar o espirito e o caracter do nos-ao homem Uo povo oom o db homem ücoutros paizos. Sonslvol. generoso, nobrehospitaleiro, probo, trabalhador, o ho-mem genulnamento brasileiro fiel aonosso espirito o aontlmento tradicional
que não deturpou o caracter na confu-são cosmopolita das grandea cidade'!,moatra A primeira vlata no sorriso aber-to e na palavra mansa o serena a intolll-gencia viva-e aguda, um raro senso darcalidado, um ongenho curioso e hábil,

A mesma opinião 6 externada pelo 11-•l8t_o dr. Affonso Arlnos om sous traba-Mos literários.
São verdadeiros os onoceltos dos In.l-gisoa brasileiros.

. Sl o Brasil não conseguiu caminharmais vertiginosamente, á semelhança do*iEstados Unidos do Norte, não 6 para la-mentar semelhante facto; o seu desen-volvlnionto realizado com mais lentidãotora maior estabilidade, apesar das cri-seB que sompro porturbam a solução dosproblemas o a vida regulai* das industrias.Analysando ix marcha da administraçãose vorltloa quo,o nosso esforço «3 egúalao das domais nações cultas. Os gover-nos federal, estadual 0 municipal cuidamcom desvelo dos melhoramentos mato-rlaea, da lnstruccão publica, dos melho-ramentos de portos, da liygioric. dns es-tiaãas do ferro, do commerclo, da lavou->'«*¦ da magistratura, da assistência emsuas modalidades — em summa do to-«os os apparelhos. que em seu funcclona-mento aão destinados a proporcionar áconectividade todos os eloinentos do bomestar o do folidldado relativas.

política militar 6 a prcoecupação doaseus dirigentes, que nesto particular nãorepresentam 03 sentimentos das miissas
populares, não ha outro romedlo sinãoo recurso aoa armamentos, como clemen-to do defesa, até quo appnreçam doutri-nas novas, uma outra unldado religiosa
quo tornem offoctlva a fraternidade entreos povos.

Quando surgirem estadistas na alturadnn aspirações modernas, serão elles os
prlncipaos cooperadorea da paz inaltora-
vel ontre povos Irmãos sob a influencia
da seicncln. da poesia o da industria.

Dada a aituação moderna, na qual pre-domina o espirito militarista aluado ,**.lormação dos grandes exércitos o da*;grandes marinhos de guerra, o Brasilnoa limites dos aeus recursos, lem proo. -rado organizar as fluas, forças do mar otorra nos,moldes da Constituição Federal.Pelo seu art. 80, todo o brasileiro é obrl-gado no serviço militar em defesa da ba-trio, o da Constituição, na fôrma das íelâfederaes,
A Constituição republicana condemna0. guerra offensiva. mas Justifica a guerradefensiva. *_• 

talvez a única CoifsUUU-
subllm» T1 T alta Ealji;'"0lla* "poente
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eil'°* ! comm tao 1'unianita-rios preceitos. Si nas grande poteuclaa a

A organização militar brasileira nãoestá do accOrdo com os recursos flnaiicel-
rou do paiz. Em alguns exorelcios as des-
pesns não tém guardado a devida propor-
çâo com o total orçamentário, o assiman quantias destinadas aos serviços doMinistério da Guerra representam sacri-fioio» para o Theaouro Federal em um
palz do vasto território, ondo multas iii-dustrlas não conseguiram ter desenvolvi-
monto.

E' curioso o rápido retrospecto histo-
rico quo aqui deixámos esboçado.

Em 1823 ns despesas com o exercito
attingiram a 1.803:9178226. '

Não estando organizado o Ministério
da Cuerra. as autoridades militares roço-
blnm do Thesouro ns importâncias neces-sarlas para custear os serviços respecti-
vos. (Br. Castro Carreira. "Historia Fi-naiiceira do Brasil").

Dez annos depois, no balanço dc 18.3
a 183-1, 6 realizada a despesa do Mlnlste-
rio da Guerra na importância de ....
<*.;899:702"351. " "

Para o exercício do 1843 os credito.*)
orçamentários já montaram 
7.185:3.0.585.

No balanço do 1854 a 1855 a recclla
ordinária o extraordinária do Império eraapenas de 36.985;478$482. Com ; trintaannos do independência, os orçamentos
brasileiros aceusaram uni progresso-de-morado, cem iniciativas da parte do go-verno, vivendo o Brasil do resultado dotrabalho escravo, talvez o principal cm-baraço A sua expansão econômica. Na-
queilo balanço a despesa feita com o Mi-nlsterlo da Guerra foi da importância de10.037:"05**905. Era, na realidade, umadespesa avultnda, que não estava em de-Vida proporção com os recursos orçamen-tarios disponíveis. E note-se quo a moe-da naquella época tinha forto poderacquisitivo o oa vencimentos militareseram em demasia mesquinhos.

A política Imperial, nas suas relaçõescom as republicas, quo rodeavam o Bra-sll, foi a determinante do alargamo:itodas despesas militares.

Nos annos subsequentes a despesa foisempre tomando maior vulto. Nu exer-ciclo do 1803 a 1804 foi votada a quan-tia de 11.1187:.6..fi... Depois de inicia-da a guerra contra o Paraguay, em 18OC,o orçamento no seu balanço aecusava a'despesa na elevada quantia de ..00.400:250.-579, mantendo-se mais'oúmenos nu mesmo nível npproximado nosannos subsequentes, pela fôrma sc-íuin-te:
1866 a 1807
1C70 a 1808
1808 a 18011

No balanço

TABELIiA DAS LMPORTANCIAS

IjCís ile despesa

VOTADAS NAS LEIS DE ORfAM 15XTO DE 31 DE DEZEMBRO
CRÉDITOS ADDICIONAKS

.... .- 5-1. -178:782 .89..

...... 74.1)42:1705018
¦ 03.217:035$885

do 1870 a 1S71 a despesafeita pelo Ministério da Cuerra baixou a10.210:732*,337, conseqüência da terml-nação da campanha.
No exercício financeiro dc 1871 o 1S72a despesa realizada foi de 15.531:_19.-les'offecluando-so uma economia regular. 

'
Nos tres annoa subsequentes foramapuradas as seguintes despesas:

1872 a 1873 .. .. :.. .. ... ... 2..-_._7s6__Í.9_
87* a 1874 . ,,. ... .. , 19.308:030*455ls*-.a .4 •-".¦*.\ 19.669:203.789
Dez annos dopols verificam-se as se-guintes despesas:

1886 a ISSO . . .. ...... 15.25i":SH$_GlISSO a 1S87 ....... , 22.460:119*128
O ultimo orçamento votado pelo Po-der Legislativo do Império, a lei n 8 397de 24 do novembro do 1SSS, consignava òquantia do 16.081:7.06.173 para dospen.der com o.s serviços a cargo do Ministe-rio da Guerra.
O orçamento elaborado para o anno«Je 1891 calculava cm 29.081:88050-1. asdespesas iln Exercito Nacional. Qua„-do o conselheiro Ruy Barbosa estudou odesenvolvimento dos orçamentos do des-pesa, como membro do Còverno Provi-sono, cnlondeti quo o acerescimo na des-pesa do Ministério da riuerra, na impor-tanc.a de 14.994:492*091, era demasiado

sou'ro°S 
KKarsos d0 quc dispunha o The-

Daquella época alô ao momento pre-sente as despesas militares têm crescidodc modo sensível. A necessidade de me-hora.- a situação das forças, a urgênciado adoptar 110 Exercito todas as provi-•«'¦n-iari qlle 0 habilitem a entrar cm
pessoal ldonoo suffl-

- material corresnon-dento en, armamento, munição, farda-mento, viaturas e outros accossorios lm-
litlAs.0 

-U,sl**en-0 ****•- *-er'">*- orçamen-
O operoso deputado polo Rio Cirande doSul, dr. lldefonso Pinto, em i:eu brilhanteoarecer justificativo do projecto quo fixaas forças de terra para o exercido de1917, com a autoridade do militar, co-nhecedor da situação do Exercito nacio-

>, dedicação patriótica.

Nãu lia
bastunto.i

campanha com o
ciente, dispondo do

nal. assevera quo, nas condições eni qua
mil lm obriga a uma ,)Cnla eollí)ide,. .lç tempo em preparativos preliminar.. a_tudo quanto se refero ao aproveitamentodos recursos IndisDonsàvelà ¦__ tS-frtí
br^uír i"0 íí",-.m'' M wilWaá" deBravura, abnegação, ' '
desprendimento,
sacrifício são atli-ibutos do soldado brasl-loiro, o não receiam confronto,
privações nem difficuldudeauara desanimar o nosso soldado, nem ne-risos que o façam recuar.

Apesar dos sacrifícios pecuniários i
polo Rio arando do Sul, e com ello mui-
W„°U-raS, 

autOTl'Jade.*« militares ,1o pr._-
,, ;,,r„ a1n'am a lns<->"«<"i-*»"*Ia das nos-sas fonas do terra. O ar. lldefonso Pintoassim defino a situação: Ficamos perfei-lamento á vontade para dizer „__ __Exercito faltam do todo os ^rostos dasorganizações militares contemporâneas.Sl amanha tivéssemos de defender a hon-ra o a Integridade naoionaós, muitos sa-wificlos custariam aos nossos bravoso abnegados soldados as sensíveis la-eunaa doa recursos materlaes, ato quo assi.ppi-issemoa.
Do-rito das declarações sinceras do il-lustrado relator do projecto de fixação doforças do terra para o próximo exercidodo 1917, A forçoso refleotlr sobro a offl-cacia das reformas por quo tom passadoo Exercito.
O Congresso Nacional nenhum embara-

ço croou, alô agora, á passagem «lo iolsHo reorganização o .1 decretação do auto-rlzações para múltiplas reformas de todosos apparelhos militares, inclusive a ins-trucção, cm suas dlfferontes especialida-des. E' possível quo as consignações or-
Cimentarias sejam escassas, por so tratarUo serviços dispendiosos, o nesto parti-"ular as reclamações das autoridades mi-lUares possuem o cunho da verdade ab-solula. Entretanto, dentro dos recursosorçamentários da nação, C- justo reconhe-oer que o Congresso, bem apreciando adelicadeza da situação militar,, não pou-pa esforços para manter no orçamento asrcspectlcas dotações, tralando-so do um
palz perseguido periodicamente por elise.ldo toda espécie.

O quadro soguinto mostra quanto temcustado o Exercito nacional "nos 
últimos

vinte annos — do 1896 a 1910. O lotai da
despesa votada é do um milhão trezentos
e quinze mil quinhentos e vinte e doía•lontns, duzentos o setenta o oito mil, so-
tenta c quatro ríls (1.315.522:278$074).

O exercício do maior despesa foi o de
1913, que, cem oa credito» supplemonta-
res, capeclaes o extraordinários, attln-
giu 120.598:019*795.

DE 18111* A s j)K JANEIRO DI3 Ifllfl E RESPECTIVOS

Créditos
orçamentários

Créditos
supplcmejitarcs

Lei n. 429 do 10 do dezembro de 1890
490 de 10 do dezembro do 1897
500 do 31 de dezembro do 1898
052 do 23 do novembro de 1899
74C de 29 de dezembro de 1900
834 de 30 do dezembro de 1901
957 de 30 do dezembro do 1902

1.145 de 81 de dezembro de 1903
1.310 de 31 de dezombro de 1904
1.453 de 80 do dezembro de 1905
1.617 de 30 do dezembro de 1900
1.841 do 81 do dezembro do 1907
2.050 de 31 do dezembro do 1908
2.221 de 30 de dezembro de 1909
2.350 de 31 de dezembro de 1910
2.544 de 4 de janeiro do 1912

Art,

2.738 de 4 de Janeiro do 1913
2.842 de 3 de Janeiro de 1814
2,924 de 5 do janeiro do 1915
3.089 de 8 de janeiro do 191C

•••o ... :.
8.0 .- •,•

19.0 ,. ;.
17.0 ,: ;,:
15.o x :.:"3.0 . 

.
30.o ,: ,.:
12.0 ... ..
9-0 .: >.
»-o .. ;,.

22.0 .. ;.;
10.O .: :>:
12.0 .-_ ;.;
11.0 .. .
21.0 _:,_.
I8.0 ... _
28.0 _.- x
20,o ,• V
«.o . .i
41.0 . .

52.374:0205699
40.329:2955799
44.394:9515883
45.596:0595433
45.580:0305933
46.295:602.03:1
47.509:4375005
48.259:303$07O
48.118:9875071)
48.627:4525470
68.893:4975070
59.817:1735570
02.466:0275241
03.207:7445101
74.436:9935101
79.249:3085591
84.017:2235049
71.978:5425431
04.481:2435219
04.814:0315410

1.77-1:4115893
3.229:770*197
3.980:7325492
1.932:3S8$119

803:5235329
241:8355932

4.300:0635622
539:7855375

3.36S:5S7S3r»:*
5.522:0975750
2.681:9445781
2.899:1235443
3.804:3415672
5.161:5655824

10.288:0095552
5.510:3875099

335:3445120
4.308:4705225
0.027:684$009

Créditos
espcclucs

969:1305256
5-i3:S07510l

j 41:7525475
: 200:4005311

56:8575978
22:7305522
13:6345610
241:2885850
123:2095842
123:5745600

1.186:1315110
1.265:0185410

688:7775726
1.353:0555557
1.893:043fOCC

30.442:035529:!
3.006:5055020

13.544:8275337
11:2075741

Créditos
extraordinários

5.354:052*$'26.
00:9275784

434:0605030
743:9115653
100:G34$427
41:3365737

3.009:6395047
6.088:93S5590

820:7345009
147:9485521

2.930:00850G8
009:2495792

175:2205000

.274:6085556
2:8165733

,500:000$000

1.150.507:5305778 73.29l!:002$087 02.328:3195802 23.390:3645801

Total dos credilog
concedidos

59.503:0905846
50,019:1305336

: 49:353:6115000' •18:314:1065680
46.745:1895000
46.635:6325680
55.021:8705196
53.9,01:0015615
52.554:59752S2
54.420:76855S3
64.629:7035119
Gl.011:6775915
67.535:9875323
69.233:3075051
92.078:0385210
SS. 933:3475912

120.598:019*795
Sl.453:5175676
84.053:7545565
04.825:2395151

1.315.622:278*07.

E* geral a critica relativa aoa venci-
mentos dos officiaos> Nflo ha duvida, que
a lei n. 2.290, de 13 dc dezembro de
1?10| modificou as! suas tabellas, mas
cumpro accentuar que cm ura palz dc
vida cara não podem ser considerados
exaggerados os vencimentos determina-
dos por aquella lei. E não foram aOmen-
to oa-militares de mar o torra os únicos
beneficiados pelas reformnH decretada»,
nos últimos annos. Em todos os mlnlste-
rios os respectivos funcclonarlos tive-
ram melhoria noa ordenados e gratifica-
ções. Apenas os empregados das alfamle-
gas quo tüin as suas gratificações consl-
gnadas em quotas que crescem ou dimi-
nuem conformo a ronda nrrecadada, vi-
ram seus vencimentos repentinamente
reduzidos pela quC-da brusca dos rendi-
mentos aduaneiros.

As alias patentes'do exercito formam o
seguinte quadro:

1 marechal.
8 goneraos dc divisão.

25 gencraes dc brigada,
O marechal percebe de sol-

do e gratificação .. ... .. y 33:6005000
O general de divisão . >¦ ¦•• .- 28:2005000
O general do brigada . >: j. 22:8005000

Para chegar A effoctlvidade de taes
postos, o offieial tém percorrido uma lon-
ga carreira cm um paiz do vasto territo-
rio, muitos dclles exercendo commlssõea
em Estados do fronteira, através de diffi-
culdades múltiplas.

A tabeliã seguinte explica, quaes são os
vencimentos doa officiaes de accôrdo com
a lei de 13 de dezembro do 1910:

despesa noa palzea livremente organiza-
na tornia da lei em processos regula-1 Sf ° 

.„Mrv,Boa f 
¦_es01'v'l','e**" a propor-

• Nem o Brasil neste particular «na-1_?° Tn 
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. ,_,-..-,.- __ .. . . ' . .. *"* n.as são postos em discussão o logo ap-
parece ou surge o desejo intenso de resol-
vel-os, pensando os responsavois pelo go-verno quo as condições maeriaes o moraes
do povo so transformam por encanto.

...,,,•, ... , , - .,- c'°»*o suecodo nos paizes extrangeiros. opccie, não é paia temer a mudança dei Brasil tem anciedade. ambição legitima
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SI o numero de officiaes gencraes cm
oííectlvo exercício dos aeua postos 6 pe-
queno — 34 — ao todo, avulta, entretan-
to, a despesa com os officiaes de alta pa-
tente reformados voluntariamente e pe-
la lei da compulsória. Figuram na lista
doa reformados 19 marechacs, 30 gene-
raes do divisão 9 108 generaes de brl-
gada.

O Tliesouro despende com as classes
Inactlvas do exercito o da marinha quan-
tia superior a 13.000:0001*000. Pára tis
classes inactlvas dos demais ministérios
— aposentados — A consignada 110 Mi-
nlsterlo da Fazonda a quantia de •"•eis
3.062:191Ç173.. Accresccntando-se ainda
a consignação do 12.089:994.$012 para
montepio, meio soldo e ponsões, o total
do peso morto do orçamento geral 6 da
quantia approximada do 30.000:000*000.
quo representa enormo desfalque na re-
celta papel orçada em 328.S80:000}000
para o exercício de 1917^

\

O que so verifica pelo estudo do orça-mento da despesa 6 que, deduzidas aa
grandes quantias destinadas ao serviçodas dividas externa e interna e ao paga-mento do pessoal de todoa oa mluiste-rios o aos inactivoa, quasi nada resta quoposéa ter applicação reproducliva. OBrasil enveredou assim polo caminho'dos
empréstimos para todas as obras e ser-viços, que «.-stiniuiassem o seu progresso.Dahl o.s "déficit.**" o as crises cm que sédebate lia tanto» annoa.

ltesta agora que os responsáveis pelogoverno da ICcpubllca empreguem outros
processos na gestão dos negócios publi-eos. Basta proseguir com energia na po-lltica do justas economias, cxeculandocom severidade n_ leis orçamentarias e areconstltulção das finanças Brasileira*'
não serft demorada. Não concordamoscom a descrença enunciada pelo Ulustre.dr. «crzodello Corrêa do que a geraçãoactual, corroída por abusos, carcomida
pelos erros, nada mais pôde fazer, sinãoterrível carpinteiro, pregar as taboas doesquife. quo devo encerrar a Republica.

Si A certo que uma crise pesada op-
prime os orgams da Nução, difficultandosous passos, temos a mais profunda con-vlcçtto de que, passada a borrasca, des-apparecidas aa pesadas nuvens, brilharade novo o sol em todo seu esplendor, «1-nunciando o despontar do uma época fe-liz para o povo brasileiro.

APItEClAÇÃO DO OHÇA-IENTO

O orçamento vigente — lei n. 3.089, de8 de Janeiro de 1916, no seu artigo 41,orça a despesa do Ministério da Guerra
cm 04.814:0315410 papel e 50:0005000
ouro.

Organizado sob a influencia do uma si-tuaçSo financeira, precária, foram nellofeitas as economias possiveia no momen-
to. Mesmo assim foi roslabeloclda a ver-ba ouro, que não constava do orçamen-to do 1915 — 50:0005000. E' certo quea referida verba ouro havia sido dl-rainulda do modo sensível, comparada
oom as dotações incluídas cm orca-mentos anterios. Em 1910 a verbaouro foi do 750:0005; em 1911 de ríls1.300:000?; em 1912 de 300:0005; cm1913, de 300:0005 o cm 1914, de 250:0005.

Comparada com o orçamento votado
para o exercício: de 1913, a lei vigente
apresenta uma economia extraordinária.
F.' assim que para aquello exercício o cre-dito orçamentário 6 do 84.017:2235649, o
que representa para o orçamento do cor-rente anno uma economia de vinte mil
contos.

O Poder Legislativo o em acção conjun-
cta o governo comprelienderum a grávida-de do momento histórico c não recuaram
deante dos certos o economias que so im-
punham com o propósito do aer alcança-
do o equilíbrio orçamentário, sem preju?dicar a organização do Exercito, embora
limitasse a lei orçamentaria o efíectlvo
daa forçaa a um numero multo menor do
que o declarado naa leis do fixação, de ae-
cOrdo com a actual organização militar.

Para o exercício do 1917, a proposta do
governo pede 65.405:997*289 papel e50:000$ outro. Na exposição apresentada
pelo ministro da Fazenda ao prealdente da
Republica, 6 Juatlílcado o augmento, quese encontra no orçamento da Guerra. Pro-
vém ello de accreaclmos feitos nas seguiu-
tes parcellas: Nas classes inactlvas — pa-ra as novas reformas e para rectlficar ln-
sufficencias Já notada8 na dotaçüo do
exercido corrente, 727:7685569; para oa
addidos, verba nova, íol consignada a
quantia dc 111:830*000.

Na verba material foi incluída a quan-tia de 60:0005 para os serviços de avia-
ção.

Devem sor classificadas as dlfferenças
pela fúrma seguinte:
Classes inactlvas . .- , .¦ ¦
Empregados addidos .- .
Material (serviço de avia

Cão). >: > , >: ... .; . . ...

Feitas as deducções relativas fts menclo-nadas verbas, a proposta do governo apro-soma sobro o orgamento vigente uma dlf-ferença para mais de 591:005*879, quo 6o aeu augmento real.
Nas tabellas explicativas são feitas aaneccessarlaa observações referentes aoaaugmentos e íis diminuições no orçamen-

to para o exercido futuro.
Na verba l.a — Administração geral —

a dlfferença para menos do 69:4265 pro-vém dus seguintes alterações:
Dcducção dos vencimentos

do um primeiro e dois se-
gundos officiaes da Dire-
ctoria de Expediente, ad-
(lidos em virtude do de-
creto numero 11.S53-A,
«lc 31 de dezembro de
3 915, cuja importância e
transferida para a verba
12.a — Empregados addl-
dos

Idem, idem de dois agentes
de compras e quatro ter-
ceiros officiaes da Inten-
dencia da Guerra, ldem,
Idem , .

Idcm, Idem dc um 2.0 offl-
ciai o um 3.0 da Dlrecto-
ria de Saude, idem, idem.

Idcm, idcm de um auxiliar
do serviço telephonico,
addido em vlrtudo do art.
100 da lei n. 2.924, de 5
dc janeiro de 1915, ldem,
ldem

Idem, idem de um l.o offi-
ciai da Directoria do Siui-
do e de um 2.0 da Inteh-
doncla da Guerra, que se
achavam addidos em vir-
tudo daquello decreto e
quo foram aposentado o
primeiro o aproveitado o
segundo , 

Idem de um dia nas diárias
do pessoal jornnleiro, por
não ser bissexto o anno
de 1917 

24:0005000

20:400*000

8:4005000

2:400*000

10:800*000

9215000

Inclusão de verba para um
porteiro da Directoria de
Administração o de dia-
rias para um continuo o
um servente, transferidos
da Directoria de Expe-
alente para o gabinete do
ministro .........

72:921*000

3:495*000

727:708*569
111:830*000

60:000*000

839:598*609
Mas ha a deduzir para menoa as dlífe-

rençaa feitas nas aeguintea verbas:
Administração geral ..... 69:426*000
Estado-maior do Exercito .; 180*600
lnstruccão militar ,.: . > ,: ,: 24:766*360
Arsenaes, etc. . . .- .• -,-:. •./ 140:4135261
Fabricas . . , .••.•.-..:-.••.¦•.. 13:475*300
Serviço do Saudo -.-. ,: >: ;j;:. >; . 2:961*400
Soldos de praças .;.;,-:,: s: ;< :„ 

'40:403*709

69:420*000
Na verba 2.a — Estado-Maior do Exer-

cito, a difforcnça para menos dc 186*600
resulta de se ter deduzido um dia dc
vencimentos do pess ial diarista.

Importância necessária para attendor a
soldos o gratificações addlcionacs
do officiaes reformados, conforme a
tabeliã apresentada pelo Departa-¦ mento Centrul ...... .,- ,,. _. „

Idem, idom do praças, idem _• -.: ;_ ¦,- -.
Reforço da consignação destinada ao pa-

gamento de oporar.ios e patrões das
divoraas officinas do Arsenal de
Guerra do Rio do Janeiro, dlspen-
sados do trabalho .... . . .

Credito necessário para pagamonto de
operários da Fabrica dc Pólvora sem
Fumaça do Piquete, dispensados do
trabalho . •.. . :, . ,,; ... .. .... ;.

Transferencia da consignação 1— Empre-
gados de Repartições extlnctas —
para a verba I2.a — Empregados
addidos . .. . .• . .- .- . ...

Annullação dos vencimentos de um con-
tinuo addido da Escola Militar do
Brasil por ter aido aproveitado :.i ..

Na verba 4.a— lnstruccão militar, estAconsignada a seguinte obsorvação:
Embora so tenha elevado do. 30:000*000

a consignação destinada n. gratificações
addicionaea aos docentes vitalícios, paraattendor aoa accreaclmos dessas vanta-
gena, concedidas a 32 professores, por
decretos do 1915 o 1910, dft-so a flifferen-
ça para menos de 24:76G$360, quo pro-
vêm de so terem deduzido os vencimentos
de um escrlpturarlo da Escola do Estado-
Maior, do dois amanuenses, um auxiliar
do escripta, um pratico de pharmaola e
cinco guardas da Escola Militar e a gra-
tlflcação do um mestre ic gymna.tlca;
pessoal quo so achavajRiddido, na impor-
tancia de 22:280$, transferida para a
verba 12.a, Empregados áddldó; 1:2005
dos vencimentos do um auxiliar de eserl-
pta addido & Escola Militar, por ter sido
aproveitado; 1:200$, «lo dlfferença vori-
ficada, na revisão dos quadros dos do-
Gente.*:; 86$, do um dia de menos na diária,
do pessoal Jornalelro, por não sor bissexto
o anno de 1917, o 360 rúla, do corrigenda
nos vencimentos dos docentes em f.isponí-
bilidade.

Na verba-5.a — Arsenaes, Intendentes o
Fortalezas — a difforon.a para monos do
140:413*261 provém da dcducção doa
vencimentos do um chefo do secção, uin•l.o offieial, um mestre e quatro manda-
dores do Arsenal do Guerra do Rio de
Janeiro, em cumprimento do art. 46 da lei
n. 3.089, de 8 de Janeiro do 1910, na im-
portancia do 30:000$, de um dia de venci-
mentos do pessoal jornalelro, por não ser
bissexto o anno de 1017, na de 3:813*261
e 100:000* do economia provável no Ar-
senal de Guerra do Matto-Grosso, em
virtude do que dispõe o art. 50 da citada
lei 11. 3.089.

Na verba Ca — Fabricas — a diffe-
rença para menos do 13:475*300 tem a
seguinte explicação: 2:275$300 deducção
do um dia nos jornaes do pessoal dlaris-
ta, por não ser bissexto o anno do 1917,
e 11:200$, do reducção nos vencimentos
do í.'õ chimlco da Fabrica do Pólvora sem
Fumaça do Piquete.

Na verba 7.a — Serviço dc Saude —
tambem hr. uma differença para menos
na iTiportar.eia do 2:961 $100, que pro-
vim de ter sido feita a dcducção do
2:460*000 votados para mais cm 1910 rri
na consignação Enfermarias do guarni-
ção, e 501*400 — um dia noa jornaes do
pessoal diarista, por não ser bissexto o
anno do 1917.

Na verba O.a :— Soldos, etapas e gra-
tlficaçõea de praças dc pret — a diffe-
rença para menos A do 46:403*760.

Na verba 10 — Classea inactivas a.
observação contida nas labellas explicatl-
vaa estft redigida da seguinte fôrma:

A differença para mais de 727:768*66.
provém das seguintes alterações:

660:868*019
79:998*550

9:400*000

7:312*000

22:850*000

960*000

751:678*67»

23:810*000

727:768*569

Foi creada a vorba especial sob a ru-
brica — Empregados addidos, para me-
lhor discriminar a natureza da despesa,
que do facto tende a diminuir A propor-
ção quo os funecionarios forem sendo
aproveitados nas vagas que se derem nos
vários quadros da administração da.
Guerra.-

Aproveitados *os addidos, ficam os qua-
dros reduzidos e realizada a economia do-
cretada pelo Poder Legislativo.

A inclusão da presente tabeliã no orça

verbas l.a, 4.a e 10,a passam para esta
importância de 61:200$, 22:280* a
22:850*, respectivamente, no total de
100:330*, as duas primeiras cm vlrtudo
do decreto n. 11.853 A, de 31 do dezem-|
bro de 1915 e art. 109, da lei numero
2.924, de 5 do janeiro do mesmo anno, e
a ultima por se tratar do funecionarios
de repartições extlnctas.

Provem o acerescimo citado de 5:500*
de ae ter orçado o preciso para pagamen-
to das gratificações a que tem direito os

mento sõ traz de' facto o augmento de empregados de repartições extlnctas o
réis 5:000*000, attendendo-se a, quo das que não foram incluídas no'.orçamento" d«
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916 o dos vonolmentos do um professor )parft 0 numeroso pessoal nolias empre*
lo Arsonnl de Guorra da Bahia, em vlsia
Jo decrelo legislativo n. 8.011, de 26 de
outubro do 1915.

Na verba 14 — Material — fi. pedido o
augmento de r>0:000$ para acquislçao du
•aeroplanos, sua conservação o Escola de
(Aviação, despesa que jíl constou do orça-
imento de 19IB. Trata-se, pois, do resta-
fcoleolmcnlo do uma consignação orça-•montaria que, tendo em vista a impor-
jtancia do serviço a ser Inaugurado, r.tto•pôde sor classificada como avultada.

j O sr, ministro da Guerra, apreciando
mo sou relatório a situação militar, en-
ítende, e com multa razão, que 6 lndis-
pensa vel ser organizado esse serviço, A
guerra actual incorporou definltivamcn-
Ite a aviação aos olementos Indlspensa-
Tols a defesa das nações: o sou extrnor-
•dlnarlo desenvolvimento, os serviços que
presta «os reconhecimentos, ft, regulação
•do tiro e ainda fts dostruições do deposl-
tos, comboios, otc, tem dado logar a

[•quo seja hoje considerada como uma no-
jva arma. Assim pensando, o sr. minis-'tro da Guerra incluiu na tabello orça-
/montaria a diminuta quantia do 50:000*$.

: Tal b o orçamento da guerra pnra o'exercício do 1017, confeccionado com o
pensamento de não augmentar o despesa
publica, pois os recursos financeiros du
paiz não pormlttem ampliai' os quadros<io exercito nacional. A horrível guerra
eur.opía, perturbadora da extraordinária
evolução, que se realizava om quasl to-
dos os povos, que pelas suas almas du
ellto, caminhavam pura o solução paci-fica dos suas pendências, talvez aconse-
lhasso attitude difteronte. tanto mabi
«cautoladora de altos Interesses nacio-
naes, quanto í certo que no pensar de
oxoelsos reformadores, a guerra se jus-tlflca paVa repcllir a guerra. Dahl a pre-oecupação dominante de ser organizado
a defesa nacional contra as Investidas
quo os nillitarismos actuaos preparamem um período histórico, no qual a força
bruta, a força material, devia cessar deser o arbitro supremo das divergência»,
entro ns nações na liquidação dos seus
negócios internncionnos.

| Follzmento a atmosphein sul-anierico-
na í de paz e as naçõos republicanas, que
prosperam no continouto, graças bu ln-
Btitulções politicas em vigor, compreheii*
dem que o verdadeiro programma repu-
bllcano só pôde ter como Ideal excluslv.i•— a fraternidade entro os povos. Nostempos modernos a Republica guerreira6 uma aberração inaudita.

Sendo o orçamento organizado para oexercício de 1917, superior ao vigente noimportando de G91:905$879, cumpria dCommissão de Finanças verificar sl eram
possíveis algumas economias nas suasverbas, de modo a diminuir a despesa.
,Pelas informações prestadas pelo Iliustr.e
titular da Guerra, alguns curtes podiamser feitos com caracter transitório', com ointuito de auxiliar o governo na obra me-rltorla do equilíbrio ôrçomontnrlo, sem
oomprometter elevados Interesses ligadosfi manutenção da paz Interna e externa.

Em regra as economias valiosas sãofeitas nos grandes verbas; nas demais
verbas só pequenos cortes podem ser ef-fectuados. Tratando-se do pessoal. quopertence aos quadros, a dispensa de func-
cionarios só tardiamente acarreta a eco-r.omia desejada, quando b certo que omomento precário dos finanças federaesestft o exigir remédios urgentes o effica-zes. A Commissão do Finanças procurouconciliar todos os interesses. tentandoconfeecionur um projecto de orçamento
para o Ministério da Guerra com reduc-
çõeu apreciáveis.

Ha verbas grandes que são fixas e In-vulneráveis. A despesa sorft, feita fatal-monte e créditos supplomentares serãoBollcltodos opportunamento si aa dota-
ções orçamentarias forem Insufflcientes.
Be aceôrdo com aa boas normas seguidasna elaboração do uma lei annua de or-
çamento, í preferível consignar a verbacompleto para a despesa a. occultar oualterar conscientemente o "quontum"
do despesa, para diminuir o lotai ores-mentario.. Desta fôrma so Justifica o au-
gmento na vcrb.i — Classes Inaottvas -nc qual estft o'gora distribuída a despesaexacta eom "os roformados, Inválidosaposentados e dispensados do serviço".

! Procurando reduzir a despesa, a Com*missão propõe na verba 9.a — Soldosetapas e gratificações de praços do pret— a diminuição do 533:645*000. Paraeste resultado 6 fixado o numero de sol-dados em dez mil e diminuída a Impor-tancla dc 72:000$000. correspondente Sgratificação de mil soldados que se alia-tarem no correr do anno.1 Continuo ou permanece o contraste en-tre. a lei de orçamento o a de fixação dnsforças de terra. Para o exercício de 1917o projeclo do Commissão de Marinha e•Guerra, de nccôrdo com a proposta dó.governo, salvo poucas modificações dls-põe que ns forçai do terra constarão
.(paragrapho n.o) de 34.098 praças -iu-
tribuldas pelas unidades do exercito, ra-modeladas pelo decreto numero 11.197de 23 de fevereiro de 1915, de accOrdocom o quadro de effectivos mínimos or-gamzado pelo estado-maior, a propostade orçamento apenas consigna a verbo
para 18.890 praços. Assim tom sempresuccedldo nos orçamentos anteriores, sen-do a verba orçamentaria consideradacomo o mínimo da despesa, que podo se-elevada, si houver urgência em eomple-tar os cffocttvos das forças nos termosda lei da sua fixação. Esta providenciapor si só representa uma avultada eco-nomia no orçamento da Guerra. Deantedas difficuldades que assoberbam o The-souro Federal 6 convonlento mnls umareducção na verba 9.a. A diminuição debio soldodos não causa prejuízos e trazuma vnllnsfi ecanomla.

A Oommisi lo propõe ainda as seguintos reduoções: na verbo ü.a. 3:000$000Importância dos vencimentos do um 4 oofficial du Arsenal de Guerra do Rio jeJaneiro, que falleceu, e cujo logar nafôrma da lei, fico extineto; na verbo 10 odo 100:000*000. nn consignação soldo vi-talicio; na verba 12.a. de S:400$000. im-portatida relativa aos vencimentos denm 2,o e um 3.0 officiaes da Dlrectoriodo Saude. por terem sido Incluídos norespectivo quadro.
Sendo Justa a reclamação relativa aoonslgnação — Estado-Maior do Exorcito,na verba 14.n, "Material", por sor consl-derada exigua, a Commissão concorda

quo seja augmentada de 10:000$000.
Ahi ficam explicadas as alterações foi-tas na proposta do governo. A economia

4^079*.12irC£lmentO 
V'8enle lmpolta em

gado.
As consignações orçamentarias para o

pessoal das referidas fabricas são fixa-
das em 1,175:3B6$100. E' espantosa a
dlfferença entro ns duos verbos. 264:000*$
do material, para 1.175:396*100 de pes-
soai II

E noto-se que a dosposa com o pessoal
do adminislração õ custeada em parte
pela verba 8.a, poÍ3 trata-se do cargos
exercidos por offlclaes effectivos, cujas
funcçOes são os mais elevadas.

.Io, ficou osslgnolodo que as economias
do vulto só seriam efflcozes nas grandes
verbas, mas muitas dellas são intangíveis.
A verba 8.a, soldos o gratificações de
officiaes, t> uma grando verba, na impor-
tancla do 21.002:8201000, mas não b
susceptível do reducção, salvo sl o Con-
gresso entendesse dever diminuir os
vencimentos militares, alias tambem
attingidos pelo elevado imposto sobro os
vencimentos do todo funcclonollsmo íe-
deral. »\'ão fi. mesmo exaggero afflrmar
que os tuncolonarlos militares e lyis que
compõem os quadros do Ministério ca
Guerra soffrem o desconto no pagamento
do imposto de quantia superior a 5 mil
contos do ríls. Sl o orçamento da despesa
do Ministério b fixado na proposto om
OÍi,.,4O0':O97"(289, na realidade, a despesa
í do (10 mil contos, pois ha a deduzir o
produeto do imposto sobro todos os venci-
mentos.

Outra grande verba orçamentaria quo
não podo ser diminuída C a lO.a, "Classes
inocllvas", na importância do 
10.200:3091(538,

Os officloes reformados estão diurno-
rodos na tabeliã explicativa pola forma
seguinte:

Reformados
Soldo

19 marechaes
30 generoes do divisão .

108 ditos de brigada . .
50 coronéis
CG topentes-coronels . .

193 majores ......
207 copjtães
173 primeiros tenentes

ou tenentes ....
294 segundos ditos ou ai-

feres 
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A

425:599*848
563:999*760

1.041:599*136
579:999*600
572:040*000

1.128:837*910
921:954*796

589:807*623

041:039$270

A verba 9.ti, soldos, etapas e gratifica-
ções do praças de pret, í orçado em
19.458:104*891. E' uma despesa avulta-
do, mas pouco suceptivel de ser diminui-
do de modo consldoruvol. As duos verbas,
S.a c O.a, alcançam o total de 
41.000:924*891. Esta quantia é despendida
com os venolmentos dos officiaes, aspl-
rontes a official, sargentos ajudantes,
primeiros sargentos, sargentos amanuon-
ses, segundos sargentos, alumnos das es-
eoliU militares, terceiros sargentos, cabos,
anspessadas o soldados. As demais verbas,
cm que so desdobra o orçamento da Guer-
ru, opproxlinodamento 24.000:000*, estão
com as suas despesas discriminadas. Re-
leva observar que na rubrica — Material
¦*.— ha consignações pequenas para servi-
ços que entedem directamente com o ap-
porelhomento dos corpos das dlffcrentes
armas. E' assim que nestes últimos annos
têm sido feitos cortes consideráveis na
verba material o nas consignações para as
fabricos, serviço do saude, fardamento,
equipo mento e arrelos, transporte de tro-
pas, otc, remonta de cavallos, etc.

A verba material é orçada para o exor-
ciclo dc 1917 em 6.660:000*000.

A rubrica 13.a — Obras militares — b
dotada com a quantia de 600:000*000. Re-
prosenta semolhonte consignação umn
grande economia no orçamento, mas eco-
nomia quo esta redundando em projulzo,
pela paralyzação de varias obras, não sô
nesta capital, como nos Estados da Fe*
deraçKo.

Sl a despesa com soldos, etapas e gra-tlficações de praças do pret é elovada, tom
ella de ser mantida, porquo não seria ra-
zonvol o Justo reduzir os vencimentos dos
soldodos que compõem as massas comba-
tentes.

A praça de pret percebe apenas 18*000
mensaes. Embora receba fardamento e
paro seu sustento seja abonada a etapa,
fixada semestralmente, aquella pequena
quantia não í uma remuneração compoti
vel' com os serviços prestados pelo cida-
dão brasileiro nas fileiras do Exercito.
Mos o Thesouro da nação nEo supporta
augmento na rubrica, porquo o orçnmen-
to do Guerra teria lmmcdlotamonto ac-
cresclmo de proporções oxtraordinnria***.
E' tal o ônus, que o orçamento com
aquello mesquinho vencimento só compor-
ta o consignação para 10.000 soldados.
Nos Exércitos das nações que têm as sua»
forças militares bem organizadas, os ven-
olmentos dos soldados são porcos, o quo
provo a quaBl Imposlbllldade de uma re-
ínuneraç&o regular a centenas de milhare»
de praças.

Eis em largos troços a apreciação do
orçamento da Guerra, de accOrdo com a
proposta do governo para o exercício do
1917.

20 de junho de 1916. — Galeão Cnrvn*
lhnl, relator.

A Commissão de Finanças submetto ao
voto da Camnra o seguinte prolecto dc
lei:

A edição vospertinn desta folho entrou
hontem no sou terceiro anno de publlcl-
dnde. Fundada com o Intuito do diffun-
dlr, As ultimas horas do dia, as noticias
que, do além-mar, nos transmittlo o te-
legropho sobro o formidável conflieto
europeu, que ainda hoje empolga todos
ns attenções, foi o pequeno orgam roce*
bldo pelo publico com verdadeiro enthu-
siasmo. Taes foram as mostras de sym-
pathla oom que a bafejaram os leitores,
não lhe regateando o seu Inestimável
concurso, quo ainda hoje se mantêm essa
edição nocturna, a qual agora olllo ao
sou abundante serviço tolegraphlco, quo
lhe vulou us prerogotlvas do um eomple-
to boletim do guerra, varias outros soo-
ções, que dão ao nosso supplonienlo o
caracter do um verdadeiro Jornal noctur-
no, variado c leve. Registando o aeonte-
cimento, que nos é multo grato, por ver-
mos quo se coroou de oxlto a nossa lnl-
clativa, essa nossa edição prestou uma
homenagem muito Justo oo brilhante jor-
nollstit Gomes dos, Santos, o autor das
chronicas diárias sobre a monstruosa
campanha que ensangüenta as terras do
Velho Mundo.

Delegacia Fiscal
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ViBita aotualmente S.
Paulo um

Movimento de hontom:
Requerimentos despachados:
Da Associação Protectora, pedindo pa-

gamento do auxilio do governo federal.—
A' Contadorio; do Daniel de Paula Quei-
roz, sobre dispensa de jury. — Solicite-se
a dispensa; de José Carlos da Rocha, so-
bre transferencia de apólices. — A' Con-
todoria; do Manuel Raymundo da Silva,
pedindo certidão. — Cortlfiquc-so; de
Eduardo Borra, sobre pagamento de re-
gisto. —! A' colleetoiia, para sor atten-
dldo si forem verídicas as allegoções; de
Firmo Machado, pedindo aforamonto de
terrenos de marinha; de Fidenclo Avo-
Uno do Valle, de Antônio Bio, Antônio
Pinto Chaves, José Antônio Bio Junlor,
José Maria Bio e Emílio José Gonçalves,
fazendo idêntico pedido. — Ouçain-se a
Câmara Municipal o Capitania do portode Santos; de Luiz Corria de Sã e Be-
nevides, sobre 'transferencia de apólices.— Satisfaço-se a oxigencla do parecerretro; de Bento do Sousa Castro, sobre
concessão de passagem. — Apresente
prova do quo entro as localidades oxlstom
linhas regulares de diligencias ou outros
meios de transporte, cujos passagens se-
Jam superiores a 2*500; do Cândido
Gonçalves Bastos, pedindo pagamento de
Juros. — Apresente novo alvará em devi-
da fôrma; de Joaquim Marques Rezen-
de, sobre reforço do fiança. -— Satisfaça-
se a exigência; do Carllno e Castro, pe-dindo ontroga de caderneta. — Satisfa-
ça-se a exigência; do Affonso Dlonysio
Gama, pedindo certidão. —* Provo a qun-lidado em que requer; de Maria Patrool-
nlo do Medeiros, pedindo pagamento de
ponBão. — Complete o sello da certidão
que junta e volte a despacho. Certidões plissadas:

Aos srs. Antônio Vieira Barbosa, Cie-monte Manuel Ferreira, Custodio Alvesda Silva, DemeUio do Carvalho, Durvaldo Sousa Lima, Epiphanio de Castro.VValdomiro Barbosa o F. S. Hampshlrennd C„ Ltd.
 Effcctuom-se hojo, 5.0 dia utll,os pagamentos aos inactlvos da Viaçãoletras A a I.

ta peruano

Ligeira palestra oom
o distineto educador

Procedente de Coritibo, chogou hon-
tem, a esto capital, o sr. dr. Alex G. Per-
ry, pedagogo, escriptor e tribuno perua-no, cujo individualidade a impren-
oa sulista, sobretudo o de Pelotas c Rio
Grando, distinguiu com us referencias
mais lisonjeiras.' O gymputhloo excurslo-
nisto hu dez annos trabalha numa grau-
de obro sobro a Instrucção primaria eu-
ropéa e americana. Depois do percorrer
os prlnclpaes palzes do Velho Mundo, on*
do visitou nada monos do doze mil esta-
beleclmentos de ensino, transportou-se
para a America, da qual jã conheço va-
rios nações. Antes de tocar as cof tas bra-
sileiras, Iniciando no nosso território os
seus estudos, aportara no Uruguay o Re-
publica Argentina, onde se demorou al-
gum tempo.

Como lhe perguntássemos o quo acha-
va da instrucção naquelles paizes, dlBse-
uos;

— Conheci ha Argentina cerca de tros
mil e quinhentas escolas, estudando-os
de perto. Ha muito apporato, multa
sumptuosidodó tios edifícios quo se dos-
tinom & instrucção naquella prospera Re-
publica. Quanto ao que diz respeito aos
meliodos educativos, sobretudo no cnsl-
no primário, penso, porém, que o Uru-
guuy ostã mais adeantudo, si bom quo a
sua vizinha o supplante om matéria de
ensino superior. Isto é, rcflro-me a Mon-
tevldéo, pois que no interior do palz ha
ainda muitas falhas com relação ao as-
sumpto de quo tratamos.

E do Brusil que mo diz 7
Daqui conheço ainda, rolatlvamonte,

multo pouco. Vou agora apresentar umas
reeommcndaçõcs que trago para algumas -, - ,autoridades deste Estado, afim do que susPe't--W um elemento de llisophis-

Da nossa edição da noite:
A attitude assumida pela bancada

paulista, contraria ao augmento deimpostos, interpreta com exacteza osentimento da opinião publica cm
nosso meio e açode aos magnos in-
teresses de S. Paulo.

Isso não quer dizer, porém, quesatisfaça apenas a uma aspiração re-
gional, pois que os interesses de S.Paulo, no caso, coincidem precisa-mente com os de todas as unidades
(io pau, cada qual empenhada em di-
miíiitir o custo da própria producção,
para dcsenvolvel-a c tornal-a remu-
n era d ora.

I'".' verdade que, no tocante a este
particular, o nossu Eslado, mais do
que qualquer outro, soífrcrá os
dàmiiosòs efeitos da iiíòppórttiha
iniciativa. Mas, por isso mesmo <- da-da a situação excepcional em que nos
adiamos de maior contribuinte do
erário da União, todos os males quenos affectasscm iriam, por força ic-
flectir-sc no organismo econômico
do Brasil.

Confirmam esta asserção os elo-
quentes algarismo demonstrativos
do movimento da exportação e da
importação durante o anno findo,
ainda hoje publicados pela imprensa.

Em 1915, as alfândegas renderam
3S-305:835$22ç (ouro) e .. .. ....
76.9251636:1,283 (papel).Para essa renda, só o Estado de S.
Paulo contribuiu com 10.239:276$oi3
(ouro) ou cerca dc 30 o|o do total e
21.217.5/0$8oi (papel) ou cerca de
28 o|o do total.

Feita a conversão do ouro a papel,a contribuição de S. Paulo foi, só nas
rendas alfandegárias, de mais de
45.000 :ooo$ooo.

Temos ahi, de origem official e in

Chronica socialNoTAs

CHRONICA
EELIGSOSA

(Segue-se o projecto).

Lyeeu Fem Santia
RECITAL DOS JOGOS FLORAES

Ornamento vigente:
Papel . ... .- -.. .. .. 64.814:031*,410üur0 ..... . :. 50:000**000

Projecto da Commlsafto:

Papei . -... .: . , 64:770?!l,',2?289
l)uro ¦ • • v . 60.000J00O

Parece quo nao é possível reducção
maior nas varias rubricas orçamentarias.

No seu ultimo relatório, o ar, ministroda Guerra lembra que o stock nlo ô sõconstituído de municio, mas tambem deequipamento, fardamento, etc. Acorescen-ta com reparo que as verba* destinadasa esses serviços, principalmente ao farda-mento, tem eldo tio Insufflcientes, quenem têm bastado para os necessidades
correntes, apesar de ter a Intendencla daGuorra e o serviço da administração con-

.seguido diminuir o preço annual do far-
jdamento do oada praça de modo muitosensível — de 195*979, que era em 1914,
baixou a 165)781.

O mesmo reparo ae appllca aos servi-
«os dos differentes fabricas. Na verba
material estão consignadas as seguintes
.quantias;

,i "Fabrica de Pólvora da Es-
l trella *.- .. . . .Fabrica de cartuchos e ar-

tefaotos de guerra ..
Fabrica de Pólvora sem

fumaça do Piquete -,* .-

50:000$000

50:000*,00u

200:ooo$ooo

/

Sfto taes quantias destinadas a aoqulsl-
Otto de matéria prima, oombustivel, provi-mento das offiolnas, expediente « despesasdiversas, E* faoil comprehender que asoonslgnações suo exíguas: as fabricas nlopodem trabalhar «om actividade, produ-
SS?™ 

ar"g08,d0 a™ íabrloo na quantl-
aTSiJJ u rex°Tlamaaa Pelas necessidades¦ao Exercito. Nem ha em rigor trabalho

mC ' "" ¦-¦ *"''-n*-^ga"**g^}|pp

Hoje e amanhã realizam-se cm
.Santos os festivaes com que o Lyeeu
Feminino Santista, útil e progressis-ta instituição de ensino, coinmemora
o 14.0 anniversario de sua fundação.

O programma consta de duas par-tes: o recital dos "Jogos floraes" euma festa sportiva.
O recital terá logar hoje, ás 20 ho-

ras, 110 Colyseu Santista, constando
de:

Primeira parte — Jogos floraes,
sendo, então, recitados os trabalhos
premiados no torneio deste anno eentregues as orchideas de ouro aosvencedores.

Segunda parte — O lever de ri-deau "O Segredo", de Argiro Bastos,
pseudonymo de conhecido escriptor
theatral santista."Sonhos de ouro", entre-acto dra-matico, do dr. Porchat de Assis."D. Beltrão de Figueirôa" — umbello trabalho de JulTo Dantas.

Os papeis d'"0 Segredo" estãoconfiados ás senhoritas Aracy Sto-ckler, que interpretou com extraor-chnana graça o papel de "Franceza",
ha. mezes, na festa dos alliados, e Di-na de Assis, que ha um anno, na fes-ta do Lyeeu, foi um Python, nepheli-
bata, irreprehensivel.

Os "Sonhos de ouro" terão comointerpretes as senhoritas Bemvinda
Queiroz e Virgínia Rocha.

No "D. Beltrão de Figueirôa" to-marão parte as senhoritas ReniraCatuda, Deita de Azevedo Marques,Bemvinda Queiroz, Virgínia Rocha,Manha Porchat de Assis e Guilher-mina Paiva.
O festival sportivo realizar-se-á

amanha, ás 12,30. no Miramar, con-stando de diversos pareôs disputados
entre os melhores clubs de regatasda vizinha cidade, e de diversos jo-gos sportivos pára crianças, rapazese moças. *

Terminada a festa sportiva, haveráum delicado "tea-step*'.
Os festivaes deste anno serão, pois,mais um triumpho alcançado peloLyeeu Feminino Santista,

O 1>IA
No.-i.-iii Senlioru Uas Noves—Joiio, patrl-cio romano, nüo tendo filhos, resolveuconsagrar-se ft Nossa .Senhora, com suaesposa,
Oravam durante longo tempo, afim doconhecer o destino quo deviam dar assuns riquezas.
Apparocendo-lhes a SS. Virgem, a 5 deagosto de 353, ordenou-lhes que edifleas-sem uma egreja a direita do urn caminhocoberto de neve.
O papa Liberto teve a mesma revela-

«ao e encontrou uma parte do monteEsqullino coberta do nove.
Mandou construir uma egreja, sob aInvocação do Nossa Senhora das Nevesou Basílica Libertaria, hoje, Santa Ma-ria Maior, ondo se venera o borco deBelém quo ali se acha depositado desdeo anno 045.
D. JOSE' DE OÁMÁUGO BARROS
Colebraram-se hontem, na CathedralProvisória, solennes oxoqulas, commemo-ratido o 10.0 annlversarlo dft morte de d.José do Camargo Burro*.
1'ontificou o sr. arcebispo metropollta-no acolytrwlo pelos capltulares, monsenho-res drs. Benódicto de Sousa e PorelraBurros e conogos Antônio Lessa, Melrel-los Freire e Adonlro Krauss.
Dirigiu as csrimonias o sr. padre Feri-eles Barbosa e serviu de cruciforo o srpadres Messias do Mello Tavares.
Funcclonou o coro da Cathedral sob aregência do maestro Francesehlnl.
No melo do templo ergula-se uma ocacom as Insignias episcopaoB.
No fim da missa, o sr. arcebispo deu aabsolvição ao túmulo.
No templo viam-se sacerdotes, amigose admiradores do finado bispo.

EGREJA BE SANTO ANTÔNIO
No dia 6 do corrente, domingo, consa-grado ao Senhor Bom Josus, celebrai-se-ána egreja de Santo Antônio, as 8 horas e

Tr. L 
U\Ba,nhR- un**<* missa com cânticos,acompanhados de harmonium, sendo da-

qL,e»m„SefUlda,a bon°am d0 Santíssimobacramento pelo revmo. capell&o oonego3. 3. Rodrigues do Carvalho.
VIGÁRIO GERAL

Segue hoje para a vllla de Bom Jesusdos Perdões, afim de prígar, na festa dopadroeiro, o revmo. vigário geral do ar-
Sous? monsenl**or dr. Benedlcto do

Acompanha s. exo. o revmo. conegoRodrigues de Carvalho.
ORATÓRIO FESTIVO DA PONTE PE-

QUENA
Feeüvul beneficente

i.i>f!fHza:se Bflanbs- •*» 20 horas, no sa-IHo de actos do Lyeeu do Coração de Je-sus. um festival em beneficio do novoOratório Festivo da Ponte Pequena, dlri-

„1frí!qnntfm. M aulas d8 «-tecismo da*quelle Oratório Festivo cerca de 600crianças, de ambos os sexos
i.,,»1?. 

Um 
?Umoro assas elevado para olocal, que «acanhado e sem accoramoda-

flZZi"''''"^ Aque"6 nov° emprohen-dimento tom progredido de um modo no-tavei, e o revmo. padre Sebastião nlo tempoupado esforços para proporolonar a to-
«n^ti8 t\¦" a?£as' tlua nM domingos o diasZXnonT^ h0raB d6 al6Srla * de

Para o progresso material daquellanova obra de d. Bosoo, o seu operoso dl-rector neoesslta dos auxUios daa almas
generosas, que numa ocoaiflao oomo estanao negarfto seu apoio. Assim, pois, 6 deprever-se quo o festival do amanha floraum bello resultado.

O sr. professor José Rodolpho dos San-tos farft uma conferência sobre o thoma:"A caridade", e o grupo "Domingos
Savlo'' levara a seer 1 o drama "Os flols
sargentos".

me oriontom ellas
estabelecimentos do
lho darol uma Impressão gorai.

Demora-se entre nôsV
B' possível. Depois das minhas vlal-

tos aos grupos c escolas normaes, pre-
tendo fazer algumas conferências do oa-
racter pedagógico. Como o sr. ve, Isao
si;.....re demora algum tompo; demais,
costumo estudar mctloulosamonte a or-
ganlzagão escolar, os rncthodos, o cara-
cer da população Infantil, e tudo o que
iliz respeito a scioncia a que mo dedico;
nem podia doixar do assim ser, visto co-
mo desejo quo as minhas obras, no as-
sumpto, sejam as mais fieis possíveis.

—- Jâ tora algumas escriptas?
Varias. Ao deixar S. Paulo ombar-

carol pura o Bio de Janolro, onde pre-
tendo publicar um trabalho recentemen-
to concluído •— "A Europa Podagoglca",
e que resumo nas suas 1G00 paginas illus-
tradas tudo o quo obsorvol e approhcndl
durante us minhas viagens naqucllo con-
tlneiue. Não 6 uma obra tle critica, como
não o scra — "A Amorlca Pedagógica",
que publicarei nestes dois annos, quando
regressar a minha pátria, depois de ha-
ver percorrido todo o Novo Mundo. Ob
meus trabalhos, nesto gênero, sfto uma
exposição clara de tudo o quo do utll se
pratica, relativamente a Instrucção, tan-
to na Europa, como na Amorlca.

Uma pergunta. Onde o^dr. eneon-
trou os melhores rncthodos pedagógicos?

Na Allemanha e na Sulssa, ¦ í
f, ,O dr. viaja por conta proBÍl{Ç ou foi

encarregado dc alguma missão "'pelo aeu
palx?

Bata iniciativa ê Intclramonto pro-
prla; agora, depois quo voltar ao Peru',
pretendo oftorecor ao govorno da minha
pátria os meus serviços e os minhas
obras,

Além desses livros que tem a publi*
car, pofíuie o dr. outros?

Vários. Entre elles, por oxoinplo, a"Psycliologla infantil", "Os direitos do
lar o dn escola" e o "Parlamentarismo es-
colar'1, sendo mesmo este ultimo livro
adaptado na Ropubllca Argentina. Essa
b uma obra que reputo do grando utill-
dade, e que mereceu os melhores applau-
sos da critica americana e européa. Des-
tir.u-se fis olasses mnls adeantadas, do
terceiro anno para cima, dos estabeleci-
toa primários. Tem por fim collocar o es-
tufiante num ambiento maia amplo que
as salas do aulas. Os discípulos nella ap-
prendem a discutir assumptos superlo-
res; exercltam-se em discursos; são indu-
zldos a estudar questões elevadas, çom o
quo se lhos desenvolvem no espirito as
suas tendências e vocações. Vlo assim,
desde os bancos colleglaes, preparando-se
para a tribuna, para o jornalismo, para
aa letras, o que 6 de multo Interesse, por-
quo serão elles os homens de amanha.

Muito bem. E quando começara a
visitar os nossos estabelecimentos?

—t Logo que me soja possível. B queromesmo dizer-lhe quo faço o maior em-
penho em conhecel-os e estudal-os bem
do perto, pois que ê multo grande a repu-
tação de que gosam,

Conversamos ainda por algum tempo.
O amável escriptor peruano dlssc-noa
ainda que percorrerá todo o Brasil, daqui
levando relatórios, methodos, obras, tudo
o que diga respeito a instrucção, afim de
fazer uma apreciação exacta sobre os
processos educativos brasileiros. Tem om
vista o intercâmbio lntellectual entre
todos os palzes americanos, pois que "nós
nos limitamos, falamos quasl a mesma
língua e nao nos conhecemos". Antes de
se retirar de S. Paulo, prometteu-nos
ainda o dr. Alex Perry, nos visitar, dan-
do-nos então as suas impressões sobre o
ensino primário nesta capital, bem como
nas cidades do Interior quo porventura
visite,

como devo visitar os mavel alcance que, só por si, nos con
ensino daqui. Então duziria á defesa dos nossos interes

ses.
Basta encaramos os perigos, pelosó lado da exportação, para ficar-

mos convencidos de que os projecta-dos impostos viriam crear ás nossas
lavouras e industrias uma almosphe-
ra asphyxiante.

A lavoura lueta já, neste momento,
com as maiores difíiculdadcs para o
seu custeio, em virtude dos ônus quea sobrecarregam. Além dos impôs-
tos loeaes, paga o de exportação, a
sobretaxa de capatazias, os cárrefoSi
os fretes ferroviários, a porcentagem
aos commissarios e corretores e, in-
directamente, os fretes marítimos e
outras despesas, que, .em seu conjun-
cto, absorvem a maior parte dos lu-
cros que deveriam compensar o seu
trabalho. As industrias, por seu tur-
110, se vêem oneradas com differentes
impostos municipaes, estaduaes e fe-
deraes e debatem-se com a falta de
vários artigos componentes de sua
matéria prima que, por serem produ-zidos no extrangeiro, subiram exces-
sivamente de preço. Soffrem, porsua ve**, os encargos de carretos, fre-
tes de estrada de ferro e marítimos,
ficando restringidos a um liquido ir-
risorib os seus proveitos finaes.

Essas classes, factoras por excel-
lencia da nossa riqueza e prpspcrídã-de, contribuintes principaes das ren-
das que mantêm os serviços da admi-
nistração c que alimentam os outros
ramos da actividade nacional, preci-sam, agora mais do que nunca, ser
poupadas em novos sacrifícios que as
levariam ao desalento e á ruina.

O opposto deve ser a preoecupa-
ção dos nossos homens públicos. Em
vez de impostos, que as circumstan-
cias do momento actual não .:ompor-
tam, ellas carecem de protecção, de
credito, de apparelhos de defesa, de
auxilio efficaz, em summa, que .asse-
gurem o seu florescimento, donde ir-
radia a seiva betníazeja que anima,
em todos os sentidos, o progresso e
a civilização e torna effectivo o bem
estar do povo.

O Congresso, negando a sua ap-
provação á iniciativa da Commissão
de Finanças, prestará, pois, muito
melhor serviço ao paiz do qu* incor-
porando ao orçamento da receita
uma renda condemnada e fictícia.

ANNIVERSAR10S
Fazem annos hoje:
A menina Maria Iracema, filha do sr.Novlo Barbosa:
0 monlno Joaquim, filho do sr. dr. Joa-

quim Rodrigues dos Santos;
a sra. d. Carmelita Nobrega, osposa do3r. dr. Armando Nobrega;
a sra, A. Maria Bittencourt, esposa do sr.Jotto Bittencourt, funccionarlo da Secre-taria da Justiça;
a sra. d. Maria Nazureth da Rocha An-drade, esposa do dr. Antônio Lamelra deAndrade;
a ura. d, Maria Pereira, esposa do sr.João Américo, funccionarlo da Secretariada Câmara dos Deputados;
a sra. d. Benedlcto Rdiand, esposa do sri.uiz Rolnnd;
a srn, d. Isaura de Graça Amaral, es-

posn :1o ar. Allplo Amaral;
a sra. d. ida dns Neves Luz, esposa doJr. Así.íiiilo V. Luz;
o sr. Cândido .Tos6 das Nevos;
J sr. Arthur F,. ílanson;
o sr. Itatil Rodrigues dc Andrade;
o sr. Augusto Cumlldo Gomes;
o maestro .loüo Gomes do Araújo;
o joven Evandro Silveira, acadêmico dc*

Direito e filho ilo sr. dr. Valdornlro Sll-
veira, advogado no fOro do Santos;

o jovon Tolemaco Anselmo, alumno daEscola Normal;
o sr. dr. Eneas Monteiro de Carvalho,

advogado desto foro;
o sr. João Roberto de Almeida.
FESTAS E BAILES
Reállza-se amanha, fts 17 horas, no sa-

íao do Conservatório, a annunciada re-
união intima promovida pela directoria
dc "Rose Club".

HOSPEDES E VIAJANTES
A bordo do "Garona" chogou hontem

de Paris, onde desde muitos annos vom
prostando optlmos serviços ao Brasil, Jft
na Imprensa, jft na tribuna das conferen-
cias, ja nas suas funcçõos de addldo ao
nosso Escriptorio do informações, o sr.
Jayme Morso.

Esso nosso dlstincto colloga, quo velu
acompanhado de sua esposa.demorar-se-fi
nesta capital cerca de dois mezes.

NEUROLOGIA

O sr, presidente do Estado darft ho1 tardo, audiência publica, no nalacio 
'

b*overno.

Do ar. di*. VIconte Perulta Alvear. g
vemador da província do Buenos Ain
recebeu o sr. dr. Altino Arantes, prei
dento do Estado, o seguinte offlcio:"Exmo. Br. presidente do Estado 1
S. Paulo. -- Tlvo a altíssima honra 1
receber a esclarecida mensagem '.ue
exc. lou em prosonça dos membros (
..obro Congresso Legislativo, no tia 1
tio corrente, ao Inaugurar sua alta gostí
çovernamontal.

Acciisainlo o recebimento da mesm
cabe-mo manifestar a v. exc. os mei
mais forvorosos votos por que o goverr
que, com tanto prestigio se inicia, seja
iiccontundo expoente do verdadeiros pn','rcssos para o grande Estado, a cuje
'leatinos vai presidir.

Ao mesmo tempo, na mlnhu qualldat)
do présldento da commissão de fostejí
ilo centonarlo da declaração da nossa It
dependência, <*-mo grato communica:
lh« quo, pelo correio, lhe envio uma mi
dalhc. de ouro mandada cunhar om ht
iiienagem d magna coiiiniemoraçfto.

Aproveito esta opportuniilade par
saudar a v. exc, com a minha mais dh
tlncta consideração. — (a) Vicente Pe
ralta Alvear,"

A Commissão Directora do Partido R«
publicano reconheceu o iliiectorio poli
tico de ti. Simão. constituído pelos sn
coronol José Osório Corrêa, presidente
dr. Leonidas Barreto, Luiz Venanci
Martins, Alfredo Machado o major Fran
nlaco de Assis.

as 19 lioras, o sr.
antigo negociante

Falleceu hontem,
Antônio Gammaro,
desta praça.

O enterro realiza-se hoje, as 14 horas,
sahlndo o feretro da rua Caetano Pinto
(Vllla Melllta), para o cemlterin (in f.'on-
solaçilo.

•
Falleceu hontem, fts 20 horas, nesta

capital, a menina Maria Ophella, dliecta
filha do dr. Aristides Silvo, offloial da
secretaria do Tribuno! do Justiça.

A indltosa criança era sobrinha do dr.
Euclldos Silva, advogado; João Silva, es-
crlvão ajudante do S.o offlcio oivel; Clau-
dlo Ribeiro da Silva, adjunto do grupo
escolar de Salto de Itu'; Antônio Silva,
fiscal da Limpeza Publica, e Cândido Fa-
gundes, escrivão ajudante do Juizo Fe-
deral.

O enterro rcallza-se hoje, fts 18 horas,
sahlndo o feretro da rua Voluntários da
Pátria, 658, paro o Cemitério dn C-m o-
taçfto.

. .
Falleceu hontem, fts 6 hora.» e meia,

nesta capital, o sr. Oscar Corquoira Ce-
sar, antigo funccionarlo da Companhia
Paulista de Seguros, filho da exma. sra.
d. Joaquina César, e irmfto do sr. Jayme
Cerquelra César, sócio da Casa Rodova-
lho, o do sr. Francisco Glycerlo Sobri-
nho.

O enterro cffectuou-se hontem mesmo,
fts 16 horas c meio, sohindo o feretro,
com grando acompanhamento, da rua
Xingu', n. 46, na Moóca, para o cemitério
do Araçft.

• ?

Finou-se hontem, fts 2 horas, o ar. Ri-cardo Salvaterra, nogociante nesta praça.O sen enterro sahiu fts 16 horas, da ruaPorto Seguro, n. 26, para o cemitério deSanfAnna.

O sr. dr. Eloy Chaves, secreiarlo 4
.Justiça e da Segurança Publica, i-ecobo
hontom os soguintos telegrammas:

" Tremembft — A Prefeitura do Tre
mombé congratula-se com v. oxc. pel
Inauguração da estrada de automóvel*
feita pelos presos do Instituto Corrocclo
iial, facto osso que constituo um notave
melhoramento e que honra a administra
çao de v. oxc. Cordlaes saudações. — (a
Lourenço Xavier."

" Taiibatf* — O povo de Taubaté fellci
ta o congratula-se com v. exc. ao se,
inaugurada a estrada para automóveis qui
vai a Tremombé, feita pelos detentos di
Instituto Corrocclonal. Saudações cor
dlaes. — (a) César Costa."

" Taubaté — Congratulo-me com v, exo
pela Inauguração da estrada do automo
veis de Cubatao a Tremombé, trabalhi
dos presos do Instituto Correccional, be.
neflco resultado do decreto n. 2.G85, dl
proveitosa administração de v. oxc, qu«
procurou utilizar forças anleriornient*
perdidas, visando a regeneração dos cor*
reccionaes e abrindo uma nova éra no
syatenia penitonciarlo do listado. — (a)
Dlrector do Instituto Correccional."

Beilsto k arte
AUDHJÜO MUSICAL

Realiza-so hoje, na residoncia da dls-
tlncta professora de plano d. Augusta
Rollm, á rua de S. Caetano, uma audição
musical pelas alumnas da conhecida pia-
nlsta.

Em Jahú
INCÊNDIO NUMA MACHINA DK BE-

NEFIOIAK CAFÉ' — 80 CONTOS
DE PREJUÍZOS v

•**!'?

JAHU', 4 —j Inoendlou-se, na .nadru-
gada de hoje, a machina de benefiolar
café, pertencente ao coronel José Leme
de Almeida Prado, ficando reduzida a
cinzas.

O fogo foi presentido pelo sr. Olegarlo
Corrêa, quando ae dirigia para sua casa»
ft mesma rua Maroohal Bittencourt, A 1
hora,

Ha tempos estava parada essa maohl-
no, existindo dentro, porém, 400 saccas
de oafé que nfio foram attingidos pelo
fogo, por estarem na tulha, afastada,

Nenhuma providencia foi tomada para
a extlncç&o do *<igo, devido a hora o t
ausência de recurson que prdessem faol-
litar quaesquer trabalhos.

Os prejuízos ctl*} co.iuuia.liMi em 10 oon*
tos de réis.

Parece que a machlna ostft segura na
Companhia Brn«iliiin, por 60 contos de
réis.

Com a lntcmililiâ.*;
ctrlooa da n:a' se t
rim, Jft réòonctrüi'ia

SPOET
?-*

TUKF
JOCKEY OLUB PAULISTANO

' Para os annuncios que o Jockey-Club
foz na soeção competente, chamamos a
attenção dos noasos leitores.

« •
HIPPODROMO CAMPINEIRO

"Grande Promlo Municipal" a realizar-
se no dia 27 de agosto corrente. Diatan-
cia, 1.609 metros, 2:500», ao l.o, e 500$,
ao 2.o. Anima(•:¦ nascidos no Estado de
S. Paulo. (Hand. ante.) — lago, 58 lcl-
los; Houll, 67; Pltangueira, 56; Cícero,
54; Delphim, 53; Abul, 52; Ouayomu',
52; Artilheiro, 52; Bollo Visto, 61; Arlo-
na, 51; Acro, 40; Paladino, 49; Gazeta,
49; Iblrubft, 49; Frisa, 49; Biscala, 48.

As inscrlpções encerrar-se-ão no dlo 16
do corrente, fts 19 horas, na secretaria do
Hlppodromo.

SOCIEDADE DE CONCERTOS CíiAS-
SICOS

Esta conhecida sociedade realiza o seu".0 ear.iu musical no dia 7 do corrente
(segunda-feira próxima), no salfto do Con-
servatorio, fts 8 e mela horas da noite. .

Bo programma, quo opportunamente
publicaremos, além das peças de orches-
tra, destacam-se como solistas nos sous
respoctivos Instrumentos a senhorita Car-
mella Sica (violino) o a senhorita Lúcia
Branco (plano).

Auguramos ft Sociedade de Concertos
Clássicos sucoosso egual aos que Jft têm
tido.

I ¦ :o, os fios ele-
1 'm, sendo, po-

i

É|fppipy-^^ ¦¦•*¦—¦"»•*' !

FOOT-BALL
UUTTEMBERG V. B. O.

No ground da A. A. Guanabara, a rua
Bugre, realiza-se hoje um match trai-
nlng entre os l.o e 2.0 teams desta so-
cledade sportivo.

Os captains pedem por nosso interme-
dlo o oomparccimneto de todos oa joga-
dores. *
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE

SPORTS ATHLETICOS
Hoje, ás 20 horas, na nova sedo social,

ft rua S. Bento, 61, reunião do Commls-
sao de Informações da A. P. S. A.

• •
A. P. SPORTS ATHLETICOS r—¦ MA-

CKENKIE VERSUS PALMEIRAS
Encontram-se ainanhft, no ground da

A P. Sports Athletlcos, na Floresto, as
equldos do Palmeiras o do Mackenzle,
para a disputa de mais um match de
campeonato.

O jogo entre os segundos teams devo
realizar-se fts 9 horas, havendo ft tarde
um tralning ontro os soratches proviso-
rios para o match inter-estadual Rio-S.
Paulo.

O segundo team do Palmeiras está as-
sim organizado:

Agenor; Leile e Lulu'; Borborema, Re-
nouleau e Rheinfranck; Laraya. Camlllo,
Fubio, Moraeu e Toledo.

Reservas, Loonol è Duarte.

OS NOSSOS BAIRROS
LIBERDADE

"CORREIO PAULISTANO"
O sr. Armando Nobrega é nosso repre-

sentante neste bairro e reside ft rua Tho-
maz Gonzaga, n. 22, onde poderft ser pro-
curado para tratar de negoolos com refo-
renda a esta folha.

"AMERICAN CIRCUS"
Com grande suecesso continua traba-

lhando no thoatro S. Paulo este aeredl-
tado circo o cujo elenco Be oompõe de
applaudldos artistas do ambos os sexos.

— Para hoje annunclam-se surprehen-
dentes novidades.

. CUMPRIMENTOS
Passou hontem a data nataliclo do sr.

dr. Manuel Corrêa Dias, proprietário no
bairro e quo por muitos annos foi pre-
sidente da Câmara Municipal de S. Paulo.

Escreve o "Jornal do Commercio", ea»
sua primeira "varia", d3 hontem:

"Merece franco applauso a attitude pa*triotlca de S. Paulo, não emprestando
seu apoio ao projectado imposto do 1Q
o|o sobre os fretes de transporte forro*
viário. Outra nao podia sor. all.ás, a con*
dueta, nesse caso, do grande e prosperoGbtado, onde os Interesses das classe!
produetoras sempre são olhados com a
maior attençSo pelos dirigentes. Não po-demos comprehender como se cogite dí
aggravor o custo do transporte num pai2
como o nosso em que. por via de re-
gra, esse transporte jft b caríssimo, o qunsobremodo concorre para tolher a oxpan*
são mercantil. Industrial e agricola. Se-
melhante medida, posta em pratica, pre.clsamente numa oceasião om rjue appel*
Íamos insistentemente para us nossas ener-
glas econômicas, tendo por certo que no lm-

pulslonamonto da producção reside eniinen-
temente o elemento tonificador da nossa
combalida situação, seria um verdadeiro
despropósito, S. Paulo não tem por coa-
tume ugir sem amadurecida reflexão em
assumptos dessa ordem, quo tao de perto
interessam nao somente a sua própria
economia, como a do todo o paiz. Meda
bem a responsabilidade de sou voto a
Cundanieutu-o justificando a sua coho-
renda com os salutares princípios a qu<
seua esclarecidos administradores obode-
cem e a cuja sincera observância deve 1
sua lndlscutida pujança como centro pro*duetor. E* do esperar que S. Paulo nao
ttque isolado, na recusa de seu assentl*
monto ft aggravação dos fretes por meia
de um imposto quo resultarft prejudlcla-
lisslmo para a lavoura nacional, enfra-
quooendo a admirável resistência de quaella tom dado provas, na enérgica reac*
ção opposto ft crise. Todos os demais Es-
tados devem, som discrepância, acompa-
nhal-o nesse movimento altamente pa-triotlco sentindo bem que nessa questãose acham em Jogo os Interesses superlo-
res da nação, pois estos coincidem com 01
das classes que mais directamente con--
correm para o desenvolvimento economi*'
co e financeiro do palz."

Foi concodido um mez de lioença, em
prorogaçfto, para tratar de sua saude, ao
luiz de direito da comarca do Santa Isa-
bel, dr. João Bernardlno César Gonzaga.

No despacho do sr. secretario da Jus-
tlça o da Segurança Publica com o sr.
presidente do Estado, foi asslgnado o do-
creto aeceltando a desistência oue api«-
sentou ao governo o sr. José Forrei»
Guimarães da serventia do offlcio de l.o
tnbellião do notas e annexos da cornaria
de Botucatu'.

Ao ministro do Tribunal de Justiça, sr.
dr. José Soriano de Sousa Filho, foram,
concedidos seis mezes de licença.

A Prefeitura do Taquaritinga pediu ASecretaria da Agricultura a ida de um
engenheiro aquella cidade, poro examinar
e dar parecer sobre o serviço de abaste*
cimento de água local.

A "Associação de Herd Book Caracu'",
recentemente fundada sob os auspícios da
Secretaria da Agricultura, realizará, no
próximo dia 16 do corrente, fts 13 horas,
uma assembléa geral, na sede da Socleda-
de Paulista de Agricultura, em que seráo 1
tratados assumptos de grande Interes- !
se para. todos os sócios. » #,i

T1HO
TIRO NACIONAL DE S. PAULO

N. 3 da Confederação
(Cambucy)

Amanhã, si o tempo pérmittir, ha-
verá exercido de tiro ao alvo 110
stand desta sociedade, iniciando-sc
as inscripções ás 8 horas, sncerran-
do-se ás 10 horas e meia em ponto.

As instrucções de companhia c no-
menclatura da arma serão adminis-
tradas pelo sr. tenente Arão Jeffer-
son Ferraz, e os exercícios de tiro se-
rão dirigidos pelo sr. Antenor Ca-
margo e seus auxiliares.

Os reservistas serão attendidos^

Durante o mez de julho ultimo foram
exportados polo porto do Rio de Janeiro
72.132 quartos, representando 4.621.350
ktlogrammas, de carnes congeladas nas
vastas câmaras da Empresa de Armazons
Frigoríficos.

Essa exportação foi feita em quatro ra-
mossas: a primeira, de 29.539 quartos, ou-
1.897.180 kilos, pelo vapor "Mollére", a 4
do julho, com destino ft Inglaterra; a se-
gunda, do 111.637 quartos ou 1.238.080 kl-
los, pelo paquete "Resurezlone", com des-
tino ft ltalla, no dia 10 do mesmo, mez; a
terceira, tambem para a ltalla, no dia 29,
de 22.468 quartos ou 1.449.590 kilos, pelo
vapor "Hlgiand Watch", e a ultima, no
dia 31, de 486 quartos ou 35.900 kilos,
pelo vapor "Carnovonslilre", com destino
á Inglaterra, para ondo egualmente se-
gtiiram, nesse mesmo vapor, 10.600 riní
congolados, pesando 6,110 kilos.

Por falta de praça, em vista da crise
dos transportes marítimos, ficaram om"stock" naquelles armazéns, completa-
mente promptos paro a exportação, 21.681 5*

i-fc

depois de encerradas as inscripções. quartos, representando 1.432.526 kilos,
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SERVIÇO ESPECIAL BO «CORREIO», DA AGENCIA AMERICANA E DA HAVAS

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 4 — Chegou a esta ci-
ie., visitando o hospital da Santa
sa de Misericórdia, o sr. dr. Gre-
rio N. Martinez, director da Assis-
icia Publica e professor da Facul-
de de Medicina de Córdoba (Ar-
ntina), e actualnientc neste paix
ra estudar a organização sanitária
Brasil, em comniissão do governo
Córdoba.

0 illustre visitante, que era acom-
nhado do sr. dr. Aureliano de Car-
lho, inspeetor sanitário, íoi reco-
lo no hospital pelo sr. dr. Jayme
mçalvcs, medico de serviço, e pe-
sr. Geraldo Santiago Alvarcz, ad-
nistrador.
t\ impressão que s. s. teve da sua
sita a este hospital foi a melhor
ssivel, segundo deixou constatado
livro de visitantes, nas linhas que

guem:"No puedo ocultar mi admiración
r ei hermoso pabellon para tuber-
losos construído en este estable-
niento. Llevo ai par Ia mejor im-
esion de su persònal, representado
•r su gentil interno, ei dr. Jayme
inçalves. y de algunas dependeu-
is técnicas y administrativas que
brepasau a ctianto esperaba encon-
ir en esta ciutlad. Santos, 3 de
;ostO de 1916 — (Assig.) — Ur.
regorio N. Martinez, comisionado
>r .ei gobierno de Córdoba (Argen-
ia) para estudiar Ia organización
nitaria dei Brasil."
O sr. administrador do hospital of-
receu ao illustre visitante um
lemplar do relatório do penúltimo
ino compromissal, e agradeceu a s.

a gentileza de sua visita á Santa
isa.

Passou hoje o quarto anniver-
.rio da fundação da escola de com-
creio "José Bonifácio".
Por esse motivo, realizou-se hoje
noite uma sessão solenne, 110 salão

bb.re daquclle estabelecimento de
isino, usando da palavra o sr. Del-
110 Stockler dc Lima.

 Esteve nesta cidade o senador
adua Salles, membro da Commis-
to Directora do Partido Republi-
1110 Paulista.

 Seguiu hoje para essa capital
sr. Lino Garcéz, sub-gerente da

aixa ^de Liquidações.
 Pelo vapor "Desna", chegou

oje da Europa o corretor sr. Ale-
andre Kealman.

 Pelo mesmo paquete, che
ou do Rio o dr. Menezes Doria.

 Passou hoje por este porto,
elo "Itajubá", o sr. capitão Arthur
jardim, que vai para o Rio de Ja-
eiro.

 Sob a presidência dò dr. Cos-
1 e Silva, juiz da segunda vara, in-
tallou-se hoje a quarta sessão do
ury do corrente anno.
Entrou em julgamento o réo Luiz

Iranisio, aceusado de crime de
oubo. .

_  Desembarcaram hoje neste
.orto os seguintes immigrantes: 33
ielo vapor "Desna", 13 pelo 

"An-
ia", 10 pelo 

"Itajubá", 11 pelo
Araguaya" c 6 pelo "Itaperna".

Seguiram para a Hospedaria dessa
apitai 17 immigrantes.

 Em Santos, entraram hoje
.6.958 saccas de café, sendo na Re-
ebedoria de Rendas despachadas
15.748 saccas.

 Visitou o hospital da Santa
3asa de Misericórdia, hontem, o sr.
Ir. Peixoto Gomide, medico do lios-
licio de alienados do Juquery, co-
narca de S. Paulo.

S. s. foi acompanhado na visita pe-
o sr. dr. Virgilio de Aguiar, medico
,nterno de serviço, que lhe mostrou
todos os compartimentos a installa-
-Õcs, sendo optima a sua impressão.

No livro de visitantes, escreveu s.
1: as seguintes linhas:

"Visitei hoje a Santa Casa tlc. San-
tos, e levo optima impressão de tu-
do o que vi. -- Santos, 4 de agosto
de 1916. — (Assignado) — Dr. Pci-
xoto Gomide."

; O sr. administrador do hospital of-
jfereceu ao digno visitante nm exem-
,plar do relatório do penúltimo anno
.compromissal e agradeceu-lhe a gen-
tileza da sua visita ao hospital, rc-
'íribv-r.do s. s. os agradecimentos.

Pirajuhy
RENUNCIA «IO CINCO VEREADORES

— ESCRIVÃO 1)13 PASO
PIRAJUHY, 4—Cinco vereadores X Ca-

mura Municipal desta cidade, e hom as-
¦iim dois de seus supplentes offlclaram
Aquella corporação, no dia l.o do cor-
lente, renunciando seus mandatos.

— O escrivão de pa**. desta cidade, sr.
Joaquim Cardia Júnior, solicitou do sr.
-secretario da Justiça e da Segurança Pu-
óllca um anno de licença.

Para substituil-o será nomeado Interi-
nanicnte o sr. Vicente Barbosa.

Ribeirão Preto
-FAL»
AI//.1-
FLO-

Taubaté

.

Sorocaba
PELA NOSSA MATRIZ — DE LICEN-

•»' (A — MORTE 1>E UM PRESO —
FOOT-BALL EM BENEFICIO —

¦ '¦'-- COMPANHIA .TOSO RODRIGUES

SOROCABA, 4 — Apesar da crise que
(itravcssamos, Sorocaba progride dia a
dia; são Innumeras as novas construcções,
bem como aa reformas quo ultimainente
ee tem feito de prédios antigos, que cau-
sovam má impressão aos nossos visitan-

'¦ 'A cidade, principalmente o centro, esta
inteiramente modificada, causando uma
Impressão bem desagradável a nossa egre
ija matriz, situada num dos pontos mais
jcentraes, que é a praça Fernando Pres-
tes.

j .Nnda mais Justo do que se promover um
•riovimento popular pura a reforma do
;nosso principal templo, e estamos certos
'de 

que não haveria pessoa que so re-
' . cusas.se a concorrer para tal fim.
í I Cabe, pois, ao nosso vigário trabalhar
| pela idéa, quo ahi fica.
í i  Entrou cm goso do férias o cor-

recto delegado de policia desta cornar-
ca, sr. dr. Heitor dos Santos.

*;  Na cadeia local, falleceu hontem
,/ o^domente Joaquim Pedroso.
i —*_ tio próximo domingo realiza-se,

'MT no Velodromo Sorocabano, um match de
I foot-ball em beneficio dos lázaros.

—— Fez hontem sua eslréa, no theatro
T Colyseu, a companhia de operetas e re-

Vistas dirigida pelo actor Jo&o Rodrigues.
1 Foi levada 6 scena a revista "Na ponta

COMPANHIA ITALIANA WEISS
LEOIMENTÓ —• "TROUPE"
RA LEÃO — COMPANHIA
RIANO

RIBEIRÃO PRETO, 4 — A grande
companhia Italiana de operetas Marcscn
Weiss, da qual faz parto a nfamada so-
Isiano Clara Welss, deve estrear-se breve-
iiionte no theatro Carlos Gomes, da em-
presa Arlstldes Motta, com a peça "Eva",
de Franz Lehar,

Como se sabe, aquella companhia aca-
bn do realizar uma brilhante temporada
nessa capital.

A assignatura, quo íoi hontem aberta,
consta do 10 recitas com as seguintes pe-
ças: "Eva", "Rainha das Rosas", "Con-
de de Luxemburgo"; " Bella Sylvla",
•Casta Suzanna",".Senhorlnha do Cinema-
tografo", "Cavalheiros da Lua", Boccac-
cio" e duas outras que serão escolhidas
no variado repertório da companhia.

Com referencia á vinda dessa impor-
tanto companhia, a empresa do theatro
Carlos Gomes recebeu o seguinte despa-
cho, quo foi affixado no centro commer-
eíal desta cidade:

"Arlstldes Motta — Ribeirão Preto —
Conformidade vossa proposta autoriza-
mos abrir assignatura 10 recitas theatro
Carlos Gomes. Avisaremos diu estrúa oom
opereta "Eva". Companhia seguirá com-
pleta 90 figuras, 20 professores de or-
chestra. Faça especial reclamo celebre
soprano Clara Welss, "prima dona" com-
panhla — Maresca — ti. Paulo."

 Falleceu ante-hontem, ãs 24 ho-
ras, o menino João, com a edade de dois
annos, filho do sr. Antonio Barrachlnl,
pharmaceütlcò, aqui residente.

O enterro realizou-se liontem, ta 15 ho-
ras, com grande acompanhamento.

 A applaudlda "troupe" dirigida
pela distlucta actriz Alzira Leão, deu no
espectaculo de hontom, uma Interessante
peça.

Todos os Interpretes receberam en-
tliuslasticos applausos da numerosa as-
slstencla,

O espectaculo terminou com um brl-
Ihante acto de "cabaret", em quo toma-
ram parte, obtendo muitos applausos, os
artistas Alzira Leão e Chaves Florenoe.

Para hoje esta annunciado novo espe-
ctaculo pela excellente "troupe".

 A grande companhia eqüestre e
do variedades, dirigida pelo applaudldo
athleta José Florlano Peixoto, esta dando
eiípcctaculos diários, com grande sue-
cesso.

Os programmas são bom organizados
e todos os artistas recebem sempre en-
tliusiasticos applausos.

Para amanhã está annunciado novo
espectaculo com varias estréns.

(jaiupiuas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 4 — Afim de assistir a
festa do Senhor Bom Jesus, seguiu hoje
para Monto Alegre, em carro reservado
ligado ao trem das 8 horas da Compa-
nhia Mogyana, o sr. conde d. João Nery,
olspo diocesano.

O finado campineiro Lconcio do
Moraes Teixeira legou em seu testamen-
to donativos a diversas instituições de
nalidade desta cidade, assim distribui-
dos: Santa Casa, 2:000}; Asylo de Invall-
dos, 1:000$; Maternidade, 500$; Hospi-
tal dc sMorpheticos, 500?.

Além destes, o extineto deixou ainda
t:000$000 para a matriz do Santa Cruz.
1:000$ para a cathedral, e 500$ para o
Ijyceu,

A Companhia Mogyana entregou
hoje fi baldeaçüo da Paulista 20.148 sac-
cas de café despachados para Santos.

O i..i)vlmentó do Asylo de Inválidos
no mez do julho foi o seguinte: exiBtlam,
145 asylados; ontrainm, 8; sahiram, 2;
falleceu, 1; existem, 150.

Effectua-iie amanhã a sessão ordl-
naria da Câmara Municipal, correspon-
dente ao corrento mez.

O sr. Antonio Bento Domingues de
Castro, Juiz da segunda vara, designou o
dia 17 do corrente para ser levado em
praça o predio n. 22 da rua Ferreira Pen-
teado, pertencente fi. herança de José
Rodrigues Pinto do Carvalho.

Em beneficio da viuva dc Condido
Isaias, tt agencia de jornaes O Gato Pre-
to angariou nesta cidade a quantia de
503$0OO.

No mez dc julho falleceram neste
municipio 15S pessoas, assim discrimina-
dns: cidade, 107; Arraial dos Sousas, 21;
Villa Americana, 11; Rebouças, 10; Cos-
inopolls, 8, o Vallinhos, 1.

Dos fallecido?, 89 eram menores- e 69
adultos.

Peranto o dr. Domingues de Castro,
Juiz da segunda vara, realizou-se hoje o
aunimario de culpa contra Vicente Gi-
glottl e Alexandre Calaíicrl, processados
por crimes do ferimentos recíprocos.

O dr. Alberto Byngton officlou hoje
ao dr. Heitor Penteado, prefeito munici-
pai, cominunicando ter assumido o car-
go do presidente da Companhia C. de
Traeção, Luz o Força.

Amanhã, fts 9 horas, serão chama-
dos a exames vagos de geographla geral,
physica e chlmlcii, musica o pedagogia,
as alumnas que se matricularam na Es-
cola Normal desta cidade, com dependen-
cia dessas disciplinas e com ordem do go-
verno.

Os professorandos deste anno, da*
quelle estabelecimento de ensino, reu-
nem-se amanhã, afim de escolherem o
paranympho e orador da turma.

A illuniinação publica da cidade eus-
tou .1. Camnrn, no mez passado, a quan-
tia de 12:4SI$l>20.

VARIAS NOTICIAS
TAUBATE', 4 — Realizou-se nesta ci-

dade o casamento do joven medico sr. dr.
Felix Guisard Filho, com a gentil senho-
rita Maria Eulalia Monteiro, filha do sr.
coronel Augusto César Monteiro, lavra-
dor o prestigioso membro do directorio
politico local,

No civil paranympharam o acto, polo
noivo, o Bi'. Alberto Guisard o pela noiva,
o sr. dr. Gabriel Monteiro; no religioso,
do noivo, o sr. Felix Guisard e da noiva,
o sr. dr. Francisco M. de Mattos,

 Em visita ao sr. coronel José Go-
mes Nogueiru, estiveram na cidade, o sr.
dr. Dlno Bueno, iliustro senador o sua
exma. senhora.

 Falleceu nesta cidade o sr. Fran-
cisco Gomes dc Araujo, sogro dos srs.
Francisco Salgado e José Manuelliuo de
"•.tornes Filho.

 Acha-se enfermo o sr. major An-
tonio de Barros, vereador fi iiobso Cama-
ra Municipal.

 "oram nomeados subdelegado,
segundo o terceiro supplentes, respectiva-
mente, em Quiririm os srs. Manuel da
Costa Pevide, Dante Zanini o Francisco
Carbone.

Reassumiu o exercício do seu car-
go a professora d. Olivia de Assis Moura,
adjunto do segundo grupo escolar.

 Tem experimentado melhoras no
seu estado de saude o sr. coronel José Pe-
dro Malhado Rosa, colleclor estadual.
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Bragança

da taça", tendo «gradado o desempenho, ração cirúrgica.

VARIAS NOTICIAS
BRÁQANQA, ** '— O sr. Fernando Fos-

sa, communica-nos haver sido nomeado
representante do "Diário Popular", nesta
cidnde.

Serft celebrada depois de amanhã
na egreja matriz a missa de sétimo dia
por alma do capitão Ezcqulel Paixão da
Silva Guimarães, ultimamente fallecido
ua cidade dc Lorena, onde residia,

Esteve entre nos o sr. Armando
Nobrega, auxiliar da secretaria da Com-
missão Directora do Partido Republica-
no, residente na capital.

Por estes poucos dias recomeçará a
trabalhar a fabrica de lâmpadas da Com-
panhla Paulista de Electricidade, Instai-
lada no bairro do Taboão, desta cidade.

•— No Central Theatre rcallzou-se hoje
um espectaculo cinematographlco em be-
neficlo da sra. d. Ambrosina Pinto, viu-
va do sr. Amasillo Pinto.

O produeto desse espectaculo é destl-
nado a auxiliar aquella senhora, que, por
achar-se enferma, necessita seguir para
S. Paulo, afim de sujeitar-se a uma ope-

Rio de Janeiro
CENTENÁRIO HE BELLAS-ARTES
RIO, 4 — No dia 12 ao corronto, em

commemoração do centenário das bellas-
artes, os alumnos da Escola do Bellas-
Artes farão uma romaria aos túmulos dos
professores mortos nesse período, onde
falarãi» muitos oradores.

A' noito. haverá sessão solenne da.
congregação da Escola, seguindo-so á
entrega dos premios e diplomas um con-
certo regido pelo maestro Alberto Nepj-
muceiio.

Será inaugurada nessa oceasião a expo-
sição annual de bollas-artes, effectuando-
so a abertura das galerias permanentes
de pintura,
A CAMPANHA DO CONTESTADO —

PRISÃO DO BANDIDO JOAQUIM
ADEODATO

RIO, 4 — Communicam de Rio Negro
que foi preso o bandoleiro Joaquim Adeo-
dato, celebre bandido da campanha do
Contestado.

Adeodato confessou que foi elle o as-
sassino do bandido Alelxo o do mais ai-
guns outros cabccilhos dos roduetos.

Ha cerca de dez mezes estava interna-
do nos sertSes, passando fome e toda a
sorte do vicissitudes.

O perigoso bandido íol proso pelo te-
nente Cabrelro, nas proximidades do
Timbozinho.

Adeodato seguiu para a cadela de Flo-
rlanopolte.

OS ROUBOS
RIO, 4 --H Continuam os roubos nesta

capital.
Hoje, pela madrugada, foi assaltada a

casa do commandanto Galvão Areias, .'i
rua Felix da Cunha, tondo os ladrões le-
vado valiosas Jóias.

DR. AFRANIO PEIXOTO
RIO, 4 i— Os estudantes ão medicina

projectam uma manifestação do sympa-
thia ao dr. Afranlo Peixoto, quo hontem
tomou posso da cadeira de hygione na-
quello estabelecimento do ensino.

DESABAMENTO
RIO, 4 -.— Hojo, na rua Mattoso, dos-

abou um predio. utttnglndo os escombros
tres pessoas, que foram gravemente fe-
ridas.

DESASTRE IMPRESSIONANTE
RIO, 4 — Um operário, empregado no

fabrico do chinelos, á rua General Pedra,
sahiu hoje, pela manhã, para almoçar,
acompanhado do tres filhos menores,
também operários.

Como estivesse chovendo, foi elle fa-
zer a refeição debaixo de um carro que
se achava abandonado om um desvio dn
Central do Brasil.

Emquanto comiam os operários, uma
locomotiva, que fazia manobras, puxou
violentamente o carro, matando duas das
crianças o ferindo gravemente o outro
menino o o seu pae.

A ESTABILIDADE CAMBIAL
RIO, 4 — O sr. Vieira Souto, entrevia-

tado por um Jornalista, manifestou-so
contrario ao projectò da estabilidade
cambial.

Disse que a idéa não 6 boa e. ainda que
fosse, seria agora lnopportuna. A opera-
çãc melindrosa da quebra do padrão mo-
netario exlgo longa preparação.

Accrescentou o entrovlstado oue todos
os paizes estudam os meios de se acauto-
lar contra a futura guerra de economia
após a conflagração, emquanto nfls esta-
mos dormindo o somno da lmpreviden-
cia.
A REFORMA ELEITOR Ali — DECLA-

RAÇÕES DO SR. ARTHUR BER-
NARDES

RIO, 4 — Um vespertino carioca en-
trcvlstou o sr, Arthur Bernardes sobre a
reforma eleitoral.

O deputado mineiro disse que ao Con-
gresso falta autoridade para querer re-
formar os costumes políticos, quando 6
o primeiro a dar mau exemplo.

Antes da reforma, precisa o Congres-
so demonstrar disposição de melhor cum-
prir o seu dever constitucional no reco-
nhocimento do poderes.

Em seguida, o sr. Arthur Bernardes
enumerou a série de defeitos que o proje-
cto encerra e lembrou a necessidade de
fazer-se sentir ao povo que este não vive
si para ser vergastado pelo chicote do
imposto.

O entrevistado condemna a ultima ro-
formo do ensino, que difficultou a edu-
cação no interior.

EXPERTALHÕES PRESOS
CORITIBA, 4 (A) — A policia de Pon-

ta Grossa effectuou a prisão de fuão Co-
rumbá e seu secretario, que oqui Be in-
culcavam representantes da "Tribuna",
de Bantos, e confereneistas sportlvos o
quo deixaram do pagar as despesas de
hospedagem no Grande Hotel, cm Ponta
Grossa.

Finalmente, um dia despediram-se,
deixando as malas como penhor das dos-
pesas.

O hoteleiro e a policia perseguiram os
expertalhões, deltantlo-lhes as mãos,
quando procuravam embarcar.

O ESCOTEIRISMO EM MINAS
RIO, 4 — A convite do poota Mendes

de Oliveira, o literato Olavo Bllac Irá
brevemente a. Bello Horizonte, onde fará
uma conforencla sobro o escoteirismo.

CAUSA IMPORTANTE
RIO, 4 (A) — O Juiz da 5.a vara ci-

vel. por sentença de hoje. desprezou os
embargos apresentados pelo Credit Fon-
ciei* du Brésil no pleito que moveu con-
tra José Vargas de Andrade o João Al-
bertinl e suas respectivas mulheres, sobre
a penhora feita em 16 prédios destes ul-
timos, situados nas ruas Torres Homem
e Sousa Franco, os quaes tinham sido dn-
dos em garantia de um empréstimo de
20G.400 francos.

Rejeitando esses embargos, de tercei-
ros, o juiz declarou subsistente a penho-
rn. dos prédios, por outra divida contra»

. hida pelos executados.

A PROPAGANDA DO BRASIL NO EX-
TRANGEIRO — UM PEDIDO DE
INFORMAÇÕES DO DEPUTADO
MAURÍCIO DE LACERDA

RIO, 4 —: O sr. Maurício de Lacerda
fez um requerimento de informações so-
bre a subvenção que o governo concedo
ao "Bureau de Informações do Brasil"
nas republicas americanas, pois estft con-
vencido da péssima organização do ser-
viço de propaganda do nosso palz no ex-
trangoiro.

O deputado fluminense mostrou um re-
talho do "Tho Chicago Evonlng", do 10
de junho do corrento anno, no qual ap-
parece uma série de artigos do sr. Roger
Babson, presidente dn, Companhia Massa-
chussetts, que percorreu 18 mli milhas da
America do Sul.

O artigo diz textualmente:
"Afortunadamente para oa Estados

Unidos, o Brasil tom o infortúnio do não
conhecei* us suas próprias riquezas. A
população é do vinte milhões do hablton-
tes, sendo mais da metade composta de
Índios o negros ignorantes quo habltnm o
norte o oeste do paiz.

São vlnto milhões que não valem os
sete da Argentina.

A população condonso-se no Rio de Ja-
neiro e em S. Paulo e o resto vivo em
cidades decadentes e ranchos erguidos no
seio dus roças.

O jornal "Columbus" estampa photo-
giaphias de um rancho de Bupé, tendo á
porta uma negra ondrajosa com um
(Tioiinliu ao lado.

Em seguida, o "Columbus" diz que a
mistura das raças 6 completa. Em logar
de distinguir o negro do branco pelo fa-
íuoso critério yunlcee, no Brasil sú se
destacam os homens e mulheres mesti-
ças, pola sua capacidade, critério oste
condemnado pelo viajante americano.

O norte do Brasil é povoado por ne-
gros e o sul por uma população de mes-
ticos, quo mal contém oito partes de san-
gue negro e se julga, branco.

No sul, todo o desenvolvimento é de-
vido no europeu, principalmente aos por-
tuguezes.

A industria brasileira, continua o Jor-
nnl yankee, é espasmodica e não obedece
aos sous interesses, sendo destituído de
emoções o morcado. Todo o progresso é
causado pelos capitães e energia da Eu-
ropa. As ferrovias estão nas mãos dos ln-
glezes; o café om poder dos allemães, em-
quanto os brasileiros sé cuidam da poli-
tlca, c embora sejam grandes os proble-
mas de producção, commercio e indus-
trla, vivem ás voltas com os negócios do
Estn.do.

Assim um paiz de tres milhões e tre-
zontas mil léguas quadradas está redu-
zldo ao domínio dos pretos indolentes e
Índios brasileiros, incapazes, que deixam
para o europeu todas as riquezas do solo
e vivem sacudldoa om periódicas revolu-
ções.

Em um outro artigo, o ar, Babson pre-
coniza que já o sul está oecupado pelos
allemães e poderá assim o norto do Bra-
sll prosperar sob a protecção dos norte-
americanos.

O deputado Maurício de Lacerda Ia-
menta que o "Bureau" dos Republicas
Americanas seja subvencionado polo Bra-
sll o foz os maiores elogios ao amorleano
Babson, concordando com as suas apro-
clações.

Terminando, o entrevistado referiu-se
ao modo de pensar do professor da Uni-
versldadq "'".'ho Andes", que dizia que um
chileno valo cinco argentinos e um av-
gentlno vale cinco brasileiros, e tambom
a opinião do jornalista Wlllet, que noB
classificou como um paiz de negros.

FALLECIMENTO
RIO, 4 i— Falleceu hojo nesta capital

o engenheiro Fernando Contincntino,
chefe do primeiro districto das Obras Pu-
blicas.

CAFÉ'
RIO, 4 (A) — Entradas hoje 6.400

saccas.
Entradas desde l.o de julho 22.tiC2

saccas.
Embarcadas hojo 6.957 saccas.
Embarcadas desde l.o de julho 24.717

saccas.
Vendas do dia 5.000 Baccas.
Stoclc 192.534 saccas.
O mercado esteve frouxo, aos preços de

9$100 e 9Í200.
CAMBIO

RIO, 4 (A) — A taxa cambiai foi de
12 9|10, sendo as libras vendidas u
19*600.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 4 (A) — As letras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto Oe
8 1|2 por cento.

ASSUCAR
RIO, i (A) -— O mercado do assucai

esteve frouxo, regulando os seguintes
preços, por kllo, para os vendedores:
crystal branco, de $570 a $630, o demora-
ru, de $520 a $560.

Entraram 700 sacens, sahiram 1.624 *s
existem om stock 142.247.

AIsGODsiO
RIO, 4 (A) — O mercado de algodão

funecionou com os seguintes preços, por
10 kllos: sertão, de 20$ a 31$, o primeira
surte, de 28Í a 30$000.

Entraram 950 fardos, sahiram 374 e
existem om stock (1.138.

ESCOLA BE PHARMACIA DE
MOCO-CA

RIO, 4 (A) — O dr. Carlos Maximilia-
no, ministro do Interior, nomeou o dr. Al-
vim Martins Horcadas para, em commls-
são, inspeccionar a Escola de Pharmacia
n Odontologia do Mocíica, nesse Estado.

VINTE E CINCO MIL CONTOS EM
APÓLICES

RIO, 4 (A) r-, O Tribunal de Contas
resolveu responder afflnnalivamente &
cousulta do ar. Pandiá Cnlogerus, minis-
tro da Fazenda, sobre o registo do ore-
dito de 25.000 contos em apólices do um
conto de vela cada uma,
A CARNE —• MATADOURO DE SANTA

CRUZ
RIO, 4 (A) — No Matadouro do Santa

Cruz foram hoje abatidos 629 rezes, 93
porcos, 37 carneiros e 52 vitellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos,
de $500 a $680; porcos, do 1$ a 15100;
carneiros, de 1$200 a 1$800, o vltollos, de
$600 a $800.

O USO DO BIGODE NO EXERCITO
RIO, 4 (A) — O general Caetano do

Faria, ministro da Guerra, mandou pu-
blicar no Boletim do Exercito uma uota
declarando que são extensivas ás praças
as disposições constantes do aviso de 12
do mez findo, sobre o uso do bigode por
parte dos officiaes.

GAMARA
RIO, 4 (A) — Por falta do numero,

não*Iiouvc hoje sessão na Câmara.
Caso se houvesse realizado essa sessão,

seria lido o seguinte expediente: Conven-
ção para a permuta de encommendas
postacs sem valor declarado entre o Chi-
lo e o Brasil, com o peso máximo de 5
kilos; requerimento dos fabricantes de
aguns gazosas, pedindo a manutenção das
taxas actuaes; diplomas dos doputados
pelos l.o * 2.o "disirictoa, respectlvamen-
te, de Pernambuco, srs. Fablo de Barros
o Gouvêa de Barro».

A' chamada intenderam 62 srs. depu-
tados.

ALFÂNDEGA
RIO, 4 (A) —, A Alfândega desta ca-

pitai rendeu hoje 225.257.5115, sendo em
ouro 82;444$180,

PARA S, PAULO
IUO, 4 (A) — Polo noclurno dc hoje,

seguiram para essa capital, os srs. Jacyn-
tho F. Fernando.'!, A. Simões, Augusto L.
Ferraz, Bernardo de Almeida o Oscar do
Silveira Júnior.

 Pelo nocturno de luxo seguiram
os srs. conselheiro Tolxeira do Abreu,
cómmendador Eduardo Freire, Juventlno
Malhelros, Stefano Plnl, Gabriel Corbl-
sler, Augusto Guerra, Joaquim Augusto
da Cunha e filha, Luiz do Campos e so-
nhora, dr. Llcinio Cardoso, Jesulno Cul-
moraes, dr. Gerallo Rocha, Alberto San-
tos Dumont o o prestldigltador RIohnrd
o sua senhora.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 4 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento deste porto:
Vapores entrados:
De Buenos Aires e escalas, o Inglez

"Virgil";
do Pernambuco o escalas, o nacional

"ItnssucC";
do Imbltuba o escalas, o nacional "Ital-

tuba";
dc Gênova c escalas, o italiano "Lu-

zianla";
do Montevidéo, o nurueguez "Almiran-

te Montt".
Vapores sabidos:
Para LIverpool o escalos, o inglez "Vir-

gll"!
para Santos, o "Holbein";
para Buenos Aires e escolas, o italiano

"Luiziania";

8KHADO

A CÂMARA E O SENADO
RIO, 4 (A) — Os srs. Astolpho

Dutra e Costa Ribeiro estiveram ho-
je no Senado, onde foram entender-
se com a mesa dessa casa do Con-
gicsso, a respeito da mudança e in-
stallação dessas duas Câmaras.

Depois de vários alvitres, afinal fi-
cou resolvido que o presidente da
Câmara se entendesse com a maioria
daqueila casa, no sentido da escolha
ou do palácio Guanabara, ou da ada-
ptação da Cadeia Velha para esta ca-
sa, indo então o Senado para o Pala-
cio Monroe.

O sr. Astolpho Dutra prometteu
voltar ao Senado, levando uma pos-
sivcl solução do caso com a necessa-
ria brevidade.

A CONFERÊNCIA DE RUY
BARBOSA

RIO, 4 (A)_ — O sr. Antônio Aze-
redo, como vice-presidente do Sena*
do, telegraphou ao presidente da Se-
ction pour le Brésil de 1'Idée Fran-
çaise pour 1'E'tranger, de Paris,
agradecendo as felicitações que eu-
viou ao Senado, pela inserção, nòs
annaes desta casa do Congresso, da
conferência feita pelo sr. Ruy Barbo-
sa na Faculdade de Direi io de ;3uc-
nos Aires.
PREFEITURA DE PETROPOLIS

RIO, 4 (A) — O dr. Carlos Ma-
ximiliano, ministro do Interior, man-
dou pôr á disposição do governo do
Estado do Rio, o dr. Oswaldo Cruz,
director do Instituto de Manguinhos,
recentemente nomeado prefeito da
cidade de Petropolis.

UM CARTÃO ENIGMÁTICO
RIO, 4 — Chegou hontem a, esta capital

um curioso cartão asslgnado pelo sr. Sul-
11 van, quo foi advogado do revolucionaria
lloger Casement, liontem enforcado em
LondreB.

O cartão traz o seguinte endereço: "Dl-
rector das Obras Publicas do Brasil. —
Hlo de Janeiro", e contém os dlzerea: "Eu

quero ser moçon. Agradeccndo-vos, re-
eommeiido-rae c sou com fidelidade, dr.
M. N. O. Sullivan."

Estas palavras são cscrlptas em ln-
gloz, constituindo o cartüo umn verdadol-
ra charada. A missiva mysterlosa foi en-
viaila aos cuidados do dr. Jones, outro ad-
vogado du conspirador irlandez.

03 IMPOSTOS SOBRE O.S TRANSPOR-
TES

11XO, -1 •— O sr. Pereira Lima, presi-
dento da Associação Commercial, entre-
vlstado a respeito do projectado imposto
sobre os transportes, lembrou a Idéa de se
estabelecer a taxa do um real sobre todos
os transportes dc mercadorias por via?
fórroas e marítimos em vez de 10 OjO sõ-
mente sobre os fretes ferro-viarios. (

O entrevistado mostrou quo esta medida
daria uma receita de 2 mil contos.
O PRESIDENTE DO ESTADO DO RIO

Hio, 4 — Informam de Nlclheroy que
o sr. Nilo Peçanha, presidente do Estado
do Rio, partiu bojo daquollti capital com
destino á sua fazenda de ltaipava.

OS NOVOS IMPOSTOS
RIO, 4 — Entrevistado por um jormi-

lista, o sr. Vespucio de Abreu disso achar
que os 10 0|0 sobremos fretes ferro-viario*-
e 35 0|0 da quota ouro, algum tanto tllmi-
iiuldos, constituem aquillo que é possível
fazer para menor infelicidade do paiz.
HOMENAGEM AO MARECHAL DEO-

DORO DA FONSECA
HIO, 4 — A commissão promotora da

crecçãó de um monumento ao marechal
Doodoro, irá amanhã ao cemitério ondo se
acha sepultado aquelle militar, depositan-
do flores no seu túmulo, pela passagem da
sua data naUilicia.

ENCONTRO DE VF.IUCULOS
RIO, 4 — Deu-se hoje, na praia de Uo-

tafogo, um encontro entro um bonde e
uma carroça.

Do desastro saliiram feridas algumas
pessoas.
E'COS DE UM INCÊNDIO — DENDN-

CIA IMPROCEDENTE
RIO, 4 (A) — Em Janeiro deste anno

tui pela pollola, instaurado inquérito pa-
ra apurar as causas do incêndio verifica-
do no predio n. 122, da rua Pernambuco,
onde se achava lnstullado o armazém do
propriedade dc Manuel Pereira de -Vrau-

Encenado este, sem que, entretanto,
houvi-sse a policia apurado a culpabilida-
de io Pereira de Araujo, foram os auto»
remettidos ao juízo dn 5.a vara crimi-
nal.

O dr. Gomes de Paiva, S.o promotor,
diligenciando, conseguiu apurar que cm
ü de novembro de 19)4, Manuel Pereira
de Araujo fora processado por ter, empo-
samonte, ateado fogo ao predio n. 6', da
rua Minas, com o invullo de receber a
quantia de 4:500$000 de uma companhia
Ue seguros.

Por esse motivo, pedida a prisão pre-
veutlva do incendiario, íoi esta decreta-
da, opinando o promotor pela pronuncia
do aceusado.

Por sentença de hoje, o dr. Ccsario Al-
vim, juiz da ü.a vara, inipronunçiou Pe-
reira de Araujo do crime que lhe era im-
putado.

OS HVDROPLANOS OURTISS
RIO, 4 (A) — O almirante Alexaudri-

no do Alencar, ministro da Marinha, este-
ve percorrendo varias dependências do j
Arsenal dc Marinha, afim de escolher o
local em que deve ser feita a adaptação
da bnse para os liydroplanos "Curtiss",
ultimamente chegados o que já estão
sendo armados.
CONGRESSO INTERNACIONAL

DE HISTORIA DA AMERICA
RIO, 4 (A) — O dr. Sousa Dantas, ml-

nlstro interino io Exterior, attondendo a
solicitação que lhe fcü o presidente do
Instituto Histórico e Gcographlco Bra-
sileiro, dirigiu uma circular as nossaB le-
gaçCes nos republicas americanas.

Com essa circular s. exc. remetteu
exemplares do regulamento do Congres-
so Internacional de Historia da Amerl-
ca que, por Intermédio daquelle Instltu-
to, ee vai reunir nesta capital em 7 dc
setembro de 18!i, para commemorar o
centenário da Independência do Brasil,
pedindo-lhes que procurem interessar-se
para que os governos das referidas re-
publicas promovam a organização das
commlB8i5es regionaes para a elaboração
das tlieaes sobre a historia de cada paiz,
as quaes deverão ser apresentadas uo aí-
ludldo Congresso.

P.IO, 4 (A) — A sessão do Senado foi
presidida pelo sr. Antônio Azeredo.

Duranto o expediente, foi lido um offl-
cio da Junta apurndora das elòifiOes da
Pernambuco, rcmcltcndo o diploma de
senador conferido ao sr. Dantas Barreto,

Usou da palavra o Br. Alfredo Ellis,
para commentar a declaração do voto do
sr. Miguel do Carvalho sobro a indica-
ção do orador enviando á mesa a carta
em que o ministro da Bélgica se congra-
tulava com o Sena do pela Inserção nos
seus annaes da conferência do sr. Ruy
Barbosa na Universidade do Buenos Al-
res.

Disse o orador que hontem, quando su
votava essa Indicação, aquello represen-
tante do Estado do Rio. insurgindo-sc
contra ella, deu provas de quo não a ti-
nha lido.

S. exc. achou que o seu collega, quando
taxou do Inconveniente a Indicação, teve
um gesto infelicíssimo,

O sr. Miguel do Carvalho respondeu
Ininiedintamente.

Disso o orador que, mais infeliz do
que a sua declnração dd voto, era a at-
tinido do senador paulista. Indo â tribuna
para censurai-o,

Cada senador tem o direito do votar li
favor ou contra as iiiaterliiii em dlscus-
são o á nenhum delles cabe vir apreciar
o voto dos outros.

O orador censura o facto do ter sido a
carta do ministro belga assim tão bem
recebida pelo Senado,

Hojo o representante daqueila nação
applaude um acto do Senado brasileiro,
amanhã um outro se arrogará o direito
do censurar uma. das suas deliberações.

A carta do mini-tro da Bélgica, segun-
do pensa s. exc, deve: :.i ter vindo pelo
ministério do Exterior -• não ser lida, co-
mo o foi pelo sr. Alfredo EIHh.

O sr. Antônio Azeredo dá explicaçOop
sobro o procedimento da mesa.

Diz s. exc. que a. carta íoi lida durante
o expediente da sessão, e, si não chegou
no Senado, por intermédio da nòssú
cliancellaria, o porque cila representa
um acto de coi-tezla do ministro belga
para com o Senado.

O sr, Alfredo JOlllu volta íl tribuna, pa-
ra secundar as explicações dadas pelo sr.
Azeredo e para dizer que o seu discurso
não teve a Intenção de melindrar o sr.
Miguel do Carvalho.

Passando-so á ordem do dia, verificou-
so não haver numero para votações.

Ficaram encerradas as discussões das
matérias annunclnda;;, sobro as quaes
ninguém pediu a palavra.

A GREVE DE BARCELONA
MADRID, 4 — Telegi-nmmas do Bar*

colona noticiam que está terminada a
grô.ve das classes marítimas naquella
porto.

Portugal
O ESCRIPTOR RODO

LISBOA, 4 — O escrlptor uruguayo
Rodo, foi recebido polo presidente da Ro-.
publica, a quom apresentou cumprimen-
tos. A legação uruguaya offereeeu ura
banquete ao referido literário.

Estados Unidos
A COMPRA DAS ANTIL1LVS

DINAMARQUli-ZAS
WASHINGTON, 4 — O sr. Roberto

Lanslng, secretario do Estado, e o sr. C.
Iirun, ministro da Dinamarca, assignaram
bojo a escriptura pela qual a America do
Norte compra as Antllhos dlnamarque-
zas, compostas das Ilhas Santa Cruz, S.-
Thomaz e S, João.

Uruguay

Minas Geraesii

1'KDIDO DE RENUNCIA DO .AHNISIRO
DO INTERIOR

MONTEVIDÉ'Ò, 4 (A) — O dr. Bal-
liasar Brum, ministro do Interior, apre-

lóntou no dr. l)'ollciano Vleru, presidento
Jn Republica, renuncia de seu cargo.

Esso acto do dr. Brum prende-se aos
ultimos acontecimentos políticos, eom as
recentes eleições, ém quo o partido che-
fiado por s. exe. foi derrotado na consti-
.uição da Assembléa Legislativa.

- A RENUNCIA DO SR. BALTHAZAR
BRUM

MONTEVIDE'0, •! (A) — Tem sido
muito commentado aqui o gesto do sr. dr.
Balthazar Brum, ministro do Interior,
apresentando renuncia de suas funcqücn
ao presidente da Republica.

Ignora-se ainda a. atuindo do sr. dr.
Pellclúno Vieira, parecendo certo que s,
exc. não oeccitará a renuncia do minis-
tio Brum, a qual ó attrlbülda aos ultimo.?
stieces.-us políticos, resultantes das der-
rotas dos colorados nos eleições para a
formação da Constituinte.

Sabidas como .'.ão a.s ligações existentes
entro o titular demissionário e o ex-pre-
sldento Bailo y Ordofiez, autor do proje-
cto do reforma da Constituição Nacional,
acrcdlta-sc na possibilidade de uma cri-
uc ministerial, falando-se mesmo quo o
sr. dr. Amezaga, ministro das IndustrlaB,
acompanhará o seu collega do Interior.

FEIRA DE TRES COIÍAÇÕES
BELLO HORIZONTE, 4 (A) — Na fei-

ra de Tres Corações fonim vendidas
10.238 rezes, pela quantia do 2.353:310?,
sendo a média por cabeça de 144$926 e
por arroba de carne dé !)5C01.

Existem em stock 11.700 cabeças.
ORÇAMENTO DO ESTADO

BELLO HORIZONTE, 4 (A) — O de-
pulado João Lisboa, presidente o relator
da Commissão do Orçamento da Cama-
ra, apresentou o seu parecer fixando a
receita do Estado em 1917, em 18.700
contos e a despesa em 19.247:5725830.

O longo parecer do relator da Commis-
são do Orçamento salienta a melhoria da
situação financeira do Estado, propõe a
suppiessão do imposto do 10 0|0 sobre o
vencimento do funcclonallsmo c estabe-
leco a verba de 400 contos para auxilio:;
a casas do caridade, declarando que a
differcnça de 41 contos entro a receita e
a despesa desapparocerá com as em- n-
das apresentadas pela Comniissão.

Santa Catharina
REGRESSO DO GOVERNADOR DE

SANTA CATHARINA
FLORIANÓPOLIS, 4 (A) — O coronel

Felippo Schmldt, governador do Estado,
regressou hontem do sua viagem a Ti-
jucá, onde fura afim de Inaugurar as es-
colas reunidas dali.

Por oceasião dn partida de s. exc, 309
crianças cantaram o Hymno Nacional.

Nas escolas locaes foram instituídos os
premios "Felippo Schmldt" e "Almirante
Henrique Boltoux", jJnra os alumnos que
mais se distinguirem durante o curso.

Nesta capital o coronel Felippe Sehmidt
foi recebido pelas autoridades estaduaes e
federaes o grande massa de povo, sendo
prestadas honras militares por uma com-
panhla do Regimento do Segurança.

Os jornaes, referindo-se a viagem do
governador do Estado, publicam a parte
do seu programma qne so refere á abertu-
ra de escolas o estradas pelos sertões, dl-
zendo quo s.* exc. enda voz mais se impõe
á estima dos seus concidadãos.
PRISÃO DO BANDIDO ADEODATO
FLORIANÓPOLIS, 4 (A) — O chefe de

polida recebei*, um tefogranima do com-
mandnnto das forças pollclaes em Canoi-
nhas, informando-o de ter sido preso no
interior daquello municipio o celebre ban-
dido Adeodato, que se celebrlsou no mo-
vlmento dos fanáticos, praticando cerca
dc 000 assassinatos.

O chefe de policia ordenou a traiisíe-
¦•enela desse criminoso para esta capital.

Peru
SUBLEVAOAO FRUSTRADA

LIMA, 4 (A) — A guarda civil de Hua-
nueo tentou süblevar-se, sendo dominada
pela policia, ¦iuu con.ic-suiu prender os re-
voltosos, encerrando-os no edifício do
Conselho Municipal.

O governo tomou logo severas medidas
para apurar as causas da revolta.

"Rio Grande do íSul
ADHESÃO DE UM FEDERALISTA
PORTO ALEGRE, 4 (A) — Adheriu ao

Partido Republicano o conhecido chefe
federalista residente em Cachoeira,
Virginio ile Carvalho Bernardes.

THEATRO PETIT OASINO
PORTO ALEGRE, 4 (A) — A compa-

nhia Christiano do Sousa Inaugurará hoje,
festivamente, o n*)VO theatro Petit Casi-
no, representando a peça "Eu arranjo
tudo".

Todo o mundo official prometteu com-
parecer.
ELEIÇÕES DE DEPUTADO FEDERAL

PORTO ALEGRE, 4 (A) — Pelas no-
licias recebidas do interior, w.k agora, ve-
rifica-se que o dr. Barbosa Gonçalves con-
seguiu 20.035 votos nas eleições para
deputado federal.

ã

Argentina
AS CONFERÊNCIAS DE RUY BARBOSA

BUENOS AIRES, 4 (A) — Em liome-
nagem ao senador Ruy Barbosa, o Patro-
nato á Infância resolveu mandar editar
em folhetos as conferências que s. exc.
aqui pronunciou, expondo-as depois
venda ao publico.
A POSSE DO PRESIDENTE

DO PARAGUAI

BUENOS AIRES, 4 (A) — Acaba Ue
ser designada a embaixada para repre-
sentar o governo da Republica Argentina
no neto da posse do novo presidento do
Paraguay.

A embaixada ficou conttituida dos Bis.
viee-al mirante Barilari, embaixador; At-
tilio Barilari, conselheiro; Eduardo Ba-
cebo, secretario; addido naval, capitão de
fragata Alfredo Laprado.

A embaixada seguirá no próximo do-
mlngo, a bordo da canhoneira "Paraná".

Também seguirá para Assumpção,
egualmente com o fim do assistir á ias-
tallação do novo gwverno, o ministro hos-
panhol nesta capital.

D. ANTONIETA RUDGE
BUENOS AIRES, 4 (A) -- A conhecida

pianista brasileira d. Antonieta Rudge,
quo ha algum tempo se acha nesta capl-
tal, onde já so fez ouvir com grande sue-
cesso, dará o seu segundo concerto na
próxima terça-feira, sendo notável o in»
teresse que tem despertado essa sua lesta
artística.

BAIXA CAMBIAL
"BUENOS AIRES, 4 (A) — As tabeliã*

de cambio, affisadas hoje pelos bancos,
aceusaram uma baixa considerável sobre
as praças do Europa e America do Noite,

Essa baixa impressionou muito forte-
mente a praça.

HOMENAGEM POSTO UMA
BUENOS AIRES, 4 (A) — A Facul-

dade de Philosophia desta capital, em ho-
nienàgera ao capitalista italiano sr. Anto-
nio Devoto, recentemente fallecido, resol-
veu liaria sua sala de ethnographia, o
nomo do illustre extineto, como slgnal de
gratidão ao seu gesto quando aquella
instituição não possuía recurso algum,
dando-lhe, generosa e desinteressadamen-
te, a quantia necessária para Requisição
do seu museu ethnogrnphico.

Bahia
CONSELHO SUPERIOR

DA SAUDE PUBLICA
S. SALVADOR. 4 (A) — Installou-.se

hoje, solennemeiite, o Conselho Superior
tlu Saude Publica.

A sessão foi presidida pelo dr. Antônio
Muniz, governador do Estado, que, em
breve allocução, disse que se sentia fellz.poi*
toi a nomeação dos seus membros cot-
respondido á confiança do poder legisla-
tlvo, sendo todos elles cidadãos notáveis
pelo seu saber.

S. exc. lamentou a morto do membro
do Conselho, pharniaceutioo Ormindo io
Azevedo, pedindo se fizesse constar da
acta um voto Je profundo pesar.

Em seguida s. exc. convidou para pn-
sldir X eleição para presidente do Conse-
lho o illustre professor Pacifico Pereira-

Procedida á alcição, foi eleito o sr. pro*
fessor Pacifico Pereira para presidente

Os drs. Américo Barreto do Amaral,
Muniz Freire Filho o Rodrigues Doria fo-
ram encarregados pura elaborar o regi-
mento interno do Conselho, do accõrdu
com o governador do Estado e secreta-
rio do Interior, dr. Gonçalo Muniz.

EXTERIOR
Hespanha

GRANDE DESASTRE
MADRID, 4 — Em Valença, hou-

vc uma explosão num deposito de
produetos chimicos, oceasionando a
morte de tres pessoas e ferindo mui-
tas outras.

A causa do desastre ainda não íoi
determinada, havendo suspeitas de
tratar-se de um crime.

situação em
Matto Grosso
_»

UMA FAZENDA SAQUEADA

RIO, 4 (A) — O deputado Pereira Lei-
te recebeu Je Aquidauana o seguinte tele-
gramma, do fazendeiro sr. Antonio Ben-
jamim CorrC-a da Costa:

"Um piquete das forças do major Go-
mes, sob o commando do ex-alferes Hcr-
menegildo João Leme, saqueou a fazenda
da Chapada, de minha propriedade, em
Nioac, levando perto de 300 bois, cerca de
50 cavallos e continuando eu ameaçado de
novas depredações. A situação exige ur-
gentes providencias. Saudações. — (a)
Antonio Benjamim Corrêa da Costa."

ATAQUES AO GOVERNO DO ESTADO

CUYABA', 4 (A) — Na sessão de hon-
tem da Assembléa Legislativa o sr. Ge-
nèroso de Siqueira, Justificando a actual
altitude dos deputados contra o presiden-
te Caetano do Albuquerque, atacou o go-
verno, salientando os abusos que ello com-
metteu durante os seus poucos mezes de
existência, citando a falta de garantia!» dos
cidadãos, quo são perseguidos pela policia
commandada por um irmão do presidente.

O orador salientou ainda as vlolenolas
conimcttidas contra a Assembléa e o po-
der Judiciário, não sendo respeitada a au-
toriiíade do Tribunal de Justiça e sendo
•leniittidos vários Juizes de direito.

O sr. Amarillo de Almeida também fa-
lou analysando as arbitrariedades ão go-
verno, apontando os seus desrespeitos a
autonomia municipal.

¦ VTTITPDE DO DEPUTADO PEREIRA
LEITE

CUYABA', 4 (A) — Varias pessoas aqui

residentes dirigiram um telegramma *0

deputado Pereira Leite, protestando com-

tra a sua attitude cm defesa do presidente
Caetano ãe Albuquerque e dizendo «ue »

sua campanha é moUvada pelo Interewe

pessoal.
O MOVIMENTO DE FORÇAS NO ES-

TADO
CUT ABA', 4 (A) — O general Caetana

do Albuquerque, presidonte do Estado.

ainda não respondeu *» P^-do ia ta*****

maçCes feito pel* AssemWto Legtalativ»
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UNA

(Do correspondente, em 1):
Ronllzou-sc ncsla cidade, nos dias 29 c

30, n festa om louvor do Sagrado Coração
do Jesus, cujo programma fol fielmente
executado pelas festeiras. _____

Para maior realce, aqui e3teve o revmo.
director geral do Apostolado da Oração,
nuo da trlhtina sagrada mostrou ao povo
a utilidade da adoração do Sagrado Cora-
ção do Jesus.

A's 13 horas do dia 30, rcalizou-sò""a
onthronlzação do Sagrado Coração do Jo*
sus em diversas casas da cidade.

Essa cerimonia era feita pelo revmo. dl-
rector geral.

O leilão tambem fol concorrldisslmo. A
orchestra fol lmpcccnvel, sob a regência
do sr .Paulino Gonçalves do Amarante.

A festa foi abrilhantada pela nova ban-
da musical "Santa Cecília", que percorreu
os principaes ruas da cldado, executando

lindos dobrados do seu repertório. Em
summa, foi uma festa encantadora.

 Estiveram nesta cidade, prestando
auxilio fts festividades religiosas, os srs.
maestros Angelina Fortunato do Jesus,
Antônio Joaquim de Lima, Joaquim Sousa,
Mlnicucl.o, Gabriel do Lima e a gentil se-
nliorlta Filomenn Ambrosl, dllecta filha
do sr Ambroslo C.icarelll,

SANTA BRANCA

(Do correspondente, em 3):
Em dias da semana finda, fomos

gentilmente convidados pelo sr. co-
ronel João Senna, operoso prefeito
desta cidade, para uma excursão ás
principaes propriedades agrícolas do
nosso município, existentes nos bair-
ros do Gomcatinga, Serrote, Capoa-
va e Cactê, adquiridas ultimamente
por diversos particulares e muitas
das quaes se achavam, até ha pouco,
entregues ao mais completo e cleso-
lador abandono.

Foi, digamos a verdade, unia via-
gem que deixou bem nítidas em
nosso espirito as mais gratas impres-
soes, tal o desenvolvimento promis-
sor e crescente operado naquellas re-
giões, em tão curto lapso de tempo,
após um periodo de longa e angustio-
sa paralysação.

Observámos ali, durante a nossa
rápida digressão, através ,1a riqueza
exuberante da liberdade natural da
zona percorrida, a actividade vertigi-
nosa e animadora empregada cfíicaz-
mente pelos proprietários de todas
as fazendas e o conseqüente resultar
do pratico auferido desse trabalho,
já demonstrado na ultima colheita
com os algarismosCloquentcs da pro-
duecão verificada ho corrente anno.

Não falamos aqui do café, porém
do plantio de cereaes, sobretudo do
milho, que vai sendo feito em alta
escala.

De outro lado, veiu tambem des-
portar a nossa enthusiastica admira-
ção e applauso a utilização corisenta-
nea de imniensas áreas, destinadas a
pastagens, e nas quaes será nrip.úl-
;ioiiada vivamente a pecuária» que
está fadada a ser entre nós o pode-
roso estimulo da vida agrícola e pas-
toril.

Esse incremento progressivo que
Santa Branca recebe presentemente
na seiva da sua lavoura, sacudida ho-
je por uni trabalho laborioso e em-
prchèndedor, não tardará a rctlectir
intensamente sobre os demais ramos
da sua actividade econômica e finan-
ceira, attingindo principalmente o
còmmercio, cuja existência, tambem
embaraçada devido aos cffeitos da
crise actual, resurgitá, estamos cer-
tos, para uma nova pha?e de mais
amplo descortino e largo dcscnvol-
vimento.

Não data de muitos annos que
aquelles futuros centros propulsores
dc toda a nossa producção e cultura,
abrangendo uma extensão territorial
dc quatro mil alqueires dc terras, se
encontravam sob o neso asphyxiante
do mais criminoso desleixo.

Isto, entretanto, era attribuido tão
somente á direccão pouco acertada
dos bancos do Rio tíe Janeiro, que,
effectuada a compra daquellas fazen-
das, as deixaram, é doloroso dizer,
á mercê da matta virgem, que, ir-
rompendo violentamente do solo, foi
até ás portas das casas dc morada,
verdadeiros palacetes, ond? se rcfle-
etc pelo apurado gosto technico das
suas construcções uma época cheia
de prosperidades, registada ali em
tempos não remotos.

Felizmente esse estado dc cousas
vai, para o progresso do nosso mu-
nicipio, desapparecendo a passos gi-
gantescos, graças á operosidade per-sistente c inabalável daquelles que,
em boa hora, adquiriram as referidas
propriedades.

A viagem do sr. prefeito teve por
òbjectiyo capital o restabelecimento
de diversas estradas d? rodagem,
muitas das quaes se acham total-
mente interrompidas c cuja abertura
se impõe, como uma necessidade im-
prescindi vel; para facilitar a solução
dos meios de transporte e commu-
nicação com mais de doze fazendas.

E a sua missão foi, com prazer di-
zemos, coroada de êxito, havendo da
parte dos srs. fazendeiros a melhor
boa vontade para a realização desse
importante desideratttm, reclamado
sobretudo pela urgente precisão dc
se dar fácil escoamento aos merca-
dos consumidores da producção _a-
qucllas estâncias.

Nos serviços a serem feitos, vai o
chefe do executivo municipal deter-
minar a mudança, em diversos loga-
res, do traçado dos caminhos, no in-
tuito de melhòral-ós considerável-
mente, afim de permittir. tambem, o
trafego de automóveis, o que lem si-
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do até agora de todo impossível, de-
vido ao terreno accidentado que os
mesmos atravessam.

Já foram, segundo estamos infor-
mados, expedidas as ordens necessa-
rias para se dar inicio aos referidos
trabalhos, tendo a prefeitura envia-
do iunumeros oíficios aos inspecto-
res com as respectivas iiistrticçoès.

E.' bem dc vêr que essa coopera-
ção reciproca, na qual predomina, de
um lado, o esforço manifesto da ad-
ministração publica, de trabalhar pa-ra o progresso desta terra, e de ou-
tro lado o interesse de valorizar o
nosso solo,, virá dentro em breveinaugurar entre nós uma série de no-

as iniciativas altamente vantajosas
3 o engrandecimento moral e ma-'-deste recanto do norte de S.

MUNICIPAL
Dovo chegar amanhã a cria capital a

companhia franceza dirigida pelo ceie-
bro actor Luclen Gttitry, quo aqui vem
realizar uma temporada.

Enoerra-so amanhã a asslgnatura para
8 espoctaculos, estando marcada para
segunda-feira, 7 do corrente, a estréa da
companhia com a Interessante comedia
do Alfred Capus, Du Vclne.

S. JOSÉ'
Reallzou-so liontem a scratu «Toiioro

dos autores d'»V Picareta, tondo sido rc-
presentadn, alem desta revista, a farça
A tragédia dn Galeria dc Crystal.

No acto dc "cabaret" d'»\ Picareta exe-
cutaram-se números novos, entro os
quaes so destacou o do exímio gultaris-
ta portuguez sr. Salgado do Carmo.

Na farça tomaram parto Josophlna
Soares, Praia, Victor, Bertha Miranda e
Adelaide Costa, que despertaram na pia-
túa gostosas gargalhadas.

A concorrência fol regular.
— Hoje, nas sessões habltuacs, a mes-

ma revista A Picnretn.
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Mb VIOLENTA SGEMA OE SA!ÜE NO BELEMZIiQ

Grêmio das Senhoras Paulistas

APOLLO
Reàpparoco

illtisionisln. dr.
amanhã, neste theatro, o
Richards, jã bem conhe-

cido do nosso publico pólos seus aprecia-
dos trabalhos de prestidigitacão.

ÍRIS theatro
Neste freqüentado cinema exhlbom-se

hoje os magníficos films O X 11. 3, Uni-
versai Journal 11. 8 e Clinntngc num lios-
pllnl.

VARIAS
Espectacuio em beneficio

A festa artística realizada hontem no
Theatro Municipal em beenflclo da ma-
triz nova da Consolação, attrnhlu rerju-
lar concorrência, tendo sido cantadas ns
operas nclenii, do maestro João Gomes
do Araujo, e Mncma, do Delgado do Car-
valho, alem do cOro As Avós, letra do dr.
Gomes Cardlm, c musica do mesmo maes-
tro João Gomes.

O espectacuio decorreu de forma a
agradar aos ouvintes presentes.

•
Concluía Ilwncz

A festejada Conchlla Ibanez, que veiu
a S. Paulo procedida do brilhante reno-
me, realiza hoje, íls 10 horas, no PathC-
Palaee, uma audição especial, offereclda
A Imprensa paulistana.

Agradecemos o delicado convite que
nos fol endereçado.

VILLA DE BOTELHOS
(Do correspondente, em 1):
Realizou-se na Fazenda do "Pi-

final", em casa de residência do cida-
dão lsaltino Virgílio Franco, o en-
lace matrimonial do pharmaecutico
Oscar Arthur Fernandes, com a se-
nhorita Americana Fernandes, filha
do cidadão Cornelio Fernandes, .resi-
dente em Machadinho.

Foram testemunhas do acto civil:
por parte do noivo, o pharmaceutico
Antônio Alberto Fernandes, e da
noiva o sr. Thomaz Fernandes.

Acaba de fixar residência nes-
ta Villa o sr. dr. Antônio Avelino
Corrêa, que ha pouco concluiu o cur-
so pela Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.—— Regressou dc sua viagem a
Bello Horizonte o sr. dr. Antônio
Leopoldino dos Passos, presidente do
directorio politico loca!, recebendo de
seus amigos significativa manifesta-
ção dc apreço.

CAMPANHA
(Do correspondente, em 30):
Com toda a pompa e brilhantismo, pas-

sou hontem, 29 de julho, o annlversario
natalíclo do lllustre e humanitário medi-
co, dr. .Tefferson de Oliveira.

A's 19 lioras, grande numero de aml-
gos, acompanhados da banda musical"Concórdia", fol A sua residência, afim
dc cumprlmental-o.

Com phrases eloqüentes, fol o dr. Jef-
ferson saudado pelo advogado coronel
Jerotiymo Leite, em nome da população
campanhonse.

Cheio de commoçâo, o dr. .Tefferson
respondeu a essa allocução, agradecendo
a tantas o tão sinceras provas do dedi-
cação e amizade ft sua pessoa.

Em nome do clero campanhonse, e
cheio do grande enthuslasmo, tomou a
palavra o revmo. cura sr. padro Anto-
nlo Nagel, que, ao terminar, foi calorosa-
mente applaudido.

Em seguida, o ainda como mais unia
prova da grande veneração do povo cam-
panhense, ao dr. Jefferson fol offerecldo
um lauto banquete de SO talheres, onde
tomou parte a fina flor da Campanha.

Ao "champagne", fis 24 horas, pronun-ciou um eloqüente discurso, 110 qual leu
tambem uma poesia, em homenagem ao
anniversaiiante feita pelo provecto professor e poeta sr. Jonas Olyntho, o dr. .Toa-
qulm Leonel de Rezende Alvim, distineto
o correcto advogado, aqui residente.

Mais uma vez o dr. .Tefferson usou da
sua palavra facll e cheia do sinceridade,
o agradeceu a poesia que lho fOra offo-
reoida pelo sr. .Tonas Olyntho, bem como
a bella saudação do dr. Leonel Alvim.

O banquete terminou ás tres linras.

ITUYUTABA (Ex-Villa Platina)
(Do correspondente, c-m 17):
E' com a maior satisfátí.tto que hoje vi-

mos pelo "Correio Paulistano" dar mais
uma noticia acerca dos melhoramentos
desta cidade, que apesar de desprezada
pelos governos de Minas e da União, vul
dia a dia tomando Impulsos assombrosos.

Hontem fomos surprehendldos quandoouvimos diversos cavalheiros da nossa
melhor sociudade dlzer-nós que breve-
tnent.è Itüyutàba terã uma xarqueada, ea-
tando ã frente de tão utll tentamen o 11-
lustre sr. coronel Santerre, temlo jã to-
mudo todas as providencias necessárias.

Esteve enfermo o sr. coronel Fran-
cisco Alves Villela, ex-presidente da nossa
Caniara Municipal e influente chefo poli-tico.

No dia 11 do julho completou mais
um anniversario natalíclo o sr. coronel
Pio Augusto Goulart Brum, o primeiro
presidente da nossa Câmara Municipal e
fundador do primeiro organi local "Villa
Platina".

 Aclm-se enfermo o pequeno Ro-
meu, fllhlnbo do major .Tose Themistoeles
Petraglla, colloetor das rendas estaduaes. Esteve aqui o sr. Augusto VUleln
de Moraes, fazendeiro 110 município.

——o

Reuniram-se ante-hontem, á hora
do chá, na sede do Centro Paulista,
as senhoras paulistas residentes no
Rio, para, de accõrdo com a convo-
cação feita, discutir o projecto dos
estatr.tos do seu grêmio.

Comparece'am á leunião as sras:
Maria do Carmo Ellis Rippcr, baro-
neza Homem de Mello, Henriqueta
Saraiva, Alzira Silva, Elisa Cirio,
Anna Chaves de Alvarenga, Maria
da Gloria Marcondes da Luz, Purc-
za Marcondes, Oriza Veiga de Sá,
Nocmia Estella de Medeiros e Erme-
linda Faria de Medeiros.

Foram lidos telegrammas c cartas
dc muitas senhoras paulistas, resi-
dentes no Rio, excusando-se pelo seu
não comparecimento, por motivos de
força maior, protestando, porém,
adliesão á iniciativa das sras. Palmei-
ra Ripper, baroneza Homem de Mel-
lo e Saraiva Júnior.

Tratando-se do objecto da convo-
cação, foi lido e approvado o proje-
cto dos estatutos, do qual foi relatora
a sra. Saraiva Júnior.

Segundo os estatutos ante-hon-
tem approvados, o Grêmio das Se-
nhoras Paulistas tem por fim: pro-
porcionar ás sócias e respectivas fa-
niilias todo o gênero de diversões de
salão; construir 110 Rio de Janeiro
um centro de convergência das ía-
niilias paulistas, ali residentes, defi-
nitiva ou temporariamente, onde se
formem, consolidem e conservem
boas relações, e prestar ás famílias
e senhoras paulistas assistência dc
toda sorte, que porventura necessi-
tem.

A primeira directoria, cujo manda-
to durará dois annos, ficou assim
constituída:

Presidente, a sra. Maria do Carmo
Ellis Rippcr; vice-presidente, a sra.
baroneza Homem de Mello; primei-
ra secretaria, a sra. Henriqueta Sa-
raiva; segunda secretaria, a sra. Ma-
ria da Gloria Marcondes da I.uz;
tliesourcira, a sra. Zelinda Araripe da
Rocha Lima.

Conselho: as sras. Ovidio Romei-
ro, Ccsario Pereira, Limongi Filho,
Julio Berto Cirio, Pinto Nazario, Tsi-
cloro de Campo3, Antônio Silverio de
Alvarenga, Azevedo Marques, Theo-
tonio de Sá, David Medeiros e Ilida-
lecio de Aguiar.

No dia 17 do corrente, o Grêmio
das Senhoras Paulistas dará no sa-
lão do Centro Paulista um chá dan-
cante, das 16 ás 19 horas, reunião cs-
ta com que iniciará a série que se
propõe realizar.
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Um trabalhador, sendo despedido, assassina um companheiro
e fere tres outros, dos quaes um em estado de
inspirar cuidados — Quatro tiros de revólver —

Tfiulaü.a lo silo
!>r iirestiiln, uma rapa-

Ingere foíto Üósc Ao
IICilftV-SG (,(:.-¦(' I!

rlgn dc "0 nnnos'
arsênico

A portugueza Maria da Conceição, sol-
tclrn, do 20 annns dn edade, residente á
rua .Silva Telles, n. GS-A, nchamlo-so des-
empregada, foi liontem, A noite, A casa

uma faniilla da Villa Mariana, ondedo

0 criminoso foge, mas é perseguido pelo clamor

publico e preso — 0 inquérito policial

Pilhado em flagrante
Furto dc um motor dc um cstubclcclmen-

to de insinuações clecti-lcas
O Indivíduo de nomo Joao Feiro, de 40

annos de edade, morador A rua Alvaren
Cabral, n. 7, penetrando hontem, as 20
horas, na casa do installaçOes electricas
de Borrego Galv&o e Comp., 6. rua Sebas-
tilo Pereira, n. 11, dali subtrahlu mn
motor "Paulista", do fabricação allemã,
do valor de 150$000.

Ferro fol preso em flagrante e recolhi-
do ao xadrez.

As eleições em Aplahy — A ordem não foi
alterada — Offlcio no com mandante
do 2,o batalhão

liogressou de Aplahy, para onde segui-
ra no dia 24 do mez de julho próximo
passado, acompanhado de 26 pragas do
2.0 batalhão, sob o commando do alfores
João Cândido Zananl de Assis, o sr. dr.
Antônio Nacarato, l.o supplente do 2.0
dolegado auxiliar.

O dr. Nacarato fora aquella cidade,
afim do assistir As eleições do directorio
político local e reprimir qualquer altera-
Cão da ordem publica, que se pudesse orl-
çlnar dentre os partidos oloitoraos,

Felizmente, as suas dlllgonclas foram
coroadas do completo êxito, como se vC
de seu officlo abaixo, dirigido ao com-
mandante do 2.o batalhão:"Em chegando da çommissão para a
qual foram designadas vinte e cinco pra-
cua do vosso batalhão, sob o commando
do alferes João Cândido Zananl de Assis,

«•fizessem mister para a manutenção da or-
fizesse mister para a manutenção da or-
dom na oidade de Aplahy duranto as elei-
ções que ali se realizaram cm 30 do mez
próximo passado, cumpre-me agradecer,
muito cordialmente, a fecunda collabora-
cilo daquelle contingente, na realização
completa desse objeetlvo.

Com verdadeira satlsfacção dovo deixar
aqui consignados os meus melhores elogios
íi. eondueta e disciplina de todos, permit-tindo-mc, porém, destacar, polo brilho
com que so houveram, o alferes João Can-
dldo Zananl de Assis, que por mim foi
designado para a "Barra do Chapéo",
ponto do convergência dos eleitores de
ambos os partidos em lucta, conseguindo
evitai- toda e qualquer manifestação de
desagrado ou tentativa de confllcto, sem
o menor protesto ou ncrimonia; o cabo
Gregorlo de Oliveira, n. 22, da l.a com-
panhla, que tambem se houve brilhante-
monto no mnntonimonto da ordom, no
munioipio do Itaoea, ondo as amencas de
desordem se noticiavam como possíveis.

TransmiUindo-vos estas Informações,
que servem dc motivo para o agradeci-
mento quo vos faço, peco, outrosim, dar
cjiiheclmcnto das mesmas ao alludido of-
fieial,. inferiores e pragas, afim de que o
seu nobro exemplo possa servir do incon-
tivo a. outros, ao tempo em que, mais
uma vez, confirme a maneira galnarda e
r.orrectn por que se conduz toda a Forca
Publica do Estado.

Reitero-vos os protestos de subida esti-
..ia e dlstlncta consideração. — O l.o sup-
nlente do 2.o delegada auxiliar, em oxer-
eleio — (Assigiindo) Antônio Nacarato."

EURSTIIMINE DETUAN
Contra ns enxaquecas.

CENTKO DE PUlLOKOPilIA É LETRAS
Keallza-se hoje, ãs 19 horas o mela, na

sala de aulas da Faculdade Livre de Phl-
losophla e Letras, uma conferência do bi-.
João Stavale sobre o thema "O saudosls-
mo".

no hospital
Um infeliz operário é victlma dc um dc-

snsli-e numa offleina da travessa dos
ISnnilm's

No hospital da Santa Casa de Mi.ierieor-
dlu falleceu hontem o operário José de
Figueiredo, que na manhã de 28 de julho
passado foi victlma do um deplorável de-
sastro nas offlcinas S. Jorge, ti travessa
dos Bumbu'8, n. 2.

O indltoso operário, tendo sido apanha-
do por uma polia, recebeu gravíssimas lc-
sues em varias partes do corpo, notada-
monto na cabeça, tendo sido recolhido ao
hospital com poucas esperanças de sal-
vameuto.

José do Figueiredo era portuguez, ca-
sado, e tinha 42 annos de edade.

Hoje o cadáver serã examinado por um
medico legisla.

A Companhia Nacional Uo Tecidos de
Jutn, no Intuito de dar maior inoremen-
to ft, sua lucrativa industria, iniciou ha
quatro annos, pouco mais ou monos, a
construcção de um vasto edifício no
bairro do Belemzlnhf», destinado A instai-
lação ,_as suas offlcinas, que presente-
monte funcclonam fl. rua da Cruz Branca,
no bairro do Braz.

As obras, que, por clrcumstanclas dos-
conhecidas, permaneceram paradas du-
rante algum ¦ tempo, foram rcemi tadas
ha um anno approximadamente, nellas se
empregando cerca . de 500 trabalhadores,
entro pedreiros, marceneiros o outros, dl-
rígidos pelo engenheiro ' construetor sr.
Paulo P. Darriêro e sob a fiscalização te-
clinica d sr. Mercês Seln,

Tratando-se do uma tão grando agglo-
meração do trabalhadores, não raro so
suscitavam entre elles, como era natural,
pequenos Incidentes, quo logo termina-
vam com a Intervenção conciliadora dos
dlrectores da obra.

Hontem A tarde, porém, um faoto do
Importância relativa, como seja a dls-
pensa do um trabalhador que deixara de
merecer a confiança do mostre do obras,
deu causa a um sangulnolcnto confllcto,
do que resultou ser morto um dos opera-
rios, ficando tres outros feridos, um dos
quaes em estado do inspirar cuidados.

Pouco depois das 14 horas, a Policia
Central recebia communlcação do faeto
pelos apparelhos da Assistência, seguindo
immediatamcnto para o local o sr. dr.
Arthur Rudge, terceiro delegado auxiliar,
o medico leglsta, sr. dr. Marcondes Ma-
chado, e o sr. ãr. Alfredo de Castro, me-
dloo da Assistência.

No grande predio em construcção, para
ondo Jã haviam accorrido varias praças de
policia, alarmados com o trlllai- insis-
tonte dos apitos de soccorro, fol encon-
trado morto o pedreiro Sabbatlno Ml-
gllati, casado, do 32 annos do edade, re-
sldento na villa operaria da própria fa-
brlca, â avenida Celso Garcia, n. 4»5.
Extendldo em docublto dorsal, sobre a
callca, o infeliz trabalhador apresentava
dois ferimentos de bala, nas regiões um-
bellcal e lombar esquerda,

Na mesma dependência das offlcinas,
encontravam-se, ensangüentados, o :nes-
tre-pcdrelro Quarto Pascarolli, casado, de
38 annos do edade, morador A rua «leilo
Horizonte, n. 6; o carpinteiro Máximo
Cunha, casado, de 29 annos, o o pedreiro
Pedro Silverio do Amaral, tambem casa-
do, de 48 annos, estes moradores na villa
operaria, ft avenida Celso Garcia, n. 455.

Os tres trabalhadores achavam-so
cgunlmcntc feridos a bala do revólver,
sondo Quarto Pascarelll, ao lado direito
do thornx e na região lombar direita, fe-
rlmentos esses penetrantes das respectl-
vas cavidades; Máximo Cunha, na mão
esquerda, a Pedro Silverio do Amaral, na
face anterior da perna direita.

Ao tempo que o medico leglsta proce-
dia ao exame cadaverlco e o da Assis-
tenda tratava dos feridos, ministrando-
lhes os primeiros soccorros, a autorlda-
de ompenhava-so cm obter os primeiros
esclarecimentos eobre o faeto.

Em torno do cadáver e dos feridos ora
enorme a agglomoração do curiosos, reu-
nlndo-se aos trabalhadoros Innumeros
populares, qtie aoudiram ft detonação dos
tiros.

Dlfflcll fol, portanto, a tarefa de res-
tabelecer «, verdade oom tal confusão,
chegando a autoridade ao resultado de
que s6 havia um criminoso a punir.

Era elle o carpinteiro Salvador Ga-
lhardo, hespanhol, natural de Malaga,
casado o residente na villa operaria íi
avenida Celso Garcia, n. 455. Tendo com-
mettido o crime, deitou a fugir, perse-
guldo pelo clamor publico, sendo final-
mento preso por seus companheiros
Humberto Rachou e José Rulvo, na var-
zea do Catumby.

Em seu poder foi npprehondldo um re-
volver "Drcadnought", de cabo de ma-
dreperola, calibro 30, armado com seis
balas, das quaes quatro se achavam de-
tonadas, uma apenas picada e uma ln-
tacta.

Galhardo estava levemente ferido na
cabeça, tendo sido medicado pela Assis-
tenda.

Removido o cadáver para o necrotério
da Central, o o criminoso, os feridos e tes-
temunhas para o posto policial do Braz,
o sr. dr. Francisco de Rezende, quinto de-
legado, iniciou lnvmediatamente o lnque-
rito, sõ então se apurando quaes os mo-
tivos determinantes do violento drama de
sangue.

Pelas declarações dos feridos e dcpol-
irentos das varias testemunhas, a scena
criminosa pôde sor assim reconstituída,
em todos os teus detalhes:

O mestro pedreiro Quarto Fuecarelli,
desgostando-so com a Incúria o mau ser-
vIqo do um irmão de Salvador Galhardo,
operário sob as suas ordens, suspendou-o
do serviço ante-hontem, duranto o dia,
serdo mantida a sua resolução pelos che-
fes do. nbra.

Ao anoitecer, por volta das 18 horas,
Pascarolli, achandu-so na venda do Luiz
do tal, fi. avenida Celso Garcia, em fren-
to ao edifício em construcção, ali nppa-
roçou Salvador Galhardo, que, do modo
grosseiro, o interpellou sobre o sou acto,
julgando-o demasiado sevoro.

Quarto Pascarelll, que jft so havia çxce-
dldo na3 libações alcoólicas, deu A inter-
pc-llação do seu companheiro uma res-
posta atravessada.

— Que o não aborrecesse, porquanto
o quo fizera estava muito bem foito.

Begtiltt-KO entro os dois uma discussão,
que se acalorou, tendo Salvador ameaça-
do do morte a Quarto Pascarelll.

Este, temendo que o adversário effe-
ctivasso as suas ameaças, porquanto era
Indivíduo do maus bofes, levou o faeto
ao conhecimento do engenheiro chefe das
obras, do modo quo, fls 9 horns do hon-
tem, Snlvadot* Galhardo, quando traba-
lhava dosprooecupadamente, recebeu a
communieação do que estava despedido
do serviço.

A noticia exacerbou profundamente o
animo de Galhardo, que, rosmungnndo
uma ameaça, abandonou os instrumentos
do trabalho, retirando-se da obra.

A's 14 horas-, quando jft parecia esquo-
cldo o Inddcnto qua determinou a dis-
pensa do trabalhador, eis que surge Sal-
vador Galhardo, em attitudo aggressivn,
vociferando impropério» contra os dirl-
gentes da obra e especialmente contra
Quarto Pascarolli, do quem dizia desejar
beber o sangue gotta a gotta.

Pascarelll, ante a ameaça, que elle Jul-
gou uma fanforranada do seu antagonis-
ta, abandonou inimedlatamente o traba-
lho, vindo ao encontro do Galhardo. Es-
te recebou-o Insolentemente, arremos-
sando-lhe um tijollo. Pascarelll respon-
deu A aggressão da mesma fôrma, ferln-
do o adversário na cabeça.

Vondo o sangue correr-lhe polo rosto.
Galhardo possuiu-se de uma verdadeira
fúria o, sacando do revolver, desfechou
o primeiro tiro.

Vários trabalhadores procuravam dos-
armal-o, entro elles Sabbatlno MIglIati;
Mas Galhardo. dosvencllhando-se dos
braços quo o agarravam, desfechou o fio-
gundo, o terceiro o o quarto tiros, ãs cê-
gas, eomo si tivesse o desejo de eliminar
um a um, todos os trabalhadores da obra.

Sabbatlno, mortalmente ferido, camba-
loou o cahiu, emquanto Quarto Pascarel-
11, Máximo Cunha e Pedro Silverio do
Amaral, tambem attlngldos por bala,
eram amparados por seus companheiros.

Percebendo dopois que negara o quinto
tiro, Galhardo deitou a correr, persegui-
do por um grupo do trabalhadores, sen-
do finalmente preso na várzea do Ca-
lumby.

O criminoso, interrogado no posto po-
licial do Braz, pelo dr. Francisco do Re-
zende, 5.0 delegado, confessou o seu cri-
me, dando effeetlvamento como origem
do faeto a clrrumstnncla do ter Pasca-
relll suspendido do Berviço um sou Irmãn.
A' noite. Indo ft venda de Luiz de tal,
ali encontrou Pascarelll alcoolizado e com
elle travou discussão.

Hontem, finalmente, quando trabalha-
va dcspreoccupadamenle, fol sdentlfica-
do da sua dispensa. Era evidente quo
Pascarelll o havia intrigado com a adml-
nistrnção das obras, sondo, portanto, o
responsável pelo quo lhe suecedera.

A's 16 horas, indo ãs obras procurar
Manuel Gomes, encarregado do serviço de
carplntaria, enoontrou-se com Pascarolli e
foi o bastante para que perdesse a cabeça.

No inquérito dopuzeram varias testemu-
nhas, dentre as quaes Máximo Cunha,
Humberto Rachou e Manuel de Almeida,
todos trabalhadores da obra.

Essas testemunhas nenhum pormenor
adeantnm ao jfl conhecido pelo leitor.

Hojo prosegulrã o inquérito no posto
policial do Braz, devendo ser autopslado
o cadáver de Sabbatlno MIglIati pelo me-

.dico leglsta dr. José Libero.
O Inquérito ficara, concluído dopois de

amanhã, passando o assassino pelo Gnbl-
neto de Identificação, afim de ser recolhi-
do á, Cadeia Publica.

imaginava encontrar eullocição.
Como não lograsse o seu Intento, a de;i-

atinada rapariga comprou uma doso do
arsênico numa phiu-macla daquelle balr-
ro o, recolhendo á cnsa, ingeri'! o tóxico.

A's 21 horas, a Asslst.rncla fol chama-
da jinra prestar soccorros a Mnria dn
Conceição, cujo eslado foi considerado
grave.

Depois ilo receber os primeiros ouida-
dos médicos do sr. dr. Luiz Hoppe; Mnria
da Conceição fol Internada no hospital
da Santa Casa do Misericórdia.

C.itgr.sse k Pecuária
O sr. conselheiro Antônio Prado, presl-

dento da Companhia Frigorífica o Pastoril
de Barreto,*., officiou ao dr. Silva Tolles,
prosldento da Sociedade Paulista do Agrl-
cultura, nos seguinte, termos:"Accusnndo o recebimento do officlo de
v. exc, do v do julho próximo passado,
participando a convocação, para 18 do se-
lembro próximo, do um Congresso do Po-
cuarin, tenho a honra do comniiinlear-lhe
quo a Companhia Frigorífica o Pastoril
acceita o eonvlto quo v. exe. lhe dirigiu,
prnmettcndo fazer-se representar nessa
assemblea. Cordiaes saudaçOes."
——— í_>-

ÍTvi mat fl

informações
Avisamos nos nossos dlstlnclos a?sl-

enanlcs, que nos honram crim us suas
prezadas oi'(".cns, qiic lodo c qualquer pe-
dldo dc Informações, compras o clc, que
tenham de ser olitldn.q fórn do perímetro
contrai dn ddnde, DEVE VIIt ACOMVA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESíiA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

Aggressão a faca
Um iireto investe contra n snn amante,

nrmado dc uma fnen, e férc-a grave-
mente.

O preto Etelvinii Gomes, morador a ruu
Tocantins, n. 29,, iesavlndo-se, hontem, ãs
.'.ti horas, com sua amante Maria Fran-
cisca, cozinheira, de 22 annos de edade,
aggredlü-a, armado de faca, produzindo-
lhe dois graves ferimentos na região sub-
elavicular esquerda, penetrantes da cavl-
dade thoracica.

Aos gritos da offendida, acudiram di-
versos vizinhos, que effeciuaram a prisão
do criminoso.

Maria Franclsca, interrogada na policia
nelo sr. dr. Arthur Ritdge, terceiro dele-
gado auxiliar, quo tornou conhecimento
do faeto, declarou quo seu amante con-
versava amavelmente, quando, de súbito,
foi acommetlido dc um aecesso, enchen-
do-a do surpresa.

A offendida, foi Internada no hospital
da Santa Casa de Misericórdia.

Está aberto inquérito sobro o faeto.

¦_*-!lllt_W!]eW-i«^

noZrianon
'concerto orchestral

diariamente
das 20h ás 2b horas

Instituto Histórico
O Instituto Histórico e Geographleo ef-

fcctunrá hoje, em sua sede social, A rua
Benjamln Constnnt, n. 40, n primeira ses-
são regimental do presente mez e 15.a «lo
corrente anno.

Na segunda parte da ordem dos traba-
llios o societário sr. dr. AffonBO A. de
Freitas iniciará o curso de estudos sobre
a demopsychologia paulista, tratando dou
usos e costumes peculiares A velha Paull-
céa.

O dr. Baptist- * ^mão prosegulrã na
leitura do tr ''..— "A forma-
ção da fanf ii\

Instituto VãGCinogenico
Durante o mez de julho próximo findo

esto Instituto distribuiu 42.240 tubos com
polpa vacciniea, sendo: ft Dlrectoria, do
Serviço Sanitário 40.000 e a particulares
2.240.

Dc l.o do janeiro do corrente nnno a
31 de julho ultimo o total dos tubos dis-
tribuidos elovou-so a 287.550, sendo: ft
Dlrectoria do Serviço Sanitário 283.500 e
a particulares 4.01,0.

LOTERIAS
LOTÍ'IIIA FEDERAI/
(Extraoção de hontem)

30752 lü:000$000
37267  S:O00$00O
0344  1:500*000
25800  1-.OO0S00O

LOTERIA DO ESTADO DE S. PAULO
Resumo dos prêmios da 084.a extrac-

ção, 201.a loteria do plano n. 25, realiza-
da em 4 dc aitosto de 1910:

.(

Prêmios de 20:0OO$00O'a 500?000
1031 20:000$000
28201 -.; 2:000$000
32548  1:500$000
029  1:000$000

30050  1:000*000
5958 _0()$II0(I
7320  500$000
17555  500$000
32097  , . f.00.000
68227 500.000

15 prêmios de 200ÍOO0"
1579 — 5.179 —. 11250 — 14060

20208 — 25337 — 40Ò9S — 44445
45157 — 45282 -— 46767 — 50047
51109 — 54357 — 59-119

23 prêmios de 100$000
743 — 8641 — 8783 —- 11004

12934 — 14143 — 16710 — 16915
19286 — 22844 — 30776 — 30802
34033 — 37710 — 37983 — 53403
54910 — 65089 — 55519 — 55913
57718 — 58388 — 59579

Approxlmações
18030 e 1.8032 . . . 200.000
38260 e 38262 . . . 150.000
32547 e 32549 . . . 100*?000

Dezenas
18031 a 18040 . . 60$000
38261 a 38270 . . 40$000
32541 a 32550 . . 305000

Centenas .
18001 a 18100 . . .. 8.000
38201 a 38300 . . ,, C$000
32601 a 32600 ... 4.000

Torminaçtles
Todos os numoros torml-

nados em 31 tem ... .< 45000

Sr. ,\8SlKiiuiito 6985 — Ipaiissu' — Os
bilhetes seguiram em carta registada.

Sr. Manuel Alves Cnrtez Valente —
Descalvndo — A ordom do pagamento te-
rã expedida na próxima semana. Espero
carta.

Sr. Leonclo Salustinuo — Pinheiros —
Está sendo providenciado. — Aguarde
carta.

Sr. Amador P. de Almeida — Itaborã
A Importância foi recebida o ou paga-

mentos cffictuados. Os recibos s'.-Enirani
acompanhados de carta.

Sr. Asslgnniito 13785 — Avaré — O
preço do preparado Incluindo o porte k
do 750OO. Segue carta.

Sr. Josó Cupcrtino Botto — Monte Al-
lo — Pelo correio de hontem, seguiu re-
icistada a portaria do licença com a qual
devolvemos em sellos o saldo a seu fa-
vor. Espere carta.

Sr. Francisco José dos Símios Rulvo —
Lorona — Respondemos a sua carta
de 2

Si Gennaro dc Abreu —¦ Pyramboia
- Segue carta.
Sr. Antônio Paulino A. Botelho — Ibl-

tinga — A carta e a procuração foram
hontem recebidas. Logo quo o negocio
soja liquidado, serft feita a devida com-
municação.

Sr. Antônio Caixeta — Vargem Grande
O consulado a que se refero vai fazer

a devolução do documento na proxlmn
terça-feira. Os certificados dos registos
que nos enviou ficam ft sua disposição.

Srn. d. Silvina Veigas dc Oliveira —
Rio Claro — A portaria de licença estf.
prompta.para ser retirada o paga 11J700
de sellos, fora o registo, pelo correio.

Sr. Cartolano — ? — Sempre que es-
crever, convém pOr na carta o nome do
logar em que reside. Os papeis a que se
refero em carta do l.o, estão cm anda-
mento, convindo-lho acompanhar os actos
officiaes, para certlflcar-se do despacho.

Sr. A. B. — Dois Córregos — O melhor
que so encontra presentemente na praçt»
vale 35500, inclusive o porte.

Srn. professora Dòlorcs Rovorsl — Ja-
caré — A certidão de que trata sua carta
do 24 do mez passado, Jft estft prompta.
Envie a importância para registo pelo
correio.

NOTA IMPORTANTE — Os ürs. n?Hl-
trnniitcs que desejarem resposta por car-
ta, deverão enviar o sello para o respe-
ctlvo porte. Tambem deverão remetter
sellos pnrn remessa, pelo correio c regls-
tados, dos titnlos de nomeação, portarias
do Jlcctiça o outros documentos. Sem esla
formalidade não nos responsabilizamos
pela cxactldun do serviço. Pura as re.-»-
postas, por esta secção, poderão os sr?
asslgnantce designar iniciaes sob ns
quaes desejem occullnr os seus nomes.

Outrosim, para mais brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão elle.«-
ser feitos, separadamente c em caria dl
rljida & "Secção de Informações". Os pe-
dldos que vierem em cartas, [ralando de
outros assiimplos cxtranlins ti esta "See-
ção", forçosamente terão dc ser demora-
dos.

Secção
Judicia

'Fri5.._._..l do tBnvy
Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-

quita; promotor, sr. dr. Mario Pires;
escrivão, sr. Siqueira Reis Júnior.

O Tribunal do Jury não funecio-
nou hontem, por falta de numero.

A requerimento do sr. promotor e
do dr. Álvaro Teixeira Pinto, que
pronunciaram sentidas e justas pa*
lavras sobre a individualidade do sr.
dr. Dinaníerico Rangel, o sr.. presi-
dente mandou inserir há aeta um
voto de profundo pesar pelo seu in-fausto passamento,

t"0_'..__. Crl..ih.i.l
Primeira vaia — Juiz, sr. dr. Ado!-

pho Mello — Foram pronunciados
no artigo 266, paragrapho 2.0, do Co-
digo Penal, de accõrdo com a lei :i.
2.992, de 25 de setembro de 1915.
Heitor Macedo de Campos, riccu-
sado do crime de attentado ao pu-
dor, e Manuel dos Santos, tambem
conhecido por Manuel Simões, poi
crime de ferimentos leves.

 Poram impronunciados Joa*
quini Mendes de Leuzi, José Ama-
ro. Francisco Mathias e José Martins
Netto, que estavam sendo processa-
dos por crimes de ferimentos leves.

1 O sr. juiz das execuções cri-
tninaes mandou expedir alvará de
soltura a favor dos sentenciados José
dos Santos, José Francisco de Oli-
veira e Benedicto Marques, que cum-
priram a pena de 22 dias e meio de
prisão cellular a que foram conde-
ninados, por contravenção do* artigo
329 do Código Penal.

Terceira vara — Juiz, sr. dr. Gas-
tão de Mesquita — foram pronun-dados: (iiuo Berlim, por crime de
ferimento-, leves; Ângelo Cesare ou
Feliqé Ruggicri, por crime de furto,
e Roberto Jayme Pinto, por crime de
morte.

-— Foi coiídcniint.lo a 22 dias e
meio de prisão cciltilar o menor des-
occupad.o Gabriel llcnto de Oliveira.

Primeira promotoria — Promotor,
sr. dr. Ulysses Coutinlio — Foram
denunciados: Orlando Avcrsa, como
incurso no artigo 268; Antônio Piií-
to Segundo e Henrique Alves, acett-
sados de crime de ferimentos cui-
posos; José Bomtcmpó, aceusado de
crime de ferimentos leves, c Leonel
Penna; por crime de furto.

—^— Foi requerido o archivamento
do inquérito policial instaurado so-
bre o incêndio da fabrica de tecidos
de seda "Ítalo-Brasileira".

Terceira promotoria — Promotor,
sr. Mario Pires — ['"oram denuncia-
dos: Gino Bertini, João Antunes e
Arnaldo Rocha, por crime dc feri-
incntos leves.

 Foi offerecido libello contra
Paulo Valcntino, denunciado por cri-
me de ferimentos graves. O sr. promotor opinou pelacondémhação de José de Oliveira a
22 dias e meio, c pela internação dos
vadios reincidentes Felinto Arthur
Pereira e Magno Antônio da Silva,
na Colônia Corrcccional.

Quarta promotoria — Promotor,
sr. dr. Roberto Moreira — Foi de*
nunciado o allemão Ernesto Tizer
como incurso no artigo 362 do Codi-
go Penal.

¥m'.im Civel
Segunda vara — O sr. dr. Martins

dc Menezes, juiz de direito da se-
gimcla vara civel e commercial, pro-feriu hontem, entre outras, as se-
guintes decisões:

Mandando processar os embargos
de terceiro senhor e possuidor, apre-
sentados pelo dr. Theodoro Baycix,
sobre um terreno arrecadado no pro-cesso dc João Terraciano;

recebendo os embargos d/e Antônio
F. Tarrio, no executivo cambial quelhe move João Gomes da Vinha, e
assignando a este o prazo de cinco
dias para contestação;

mandando ouvir o sr. curador fis-
cal_, no inventario de Elias Cito!*: de
Oliveira;

mandando a viuva inventariante
fazer as ultimas declarações, e dizer
sobre as avaliações os herdeiros e o
sr. procurador fiscal, no inventario
de Vicente Picerini;

indeferindo o pedido de Francisca
Falcão, para, por si ou por procura-
dor, não habilitado, como advogtdo
ou solicitador, assignar petições, ar-
ticulados, ou allegações na acção de
prestação de contas que lhe move O
dr. Bento Vidal, visto a supplieante
não ter provado nenhum dos casos
previstos 110 artigo 103, "infine", do
reg. n. 137, de 1850;

mandando tomar por termo a ap-
pellação de Antônio Pacheco, da ssn-
tçnça que julgou procedente a acção
civel que lhe foi proposta pelo me-
dico João Silveira.

Appellação— O sr. dr. Manuel
Polycarpo de Azevedo, juiz da ter-
ceira vara civel e commercial, negou
provimento á appellação interposta
por José Ferreira Ramos, da senten-
ça do juiz de paz da Liberdade, que
o condeinnoii a pagar a d. Maria da
Graça a importância de 409$.

m/_r¥Tr_n

Actos officiaes
SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, fol suspenso do
exercício dc seu cargo, por 2 mezes, o
adjunto do grupo escolar de Dois Cor-
regos, er. Francisco Pedro W«-y.

 Foi dispensado, por abandono do
cargo, de substituto effectlvo do grupo
escolar de Tambahn', o sr. Attilio Ognl-
bene.

 Foi exonerada, a pedido, a pro-
fessora d. Josephlnn. de Toledo, do cargo
de substituta effectiva do grupo escolar
de Tietê.

¦ Foram nomeadas oòmmlssões ma-
dicas para lnspecclonar, na Dlrectoria do
Serviço Sanitário, as seguintes adjuntas
do grupos escolares:

No dia 7, dd. Noemia Guiomai* Ferrei-
rn, do do Itararé; Dinornh Alves Vftlllne,
do de S. Manuel; Giomar Ferraz de An-
drade, do de "Dr. Padua Salles", de
Jahu';

no dia S do corrente, dd. Virgínia San-
tahgelo, do do Pary; Alzira Sousa Qodl-
nho, do de Indaiatuba; Iilsoleta Ceslau
de Moura, do de Atlbaia, e José redro da
Silveira, director do grupo de Piraoaia;

no dia fl do corrente, Benedicto de Al-
cantara, do de PIracala.

 Foram nomeadas commissSes me-
dicas para lnspecclonar os professores
.Toflo Vieira da Silva e Coriolano Mnr-ei
Monteiro, no dia 10 do corrente, as 1.1 ho-
rns, na Directorla do Servio." Sanitário.

Foram nomeadas:
D. Benedlcta Brlglda de Araujo, para

substituir 11 professora da escola mista
do bairro da Boa Vista, em Cao.apava;

d. Elisa Borba Ribeiro, para substituil
a professora da l.a escola mista, em Ara-
ra quara. Por acto de liontem, fol nomeada
uma comnilssilo medica, para Inspeccio-
nar, no dia 9 do corronto, ils 13 horas, em
uma das salas da Dlroctorla do Servlgo
Sanitário, a profossora da Escola Modelo
de Itapetininga, d. Dlnorah Fonsecn, quo
requereu licença.

— Foram concedidos 15 dias de U-
eença a d. Durvallna Ferraz, adjunta do
grupo escolar modelo de Botucatu'.

 Licenças concedidas a adjuntas da
grupos escolares:

Do quatro mezes, a d. Brasilina da Silva
Fonseca, do l.o do Braz;

de tres mezes, a d. Margarida França,
do de Dois Córregos;

de 45 dias, a d. Maria Conceição Leito
e Silva, do de Orlandia;

de um mez, a dd. Esther Pereira Ba-
ptista, do da Penha; Marieta Leitd
Evbank, do 2.o de Rio Claro, e Anesle
Slnrtins Bonilha, do "do Cambucy.*

JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
Foram despachados os seguintes re*í

«luerlmentos:
De A. M. Bandeira de Abreu, desta ca-

pitai, datado de 30 de junho. — Nao na-
vendo conveniência na acquislção propôs-
ta, nada ha a attender;

do sr. juiz de direito da comarca de
Santa Isabel, bacharel João Bernardino
César Gcnzaga. — Complete o sello da
petição;

do promotor publico da comarca de 8»
Simüo, bacharel Ary Ccsar Lobo, pedindo
autorização para gosar 15 dias de ferias,
re-julamcntares, a contar de 5 do corr«MJ-
te. — Sim;

de Julio Alves Cabral. — Indeferido;1
de José Antônio (2.o). — Indeferido, fí

vista da informação da Força;
de Eduardo Augusto. — Concedo;
de Francisco Sandoval de Franco, ra^

sldento em Itacurussá, do Estado do Rio
de Janeiro. — Selle devidamente a petl-«
ção, querendo;

de Gregorlo Antônio da Silva, sentem
ciado recolhido íi. Penitenciaria da capl*i
tal. — Indeferido.

.
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iPreteiílo licip TRIBUNAL 1: II
Dlrectoria Cíeral CAMAUA CIVIL

ElXPIilDtENTE DO DIA 4 DIS tVGOSTO
DE 1916

ACTO N. 958, DE 4 DE AGOSTO DE 1910

Abre um credito ile 0:000*3000,

Hiipplcmentijr li verba "Exerci-

olos Findos", do orçamento vi-

genlo.

O Prefeito do Município do S. Paulo,
usando dns attribulções quo lho são con-
feridas por lei, o de accOrdo com o artigo
14 da lei n. 1.920, de 30 de outubro de
1915, resolve abrir no Thesouro Munlcl-
pai um orodlto dè 6:0008000, supplomen-
tar a verba «Exercícios Findos", const-
gnada no paragrapho 12 do nrtigo S.o da
let' do orçamento vigente, por conta do
saldo a se verificar ao encerrar-se o oor-
rento exorclclo financeiro.

Prefeitura do Município do S. Paulo,
'4 

de agosto de 1910, 363.o da fundação
do S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Litls P. ilo Sousn.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

Transmlttiram-se A Câmara os orçamon-
tos organizados para o serviço do ajardl-
namento do largo Guanabara, sendo o
primeiro na Importância do 11:142$000 e
o segundo na de 11:9921*900.

—— Autorizou-se a despesa de 5G9*>000,
oom o sorvlço de construcção do duaR
boceas de lobo na travessa do Cemitério.

—— Requorlmontos despachados:

Do Gullliermo P. da Silva, Ângelo Fal-
getano, dr. Francisco de Paula Ramos
de Azevedo, Cláudio Argote, Abrahão Bul-
lentlnl, Augusto Merllm, Glno Plnotti,
Virgílio Rochettl, pedindo approvação de
plantas, — A' Dlrectoria de Obras e Via-
gtto, para os devidos fins;

de Atalla Blanchl Teboldl, João Josí
Sos Santos, pedindo certidão. — Certlfl-
tiue-se o que constar;

da Companhia Industrial de Ribeirão
Pires, pedindo prnzo. — Como requer;

do Gualtor Meira de Vasconcellos, pe-
dlndo férias. — Sim;

do Jullo Vicente Ribeiro, pedindo llcen-
ça; Francisco Zoccólo, sobro oxhumaçrto.
•r— Sim, em termos;

de Antônio Nazzaro, pedindo prazo;
Luiz Hlppolyto, pedindo pagamonto por
dlfferonça do preço de cimento. — Inde-
ferido;

de Luiz Padulii, sobro Imposto. — Como
requer;

do Rita Magalhães e Irmã, Loonardo
Lotufo o Irmãos, Zen-ener Bulow o Comp.,
Natalino Pasquale, Carmine Raphael Pet-
ter, Oustavo Xavier Scheibcr o jVntonlo
Tliggio, sobre Imposto. — Reduza-so o
lançamento, do accOrdo com a proposta:

de Maria Rizzo o Paulo Schiffl, sobre
lançamento. — Cancelle-sc o lançamen-
to: '

tio Eduardo Serra, sobre Imposto. —-
Pugno o Imposto relativo ao prlmolro se-
mostro;

de Podro dos Santos, sobre impoBto. —
Sim, de accordo com a proposta;

do Raphael Ferrara, sobre imposto. —
Roduza-sc o lançamento.

 As turmas da Dlrectoria tle Obras
e Vlação, para o dia 5 do corrente mez,
foram assim distribuídas:

Turma de ealcetelros:
Rua da Moõcn, 6 cnrcetelros, 5 serven-

tes o 1 carroça, reposição.
Rua Cruz "Branca, 5 ealcetelros; 6 ser-

vontes e 1 carroça; reposição. / '

Rua General Osório, 5 calcetelrbs, 6
serventes e 1 carroça, reposição.

i Avonlda Tiradentes, 5 .calcotolros, 4 sor-
Ventes o 1 carroça, reposição.

Rua Domingos do Moraes, 5 ealcetelros,
•1 serventes è 1 carroça, reposição.

Praça João Mondes, 5 ealcetelros, 4
•serventes e 1 .carroça, reposição.

Rua Aurora. 7 ealcetelros, 7 serventes
e 2 carroças, reposição.

Diversas ruas, 5 ealcetelros, 4 serventes
e 2 carroças, ligações do água e gaz.

Porto Onnlndí, 2 giiardns.
Turma ãe macadàm:
Rua Addock Lobo, 2 feitores, 10 ope-

rarios e 3 carroças, recomposição de mac-
adam.

Avenida Municipal, 1 feitor, 6 operários
e 2 carroças, recomposição de macadam.

Turma de trabalhadores:
Almoxarlfado, 2 operários, guarda o ar-

munição de materiaes.
Gontro dn cld de, 7 operários o 2 car-

r-oons, reposição de calçamentos espe-
clues.

Rua Anhangiiera, 1 feitor, 6 operários
e íi carroças, aterro de galeria.

' Rua Monte Alegre, 1 feitor, 10 opera-
rios o 2 car. çiis, regularização.

Rua Manuol Nobrega, 1 feitor, 9 opera-
•"los o 4 carroças, regularização.

Rua Cubatão 1 feitor, 11 operários e
carroças, regularização.

 Inspectoria Gorai de Fiscalização,
do agosto de 1916:

. Foram multados:
Pelo dr. Gabriel Mauge, Glolo Ângelo,

Luiz Galuccl, Constantlno Grandln r Do-
mingos Capallnghe, todos A alameda Cie-
volaml, 44. em ,1$000, cada um, todos por
infracção do arl. 142 do Código de Pos-
turas; pelo fiscal João Salerno, a baro-
noza de Arary, A rua Tolanda (Villa
Operaria), em 105000, por Infracção do
nrt. 81 do Código de Posturas; pelo fiscal
Bernardo R. r.atto, Ada Donaãelll, A rua
Barão de Itapetlnlnga, 52, cm 30$000, porInfracção do art. 147 do acto 849.

Foram Intimados:
Pelo fiscal Adonyram de Vasconcellos,

Miguel Casélla o Carmo Del Chiaro, para
mandarem extinguir os formigueiros
existentes nos terrenos de que são pro-
prlolarios, silos, respectivamente, as ruas
Conselheiro Saraiva, Junto ao n. 64, e
Duarte de Azevedo, em frento ao n. 95;
pelo fiscal JosC* Parente, Alfredo Ferrei-
ra, para mandar extinguir o formigueiro
existente nos fundo3 do prodlo de sua
Jiroprledado, sito ft rua Appeninoa, 9, sob
pena de multa.

 Acham-se approvadas na Dlrecto-
ria de Obras e Viação as seguintes plan-
tas:

de Alberto Carmona, para collocar uma
Vitrina A rua da Liberdade, n. 26;
i de jVntouio Mondunl, para construir
um tapume A rua Conselheiro Car-
rão, n. 32;

de Carlos Aurichio, para construir um
predio A rua Palm, n. 48;

da Companhia de Industrias Textls,
para abrir duas janollas A rua Brigadeiro
Gàlváo, n, 1Í9;

de Fortunato Goulart, para reformar
um prodlo na avenida Celso Garcia,
n. 42;

do dr, Francisco de Paula Ramos de
Azevedo, para construir um muro na ave-
nlda Paulista, n. 137;

de Genaro Spina, para construir um
muro A rua Arruda Alvlm, n. 26;

de Gama Figueiredo o Comp., para con-
strulr uma parede Interna A rua Gene-
ral Osório, n. 51;

dc Manuel Bernardo, para chanfrar
guiar A rua Espirito Santo, n. 48;

do Sante Bertolazzl, para abrir um
portão A rua Arthur Prado, em frente
ao n. 78;

de Cesare Nischl, para construir um
ajredlo em Osasco.

 Dovem comparecer na mesma Dl-
rectorla, para esclarecimentos, oa era:
Antônio Pereira Marques, Sociedade de
Produetos ChimicoB "L. de Queiroz", Sai-
vador Cyrlllo, Salvador Flori, Jacob
Kuhn, José tia Silva, V, Spisso o Comp,

Sessão ordinária em 4 de agosto de
1916.

Presldonte, o sr. ministro dr. Xavier dc
Toledo.

Secretario, o sr. dr. Luiz de Araujo.
Passagens do mitos

O sr Saldanha ao sr. R. Sotte, as oi*
veis 7381 do Amparo, 8453 do Rio Preto,
7981 e 8178 da capital.

O sr. R. Solto ao sr. Whllaclccr, as cl-
veis 8144 dc Bauru', 8170 do Santos, 7980
o 8395 ila capital.

O sr. Morelz-Sohn ao sr. Sorlano, a cl-
vol 6588 da capital o ao sr. Urbano, as
cíveis 7540 do Piracaia, 7892 do Caplvary,
8196 o 5986 da capital.

O sr. Urbano no sr. Sorlano. as eiveis
7681 tia capital, 0398 do llilllngn, 7123 de
Campinas e 8150 de Bobedburo.

O sr. Sorlano ao sr. Saldanha, a eivei
7001 da caplttl c ao sr. Vicente, as cl
vel!) 6969 do Barretos, 7922 do Santos,
7834 do S. José do Rio Pnrdo, 7295 e
8122 da capital; o sr. Vlcento uo sr, Snl-
diinlia, as cíveis 7300 o 6881 da capital c
ao sr. Moraes Mello, ns cíveis 8158 de
Batntaes, 8078 dc Mocòca, 7991 de D«iia
Córregos, 7713 do Rio Claro, 7088 do Ita-
tiba, 8148 da capital e 8114 dc Santos.

O sr. Moraes Mollo ao sr. Saldanha, n
eivei 7272 dc Santos,

O sr. Wliitacker ao sr. Saldanha, as
cíveis 7247 o 8230 da capital e Santos,
o ao sr. Morctz-Sohn, ns cíveis 8470 dc
Santos, 7663 ila Friinea, 7759 ds) Piedade,
8275 de Soccorro, 7900 de Limeira, 8206
do Rio Trelo, 8125, 8107, 7437 da ca-
pitai.

O sr. procurador geral do Estado dou
parecer nas eiveis 8301 da capital, 8017
de Siinlii Rita do Passa Quatro e 7270 de
S. José do Rio Pardo.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr. ministro Rodrigues
Sctto:

N. 7301 — Capital — Embargantes, Al-
fredo de Oliveira Campos e outros o Ma-
nuel Carreira Rey Junlor e outros; em-
Largados, Manuel Carreira Rey e ouiros
o Jncintlio Osório Lúcio e Silva — Rojei-
laram os embargos unanimemente,

Relatados pelo sr. ministro F. Whl-
lackor:

N. 7617 — Caçapava — Embargantc,
Benedlcto Gurgel do Amaral, invontnrlan-
to do espolio de José Francisco Teixeira;
embargada, d. Maria A. Teixeira—Julga-
ram a desisloncia por sontença.

Relctatlos pelo sr. ministro Moraes
Mello:

N. 6512 — Capital — Embargantes, Jo-
sé do Paula Moraes o sua mulher; em-
bargado, o espolio do conego Joaquim
Franco de Camargo — Rejeitaram os em-
bargos, unanimemente. — Impedidos os
ars. Urbano Marcondes e F. Saldanha.

N. 6589 — Batntaes — Embarganto, o
espolio dc Joaquim Santlngo; embarga-
do, JosC* Simões de Lima. — Receberam
os embargos em parte, contra o voto
do sr. Urbano Marcondes que recebia
Intotum — Impedidos os srs. Sorlano e
Whitnckcr.

Appellações cíveis
Relatada pelo sr. ministro F. Salda-

nha:
N. 8008 — Santos — AppeÜanles, José

Fernandes da Silva e seua filhos menores
Impübercs; appellada, d. Manuela da Sll-
Va Cortez — Negaram provimento.

Relatada pelo sr. ministro Rodrigues
Sette:

N. 8076 — Ribeirão Preto — Appellan-
te, Francisco Maximlano Junqueira; ap-
pellado, José Bonto Ferreira Varalongo.

Negaram provimento,
N. StSl — Capital —Appellantcs, Ra-

phael Russo e sua mulher; appellado,
Domingos Agnello. — Negaram provi-mento, contra o voto do sr. Moretz-Sohn.

Relatadas pelo ar. ministro F. Whl-
tacker: - - ¦

N. 8250 — Capital — Appellantcs, dr.
Desiderio Stapler e sua mulher; appella-
da, a. Câmara Municipal. — Negaram
provimento,

N. 8337 — Capital — Appellantes, dr.
João Martins de Mollo Júnior e Antônio
de Barros Poyares; appellados, os mes-
mos acima. — Negaram provimento a
appellação do réo por unanimidade de
votos, o deram provimonto em parto a
appellação do autor, contra o voto do sr.
Urbano que mantinha a sentença tam-
bem nesta parte,

Relatadas pelo sr. Vicente do Carva-
lho:

N. 8066 —• Capital — Appellante, Fran-
cisco Mole, por seu procurador; appella-
do, Antônio Sagulo. — Negaram provi-mento.

N. 8115 — Caplvary — Appellante,
Thomé Damos e sua mulher; appellados,
Romão Francisco da Silva e sua mulher.Negaram provimento.

Relatada pelo sr. ministro Moraes Mel-
lo Júnior:

N. 8098 — Capital — Appellante,
Companhia S. Bernardo Fabril; appella-
do, Cotonlficlo Rôdolpho Crcspl.  Não
vencida a materin de nullldade, deram
provimento unanimemente.

— Na primeira sessão desimpedida se-
rão Julgados o.s seguintes embargos:

N. 7006 — Bauru' — Embarganle, aFazenda do Estado; embargados, Anto-
nlo Fraga e outro. Relator, o sr. Rodri-
gues Sette.

Julgadas improcedentes as
contas do tcstnmenlciro, não
porte ello ser condciiiiuiilo no
pagamento do qualquer saldo
que nflo tenha sido verificado
cm nova prestação dc coutas
regularmente processada.

Na comarca de Batataea foram julgadasImprocodentea as contaa prestadas por umtestamentelro, que se verificou ter gastoboa parte da herança.
Mais tarde, mandou-se proceder a no-

vns contas, as quaes correram â revelia
do toslamontelro, que foi suspenso da»suas funeções e afinal condemnado ao pa-gamento dum saldo superior a cem con-tos de rela.

Interposta appellação desta sentença,
foi o processo annullado quanto A presta-
ção das novas contas, por ter corrido tu-
multuariamonte. O testaniontclro não fOra
Intimado com o preceito comininatorio da
condomnação nns quo ae apurassem sl as
não prestasse: não lhe foi para tnnto mar-
cado prazo em audiência; e mandou-so
pagar gratificação ao curador de orpharns
e promotor do resíduos,

O Tribunal entendeu que, julgadas Im-
procedentes as contas prestadas pelo tos-
tamenteifo e tendo a respectiva sentença
passndo em Julgado, a condemnação em
qualquer saldo contra aquelle síí poderiadar-se deade quo fossem prestudas novas
contas em processo .regular, cumpridas as
formalidades Ipgaes. E assim, tudo o quese havia praticado depois' da sentença quedecidira sobre as primeiras contas tinha
sido tumultuarlo e nuilo, Inclusive a no-
menção provisória de outro testamentelro.
E como a causa do tal tumulto devia at-
trlbulr-sc ao juiz, o Tribunal condemnou-o
nas custas.

A este accórdam foram oppostoa embar-
gos e o relator delles, sr. ministro Moraes
Mello, concordou com as conclusões da
appellação, oxcepto quanto a suspensão do
testamentelro, que entendia dever ser
mantida, pelo que recebia os embargos em
parte.

O Tribunal concordou com eate parocer,
votando contra apenas o sr. ministro Ur-
bano Marcondes, que reoebla os embargos"ln totum", afim de restaurar a sentença
de primeira Instando. O testamentelro Í0-
ra citado para prestar novas contas o no
omtanto deixou correr o processo & revê-
Ua. SI Irregularidades se deram, nflo pro-
testou o embargado por ellaa. - Depois, elle
tinha sido um delapldador da herança e
estava Insolvavei, eenflo os bens, «ue lhe
foram seqüestrado»}, InBufflcIente» para»
garantia do valor daquella.

Impedidos, os srs. ministros Sorlano de
Sousa e Whltalcer.

, ,.;. :*i,p advogado, quo contraotou
a cobrança, duma dl vldn, mo»
illanto oerln porcoutagom o
pagando o olltuih) ns costas,
o quo, afinal, só cobrou pnr-
to, porque lhe niio n demita-
ram mala preparos, tem dl-
relto & porcentagem devida
polo que effoctlvamcnto reco-
bou o Aquella quo deveria por-
oobor polo quo fosso cobravel,
Bl o seu contracto nüo fosso
quebrado polo cliente, quo
nflo qulz ndeantar ns custas
necessárias para 11 continua-
ção da execução do mandato.

Um advogado contractou a cobrança
duma divida, medianto o pagamento de
20 o|o sobre o credito o adoantando o
cliente os dlnhciros necessários A oxo-
cução do mandato.

A cobrança aé so foz om parte, E como
depois disso o cliente so negasse a adoan-
lar maia dinheiro, o advogado acclonou-o
para haver dollo a porcontagom de 20
o|o sobro o total da divida, viato quo, sl
o mandato não. fOra cumprido "ln to-
tum", Isso so devia no cliente, quo quo-
brott o contracto, nogando-so a fazor os
ndeantamentos precisos para a completa
oxocução do mandato.

O juiz dou ganho do causa, om parte,
110 autor, mandando pagar-lho 20 o|o so-
bro a quantia cobrada. Da sontença, ap-
pellarani autor o réo.

Rolatando o feito, o sr. ministro Whl-
takor notou quo, íl vista do contracto. pa»
recla que a cobrança da divida não se
ultimara por o réo não tor querido adoan-
tar as custns nocessarlas. Sendo assim,
não cabia ao advogado a responsablllda-
do da ruptura do contracto o não podia,
consequentemente, negar-se-lho o diroito
11 ser Indemnizado dos lucros que deixou
tle porcober. Não so provava, no emtan-
to. que todo o credito a recober fosso, do
facto, cobravel. o quo, portanto, o auto-
vioaae a lucrar 20 o|o sobro o total da
divida. Neslna condições, o sou voto ora
dando, om parte, provimento ã appella-
ção do autor para quo na execução se
liqüidasse a indomnlznção a que tlnlin
direito.

O sr. ministro Moretz-Sohn Ia mala
longe, propondo que tudo o que fosso de-
vido ao autor so npurasso na execução.

Por seu turno, o sr. ministro Urbano
Marcondes negava provimento A appella-
çilo O contracto não autorizava o auti"
a receber a porcontagom sinão sobro x
quantia cobrada. E, assim sendo. 11 soa-
tèriçn nppellíida decidira com acerto.

Foi, pois, dado provimento em parte '1
apiiellnção do autor, contra o voto do sr.
ministro Urbano Marcondes,

jV appellação do réo foi negado provi:
mento unanimemente.

• •
A fiilli. tle pagamento do

preço dn compra niio 6 motl-
vo para nuiiulliiçflo tio contra-
cto, salvo provnnilo-so mil lí
por parto ilo comprador;

Numii ncção da comarca tio Caplvary,
om que so podia a annttllação dum con-
traeto do compra o venda por não ter o
comprador pago o respectivo preço, o
juiz decidiu annullnr o ooiitincto, nuo
;:tlo simples faeto do não pagamento,
que apenas daria lognr ,1 cobrança, visto
estar o contracto, lavrada a escripturi
perfeito com a tradição da cousa. — mas
porque o comprador agira dolosamente
quando so furtara íi entrega do preço.

O Tribunal, em grau do appellação.
confirmou a sentença, cujos fundamen-
tos achou iurlillcos.

ai. n.

rio mesmo período . do anno.
pausado . ."'.'". i*-t -.-:e:TV< 11.138

INDUSTRIA
£ COIMIRCIO

fafé
JUNDIAHY, 4
Duiante o dia do hoje foram recebida^

41.570 saccas do café, sendo com destino
a S.* Paulo 3.594 e 37.976 para San-
tos. !

Café baldeado hoje, atô molo dia, pa-
ra Santos, 54.809 saccas, sendo:
Recebidas de Jundlahy (Pau-
lista) 43.584

Recebidas da Bragantina . -.- 1.204
Recebidas da Sorocabana . 5.509
Recebidas do Pary e S.
Paulo 2.511

Recebidas do Braz ...... 1.991

SANTOS, 4
Vendas ....,..- .- v

Mercado fraco. "
Vendas desde l.o do mor, v
Vendas desdo l.o de julho

Nas vendais rwiliziitlas regulou
do 59000 pára o typo 0.

SANTOS, 4

Entradas •,*.-'
Desde l.o do mez
Idem desdo l.o do julho . . 1,
Kxistencia, hoje, em primei-

ra o segunda mãos .... 1.
Média .......-.-.•
Despachadas
Idem desde l.o do mez . .
Idem desde l.o de julho . .
Embarcadns
Idem desde l.o do mez . . .
Idem desde l.o dc julho . .
Passagens ,
Idem desde l.o do mez . .
Idem desde l.o de "Julho ¦. 1,

Sahidas:
Para Europa  -,. -,
Argentina -, ,
Estudos Unidos ¦ -,
Por cabotagem .... ,- -,
Para o Chllo -. .
Para o Uruguay

Em egual data do anno
passado:

Entrados  . •¦• -.-
Desde l.o do mez . . -.- . .-
Desde l.o do Julho 1,
Existência em primeira e

segunda mãos 1.
Média .... •,- ... -. v
Vendas . . . -.- . :.- -.- ;. ••;
Raso ...... -.; ,- v •,;
Despachadas . . , -,- -.- . ¦••
Embarcadas ...... .

ar,. 000

100.000
080.000
o preço

Suecas
46.958

199.628
.440.542

405.446
49.907
35.74a

120.637
852.516
30.639
93.323

708.010
54.809

205.394
465.818

28.700
098

77.217
221.466
539.522

080.548
65.364
26.762

4*1100
29.241
42.457

Total, hoje ...... . . -.- •», í4.909
Anterior '48.434
No mosmo período do anno
passado 18.1TB

Foram recebidas hoje, dui y.».rante o dia, na estação de -**}.* ,
Jundlahy:

Com destino a S. Paulo -.• t 51 8.Í94
Anterior  .-.•¦„*" j.oíj
No mesmo período do anno'

passado , , -,- -,- ,; . 4.467
Com destino a Santos . -,: •« 87.976
Anterior 89.776
No mosmo periodo do anno

Passado  -. . y, 54.922

Total, hoje , , -. . -,; -,; T r :n
Anterior .,..,.,. . .-,,,
No mesmo período do anno
passado y ,: ,,

41.670
48.819

5».87»

8,36
8,3»
8,60
8,52

JIERCiVDOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 4.
Hontom fochou esto mercado oalmo,

oom baixa de 2 a 3 ponto», do feoha-
mento anterior.

Cotações:
Sotombro ......
Anterior ....,- :, >¦ ,-
Dezembro . . y -.- -.; -,-
Antorlor , ,'¦ -,- . -, -,- -,

NOVA YORK, 4.
Hoje abriu este moroado calmo, oom

baixa parcial do 1 ponto.
Cotações:

Setembro . , >: ,- -,- gjg
Dezembro . . ,- t t 8,50

NOVA YORK, 4.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se apathlco, oom os pre-
ços lnnlterados.

Colações:
Setembro , . * ,. T 8,88
Dozembro . , . \; ,- 8,60

LONDRES, 4.
Hontem fechou esto morcado estável,

com os preços Inaltorados, do fechamen-
to anterior,

Cotações:
Setembro . ... , .- ,¦ 4d|8
Anterior , '*,|g
Março  ... 40|t
Anterior .... . . 4919

HAVRE, 4.
Iiontem fechou esto mercado calmo,

com a. cotação nominal do fechamento
anterior.

VISITEM A

LIQUIDAÇÃO AUDAL
da Casa Francoza de

L. GRMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

Bolsa de S. Paulo
OFIMCRTAB EM 4 DE A008TO

Veníls-

ESTATÍSTICA
O supprliuonto visível do mundo, se-

gundo a estatística do sr. Latieuville,
era: .

Saccas
7.894.000
7.085,000
8.291.000

Uni Julho .....
N'o moz anterior . . ,
Em julho de 1916 . .

Segundo a estatística da Bolsa de Nova
York;

Eni Julho , , .
No mez anterior.
Em Julho de 1915

Saccas
8.079,000
7.328.000
8.625.000

Cambio
Ejta merendo abriu hontem firmo, com

os bancos sacando nos extromos de 12
21|32 d. a 12 2:i|:i2 d.

Logo depois di* começados os trabalhos,
o meix*:i,.lo. enfraqueceu, goneralizando-se
nos eatiibeieciniéntòs bancários a cotação
de 12 21|'32 Q, .

Mais. tarde'o mercado afrouxou, roeu-
Siiiid.i os básico.? em geral negócios acima
d.* 12 5|S d., íikkIiii c.ahlndo a taxa ban-
caria, até 12 9'l(i d.

A' tarde, o mercado ora estavol, pas-aandq a ser feito o fornecimento de cam-
bines eiitre(12 9,10 d. e 12 19|32 d.

Nestas condições, o mercado permane-
cou oslnvçl. até íi, hora do encorramonto
dos expedientes nos bancos.

O movimento do dia foi pequeno.

No Rio do Janeiro, o mercado fechou
frouxo, com, os bancos sacando na base
do 12 19|*t2 d,, comprando a 12 11116 d.,
sem offortns de letras.

A' tnxa do 12 5|8, a 90 dias de vista,
sobre Londres, que foi a official de hon-
tem, a libra esterlina vale 19$010, o fran-
co $679 e o marco $713.

A' vista, 12 l|2, a libra esterlina vale
19$200, o franco $687, o marco $687, a
lira $627, cem rela fortes $290 é o dollar*l$035.

CÂMARA SYNDIOAIj
A Câmara,Syudlcal dos Corrotores affl-

xou hontom a seguinte tabeliã:
:'-'"';• 90 d-v. A* vista
Londres 12 5|8 12 1|2
Piu"is 679 087
Hamburgo .... 713 723
Itália j27
Portugal .-.,,, 290
Nova York".-. .' ,, si. 4*035

Extremos:
Contrn banqueiros 12 9|16 12 23|32
Contra caixa matriz 12 9|16 12 23|32
Em egual data do

anno passndo:
Extremos:

Contra banqueiros . 12 3|6 12 7|16
Contra caixa matriz 12 3|8 12 9|16

SANTOS
Curso official do cambio e moeda me-

talllca afflxntlo hontem pela Câmara Syn-
(lical dos Corretores:

90 d-v A' vista
Londres  12 6|8 12 1|2
PnrlR  678 688
Hamburgo ... . 730 740
¦talla  8so
Portugal  to»
Hcspnnha ..... 836
Nova York  4$080
Argentina  1$760
Soberanos ,<,.... 19$300

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de dl-
reltos em ouro, na Alfândega, 12 íl|64 d.

Aglo: 2$103 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
'Catai iio dosconto da -.tjortura do metosdo dcbondroj;

SANTOS, 4
Movimento de café na Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes no dia 4:
Suecas

Existência, no dia 3 ... , 110.075
Entradas, hojo - 5.693

Total
Sahidas, hojo .

Stock, hoje .-¦'•

115.768
918

114.860

caixa de Liquidação
SANTOS, 4 — Cotações do fechamento,

fornecidas as 17 .horas;
Cpmp. Vend.

Agosto . ... -.- , .• ¦. 6$360 t*$875
Setombro ». x :.i r v 6$176 6$200
Outubro . .. i: 2..S1 , 6$126 6*1160
Novombro * * •.» v .• 6$125 6$160
Dezembro ». x v. ;,-, -. 6$126 69160
Janeiro . . 5 v y •* 6$125 6S150

SANTOS, 4 — Telegramma especial
do "Correio".

As cotações do fechamento da Compa-
nhla ReglBtadora e Caixa de Liquidação
do Santos, na base do typo 4, foram as
seguintes:

Comp. Vend.
.; -. 6*325 «$360
,» -. «$125 61160
r. v " ($100 68125
v 61100 ($126
. 6$100 6$125

Agosto x .: a
Setembro :Ã.
Outubro j.
Novembro •. ^
Dezembro .. ;..

S. PAULO, 4.

Hoje* . . . .- . v ,• y -. . . .
Anterior .-.-....-
No mesmo período do anno
passado  .

Entrados pela Estrada Soro-
cabana  .

Antorlor ¦

Saccas
43.534
40.741

64.542

11.275
8.013

Inxit ilo dosconto do llan-
oo da Int-lntoira. , .

l'nxn do dosconto do Ilnn-
oo dn |,*rnnçn. . . .I nxn do desconto do Ilnn-
co dn Allomaiilni . .

2iun do desconto no mor-
endo do l.onnrcs s mo-
«os ...... ,

UAMRIÜ'*:
Nova-york sobro l.ondros,

il vlstn, por I.I,. . .
Novit-York sol.ro Londres,

n HO dp* por 1,1».. -. .
I.isliOHsol.ro l.ondros á vis.

Io, por mil rils . . .
I'nrls soliro l.ondros ll vis-

Ia, por 1,1»
uonovnsoliro l.ondroyl vis-
,, ta, por Mi. Tí . . . .
Madrid sobro Londros, A

vlstn, por l.b. . . .
1'nrls soiito Itália, A vlsla,

po. 100 liras ....
1'nrls sobro llcspnnhn, d

vista, por SOO posotns .
Nova.York Bobro Berlim, A

vlsla, por 4 mnreos. ,

Hontom

6 0|0

6 0|0

6 0|0

Antorioi
*0|()

5 OjO

A 0,0

5 ll|10 0(1 6 11|16 0.0

4.76 7(8

4.72.00

W. »[<

H6.1I

80. «2

as.58

91
¦97.00

71 M

4.76 T|S

4.7» 00

U «,4

18.1*

10.62

21.68

9»

697.00

718(4

Títulos brasileiros
Kedomos, 1689Apólices

4 OjO. ......
Fodoraos 1896, 6 (h0 , , .Kuniling, r, 0|U
Pnndlng, 1914 .....
Kuiidlng, 1909, 6 OiO . , .
4 Oiü Uonvorü/Io, 1910 , ,

OjO 1908 ,
Ullo Pnulo, 1888 ....
Sio Panlo, 1899 ,,,--,
Hílo Panlo, 1904 , , , •
BSo Panlo, 1918, S OrO . .
Rio de Jnnolro Municipal!»

dndor, 0|0 .....
«ello Ilorlionto, 1905, 8 0(0
tieonoldlno, línllwny Uo.

Ltd. Htook ....
BraiUlu Trnotlon L. is P.

Ltd. Htoolt Ord. . .«S. Paulo Ilalhvny Uo. Lld
Ord

Ilrusll Itnlhvay Uo., Lltd,
Urd

Damoiid Uofloo Uo. Ltd.
— li90ipUum. PioL , -

Consolidados Inglotos '
Ürp, er.Jnros . /

MosdooKoitli i» "
wav Uo.í*

em Londres
Hontom Anterior

66
718(4
«11(4
80 )|.
BI 1(4
5). 7rt
70 1(4
89 1(1

99 lrl

68
íl *l4
91 1(4
80 1(2
61 1(4
65 7-8
TO 1(4
Ml.

«9 119

66 86

86 88

«I 1(4 tt 1(4

1941(4 194 1(4

t Tr» T 7(8

8 IfS I 7(8

tt
•3 4 lil

8'i.niioM pialilletMitApolloos do Kslndn, su ll O.a sérios,
ox-Juros '

Idem da si.n- irlo, do 6008 . ,
fdem, 7.n A 0,a sérios. . ,
l.lom. 10.A sério . ¦ , •
¦dem, Auxilio Agrlcoln, 8 ojo .
Idom, dn Unlüo, 5 0|0, oi-Juros.

I.olrns
Uamnrn do S. 1'nnlo, 8,0 (Vlndu.olo)
Joom, l.n emissão. . , ,Inom,, 2.ncmlssllo. . . ,Idom omptcsllmo do 1918 , ,Idem, n no «Uns
•nom, empréstimo do 1914 . ,Idom, a ao dlns ....t.nmn,rn do Ampnro . , ,

» . Arnriiqiinrii , .
„ ., Alllinla . .'.-.-¦;'.
w m AnnnpolU t ,
•i ,i Ar.nii, ¦ t •
,t » Avnrô • • *
ii n Hnrlv . . •
,, ii HniirC, . . ,
„ „ llolin-nlii • • ,
„ ,, Rnrrptn-1 . - •
., ,i OHmiilnns, , ¦
., „ Crii-flro . . ,
» „ (Siiiiir.)
«i m »"ni.lvnTy, . •
h m Ornvlnliofl • •
., ,, Orlnmlln, ox-Juros .
, B (IncHnnvn. . ¦
ii . Hcrrn Nogrn , ,

>t h H» "n-íno ¦ - •
ii „ nosonlvndn . .
„ ., K. S. do Pinhal
H ,, Fnxinn ¦ • •

„ Kltiolríln Preto, ex-].
. S..ln*iodnRo» Vista,

„ „ S. .In.» do (Ho Pardo
„ .laiíariflij* • • •

. S. t-lmitn . . ,
4 • PIrnf.lpftha. . *

. Pedrclm . . .
; Plriissnniinun .
„ S. .lo»f» dns Campos„ 'Pnrln Feliz

llhcrnhn • ,
„ Rln.DlIndoP.Qrialro
„ Rlbclrrin Ponlto

l „ .Inlintirabnl, • •" 
. .Int.llnnpolls . ,
„ Ilnin*lnninRn , ,
„ fí.inln « • •" 
., Ihlllnüii • . .*' 
„ ItnUncfi . •
„ IlilvpTnvn. , •" „ (In.irnIIntniOl.-l.ox-J. ,
„ Mnirv-mlrlm . ,„ Limeira , ." „ I.ori-n.i . • •
M riíir.nr-* ¦ , •

,, l!:mnli-i , . ¦
„ Irjir/.pnvft. • •

.' „ S.llln do Ul! , ,' 
. líln 1'rcln . . ,
„ 'rnntiniullngi. . ,
„ 1MI-. . . ,
„ Tiiliiln- . .

« ., Pininninnlinnenba ¦
SlTl.lr.TJnlifl .

h H. (',it'o**> .
., H. Ciii7. iln lllo Pnrdo
„ s. Mnnuol .-'•', .'„ Vidlilf .
,, Mfií-íipii . . •
„ s .Inflo dn Rocnlnn

. .Iniu-,. . •• .
.. n Põdio

IlanriiK
(.'oinmnloln i* Indilstrln, ci-dlv. .
Unlfln dn « i'inlr>
Ki P.tnln, ox-iHv, ....
(Ifiiii, í. "¦' "Ha** •

¦,'mimiprflHl dn l''stmío 'Io 8.
Pnnln, cnm cn nm, cic-'llv. .

Idcir, n "SI! dl.-i» • • ,

4'0!l)<!«inll'RN
Pnull.ln. oxrillvldónilo , '' ã
Itlom it "" ¦Hi»*" • •
Mnjyiin;,, M;.illvl,l01lfl(l . .
Iilcni. n r.fl i.lri' ¦- • •
iiilclnilnia Ptodinl . , •"¦fcllifirunicnln" dc S. Pnnln ,
1'lcm, n sio dlns . . «¦.-'"'«
'•'slriidi» «lc Ferio Pcrtls-Plmpora
Tclcnlinnlcn llrnennllnn , ,
•Vnlnrcllo.n
T»lonbonlcn dc S. Pnulo .
Pnnllsln dc «cinirns, com SO 0(0.
(ijSrni dn Aitlomovol"* . • •
Um.Mclrn dc Mctnllltreln . .
('nmnlnclrn Acsiin c Kjpnllos ¦
l*rn.i(|iillll.ln.ln ....
Urilfln MiitiHi » • •
"ovfii Thonfri* • •
l-ntítn i-oi Pp.ftnftitÒTOi.. . ,
R, Kprrn Oniirn-lr. , , ,
l''nrc!i c Lu? Knrlc dc .1. Pnulo ,
''In. í.unli.nar'. •
Teflpilí.*» r.nlior • •
K. o Tcciilns — dcnrclda . •
Mnc. Ilnrdv - , ,
1'nlnlin «iinllsln , ,
Mtnírv.infi ilp TppÍiIo!. . • •
('ntnnlllcln Rndnlolio Crcspl .
Krmilclr.*. ile Kcgnros, com 40 0(0
li.lnn fsllici . .
I^Inolti flnmh;. . . ."orfiimpa nip.lt « *
li'nbr.p-i(1f.r'i flr» PíiiipI . « ¦
'¦Inpmnfnn-TMrililiMt rtrnflUcIra «
*r |.lnni'1n •
l,,rl!"»rtf|p't Pir-tnril . •
P-nH-lit <!c Drn".*.» (Int.) - ,
Ar-rirnlíi PniltlÀti.: . • t"op Annnv. Cíisíi Vi.norf.pn •
Amiíiípn» Oprnei* dfí S. Pnnlo ,
l.n». p FfiTpfi iip Iniu. ¦ i •
*"¦.*.Ipiiflo Pnplin .Xfpllinrnmpn. dc Pnçf.*" dt, Cft.d***
l.ilnfrrnuMn rTíirfmnnn. . • .
S« -'.iiiln-firtvíiz ...»
¦•"nhrH Pniiliifitnfi. . « t
f.VnJrnl ,dn Armnr-Pn*' (íernos -
Vldrnrln fnnln Mnrlnn . .* "tm o l.tir iip Mocrr-mlrim ¦^iitMiT.-nnn Pniill-iijl ¦ •
l||,!|i«lri..,» Tc-ll" . ,
l.ttli. 1'nrtlifnnnn .
Pmprcsn Tly,'rn Rlcclricn Sorra

iin Pcfbhih . » •
«»«t.»ein.'«trep

Antnrpllon PmiHuta • • •
Arnrnnnnrn. 10 o,--. . . .
Arnrnnnnrn P Vf)
«'•(nin o Krg. Mngy dns Criiiol.
At-itn (• |.'xü. Knlln «In llh"
Airrníí n l.tir. ilo Moirv-mlrlm
A trtiii c Fx. do lllhelrtln Proto .
4«riin c FTtrntlns ilo Ranri. .
Tppplnffp-n <'o Spfln » • •
"tinpn Tlnliío, « •
(¦hlinlcn Industrial . • ,
(Inrli.nic Airnn (Irnnon . .
•"nmnlnplríi dp Airiin» ft KlTiTftHoi
- ¦nmnlnpí'*». 'Prnpni-P. í«ti'« 3 Korfjn
«ímiiron Mvdrn F.loolrloa Rorra

fln nornfn.i
^Icclrlcn lllo (Slnrn ¦ .
I.nr c Fnrcn dc (lurnllniriioti*. .
Forcn c I.i.» S. Vnlcnllm . ¦
Mno. nnrriv . •
ImT o Fnrpn (1p .lubnUrabal t
I,ii7. c Fnmn do '1'lcln . . .
I.U7 c Fnrcn dc >-'nn(.i Crn« ¦"•¦PrlfUnnnl Pnn.hfn • t¦*lpptrÍPÍi1n<1o ilo í'or*.mlia'» •'''rnnpni.it do Flpplríolilfliift •
Fiilíill Pnnll.l.in,.. .
1'rn-li.c.ns f1|.|mtcn« I.. UuclTÓ».
¦ml. c Cnmmcrcin 1'nan Toilo ¦
l-nrcn ,' I.ii7 ,1c PU,cirno Proto ¦
\'i'lrfirin pnnln Mnrlnn • •
Pprrn Kiimhltíii.o ^Wox • •
I.nr c Fnrcn «>c .Inndlnliv . ,
l.nnlflcln ICntvnrlc.lt . ¦ .
F.slrndn dn Fcrrn S. Pnnlo-(loya«"ncicdndo 'nnnvmn "O Futatlo

dp. K, l,ni|in- ... i
l.lom lí n.) dln.
F.loclrlon dn Pnhcdnnrn • .
Forcn c l.n- ,ic IHicrnl.Inli*. •
Floclrlcti ». Pnnln o lllo . .^nnrt o AÍtrnnçffofl • «
^nbricíiilorn tln PiiTnfntins , *«i Mnrllnho a .
l'nlc|ilinnlo« dn ti, 1'nnlo . •
Pnntorll do Atcrrndlnlio . . •
(lliicmntoiTrnplilci» Drnsllolra
Forcn o I,n* N'orln dc H. Panlo
Hnnln Itosnlln ....
Trnccío, l,nz o Forcn Melhora- .

tncnlos dn Pnrniinpancmn ,
Vlncflo K. Pnnlo-Mnltn (Irosso ¦
Pnrnliyhn do Korto . . ,
Mollinrnmcntns do S. Pnulo ¦
Molhnrnmcntn.*. do Pnrnnngutl ,
Melliornmontos. do Paraná, ,
Molhnramontos do H. Joio, .
Nacional de F.stamparla , •
Força o Lm de Aragnarr • •
Soo. Casa Vannrdon . , .
S. Bornardo Fnbrll . , .
Sallo Fnhril.....
Calçndo Itooli:, ...
Pinoill Gambn ....
Industrial de Guarulhos ¦ ,
Agrícola Santa Iliirlinra, . ,
F.lootrloldado de Bau.ii . -
Pinhal Fnhril ....
I.ne e Forca do Jahú • • •
Parque Balneário. ¦ . •
Teoldos S. Joflo ....

dores
Compra-

dores

lflOOÍ 0401000

970-000
•WDrOOO

96*»0l!0
onotvxxi

ísoosmio
810Í00O —

70(000

79»(SOO
fO*ono
9OFO00

1M*000
UOsfOOO

(181609
8W00
RÍI«íl0O
78'sion
70*OW
8ÍI0O0

88*ílOO
78>(i00

30*00(1
2n»onn
98"000
5-i-oon
or,ioon
nowo''

60Í0W 80(00)

80ÍO0O

90W00

70ÍÕ0O

WOO"-
BSíPon
80ÍOOO

80XKW
70»00:i
84*000
62ÍO0O
65ÍOO0

147

20

30

apólice do E, de S. Pau-
lo, 4.a siVie de 5005000
por , . 
letras da Câmara de B.
Paulo, emp. de 1614, a

BANCOS
acgSes do Banco Com-
morclal do H. de S. Pau-
io o| 60 o|o, a . . . .

DEBENTURES
dobentures Campineira T.
Luz e Eorça, a .... .

472$600

876000

1406000

84*600

Bolsa de Santos

— 1041000

901000
70100-
8011.00

— 85*001'

7ÍISW00 (lOífOOO

28J«>0
70-flOO

60-000
OOj-oOO

7«,tÔ0C

lOOíoon
80'000
40.»000

78í"00
6DÍ0O0
80"00l

80*000

WíÕOO

72«ii(;(i
20»0lC
72*00'

um
W)>00l
74'500

48O»n00 .11)6*000
81*000 28'000
70»000 t,t'W

145'OOS i'|.(ll.(*

ÜBOIljOO 340IOOI-

988'OCO 530*600

SOOííKTÍI l«n>00i
96!000 M'(í0:

laoiõoo üooíÕo*1

155>5°:'

»0?000 -

5swi*oon
i*0*oK

9f*W
840*0011

80'ijOO SI8*0"0

800.Õ00 525t(V>9

14C-ÍÕ00 1S6Í00*:

mm®-

(0.000

lOOtüOO 60*1)01'

OPFBBTAS
Vend.

Uamhlo
l.olrns pnrtloiilarcs, a r, dias , 19 5>Ft
beiras pitrtlculnres, a 80 dias , 11 2i,sa
l.otras hanoarlns a 8 dias • 12 6|6
liolrnn hanonrins a 80 dias . 11 6|8

Franco ouro; 088.
Apolloos:

Kinprcstimo oxlerno de llis. „
16.000.000-0-0 ...

Fslndo do S. Panlo, 0.n soils
Rstndo do H. Pnulo, 7.a «6rla
Kstiulii de H. Panlo, 8.a série
Fstndo do H. Paulo, O.a sírio
Estado dc fi. Paulo, 1.0a sórlo

Hotras :
Cnmnra Munlolpal do H. Vloonto
Uniniirn do S. Pnulo, empros-

limo do t9U •
Uamnrn do 8. Pnulo, empros.

tlmodo 1918 ....
Dohontiiros

I ocelngoin de Seda IlHlo-liriui»
lolrn

Contrnl Armnzons Cernes. .*»nntlsta do llnbltnçfloj F.oono-
TnlCílH .

Acçfic"*.
Comp. Snnilsln do Tocolngom
Uom.i. Koglslndor.t do Hnntos
Moinho Sanllsln.
Pastoril ilo Itibolrílo Pitos
Compnnliln Pnnllsln do Arma»

zmiH (lfirR6í4 ....
Companhia Contrai do Arma.

«ons (iotaos .:¦».-..
Companhia do Pcson Santos .
Compnnhla Paulista do Vias

Fcrrons o Flnvlucs. .
Compnnhla Mogynnii de listra-

dos do Ferro c Nnvega-fto ex-
(llvi.lodo

Compnnlilit Pugtisi . ,
Lomnnnhla Panllsln do Torras

o Colnnlznfjíln. . . .
Uoinpiiiihln chlmlcit o Agrícola
Snntl.itit

Compnnhtn Snntl.ttn rio Horda-
dos (00(003

0'oinmiithin l'.a*>iicctt.<Jora o Eio
nellclitilorit do CafO, 8 0(0 —

Companhia tíantlsta do Drofçaa —¦
(/'oinpnnhln llnlflo do Transpor-

tos . ... -
('omp. Constructorn do Santos

Foi rogistada n venda, no dln
l.ilita*»
Franco*. .....
Mnreos . . . • .
Kscndos .....
I'(.sctns • ¦ * i •
l.lrns . .....
Dollnrs .....

Comp.

19 26iB2
12 29|82
19 11(16
12 11(18

959*000 920*900
OMHOW *j20*i>00
0W)»(lí» 920*000
050*000 920*000

901000 -

90$000 —

SOtOOO -

8M000 801000
86Í0O0 80JOOO

2I5Í001 I95J0O

WmjOW 1:6001000

8001000
116100,1 180*000

8.6Í00O 841*000

2481030 236«00

O.IJOOO —

90I0O-.,

4 Io corrente, de:
2.1.0U-0-0

so.uOi)

56.000

GASA DODSWORTH
RUA BOA VISTA, 44

BuihIhis Centrífugas
Conjugadas com motores

eiectricos
para todas as alturas

2201000 180Í00C

ll-O.POO
Bflíoor

itincc
tOfOOO M'000

60*00(

92»õon

BS'001 84>00;,

206*000 198.999
05*000 85(000

87*000

00*00(1

98*000 88100»

— 86W

80'0T
80IOCII

80.W00 74fC0P

56*000 40Í00C

SOfiSoO 72.000

to*lfO
1C0Í0O0 t?o»wo

65*000
180)000 120*000

85?0OC

awioo
mooc

(io*ooo eotooss

iioídoo
60*000

801000 "oiÕOd

lyjíooo

WM00 -
80*000

Valores da Bolsa
Tranaaccõos realizadas hontem na hora

official da Bolsa:
FUNDOS PÜBlSOOS

10 apólices do B. de B. Pau-
lo, S.a série, a . . ... 9666000

i apólices do H. de B. Pau-
lo, S.n série, a .... , 96560006

Costa, Campos & Malta
llcnilimciitos flscaes

AJjFAJíDEGA
SANTOS, 4.

Papel 09:337$386
Ouro ;-'". . 64:5668736
Consumo , 12:4586530
Estainpilhaa ....... —
Verba 106200
Telegraphò ..... 6316640
Cuias ',..'; 1086000
Licenças ...... . 606000

Total 117:1786992
Renda deade primeiro

do mez 714:4936589
Recobedorla:

Exportação paulista . . 110:1006800
Exportação mineira . . 8:844$420
Expediente 3286800
Impostos 5936524
Eí-.tnmpilhaa 1156800

Total 125:983$344
Café despachado:

Paulista. 32.865
Paulista (baixo). .... 215
Mineiro  2.668

Total 35.748
Renda cm francos:

Paulista 164.325
Mineiro 8.004

Total 172.329

CEREAES
(lieziiiari Warrant Conpn,, Limitei1.
Ilccclic ccrcaen cm conslí-nnoüo, sobn

•ujn nicrfiulorln ftt». niliiinlnmcntOB de dl
iliclrn.
Caixa postal, 914 - S. Paulo

Seeção livre
Declaração

Manuel Melchiades dos Santoa declara
quo, de ora om deante, pasaa a assi-
irnar-se Manuel Melchiades de Carvalho.

Villa Bella. 30 do julho de 1916.

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

Uliiilct medica om geral, enueelnlmeute
«le crliinçutl. tüNSULIOBlO: run dulntl.
no llooayuvn, 14, «lo 1 As 8. Tolephono 1.808
— Clinnindi.il parn o Iclcphono a.234 

AO PUBLICO
Nu ileclarnçito, licnteiii publicada, a

prpposlto da baixa exploração armada
contra nds, promettemos trazer a publicoa nosaa dofeaa completa, Ja feita em tor-
reno Judicial.

Publicando, ar?ora, o parecer do exmo.
ar. dr. Roberto Moreira, 4.0 promotor
publico, e o deapneho do mcrltlsslmo julüde direito da 4.a vara criminal, exmo. sr,
dr. MathciiH Chaves, renovamos o com-
promlaso assumido, de trazer ao conheci»
monto do publico o resultado do procea»ao do prestação do contas, requerido pelo
primeiro signatário, contra a autora daí
ImptttaçSes do suppostos factos deli»
ctuosos a nos perversamente lrropsadas, 9
com tanto escândalo divulgadas.

Até Ia, porém, o publico podorú Ir
ajuizando do valor de taes Inculpaçõca
pelo que. abaixo so lê, transcrlpto do "Es-
tado", do hontem, edição da noite.

S. Paulo, 3 do agosto do 1910.
ANTÔNIO IIKNTO VIDAL
.TOSE' MARTINS PINlTErRO

Eis a noticia do "Estado":
CONTRA DOIS ADVOOADOS

A sra. Francisca Falcão requorou na,
policia um Inquérito policial contra o»
advogado?, dr. Antônio Bonto Vldal e José
Martins Pinheiro. Feito o Inquérito, com
testemunhas apresentadas por aquella
senhora, requereu a mesma a prisão pre»
veiitivit dos doía advogados. Os autos se»
guirain então para o juízo da quarta var»
criminal, lendo o dr. Mathcus Chaves, ft
vlata do parecer do promotor, dr. Roberto
Moreira, c da prova dos autos — negada
aquella medida. O parecer do dr. Roberto
Moreira ê o seguinte:

"A requerento do Inquérito pede, por
intermédio do dr. 2.0 delegado auxiliar, a
prisão preventiva do. dr. Bento Vida! e do
solioitãdor ,Tosé Martins Pinheiro, sob o
fundamento d-j que esses advogados Incl»
rtiram na sacção do art. 331, n. 2, do
Cod. Penal, aproprlando-so da quantia do
seis contos de réis, quo lhes entregara.
Ora, o dr. Bento Vidal demonstrou, com
documentos que sa acham juntos aos au-
tos em publica forma, que, daquella
quantia ello deduziu a Importância da
r>:3."!7s*r,(i0, entreguo ao aollcltador PI*
nheiro para cumprimento do mandato
quo ambos receberam da requerente; o
mais aa importâncias do rs. 250$00n e rs,
395$000 pagas, respectivamente, a A. PI-
cos.so e Comp. e A própria requorente,
restando n penas a quantia de rs. 176500,
que aquelle advogado despendeu, em be*
neflelo da requerente, com certidões s
'¦egistos.

O soUoltador José Martin? Pinheiro
provou, por sua vez, com o documento a
fln. 49, quo pagou a importância de ra.-
2:(>,.:i*.(i21 ao escrivão .Tose Thoodoslo
Serra, de Bauru', por custas devidas om
processo do Interesso da requerento; qua
iol a Bauru' pleitear pelos interesses da
requerente, tendo feito diversas dlligen-
cias o despesos em sou beneficio; qus
firmara com a requerente o contracto da
tis. 30, pelo qual ella se obrigou a pa»
gar-llic, a titulo de honorários, trinta po(conti. dn predileto da venda do suas ter-
ras sltu.idas nas comarcas de Agudos,
Bauru' e Santa Cruz do Rio Pardo, sendo
esse pagamento exlglvel desde que a ro-
quererite, sêm causa legal justificada, re-
Võgasso o procüraCiin que llie otito-
¦jura.

Consta ainda dos tintos que, nos 25 da
iullio p. p., o dr. Bento Viilal requereu ao
dr. juiz de direilo da l.a vara cível «
commerclal a prestação dns suas conlaa
fnm a requerente. Todos esses factos de-
niohatram :'i evidencia que nem o dr. Bon-
to Vldal nem o solieltsulor José Martins
Pinheiro 6 passível da impulação quo
lhes Irrogòu a requerente, pelo que dou
parecer que devo ser deiiègada a ordem
do prisão preventiva solicitada contra oi
mesmos, ti. Pauln. 3 de agosto do 1916.--.
Roberto Moreira."

Ela o despacho do dr. Mutheus Chaves:
"Vistos, etc. Do accOrdo com o parecer dc
dr. promotor, de Inteiro accOrdo com a
prova dos autos, nego a prisão preventiva
requerida. Custas éx-caiiáa; Devolvam-so
03 autos A policia.»
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DR. SOAHES DE FARLV
Advogado

Largo da Sé, 15 (salas 1, 2 e 3)
i l mm
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| Escriptorio de advocacia de -

I Carlos de Campos I

DR. ERNESTO GOULART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 16

S. PAULO

Dr. Rubião ÍHeira
Professor de clinica medica-

liosidonciii: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escrlptorlo: Rua
José Bonifácio. 13-De 13 ás 16 hav

Telephone, 4.500

Syivio de Campos g
Praça Antônio Prado n. 13 |
«anil Miirtlitlco (l.o andar) |

iMm%mvs,VmV*wm\*a*mp™am™0^m*mtí0

Exames no Gymnasio do Eslado
O melhor preparo para oi exames par-

çellàdos que devem ser prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Eatado, o bem assim para os ãe ad-
missão a qualquer anno gymnaslal, no
anno do 1917, dã-se no Instituto da
Sclerciaa e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratlcos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 as 10
e das 15 íis 18 horas.

O dlrector — Luiz Antônio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

Prof. A. Detourt
GRRPBObOQO

Consultado poi vultos eminentes do
Brasil e üa Ameríca do Snl

«« Consulta das 13 ás 17 horas
Baa Araujo n. 10

teijEimione, 18-ua

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUC^E

<I'MI*KCI.%l,-aTA)
Com prrttlcn tln. ollnlcn do piol. llutinol.ilo 1'itrl.
CONbUbTOItK): Itua Ditotta u. 49, du 8 as

4. — Tclopliono ll. 5,022.
IIESIDKNUIA*. Avooida Paulista o. ui. - 10-

lephono u. 8,844.
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G0mE5 DOS SflnTOS

Jardim de Acadéius
A' venda em todas as livrarias e n<*

tnimstjação do "Correio Paulistar*
fitçfl, 3$ooo réis; pelo Cronúp
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CURA s :8ypWÍis9 
ferifMs, itMeerms. Éà&kWNíà3 rheu-mmHmsw, ee®emms, fl*(Wa* e impure®mft ifo èmigm

Ey tônico depurati^ro e anti-rlieumatieo
A9 venda em qualquer pharmacia ou drogaria

Livros de direito
Lafayetto — Cousas e Família; Barba-

lho — Constituição Federal; S. Bandeira
— Procurador dos Feitos; T. Barreto —
Estudos de Direito; Lovlndo — Roforma
Judiciaria; Ribas — D. Administrativo;
Mcrlim — Obras completas; e muitos ou-
tros indispensáveis na pratica da advoca-
cia. Compram-so c vendem-so livros no-
vos o usados.

Rua Onzo de Agosto, n. 2-A.

j BENTO VIDAL £
= " =. ?

LUIZ SILVEIRA t>
AIlVOVAItOH ^

4 16-A -Rua da Quitanda-16-A ?
i Telephone n. 2.628 f

"in nuiur
AVISO

As confete dc publicações do
jornal <Correio Paulistano» devem
eer pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. Josó China,
único autorizado para isso.

FATAjENOIA DB JORGE A. DE SOUSA

Aviso aos credores
Acham-se cm cartório, pelo prazo dc

cinco dias, a contar da publicação doste,
as declarações do creditou o mais papeis
da falleneia do Jorgo A, ão Sousa, para
serem examinados pelos interessados.

Poderão estes impugnal-os quanto a
sua legitimidade, importância ou olassl-
ficarão, por meio dc requerimento dlrl-
gído" no m. Juiz de direito da primeira
vara commereial, instruído com documen-
tos, Justificações ou outras provas.

Oulrosim faço seionte quo a nssemblúa
do credores so realizara, no dia 12 do
corrt-nto, As 14 lioras, na sala das au-
dloncias do Fórum Cível, fi, rua do The-
souro. ,

S. Paulo, "1 do agosto de 191G.
O 2.0 escrivão,

Iniilgcro de Castro.

¦ss

EDITAES
COMPANHIA LU/. E FORÇA

"TATÜIIY"

SOCIEDADE ANONYMA
Acta du asseuibléii geral eMinordinnriu

cm 10 «Jo juli.o dc 1010
Aos lü dias do mez de julho do 1S1C, a

1 hora da tarde, no escriptorio central da
Companhia Luz o Força "Tutuliy", ú rua
do Suo Bento, 14, desta cidade, presentes
todos os ncelonlstas da Companhia, repre-
(sentando o .seu capital integral, como se vu-
rifica do livro ele presença, rèuniram-só
os mesmos em assemblfia gei*al extraor-
dinarla, convocada por annuncios lnsor-
tos nu Imprensa, para o fim dc delibera-
rem sobro a opportunldade o condições
de um empréstimo paru a Companhia,
por melo de obrigações ao portador —
debenturos; assumindo a presidência,
por acçlumaçào, o sr. Manuel Guedes
Pinto de Mello, quo convidou para se-
cretarios os srs. Martlnho Guedes Pinto
dc Mello e Oetavio dc Moraes, quo egual-
mento tomaram assento.

O sr. presidente declarou, então, in-
sluliudu a assembléa geral extraordinária
dos acclonlstas da Companhia Luz e.Forçu
"Tatuhy" o determinou ao l.o secretario
quo procedesse ít leitura da acta da ultl-
niu assembléia geral, o que feito, poz em
discussão e a votos, sendo unaniniemcnci
a3»i»rovadii.

Em seguida, o sr, presidente apresenta
unia exposição e proposta da directoria
da Companhia e a fez ler pelo l.o secro-
turlo, sendo cila do teõr seguinte: Sra.
uccionistas —.Estando quasl exiíottada a
capacidade do nossas turbinas predileto-
»-ns do luz o força electricu, e sendo dia-
rias ns solicitações de energia eloctrica,
nfio só no munleipio ondo gosarhbs do
um privilegio, como 1103 clrcunivlzliiho:,,
que nos são tributários, c sendo possível,
fiada a pujança da queda dágua do quo
C a Companhia proprietária, duplicar ou
triplicar, mediante novas lnstallações,
sem prejuízos nem abandono das arítl-
gas, a capacidade de nova usina eloctrica,
julgou a directoria do seu dever propor
uos seus uccionistas e solicitar-lhes auto-
íT/ação liara a realização dessas obras;
c, como pura tnnto não bastem as rendas
da Companhia, aliás, já bem considera-
vels (180 contos nnniiues), vem pedir
egualinente autorização para o lança-
mento de um empréstimo de 800:000*000
(oitocentos contos de rúls) em obrigações
ao portador —. debenturos — garantidas
com primeira, especial o unlca hypothe-
ca dos imnioveis, íuuchlnisníos, semovon-
tes u muls bons quo constituem o aetivo
da Companhia, nu fôrma du lei.

As condições do empréstimo serão,
typo 90, juros 8 ojo o prnzo dc 25 annos,
com amortizações annuacs, por meio de
sorteio.

O sr. presidente faz ler, ao depois, o
parecer do conselho fiscal, nos séguintos
termos: Tendo verificado a inteira pro-

• cedencia da exposição da directoria, cuin-
pre-nos, louvando a sua iniciativa, apoiar
pela concessão da autorização solicitada
não sõ para a construcção das obras,
como para o lançamento do empréstimo
em titulos uo portador -.— debentures —
nns condições propostas, quo se nos afl-
guram as melhores possíveis. S. Paulo.
8 de Julho do 1910. Rodrigo do Campos,
Arllndo Rocha, Joaquim do Moraes
Aguiar.

O sr. presidonto põe, então, em dis-
cussão a exposição e pedielj da directoria
e o parecer do conselho fiscal sobro as
novas obrus o sobro a concessão do au-
torização para o levantamento do uni
empréstimo om obrigações ao portador
debentures, sua Importância c condições.

Não havendo quem pedisse a palavra
n sr. presidente encerra a discussão e põt:
a votos, sondo unanimenionte approvada
a exposição o pedidos da directoria o o
parecer do conselho fiscal sobre a ne-
ccssldado de novas obras o autorização
para o levantamento do um empréstimo
de 800 contos de rfiis nas condições pro-
postas. O sr. presidente declaraquo de ac-
cGrdo com o voto da assomblfia fica a
directoria autorizada a fazer as obras
quo Julgar necessárias e lançar o em-
prestimo de 800 conto*-*. nas condições
expostas. E como nada mais houvesse n
tratar o sr. 3)residcnto offerecou a pula-
vra a qualquer dos srs. accionistas que
delia quizosso usar sobro assumpto d-.c
interesso da Companhia, o como ninguém
a solicitasse declarou suspensa a assem-
bléa por 30 minutos, afim de ser lavrada
esta. Reaberta a assemblfia,, C lida a pre-
sente acta, qno, posta em discussão e a
votos, 6 unanimemente approvada, sondo
nsslgnada- por todos os uccionistas pie-
Bentos, tendo sido lavrada pelo 2.o secre-
tarlo, Oetavio de Moraes. Eu. Oetavio de
Moraes, 2.o secretario, a escrevi o sub-
screvo. Oetavio de Moraes, Martlnho Gue-
des Pinto do Mello, Manuel Guedes PIn-
to do Mello, Thomaz Guedes Pinto de
Mello, Raul Renato Cardoso do Mello.
Rlsoletta A. Guedes. Gustavo Gonçalves
da Silva, Oscar Jordão, Wllliam J. Jen-
lcyns, Franclc Speers,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concertos dc passeios

Faço publico que, r.os termos do Cap.
IV do Acto n. 709, de 14 de Junho de
1915, c dentro do prazo do 15 dias, lm-
prorogaveis, a contar do 5 do corrente
mez, deverá o sr. Francisco Denuclo con-
cortar o passeio estragado na extensão
do 2 metros, na rua TamandarC, em fren-
te ao prédio do sua propriedade, n. 140.

No caso do serem concertados os pas-
seios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, deverá o interessado com-
munlcar Isso fi prefeitura, afim dc, verl-
ficada a veracidade da communicação,
ser feito o cancellamento do imposto de
20 rfiis diários por metro linear, a contar
da data da conclusão do serviço.

Esso imposto não comprchende os pas-
seios concertados dentro do prazo de 15
elins, acima referido. O proprietário fi
obrigado a manter os passeios cm bom
estado de conservação, sob pena dc pagar
o referido Imposto.

Directoria do Policia o Jlygiene, 4 de
agosto do 1910.

O Dlrector,
Albcrlo ilu «Costa.

PREFErrUKA DO MUNICÍPIO
Saneamento «le terreno

Sclentifico ao proprietário do terreno
á rua Tupy, entro os números 58 o CO,
que, dentro do prazo do dez dias, dovo
mandar iniciar o serviço dc saneamento
do referido terreno, serviço esse que de-
verá estar concluído dentro do prazo de
trinta dias, ambos a contar desta data,
sob pena de 20$000 do multa, do accOrdo
com os arts. l.o o 2.0 da lei 254. de 7
de Julho de 1S0G, o art. 5.0 du lei 209, de
11 de março do 1890, o do ser o mesmo
feito pela Prefeitura, por conta do pro-
prictario, com o accresol.no de 20 o|o
polo trabalho do fiscalização o cobrança.

Directoria de Policia o Hygiene, 2 do
agosto do 1910.

O Dlrector,
Albcrlo da Costa.

EDITAI»
MINISTÉRIO DA GUERRA ¦— ESTADO

DE S. PAULO
Edlltil dc Convocação pura o "Alistamento

militar
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário flo Exercito
Constanlino Xavior, presidente da Junta
do Alistamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem ou dello tenham
conhecimento que, nesta data, íoram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta e, por-
tanto, convoca a todos os jovens da eda-
do dc vlnto annos, completos no anno pro-
slmo passado, e domiciliados neste muni-
elplo, a virem so inscrever, atfi ao dia 15
de sotcmhro do corrente anno, o bem as-
sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda nüo estão lnserlptos nos re-
Cistos militares, como determina o regu-
lamento pura a execução da lol do alista-
mento militar, — do 21 atfi 30 annos de
edado completos.

Convoca tambem todos os interessado!!
a apresentarem, a bem do seus dlroltos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
quo a Junta possa ficar bom orientada dn
verdado o dar as Informações precisas n
esclarecer o juízo da Junta do Revisão que
tem do apurar esto alistamento.

A Junta funcclonará cm todos os dias
utols, na casa n. 335-C, da avenida Range!
Pestana,

E, para conhecimento dc todos, manda
lavrar o presento edital, por mim feito e
assignado, rubricado pelo presidente, que
será affixado junto ao edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
te Justo Anselmo Bianchf.

S. Paulo, 3 5 do julho dc J91G.
Coronel Coiisiniitlno Xavier,

Presidonto.

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS

PUBLICAS
DIRECTORIA DE VIACAO

Concorrência publica para lnstn]Ia<*&o <lc
luz eloctrica . . ,

De ordem do sr. dr. secretario da Agrl-
cultura, Commercio e Obras Publicas, fa-
ço publico que se acha nberta, atfi ás 12
horas do dia 14 de agosto próximo vln-
douro, concorrência publica para o ser-
viço do Installação do illunilnação elo-
otrica desta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos os interessados as os-
pecificações respectivas, bem como as

/condições geraes a que deverão obedecer
as propostas.

Directoria do Viação, 20 do Julho de
191G.

Theopliilo Sousa.
Diroctor.

FATiIilíNCIA DE R. OIACONNETTI Ti
COMP.

O dr. Manuel Polyearpo de Azovedo Jn-
nlor, Julü dc direito da terceira vara
commereial do S. Paulo.

Faço saber aos que o presente edital vi-
rem que, tendo os fallidos R, Glaeonnetti
o Comp. requerido a este juízo a convoca-
ção dos sous credores, para lhe» propor
uma «concordata para pagamento de ein-
co (5 o]o) por cento, sobro a Importância
dos respectivos créditos, em duas presta-
ções eguaes, a prazo de quatro o oito me-
zes, contados da data em que passar em
julgado a sentença homologatorln, me-
diante plolia o gorai quitação, o coneor-
dando com o pedido o liquldalarln o o
dr, -curador ílscnl, designei o dia novo do
agosto próximo futuro As duas horas da
tarde, pura, no Fórum, rua do Thosouro,
offectuar-sc a assemblfia dos credores dos
fallidos, afim, do tomarem oonhoclmento
da proposta ile concordata, o para esso
fim convoco todos os credores roconhe-
cldos dos mesmos fallidos. Os ausentes
poderão so fazer representar por pro-
curadores, sendo licito a um sô Indivíduo
representar diversos credores. E para
que chegue ao conhecimento do todos,
mandei expedir o presente, quo será af-
fixado o publicado pela Imprensa. S.
Paulo, 20 de Julho do 1910. Eu, Antônio
Ludgero de Sousa Castro, escrivão, o os-
crcvl. — Manuel Polyearpo Moreira ile
Azevedo Junior,

FALLENCIA DE ARMINDO AZEVEDO
& COMP.

O dr. Manuel Polyearpo Moreira, de Azo-
vedo Junior, juiz de direito da 3.a vara
cível o commereial desta cidade e co-
marca da capital do Estado de S. Pau-
lo, etc.
Faço saber aos que o prosento edital

virem e delle tiverem conhecimento que
tendo a ASSOCIAÇÃO PREDIAL DE
SANTOS requerido a sua habilitação
como credora du fnlloncia de ARMINDO
AZEVEDO & COMP., offerocendo sua d3-
claração acompanhada da escriptura de
hypotheca o respectivo extracto de Inseri-
pção especial, nflm de ser admittida como
credora de vinto e cinco contos quinhentos
e sessenta e tres mil seto centos réis
(25:5C3S700), devendo nos limites desia
quantia ser incluída entro os credores
privilegiados, para ser paga com o prj-
dueto dos bens hypothecados, om cuia
escrlptui"a figuram o fallldo Armlndó
Azevedo e sua mulher, dona Rosa da Sil-
va Azevedo, como devedores. Aos Into-
ressados marco o prazo do 20 dias para
que apresentem as impugnaçOes o contos-
tações -que entenderem, ficando á dispo-
slção dos mesmos Interessados os pap.::!ii
om cartório, para serem examinados. E,
para que chegue ao conhecimento de to*
elos, mandei expedir o presento edital,
que será publicado o affixado na fôrma
ela lei. S. Puulo, 2 de agosto do 1910. Et»,
Antonio Ludgero de Sousa Castro, eserl-
vão, subscrevo. — Manuel Polyearpo Mo-
feira de Azevedo Junior.

EDITAI»

SEGUNDA PRAÇA DE DUAS CASAS
O dr. Miguel do Godo-^Sobrlnho, juiz

de direito da l.a vara eivei « com-
mercial desta capital do S. Paulo

Faço saber aos quo o presente edita)
virem e o seu conhecimento Interessar,
que no dia dez do agosto próximo vin-
douro, ás 12 horas, á porta do edifício
do Fórum Civol, A rua do Thesouro, o
porteiro dos auditórios, João de Sousa
Dlus Batalha, ou quem as suas vozes fi-
zer, trará u publico pregão de praça,
venda o arremataçãp, a quem mais dfir
o maior lanço offerecer, acima do sua
respectiva avaliação, os immovcls adeun-
to doscriptos, penhorados a Aarão Josí
Peixoto o sua mulher d. Bernardino, Au-
gusta du Nobrega, no executivo hypothe-
cario quo lhes move Affonso Soneso, cu-
jos 

'Imnioveis são os seguintes: Um S0-
brado, n. 57-A, com tres janellas o unia
porta e mnls um portão dc ferro ao lado,
no pavimento térreo, o tros janellas no
pavimento superior do frcnle, situado .1
rua do Bosque, bairro du Barra Funda,
freguezia de Santa Cecília, comarca desta
capital, contendo no pavimento térreo
quatro eommodos, cozinha, latrina, etc,
e como dependência no quintal uma co-
cheira nos fundos o no pavimento supe-
rior cinco eommodos, cozinha, latrina,
etc, medindo este prédio do frento oito
metros e, do frento ao fundo, trinta e
oito metros, avaliado cm 10:200*000 para
esta segunda praça.

Uma casa térrea sob numero 59, conti-
gua ao sobrado acima déscripto, construi-
du, para dentro do alinhamento com um
portão largo de madeira cm frente, con-
tendo 5 eommodos, 2 coííinhaB o como
dependências, cocheira, latrina, tanque,
etc, medindo do frente seto metros c
da frente ao fundo 88 metros, avaliada
em C:300$000 para esta segunda praça,
perfazendo as availaçõos o total de vinte
o dois contos o quinhentos mil rfiis (Rs.
22:G00$000). 33 para que chegue ao co-
nhecimento de todos, mandei expedir o
presente edital, quo será a (fixado e pu-
blicado na fôrma da lol. S. Paulo, 27
do Juilio de 1910. Eu, Llclnlo Alvares
Pontes, escrevente, o escrevi. 13 eu, An-
tonlo Ludgero de Sousa Castro, escrivão,
subscrevo. Miguel do Godoy Sobrinho.

OFARADOR 
vencerá qualquer cnficr-

mliludc, chroulcii ou ugüdii, cm pou-
co tempo, sendo usado como nós mnntlii-
mos. O FARADOR, apjwroUio solciitlíjço,
nppi»ovndo por grandes suinmltlitdes nic-
(llons, constituo a thorapcutioa mnls rn-
cional, «pio 0. a cura pela oxlgcimçuo «lo
sangue.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Directoria «la receita

EDITAL N. 15
De ordem do sr. dr. Inspector do Tho-

souro, faço publico, pala conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o no dia
31 do agosto do corronto anno, se proco-
dera nesta Directoria, á rua Libero Ba-
ilarú, n. 98, A arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos do Industrias c Prof i.i-,
sões correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus Im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento dc 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, c, finalmente, os que pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

•"•urânio o mez de setembro próximo
futuro os referidos Impostos serão cobra-
dos sen> abatimento e sem multa. Findo
osto mez, serão cobrados os referidos Im-
postos com a multa addicional de 20 0|0.
Directoria da Receita do Thosouro Muni-
eípal dc S. Paulo, 31 de julho dc 191C,

O Direetor.
Dlnlz P. dc Azambuju.

PARTEIRA
""«nc. Ilrnitia iio .Qiitiniili» FieiicirPdo,

partfiirn illiilfimiulfi iiola Kscnlirilo Plinrnuieila flo S.
/-¦¦¦tilo, c-c- iiilotua ila Malotniilailo ilosta citpllá'. Al-
tendo n cliiirnatlt»»! n f|iinlf|»ier hora. pcnielfiusia «i
eonsullorio: run (Idieral < sorio, fio. Tulepl.:, B.250.

REplSA-SE do uma senhora inglfizo, dc
30 a 40 annos, bom oducndii c instrui-

da, parn tomar conta do uma monina dn 6
annos. Exigom-so referencias, Diio-so infor-
maçOcs ni rua Josó Bonifácio, 32, da l íls
8 lio-us da tardo."¦•RATOS do poroollana branca, do Li--¦• mogos, duzla 18'; idom, chiftnras para,chá, porcoilana, a íi', (luzia: serviços do
ohà o cafó, porcollaua em coros a Ho'; idom,
Faycncc, om oOros, para eafí, 15 poças por
Í5í; na liquidação do llandoiranlo, rua Silo
João 87.

Pensão Brasileira
lle-lisam Hllieiro cetmmunlcà aos ücu» froüiiczos iiiln
t.ansierln o sou cilabcluclmcnlo para í.m granilc
prctllo no contio ila cidade, junto ao largo tia Hí,*J»
iiifyíi» Santa Thcreza, 21, ontlo continua a recclicr
hospedes tllailoi o pensionistas do mez, liem como

;—> a lomeccr comida a domicilie) «"

«ERVIÇ0S para chá o cafò, turra cotta-**•-* iuglozos, 4 poças por 15-; louça os*
maltada para cozinha; /ôruias para doces o
empados; talheres. Tudo polo custo o nliai-
xo do custo, na liquidação do Bandeira nto.
rua de S, João, 87.

MUTUA PAULISTA
RUA ALVARES PENTEADO, 30

J'all<"(:lnu"iit(i
2.a SERIE

Convido os ossooladoia da 2.a sorjo, que
não tiverem deposito, a contribuírem com
11*000, atfi ao dia 19 do corronle, pari»
formação do novo ]»cculio, pelo fáHeol-
mento do associado • destu serio, o sr.
Joaquim Vaz do Almoldá Moraes, dé Bo-
tuoatu'.

S. Paulo, 5 do agosto do 1910.
Dr. Alfredo Mcdelrofj,

3.o secretario.

Sementes novas
Catinguelro roxo, legitimo, sacco de 201)

litros, C$000. Cabello do nogro, sacco do
200 lllros, 10*000; Jaraguâ, germinação
garantida, puro do cacho, sacco do 200 11-
tros, 7*.000. Pedido ao antigo o afamado
fornecedor Josfi Marcelllno do Agnellos —
Linha Mogyana — Estação do Restinga.

AVICULTURA
CIIOCAUEIKAS E ORTÀbfelRAS'COUTO" !• PRESERVATIVO C« V- 

*
As m.i!.»i procuradas, Premiadas com Grande Pie-,tf) ^^io do Honra ua Eopoilçjlo Píiulisln do Arlculfiira,! -

n'/:, -7 - nl.1. l'ci;nin priis|ice.los a 13. toraln. leiia .
Quintino llneayiiv.i', n, 4, rcícpliono, 8<I8.

MEreCKttKS
Vondo-sn por preco do oceasião: 1 Lan-

danlot, torpedo, 20 IIP., novo, côr vordo, 7
lnjrnros, acabamento do todo o luxo, illu-
minação completa. — "Wcrnor, 

Hilporl & C,
S. 1'aulo, rua S. Bento, 10.-Caixa 111.

sw IMiy.li»  «$000
2 Pelo -correio ittniM . $."»«<»
A Ao Boticão Universal
S Rna 15 íe Hovcmíro. 7 2

ÍM EMENTES DE CAPIM, novas, do gor-'-'minação garantido, vendem-sc: "Catin-
gnoiro Roxo" a --Í3Õ0 o "Jaiaguá", do ca-
cho, a -050, o Iiilo, onsaccado, n dinheiro,
Pedidos a Manuel Eduardo Foííoirá, osta-
ção do Jussara.

IBI

uiuiili:
Com escriptorio em sua residência

AH'TK*i«K A r»IA,W.»«OS-Compra o von-
do inoveis n Immovcls empréstimo* sob hypolheeas,
aocoitii ptocuraçik» paia lomn»" eonla iln prédios,
afim do alugal-ii.»», proceder u conceitos o recebei
nl ii sii eis.

Tom A vcnila altnin-i iireilioj, inclusive um elos
molliorn-j palados il.-v Avenida lJ.'iulistíi, liem como
iíivr.r5,*n t'ji7.t:Mil:i.H. sendo uma dc criar, ÚQ p rim uir:.
oídem, no Triângulo Mlnolio, com easa. para resi-
dencia, ferraria, qtl.itró mil alqueires «lc tciras do
primeira qualidade, sendo l.lu.i dc madeiras do lei
o inrernailas o -.'.1.() de campos, nativos para criar,
dc íi íi »i ini! rczòs» 600 varcas pai Uias o cento o
Innlns para dar cria, ccnlo c poucos porcos, 4 enrros
com a icspecliva lioimlii e grandes queelns elo agnns
cm dlffcrouios logares para locar energia cleclrica.

Para mais informações
Travessa Particular da Travessa Muniz dc
Sousa, n. 4 - - (Cambucy) - - SÃO PAULO

Um livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço ben legível, recebera
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-
tjiiir pelo liynno-magnctismo a Saúde, a Riqueza e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo dc qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriaguei, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, come
inspirar o amor.

Os paes dc familia. os commerciantes, os emçregados. os formados, o* militares
os sacerdotes, cmfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa, Devolvei este annuncio, acompanhado de um sello para o
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
n. 29 — Botafçgo. Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito,
NOME .......

RESIDÊNCIA
JJA. S.*i 1*.$ SJJ»i MA &•• III ti. • • t • * • 9. *: j. •..•, •. .•-• •. }.* *

1 r •••* •¦ i • t? >., .<-«...

CASAAMANCI0
¦- ¦¦ 

111111 1 

Agencia do Loterias

F. ROCHA & COMP.
RM GENERAL CARNEIRO, 1

Em fronte aos Correios
Caixa »tt . Tclcnli. 9»?

S. PAULO

A Internacional
Fabrica dc caixas dc papelão — Im-

portução directa (fundada cm 1900) —
Exçcuta-sq todo o qualquer trabalho cm
caixaB de funtnsia ou redondas. Acceita-
s«> qualquer cncommenda do interior. —!
Burza o Irmão — Tolopliono, 1087. Rua
Barão Duprat, n. 17 — >S. Paulo.

INSBCTICIDA
Verde Paris legitimo

para, matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

Sempre têm em slock
LION & C.

Caixa, 44 -*5, Paulo

Pequenos annuncios
Compra-se uma, 0 por 12, que soja dc

fabricante Herneninnn.
Tratar t rua Direita, 8 — 3.0 andar. —

viiitiiulldiido Brasileira.

ShCRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS PU-

BLICA S
Directoria de Viação

Para applicação da tarifa movei nas
estradas do ferro do concessão estadual,
observadas as disposiçõc:* vigentes sobre
¦i matéria, devera Eer considerado, no
«orrente mez, o cambio dc 13 (treze) di-
nhelros por mil rfiis.

, S, Paulo, l.o do agosto de 1010.
Theopliilo Sousa,

JDircctôr,

EDITAL
Do ordem do sr. Prefeito, faço pubü-

co que, pelo prazo de doz dias, contudo3
da presente data. se acha aborta coneor-
rencla publica para o fornecimento, ntfi
31 do dezembro do 1917, do tijolos pari
serviços nos cemitérios da Consolação,
do Araçíi o do Braz.

Os concorrentes apresentarão proços
por mllheiro. entregue nos cemitérios*)
acima mencionados.

No contracto n ser lavrado sorão esp.5-
clfloadas as condlçõea do fornecimento,
nos termos deste edital o da proposta ac-
celta, as penas do multa o de rescisão,
fipocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, directa-
mente no Thesouro Municipal, a caução
de 150J000, para garantia da assignatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
coito devera, exhibir recibo da caução de
300$000, quo serã depouitada antes da
assignatura do contracto, para garantia
da sua execução, do accOrdo com a ta-
bella constanto do art. 3!. paragrapho.
do Acto n. 899, de 15 de maio do 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razurns, selladas convo-
nlentemente o acompanhadas do recibo
da caução do 150ÍOOO, acima roforldu,
tloverão ser entregues em enveloppes fe-
cliados o lacrados, mcdlanlo recibo do
direetor do Expediente, na Portaria' Ge-
ral da Prefeitura, atfi ao dia 5 do agos-
to próximo futuro, para serem abertas
no dia 7 do mesmo mez, ãs 13 horas, em
presença dos Interessado;», do que se la-
vrará termo nesta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-ã o respo-
ctlvo contracto, dando-so disso aviso ao
Interessado, que devera asslgnal-o dentro
do prazo do dez dias improrogavels, aob
pona do ficar o mesmo do nenhum effelto,
perdendo o proponente a caução deposl»
tada.

Directoria Gorai da Prefeitura do Mu-
nicipio do S. Paulo, 27 do Julho do; 1910,
3C3.o da fundação de S, Paulo.

O. difector geral,
Aiwildo Cintra.

l'Iti;iT'ITüRA DO MUNICÍPIO
Construcção dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap
iV do acto n. 709, do 14 do Junho de 1915.
o dentro do prazo do CO dias, improroga-
vels, n contai de 22 do corrente mez, de-
verão oa proprietários de casas o terrenos
construir os necessários passeios atô ii
largura de 3 metros, na rua Pamplona.
em fronte ã alameda Rio Claro, o nesta
até ondo foram collocadas as guias, de-
vendo a pavimentação ser feita com con-
creto de pedregulho, cem argamassa de
cimento, cyündrado com rolo picotado,
tendo traços para formar quadros «íe
0m,50 x 0m,50.

No caso de serem construídos os QUS-
selos depois da terminação do prazo aci-
ma referido, deverão os interessados com-
munlcar Isso A Prefeitura, afim do. verl-
ficada a veracidado da conimunlcação, sei
feito o cancellamento do imposto do 20
rfiis diários por metro linear de guias
assentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse imposto não comprchonde os pas-
solos construídos dentro do prazo de 09
ellas, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
lurão ü fiscalização municipal e tis pres-
crlpçdes da Prefoltura relativa»*! ao ma-
terlal que devera ser empregado e a
tudo o mais quo seja Julgado Indlspen-
savel A solidez ei boa esthetica dos pas-
selos, devendo para Isso o conslructor dar
aviso fi. Directoria de Obras, oom ante-
ct-dencla de 24 horas, aílm de quo sejam
examinados e acceitos os materlaes a em-
pregar, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passfilos o manlido o Imposto,
como sl não tivessem sido construídos. Os
!»ropr!elarios são obrigados a mantel-os
em hom estado do conservação, sob pena
'lo pagarem o referido Imposto,

Directoria do Policia e Ilygteno, 21 de
lunho de 1916.

O dlrector interino,
Josfi Gonzaga.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços do culaçSo, pinturas, etc, do

ousas
Do ordem ão sr. dr. Prefeito, faço pu-

bllco que, nos lermos do art. 18, para-
grapho único, do Acto 819, do 27 de Ja-
neiro do 1916, não-dependo dc plantas
approvadas, nem do alvará do licença, a
oxecução dos serviços do limpeza, cola-
ção, pintura, cmpapclamcnto, etc, o pc-
quenas reparações no interior dos edifi-
cios, ou no exterior destes quando re-
cuados das vias publicas, desde que as rc-
parações ntto alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Deve, porém,, a execução do taes ser-
viço3 ser precedida do communicação A
Directoria do Obras e Viação, sob pona
de multa de 20$000,"ex-vi do art. 201, do
Acto acima mencionado.

São consideradas partes essenciaes cm
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, quo não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2,0 — altura do pfi direito;
S.o — espessura das paredes;
4.o — superfície doB compartimciitos,
6.0 — alicerces e cobertura;
6.0 — altura o largura das aberturas;
7,o — acerescimo ou suppressão de

aberturas;
8,o — tamanho das saliências.
Directoria do Policia e Hygiene, 18 do

Julho do. 1910.
• -: li O Direetor,

Alberto dn Costa.

A AO PUBLICO I
IOs fabricantes do Grande Depurativo io San*

gue ELIXIR DE NOGVEIRã, do Phar.
maceulico João da Silva Silveira, avisam
que. apesar da aetual crise, não augmentaratn o
preço do referido preparado, ttão havendo raado
para o publico compral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo. ¦,

Artigos para pinturas
Acahamos do rocehcr grando stocl! ein

artigos para pintura, como sejam: cal-
•«as, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
o aquarella, verniz sèccatlvo "Courtral",
flxatlvo, oleo de llnhaça, pincéis, tinta
nanlelm, carvão e crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Run da Gloria, ns. 8
«3 10.

M PPAREL1I0S para jantar, meia porcol--™lana, decorados com ouro, louça iu-
glcza, a 8o' o locopo, idem, para chá o
café a 3o1, na liquidação do Bandeirante,
á rua do S. Joiio 87.

CIIICAIIAS 
do granlto branco,ingloz, para

cafó, dúzia 3 5oo o 4í; idem, para chá,
a 7', pratos a 7', torrina? ,1 5', bulos liara
oh:'t o café a 1', idom, leiteiras o assaca-
rciros a 2r»oo : na liquidação do Bandci-
rnnto, rua do S. João, 87.

COPOS para chops, 23 a duzla; idom,
forma barril, a 8'; idom, com pó n 5i-j

calicos a 8*, fruoto*raB a 2'5oo, ostojoB
para mesa, tres poças do motal por et*"; na
liquidação do Eandciranto, rua S. João, 87.

Casa Victoria
Espccinlidiidcs cn» mantelgas, frios pa-

ra repasto, sajslcbaria, -conservas, caças,
sardinhas, fruetas, blscoutos, requeijão,
queijos, inortailellas o vinhos portusue-
zes.

Run Libero Railuie», n. 101, telephone,
HVi. Em frente A Cura.ii'» Municipal,

Cackorriiilia
Desapparcceu hontem ' dc tarde uma

cachorrlnlia branca, pelluda, que respon-
de ao nomo do "Tetcia".

Gratifica-se a quem a entregar 4 rua
Amador Bueno, n. 21.

GAZOLEMA
ÓLEOS

GRAXAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis
"•—¦—— Preços sem concorrência .

CASA TOHGLET
Rua Barão tle Itapetininga, 33 •- Telephone, 1,518

FOitMICIOA"©ali.©"
O muls econômico no mercado!
Não p-rc-cisa FOGO, nem npp.1-

relho especial paru o seu empre-
go. Nüo estraga ns plantas, o co-
mo nilo 6 lnflammavcl, podo ser
guardado cn» qualquer logar sem
perigo do Incêndio.

Um litro de formlcida, mistura-
do com agnn, 6 sufftclcnte pnra
um metro quadrado do forml-
gueiro.

^^^Ê^m]

AppUcn-sc tumbem como IN-
SEOTICIDA, o pura esse fim bus-
ta UM LITRO de forn.Icidii cuilslu-
rado cm 100 litros dc ngua.

Fonujccinos este maravilhoso
formlcida cm caixas de 2 Jatas dc
8 litros «cada uma, ou sejam 10 II-
tros. O formlcida "GAIjLO" tan
obtido os mnls brilhantes attcsla-
dos offlciaes de diversos núcleos
colonlacs, postos zoolcchuicos c
secretarias do Agricultura dc todos
os Estados.

Peçam Informnr-iTes nos »mlc"s
depositários:

F. UPTON ás C,
Largo 8. Bento, 12

S. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

RIO DE JANEIRO

Companhia Central de Armazéns Geraes
Cmam tf. 22.% - Mua 1& tle Novembr® n. ÉSÉ

FISCALIZADA PELO ttOTERNO DO ESTADO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniano Rodrigues Alves - Secretario
Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Direetor Geral.

Recebe café dos sè*s. iawadores. cobrando somente GOO reis
por sueca com direito a G meses de

armazenagem e seguro

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário: Wulter Mocchi.

Temporada official de 191G
Inauguração da temporada official dc ÍMG, suu a jitcil-

UzaçÜQ da. exma. commissãadirtdora do
Theatro Municipal

Companhia dramática franceza, dirigida
pelo celebro artista

4A'áfe-i[&<>c4iM

] Ir. Lira Géj §
•W»jjjj9 -^3? «W»®» IVWWVWP
Amanhã — Domingo, 6 do corronto. fis 17

horas oncorra-so dofinitivamente
a assignatura

Estréa cm S de agosto
l.a recita do assignatura às 21 horas-LA VEINE-i

Cm.cdia em l ado, iiii Alfroii Ciiiiiis. Mr. i.ucloa
Gititry JQüèrá le role dc Julien lircard,

•f/ííVí a crcts ti Faria

AVlSOri-Os srs. assignantes quo já entraram
côm a quota do 50 o|o podorão vir

retirar da seus bilhetes

THEATRO 8. JOSÉ'
lÜBiilireHn José liuiirclro

Última suinauii de espectuculos da
Companhia portugueza do Oporetas, Eovistas

e Feérios BVAS
HOJE HOJE

Sabbado, S do agosto do 1910
l.a sessão: íls 7 3|4 2.a sessão, ás 9 3|4
Representação da revista paulista cm

2 actos o 9 quadros, originai de Augusto
Gentil, musica de Pasçhoal Pereira.

A picareta
Toma parto toda a companhia.

Preços;
Frisas, 15?000; camarotes, 12*000; ca-

deiras, 3*000; amphltheatro, 2*000; bal-
cão, £$000; galeria num,, 1$500; geraes,
1*000.

Bilhetes A venda na Charutaria Mim!,
rua 15 de Novembro, 69, das 10 ãs 0 da
tarde, o depois no theatro.

Amanhã Ultima matinfie.
A 10 de agosto, estrfia do FÁTIMA MI-

]RIS, rainha do transformlsmo.

Theatro APOLLO
Itua D. José do Barros, 8

- Empresa PASÇHOAL SEGRETO -

HOJE HOJE
Sabbado, 5 de agosto de 1916
ESTRE'A

do colobro illusionista indiano

Dr. Richards
O maior mágico moderno

O homem sobrenatural quo, sem ser DeuB
nem diabo, íaz cousas maravilhosas

c de sensação _^
Espectaculos familiares por sessões¦i w K n h n í ; s
l.a sobsSo; 8 horas 2.a sessão: 10 horaa
Preços para cada sessão — Fri/.as, J 2?; Ca"

marotos, 10?; Poltrona, do l.a, 3?; Pol*"
trona do2.a,S$; Cadeiras, lgSÜO, Goral,lg-

Ob bilhetes á voada no Caíó Guaruuy das
10 As 17 horas e dopois na

bilheteria Uo thoatro

íris Theatro
Companhia dineiliatógráplUc» Brasilelr»

y

Amjiuhã-Grandiosa matinóe. ás 2 horas

HOJE — Sabbado, 5 de agosto — HOJB
BRILHANTE SOIRE'E CHIC

Um soherho c grandioso progranima
j». 000

:: O X N. 3 ::
Empolgante e arrebatador,. do aventa*

ras poüciaes e de enredo completamontej
difterente de todos atí» agora eshlbldos,
editado primorosamente pela grande fai
brica "Universal".

5 — Grandes actos — 5
UNIVERSAD JORNAI» N". 0

Um dos melhores Jornaes com repor»!
tagem einematog»*aphicu. Os ultimo*!
acontecimentos mundiaes.

CHANTAGE NUM HOSPITAL ',
Hilariante scena cômica excêntrica tis!

fabrica "L-KO", em 1 acto duplo.:
AMANHA, 

EM SOIRE'E
O grande o maravilhoso romance ond

20 soberbas sórlcs, da fabrica "Unlver*.
sál"

O SUBORNO
l.a o 2.a sírles,; i

7:&Í:.3»8I
!»"*'¦¦'.•¦".".¦'- ¦'¦ •¦":''

.;'*

Mi
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CORREIO PAULISTANO - Sabbado, 5 de agosto de 1916

Machina "FREITAS,,
A soberana das ma-

ohlnaa para boneflolar
cafí.

A ultima palavra no
gênero.

Jogos completamente)
eliminados e com a fa-
cuidado do ser montada
e desmontada em IS
minutos,

Mancacs do lubrlfica-
cHo automática e ajusta-
vels.

A mais reforçada for-
rasem atí hoje appllca-
¦ia em machina de bene-
ficiar cafí.

E-' a machlna por
oxccllcncla a mais ccono-
mlca quo existe no mer-
cado.

Producçüo garantida
300 a 400 arrobas om 10
horas.

Forca npcpsrüirla: va-
por G cavãllós, Mntor elo-
ctrloo: 20 cavallos.

Chamamos a nttenqilo
doa srs. lavradores pa-
ra o seguinte attestado:.

Os nbalrò ni-sicrna-
dos, commisslonailos pe-
lo "Congresso At-rlooln"
reunido em Piracicaba
para examinar o func-
elonamonto da maehlna
ile beneficiar eatd Sono-
minada "Freitas", fnh"?l-
ppria poins * srs. T^ VA-
TtRS & CIA., so agora.
anCw Indispensável ob-
servaeflo e estudo

ATTEaTAM
que a alludida machlna "Freitas" í de »»ma combina o;* n simples, sem jogo, oe-cupa pequeno espaço, de resultado perfeito no so», Mneelonamenlo: nnn nm-
bra cafí, faz comnleta separação em diversos typos o f de facl! desmontneem

Camninas, 21 de dezembro de 19*1 !>.
(Asslenadosl .TOSO PPTir.n T>F .TTiSUS DH ATTOrf-TC. F DB MATT''Í-

BAHTIFTO, OnO"--TMnn MATA.
Grande stock de mncblnnn nrnnintnR. y,m nP7. fl|a(, |-ní|.»mo9 dar umn maehl-

nn prompta n fiincelnnnr. TRMO-" TCM DF.POPTTO: OlassIfienrtorpR de enfí —
Esbriiirnrlorr-.-s de cafí com aspirador e sem nr-plradnr — r"nle'"nre.<! do nedra.*— Fornos "Freitas" o os ttonmnti-nvojr Vi*nHln'r.n»>r.i» So •.»„  "Fr»!tiiji'-'

Descascadurns iJfi c-W "FREÍT^f!" mm •!<:.*lr-,*l-ir nora A°0 ?rrnliis -
necpaenpdnrp-. rio f.-.fiS i m^ •-,.,,.;, f|ra-, „n,nof,,„p

$at**x*mt^^

Tle Baliwii LoeomotiTe Ms"
PHILADELPHIA, Pa., U. £. A. - LOCOMOTIVAS

SgESSSSBgjgggggiig^i r —r mmam

jfe»companhia Paulista®» M fiSSmm]K^»SBS£^S5^K^^^^ImÍ^«^«B

%A

un

T A W eB% ^ .if&L.gS
í-iinfiRssnres (Ir FRFÍTAíí & pnwp.

Officinas: Rua José Paulino ¦ Ponte Preta -Camninas- Caixa nnstal. P9
Referencias com João Jorge, Figueiredo & Comíi. - Santos e Camninas

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Oiíá Í rte AIíiSIns. 28pSÇ. HY^iigioiH», 2.M-OÍ,
Os pròji-Iotnrlns -lustji Iriipnftniita oitsii nvlnani n .-muinpiinr fcni|ire prompln vnri.-uln •.ortiin..|itr, do tumnlos, crsUiu

liimllln que. nn n-insinn poilenlasnrcoiihfPrna, anins, rnuoi, vjmim,
nho», fi pr>f]hlii

otc. por proçna riuonrolR. - RupocInlMii 'e em tnniilliis de ur=mltn""Vlniiiln"rií»»se iln
CASA FIUAL EM SANTOS:

Risa S. B-Yancisc» n. f 5<B - T-pl-mlioi!-.» n. $m

de todas as descripções - fcocomofiuas particularmente para industrias,
fazendas, seruiço de madeiras, motores eíecíricos e trucks de arrasto

Únicos representantes no Brasil: NORTON, MEGAW& CIA., LIMITADA
Rio de Janeiro —. Agencia em S. Paulo:

i. 89 - (Praça li U Ei 15 in irai i. 20 -

Attencão
Um professor con: longa pratica ens!

n: theorica e praticamente allemllo, fran-
ce., lnglez, arlthmetlca commerelal c
oscrlpturai-flo mercantil. Preços rrtodl-
oon o optlmas referencias. Dlrlglr-se a
Gustavo T.utz. travep.-.a do Quartel. 9-TJ.

V ÀfK. ^^ **%*, ^r ^t, ^W ,fm-\ ^»\\r á4%^> ^" 
BHSTàüRAlITB 8L F&OLO t

Rua da Boa Vlsh, 50 J
ESP3CIAL SERVIÇO &.' LA CARTE 

*

W ILiJE - Cosido A brasiloira 
*

4A. AMANTIÂ — Mnyonalso especial K

amW/m*,. V AAW AmmmV Aâm**? 4t

GRANDE CHÁCARA
Villa Syria

Te.ino em minha chacars, siia na Sexta
l"artda. Penha, mudas de fruetas de todas
13 qualidades, como ámcix,-, do Japão dt"•das as qualidades, caki. peras. fifjo bran
•n castanha, uvas, laranjas, mexiricas de
¦¦"das as qualidades, para plantações, afim
le at>rovc't:ir a estação, que começa a l.ò
lc maio. Vendo dc todas as qualidades

i pni-ns muito módicos. Pnra mais infor-
inações rua T*lorrncio de Abreu, n. 29. ou
•eièplione n. 47, Braz.

FARES MUTfOU.

Y/f:

Ímmmmmmf.

S0'A8 TEM QUEM
QÜER0Ü QUEM DESC0-
NHEGE A EXISTÊNCIA

DO PODEROSÍSSIMO

| i =-¦ Victor-Victrok ¦= I
n I S*0*****^ ^ começou a dar 1
ÍI /(^tdí^M entrada S

| 
^^^P flss |i| isiiias i

$g'| , Para poder armazenar vantajosairieiite todo stock das No- ' 
|

^ vidades em despacho, resolvemos j

S| ! Todos os discos "ODEON" e "JUMBO" c os dis-
S" cos antigos Oolumbiít f

ü Freios i-ed-azidissisnos ; 1
%f VISl'B'fl.",.-*!l f.UJSm'. 3

RUA 15 BE MVIIBRO, 55 :: GlIStavo Fiper |

Wk P%7Atíãé*

—""—- -:: 
^ 

- - - -':¦¦¦-'¦¦¦' - - ————n 4 
*^*

SEDAS E CASIMIRAS
A ^/Ai^tA BHI mJKJtí^aA
Acnlin llc ipclict um vaiíililo -.nrlimiriiln ilesciin» e cnsimiras pnr.-i Beiihoins, rnmo nojam:tntfct'», rliriiiiiciisc, p.rôpo iln Ulilniii riuliiini
bayndcro, l.-ffci.-l rnuliiril uríislmliii IrHnpo-ii o

ingleza. pnliurilliie oxirnimolra etc.Urmiili- surtiiiieiiln ito lilusns lionlailiui :1 inAoo n mnoliinã, i!o poncO Invnvel ilo orepo iln
dilua otc. - l»r..ro-. »pn ciuii|inloiiclnAbre-se rontn cnrienle n iiiHrnsuorn* c fniniliiii-

¦tsUhcLiÍB.
RÜA DIREITA. 43 - Telepl». 5035

-v

t3tOy Ô /' 
'JM->mmm¥ m2 ^

**A% **%. AtS. tâm Atm mA-,. .tt% .mf\ ^ /fts © /r., jt\ Ah. Ak* me\ Ak Am. Atí >^8í.

Btr.-vg-ti^iia-i bcstupa

4A.Á4A4 AA At%. mimm mtàm%

\ GENTE BICA!
à Porque não comprar, vós

que podeis, o magnífico terre-

Tenho
rencia

em Rtock typos variados c modernos, não temendo concor-
èni preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc.

Atfciiili-iii-se .pedidos do interior

SAVEHIO BLOIS
RUA DOS GUSMOES, 49 - 8. Paulo ¦¦ Telephone, 1894

Modelos novos o caprichosos — Construcc-to «ismorud» — /-toçob som compo- íklenclii — Acooitam-so cncoinmenilaa pnra o inte-rlor — Vencia ile oh|estoa pnra W
tTe1L7e (do0,:5,<;li^io7díct,„crc„?aX Hun Brigadeiro Tobias, 77 í

no que tenho á venda em w
t*\ Hyg-ieriopolis, para nelle eon- k
a struir vosso palacote? Infor- ." mai-vos com (-avalcanti, cai- Y

4 xa poótal 208, que vos dará ^
A as necessárias informações, v
^?"«^,**y W "^"lyssyvçFp

Garagens Reunidas-
De Siimiialu, Castre o Çuiiifj; — .tiuc-

ceasores da "Companhia ilo Auloinovc'f
Qarages neuniilas"). Uua Duque Se
Caxias, n. 40, esquina da Alameda Bnril..
de Limeira. Telephone, n. 1.-I00. — Sec-
QOes completas dc mecânica, carpinterla.
sellarla, pintura, carga de aecumulado
rea o vulcanlzação de câmaras de ar e
pneumaticos. Reformas completas di-
automóveis e motores. Executa-se com h
maior pcrfeiçtlo todo e qualquer serviço
ooncernente a esla Industria o acceilam-
se chamados do Interior. Attahdem-se
com a maior promptidão chamados d.
automóveis de aluguel: Taxis, Torpedos.
Llmousines e Landnulets de luxo.

Vendem-se diversos automóveis LI-
mouslnes, Voiturettes, etc, de diversa-5
uiarcas o acceltam-se automóveis para
venda e eslndia. Pneuniallcos Miclielln o
Pirei!.

Lotaria de S. Paulo
ExtraeeÕes ás segundas e quintas-feirassob a fiscalização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32

•
Ti-rra-fcira, 8

308í)«>0$OOo
POR 2$700

Exíernaío Motta
J)lrlKldo pelo. tliç. Arthur M'-'!Ui Junlor,

que conta com n çullnhorucão de oito dis-
lindos professores, prepara nlumnos pa-
ni us c.xnmcs de admissão as escolas nor-
mnos e todas na escolas superiores.

Os progxnmmns officlaes sflo rigorosa-
mente observados.

RUA JAG CARIBE, 72 — 8. I-AÜLO

Ordem das ea-.wacçõss em agosto

CEREAES E CÂFE'
ltccc!icm»»o a ciimmlssfln, mirnnliiiilo conlnbou, rniiid.-i o |in|*iiinciilo inunodlnin.
Adoniitft-sf* (ilnholrõ sobro os cònlipcimôn-tos, nn sogiilati! baso c por sneco: Ano/, lim-

po, 20ÍI folJRo liom, lil!: millio nunlf|iici i|iiri-
lidndo, 8íi lintntns, o:oi)0. .
Vondc-ao qualquer qimnljdádó rtn sncnnrlii

pnra noreiioa. nssuonrc café — do nl-
HOdAii on niiln-rdn, novos ou usados, n
pteçoa rn*on!-el.". -

.Mnndnm-s(. preços cornrntcs lõilns ns semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Ríf« VoHveivào, JSO

Garage
Companhia Kechanioa e Importadora

de 5. Panlo
Acoeitu tofló o qualquor serviço do re-

íonna o ooncerto de automóveis.
Serviço'rápido o garantido.
Tom sompro om stock niitomovois do tu-

nr\m?,o„e (l° carí'a "*•• roP»-ada marca
FIAI e bom assim todas as peças sobro-

collentos. ...

Rua 15 tle Novembro. 36

685
(Ji-G
C87
688
(IH!)
690
091

MEZ Dia Prêmio maior

de agosto
\\ " "
l* w ii
18 d ,,
22 ,, ,,

29 „ ..

Terça-feira
Sexta-feira
Seirniida-foira
Sexta-íelra
Torça foira
Sexta-feira
Torça-foira

30:000$000
2():IK'0*000
15:000^000
50:000$000
SiíOUO-000
40:000$000
15:000? 000

Preço do
.illie.8

2$700
l$8ÜO
l$OO0
4$5O0
HS800
3S500
ISOüO

Quarta-feira, 6 de setembro, prande Loteria commemoratlva daIndenendenclH do Bnsli BfMO-ooóSOÒfB em dois orandes
prêmios de smmòMSQfAfà cada mu - Por 4$000

>'a pedidos ilo uilerlur, aJompuiinai.os rtu reapectlvu lanii/rlancla omala a ciiianlln necessária para o porto do correio, devem aer dirigidosíos Agenu-s Ueraei.
Jull». Antume ie Abreu o Comp. — Rua Direita, 39 — Caixa. 177S. Paulo.
J Azevedo e Comp. — Caea Dollvaes - • Rua Direita, 10 — Caixa, ÜO

Amando Rodrigues flo» Santos e Comp. — Pracn Antônio Prado 0Llalxj, 166 — 8. 1'aulo.^
VAIilí Qtllíin |I!M - Rua Direita, 4 — Caixa, 1(17 — Jullo Antu-nes ilo Abreu e Comp.
a. U, Sarmento — Rua Bar9o de Jaguara, 16 — Caixa, 71 — Cam-rln.i.-

j Marmoraria Tomagnini
EBpecialidade em tumnlos de

mármore e granito polido on
tosco. PreçoB Bem competência

Exposição permanente i
Rua Barão de Itapetininga, 40

OIIlc:nan e Eserlplorioi= Rua Paula Sousa, 85 =

4
4

B^^-^^-^-^^-^-O-S

<>

lIXIXXIXTÜ
SEMENTES - FAZENDEIROS

Quem melhor vendo somentes ü"e oa-
plm CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUA1
e CABELLO DE NEGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência c
preços? E' fnconteàtavelmcnte Odorico
Barbosa, eBtaçfio de Restinga, llnka Mo-
gyana, fazenda da Matta.

?
?
?
<t

Lioyfl final Hilluln

^i^ím\\msmsmí^i^si^»^^*mE!mi ejemzíss

O FÍGADO
O figado é um dos orgams mais importantes da nossa economia.
Um figado desordenado causa a perda do appetitc, prisão de ventre, dores de

cabe-a, infartação depois de comer, perdi de enm;ia para o trabalho, physico e men-
tal, perda de memória, cançaço, palpitação do coração, somno desassocegado, urina
carregada, tristeza, etc.

Em seguida aos symptomas mencionados, sobrevém um estado nervoso que pro-duz graves resultados, como sejam: bypocondría. perda do poder sexual etc
AS PILUL.AS UN1VF.RSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO con-¦ êm em si os agentes medicinaes para combater os males acima enumerados.
Estas pílulas são compostas de vegetaes e o seu uso não requer resguardo nem

de bocea. nem de tempo. - CAIXA, 2S.500.
Remette-se pclo Correio uma caixa por 3$ooo; 6 caixas por n$ooo e 12 caixa3-or 26S000.

?

VENDE-SE NA ^ Gárs-àfa Grande
«« - KUA CRÍIGIIAYAIVA - «íí

RIO DB JANEIRO - PerestreOo & Filho

A JPMMMÈ
es

Agencia de bilhetes de loterias

FRISIA
KaliIrA do Santos 110 dln ü!) ilo aginto pniaRio, ünhla, Pcrnamtiuno, Vigo, Falmontli

o Amsterdam
Só bo acocitam pasan^olroít com pussapor-
to Toroolra classo pnra VI(?o, IMWo 'm, In»
oliildo o Imposto, l.a o S.n clasira, tratai

com a .-ifj-iMi-ln

FKiSIA
Sahlri ile fnntn» no tlla V, ilo ap;oato pnraMontorldéo o Kuonos Aires
Paasagons do ll.» olasse, rs. Gfiíooo, Inolul-

do o liminsto
Voltará do Prata cm ü9 ilo agosto e parllrano mosmo dia para a líiimpa

fi

?{
A i\UQ VUID2K UB 11C

Caixa poHtnl >

SANTOS

?" 
Praça Barão do Rio Branco, 12 Ãtaljtii postnl n, IUO m

Sociedade Anonyma MARTINELLl
S. F-AULO ?

Rua Quinze de nouerabro, 35 T
talxii poHtnl ii. -MO A

SANTOS A

'iii 3 A 1
ê& Fernandes |
•—"¦-¦ . i. ..— -mm C :

1

Rua 15 de Novembro, 50
Telephone nl <-&.5f$0 11

S. PAULO H

O -^rf*^i  -m-Bj-watlf^il?

mot RMSP & PSNC «h"A .I^ROWlMAILCTWMPi-CKETC- 
ÍHt PACIFIC STEAMNAVIGATIONC- |fl

p 
MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO I

JOCKEY^feCLUB
me*».-

Grafo Prêmio ííüeroy

Rua Verldlana, 49
Direclor: Professor Pedro Wollf
Curso (lo preparatórios para admiesão
ás Escolas iNormaos, Cymnasios, Me-
(Jioiua, l'ul ¦ tocliiiiou, Diroito, JJhar-
macia, üdontologia, Comniarcio, otc.
Aulas diurnas e noclimmg para nm-
bos os soxos. A Light ior«ece passos do
lüOréis nos almmios deste ¦Hxtomatrf*

(De 1917 e 1918)
São avisados os Interessados uue, na Secretaria do JOCItliV-OLUB, A rua Al-

.!?,7»-)»-f"t,°.*!,(Í?,r *,*¦ U' achn-so aberta a inscrlpoao para os grandes prêmios-ujr.i-it-1 i AUíji&rANO", aue serão realizados no primeiro domingo do mez dedezembro do 1817 e de 1918, sob as condições seguintes:
OHAK-D14 prêmio "DKlíIlX-PAtJI.ISTANO", de. 1017 - Anlmaes nascidos

S£ 
de &' Paul0- d0 l-o oe julho de 1914 a 30 de junho de 1915 —.0:0005.0 0 ao l.o e 2:000$000 ao 2.o - Distancia, 2.400 metros - Pesos: cavai-los 54 kllos e éguas, 62 kllos — InscrlpCao, l.a e 2.a prestarjOes, 7OJ000 (a 8,aprestação no valor de 230?000 será paga quando chamada a confirmação)GUAJSÜlr! PRÊMIO "DERBY-PAULISTANO» de 1918 — Anlmaes ino Estado de S. Paulo, do l.o do julho da

\

PAQUETES DA EUUOPA ESPEHA»
DOS EM SANTO'onowsA

no dia 11 do AR.islo.snili.l oo raes-
tno dln para Montorldéo o Port Stan-
loy, rnnta Aronns o portos do i-nciflco

mUmEjttmmWARA
No" dia a» do agosto — Sahirá no

mesmo dia paraIfontevitiéo e Uuenoi Airei

DRINA —~29~fle agosto

PAQUETE8 t'AIiA A EUROPA
A sahir de Santoa:

ARAGlAmWA
no dia 34 do agosto para itio, uahla,Pernamhuoo, ti. Vloonlo, Lisboa, Vigo

o Inglatona

A sahir do Rio:
MBESiXA

No dia 15 do ago<to para
LISBOA « lHOLAJSnBA

A sahir do Uio .-
0RITA - 25 de agosto

8

|
fl

PROJECTO DE INSCRIPCÃO PARA OS "GRANDES PRÊMIOS"
E "PRÊMIOS DE ANIMAÇÃO". RESERVADOS A ANIMAES
NACIONAES E A ANIMAES DE QUALOUER PAIZ, A REA-
LIZAREM-SE, NO HIPPODROMO PAULISTANO, NA SE-
GUNDA PHASE DA ESTAÇÃO SPORTIVA DE 1916 E PRI-
MEIRA DA ESTAÇÃO DE 1917 (AGOSTO DE 1916 A MAIO
DE 1917).

JII
Exige-se passaporte e não será permitliiio o Ingresso de visitantes a Dortfo

Par» preços das passagens e in!ormaç3e3 dirigir-se ao cssnptono nu

He Jofal Jail Jai Pactel Go. • Roa de S. Heoto
da rua da QuitandaI Tie Pacific Steam Navlpíi Go. ^'â. pAUlo -

fiMaras»tt»srainBs^^ I

1915 30
Anlmaes nascidos

de junho de 191010.000*000 ao l.o o 2;000$000 ao 2.o — Distancia, 2.400 metros —. Pesos: cavai-los 54 kilos e éguas 52 lcllos — Inscripcao, l.a prestagOo 20$000 (as 2 a e 8 aprestações no valor de 280JOOO serão pagas quando chamadas).
As iuscrlpsõcs serão recebidas ató ao.aia 6 do agosto Ue 1010, ás 15 horas Aspropostas üe lnscrlpcão devem ncompanliar a respectiva importância o vir asai-

giinUns polo proprietário ou seli procurador, sob peno do não serem occeltas
S. 1'aulo, 1.0 de julho de 1916,

O dlreotor de corridas,
DR. DOMINGOS TEIXEIRA IiEtTE.

...
M -. -. 

J .¦:-:..".-, ¦ ¦ »

Jockey-Club
tm*-»**».

Grande Prêmio General Couto de Magalhães
3:000$000 e a detenção da taça de ouro offerecida

em 1883, pelo General José Vieira Couto de Magalhães e
600$000 ao 2.0

Distancia 2,143 metros
Na secretaria desta Sociedade, á, rua Alvares Penteado, n, 10, acha-so aberta a

Inscripcao de anlmaes nascidos no Estado do S. Paulo, para o GRANDE PRÊMIO
GENERAL COUTO DE MAGALHÃES a realizar-se no dia 11 DE FEVEREIRO
DE 11)17, de conformidade com o respectivo regulamento que so acha na mesma se-
cretaria a disposição dos Interessados.

As inscrlpções encorram-so no dia 5 DE AGOSTO fts 3 horas da tarde ê sao pa-
gas em duas prestações, sendo, a primeira de 2|3 no aeto da lnscrlpcüo e a segun-
da de 1|3 quando chamada íi confirmaçlio. Não soi-ao acceitas as inscrlpções quenao virem acompanhadas da respectiva importância e as que nao estiverem asslgna-
das pelo proprlotarlo ou seu procurador,

S. Paulo, l.o de julho de 1916.
-.. , O Dlreetor de'Corridas, interino,"

Dr, Domingas Teixeira Leito.

IQl6
OUTUBRO, 13 - GRANDE PRÊMIO "CRITERIUM" - s:ooo$ooo

ao 1.0 e 1 :ooo$ooo ao 2.0 — Animaes nacionaes de 3 an-
nos e extrangeiros de 2 annos — Distancia, 1.700 metros.

DEZEMBRO, 10 — GRANDE PRÊMIO "29 DE OUTUBRO" ~»
5»ooo$ooo ao i.o e 1 :oo$ooo ao 2.0 — Animaes de qualquer
paiz — Distancia, 2.400 metros.

1917
JANEIRO, 7 — GRANDE PRÊMIO "DR. WASHINGTON LUIS"

— s:ooo$ooo ao 1.0 e 1 :ooo$ooo ao 2.0 — Animaes que, na
data da realização desta prova, contem 3 annos de edade
hippica —- Distancia, 2.000 metros.

JANEIRO, 14 — GRANDE PREMIC "DR. ANTÔNIO PRADO" -
3:ooo$ooo ao 1.0 e óooSoro ao 2.0 — Animaes de qualquer
paiz — Distancia, 2.400 metros.

FEVEREIRO, 4 — GRANDE PRÊMIO "DIANA" — 3:ooo$ooo ao 1.0
e 6oo$oop ao 2.0 — Éguas dc qualquer paiz. — Distancia,
2.400 metros.

MARÇO, 4 — PRÊMIO "GUAYANiAZ" _ 2:ooo$ooo ao l.ò c 40o$ooo
aó 2.0 — Animaes nacionies de 3 annos. — Distancia, 2.000
metros.

MARÇO, 11 — GRANDE PRÊMIO "JOCKEY-CLUB" - io:ooo$ooo
ao T.o e 2:ooo$ooo ao 2.0 — Animaes de qualquer paiz. —1
Distancia. 3.000 metros.

ABRIL, 7 — PRÊMIO "IMPRENSA" — 2:ooo$ooo ao i.o c 400$ooo ao
2.0 — Animaes que, na data da realização desta prova, con-
tem 3 annos de edade Hippica. — Distancia, 2.000 metros.

ABRIL, 14 — PRÊMIO "BOREAS" — 2:ooo$ooo ao 1:0 c 400$ooo ao
2:0 — Animaes dc qualquer paiz. — Distancia, 2.000 metros.

MAIO, 4 — PRÊMIO "MARCIAL" — 2:ooo$ooo ao T.o e 4008000 ao
2.0 — Animaes que, na data da realização desta prova, con-
tem 3 annos de edade hippica. — Distancia, 2.000 metros.

MAIO, 11 — PRÊMIO "GOLIATH" — 2:ooo$ooo ao 1.0 e 4008000
ao 2.0 — Animaes que, na data da realização desta prova,
contem 3 annos de edade hippica.—Distancia, 2.000 metros.

OBSERVAÇÕES'— Não serão realizados os prêmios em que não forem
. insçriptos mais de 8 animaes e bem assim aquelles em

que, no dia da sua realização, n-ío se apresentem para
disputal-os, no minimo, 5 animaes de proprietários
differentes, salvo decisão em contrario da directoria.
Serão eliminados dessas provas, sem direito á restí-
tuição das entradas feitas, os animaes, que, da data da
inscripção á sua realização, não tiverem corrido, pelo
menos, duas vezes, no Hippodromo Paulistano.

As inscripções para todas estas provas serão recebidas até ao dia 5de agosto de 1916, ás 3 horas da tarde, na secretaria da Sociedade, á rua
Alvares Penteado, 16, e são pagas em duas prestações: a primeira, de 2I3,
no aeto da_ inscripção. e a segunda,'de 1J3, quando chamadas as respec-
ctivas confirmações. Não serão acceitas as inscripções que não vierem
acompanhadas da respectiva importância, salvo o caso do proprietário ter
fundos na Thesouraria da Sociedade. E' nulla toda a proposta de inseri-
pção que não vier assignada pelo proprietário, ou seu procurador, legal-
rnente constituído perante o "Jockey-Club".

S. Paulo, 1,0 de julho de 1916. . .
O Director de Corridas, interino,
DR. DOMINGOS TEIXEIRA LEITE.

,1. ¦

I


