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Do Dniester .
ao Isonzo

.«

Os russos jíi sc encontram em plc-
na Galicia e continuam a manobrar

no sentido dc dilatarem a sua írontei-

ra militar até aos Carpathos. Os

exércitos do general Zetschiski, que
são a guarda avançada das forças

que oecuparam a Bucovina, encon-

traram-se agora com as defesas aus-

triacas, escalonadas desde o Dniester

até Stánislaw; e, após curtos dias de

batalha, destroçaram o inimigo, que
recuou para aquella ultima cidade.

Como penhor da victoria, ficaram

nas mãos dos moscovitas as peque-
nas cidade dc ¦ Tysmicnica e de Thu-

maez, a primeira das quacs dista só-

mente doze kilometros de Stánislaw,

que é a capital de um dos melhores

districtos da Galicia oriental. Os rus-

sos dominam já todo o valle do Dnics-

ter até ás proximidades de Ma-
riampol, ameaçando a linha férrea dc

Stánislaw a Lemberg; e desta ulti-
ma cidade se appròximani lambem

pelo lado noroeste, encontrando-se
agora a su;'. cavallaria nas nascentes
do Btigi ao sul de Brody. A disposi-

ção actual da linha dc batalha, a
oriente, permitte siippor que a capi-
ta! da Galicia cahirá em breves dias,
e pela segunda ve;:, nas mãos dos
slavos; e o eommando austríaco par-
tilha o mesmo modo de ver, pois que,
segundo tim communicado offieial,

já ordenou que toda a população ei-
vil evacue Lemberg. Optimistas
existirão que afiancem não ter a qué-
da de Lemberg desusada importan-
cia; já os russos a oecuparam uma
vez e de lá foram expulsos pela rapi-
da investida de von Mackensen. Im-
porta notar, porém, que a campanha
de agora, na Galicia, em nada se pa-
rece com a do anno ultimo. A Rússia
tem actualmente em campo exerci-
tos muito numerosos e bem municia-
dos; as suas operações são mais in-
telligentemente conduzidas; e, por
seu lado, nâo têm os austro-allemães
disponível um grande exercito, com
que possam renovar as proezas da
primavera dc 1915, pois que a offen-
tsiva violenta em quasi todas as
"frontes" não lhes permitte con-
centraçoes de reservas.

Da "fronte" italiana do Isonzo as
noticias são egualmente excellentes
para os alliados. As tropas de Ca-
dorna apoderaram-se, após violentos
combates, dos montes Sabotino e
San Michele, que dominam Gorizia
do outro lado do rio; e installaram-
se na cabeça de ponte que conduz
aquella cidade, derrotando os austria-
cos e fazendo, no curso destas ope-
rações, cerca de oito mil prisioneiros.
Gorizia está, pois, grandemente
ameaçada; e, si bem que não se des-
conheça a diíficuldade de atravessar
um rio, cuja margem esquerda os
austríacos defendem até um pouco
abaixo de Gradisca, certamente o
exercito península., estimulado pe-
los seus recentes êxitos, ha de achar
o meio de triumphàr dc todos estes
embaraços. Excusado será pôr em
relevo o que a posse dc Gorizia asse-
guraria aos italianos; cila dar-lhes-ia
o domínio total do valle do Isonzo e
uma base de operações para futuros
movimentos ria direcção dos Alpes
Julianos e do alto Save. Do lado de
Monfalconc (baixo Isonzo) tambem
está travada uma grande batalha,
cujos resultados ainda não são co-
nhecidos, sabendo-se somente que
são os italianos que estão com a
offensiva. Estes movimentos da ban-
da do Isonzo, possivelmente suggeri-
dos e approvados na conferência mi-
litar dos alliados, reslituem á ac.;ão
das tropas peninsulares um senti-
dc bem definido. A Itália perdeu
muito tempo c muitos esforços no
Trentino, seduzida talvez pela idéa
de emancipai" os seus filhos que ahi-,
da jazem oppiiniidos; mas o Trcnti-
no, com a sua inexccdivel rede de
montanhas, nunca poderia ser o thea-
tro conveniente ás operações de um
grande exercito; e bastava talvez es-
tabelecer ali unia solida cortina de
defesa, tentando a offensiva em se-
ctor que melhor a facilitasse. Levan-
dc agora a sua pressão formidável ao
Isonzo, as tropas de Cadorna téin
deante de si — assim-o esperamos —
Ui... estrada de vicfnrjas,

As tropas Ifw a

As forças moscovitas oecuparam Tysmtevítsa -
Os russos evacuaram Bítlts e Mush, na Turquia
da Ásia - O general Letchíteky fez. hontem 7.400

prisioneiros - Os inglezes operaram um novo
avanço ao norte de Poziéres - Os teute-es bom-
bardearam vivamente as trincheiras brítannicas
no saliente de Ypres - "La Liberte" celebra a
immutavel amizade da Argentina pela França

.SEGUE A BATALHA DO SOMME
varam se encarniçados combates em volta da

obra de Thiaumont - Os canhões francezes to-
maram sob os seus fogos a aldeia de Fleury -

Os teiegrammas do 'Correio Paulistano"

A queda de Gorizia
— _ 

Brilhante vicioria «las
tropas italianas

—_._u_.

A tomada de Gorizia
pelas tropas italianas

ItOMA, I) (Ofílolul) — As tropas lto-

lianas cnlraram na cldado do Clorlzla.

Tra

Os acontecimentos
nos Batons

tf*. R. — Gorizia i ump.. cjdade italia-
na do império auslro-hun.iu-o, na pro-
vlnola do Littoral,.a.38.k'Io_*.Blros ao nor-
to de Trlocte, nas margonu do rio Isonzo.

H' sede do dlstrlcto e estação ferro-via-
ria da Unha do Udlno a TiMeslo.

Celebro pelo seu amejiianirao clima, o

que foz com que a cognomínassem a Nice * treze prisioneiros
.• . . .... _.._'«. a..:.._ „ — 1 Expulsamos o inimigo de uma posição

tortlflcada no rio Koropiec.

"RAID" DOS AEROI-jANOS 1T.U/IA-* LAS SOHKE DURAZ/,0
• LONDRES, 0 — Os aei-oplanoB italia-

nos lovaram a cffelto um novo "raid"
sobro Durazzo, onilo lançaram algumas
toneladas de explosivos, avariando os
quartéis o acampamentos do ponto.

Um dos aeroplanos italianos nüo vol-
tou ao ponto de partida.

A ATTIT.DE DA RUMANIA
NOVA YORIC, 0 — Radiographam do

Berlim, annunclando o fracasso das ne-
goclaçOes entaboladas em Bucarest, pelos
representantes d03 paizos da "entonte",
para que a Rumanla se reunisse aos pai-
zes alliados contra os impérios centraes.

NAS IiINDAS MOSCOVITAS
PETROGRAD, 0 — Na região a leste

de Viniauchy, conquistamos uma soeçiio
ile trincheiras, onde fizemos seis centos e

NOTICIAS M «IU
A AMIZADE DA ARGENTINA

PELA FRANÇA
PARIS, 9 — No seu íuiracro de

hoje, "La Liberte" publicou um ar-
ligo, em que celebra a immutavel
amizade da Republica Argentina pe-
la França. Rende particularmente
homenagem aos argentinos que, du-
rante a grande guerra, não hesitaram
em vir derramar o seu sangue pela
França, especialmente os aviadores,
que tomaram nas legiões gatilezas
logares de honra.

Assim, o piloto Almonacid, enga-
jado como simples soldado, é hoje te-
nente, tendo sido condecorado com a
Legião de Honra, com a medalha mi-
litar e com a Cruz de Guerra ~- com
quatro palmas.

Os sargentos Etcheberuy e Mira-
men foram condecorados cam a Cruz
de Guerra, assim como os pilotos
Lesca e Puysegur.

OS "SUPER-ZEPPELIN"

PARIS, 9 — O aviador russo, ca-
pitão Vlaygoroff, entrevistado em
Petrograd disse que, segundo infor-
mações de boa fonte, os alliados de-
vem estar preparados para conter os
ataques dos novos super-zeppelin,
cuja capacidade é de 54-OCX) metros
cúbicos.

Esses apparelhos, nos quaes a Al-
lemanha tem confiança illimitada,
podem agir num raio de _oò kilome-
tros, são muito rápidos e podem le-
var quinze toneladas de explosivos.

Na opinião do capitão Vlaygoroff,
podem ser considerados excellentes
apparelhos militares,.mas,_ para os
fins commerciaes, como tinham pen-
sado aproveital-os, são inteiramente
inúteis.

NOVA INCURSÃO DOS ''ZEPPEliINS"

LONDRES, 3 — Os "zeppelins" visita-
ram esta manha o costa leste da Ingla-
terra e sudoesto da Escossia, sem todavia
ontrar pelo interior do paiz.

Em diversas localidades os diriglveis
arremessaram bombas, matando quatro
pessoas o ferindo quatorze. Nüo causaram
as explosões nenhum prejuízo militar.

Os canhões anti-aereos puzeram em
fuga os aeronaves Inimigos.
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laiilitriaTm
A Ii.CTA DOS INGDE/iES

COJI OS TURCOS
LONDRES, 9 — Continuando a perse-

gulr os turcos no dlstrlcto do Katla, ro-
chassamos a retaguarda ottomana quln-
zo milhas a lesto daquella localidade. Fl-
?emo3 prisioneiros.

CIDADE EVACUADA PELOS RUSSOS

PETROGRAD, 9 — (Offlclal) — As

tropas da ala direita dos exércitos do

grão-duque Nicolau, em operações na

Turquia da Ásia, evacuaram as cidades

de Bitlts e Mash.
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A. SITUAÇÃO GERAIj
PARIS, 9 — Foi uma bella Jornada a

de hontem quo, além do fracasso sangren-
to dos allemães om Thiaumont, do nosso
progresso apreciável a leste de Fleury,
da tomada do linhas multo importantes
ao norte do Somme e do avanço dos inglo-
zes na direcção de Gulllemont, cuja to-
muda parece immlnente, trouxe a noticia
do duas victorias, uma dos italianos nos
montes Sabotino o San Michele, forçando
o primeiro obstáculo do caminho de
Trieste, e a outra russa quo, com a toma-
da do Tlumach, faz cahlr a ultima das 11-
nhas de resistência ames do Stanislau.

Depois de um intenso bombardeio, com
grandes obuzes, o de uma lueta com um
encarniçamento como jamais íol visto em
Verdun, os allemães preparavam com ex-
tremo culdudo um ãtaqiio A obra. Assim,
lançaram ao assalto poderosas forças for-
mudas com o escúl das tropas dlsponl-
veis. Apesar do seu ardor, os assaltantes
Coram completamente paralysados no cen-
tro e na direita franceza, sem conseguirem
atravessar a estrada de Fleury a Thluu-
mont. Chegaram elles na ala esquerda,
depois de multas tentativas, a tomar p6
nos escombros, de ondo os francezes os
expulsaram.

Pelu. sexta vez em um mez u obra muda
de dono,

As3im, a batalha continua muito re-
nhldu, com as flucliiações inevitáveis.

Poderfi, ainda a Allemanha dizer, em-
quanto os francezes registam progressos
constantes e duravélsj assenhoreando-se
incontOBtuvolmente do torreno, qúe con-
serva as vantagens'dá. offensiva, que lhe
custou mais de meio 

'milhão 'do homens?
UM INVENTO DE MARCONI
PARIS, 9 — Commimiéain de Li-

vorno que o engenheiro Guilherme
Marconi ali está fazendo, desde mui-
tos dias, experiências de um invento
militar de grande importância, sobre
o qual guarda o maior sigillo,'

A VIAGEM DO"DEUTSCHLAND"

NOVA YORK, 9—Radiographam
de Berlim:"A estação de Nanefl recebeu um
radiogramma, expedido de bordo do
submarino "Deutschland", annun-
ciando que a viagem de /egresso á
Allemanha prosegue normalmente, e
que a bordo tudo vai sem novida-
des."

Esta noticia causou grande extra-
nheza, pois se sabe que a estação ra-
diographica do "Deutschland" não
tem potência para si extender com a
Naiien.

AS MINAS
NOVA YORK, ç — O jornal di-

íia.marquez "Politiken" informa que
algumas minas collocadas recente-
mente no mar por ordem do ministro
da Marinha da Suécia impedem que
os navios inglezes regressem á Grã-
Bretanha do mar Baltico.
NAO HA NOTICIAS DO "BREMEN"

NOVA YORK. 9 —= Pareço confirmar-
so a noticia da perda do submarino mor-
cante allemão "Bremen", do qual nio
hu noticias ha cerca do um mez.

Nos círculos navuos a noticia da perda
dc "Bremen" ó admittida offlclosamente,
segundo uma nota do "Berllner Tage-
blatt", que causou grando Impressão.

• A GUERRA SUBMARINA
LONDRES, 9 — Oa submarinos Inlml-

gos metteram a piquo hontem tres va-
pores inglezes e um grogo.
UM TOIU-EÜEIRO AUSTRÍACO

FOI A PIQUE
LONDRES, 9 — Um submarino Italia-

no torpedeou um torpedeiro austríaco,
mettendo-o a pique. Pereceu quasl toda
a tripulação.

r.*J|--.>-__-!lu*-

da Áustria, Gorizia. attrãe. '.todos os an
nos, no inverno, enorme quantidade 

"de

«"orastelros.
Ultlmamonto, Gorizia.' ealfi, se tornando

uma cldaido manufacturelra, pois Já so
contam ali varias-fabricas;de tecidOB de
ia e de sida.

Divlde-so em cldado velha e cidade no-
va. Nesta, as ruas são largas e direitas,
as casas todas construída!» cm .estylo mo-
derno; naquella surge, a-^jijfijko' castello
dos antigos condes de-Goiteia, hoje trans-
formado om prisão.

A cidade é sfcdó dum "bispado, dum gy-
mnaeio o de outras escolas.

As egrejas e convontoa süo numeroso.*;.
Os seus produetos prlmjlpacs são flores
e Inicias, principalmente uvas a cere-
Jas, que ciporta, em grande quantidade,
para Vienna. - . ¦ f''-¦ /

No convento franclsc.-jho do Castagna-
vlzza, situado numa allura que domina
toda a cidade, repousamios despojos mor-
taes do Carlos X.roi daJF.ança, falleeido
om 1836, o do sou fllhk o duque d'An-

goulême, que ao haviam retirado para
dorizia no ultimo anno ido seu exílio.

O TRIUMPIIO -DOS -friV.iT_.NOS EM
•aoRiiT.;

lONDRES, 0 •— Nos círculos offlclacs

desla capital OTnflnnn*'v*<i,.,_! tclcgvum-

tuas «icobldoe peloa jormics londrinos,

segundo os quacs a _£'•*-"> dc Gorlcla ca-

Mu lntolramonto cm poder das tropas

Italianas, «uo fizeram dez mil prlslonei-

ros.
OS ITALIANOS EM GORIOIA

ROMA, 9 r—. Um oommunlcado do ge-
r.eral Cadorna annuncia que ea tropas
italianas entraram hoje na cidade de Oo-
rioia.

—i  ¦•_*•» 

Tomamos a margem esquorda atC* .1
sua Juneçílo com o Dniestor.

Occupamos ao sul do Dniesler Tysmlo-
nltza o uma cadela do alturas a nordeste
até A margem dlrolta do Dnlester o egual-
monte na margem direita do Vorone, ao
sul do TyHmienltza até Stokovobola. No
Caucaso, ao oeste de Giumuchkane, ex-
pulsamos os turcos, do uma altura Impor-
tanto.

Tomamos Khogos, no sul de Kesl.

O GENERAL CADO

No .

_ Mia ao lado dos

¦WJPB
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS —i OPERAÇÕES DO
DLV 8

RIO, 0 (A) —. A legação da Allemanha
em Petropolls recebeu do Berlim, via
Washington, o seguinte telegramma offl-
ciai: O quartel genokal communlca, em
data do 8: "Frento oeste: — Na reglüo
do La Bassíe e nas proximidades de Loos
houvo violento canhoneio.

Entro Thiopval e o Somme, especial-
monto nas immediações do Poziéres, de
Bazentln lo Petit o ao sul de Maurepas
continuam fortes ataques dos inimigos,
em combates corpo a corpo, quo se vü.o
decidindo em quasl toda a parto a nosso
favor o proseguem Semente em alguns
pontos, como próximo do Poziéres o a
leste da Hem.

No sul do Somme, nas vizinhanças do
Estrées o Soyecourt, repelimos destaca-
mento3 francezes, que nos atacaram com
granadas de milo.

A artilharia desenvolveu grande aotlvl-
dado om ambos os lados do Mosa, ao nor-
te, oeste o sudoeste do logar ondo exls-
tlu outrora a obra blindada de Thiau-
mont, o inimigo atacou repentlnamonte,
porém som o mínimo suceesso.

Mais ao sul, fracassaram as tentativas
de ataque do Inimigo logo no seu ini-
cio.

Fizemos algumas centenas de prlslonei-
ros.

Nas proximidades de Cambrai captura-
mos um aeroplano francez.

Frente leste: Exercício de von Hlndem-
burgo: o fogo de artilharia recrudesceu
hontem do Intensidade, nas lmmedla-
çOes da Zurzecse. O Inimigo repetiu sous
Inúteis esforços para avançar ao oeste de
Luzk. Desenvolvem-se, desde hoje de ma-
nhâ, novos combates a noroeste de Zalose.
Fracassaram os ataques russos nesse lo-
cal, o mesmo suecedondo ao sul da dita
localidade, onde tomaram parte tropas do
general condo de Bothmer.

Ahl fizemos 7.000 prisioneiros.
Exercito do archiduque: ao sul de

Dniester fortes contingentes de tropas
inimigas investiram na linha Thumaez e
Ottlma, donde nos retirámos para aa posl-
i;0es anteriormente proparadaB.

Na Galicia continuamos a progrodir
de ambos os lados de Czpromosz."

O ENTHUSIASMO NA ITALIA
ROMA, D — As noticias dos últimos

suecessos da offonslva do exercito Italiano
tém despertado lndesorlptlvol enthuslas-
mo. Os Jornaes s&o- disputados na praça
publica pelo povo, que chega a arrancal-os
das milos dos vendedores, lendo-os com
profunda emoçio.- As prlnclpaes ruas da
cidado estilo embandeiradas, por iniciatl-
va particular. Na praça Colonna uma in-
computavel multldfto acclomou o rei VI-
ctor Manuel e o oxerolto.

VarloB oradores pronunciaram cnthu-
elásticos discursos, exaltando o heroísmo
dos soldados Italianos. Aa bandas de musi-
oa tocaram a marcha roal e os hymnos
daB nações allladaa. Nos theatroa e caféa-
concortoa têm havido manifestações pa-
trlotlcos.

Teiegrammas do MUtío, Bolonha e mui-
toa outras clda'des Informam tor havido
ali análogas manifestações de alegria em
honra do exercito.

A MARINHA ITALIANA
ROMA, 9 — A "Gazzetla Ufflclale" pu-

blicou hoje o deoreto que estabelece me-
dldas para favorecer o desenvolvimento
da marinha mercante italiana.

ESTA' EMINENTE A PERDA DE
GORIOIA

ROMA, 9 — Continua a vlolontlssima
lueta empenhada, pelas nossa» baterias,
para a conquista de Goricia, A ponte de
pedra aobre o Isonzo acha-se quasi toda
destruída. Sobro o valle existente além da
ponte, os nossos canhões impedem o mo-
vimento de tropas.

Aa nossas forças continuam a sua pres-
süo animadíssimas, nüo medindo sacrlíl-
cios, a despeito das providencias dos offi-
claes.

Nos círculos militares, considera-se a
tomada de Oorlcia, quasl como um facto
consnmmado, porque seré. absolutamente
Impossível â, guarnição Inimiga receber
reforços o reabastecer-se.

Os nossos obuzes caem sobre a cidade
do Gorlcla incessantemente, impedindo
ogualmente a communicaçilo com os pon-
tos exteriores.

DECLARAÇÕES DO MINISTRO
DA GUERRA DA RÚSSIA

LONDRES, 9 — O "Daily Tclegraph"
recebeu do seu correspondente em Petro-
grad as seguintes declarações formuladas
pelo ministro da Guerra da Rússia, geno-
ral Sliüvuleff:

"O curso dos acontecimentos mudou
multo e isto se nota, tanto do lado dos
alliados como no dos impérios centraes,

Apesar de uma rigldisslma organização, .
de economia sem limites, a careslla dos
gêneros do consumo accentua-sò diária-
mente na Allemanha.

Em conseqüência da cultura Insufflcien-
to, diminuiu a cxtcnsüo das colheitas e o
trigo comprado na Rumanla nem slquer
cobriu o déficit.

Outras razões semelhantes levam a Al-
lemanha uo oxgoltamento, nvigmentando
som cessar o descontcnlamento causado
pola carcstla.

Ao mesmo tempo, estíi pcipràndo a qua-
lldade das tropas.

Entre os prisioneiros que capturamos
ê froquonte encontrarem-so homens de
dezeBete o clncoenta annos.

O exgottamento do material humano 6
simultâneo ao dos produetos. A Iniciativa
das batalhas estft, agora com os alliados.

O mora! das nossas tropas vai se levan-
tando uo passo quo o dos toutões declina.
A Allemanha soffre multo, mas como a sua
technlca A multo desenvolvida, cila lho
torna possível dispOr do forças sufflclen-
tes para defendor-se."

OS SUCCESSOS DOS RUSSOS
PETROGRAD, 9 - (Offieial) -

Continuamos, ao sul do Dniester, a
desenvolver o suceesso alcançado ul-
timamente, perseguindo o inimigo.
Penetrámos em Nizniow, a nordeste
de Stanislau. Além dessa localidade,
tomámos outras seis cidades c ai-
deias. , , .

Durante a perseguição . ao inimi-
go, as tropas moscovitas impeilirain
o flanco esquerdo aiistro-allemão até
ao rio Vorone e á cidade de Tysmie-
nitza.

O numero de prisioneiros c a qua-
lidade dos despojos apprcho.udidos
são, por emquanto, desconhecidos.

A superfície conquistada é de 160
kilometros quadrados.

OS SUCCESSOS DOS RUSSOS NA
GALICIA
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0 ct-Bie supremo üas torças üo terra ila italia, qus se ..frirãin iiontem
uu gloriai coíquistancio a praça de Goricia, formliiavel baíuartü üa

(ieiesa austríaca na linha ilo isonzo

te sob us seus fugoa a aldeia ile Fleury.
Eífecluíimos alguns progressos a gra-

nada. Um ataque dd inimigo contra us
trincheiras do bosque entro Vaux e Cha-
pltro, foi repellido, depois de vivos com-
bates,

Um àppàrelho allemão,. quo pairava su-
bro Lunevllle, foi obrigado a alerrar de-
;ronto das nossas Unhas. A nossa nrtilha-
ria deslruiu esse upp.irelho no selo.

Na frente do Sommo, o nossa aviação
travou numerosos combates. Seis avlúet
inimigos, sérianiento attlngidos, desceram
bruscamente nas suas linhas. Um balão
eaptlvo Inimigo foi destruído na noite de
S para 9 do corrento.

Um avião francez lançou projectis no
oalol de pólvora de Rottwell e sobre Ne-
èkor. Nesta localidade, 150 kilos do
exploslv-03 foram lançados nos edifícios
oi.de se vorlflcaram dois vaslos Incêndio*
e varias explosOos.

Tendo partido ãs 20 horas e mela, os
aviadores francezes regressaram ás suaa
bases As 23 horas e 55 minutos. Effectua-
ram elles, em plena noite, um "raid" de
350 kllometros, o qual se tornou parti-
cularmente dlfflcll, pela travessia doa
Vosges o da Floresta Negra.

Na mosma noite, as nossas esquadrilhas
do bombardeio lançai am 44 obuzes ãs
gares do Audun-le-Homan, I,ongueyon e
Montmédy e 88 sobre a ferrovia de Ter-
gnler e â gare de La Fere."

8 ll MM
A OBNSUltA EM PORTUGAL

LISBOA, Si —Foram convidados mais
alguns officiaes reformados do exercito,
para exercer a censura postal.
ENTREGA DE MERCADORIAS DESTI-

NADAS AO BRASIL

RIO, 9 (A) —» O Br. Sousa Dantxui,
ministro interino do Exterior, recebeu da
embaixada de Lisboa um telegramma,
communlcando que o governo portuguez
prorogou até 8 de novembro o prazo pa-
ra que os interessados reclamem a ontre-
ga das mercadorias destinadas ao Brasil,
que se achavam a bordo ou descarrega-
das dos navios allemães, surtos em portos
portuguezea o requisitados por Portu-
sal,

PETROGRAD, 9 — As tropas russas

oecuparam a cldudo do Tyamlenllza, na

Gulicia, sobro o Vorone.
O general Letchltzky foz hontem 7.400

prisioneiros, entre os quaes 3.500 alie-

mães, tondo tomado ao inimigo 63 metra-

lhadoras.
O CORRESPONDENTE DO "TIMES"

FAZ, UM CALCULO SOBRE AS VI-
CIORIAS MOSCOVITAS

LONDRES, 9 — O correspondento do
"Times", na linha da frente do exercito
ruBso, recapltula assim us vantagens obti-
das pelas tropas do czar, nos dois ultlmoB
mezes:

Os russos aprisionaram, durante esse
período do tempo, 7.0C7 officiaes austro-
allemães e 330.000 soldados; tomaram
604 canhBes, doa quaes 50 de grosso ca-
libre; 1.200 metralhadoras c grande quan-
tidade do munições. O avanço médio foi
de 88 kllometros. As perdas goraes dos
austro-allemües podem ser calculadas, en-
tre mortos e feridos, om 750.000 homens.
OS SUCCESSOS DAS TROPAS MOSCO-

V1TAS
LONDRES, 9 — Telegrapham de Po-

trograd:
"Entre 6 o 7 do corrente, as nossas tro-

pas capturaram na região do Seroth bu-
perlor e ao norte da Galicia. 166 offlclacs
e 8.415 soldados austro-allemães; toma-
ram quatro canhões de grosso calibre, 19
metralhadoras, 11 morteiros e. grando
quantidade de material bellico.

As nossas tropas tomaram a offensiva,
na direcção de Stanislau. As forças rus-
sas, que operam na margem norte do
Dniester, tambem avançaram sobre Nlz-
mlow, que foi oecupada, Foram feitos ai-
guns milhares de prisioneiros, entre os
quaes cerca de 60 0|0 allemães, e captu-
rmaos multo material bellico,

Hontem, pela manhã, as nossas tropas
estavam ao norte, a 15 kllometros de Sta-
nlslau,

OccupãmoB tambem, naquella região,
as aldeias de Bratychuw, Palakhlche,
Chavoloezeo e Krovotura, a cidade de
Ottlnya, a estrada de ferro do Stanislau a
Kolomea, nos Curpathos.

A nossa ala esquerda occupou a região
do rio Varono.

O Inimigo, antes do retirar-se, fez Ir
pelos ares os depósitos de munições e as
pontes.

Occupamos ao todo, nessa região, 100
J kilometros quadrados."

A grande batalha
NA FRONTE INGLEZA

LONDRES, !» — A sudoeste de Gullle-
mont, as nossas tropas avançaram 400
metros.

A batalha continua travada próximo da
estação dessa aldeia.

A noroeste do Pozldres, os allemães ata-
curam, por quatro vezes, as nossas trlri-
cheiras, empregando fogos e líquidos ln-
flummavels.

Tres desses ataques fracassaram
Ao quarto assalto conseguiram os teu-

toes oecupar 50 metros do trincheiras.
A artilharia Inimiga canhoneou Lon-

guuval, Poziéres o as proximidades dc-
Mametz.

No resto da linha de frente reina cal-
ma, excepto na saliência de Loos e nos
arredores do Givcnchy, onde a artilharia
so mostra actlva.

NAS LINHAS DA FRANÇA
PARIS, 9 — (Offlclal) — "Ao norte do

rio Somme, augmentamos os nossos ga-
nhns, apoderando-noa de um pequeno bos-
que e de uma trincheira fortemente orga-
nizada, ao norte do bosque de Hem, que
occupamos inteiramente.

Durante os dois últimos dias, apodera-
mo-nos de ioda uma Unha do trincheiras
de 0 kilometros de frente por 300 a 500
motros de profundidade.

A nossa artilharia tomou debaixo do seu
fogo e dispersou fortes destacamentos Ini-
mlgos, que atacavam, a granadas de mão,
depois de vivo bombardeio, as nossas posl-
ções ,a norooste de Tuhure e os pequenos
postos junto A oollinu do mesmo nomo.

Na margem direita do Meuse, continuou
encarniçado o combute em toda a frente
desde Thiaumont a Fleury.

A3 nossas tropas, que mostram uma te-
nacidudo admirável, contiveram e repelll- _.._
ram o inimigo que tentava oxpulsur-nos tacJ0 hontem de madrugada
do terreno conquistado a noroeste e ao
sul da obra fortificada de Thiaumont.

Em seguida, retomamos a offensiva e
reoccupãmos os elementos de trincheiras
que os allemães occupuvam o penetrumos
novumente nessa obra.

Tomamos, em frente de Vaux-Chapltre
o Chonois, uma linha de trincheiras e em
certos pontos duas linhas, uma das quaes
continha uma centena de mortos e feri-
dos inimigos. Aprisionamos 200 homens,
entro os quaes 6 otflciaes, e tomámos 6
metralhadoras.

Ao norte de Auberive, um piloto fran-
cez derrubou um apparelho allemão, que
foi cahir, em chatnmas, dentro das 11-
nhas toutonleas.

Um avião inimigo lançou quatro bom-
bas sobre Nuncy, ferindo cinco pessoas da
população civil.
NOS DIVERSOS SECTORES

DA FRANÇA

PARIS, 9 — (Offlclal) — Ao norte do
Somme, a noito foi assignalada por vio-
lentos contra-ataques do Inimigo Aa po-
slções por nós conquistadas hontem o
anto-hontem, a norte do bosque do Hem.

Essas tentativas do avanço, que foram
quebradas pelos nossos fogos, valeram aos
allemães grossas perdas, tendo sido re-
pellldos em todos os pontos, salvo num,
onde o adversário conseguiu reoecupar
uma trincheira. Um ataque francez, le-
vado a cabo pouco depois, reconquistou
a maior parte do terreno perdido. A nos-
3a progressão, nos elementos que o Ini-
migo ainda oecupa, continua activamen-
te, a granadas.

Entre o bosquo de Hem o o rio, os
allomãe3 bombardearam com obuzes de
grosso calibro as nossas novas posições,
nas quaes nos organizamos.

Na região de Chaulnes, a lueta da ar-
tllharla continua com intensidade, nota-
damento ontro Lelions e a Unha férrea de
Chaulnes, onde os allemães atacaram as
nossas linhas, mas sô conseguiram pene-
trar num unlco ponto dos nossos ele-
mentos avançados. Um contra-ataque a
baloneta rechassou Immediatamente os
toutões. ,

Na margem direita do Meuse, os soi-
dados do general Nlvello e do kronprlns
combateram duranto parto da noite, em
volta da obra do Thiaumont. O inimigo
tomou novamente pé nessa posição, de-

pois de numerosos ataques, em que foi
por nõs repellido.

Estamos nas proximidades immediatas
rta obra.

„ noisa artilharia tomou energicamen-

A LUCTA NO SOMME E EM
VERDUN

PARIS, 9 — Na frente do Somme,
os francezes fizeram mais alguns
progressos, na região da collina 139
e ao norte de Hardecourt, tendo con-
solidado todas as outras posições re-
cem-conquistadas.

No sector de Verdun, as tropas da
Republica conseguiram recuperar os
elementos da bateria de Thiaumont,
que os allemães lhes haviam arrebi-

A LUCTA NOS ARES
LONDRES, 9 — A actividade té-

rea em toda a frente Occidental tem
sido enorme, nos dois últimos dias.

Os.allemães perderam ao todo oito
apparelhos, quatro dos quaes cahi-
ram nas linhas aluadas.
A CONQUISTA DE POZIE'RES

PARIS, 9 — O correspondente
de um dos jornaes desta capital qua-
lifica a conquista da povoação de Po-
ziéres pilas tropas britanuicas como
um brilhantíssimo exito, visto ter si-
do annunciado que as immediações
dessa aldeia estavam defendidas por
200 metralhadoras. Essas machinas,
na sua maior parte, foram destruídas,
ou ficaram soterradas entre os es-
.ombros da casaria.

Entretanto, trinta metralhadoras
intactas cahiram nas mãos dos ingle-
zes. Uma companhia allemã rodeada
num pequeno forte construído no
centro do povoado resistiu aos allia-
dos até ficar reduzida a doze ho-
mens.

Poziéres, que ficou completamente
destruída, não se distingue agora do3
campos vizinhos revolvidas pelas ex-
plosoes das bombas.
AS OPERAÇÕES NAS LINHAS

INGLEZAS
LONDRES, 9 — Nas vizinha .çaí

da povoação. de Guillemont nao se.
registou nenhuma alteração desde
hontem. ,.,,->•*

Ao norte da aldeia dc Poziéres, as
tropas britanuicas operaram outro
avanço, tendo bombardeado as^ trm-
cheiras inimigas. Nesse sector foram
feitos vinte e cinco prisioneiros alie-
mães. . _

No saliente de Ypres, entre o lag».
Bellewarde e o canal do Yser, o mi-
migo bombardeou, vivamente, a nov
te, as nossas trincheiras, sobre ai

quaes descarregou gazes_ sufocantes,
que causaram pouco ef leito,
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Em Guaratinguetó
Tentativa de incêndio no pre-

dio novo da Escola Normal

GUARATINGUETA*. 9 - Hoje,
dc manhã, antes das nove lioras, a
população desta cidade foi de novo
alarmada, com a noticia de uma ten-
tativa dc incêndio 110 novo edifício
da Escola Normal, para onde esta se
tinha transferido lia alguns dias, em
virtude do incêndio do prédio antigo.

Feitas as primeiras pesquizas, ve-
ri ficou-se 110 porão do prédio a exis-
teneia dc vários sarrafos, grande
quantidade de palha embebida de ke-
rozene, um coto de veia c uma rolha,
que servira para tampar a garrafa
daquelle liquido.

O fogo teve começo apanhando o
pavimento térreo, mas, felizmente,
deante das imiiiedjatas providencias
postas em pratica, foi apagado antes
que se desenvolvesse.

Minuciosas informações foram
mandadas ao sr, secretario do Inte-
•rior.

O prédio ficou isolado, impedindo-
se a entrada dc qualquer pessoa.

Por ora, guarda-se sigillo mais ab-
soltito para não perturbar a acção
das autoridades.

Este facto criminoso tem revolta»
iio a população, que exige a máxima
energia na punição do autor deste
acto de banditismo.

>!<
O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves,

secretario do Interior, recebeu noti-
cia da tentativa de incêndio, em te-
legramma do direetor daquelle esta-
belccimento de ensino.

S. exc. ordenou diversas providen-
cias, entre as quaes a suspensão das
aulas até que o caso seja convcnieii-
temente apurado.

*
Ao sr. dr. Eloy Chaves, secretario

da Justiça e da Segurança Publica, o
delegado de policia de Guaratinguctá
tclcgraphou hontem, coniniuniçando
o encontro dum íóco preparado para
incêndio no porão do novo edifício
da Escola Nonnal daquella cidade.

Afim de abrir rigoroso inquérito
sobre o attentado, seguiu para ali o
sr. dr. Virgílio Nascimento, segundo
delegado auxiliar,

Ceifes
Leplativo

SENADO
REUNIÃO EM 0 1)13 AGOSTO

Presidência do sr. Jorgo Tlblrlçfl

A's 13 lioras, feita o chamada, verlfi-
ca-se o presença dos srs, Padua Salles,
Gabriel do Rezende, Gustavo de Godoy,
Jorge Tlblrlçft, Luiz Flaquer, Luiz Piza,
Nogueira Martins, Aureliano do Gusmão,
\lbuqucrquo Lins e Oscnr de Almeida.

Estando presentes apenas dez srs. se-
nodores, deixam do ser lidas as actas do
sessão o rcunlOcs anteriores.

O Slt. J,o SECRETARIO dü conta do
segulnto

EXPEDIENTE

Offlolo do secretario do Centro do
Soloncias o Artes dc Campinas, convi-
dando o Senado a assistir íl commcmora-
cão cívica promovida por aqueila asso-
ecoe-lo om homenagem ao general Glycc-
rio, a reulizor-se naquella cidade, no dia
15 do corrente. — Inteirado, agradeça-sc.

Feita o segunda chamada, meia hora
depois, nüo respondo mais nenhum sr.
senador, Deixam dc compai"cccr com cau-
sa participada os srs. Dino Buono, Pinto
Ferraz, Fontes Junior, Carlos do Campos,
Eduardo Canto, Ignacio UchOa, Joaquim
Miguel e Guimarfies Junior, e sem parti-
cipação os srs. Lacerda Franco, Bento
Bicudo, Fernando Prestes, Pereira de
Queiroz, Hereulano de ^Freitas e Itodri-
gues Alves,

Não havendo numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-se a reunião, desi-
gnada paro 10 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projectos, Indicações
c requerimentos.

CÂMARA

BEUfilOS
O DIA

S. Lourenço, dietcono, martyr.
Diacono da egreja do Roma, avistando

o papa S. Xisto quo se encaminhava: "Oh!
o martyrio, disse-lhe tristemente: "Oh!
meu pae, ondo idos sem vosso íilho?

Eu não vos abandono; respondeu-llie o
pontífice, dentro de tres dias me haveis
«le seguir".

Com effeito, Lourenço íol preso e oo-
mo lhe fosse perguntado onde so acha-
vam os thesouros da egreja, voltando-se
para os pobres aos quaes tinha distri-
buldo os bens, mostrou-os ao tyranno,
exclamando: "Eis ali! os thesouros da
egreja".

Foi ontão collocodo sobre uma grelha
ardente, onde depois de algum lempo
disse ao seu carrasco: "Eu ja estou assa-
do, podeis-me comer as minhas carnes."

Morreu em 2GS, eob o governo de Va-
leriano, imperador, dando graças a Deus,
pelo ln6lgno favor de poder soffrer por
sua causa.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Provisão de dispensa de Impedimento
para a parochia de Uua a favor do Llno
Vieira Itulvo e d. Laurinda Maria do Je-
sus:

idem de oratório particular para a pa-
rochla de Cambucy a favor de Manuel
Nobrega do Albuquerque o d. Anno dc
Mello Glass;

idem de dispensa de um i>roclama para
a parochia de Bragança a favor do Vir-
gillo Baglioíl e d. Alice Voga;

idom do capellõo a favor do revmo.
conego Antônio Augusto Lessa;

idem de procissão com imagens para a
parochia do Santo André;

ao requerimento do revmo. padre
Francisco Carlos foi dado o seguinte des-
pucho: "Como requer",

UMA NOTÁVEL CARTA PASTORAL

Estíi, publicada, tendo sido Impressa
no typograpliia "Vozes do Petropolls", a
Carta Pastoral do sr. d. Sebastião Leme,
arcebispo de Olinda, saudando os seus
diocesanos.

E' umo elegante brochura de 160 pa-
ginas, dividida em qautro partos, alem
da Introduccão em que se refere ás en-
cyclicas dos últimos pontificos romanos,
Leão XIII, Pio X c Bento XV.

Trata, num minucioso estudo, da situa-
ção religioso no Brasil, revelando as cau-
uos do grando mal — Ignorando rellglo-
fa nas diversas camadas soclaes.

Aponta os meios do corijurar esso mal,
verdadeira chaga, que são: a Instrucção
religiosa, a pregação; 11 leitura sã, o edu-
cação no lar e na oscola, e o ensino do
catecismo.

Termina por uma saudação aos seus
.diocesanos.

J3', na verdade, uma obra de fôlego quetraduz o espirito esclarecido do joven e
lllustre arcebispo de .Olinda.

A sua pastoral vale por um program-ma dc administração episcopal.

CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS

O sr. padre dr. Thoophilo Levignn.nl,
B. J„ iniciará hoje fts 1» horas, no ma-triz de S. Geraldo, o sírio de conferon-
elas religiosas, que será encerrada no pro-Xlmo domingo.

, O lllustre sacerdote da Companhia deJesus desenvolverá assumptos do octua-lldade.' 
Essas conferências, que Já têm sidofeitas, nos annos anteriores, na

época atraem á matriz uma
,vcl concorrência.

12.a SESSÃO ORDINÁRIA EM 9 DE
AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Pnulo

A' hora regimental, feila a chamada,
verifica-se a presença dos srs, Accacio
Piedade, Cazcmiro do Rocha, Américo
do Campos, Azevedo Junior, Augusto
Barreto, Claro César, Erasmo do Assum-
pção, Francisco Sodré, Guilherme Ru-
blão, Veiga Miranda, Machado Pedroso,
Joaquim Gomielc, Alcântara Machado,
Freitas Valle, Pereira do Mattos, José
Roberto, Almeida Prado, José Vicente,
Julio Cardoso, Jullo Prestes, Laurlndo
Minhoto, Campos Vergueiro, Mnri0 To-
vares, Paulo Nogueira, Raphael Prestes
o Theopliilo dc Andrade. Deixam de
comparecer com causa participada os
srs. Amando do Barros, Antonio Lobo,
Coriolano do Amaral, Darlo Ribeiro,
Thomaz do Carvalho, Gabriel Junqueira
o Procoplo de Carvalho, o sem partici-
pação os srs. Abelardo César, Alfredo
líamos, Salles Junior, Arthur Whitaker,
Aseanio Cerquêra, Atallba Leonel, ua-
briel Rocha, João Martins, Rodrigues
Alves, Troiano Machado, Jlourlgues ue
Andrade, Olavo Guimarães, Pedro Cos-
ta, Plínio de Godoy, Vicente Prado, C.-.r-
valho Pinto e Wladimiro elo Amaral,

Abrc-s a sessão.

mesma
considera-

ROMARIA A'

Iniciaram-se

APPARECIDA

hojo as inscripções paroi romaria annual á Basílica da Apparecl-
la, a realizar-se nos dias 7 e 8 do setem-
iro do próximo anno.

Os inleresados devem-se dirigir com asapresentações dos parochos respectivos
to sr. dr. Renato Machado de Oliveira
* rua Direita n. 33, l.o andar.

As inscripções serão encerradas no dia
». .de setembro, próximo.

O SR. i.o SECRETARIO lê o acta du
sessão anterior, quo 6 posta em discussão
e sem debate approvada.

O SR. l.o SECRETARIO declaro nao
haver expediente o ser lido.

O SR. ALCÂNTARA MACHADO — Sr.
presidente, deputado pelo l.o dlstricto,-
vereador á Câmara Municipal de S.Paulo, venho advogar Junto ao Congrcs-
so uma veliemcnte aspiração" do municl-
pio a que estou vinculado pelos dois
mandatos quo exerço.

S. Paulo não pede regalias ou privi-legios. Bem poderia fazcl-o, invocou-
do a sua condição de Capital, As cido-des investidas desBo dignidade tam irro-
ousavel dlrolto a protecção, ao favor, A
assistência dos poderes supremos. Tem-
no, porquo correspondem a umo exigen-
cia orgânica do Estado. E' a boa ordemdo administração, 6 a conveniência go-ral, ó o interesse collectlvo quo exigem¦o concentração dos orgams da dlrecção
uolitico o administrativa em uma certa
o determinada localidade.

BI a Capita! desempenha umo funeção
quo aproveita A collectividado inteira erealiza um serviço de utllidado communi,
o Estado tem a obrigação manifesta do
amparál-a; collocando-a em situação deexecutar do maneira mais cfficlento o
mais perfeita a missão que lhe com-
pete.

Ao versar a matéria eiii um dos eapi-
tulos do seu conhecido livro sobro o "Ks-
todo Federativo", Raoul de la Grossorledeixa bem claro que muitos trabalhos,
institutos, estabelecimentos públicos dacidade, que o centro do governo geral ou
provincial, revertem cm beneficio dc to-da a nação ou de toda a província, e
não devem correr por conta exclusivodos recursos locaes.

Tal o fundamento ou titulo jurídicodo concurso com quo os Estados costu-mam acudlr ás suas capitães.
Além dessa consideração, uma outra

existe, de Índole diversa, mas ogualmon-
te ponderosa, o legitimar o concurso doEstado.

Habituamó-nós o vér no capltal a ex-
pressão mais vigorosa do gonlo creadordo povo a quo pertence, o expoento mais
genuíno das forcas vivas do circumscrl-
pçao cm que demora, cidado represen-taliva por excellcncla, ello traduz e ro-flccte eom soberano relevo o grandeza oa cultura do nação ou da província.uaiii, para a communhão, a necessidade
Irresistível do tornal-o condigna dopel que lhe cabe.

Com estes e outros argumentos Lulgli'erraria, om uma recente monographiavotada ao estudo do "La capitulo cd IIsuo ordinaniento», Justifica, do modoirrefutável, a necessidade e o convenien-cia da cooperação financeira do Estadonas despesas da capital,
São docteor seguinte as conclusões quem ma: Lo Stato deve concoi*rer0 nelle«pese delia capitule, li ooncorso, por cs-sere ln accordo com la natt.ro gluridlcade Io capitule, devo essere permanente."Dcparam-sc-nos a monto os procedeu-«cs o os exemplos: Londres rcceb0 an-nualincnte dos cofres naclonaes, a tltu-

t è\° a"^^ 
s*"-''ent!ons", cerca de£00.000 (r»9.381)eml000-1907). emberiim, a mantoritja de

paio Vidal, mandou entregar A munlol-
palldado um auxilio de quantia equlva-
lente, auxilio que, aliás, não foi pago oté
hojo..,

Mas, embora tenho o direito do pedir
favoroa espoelallsslmos, a Capltal não
vem disputal-os polo orgom do mais hu-
mlldo do seus mandatários. Pretende
apenas tfqulllo quo tem, ha largo tompo,
todos os municípios co-lrmãos: vlndlca
tamsõmento um reglmen tributário Iden-
tico ao do todas as outras munlelpalida-
des; pfido, em summa, quo, canoollando
uma oxcopção odiosa, roparando uma
clamante iniqüidade, o Congresso lhe de-
volva o imposto predial urbano,

O conhecimento exacto da questão exi-
go uma resenha íiol dos antecedentes.

Croado polo alvará, do 27 de Junho de
1808, cobrado sob a denominação de"décimo urbana", a partir da lei do 27
do agosto de 1830, o referido imposto
passou fts províncias pela lol»/dc 8 do ou-
tubro de 1838, art. 35.

Em 1880, a Assombléa Provincial re-
conheceu quo so tratava, no caso, dq uma
tributação do caracter municipal, e, polo
ort. 22, da loi orçamentaria n. 124, do 28
elo maio, determinou quo o Imposto pre-
ellal "continuasse o ser arrecadado pelas
repartições fiscaes, do conformidade com
o legislação vigente, e fosse entrogtic, pe-
loi collectorcs, a titulo do auxilio, ás res-
peclivas municipalidades, com excopcãô
do imposto i>rodlal da CapUal, do Santos
o do Campinas, quo seria recolhido ao
Thosouro".

Porquo somclhante oxoepcão? Porquo,
nas tres cidades nomeadas, a Illuminação
publica ero custeada ou subsidiado pela
provlneln. O motivo está bom explicito
no art. 20 do loi do 0 de abril de 1889,
«iuo roVogou a prccltoda disposição, na
parto relativa A municipalidade santlsta:"Fica pertencendo A Câmara Municipal
do Santos o produeto do Imposto predial,
correndo por conta de bcus cofres o ser-
viço do illiiminação". Mais claro, si pos-
slvcl, 6 o decreto ri, 05, do 1890, que
outorgou á municipalidade de Campinas
as vantagens de que fora privada cm
18SG.

(Lu.)
"O governador do listado, no exercício

da ottribuição conferida polo decreto n. 7,
do 20 do novembro do 1889, tendo cm
visto o quo representou o conselho de ln-
tondencio do Campinas, o

Considerando que o art. 22 da lei n.l2<l,
do 28 do maio do 1880, mandando entregar
ás respectivas municipalidades o produ-
cto do Imposto predial, arrecadado pelosrepartições fiscaes, do conformidade com
á legislação vigente, exceptuou a capltal,
Santos o Campinas, cujo imposto deter-
minou que oontlnuasso a ser recolhido ao
Thesouro;

Considerando quo essas excepções fo-
ram motivadas pola cironmstancla de
receberem estas cidades subvenção do
Thesouro poro sua illuminação, serviço
intoiriimonto municipal, tanto que a lein. 107, de 9 de abril de 1889, em sou art.
20, doterminou quo — "fica pertencendo
A Câmara, Municipal da cidade do Santos
o produeto do Imposto predial, correndo
por conta dc sous cofres o" sorviço de lllu-
mlnação da mesma cidndo";

Considerando quo a lntcndcncta de
Campinas representando quo fique per-toncendo t municipalidade o Imposto pre-dlal, custeará, por conto do suos rendas,
o serviço do illuminação daquella cidade,
prescindindo do auxilio annual de 
33:000*000, autorizado pela lei n. 60, dó9 do abril de 1872;

DECROTA:

lho, no seu Manual da Sclcncln dns FI-
najicns, a pag. 102: "Esto Imposto,.,
portonoo o todas as municipalidades, ex-
oepctto feita da capltal, om vista do ser-
viço de illumlnac&o, realizado por conta
do Estado,"

Nenhuma vaclllactto, portanto, se per-
rnltto, nenhuma duvida se tolerai — em
thoso, o imposto predial urbano é essen-
olalmente municipal; na hypothese, per-
tence ao Estado, unlca e excluslvamento
como uma compensação das despesns do
Illuminação publica.

Firmadas eBtas duas premissas Inabala-
vels, podemos atacar, fronte a fronte, a
questão.

A que Be reduz a aspiração do Capital?
A Capltal reclama o1 direito commum;
quer fiscalizar e pagar a illuminação do
munlolplo, quer lançar o cobrar o lmpos-
to predlo!. Quer uma e outra cousa, por-
que uma o outra cousa lhe competem, «
porque não ha mais o que JuBtlflquo a
situação anômalo em que actualmente so
oncontro,

Do faoto, o reglmen singular quo ato
hojo vigora iol Instituído ho trinta unno»
pela Província, com o pensamento ma-
gnanimo do favorecer, de benoíiciar, do
proteger o Copitali Desopparecoram, no
omtonto, ha longo tempo, os motivos que
o -determinaram. A cidado aetual não é
mais o cidade provinciano o mesquinha do
1880; transformaram-se, de todo em to-
do, as suas condlfiOes econômicas; os «lc-
flclts, aceusados pelo cotejo entro o eus-
tolo da [Iluminação publica e o rendlmcn-
to do Imposto predial, cederam o posso
a consldoravels superavlts.

Modificadas, como se acham, as elr-
cunistonclas que inspiraram a disposição
vigente, ella perdeu o Intuito, o espiri-
to, o sentido primitivos, desnoturando-se

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDI
DA SECRETARIA

e dofiflgiirniidíj-so: — de liberal o bene-
volo, quo ero, tornou-so, na aotuolldade,
om tyronnlco o lesivo, "hostil e vexatória.

Attenflo o Câmara tl HccSo dos alga-
rlsmos.

Quanto tem produzido o Imposto pre-
dlal a oontar do exercício de 1892?

Mau grado o empenho oom que manu-
zeel, horas a fio, os relatórios da Seore-
tarla da Fazenda, não oonsegul chegar
sinão a uma simples approximacão da
verdade. Até 1804 o imposto predial, que
é do 3 0|0 sobre o valor locatário, o a
taxa de exgoltos, fixada em 4 OjO, flgu-
rovam englobados nas tabellas e balan-
cce; e mesmo depois daquella dota as
duas contribuições apporeoem rounldas,
quando cobrados amigável ou executiva-
mente. Sl todos os prédios estlveBsom su-
Jeitos A taxo do exgottos, como estão su-
Jeitos ao Imposto predial, íacn seria a
discriminação da parte de cada um.

Ha, comtudo, uma grande zona da cl-
dado que continua privada do serviço do
exgoltos o quo por Isso não paga a res-
pectlva taxa. Basta dizer quo om 1915
o lançamento attlnglu «18.285 prédios,
dos quaes 9.097, isto fi, 20 0|0, rospon-
dlam sémonto pelo imposto predial. Cia-
ro eslft, portanto, quo o imposto predial
represento multo mais de 3|7 o a taxa
do exgottos multo menos de 4|7 da arre-
cadocao global. Na Impossibilidade, po-
rém, de obter uma cifra exacto, compu-
tarei o imposto A razão do 3|7, adoptan-
do assim uma base qua esta niultlssi-
mo aquém da realidade.

O quadro o seguir nioncioiio a arre-
codacão A bocea do cofre, a cobrança
amigável o a cobrança executiva do lm-
posto do addicional, em cada exercido,
no período dc 1892 a 1914, o demonstra
que, nesses vlnto o tres annos, o Estado
recebou o total de 24.011:814*079.

íUí (li olo), SEGUNDO OS. RELATÓRIOS
DA FA/.ENDA

OBSERVAÇÕES

1908

1909

Principal -,: :<- .,• :,:
Addicional v -s» -.- y
Cobrança amigável -,J
Addicional . . ,'. ',;
Cobrança executiva'Addicional 

>; > >» -,•

Somma y -,• -,

OBSERVAÇÕES

1S92

po-

do grande numero
parques e jardins g feita a custa danação. Paris embolsa uma subvençãoannual do mais de quatro milhões defrancos, destinada & illuminação publicaa obras ele viação e a outros serviços dc

SS ocaI" Ro«'- tem conseguidooi mais ele uma vez subsídios quantiososdo orarlo italiano, para attender a traba-mos de caracter communal.
Não precisamos ir tão longe. Ainda"a pouco, os jornaes occentmnam que oorçamente, da União vem consignando'de-

aoluli \ ã° mIlharcs <"° con-°*-ao custeio e ao desenvolvimento de servi-Cos locaes do Dlstricto Federal
E esto mesmo Congresso

a honra de dlrlgir-rhe
tilpio o dever de collaborar com a Capl-tal iu. execução do um plano de melhoro-mentos: em 3910

que tonho
confessou em prin-

. votou uma verba orça-en ana do dez ml! contos, para ser dos-pendida polo governo em obras ediliclas,e, arrastado pelo palavra seduetora e fui-•lsurante do 
"illustre 

ex-deputado sr. Sam-

Art. l.o — Fica pertencendo á muni-
cipalidado de Campinas o produeto doImposto predial, nos termos do art. 22,
da lr| n. 124, de 28 de maio do 1880, cor-
rendo por conto dc sous cofres o serviço
dc illiiininação daquolla cidade,

Art. 2.ii — Ficam revogadas as dispo-
sições em contrario o especialmente oart. 3.o da lei n. 50, de 9 d.c abril de 1872,na parto em quo autoriza o governo a au-xiliar onnualmciitc a. municipalidade dcCampinas eom 33:000*000 para o sorviçodo Illuniliiaçüo.".

Eliminadas iis restrlcções que alcança-
vam Santos c Campinas, só a Capita] con-
tinuou despojada do Imposto, na phasepreconstitucional do Eslado.

• NEo so julgue, todavia, que, votando oumantendo semelhante, restrieceção, a Assem-
bléa Provincial o o Governo Provisório te-nlinm obedecido ao propósito áa prejudl-car a município.

Não o não, sr. presidente. Inspiraram-
se, bem ao contrario, num pensamento ai-
to e generoso. O contracto de Illuminação,
feito com o S. Pnulo Gas Company peloprovíncia, eslavo multo acima das forças
da pequena cidado que era o S. Paulo do
outr'ora.

O Imposto predial urbano não cobria
então as despesas quo a Illuminação
acarretava. Do facto, o imposto produzia,
com addicional: rs. 100:278$593 no exer-
cicio do 1888 a 1889; rs. 107:780$483 no
do 1889-1890, o rs. 143:59S*384, no de
1890-1891, — ao passo quo a despesa, im-
portou, respectivamente, om 129:789*329,
134:050*740, 203:097*090. Foi por isso,
exclusivamente- por leso, para ovltar o
desequilíbrio das finanças municipaes de
S. Paulo, quo o Província c o Estado to-
moram A sua conta o Imposto e o serviço.

Tal a situação cm quo so achavam 
'os

municípios quando o legislador de 1891
omprohondcu a tarefa de organizal-os em
novos moldes.

O nrt. 9, ii. 2, da constituição federal
nttrlbulra cos Estudos competência pri-vativa para o decretação do Impostos so-
bre Imnioveis rtiraes e urbanos. O pri-melro congresso estadual manteve, nesto
lance, o direito vlgcnto. Não renegou, nem
podia renegar, um principio que, por sua
evidencia, já so Impuzéra & Àssembíên
Provincial num tempo do centralização
ferrenha, quo reduzia no mínimo as fran-
qulas locaes. Acceltou-o sem limitação ai-
gumu, o, pelo art. 38, II, da lei n. 10, de
13 dc novembro de 1S91, inseriu entro oa
títulos constitutivos da receita dos mu-
nlclplos o Imposto predial "cujas taxas,
lançamentos e arrecadações poderiam as
municipalidades regular da maneira mala
conveniente."

Refundindo mais tardo a Ie! orgânica, o
Congresso reconheceu ainda umo vez, no
art. 19, n.2, da lei 1.038, do 1910, o cu-
nho accentuadamente municipal no tri-
buto.

Análogo tom sido o procedimento da
grando maioria dos outros Estados. Qua-sl todos têm concedido aos municípios o
imposto predial urbano, E multas são as
constituições que dão a essa outorga uma
consagração explicita o solenne.

Sirvam do exemplo o do Rio Grando
do Sul, (1891, art. 47, paragrapho 3.o);
a do Minas Geraes, (1891, art. 90, e refor-
ma do 1903, art. 11); a do Maranhão,
(1891, art. 98); a do Espirito Santo, (1892,art. 102, II); a da Bahia, (1891), art, 109,
paragrapho l.o II); a do Rio dc Janeiro,
(1892, art. 94); a do Amazonas, (1910,
art. 90).

Entretanto, na capltal do S. Paulo a
contribuição cm debato continua a fazer
parte do rendo estadual, e o restricelXo da
lei de 1S80 tem prevalecido até hoje, ex-
vi ão ort 14, da lei orçamentaria n. 16,
do 1891. Tem prevalecido pela mesmo ra-
zão primitiva, Dlzem-no, "nomlno discre-
pante", os documentos officiaes. Assim, o
relatório do inspector do Thesouro, cor-
rospondente. a 1894, pag, 92: (LC) "O
imposto de prédios na capitai não passou
para a municipalidade, como nuceedeu
nos demais municípios do Estado, por ser
uma indemnização dos serviços do llluml-
nação publica." Assim tambem o relato-
rio da Secretaria da Fazenda, referente
ao exercido financeiro de 1895, A pag. 34:"Conservando para o Estado o produeto
dessa renda, foi Intenção do legislador
fornecer ao Thesouro umo compensação
ou recurso paro o serviço do illuminação,
serviço m.iramento municipal, que mes-
mo antes do disposição do art. 53, n. 7,
do lei orgânica, havia passado paro o Co-
mora juntamente com o Imposto '.sobre
prédios."

Semelhantemente, o relatório da Fazen-
da do 1897, u pag. 27: "O imposto predial
da. capital, sendo, pelas leis vigentes, uma
contribuição propriamente municipal, íol
addldonado A receito do Estado a titulo
do compensação pelas despesas de lllu-
minaçõo da cidade." Tudo autoriza, por-
tanto, as palavras do saudoso Vdga Fl-
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Addicional-, ¦.. . ... ,»
Cobrança executiva
Addicional ... ... ... y >-
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1905

Principal ... H x
Addicional -,- . ,:
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1900
Somma

Principal .. >• ffl
Addicional .* -.- v
Cobrança amigável
Addicional . , .
Cobrança executiva
Addicional .,¦ m •,,

113:448$03»
11:344*803

50:557*300

155:350*151

285:C3G*SS5

28:503*683

i 17:S52$988

332:053*561

400:"147*25.1
40:044*725
40:979*282

. 4:097*928

calculado A razão do 3|7 sobro o total
de 291:183*303, em quo está incluída
o taxa de exgottoa (4 o|o).

Idem, idom sobre o total do Rs.
71:S33$720.

Idem, idom sobre o tolal do Rc,

71:011*208

657:180*453

445:001*391
.44:500*139

31:008*000

52:002*720

672:578*910

*0G:9G9$3GO
COIOOOPSG
02:957*770

, 0:295*777

91:593*105

82S:512*94S

6-11:518*5110
04:151*350

24:441*012

67:7S8$20G

797:899*094

702:117*2-10

733:134*078.

Idem, Idem sobre o total do Rs.
41:700*977.

Do 1894 cm deanto os relatórios co-
moçom a discriminar as parcellos rc-
latlvos fi taxa de exgottos e o imposto
predial, monos eiuanto íi cobrança exe-
cutiva.

Calculo A razão de 3]7 sobre o totui
de Rs. 120:420*297.

Idem, idem sobre o total de Rs,
121:339*083.

Idem, Idom sobre o total de Rs.
213:717*251.

Idem, Idem sobre o total de Rs.
111:505*957.

O relatório não discrimina os lmpos-
tos cobrados amigovol e executivamonte.

762:117*240

780:730*280
78:678*023

38:010*910

3-1:709*098

938:735*546

797:781*544
79:778*15-;

76:590*831

39:114*2.10

993:204*769

782:068*480
78:260*84S
53:425*500

5:342*550

07:810*722

987:514*100.

790:2C!5$52S
79:022*5513
4.1:995*500

4:499*550

•Calculado sobre o total de Ro.
80:986*964.

Idem, sobre o total de Rs. 178:711*940,

Idem, sobre o total de Rs, 91:266*505

Idem, sobre o total de Rs, 15S:225*020.

I

50:237*151 Idem, sobre o total dc Rs. 117:220*016.

Sonimo :•: :•;
1007
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908:980*281

750:064*420
75:005*442
72:086*700

.: 7:268*070

54:319*650

905:934*882

702:431*020
70:248*162
32:445*300

. 8:244*530

63:701*482

983:121*09-1

- 739:174*900 ;
73:917*490 |
95:255*200'

9:525*520

23:284*395

941:157*505

781:380*880
; 78:138*088

il 148:797*780
.; .14:879*778

34:208*820

1.057:405*352

762:288*100
I 70:228*810.'

105:770*000.
16:577*000.

;44:054*793

Idem, sobro o total dc Re. 126:745*850

Calculado sobro o total de Re.
125:303*400.

Idem', Idem sobre o total de Rs.
64:330*260

¦ Idem, idem sobre o total do Rs.
79:820*598

1910

Principal y >,. -,; ,.,
Addicional , ;,; ,,J

Cobrança amigável -
Addicional . . -..
Cobrança executiva ,-
Addicional

Somma •«• -,» •,-

703:057*520
79:365*752

182:854*600
18:285*450

30:052*104

1.104:11)5*482

780:601*100
78:000*110

206:813*799
26:013*954

1.098:089*029

Idem, Idem sobro o total do Ra.
70:121*788

De 1009 em doante os relatórios on-
globam a taxa e o Imposto cobrado
amigavelmente.

Idom, Idem, Idem, Rs, 482:565*534
Idem, idem, idom, Rs. 62:099*232
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290:
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840*609
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789*738

1911.
Somma 1.309:092*090
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250;
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¦170*462

108*184

1912
1.700:489*603

Principal y .-,• »,»
Aildicional . '.• ,
Cobrança amigável
Addicional . . .
Cobrança executiva
Addicional . , ,

1.435:
143

103:

48:

547*924
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8,8-1*040

Somma
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1.791:291*855

1914

Principal ,: -, -,-
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1.881:
188:

75:

705*952
170*595

112*3800

309*327

2.22O:'12-l$08O

Principal .- -.- -.-
Aildicional . -.- ,
Cobrança amigável
Addicional . . .
Cobrança executiva
Addicional . , ,,;

Somma -,• ,

1.988
198

3.81

50:

952*080
895*268

837*467

704*671

Idem, ldom, Idom, Rs. 092:247*928

Idem, idom, Idem, Rs. 120:842*720

lelem, idom, Idem, Rs, 608:445*078

Idem, idem, Idem, Rs, 201:059*090

Idem, idem, idem, Rs. 381:043*822

Idem, idem, ldom, Rs. 114:064*174

ldcm, Idem, idem, Rs, 175:203*220

Idom, idem, idem, Rs. 175:861*7611

Idem, idem, ldom, Rs. 421:287*424

Idem, ldom, idem, Rs, 118:310*901

2.420:390*080

Total das somiuns pnrclaoS Rs. 2-1.011:81*15070.

m 1.064:925*303.

Idem, idem sobre o total de Rs.
102:794*520 " ' .

Somclhante quantia' constituo aponas
uma parto daquillo que, nesso período,
tOm produzido o tributo.

33* fácil a demonstração. Trata-se do
um imposto que, sõ em circumstaneiua
verdadeiramente cxcepclonacs, deixa dc
ser pago pelo contribuinte, tal o seu
predicado de ônus real, e tamanhas as
garantias de quo o cerca o nossa legisla-
ção.

A prova 6 que, em lodo o largo periodo
que vem do 1888 a 1907, o prejuízo tio Es-
todo montou, quando muito, o ...-,...
224:341*371 (523:403*201 -:- 7 x 3), Im-
pórtancla que não poude ser havida exo-
cUtivamorite, até o ultimo dos annos meu-
cloliados.

A consideração precedente me autorl-
za a calcular, pólos lançamentos, a arre-
cadação.

Conforme ha pouco assignalcl, o lm-
posto predial representa muito mais de
3|7 da arrecadação total; o, pois, adopta-
da a base indicada, qualquer prejuízo
que se tenha verificado no cobrança esta-
rá do faoto sobejamente compensado.

O quadro n. 2, que vai em seguida,
comprchende os exercícios de 3S9!) a
1912, e fi calcado no ultimo iinnuario
estntistico.de S. Pnulo, vol, II, p. 204-265,
oxcopção feita do lançamento de 1915,
que consta de Impresso fornecido pela
Roccbcdoria de Rendas.

Foi-mo impossível oblor dados corres-
pondentes aos exercícios anteriores.

Vê-se que, s6 nos últimos dezeseto an-
nos, o rendimento do Imposto deve tor
sido do 23.525:682*033,

LANÇAMENTO BO "IMPOSTO PRE-
BIAL" (inclusive taxa dc exgottos)

Período do 1890 a 1015

1899 ,. y ¦.. .; 2.193:971*690
1900 ,.- . v .» 2.202:000*070
1901 :. y •.,:';.• 2.151:000*038
1902 ,. ,: ,: 2.181:911*138
3903 ¦.¦ ,: :., 2.204:490*310
1904 ,- y ,- -,- 2,274:028*790
1905 :.: .'• 2.357:059*160
1900 ;« . ... ,; 2.452:334*000
1907 y y 2.474:035554o
1908 15 -," :,• ,¦ 2.581:827*160
1909 :K :<: y ... 2.897:4,11*294
1910 . y ... 3.093:012*70.1
1911 :,¦ y -.: 3.81)0:169*274
1912 -,- y -. -,- 4.243:168*864
1913 . ;,: .. 5.335:002*480
1914 y ... -.- 5.860:000*773
1915 :.: ..; ;,: 0.463:040*810

54,S93:200S17S
Imposto pre-

dia! (3|7): 23.525jC82*933

Estamos do posse das parcellas ia re*
celta. Apuremos agora quanto tem gasto
o Estado com o serviço de illuminação
publico do Capital.

Levando-se em conta as differonças do
cambio, verifica-se do outro quadro quo
vai annexo ao meu discurso que o Es*
todo tem pago, de 1888 o 1913, a quantia
de 15.S"15:110?730.

DESPESA FEITA PELO ESTADO COM
O SERVIÇO DE lLIiUMINAÇAO DA
CAPITAL (INCLUSIVE' D1FFE-
RENÇAS DE CAMBIO E ILLU.MI-
NAÇÃO ELECTRICA)

Exercícios Despesa

1888-1889 :.- :.: ;.¦ :.- -.» 129:780*329
1889-1890 ;.- , :.¦ , .- 134:656*740
1890-1891 y -.. . . 203:697*090
2.0 semestre 1891 -.. 365:044$454
1892 .,,...- .» 385:143*520
1893 .' v ¦« -. v y -.- -122:058*038
1894 .. -.. ;.-, ;.: > ... ;.: 543:943*042
1895 :,. ,: y y y ;.; 020:636*920
1890 ;,- :., y y :.» v >• 088:470*120
1897 •'. v -. :. y jt- ¦.: 997:738*960
1898 v y y y ».; ;.- ;.» 792:731*970
1899 y -.- . y ;.• -.; 709:627*278
1900 y :.¦ y :.; y y 081:719*331
1901 -.- y -.- :¦ •.- :.- .- 544:883*388
1902 ;.- ,., :.¦ .¦ ». y :<: 609:916*268
1903 y :,'¦ y i :,¦ > a» . 523:880*575
1004 v .- -. •¦• ;.- ;.- 503:663*310
1905 -. -.- y -.- »."• -.' .- 394:107*757
1906 ,- -, -.- y . :.: *.: 401:944*821
1907 ;,: y . :,. ;. m ;.: 428:123*081
1908 -.- :>- . .: y .- 403:218*782
1909 -.- -, -.- y •'. ¦'.» -.- 545:588*422
1910 ,. . . v . .• 567:108*952
1911 •• :•• ••• :,• ;. -.- 008:613*772
1912 -. . . .," . , ;.; 770:828*644
1913 .- y :.- v .- ».; 871:919*848
1914 . ¦.- .,' y ,• :,. 1.084:982*512
1916 (calculado) a 1.100:000*000

Somriio . :.¦ .,; y M 
';,; 15.845:110*730

Balanceemos agora as differentcs quan-
tios.

Nos vlnto e tres onnos que intercorrem
do 1892 a 1915, o Estado arrecadou 
24.011:814*079; gastou 14.121:923*117, e
ombolsou o saldo de 10.489:891*562.

Si limitarmos o cotejo ao periodo do
1899 a 1915, o resultado será este: re-
celta, 23.525:682*933; despesa, 
10.765:193*141; soldo, 12.860:489*792.
Sô nos derradeiros dezesetc annos. o Im-

posto produziu mais 7.680:572*203 do
quo o Estado o a província gastaram nos
vinte e oito annos quo vGm do 1888 a
19!5!...

A situação podo ser resumida, grosso
modo, nas seguintes palavras: a, pretexto
do executar um serviço municipal, que lhe
custo annnnlmento cerca do mil contos, o
Eslado está de posso do um tributo mu-
nlcipal, quo lho dá, hoje em dia, muito
mais do dois mil!. ..

Esso é o motivo pelo qual o Eslado
tapo obstinadamente o;i ouvidos aos cio-
mores da Capital, recusando-se o entro-
gar-lho o serviço da illuminação, com to-
dos os seus encargos, o o imposto predial,
com todos os seus proventos; e3to è o mo-
tivo da excepção odiosa que foro a Ca-'
pitai...

O sr. Guiliicrmo Rubião—Não apoiado.
O sr. Alcântara .Machado — ... desan-

grando-lhe a receita, aleijando-lho o au-
tonomln, degradando-a a umo posição
de patente iuferlorldado em confronto
com os demais municípios,

O sr. Giiilhcriue Rubião —- O Estudo
tem o seu cargo, além da illuminação
publica, muitos outros serviços de co-
racter municipal.

O sr. Alcântara Miicliiulo —. O nobro
deputado tenha o paciência elo ouvlr-mo
o verá desfeita, na ultimo parto do meu
discurso, a olcjccção epie acabo do fazer.

O sr. Mario Tavurcs — Estamos ou-
vindo o nobro orador com toda a atten-
ção, o por Isso não o Interrompemos com
a nossa contestação. Aliás, o projeeto
ainda não so aclio sujeito a debote.

O si". Guiliicrmo Rubião — O meu apor-
te apenas teve em visto não deixar passar
om silencio a occusoçfio, feita ao Estado,
de estar praticando um acto Injusto em
relação ao munleipio elo capital.

O sr. Alcunti.ru Machado — Mas a in-
justiço é patente. Não ho fugir. Sl os ai-
gorismos, que trouxe em abono do quo af-
firmo, estão de accOrdo com a verdade dos
fados, mando a justiça que devolvamos
o Imposto ao município, porque este é vi-
ctima do um manifesto abuso do poder.
Si os algarismos precitados não estão eni
consonância com o realidade, sl os saldos
que apontei são o frueto de uma intelli-
gencio errônea dos documentos officiaes,
si o imposto não 6 suffidento poro cobrir
o despeso do Illuminação, mondam a jus-
tico o o próprio interesso do Estudo que
fuçamos o vontade do munleipio. entre-
gondo-lhe, com o imposto, os ônus quo
pesam no orçamento do Estado. Não ho
fugir: todos os caminhos levam dii*ecta-
mento A reversão...

Quaes são, sr. presidente, os orgumen-
tos que so erguem contra os direitos quo
vinelico?

llesuscitando tuna objecção constante
do relatório da Secretaria da Fazenda,
correspondente a 1895. dizem alguns que
o governo figura como parto no contracto
do illuminação, o quo seria difficil uniu
novacõo cm que o Estado se libertasse do
suas responsabilidades.

Considerações desta ordem nunca ser-,
viram do obstáculo á reversão de lmpos-
tos o taxas, quando o poder mais forte so
deixa guiar tamsouiente pelo sentimento
da equidade. A União figuro tombem
como parte no contracto paro o serviço
do exgottos do cidade do Rio de Janeiro,'»
Isso nõo Impediu que, ao organizar o Dis-
tricto Federal em 1S92, o governo da Re-
publica lhe transferisse, com o imposto
predial, a taxa do exgottos.

Mas, si o Estado não quer locupletar-
se A custo do município e desejo apenas
premunir-so contra a eventualidade de
prejuízos, o remédio é tudo quanto ha ele»
mais simples e encontradlço. Exijo da
Municipalidade as garantias necessárias:
o próprio Imposto predial urbano poda
servir-lhe do garantia.

Não será o bastante para ac.iutelar o
Thesouro? Ernquanto vigorar o contracto,
proceda então o Estado como procedia a
Província com o generalidade dos muni-
cipios, no reglmen do lei do 1886: arre-
code o imposto, indemnlze-se elas dospe-
sas da arrecadação, pague-so do custo da
Illuminação publica o entregue o saldo A
Municipalidade. Faça-o, parn que não so
digo que a Província de ti. Paulo zelava
com maior desprendimento e com maior
justiça pelos interesses dos municípios es-
cravos, do quo o faz o Estado elo S. Pau-,
lo, cuja organização política tem por baso
a autonomia dos municípios.

Outro argumento servidiço contra a os-,
plração, quo patrocino, argumento que ma
oppoz em aparte um dos nossos dignos
collegas, é a enumeração de tudo quanto,
na Capital, o Estado tomou o seu cargo.
Alléga-so quo sõ na appa»*encío o regimen
vigente é leonino e Injusto: dos cofres es-
taduaes saem milhares c milhares de con-
tos para o custeio e a manutenção de ser-
viçou que interessam precipiiamente ao
munleipio...

Antes de examinar por menor a objec-
ção, direi, por maior, quo pouco Importa
ao caso o que o governo tem gasto no ter-
ritorio do município, e em beneficio dos
municipes, exclusão feita do serviço do
illuminação urbana.

Não importa, porque, segundo mostrei
A evidencia, o imposto predial urbano do.
capltal foi attribuido A Provindo pela
AssenlblCa Provincial e foi mantido como
rendo do Estado polo Congresso Esta-
dual. unlca e excluslviiiuenlo polo facto
de ser feito ft custo do Thesouro o servi-
co de illuminação publica. O legtsla-ior
não tevo em attenção quaesquer outras
despesas que o administração estadual
viesse a fazer futuramente em proveito
da capital. O Imposto constituo por as-
sim dizer um titulo de receita especial;.,
devido, cm these. ao munleipio, quem 9.
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IDeroebe, na hypothose. 6 o Estado, para
indomnlzar-se do uma certa t doterml-
inada despeiia, quo em these pertence ao
irlmelro, mas que na hypotheae t roa-

filada pelo segundo.
Buppressa a causa, dosappareoe o et-

feito: transferido fi municipalidade o ser-

ylCO, t força que o imposto lhe soja trans-
ferido. ,. .

Consldoremos, todavia, sr. presidento,
a, obrou de curador nu*nlclpal quo ohe-
ram om tamanha escala o orçamento
do Estado.

Serão o abastecimento do ogua e a
rSde do oxgottos?

Mas em S. Pnulo, como om toda a par-
to o Eslado cobra dos proprietários uma
taxa pcrmancnto pela canallzaçfio do nx-
gottòs que assenta, e recebo dos consu»
mldores o preço correspondente X qunn-
tldade de «gua quo fornece,

Nilo se trata de uni sorviço gratuito
que os múnlclpes dovam agradecer dj
mãos postas: não se trata de uma libera-
lidado que imponha uo município a gra-
tldão, o silencio, a renuncia de seus dl-
reltos. , .

Trata-se, ao contrario, do unia lndua-
tiiii muitíssimo rendosa quando bem dl-

rígida, A prova fi que nüo falta quem a
exploro em cldados ouja rlquoza o cuja
população estilo multo distantes da po-
pulacão o da riqueza do S. Paulo.

Em 1914, 62 municípios do Estado tl-
nham abastecimento de água • B7 dlspu-
nham do rede do exgottos,

Dar-ae-a quo nio suoooda o meamo
om 8. Paulo, ondo mais de 60.000 pro-
dlos abrigam coroa de 500.000 habltan-
tcs7

Nflo é possível: sabe toda a gente a ma-
nelra por que são administrados os sor-
vlços estaduaes. E. em confirmação do
que allogo, iitlenda a Câmara A língua-
gem dos documentos officlaes. O sorviço
de água e exgottos foi encampado oni
1892 por novo mil e com oontos. Figura
no balanço de 1915 por 67.400:000)000.

De 1892 a 1914. a taxa do exgottos pro-
duzlu 29.734:403)698, o a taxa do água
o do obras extraordinárias
!!4.137:277)007.

Só em 191-1. essas duas tontos da ve-
coita montaram a 0.057:143)522!

Não quero eiiipaiinar com um nó com-
iiiontarlo u luz vivíssima quo projectam
estes algarismos.

SERVIÇO DF, ÁGUAS E EXGOTTOS

Rcccltii

lixcrcicios Taxa do osgottos
i axa do ngiias o obras
extraordinárias, sogun-
do os relatórios do 1907

o Uo Mi

ISÜ'3 Taxa e addlciorial 160:300.8400 (?) 7:112)090
Cobrança amigável e addlolonal 4:467)408 (•)
Cobrança executiva o addlolonal 30:480)432 (•)

....... ,.,.".. 418:934)104 (?) 300:723)602
Cobrança amigável". 2:670)548 <•)
Executiva 21:134)576 (?)

1801 Tax-u 499:005)082 
' 640:414)000

Cobrança amigável 25:708)4.04 (.'/
Bveoutlva 08:81(5-502.1 (»>

1895 Tlisa !..':.' 652:750)709 754:004)047
Cobrança amlguvoi .' .' 31:011)250
BxVcilttvà 69:336)900 (•>

.,„„ íw 204:079)294 080:836)076
Cobrança amigável ""•"-"I- ,.
Executiva 871993)590 (•)

.897 Taxa 740:058)920 837:870)618
Cobrança âmfcivel 13:130)000
^eeutiva 63:717X188 (')

lt„ ^C. ... 961:249)586 877:137)607
Cobrança amigável

181)0 T.«rUVa .'.".' .'.' 
'. 979:071)770 

1.014:968)510
Cobrança amigável 43.844,85,0
n-vAontlva 40:278)264

Í900 T^a :.'.•. 992:305)704 1.071:946)066
Cobrança amigável 86:7!ll*i-G0

1901 "^ l 
*• '» "..'.'.'.¦ 

¦"¦'¦' m>il\.\..\m 1.121:301)702
Cobrança amigável 63:110)020
Executiva 90:414)296

1902 Tar. 1.037:6.07)951 1.227:639)617
Cobrança amigável . .i7:29G$2fi(l
Executiva «0:982)864

1903 Taxa ...!.... 1.040:854)930 1.231:097)508
Cobrança amigável . . .- 97:449)000
Executiva 72:426)200

1904 Taxa ............. 1.048:8005515 1.246:668)743
Cobrança amigável 112:910)790
Executiva 71:601)1176 

1905 Taxa  1.012:080)320 1.411:123)212
Cobrança amigável .-.;.; 130:1325720
Executiva ......... 31:045)860

1906 Taxa . . . . . . ....... 1.027:821)256 1.512:130)332
Cobrança amigável 206:351)200
Executiva 45:611)768

1607 Taxa 1.186:008)608
Cobrança amigável ........... 228:115)800
Executiva 58:739)724

1908 Taxa 1.094:895)120
Cobrança amigável 253:638)528
Executiva 36:426)912

Í1909 Taxa -,.... 1.121:763)682
i Cobrança amigavol ..;...... 275:751)732

Executiva ............... 35:485)272
1919 Taxa 1.204:510)516

Cobrança amigavol 395:570)244
I Executiva .....:.: :.: 69:052)984
11911 Taxa  .- 1.767:443)788

Cobrança amigável ........ 341:980)044 (•)
Executiva 114:890)012 (*)

1913 Taxa  . ' 1.961:959^760
< Cobrança amigável . . . . ,.; . . .- 217:739)324 (»)
, Executiva 65:179)528 (•)

1913 Taxa 2.544:525)835
1 Cobrança amigável 100:150)408 (•)

Executiva 100:492)436 (•)
|1914 Taxa : :.. 2.674:782)902

Cobrança amigável . . :.- ...... 242:440)096
Executiva . . 67:606)228

Totaes .... v .- . -.: .-y .'.'".". 29.734:493)698 34.137:277)007

1.660:890)620

1.842:405)930

2.002:555)230

2.235:601)200

2.528:503)380
- i

2.916:990)200

3.477:927)290

3.672:284)396

tro do* reourso» limitado» de que dia-
pOe na aotualldade, para celebrar oon-
dlgnamonto a data gloriosa quo estft vln-
oulada de t&o perto A sua historia.

Ahl estão desarticulados os argumen-
toa com quo goralmente so combato a do-
volucão do imposto. Rcduaom-so ll oate-
goria de simples pretextos o estudo dos
antoceüentos da questUo e o conheol-
mento oxaoto daa rolaçõea financeiras
entre a munioipalldado e o Thesouro esta.
dual.

Não ha sophlsmas que dissimuloin, não
ha artifícios quo disfarcem a iniqüidade
monstruosa do reglmon presente.

E' tempo do concluir. PordOo-mo a
Câmara si abusol demasiado de sua com-
placoncia (tião apoiados gei-acs); o por-
dOo-ino a cidade, a quem devo tanto, sl
a minha fraqueza o a minha incompoten-
cia truhlrum a vontade, que tenho, dc
bem servil-a,

O sr. Gullhermo Rublão — Ella não
podia encontrar melhor advogado do quo
v. exe. (Apoiados gemeu.)

O nr. Alcântara Machado — Não lm-
porte. A causa 6 duquellas que por si mes-
mas se ilefondom, o que, sóslnhns, cami-
•nham para a victoria; e os juizes são o
Congresso e o governo, om cujo espirito
republicano temos fé Inteira.

Confie o municipio. Para negar os di-
roitos da Capital, fora preciso que o Es-
tado assumisse francamente a attitudo
do leão do apólogo, dizendo, na lnsolento
segurança o no orgulho desabusado de
sua força, que o scu nome é leão... Ello
não o farft, ella não podorft. certamente
fazel-o, renegando as tradições do llbe-
ralismo paulista, mentindo ás promessas
generosas da propaganda, reduzindo a
autonomia do município ftquella ronue
sombra do um grande nome, uuigiil no-
mlnls iiuibrn, do quo fala o hemistlchlo
do Lucano.

Tenho concluído.
Vozes — Muito bem! Multo bem!
(O orador 6 felicitado.)

Vai ft mesa. 6 lido, julgado objecto de
deliberação, o vai a imprimir, afim do
ser Incluído na ordem dos trabalhos, o
segui ale

l-lin.flX TO N. 8. DE 1018

O Congresso Legislativo do Estado de
S. Paulo decreta;

Art. l.o — Fica pertencendo A munlcl»
palidade de S. Paulo o Imposto predial
urbano, correndo por conta dos oofres
munlclpaes o serviço de llluminação pu-
blica <la cidade.

Paragrapho unico — Caso não seja
possível a novação do contracto vigente
corn a S. 1'aulo Cas Co, de fôrma n ex»
cluir a responsabilidade do Estado, o
governo exigirft do municipio as garan»
lias necessárias ft salvaguarda do seus
Interesses.

Art. 2.o — Revogam-se as disposições
em contrario.

Sala dns sessões da Câmara dos De»
putados, 9 do agosto do 1910. — Aleuu-
t.ira Machado, Américo ilo Campos, Josfi
Roberto, A/.oviMlo Junior.

Passa-se á

ORDEM DO DIA
Entra em 3.a discussão o

PROJECTO N. 1, DE 1910

prorogàhdo o prazo para as installa-
Coes domiciliares de exgottos em Santos
e S. Vicente.

0' lida, apoiada e posta cm discussão,
com o projeoto, a seguinte

MOTAS
O sr. secrotarlo da Fazenda despaoharft

hoje com o sr. presidente do Estado.

Os srs. secretários do Interior, da Jus-
tlça e da Segurança Publica e da Agrl-
cultura darão hojo fi. Urdo audloncla
publica, nos respectivos galiinotes de tra-
balho. e

Como noticiamos om nossa adição de
hontem, attondondo a solicitação do sr. dr.
Cardoso do Almeida, societário da Fazen-
da, feita por intermédio do sr. Azevedo Ju-
nlor, a Associação Commercial de San-
tos adoptou pura base dos negócios de
café disponível o typo 4, quo ja sorvia de
base para os negócios a termo.

Desdo ante-hontom quo as noticias de
negócios de cnffi em ÍSnhtos dão a cotação de
0)ij00 polo typo 4 o nüo a do 5)600 pelo
typo 6, quo não representa hoje a média
das qualidades do café paulista.

O sr. dr. Altino Arantes, presidente do
Estado, recebeu eommuntcnçfio dos srs.
preslilento da Câmara o profeito munlcl-
pai de Avarfi dc que, om soüsão extrai i-
dinarla, a Câmara Municipal daquella cl-
dado votou uma moção de applausos e
solidariedade a s. ,exc, pela attitude pa-
ttiotlça que assumia deante da creação
dos novos Impostos.

'Carlabad, em 1912; em Praga, na Bohe-
mia, em 1914. . .

A Sooledade do Estudos Econômicos,
om assemblfia geral, presidida pelo sr,
conselheiro Antônio Prado, votou univnl-
memento a seguinte moção, que serft
hoje transmlttlda polo telegrapho ao
presidente da Câmara:

"A Soclodade de Estudos Econômicos,
rounlda om assemblfia geral, deliberou,
por unanimidade do votos. representar
ao Congrsso Federal contra o augmonto
na quota ouro dos Impostos aduaneiros o
contra o projecto de transporto, por se-
rom lnàccoltavols na actual situação eco-
nomica do paiz."

O governo dos Estados Unidos rostabe-
looeu agora o seu consulado em Porto
Alegre, tendo designado o sr. Lee, quo
vira daquelle palz, especialmente para
Inslallar o novo departamento.

O sr. Robert Larrick Keiser, vlce-con-
sul daquella Republica, nesta capital,
fura quem, em 1914, por determinação do
governo americano; procedera aos traba-
lhos do fechamento daquelle consulado, o
primeiro a instállar-se poloa Estados Uni»
dos uo Brasil.

O consulado du Portn Alegre, que ora
se restabelece, tendo sido, primitivamente,
creado em 1829, portanto, htt quasi um
século, tora mantido atfi 1801, anno em
que passou a ser agencia consular, vindo
a fechar-se estn, definitivamente, om
agosto du 1915.

O bacharelando -Lyslppo Fraga, presi-
dente do Centro Acadêmico Onze de
Agiisiu, convidou hontom os srs. presidente
do lüstado o secretários do governo pnra
assistirem, a 11 do corrente, fts 16 horas,
na Floresta, ao iliatch do foot-ball, entre
os estudantes paulistas e cariocas, com-
memorando a data anniversaria da fun-
dação dos cursos jurídicos no Brasil.

O sr. dr. Osório do Almeida, dlrector
da Companhia Docas de Santos, esteve
hontom no palácio do governo, em visita
ao sr. presidente do Estado.

Ctaica social

Com apresentação do sr. Sadao Matsu-
mura, cônsul geral do Japão, estovo hontem
no palácio dô governo, em vlslU ao sr.
presidente do Estado, o sr. Hlroshl Jamau-
chi, representante da Osalca Shôsen Ka-
bushllcl Kaisha, -lima das mais lmportan-
tes companhias do navegação naquelle
império, o que viaja pela America do Sul,
no intuito de esuidnr o trafico Internado-
nal das Republicas desto Continente.

O sr. Hlroshl Jamauchl visitou tambom
o sr. secretario da Agricultura.

EMENDA AO 1'KOJECTO N. 1. DE 1910

Escreva-se 31 do dezembro du 1917,
onde ae 10 31 de dezembro do corrente
anno.

Sala das sci-sões, 9 de agosto dc 1916.
— Mario Tavares.

Ninguém pedindo a palavra, fi encerra»
da a discussão.

E'
do,

posto a votos o projocto e appro-
salvo a emenda.

Em seguida, d
da e approvada.

posta a votos a emen»

Acha-se nesta capital, a passeio, o sr.
dr. Erasmo de Macedo, deputado federal
polo Estado do Pernambuco.

S. exc, em companhia do deputado
federal Valois de Castro, foz hontem va-
rins visitas, tendo estado no palácio do
governo, onde foi cumprimentar o sr. dr.
Altino Arantes.

O sr. presidente do Estado mandou o
seu ajudanto do ordens, capitão Afro Mar-
bondes de Rezende, retribuir a vlslU do
distineto representante pernambucano.

-Foi designado o dia 12 do corrente, fts
13 horas, na Directoria do Serviço Sani-
tario, para ser feita a inspecção medica
na pessoa do ar. dr. Gustavo Edwall, bo-
tanlco additlo A Directoria de Terras, Co-
lonlzação e lmmigração, da Secretaria da
Agricultura.

Nó despacho do sr. secrotarlo do Into-
rlor com o sr. presidente do Estado, foi
assignado o decreto exonerando, a pedido,
o lonto Juvenal Ponteado, do cargo do
dlrector Interino da Escola Normal de
S. Carlos, e nomeando, para exercer o
mesmo cargo, lnterlnamento, o lente An-
lonlo Flrmlno Proença.

Thcatros

OBSERVAÇÕES:
As parcellas marcadas com o aslorlsco (*) íoram calculadas sobre a arre-

cadação global do imposto predial e da taxa do oxgottoa, ft razão do 4|7.
Nas verbas relativas ft taxa do água e obras extraordinárias não bo levou om

conta o produeto da cobrança- amigavol e da cobrança executiva.

Mas, adrnlttamos, gratla argunieutandi, noasa actuaiidade financeira, o Estado
.que tudo isso não passa de uma phanta- 
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«ia; admittumos que as quantias perce-
ilidas pelo Estado não correspondem uo
leusteio do serviço e aos juros do capital
empatado. Quiil liule? A conseqüência
iião seria legitimar-se o esbulho que aof-
fre o municipio. Sl o serviço de aguaa o
de exgottos d administrado com o zelo, a
economia, a diligencia necessários e si,
apesar disso, o produeto das taxas não co-
ibre aa despesas ou não remunera devida-
;mente a quantia applicada pelo Thesouro,
'manda a lógica mais elementar quo reco-
¦nheçamos a insufficiencia e tratemos de
augmental-as. Mas, felizmente para o
contribuinte, nada aconselha procedimen-
to semelhante.

O sr. presidente — Chamo a attencão
do nobre deputado para a hora do expe-
•dioiite, que estft exgottada.

O sr. Alcântara Machado — Roqueiro a
.-/. exc. que ae digne consultar a caBa
Bobre si concedo prorogação da hora
du oxpediento por trinta minutos. (E'
concedida a prorogação).

Além desses, quaes os outros serviços
que, na capital, o Estado tomou sobre sl?
Apontam o serviço de extlncção de lncen-
dlos, a assiatencia policial, a hygiene.

De todos elles posso dizer o quo dizia
Frank "Woodnow ao estudar a organização
«las sociedades motropolitanas: são mate-
rias em que o Estado e o município têm
interesse equivalente. Imaginemos uma
capital desapercebida de meios para com-
bater o fogo posto ou nccldental. Não sô
a rlquoza particular, não só os bens do
município, estariam sujeitos ao risco de
¦uma destruição completa.

O Estado tem blbllotheca, o Estado tem
museus, o Estado tem palácios, o Estado
tem archlvos, cujo desapparecimento se-
ria irreparável e cuja salvaguarda se lm-
põe.

Supponhainos uma capital sem uma or-
ganlzaçtto sanitária officionte: — a sua
lnsalubrldade se reflectlria sobre o Es
tado inteiro. E1 tão intima, fi tão constan
te essa compenetração da vida local e da
Vida geral nas capitães, — é Uio estreita,
¦6 tão vehemente no caso a solidariedade
ide Interesses, que nunca houve quem pu-
zesse em duvida a obrigaçüo que tem o
'poder supremo de attender a necessidades
¦como aquellas a que alludo. A munlolpall-
dade do Rio tom o Imposto predial, tem o

' imposto de transmissão de propriedades,
.tem fontes opulenUs ão receita. No em-
tanto, o saneamento da cidade foi reali-
iado & custa do palz Inteiro; e o palz ln-
;itelro contribue com a metade da quantia
'neoossarla ao serviço de extlncção de in-
¦cendlos no Dlstricto Federal.

A tudo isso aceresce que, em S. Paulo,
% Corpo de Bombeiros estft. mllltarlzado,
íaí parte da Força Publica, fi um corpo
buxlliar da policia; que em S. Paulo a
'assistência constituo uma secção do ser-
¦viço policial, prestando-se prlnolpalmen-
4.0 ft. verificação lmmediata dos crimes, dos
suicídios, dos accldentes; que, em S. Pau-
'lo, os serviços prestados pelas autoridades
estaduaes, em matéria de hyglene, stto
precisamente us; mesmos que prestam em
lodo o território do Estado, sem ônus de
qualquer espécie para os outros munlol-
Í>los.

O unico serviço a mais é a fiscalização'dos genoros alimentícios. Pois bem; a'municipalidade, estft prompta a alllvlar o
íEsUdo desso encargo formidável, znedlon-
¦te a reversão do Imposto...

Chegamos, emflm, ft ultima objecç&o.
lAUega-se que, dadas as olrcumstanclae da

Nada mais havendo a tratar, levanta-se
a sessão, designada para 10 a seguinte

ORDEM DO DIA

'l.a discussão do projecto n. 2, deste
anno, autorizando o governo a mandar
construir um edlficio para cadeia e fo-
rum, na sedo do município do Campos
Novos do Paranapanema.

A
não podo desistir do Imposto predial.

A retirada dos mil e tantos contos, que
representam a renda liquida do tributo,
viria desequilibrar o orçamento, quo sobe
hoje em dia a mais de oitenta milhares...

Ainda quo estivesse em perfeita con-
correneia com a verdade, improcederl 1
a allegação. Quem a argúe não da tino
em que está affrontando um dos princi-
pios cardiaes do reglmen; a egualdade
perante a lei, a perempção dos direitos e
dos deveres. Si todoa devem concorrer
egualmente para as despesas communs,
porque ha de sur o município da eapl-
tal o unico a sustentar o equilíbrio das
finanças estaduaes? Como obrlgal-o a
renunciar, em favor da communhão, uma
fonte do receita cm cujo goso se encon-
tram as outra.s municipalidades?

Nunca se viu uma versão mala espu-
ria, uma Inversão mais absurda, uma
perversão mais completa dos princípios
que disciplinam a matéria.

Lft fora, os mestres aão de aviso e os
parlamentos reconhecem, que, devido ft
aua condição personalíssima, a capital
deve ser auxiliada, subsidiada, aubven-
cionada, amparada de modo especial pe-
lo Estado. Aqui, não se pagam as sub-
venções autorizadas pelo Congresso...
E volta-se pelo avesso a licção dos esla-
distas e dos jurisconsultos, e o paradoxo
campeia,.. E' a capital que devo sub-
vencionar o Estado, abrindo mão, em fa-
vor delle, das rendas communs a todas
as oldades!

S. Paulo, Infelizmente, não estft em
situação de fazer favores ao mais prós-
pero dos Estados da Republica...

Augmenla vertiginosamente a cifra da
população: segundo os cálculos de Pau-
lo Pestana, era de 239.820 habitantes em
1890, passou a 477.992 em 1914, Cresce
dia a dia o numero de prédios: regista-
vam-se 21.056 em 1600, 49.612 em 1914,
53.132 em 1915. Multlpllpam-se, portan-
to, as necessidades urbanas, aggravam-
se, portanto, os problemas do ordom lo-
cal. E, todavia, a receita municipal não se
desenvolve na razão directa da expansão
maravilhosa da "urbs".

Antolha-so evidente o projuizo que
soffrc o município com a actual dlscrl-
minação de rendas, quando comparar-
mos o seu orçamento com outros orça-
mentos munlcipaes,

A população do Campinas i calculada
em 50.000 almas; a Prefeitura arreca-
dou, cm 1914, cerca de 1.240 contos, ten-
do o Imposto predial coneorrldo oom 280
para esse resultado.

Santos, com uma população reoensea-
da de 91.000 habitantes, teve naquelle
exercido a renda de 4.456 oontos, em
que figura com 700 oontos o Imposto
predial. A receita de fi. Paulo subiu no
referido anno flnanoeiro a 9.100 oontos.
para uma população de melo milhão, O
Rto de Janeiro tem um milhão de habl-
tan tes e 42 mil oontos Sa renda local.

A desproporção i flagrante: com o do-
bro da população, o Dlstrloto Federal
conaogrulu haver quatro • mela vezes
mais do quo 8. Paulo) Santos, oom um
quinto da população, arrecadou pouco
menos da metade; Camplnao, quo 6 dez
vezes menor, arroeadou mala do um se-
ptlmo.....

Fala-se na opportunldade da reversão.
Não ha mais feliz opportunldade do que
esta para a justíssima reparação, que
pleiteio.

Approxima-s» a festa do centenário, A
capital, em que se eleva a colllna do
Vplranga, não pôde apparelhar-se, den-

NOSSA E'POCA ê, sem du-
vida, a do automobilismo. O

Carro de praça, o "coupé" o
outras viaturas tiradas por animaes
estão-se tornando archalcas, o, num
futuro multo próximo, estarão lm-
mobilizadas no museu, na secção
das velharlas. Não lia como o auto-
movei, pelo conforto que offerece e
pela maneira como encurta as dis-
tanóins. Mas a escolha da marca é
um dos problemas que so Impõe a
quem deseja adquirir uma machlna.
A» marcas contam-se por centenas e
são innunieravels os modelos que
concorrem no mercado mundial. Mui-
las dellan são aconselháveis, mas,
mesmo as que o são mais, apresen-
tam certas lacunas c falhas que sO
ae descobrem depois de muito usa-
daa e experimentadas. A escolha da
miiruit constltue, pois, uma dlfflcul-
dade. Dentre tuntas quo po" ahl ha,
vulgarizadas largamente om annun-
cios "placaida", qual a que, pela
sua resistência, pelo seu conforto,
pela graça ou belleza da sua "carros-

Bcrio", e, também, pela modlcldade
dos preços, deve aer considerada, si-
não a melhor, pclo menos uma das
melhores? Os automoblllstas mais
autorizados Incllnam-se de preferen-
cia pela "Ford", quo 6, aem duvida,
uma marca magnífica, Os automo-
vels "Hudson" são também excel-
lentes. Os modelos desta fabrica são
sempro elegantes e luxuosos, além de
outras qualidades que os tornam ca-
da vez mais recommendaveis. A dlf-
faculdade da escolha fica assim supe-
rada, Quem desejar adquirir uma
boa machlna necessita, antes de tu-
do, visitar a agencia, em S. Paulo,
dos "Ford" ou "Hudson", no largo
de S. Francisco, 3.

Kcgisto dc arte
AUDIÇÃO DE GUITAKRA

exímio guitarrista lusitano Br. Salga-
do do Carmo realiza hoje fts 20 1|2
horas, no ualão do Conservatório,
o seu recital de guitarra, oujo exoellente
programma vai abaixo publloado:

Primeira parte;
—: Medusa, pasa-oalle, 0. Carmo

I m Fremlssemont d'Amour, valse len-
te, A. Barblrolll.

8 feS Cfilfibro mlnuotte, Beethoven.
g-ü Cri d'ame, phantaala. S. Carmo.
-— CançOoa portuguozaa (rhapaodla).
r-. Fados característicos, S, Carmo.

Segunda parto!
t— Fra 1 campl (soronatolla). Ma-

cario,
m Nanoy. valso. 3. Carmo.
— Lul» XIV. mlnuette, Alflerl.
—- Favorita (Splrlto gentil). Doni-

zottl.
6 --~ Loggenda valaoca, O. Brasa.-
6 — VarlaçOos sobre o fado: a) Senti-

montai (menor), b) Corrido (maior), 8.
Carmo.

Em companhia do'ar. dr. Luiz Silveira,
representante do ar. secretario da Agri-
cultura, regressaram liontem do interior
do Estado os srs. tenente-coronel Silves-
tre Mato e tenento José 13. Trabal, mem-
bros ila commissão do limites do Brasil
com o Uruguay.

Conforme noticiamos, os lllustres mlil-
tares, na vizinha cidade do Camplnis, vi-
sltaram o Instituto Agronômico e as fa
zendds Monjolliího e Santa Elisa; se
guindo de automóvel para Villa Amerl-
cnna.

Ali, os offlclaoa uruguayos tiveram oc-
caslão de visitar detalhadamente a fabrl-
ca Carloba e o Posto do Selocção, onde
admiraram bellos exemplares de gade
caracu', de que so faz selecqfto naquelle
posto.

Do Villa Americana, seguiram, de au-
tomovcl, para Piracicaba, onde chegaram
fts 21 horas, havendo pasuado por Nova
Odessa e Limeira.

No trajecto do Nova Odessa a Limeira,
os viajantes passaram pela fazenda do sr.
dr. Anlonlo Lobo, presidente da Câmara
dos Deputados, quo lhes offereceu um
"lunch".

Hontem, pola manhã, acompanhados
pelos srs. dr. Cortoluno Ferraz e dr. Tor-
quato Leitão, respectivamente prefeito e
presidento da Câmara Municipal de Pira-
cicaba, visitaram demoradamente a Es-
cola Agrícola Luiz do Queiroz, a Fazenda
Modelo, o Engenho Central e os princi-
pães edifícios públicos da cldado,

Oa excursionistas estiveram também uo
cemitério municipal, cm visita 110 túmulo
do saudoso estadista dr. Prudente de Mo-
raes.

Os viajantes regressaram a esta capital
fts 14 horas. Na sua passagem por Ll-
melra, o prefeito daquella cidade, sr. -Ma-

rio de Sousa Queiroz, offerecou-lhes, na
sede do Club de Limeira, uma taça de
"champagne".

Oa membros da missão uruguaya tra
zem da sua oxouraão pelo interior do Es
tado a melhor impressão, fazendo caloro-
sos ologlos aos estabelecimentos quo tive
ram occaslão do visitar.

A' noite, oa srs. Juvenllno Malhelros e
dr. Luiz Silveira offerecerara aos diatin-
otoB officlaes um Jantar no Automóvel
Club.

Nesse Jantar tomaram parte também
os srs. capitão Afro Marcondes de Ee-
zende, ajudante de ordens da presldenola,
o tenente Amadeu Carneiro de Castro,
ajudante de ordens da sexta região mlil-
tar.

O coronel Mato e o tenente Trabal vi-
sltaram todas as dependência* do Auto-
movei Club, tendo palavras de franoo elo-

glo pelas suas luxuosas lnstallaçõcs.
Hoje, pela manhã, os membros da mis

são uruguaya Irão ao Instituto do Bu
tantan.

O almoço que o, sr. presidente do Es-
tado lhes offerece, no palácio dos Cam-
pos Elyseos, deverft realizar-se âa 12 ho-
ras.

A' tarde, visitarão a Esoola Normal e o
Museu do Ypiranga, devendo, A nolto,
assistir, a convite do sr. prefeito munlol-
pai, ft recita da Companhia Oultry, no
Theatro Municipal.

O "Coiiiineroio de tião Paulo" publica-
rfi. hoje a seguinte "nota":

" Ha dias chegou noa noBsos ouvidos
que nas rodas da inipronsa paulistana
circulavam boatos da venda desta folha
ft ompiesa do "Jornal do Commerclo", do
Rio do Janeiro. Ante-hontem um vesper-
tino endossou esses boutos, om fôrma de
despacho telegraphlco daquella oapltal,
niaB som so referir ao nome desta folha.
Hontom, outro vespertino citou "O Com-
mordo de S. Paulo" como sendo o jornal
cuja venda ao propala, e acereacentava dola
detalhes precisos: que o comprador- 6 o
capitalista france7. ar. Lafont, e que es-
tove cm ti. Paulo, ultimando a transacção,
o sr. commendador Ferreira Botelho, vln-
do especialmente do Itio para tal fim.

Cumpre-nos declarar que semelhantes
boatos são completamente falsos, em to-
dos oa seua pontos, e sú podemos attri-
buil-os aos manejos perversos de olonien-
toa despoitadoa, que au empenham em
crear, om torno d'"O Commercio de 3.
1'aulo", uma átmosphera do desconfiança
o prevenções, tendentes a abalar oa pu-
jantes créditos de que oata folha gòfla no
selo da sociedado paulista."

Na rua Bahia vão ser assentados onze
combustores, entro as ruas Plauhy e Pará.

O sr. presidente do Estado asaignou o
decreto peio qual foram autorizados a
permutar os respectivos cargos os torcei-
ros eserlpturarlos Bònedlcto Leite Pen-
toado, da DLrectoria do Serviço Sanitário,
e Bernardino de Campos Araújo, do Instl-
tuto Bacteriológico.

O sr. aucrotario da Juatiça e da Segu-
rança Publica aubinctteu hontem ft aaai-
gnatura do sr. presidente do Eatado o de-
croto nomeando o sr. Evangelista do
Prado para o logar de escrivão do juizo
do paz do districto do Ribeirão Branco,
da comarca do Faxina.

Por decretos do hontem, foram conce-
didas aa seguintes llcençaa:

De um anno, para tratar de sua saudo,
ao escrivão do paz do districto do Pira-
juhy, coniarca de Bauru', sr. Joaquim
Cardla Junior;

de um anno, um prorogação, para tra»
tar de negócios de auu interesso, ao offi-
ciai do registo geral de hypothecas e
annoxoa da comarca da Jundiahy, ar, Ma-
nuol Curado Junior.

ANNIVERS&RIOS
Fazom annoa hoje:
A menina Maria da Conceição, filha do

sr. Josfi Lthorato de Alencar;
a menina T.U11, filha do sr. dr. Leonidlo

Ribeiro;
o menino liirnnrdo, filho do ar. dr. Josfi

FoIIx Monteiro;
o menino Nostor, filho do sr. João Cha-

ves;
o menino Odilon, fillio do ar. Francisco

Soares;
a sra. d. Maria Isabel Silveira, esposa

do sr. dr. Valdoniiro Silveira, distineto ad-
vogado no fOro do Santos:

a sra, d. Maria Marcella Percs do Mo-
raes, esposa do sr. Sebastião Borges de
Moraes, digno funcclonario da Secretaria
do Interior;

a sra. d. Laura Medlce, esposa do sr.
Antônio Medlce;

a sra. d. Branca Santiago, esposa do sr.
João Santiago;

a sra. d. Idallna Moraes du Amaral Pin-
to, viuva do corretor João E. do Amaral
Pinto;

a sra. d. Rlta do Castro Pereira, eapoaa
do ar. João F. .Pereira;

o venerando c eatiniado cavalheiro co-
ronel Cândido Álvaro do Souaa Camargo;

o sr. Carlos Augusto da Veiga, funceio-
narlo da Secretaria da Agricultura;

o sr. dr. João Carlos da Silva Borges,
lonte da Eacola Normal;

o sr. Arthur do Azevedo Marques;
o sr, Benedieto Leite Penteado;
o sr. Alfredo de Oliveira Campos;
o pharmnceuttco Antenor de Castro

Lellis;
o sr. Alfredo Braz;
o sr. Orlando César, escrivão do Re-

glsto Civil, e correspondente do "Corrolo
Paulistano" em Areias;

o sr. Isaltlno Costa, auxiliar da Compa-
nhia Tecidos de Juta, na cidade de San-
tos.

*
Faz annos hoje • o distineto Joven

Eduardo Morsu, filho do nosso estimado
collega do imprensa Joaquim Morse, vi-
ce-director da Secretaria da Câmara dos
Deputados.

VIDA MUNDANA
A estréa do grande actor francez Guitry

foi o signal da reabertura da vida ele-
gíinte da cidade, embora muita gente aln-
da so encontre em vllloglatura no Rio e
em Santos.

Acontoce, porém, quo o moderno repor-
torio francez nem sempre permltte a Ida
de sonhoritas ao thoatro.

O elegante discípulo do Oabino, que,
hontem, no "foyer" do Municipal, taxava
os nossos costumes de multo acalpirados
ainda, talvez não comprohenda a Juata
razão do rotrahlmento louvável das "Jeu-
ne-flllea" do S. Paulo.

*
O .Municipal tem tido boas casas, boas

ein numero, cm distlncção e... em rela-
ção ao modo de ouvir e entender aa peças
representadas,

Naturalmente 'fi preciso a exeepção para
confirmar a regra, lato aqui, como em
Paris, no Cairo ou em Londros. Nem to-
dos sabem, ou antes, podqm alliar o utll
ao agradável, apreciando ò espectaculo e
gosando aa delicias de uma reunião mun-
dana, que fi o tlieatro "chio". .

*
Para alguns o theatro fi apenas um mo-

tlvo para "fllrt", ou para arranjar casa-
mento, ou paru. exhlblr "toilettea".

Neste caao, porém, C necessário evitar
o "rastaquoneiisnío" do "tallleur", da
"rolie de promenado", do "paletot" sacco
ou de casaca com gravata preta ou smo-
klng e gravata branca.

Allfts, o smoking para theatro de luxo
6 moda nossa e da pequena burguezla ai-
lema e italiana.

A gente "chie".de Paris ou Loridres;
quo são os centros máximos da elegância
mundial, sô vai ft opera ou ao theatro,
chamado da alta comedia, do casaca e
cartola.

Oa elegantes verdadeiros da Allomanha,
Itália, Áustria a ouiros paizes fazem a
mosma cousa.

+ *
Depois dos espeotaçulos 110 Municipal

tem havido animado "souper" no Trla-
non.

Para sabbado estft annune» do um "sou-
per. extra, com bons números de canto
e dança.

E' uma novidade para S. Paulo.
Pega rfi?

José d'ALENQÜERi

e Salões

O sr. René Corrêa Luna está como en-
carregado do consulado geral da Republl-
ca Argentina no Rio do Janeiro, com
jürlsdlccfto neate Estado.
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FESTA ACADÊMICA DE Jl DE AGOS»

TO — NO CAMPO DA FLORESTA

Realiza-ae amanhã, segundo noticia-
mos, o sensacional match entro os scra-
tches dos estudantes do Rio e de S
Paulo.

Jft estft quaai prompta a ornamenta-
ção da Tribuna Officiai, onde tomara.)
assento o ar. presidente do Estado, se-
cretarloa do governo, lentes das escolas
superiores o demais pessoas gradas.

Segundo telegramma do Rio, recebido
hontom pelo sr. prealdento do Contro Aoa.
demico XI de Agoato, oa eatudantes ca-
riocas chegarão a esta capital amanhã,
pelo primeiro noeturno.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS
ATULETICOS

Hoje, Us 20 horas, na nova sede social,
haverft reunião da commissão de foot-
bali da A. P. Sports Athletlcos.

* *
CLUB ATHLETICO YPUtANGA

Em assembléa geral do C. A. Ypiran-
go, foi eleita e empossada a nova dlre-
ctorla deste club, a qual ficou assim con-
stltulda:

Presidente, Anlonlo Geraldo de Fre'-
tas; vice-presidente, Albino Teixeira; l.o
secretario, Paulista C. Rossl; 2.o secre-
tarlo, Fernando Borges; l.o thesoureiro,
Aurélio de Bousa; 2.0 thesoureiro, Ver»
nando de Camargo; dlrector sportlvo, Da-
rio Agnese; conselho fiscal: Manuel Mar-
quês, Antônio Noschese, Augusto de Bar-
ros.

Ao sr. dr. Tanoredo Leite do Amaral
Coutlnho, promotor publico de Caplvary,
foram concedidos sessenta dia» de lloen-
ga, para tratar da sua saúde.

Acaba de ser designado, pelo govorno
americano, para assumir o consulado dos
Estados Unidos nesta capital, o flr. Obar
les Louls Hoover.

O representante da grande Ropublloa
do norte é natural do Estado de Mlssourl;
diplomado por varias escolas superiores,
6 um espirito oulto, que tem feito uma
brllhaiito carreira na diplomada do seu
palz.

O sr. Charles Louls presta o seu oon
curso ao govorno deade 1898, tendo jft sido
cônsul em Madrld, no anno de 1909: cni

Foot-ba.ls lnglezos o accessorios
CASA TONGLET

Rua Barão de Itapetininga, SS
S. PAULO

1IOWLNG
CLUB ESl-ElUA

Na sede do Club Esperla, realiza-se
domingo, fts 16 horas, a oerlmonia da
Inauguração da enfermaria para prom-
ptos soecorros, baptlsmo de duas yoles
de passeio e de um out-rlgger.

Nessa occaslão proceder-ae-& também
ft distribuição de medalhas aos vencedo-
res dos pareôs disputados pelos booIo.s
do "Esperla" e da "A. A. S. Paulo"',
naa festas de 14 e 16 de novombro de
1916 e 16 de julho do corrente anno,
assim oomo ft entrega das taças aos clube
venoedores.

A directorla do Esperla prepara nina

Acha-se em festas o lar do sr. dr.
João Baptista Gomes Ferraz e d. Clara
Silva Vlottl Ferraz, por motivo do nasci-
monto de Wlademir, o sou primogênito,
quo fi neto do sr. dr. Manuel Nogueira
Viotti o bisneto do fallecldo dr. Pedro
A rimes da Silva.

FESTAS E BAILES
ü Grêmio Dramatlçp "Almeida Gar-

rott" realizará a aua partida menaal no
dia 19 do corrente.

A festa constara da representação, polo
corpo Hcenico do Grêmio, do drama em
3 actos "O Bombeiro Municipal" e da co-
media em 1 aeto "Servo Porigoso".

Apus o espectaculo haverft lia ile.

O "Guarany Club" realiza, no dia 19
ilo corrente, 110 salão Lyra, no largo do
Paysandui. n. 20, das 20 horas em dean-
to, mais uma festa, que constará do espe-
ctaculo e baile.

Sorão levadus ft scena, pelo corpo soe-
nlco do Club, a peça dramática em tres
actos "O Advogado da Honra" e a chis-
tosa comedia intitulada "Apuros de um

FESTIVAL INFANTIL
Sob o patrocínio do cônsul da Inglater-

ra o de sua exma. eapoaa, mme. O. Fal-
coner Atlee, reallza-se, no dia 19 do cor-
rente, no salão "Trlanon", um festival de-
ãlcado ás crianças, atfi 15 annos de
edade.

Foi organizado um excellonte program-
ma, que certamente obterá franco sue-
cesso.

As danças serão dirigidos por mme.
Poças Leitão.

0 «DIA DA MODA» NO TRIANON
Hoje é o "Dia da Moda", no Trlanon,

onde se dão "rondez-vous" as famílias e
os cavalheiros mais dlstlnctòs da sooleda-
de paulistana. Vão ser um encanto as ho-
ras passadas no conceituado estabeleci-
mento do Belvedere Paulista, que reser-
vou para este dia um proçramma excel-
lente.

Vem a propósito noticiar que o sr. Ro-
sati, proprietário do Trlanon, resolveu
conserval-o aberto atê depois dos especta-
culos, durante a temporada lyrlca offlclal
do Municipal,

HOSPEDES E VIAJANTES
Seguem hoje para S. Lourenço, onde

vão fazer uso de águas, o sr. dr. Manuel
Vlottl e sua exma. família.

GENERAL FRANCISCO GLYCERIO
Soleíralzando, 110 dia 15 do corrente, o

70.o anniversario do nascimento do gene-
ral Francisco Qlycerlo, o Centro de Scien-
elas, Letras e Artes do Campinas, do qual
era bocIo benemérito o eminente brasllel-
ro, promove uma commemoração cívica
em sua memória.

A solonnidade constará de uma romã-
ria ao túmulo do saudoso republicano, fts
8 horas, e sessão magna na sede social do
Centro, ás 20 horas.

NECR0L0GIA
Falleceu ante-hontom, em S. Roque,

contando apenas 18 annos de edade, o
distineto moço Paulo de Toledo filho do
sr. dr. Álvaro de Toledo, dlrector da Se-
oretarla do Interior.

MUNICIPAL

A Companhia Franceza, que
actuaimente trabalha neste theatro,
leva hoje á scena, eni segunda recita
de assignatura, a comedia em ;-, actos,"Pétard", dc Henri Lavcdan.

S. JOSE'
Com a revista portugueza "A' 'Jl-

tima Hora", tivemos hontem mais
duas sessões bastante concorridas.

Os pfincipaes interpretes foram
muito applaudidos.

 Hoje, nas duas sessões du
costume, a revista luso-brasüeira"Fado e Maxixe", em que tomarão
parte os "Geraldos".

A companhia Ruas dcspedc-3e ho-
je do publico dc S. Paulo, devendo
amanhã partir para o Kio, onde dará
dois cspectaculos, com a revista pau-
lista "A Picareta".

APOLLO

O Dr. Richards, o notavti iilusio-
nista indiano que trabalha neste
theatro, exhibiu-se hontem, mais
uma vez, executando curiosissimas
sortes de mágica e outros passes de
{ilusionismo e prestidigitação, todos
muito interessantes.

Hoje, além de trabalhos men-
taes e de pura magia, o applaudidú
illusionista fará a mimosa sorte inti-
tulada "As flores casamenteiras", of-
ferreida ás senhoritas paulistas.

ÍRIS theatro
Neste freqüentado cinema cxhibe-

se o sensacional film "Vampiros"

(6.a série -- Satanaz), em 7 longos
actos.

VARIAS}

Companhia Vitale
Esta companhia de operetas, que

actuaimente trabalha no Rio com
suecesso, virá a S. Paulo dentro dé
duas semanas, trazendo repertório a
elenco excellentes.

A "troupe" italiana irá trabalhar
no Casino.

De Santa 3sakl
Vai já pura ia annos que .su iniciou-*

construeçáo da matriz nova desta clda-.,
de o, no emtanto, suas obras estão ainda
em meio.

Onde a explicuçáo de tal facto? Dar-
se-á o caso de que o povo deste municipio
seja menos crente, seja menos càtholioo,
emfim, que o de outras localidades do
1'stado?

Nada disso. .A nosso vêr as causas quo
têm contribuído para a morosidade desso
serviço silo as seguintes: l.a — A nova
matriz, pela grandiosidade de seu con-
Juncto, representa, materialmente, um es-
forço superior fts reservas do municipio.
2.a _ Não temos tido, infelizmente, um
vigário que desassombrada e perseveran-
temente metta hombros a essa urgente
tarefa.

O actual vigário da parochia tem tra-
balhado e continua a trabalhar nesse sen-
tido, mas desejaríamos vel-o em maior
actividade ainda, desejaríamos que s.
revma., como genuino pastor, que fi, das
almas deste municipio, imprimisse A»
obras da nova matriz esso sOpro vlvifica-
dor sem o qual as grandes e eternas
obras se não consummam.

Tem-se, fi verdade, realizado, tempos a
esta parte, leilões mensaes em beneficio
das obras da matriz, mas esses leilões nfto
têm dado, uns pelos outros, 200?.

As contribuições annuaes, por sua vez,
tfim andado numa escala descendente, e
tanto assim 6 que a commissão das obras,
digna, aliás, de altos elogios pela manei-
ra correctissima com que se vai desem-
penhando desse árduo mister — apresen-
ta, ao que dizem, um saldo approxlmado
de 12:000$000 — saldo que vai ser appll-r
cado na cobertura da matriz. Lovou-se
mais de um anno para reunir-se essa
quota.

Mas, como dissemos, sl as contribuições
annuaes vão caminhando decrescente-
mente, alguma razão devo haver que o
justifique.

O povo, ou melhor, uma grande parte
do povo está cançada de contribuir para
essas obras. Exhaustos, ou prestes a Isso,
so acham os que vêm contribuindo des-
de o lançamento da primeira pedra.

Acerescente-so ao que ficou dito a orl-
se que também nos attlnge, o ter-se-ft
comprehendido porque as obras da ma-
triz de Santa Isabel se vão parecendo
com as de... Santa Engracia!

Conclue-se daqui quo devamos arriar a
carga no meio do caminho?

Não, mil vezes nfto! F;izel-o, importa-
ria em lavrarmo-nos o mais solenno at-
testado da nossa inconstância e, porque
não dizel-o? do osmoreclmento em nossa!
fé religiosa.

Os trabalhos da nova matriz devem
proseguir, e podem prosogulr mais rapl-
dàmente, sem grande sacrifício da popu-
lação, como demonstraremos no artigo »
segu i r.

Fernandes CARDOSO

,

Santa Isabel, agosto de 1010.

OS NOSSOS BAIRROS

agradável festa Intima para aolennlzar O seu enterro realizou-se hontem, fts 18

J

essas cerimonias. 1 horas, naquella cidade.

LIBERDADE
"CORREIO PAULISTANO"

O sr. Armando Nobroga 6 nosso repre-.,
sentante neste bairro e reside á rua Tho-
maz Gonzaga, n. 22, onde poderá ser pro-
curado para tratar de negócios com refe''
renda a esta folha.

DE MUDANÇA

Seguiu de mudança para Santos o
pbarmaceutlco Affonso Marques, que por
muitos annos residiu- no bairro.

V. ORDEM TERCEIRA
DE S. FRANCISCO

Pelo revmo. frei Jeronymo, O. F. M„-
serão realizadas na egreja da V. O. T. de
S. Francisco, de 20 a 27 deste mer, dl-
versas conferências religiosas, assim dis-
crlmlnadas: Para homens, dia 21. A vi-
da futura; dia 22. O decalogo considera-
do sob o ponto de vista social; dia 23,
A Justiça divina; dia 24, O homem ca-
thollco na vida particular e na família;
dia 25. O homem catholico na vida pu-
blloa; dia 20, O homem no combate con-
tra os males da época actual.

Para senhoras: dia 21, O caminho da
salvação; dia 22. O caminho da perdição;'
dia 23, A mulher chrlstft como esposa e
inão (sô para senhoras casadas); dia 24,-
O Apostolado da Boa Imprensa; dias 25
o 26. Males da época actual.

No domingo, 20. haverft uma conferon-
cia preliminar para todos, ás 19 horas,;
o no dia 27 pancgyrico de S. Luiz, rei de
França e padroeiro da Voneravel Ordem'
Terceira de 3. Francisco.

Na mesma oceasião serft dada a ben»»
lçam papal,
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ESPECIAL
do C01I6IÔ, tk _%.n.ia ütnericana c da Havas

INTERSO:
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 9—A subscripçãò iiber-

.a cm favor do Albergue Nocturno
á alcançou a*importância dc
10:831$.

 Sabe-se nesta cidade haver
iallecido em Cachoeira a sra. d. Lu-

j ;ia de Carvalho Vasqucs, mãe do sr.
1 Álvaro de Carvalho Vasques; auxi-
f iar da firma Queiroz Ferreira Aze-
I - vedo e Comp., desta praça.
|  Pelo vapor "Tommaso di Sa-
I t/oia" chegaram hoje a esle porto 4
I immigrantes, sendo amanhã .spera-
I íos 197 pelo "Amiral Melly".
I '  Entraram hoje em Santos

•;. 17.456 saccas dc café, sendo na Rece-
/. Dedoria de Rendas despachadas .....
{ 14.613 saccas.

4. ¦'  Entrou hoje no seu primeiro
inno de existência o jornal "A Tar-
_.", que se publica nesta cidade.

 Regressou de Jundiahy o sr,
» roronel Francisco Teixeira da Sihn.

 Do Rio de Janeiro, • via S.
Paulo, chegou a esta cidade o sr. dr.
Cândido Sousa, que hoje embarcou
10 "Tommaso di Savoia" com desti-
10 a Gênova, onde vai assumir o seu
:argo de addido ao consulado do
Brasílj naquella cidade.

•—¦— Os vales ouro do Banco do
Brasil, da taxa cambial para paga-
mentos de direitos em ouro na Al-
Eandega, são de 12 20J32, sendo o
igiõ de 2$i68 por 1$ ouro.

AS PENSÕES NO MINISTÉRIO DA FA-
ZENDA

RIO, 9 (A) — O sr. ministro da Fa-
zenda baixou uma circular a03 chefes das
repartições ciuo lhe suo subordinadas, do-
terminando providencias no sentido de
ser suspenso desdo jft, o pagamento do
pensões, para cujo roeebimento forem
èxhlbldos attestados o procurações pas-
siulos cm logar diverso da sido da repar-
tição pagadora.

O CARVÃO NACIONAL
ItlO, 9 (A) — A E. F, Central do

Brasil poz em tempo A disposição do uma
commissfio do Club do Engenharia uma
locomotiva, para nelln so realizarem ox-
perlencias com. o carvfto nacional.

Nfio se tendo ali agora a referida com-
missão utilizado dessa machina, a ndmi-
nisti-açilo da Estrada de Ferro mandou
èntregál-a do novo ao trafego, attendendo
fis necessidades do serviço.

CAFÍS*
Entradas hoje 8.400

de julho 00.737

RIO, 0 (A)
saccas.

Entradas desdo l.o
saccas.

Embarcadas hojo 12.740 saeeas.
Embarcadas desde l.o do julho 60.189

saccas.
Venda do dia 5.000 saccas.
Stoclc 205.137 saccas.
O mercado esteve firmo a 9$300.

CAMBIO
A taxa cambial fol de

í Avulso
CREACÃO DE MUNICÍPIO

TORRINIIA, 9 — 0 povo desta loca-
j .Idade aguarda ancloso a elevação do

1'orrlnha a município, pois possue, para
Isso, todos os elementos. — (a) Dlrector
ln "Gazeta do Torrinha".

RIO,

frio de Janeiro
OS NOVOS IMPOSTOS

9 — Um vespertino desta capl-
tal faz em seu numero dc hoje uma de-
monstração de que os Impostos de lndus-
trias o profissões nilo são cobrados con-
i/enientemente.

Esses Impostos silo calculados cm 4
mil contos do réis, mas renderiam 20.815
:ontos quando fossem arrecadados com
honestidade.

De conformidade com os dados esta-
tisticos que publica, o jornal diz que não
5 necessário augmento dos impostos e
sim a fiseallzaçfto mais rigorosa dos oxis-
lentes.
O AUGMENTO DA QUOTA OURO DA

ALFÂNDEGA
RIO, 9 — Entrevistado por um jor-

nalista, o sr. Baptista Franco, ex-iuspe-
:tor da alfândega, mostrou o absurdo
ila idéa de augmentar a quota ouro, af-
firmando que não é possível mais a larl-
Ca ser elevada.

A "Rua'' diz que a vida será encaro-
sida de 30 0|0 com as novas medidas tl-
riãnceiras,

A SSOCIA v.\ O COMM ERC1 AI»
RIO, 9 — Serão recebidos amanha na

Associação Commercial os cônsules dos
Estados Unidos e de Portugal, recente-
mente nomeados sócios honorários da-
quella instituição.
A QUESTÃO DOS ESTUDANTES COM

A EIGUT
RIO, 9 — Uma çommissão dc acade-

micos procurou hojo o sr. Aurellno
Leal, chefo de policia, declarando-lhc
que elementos estranhos ft, classe e al*
guns estudantes exaltados estão pratl-
cando depredações contra a Light e que
a, maioria dos acadêmicos protestava
contra estes aetos.

A Alliança Acadêmica Brasileira reu-
ne-se amanhã para deliberar sobre a
attitude quo a classe deve assumir em
face da questão.

A R]_ORGANI2»\ÇAO DO T. R. O.
RIO, 9 — Uma nota do palácio do

Ingá. desmente os boatos de quo o sr.
j Nilo Peçanha, presidente do Estado üo

Rio, conferenclou ha dias com o sr.
Antônio Azeredo a respeito da rcorganl-
zução do P. R. c.

Os srs. Antônio Azeredo o Soares dos
Santos desmentiram tambem essa 110-
ticia.
OS ESTUDANTES CONTINUAM

A HOSTILIZAR A LIGHT
RIO, 9 — Hoje, A tardlnha, recru-

desceram as tropellas dos estudantes con-
tra a Light.

O sr. Leon Roussoulieres annunciou
aos acadêmicos que não consentiria na
proiongução desta situação q ia provi-
denciar paru o restabelecimento do tra-
fego dos bondes pela praça da Republica,
onde era maior a agitação.

Alguns exaltados proouraram obstar a
acção da policia, mas a cavailaria deu
tuna carga, dispersando o povo o pren-ilendo os mais recalcitrantes.

Nessa oceasião, approxlmava-se um
grande grupo de estudantes e a policia
preparava-se para uma segunda carga,
quando o grupo íol avisado das oceor-
rendas o so afastou. Eram os academi-
cos de medicina quo iam levar a sua ao-
lidariedade aos do direito.

Em vários pontos da cidade, houve as-saltos aos carros da Light. Alguns con-duetores e motorneiros foram ebordoa-
dos.

Os estudantes que so mostram mais
exaltados são os da Academia do Com-
mercio. Na praça 15 de Novembro liou-
vc varias corra-las. Os bondes foram as-saltados o apedrejados, ferido necessária
a Intervenção enérgica da policia.A çommissão quo so entendeu com a
Light deu por linda a sua missão,

Não se realizou o meeting annunciado
para esta tarde.
NO THESOURO FEDERAL — DE6AF-PARECI.11ISNTO DE UMA CONTA

RIO, 9 (A) — Conferencioti com o sr.ministro da Fazenda o director da Des-
pesa do Thesouro Nacional, que commu-
nlcou a s. exc. as providencias postas om
pratica para apurar quaes os responsa-
veis pelo desapparecimento de uma conta
que se achava processada naquella dlro-
ctoria, relativa a um pagamento A flr-
ma Janovitzei- \Yahl e Comp.

A çommissão de inquérito, nomeada
para o caso, continuou seus trabalhos,
tendo tomado cm segredo o depoimento
do-, vários funccionarlos.

Segundo Informações colhidas sobre
esses depoimentos, so deprehende até ago-
ra quo a responsabilidade cabe a um dosfuncoionarios do Ministério.

O sr. ministro reiterou a ordem dada ao
diroctor da Despesa, para qua a commls-
são conclua os seus trabalhos o mais de-
pressa possível, afim do poder o governoagir sobre o caso.

ALFÂNDEGA
RIO, 9 (A) — A Alfândega dosta ca-

pitai rendeu hoje 261:182c m, sendoem ouro 78:290.619.

RIO, 9 (A)
12 11|10, sendo as libras vendidas a ....
19$0OO.

LETRAS DO THESOURO

RIO, 9 (A) — A3 letras do Thesouro
soffroram hoje na praça o desconto de
8 e 1|2 o|o.

ASSUCAR
RIO, 9 (A) — O mercado de assucar

esteve frouxo, regulando os seguintes pre-
ços, por Ullo, para os vendedores: crys-
taos brancos de í550 a $000, e demorara
de 5500 a $540.

Entraram 2.230 saccas, sahiram 2.708
o existem em stoclc 121.603.

ALGOD»\0
RIO, 9 (A) — O mercado do algodão

funecionou com os seguintes preços, por
10 kilos: sertão do 29$000 a 31$000 e pri-
molra sorte do 28.000 a 30$000.

NSo houve entradas, sahiram 469 far-
dos, e existem em stock 0.785.

A REGU__4MENTAÇAO DO JOGO
RIO, 9 — O "Jornal do Commerolo"

na sua edição v.esportina, censura as pa-
lavras do sr. Aurellno Laal, ohefe do po*
Ilcln, na entrevista que concedeu, ha
dias, a um vespertino desta capitai sobre
a regulamentação do Jogo, mostrando-se
favorável a esta medida.

O jornalista cila o exemplo do sr. Al-
fredo Pinto que, como chefe de poli 

'a,
conseguiu limpar a cldado do Jogo.

DR. OSWALDO CRUZ
RIO, 9 — O dr. Oswaldo Cruz teve

hojo uma recahida, chegando a ser alar-
manto o seu estado.

Na madrugada de hontem o hoje, o
eminente seientista experimentou algu-
mas melhoras.

D. SEBASTIÃO LEME
RIO, 9 — A bordo do vapor nacional"Ruy Barbosa", seguiu hoje l>ara Per-

nambuco o arcoblspo de Olinda, d. Se-
bastião Leme, acompanhado de sua mãe
o de uma irmã. •

O embarque do distineto prelado ei-
feotuou-se no caos Mauâ, e fol grando-
mento concorrido.

Compareceram os representantes de
todas as ordens religiosas desta capital,
a bancada de Pornambuco no Congresso
Federal e enorme massa popular que
encheu o cães.

O general Dantas Barreto esteve Iam-
bem presente ao embarque.

ATAQUES AOS RONDES
RIO, 9 ~ Em frente A Faculdade de

Medicina, vários populares atacaram os
bondes, quebrando e virando as taboletas.

Na praça da Republica tambem foram
virados alguns reboques.

A Light r.solveu suspender o trafego
em fronte da Faculdade de Direito.
CENTRO RIO GRANDE DO NORTE

RIO, 9 — O sr. Tavares de Lyra, no
Centro do Rio Grando do Norte, encerra
amanhã a sua sorlo do conferências,

A primeira, a seguir, será foita pelo
sr. Amaro Cavalcanti,
JANTAR A' OFFICIALIDADE

DO "RUY BARBOSA"
RIO, 9 — O senador Ruy Barbosa of-

fereceu um Jantar aos officiaes do pa-
quete "Ruy Barbosa", que o transportou
a Buenos Aires, com os membros da em-
baixada brasileira nas festas de '1'ucu-
man.

Esse jantar cffoctuou-sc na residência
do senador bahlano.

O conselheiro Ruy Barbosa brindou o
commandante Antônio do Azevedo e os
officiaes do navio, respondendo ft. sau-
díição o immediato, Manuel Veiga, em
nome dos sous collegas.

OS ACADÊMICOS E A LIGHT
RIO, 9 — A policia reforçou as patru-

lhas em vários pontos da cidade, devido
aos boatos dc represálias dos estudantes
contra a Light.

Os acadêmicos convocaram diversos
méetlngs do protesto contra a resolução
da companhia canadense.

A' tardo, um grupo do estudantes to-
mou um automóvel do carga da Light, o,
no melo dc manifestações do desagrado
aquella empresai fez uma passeata pelacidade.

O vehleulo cheio de rapazes passou
pela avenida Rio Branco, o entrou pelarua do Ouvidor, com destino ao largo dc
S, Francisco.

ACÇAO CONTRA A UNIÃO
RIO, 9 (A) — o sr. Carlos de Athay-

do Rangel, telographista de 3.a classe,
com exercido na estação do Bello HorI-
zonte, propoz na 2.a vara fedoral umaacção contra a União, afim de annullar oacto do governo, que o demittlu daquelle
cargo.

Tendo a União appellado da sentença
de l.a Instância, o Supremo Tribunal deuhoje provimento ft. appellação, annullan-
do a decisão do juiz "a quo", sob o fun-damento de quo ao autor foram Impostas
varias penalidades que autorizavam a suademissão do serviço publico.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

CRUZ
RIO, 9 (A) — No Matadouro de Sunta

Cruz foram hoje abatidos 589 rezes, 08
porcos, 30 carneiros e 47 vitellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos
do $590 a .040, porcos de 1$000 a 1$200,
carneiros de 1$L'00 a 1$S00 e vitellos dc
$000 íi 1?000.

OS VIGARISTAS
RIO, 9—A bordo do "Pará", chegou ho-

je a esta capital o perigoso vigarista Au-
gusto Dias.

Preso a interrogado pola policia, ooxpeitalhão disse que deixou os seus com-
panh.eiros Vicento Valerio e JosC* D'Ar-
i-iaga no Recife, ondo estão operando comfelicidade.

RIO, 9 (A) — A sessão da Camaru
fol presidida polo sr. Astolpho Dutra o
secretariada pelos srs. Costa Rlbolro e
Juvenal Lamartlne.

Lida e approvadn a acta da sessão an-
terlor, usou da palavra o sr. Sousa e SU-
Va, adduzlndo conceitos Bobre a nossa
neutralidade.

Em Beguida foi lido o seguinte expe-
dlente: Informações do sr. ministro dn
Fazenda sobre a renda do imposto do fu-
mo, quo, no exercido de 1915. ascendou
a 10.177:0735374: um telegramina da
Acsociação Commercial dos Vorojistas do
S. Paulo, protestando contra os novos lm-
postos e applaudindo o voto do deputado
Clnclnato Braça sobro o ássumpto; re-
querlmento de JosC* Maria Dutra de Mo-
raes, ajudante dos correios do Mar do
Hespanha, podlndo llconça; offielos do
Senado devolvendo autographos; officlo
do Ministério da Fazenda, pedindo o credl-
to do 20:6375000 para pagamento a *1.
Cecília Toledo do Oliveira Lisboa; officlo
da Assemblea Amazonense, communlcan-
do a eleição da sua mosu; télegramma do
dr. Pereira Leite, Justificando, por doon-
te, a sua ausência, e pareceres a lmpri-
mlr.

O sr. Fausto Ferraz Justificou o proje-cto que apresentou hontem sobro a re-
producção bovinR.

O sr. Maurício de Lacerda usou da na-
lavra, falando sobre o sou requerimento
de informações relativo ao Lloyd Braei-
loiro o jft. publicado, cuja discussão íioott
adindo.

Em seguida, o sr. Costa Marques oceu-
pou a tribuna o disso quo a circular ox-
pedida recentemente pelo sr. ministro do
Exlerlqr aos nossos oonsulados, represen-
ta não sõ nma boa comprohensão de sl-
tuação do palz, mas ainda uma aeçao vi-
gilante para reconstituir ns nossas forças
do producção.

O orador diz que convém registar esse
esforço, e osslgnala que tal providenciamereceu os applausos unanimes quo não
serão feitos apenas ao sr. ministro mas
tambom A operosa juventudo quo o cerca,
principalmente aquella que. pola naturerza dns suas funeções. esta destinada a ve-lar pelos nossos Interesses eommerciaes
110 extrangeiro.

Depois de outras considerações, o de-
putndo mattogrossenso requereu a lnser-
ção no jornal da casa da circular a quonlludo.

Em soRulda. fornm distribuídos avulsos
do orçamento, cujo projecto deve entrar'
depois do amanhã na ordom do din, paravotação em 2.a discussão.

Por ordem do sr. Costa Ribeiro, l.o so-
orotarlo, foram esses avulsos Impressos se-
parndamente, por ministérios, havendo
mais avulsos relativos ft. receita por sermulto volumosa a matéria que nolles seencontra.

Por esso motivo, usou da palavra o sr.Nicanor Nascimento, quo affirmòu serevidentemente necessário voitnr-so A an-tlga pratica de serem discutidos os orça-mentos de ministério por ministério, tan-to que, diz o orador, a mesa deliberou
tomar providencia que puzesso cm focoessa evidencia.

Na opinião de b. exc, ê absolutamente
Impossível não ja, o estudo, mas a simplesleitura dos vários orçamentos.

S. exc. termina, pedindo andamento pa-ra a nua lndlcnção, quo reforma o regi-mento. na parto relativa ft, elaboração dosorçamentos que, eomo são agora'tratados,
reclamam homens de grantes talentos eexcepcional cultura.

A secretaria informou, após o discurso
do sr. Nicanor, que n publicação dos or-
comentos jft. fol feita ha uma semana no"Diário do Congresso" e que hoje sêmen-to se fez a sua publicação em avulsos, pe-,lo que, jft ha 8 dias. os srs. deputados dei-les podiam tor conhecimento.

Usa da palavra o sr. Costa Marques,
que 16 varioB telegrammos de Matto Oros-so o podo a transcrlpção dos mesmos no
Jornal da casa.

S. exc, depola da leitura dos reforldostolegrammas, declara que as violênciascommettldns no seu Estado pelo coronelPedro Celestino fizeram que o generalCaetano de Albuquerque assumisse umaattltudo de quem nfto estft satisfeito coma situação política.
Disso o orador que o goncral Caetano éaetualmonto um instrumento nas mflos docoronel Pedro Celestino, e necusa grave-monte a ambos.
O orador termina dizendo que a unlea

justificativa quo o presidente do seu Esta-do pôde apresentar para os seus actosanormáos o violentos é o faeto de havera Assemblea Legislativa tentado proecs-cal-o.
Concluo defendendo o senador Azeredoe os outros seus correligionários.
Na ordem do dia foram considerados

objecto de deliberação os projectos quesn achavam sobre a mesa.
Ao votar-se o artigo 2,o do projectoabrindo um credito de mil contos para osserviços com a neutralidade, o sr. Mau-rlclo de Lacerda requereu verificação dnvotação, não havendo numero.
Foram então encerradas sem dobnto asdiscussões dos projectos abrindo preditos

para pagamentos diversos.
A's 15 horas foi levantada a sessão.— Estevo reunida a comniissüo de Po-

lida da Câmara.
A essa reunião esteve presente o sr.

Antônio Carlos e nella ficou deliberado
delegar ft mesa poderes para o deputado
Bueno do Andrada, para quo oste resolva
definitivamente sobre a mudança dosta
casa do Congresso para o palácio do Gua-
nabnra, theatro S. Pedro ou para a Cadeia
Velha.

Ficou tambem resolvido que o deputa-
do Buono de Andrada requisitara um
engenheiro do Ministério do Interior, queo auxilie 110 estudo a que vai proceder nosreferidos edifícios.

A çommissão resolveu ainda a preliml-nar apresentada polo si*. Antônio Carlos,
no sentido de quo, qualquer que seja o'edlficio preferido e qunesquer quo sejam
as obras necessárias do adaptação, essas
sorão feitas mediante concorrência
blien.

SI_NADO
V^^^xm^^aaassmriaaitrvxso:

RIO, 9 (A) — A sossão do Senado fol
presidida polo sr. Urbano dos Santos,

Fol lida o approvada a aota da sessão
antorlor.
_ O sr. Mondos de Almolda podtu umsubstituto para o sr. Alencar Guimarães,
na Çommissão de Constituição e Diploma-
cia, tondo sido para esso logar designado
o sr. Lopes Gonçalves.

O sr. João Luiz Alves oommunica quea Çommissão do Poderes tambem estft,
desfalcada de sous membros, srs. Ber-
nardo Montolro, Alencar Guimarães o
Abdon Baptista, e podo substituto paraelles, sendo designados os srs. Bueno do
Paiva, João Lyra e José Euzeblo.

O sr. Alfredo Ellis usa da palavra, ap-
plaudlndo a circular do Ministério do Ex-
terior.

Diz s. exo. quo a missão dos cônsules
hojo é absolutamonte diversa da das épo-
cas pr.ssados, em que apenas so limita-
vam t, informar papeis.

S. oxo. pede a attenção do Senado pa-ra a circular do ministro do Exterior e
requer a sua Inserção nos annnos da
casa.

O sr. Mendes do Almeida pede a pala-vra, elogiando os cônsules brasileiros, dl-
zendo qno são olles cidadãos do alto va-
lor, muitos dos quaes tGm escrlpto optl-
mas blographlas, quo dormem na secro-
tarla do palácio do Itamaraty.

Diz s. exe. que faz essas considerações,
para não parecer quo o nosso corpo con-
sular seja constituído de indivíduos quevegetam ft sombra do orçamento, pesan-do sobre olles.

O sr. Pires Ferreira diz que o Museu
Commercial tem provas do trabalho ver-dadelramente morltorlo dos cônsules bra-
sllelros.

Passando-se fi. ordom do dia, por falta
de numero para votações, foi levantada
a sessão.

 Estevo rounlda a Çommissão doPoderes do Senado, quo marcou o prazo
para os Interessados nas ololçõcs do Per-
nambuco e do Estado do Rio, apresen-
tarem ns suas contestações aos diplomas
expedidos aos srs. general Dantas Barre-
to e barão do Mlracema.

O relator do pleito do Pernambuco 6 o
sr. João Luiz Alvos o o do Rio dc Janei-
ro, na ausência do sr. Bernardo Montei-
ro, vai ser relatado pelo sr. Buono de
Paiva, devendo ambos apresentar os seus
pareceres no próximo sabbado,

' 
UMA CONTENDA DE HONRA I

BUENOS AIRES, 9 (A) -- Ten-do os padrinhos dos esgrimistas ita-lianos barão de Athos e duque deLancia resolvido sübmetter a um tvi-bunal de honra o incidente havido
entre ambos, espera-se que assim se
evite o encontro dos mesmos no ter-
reno do ducllo.

facls Din

iLIElEJ_L_L.Tmo DB REVÓLVER
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Pelo còmmercio
Durante o mez de Julho findo, foram

archlvados na Junta Commercial 43 con-
traetos soclaes, 20 modificações do con-
tractos, 32 dlstractos soclaes, 3 procura-
ções, 7 autorizações para commerclar, fo-
ram rogistadas 84 firmas eommerciaes. 25
marcas, 15 documentos de sociedades ano-
nymas o matriculados tres commordan-
tes.

O capital dos contractos archlvados du-
ranto o mez importou om 2.370:9005300,
distribuído pelas seguintes firmas:

A, Mlgiino o Comp., 10:0005000; Hora o
Comp., 3:0005000; Gomes c Pereira. . . .
4:8005000; Glanninl, Santinl o Comp,,
90:0005000: Francisco Paschoai o Comp.,
5:0005000; M, Coldenberg o S. Moerson.•1:0005000; L. Gonçalves da Silva o Comp.,
300:0005000; F. Lima o Comp,,
00:0005000; Annanaty Irmãos, .
10:0005000; Figueiredo e Comp.,
100:0005000; Juvenal, Franco o
300:0005000; A. Reis o Comp., .
10:0005000; João Rosa o Filho, _ .- •, ,
10:0005000; A. Amatn e Trmão, . . ¦_ -. .
7:5005000; O. B. MathOWS o Comp
0:000?000; Soares o Braga. 20:000$000;
Do Slmone c Pinho. 7:0005000; Nol3on.
Béchara o Comp., 100:0005000; M. Vas-
eoncellos o Comp., 80:0005000; Jorge Sli-
Veira o Comp., 110:0005000; .Tefferson o
Comp., -10:0005000; SleolI o Comp
50:0005000; Adão o Filho, 15:000$000;
llillol Irmãos, 81:0005300; Trmãos IVAme-

Um joven estudante inçierejianureto de potássio - No
bairro do Ypiranga, suicida-se um negociante.

desfechando um tiro de revólver no coração
AS PROVIDENCIAS DA POLICIA

£E™'" "•'«• *& sr: £ ^iaTüiàèligações e capturas, achando-so do servi-
ço na Repartição Central da Policia, re-cebeu commünicação do que, na praça daRopubllca, no velho predio n. 30, onde seacha installado o Gymnasio Osw_ldo

Itttn t/ii.f.iil.. í.,.1,1.,.1

Comp.

tuição e Diplomacia, para estudar o pro-
Jocto do reforma do território do Acre.

A maioria da Çommissão asslgnou o
parecer, approvando o projecto.

O sr. Lopes Gonçalves pediu vista do
parecer, para apresentar o seu voto em
separado.

iio, fi:00O$000; Márranghello o Comp.,
Reuniu-se a Çommissão do Consti-! 80:0005000; Assis Ribeiro o Comp., . . .

45:0005000; Angolerl o Magone, . . . .
10:0005000; Pereira Bueno o Comp
20:0005000; F. de Mòníovado o Comp.,
100:0005000; Viuva Antônio Peros o Com-
panhia, 10:0005000, ilesla praça; Jamil
Tssa o Comp., 50:0005000, da do R. Car-
los: Naglbo Eznr o Comp., 5:0005000, da
do Bica do Pedra; Freitas e Faratb,
5:0005000, da de S. João da Bocaina, Ja-
hu'; E. Brunschwlg e Comp., 30:0005000,
da do Tremembê; F. Bonati o Comp., . .
9:0005000; ,T. C. Mollo o*Comp
200:0005000; Mello o Filhos, 50:0005000;
Azevedo, Silva o Comp., 220:0005000, da
do Santos; It. Schmldt e Comp
10:000$000. da do Jundlahy; Pereira, Reis
e Comp., 15:0005000, da de Giiaratlngne-
tá; Ângelo Kestinl o Comp., 100:0005000,
da do Jufiuery, capital, o S. Gama o Olym-
pio, 30:00OJO00, da do Amparo.

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

movimento deste porto:
Vapores entrados:
Dc Manaus e escalas, o nací.rial"Pará";
de Porto Alegre e escalas, o nacio-

nal "Itapuhy";
de Buenos Aires e escalas, o 3ue-

co "Kronprinz Gustaf", o italiano"Cordova" e o argentino "Vaguillo-
na";

de Rosário e escalas, o nacional"Cubatão";
do Havre e escalas, o francez"Amiral Jauriguilerry";
de Buenos Aires e escalas, o ita-

liano "Amor";
de Aracaju' e escalas, o nacional"Itapacy".
Vapores sabidos*.
Para Lisboa, o patacho portuguez"Gouvêa";
para Pernambuco e escalas, o na-

cional "Capivary";:
para Rosário, o nacional "Itaquy";
para Natal e escalas, o nacional"Garibaldi";
para Gênova e escalas, o italiano"Cordova";
para Laguna e escalas, o nacional"Anna";
para Gothemburgo c escalas, o

sueco "Kronprinz Gustaf";
para Manaus c escalas, o nacional"Ruy Barbosa";
para Porto Alegre e escalas, o di-

nainarjquez "Jungshovcd";
para S. Vicente, os rebocadores

norueguezès "Almirante Valcnsuela"
e "Almirante Uribc";

para Aracaju' e escalas, o nacional"Itaittiba".
PARA S. PAULO

RIO, 9 (A) — Pelo nocturno de
hoje seguiram para essa capital os
srs. Jacintho L. Alves, D. Borges,
Abel Martins Dias, Olcgario P. Ma-
thias e Luiz P. Rodrigues.

 Pelo nocturno de luxo se^ui-
ram os srs. Raul Vieira, J. Guima-
rães, Frederico da Silva Cunha, Ho-
iiorio F. Maia, A. Macedo, Fausto C.
do Valle e A. Monteiro Barbosa.

 Em carro reservado a este

De S, Pio a jm
Abertura de uma estrada de roda

gem, por uma turma de presos
da Penitenciaria

A's 6 horas de hontem foram ini-
ciados os trabalhos de abertura da
estrada de rodagem que dc S. Paulo
conduzirá a Jundiahy.

Esses trabalhos, de accõrdo com
a lei penal, serão executados por pre-
sos da Penitenciaria, reconhecida-
mente de bom comportamento.

Para esse fim, seguiu aquella hora
até ao kilometro ií. 88 da estrada In*
gleza uma turma de 30 presos, acom-
panbada do sr. dr. Thyrso Martins,
director da Penitenciaria.

O serviço, dirigido pelos engenhei-
ros de Obras Publicas, drs, Augusto
Lefévre e Arthur Varella, correu cm
perfeita ordem, sob a fiscalização dc
tres guardas e dez praças.

A's iS horas regressaram os
sos.

Cruz, um ostudanto havia tentado contra
a existência, Ingerindo forte dflse de
cyanuroto do potássio.

Apesar das providencias da cutorldade,
quo compareceu promptamento no lo-
cal cm companhia dos médicos lesis-
Ias o da Assistência, srs. drs. Leite
Bastos o, José Luiz Guimarães, afim de
conseguir a tompo tomar ns declarações
da victlma o submottel-a a promptos soe-
corros, mesmo assim, o desatinado Joven.Carlos Alcino do Vlloldo, que cursava o
segundo anno daquelle Instituto do ensi-
no, volu a fallecor na ausência do delega-
do o sem assistência nedlca, devido A
gravidade do Beu est.-j.uu produzida pelostóxicos Ingeridos.

O faeto fol, assim, relatado A autorlda-
dado por Mario Salles Bueno Penteado,
alumno do mesmo gymnasio o collega de
anno do trnsloucado Carlos.

A victlma ora alumno Interno do Gy-
mnaslo Oswaldo Cruz, residindo os seus
paes fi, rua dos Andradas, n. 38.

Tinha o violo da cocaína. Ainda an-
te-hontem, antes do se recolher ao
leito, tomou uma doso desso tóxico.

Hontom, pela manhã, achava-se olle em
companhia do Mario Salles Penteado, no
lob.oratorlo-chlmlco da escola, procedeu-do a investigações de caracter scler.tiflc ¦.

Salles Penteado, tendo necessidade deabandonar o laboratório, por alguns ins-tantos, deixou o seu collega entretido nosestudos práticos.
Ao. ..regressar, encontrou Carlos senta-

do 110 chão, com a pbysioiiomia confiro-
tâmento desfigurada, tondo a seu lado
nm calieo partido, com alguma quantlda-de, ainda, no fundo, do um certo Ilqul-
do.

Interrogando-o sobre o que havia suece-dido, Carlos apenas balbuclou quo Ingo-
rira, A noite, cocaína o naquollo momento
uma rorto doso do cyanureto do potássio,sem allegar, comtudo, o motivo que o le-
vara a commotter esse desatino.

Ao quo so sabe, o desatinado moço
passou toda a noito de hontem 110 Hotel
dos Extrangelros, tendo tido sabbado ul-limo uma deslntelllgoncla com a sua
amante, conhecida pela alcunha de "Píer-
rete".

Como o sou estado reclamasse sírios
cuidados, Salles Ponteado chamou pressu-rosainento o director do estabelecimento,
sr. Adelino Leal, que, incontinentl, trans-
portou o Infeliz estudante para um outro
aposento, communlcando em seguida o
faeto .1 policia.

O cadáver do Carlos Alcino do Viloldo
foi removido para o necrotério da Contrai,
afim do sor devidamente examinado porum medico leglsta.

Algumas horas depois, a policia rece-
bla commünicação do um outro smci-
dio. Numa casa em abandono, no bairro
do Ypiranga, situada ao centro de um

do, pouco antes das 18 horas, o cadavoi*
do um moço, decentemonto trajado, apre.
sentando um ferimento de bala no co-
ração.

Para o local seguiram o delegado dr.
Antônio Nacarato o o medico legista, dr.
Olavo do Castilho, que procederam A
constatação legal.

O cadáver foi logo reconhecido como
sendo do Edmundo Motta, dc 28 annos
do edade, casado, residente na estação
do Sampaio Moreira, do município do Ca-
juru'.

Pelos documentos encontrados nas al-
gibolras do cadáver, verificou a policia
quo o Infeliz suicida, sendo negociante,
fornecedor dos colonos da fazenda Santa
Carlota, viera a esta' capital em prlncl-
pios do corronto mez, hospedando-se na
pensão do seu parente Ernesto Trinda-
dc, ao largo da Liberdade, n. 7.

O fim da, viagem de Edmundo Motta
ff.ra dar uma solução razoável para os
seus negócios, pois, segundo documentos
encontrados, esse commcroianto devia
presentemente na praça a importância
do 02:0005000, procurando obter uma
concordata, com os seus credores com 3')
pur cento do abatimento.

Hontem, pola manhã, dirigindo-se ao
bairro do Ypiranga, Edmundo fol tor íi
venda de Qeneslo Gracelll, A rua Bom
Pastor, ri. 123, ondo so conservou por
algiim tempo, bebendo o palestrando.

Edmundo, referindo-se aos maus nego-
cios que o preoooupavam, deixou porce-
ber os seus trágicos desígnios d*! suicídio.
Oepuis, pediu papel o. tinta para escre-
ver umas cartas, o quo fez, rasgando cm
seguida vários documentos.

Retirando-se da venda, onde deixou o
seu sobretudo, Edmundo dirigiu-se A
agencia do correio, naquelle bairro, e ali
deu a entender, egualmente que era um
desilludldo da vidn.

Como ato ao anoitecer, o negociante
dc Cajuru' não tivesse procurado o seu
sobretudo, o vendelro Cenesio, desconfia-
do de que, ello tivesse effeetivamento rea-
lizado os sous projectos do suicídio, sahiu
a procural-o por aquelles arredores, in-
do encontrar o cadáver na casa em aban-
dono.

Dahi a commünicação A policia.
Segundo verificou a autoridade, o infc«

liz Edmundo Motta procurou pôr termo a,
existência, enforcando-.se no próprio sus-
pensorio, quo so achava pendente dc uma
trave do casebre. Como não o conseguis-
se, desfechou o tiro no coração.

O suicida deixou-uma carta A sua es-
posa d. Fátima Motta, residente em Ca-
jtiru', pedindo-lhe perdão pelo sou neto
do desespero e acon.selhando-a a que fos-
so morar na companhia dos paes delle.
Na carta achava-se a quantia de 005000.

P.emovido o cadáver para o necrotério
da Policia Central, ali compareceu o sr.
Álvaro de -Castro, empregado da Casa
Sampaio Moreira, desta praça, o reconho-
ecu-o como sendo o de Edmundo Motta,
freguez daquelle estabelecimento.

Esteve tambem na Central, a convite
da autoridade' de serviço, o sr. Ernesto
Trindade, que providenciara, para o cn-
terro,' a realizar-se hoje, A tarde.

pre-

pu-

JfJXPfSlUIDNOIAS EM HYOROPLANOS
RIO, 9 r-i Os alumnos da escola de

aviação da marinha effoctuaram hoje no-
Ivas experiências em hydroplanos.

OS FUNCOIONARIOS AODIDOS
RIO, 0 CA) — Esteve reunida a eom-

missão de Finanças da Câmara, quo as-
slgnou o parecer do sr. Justlnlano Ser-
pa, abrindo um credito de 2.78G:0r,S.00i0
nara pagamentos de funcclonarios addl-
dos, de accOrdo com a ultima mensagem
do sr. presidente da Republica nesse sen-
tido.

O ORLME BO CINEMA ODEON
RIO, 9 (A) — O coronel Cavalcanti

Rego, que foi pronunciado pelo juiz cri-
minai como autor da tentativa de assassi-
nato do marquez de. Carvalhacs, faeto oc-
corrido no Cinema Odeon, Interpoz dodospacho de pronuncia recurso para aCOrte do Appellação.

A 3.a Câmara, cm sessão do hoje, re-solveu manter o despacho recorrido.
O GOVERNO E A QUESTÃO

,_'.., DOS ESTUDANTES
RIO. 9 — Os srs. Carlos Maxlmilianu,

ministro da Justiça, e Aurellno Leal, che-
fa de policia, declararam que o govornotem agido com a máxima calma na quês-tão dos estudantes com a companhia
Light nnd Power.

Sl continuarem, porém, as depredações
e attentados contra a, empresa, prática-dos pelos acadêmicos, a autoridade po-licial será forçada a agir com energia.Agora, fi noite, a chiado voltou A nor-maüdade.

A líKLICIÃO NOS QUARTÉIS
RIO. 9 — A'ai ser dirigida ao Cong.es-

so Federal uma representação, assignadá
por todas as classs soclaes, a favor da re-ligião nos quartéis.

POLÍTICA DE GOYAZ
RIO, 9 — A "Rua" diz hoje que pare-ce definitiva a escolha do sr. Alcântara

Guimarães para candidato do conciliação
ao governo dc Goyaz,

O TENDER "CEARA"'
RIO, 9 :— Afim de trazer para o Bra-sil o tender "Ceará", om construcção uaEuropa, se_uirá no dia 2-1 do corronte

para lá a guarnição daquelle navio.
CODUMNA METEOROLÓGICA

RIO, 9 rr: Foi Inaugurada hoje, na
praça Mauá, umu columna meteorolo-
gica..

trem, seguiu o sr. dr. Arrojado Lis-
boa, director da E. F. Central.

Ao embarque de s. exc, compa-
receram innumeras pessoas e muitos
engenheiros.

EXTERIOR
Hespanha

ORIGINALIDADE DE ESTUDANTES
MADRID, 9 — Informam de Ovledo

que o governador da província das Astu-
rias teve de intervir Junto ãs mais dis-
tlnctàs famílias dali, no sentido dns mes-
mas chamarem á ordem os seus filhos, na
maioria estudantes, quo haviam organl-
zado um bando do salteadores, imitando
as proezas dos "íilms" pollclaes.
REUNIÃO DO CONSELHO

DE MINISTROS
MADRID, 9 — 0 conselho de mlnis-

tros reuniu-so hoje, para tratar exclusl-
vamenlo do assumptos referentes a Mar-
roços e das economias quo serão Introdu-
zldas na organização administrativa, da
parto hespiuiliola desse paiz africano.

«Mune slrplin.»
Enviou-nos o ultimo numero do "Mim-

do Argentino" o sr. Antônio Annunzla-
to, estabelecido oom agencia Ao jornaes
o revistas, na praça Antônio Prado (Ca-
fí Contrai).

Tiro de revólver
Na ruu Vlnto c Quatro dc Mulo, emito da

rna Conselheiro Clirlsplnlano — Por
bem fazer...

Na rua Vinte e Quatro do Maio, canto
da rua Conselheiro Chrlspinlano, u:n
grupo do Indivíduos mal educados mal-
tratava hontem, Au 17 horas o meia, um
pobro volho. vendedor do bilhetes de lo-
teria.

Irritado com o faeto, o chauffour Pas-
ohoai Roque, de 33 annos do edade. mo-
rador ft rua Tupy, 11. 20-A. intorveiu em
favor do velho, provocando a Indignação
de Alelxo Mancinelli, quo lhe desfechou
um tiro do revolver.

A bala resvalou pelo pescoço de Pan-
çboal, produzlndo-lhe unia excorlação.

Foi preso o aggrossor. sondo autuado e
recolhido ao xadrez da Central, por or-
dem dp delegado dr. Antônio Nacarato.

Portugal
VIAGEM PRESIDENCIAL

LISBOA, 9 — O presidente Bernardi-
no Machado e sua comitiva partirão no
dia 13 do corrente para Regua.

A CRISE DO ASSUCAR
LISBOA, 9 — Nos centros eommerciaes

desta capital espera-se que, no mez dc
setembro vindouro, esteja resolvida a cri-
so do assucar.
VISITAS DO PRESIDENTE DA RE-

PUBLICA
LISBOA, 9 — O sr. Bernardino Ma-

chado, presidente da Republica, visitou
hojo os srs. Antônio José de Almeida,
presidente do conselho, e Affonso Costa,
ministro das Finanças.

Estados Unidos
A PENDÊNCIA CO»\I O MÉXICO

WASHINGTON, 9 — O presidente
Woodrow Wilson nomeou hoje, os tres
membros da çommissão que cstG. encarre-
gada de regulamentar as questOes de
fronteira com o México.

Crime ei Sallesopolis
Um jornalelro gravemente ferido a foice

— A victlma 6 internada 110 hospital
do Misericórdia

A' Repartição Central dn Policia cli*?-
gou hontem, ft noite, procedente do Sal-
lcsopplls, ondo reside, o jornalelro Josó
Machado, do ii2 annos do edade. que, no
dia 0 do corrente, fura ferido a foiço por
Caetano Rita, naquella localidade.

Machado, que apresentava dois profun-
dos golpes na fuce posterior do thorax,
recebeu os primeiros soccorros ministra-
dos pelo dr. Luiz Hoppc. medico da As-
íiií-toncia, o foi internado 110 hospital deMisericórdia.

Tiro accidente!
De Campo Largo, ondo tol victlma do

um desastre, chegou hontem, li nolto. a
esta capital, o operário Francisco Lopes
Martins, hespanhol, do (12 annos do eda-
de, ali residente.

Lopes forira-so accidentalmcnto no
ventre, quando limpava um revólver.

Depois dc soecorrida pelo medico da
Assistência, dr. Luiz Hoppc, que Julgou
gravo o seu estado, a victinia fol interna-
da no hospital da Santa Casa do Miseri-
cordia.

Força Publica
Por decretos de hontem, foram

transferidos:
O capitão Felisberto Justino, do

commando da primeira companhia
do primeiro batalhão, para o da ter-
ceira companhia do quarto;

o capitão Salvador Mova, do com-
mando da terceira companhia do
quarto batalhão, para o da primeiracompanhia do primeiro. Por decreto da mesma data.
foram nomeados:

Asylo e Creche
' Acha-se nesta capital a sra. d. Ma-

ria Tinoco Gioia, directora do asylo
e creche Nossa Senhora da Appare-
cida, da Associação Feminina, com
sede na Barra do Pirahy.

A sra. cl. Maria Gioia trouxe gran-
de numero de trabalhos de diversas
naturezas, feitos pelas pequenas asy-
ladas, afim de offerecel-os á venda
nesta capital.

A directora daquelle estabeleci-
mento dirige um appello á raridade
publica, esperando que elle seja ou-
vido pelas familias paulistanas com
a mesma bondade e solicitude com
que prestam sempre seu apoio ás in-
stituições generosas, principalmente
cm favor das pobres crianças desam-
paradas.

Dispcnsario Bciieficcnic lllinico-D.11f.1rio
Os conhecidos cifúrglões-dentlstas sr.

3 Coelho de Faria o mlle. Leite Chaves aca-
... (liam de fundar nesta capital, A rua de

U íilfe.res Celestino Soares Pinto, jg, cento, n. 25, um "Dispensario Bene-
do primeiro batalhão, para o cargoJ.ficente Cllnlcò-Dentarlo", para a classe

' - • , , * í operaria.
Mão temos duvida em como esta lnstl-

de secretario da mesma unidade
o alferes João Cândido Zanani de

Assis, do segundo batalhão, para o
cargo dc quartel-mestre da mesma
unidade;

alferes Kygino Borges dos San-
tos, do terceiro batalhão, par;- o car-
go de secretario do quarto.

Foi demittido José Fernandes
de Sousa Meirelies, do posto de te-
nente do quinto batalhão, nos termos
do artigo 5.0, da lei 11. 916-B, de 2 de
agosto de 1904.

Por despacho do sr. presiden-
te do Estado, foi confirmada a sen-
tcitça absolutoria do soldado João
Adolpho dè Miranda, do primeiro ba-
talhão.

Furto no Rio
Os inilieiiKloa fogem pnra S. Paulo o sfio

presos 11 pedido du policia carioca
A pedido da policia carioca, o Gabinete

do Investigações e Capturas effectuou
liontem, em Santos, a prisão de JosC* Ar-
mingoi Elias o Joaquim Clainpo Moreira,
accusados do um furto de que foram vi-
ótimas Vicente Arrilaga e J. Sanehes.

Os indiciados, tendo fugido do Rio,
destinavam-sc a Montovideo, tendo com-
prado passagens a bordo do "Leão XIII".

lira» poder de Annlngol, a polícia en-
centrou 25 libras, quatro pesos argentl-
nos e uma mala de cabina, que ainda não
fol aberta.

Hoje, os criminosos seguem para o
Rio, acompanhados de agentes do Ga-
blneto.

Argentina
RECONUI-ICLUEiVrO DB SE.VADOR
BUENOS AIRES, 9 (A) —Foi reco-

nhcddo senador por San Juan, tendo hon-
tem tomado posso de sua cadeira, o sr.
Ângelo Rojas,

Criminoso preso
Attendendo a um pedido du delegado do

policia do Jahu', o sr. dr. Pranklln Piza,
quarto delegado, auxiliar e director do
Gabinete de Investigações e Capturas, fez
effectuar hontem, em Cruzeiro, a prisão
de José Forabcllo, incurso nas penas do
artigo 267 do Código Penal, por ter se-
duzldo uma menor.

Festa da Penha
No dia 25 do corrente, começarão na

matriz da Penha as novenas que prece-
dem a festa da padroeira, a qual se roa-
lizarft, eom as solemiidndes do costume,
110 dia" .1 do setembro.

O programma das festividades rellglo-
sas sorá opportunamente publicado.

— Dopois que a Prefeitura mandou
culpar a estrada da Penha, 6 verdadeira-
mente um regalo fazer-se atí aquello plt-
torosco subúrbio um passeio em automo-
vol. O percurso 6 de monos de 15 mi-
mitos.

Só essa facilidade do transporte basta-
ria para augmentar em muitas centenas
de pessoas o numero das que, annualnien-
te, por esta época, costumam freqüentar
o Santuário de Nossa Senhora da Ponha.
Mas ha, ainda, outro atlracllvo: a gran-
de "kermosse" «jiio se esta organizando,
cem o apoio dns principaes pessoas do
logar, em beneficio da construcção de um
hospital para 0*1 indigentes da Penha e
aeus bairros.

E1 innegavelmente uniu iniciativa di-
gna Se applausos. Nas cercanias da Pe-
nhu ha pequenas e modestas povoações,
onde a pobreza, em caso do enfermidade,
soffre ignoradamente, sem o menor ie-
nltivo, tanto pela difflculdade de logares
nos nossos hospltaes, como pela impôs-
slbllldade do irem os nossos médicos até
fiquollas obscuras habitações.

O "Hospita de Caridade da Ponha",
embora construído com muita economia
e singeleza, resolveria o problema.

A "kei-messe", com esse objeetlvo, rea-
Ilzar-se-&, em dias ainda não marcados,
no grande Parque da Penha, ao lado da
matriz, e que eslo anno prepara muitos
attractlvos aos seus freqüentadores.

O Parque Já se acha funcolonando •
offerece muitas cominodidades âs faml-
lias aue vão A Penha,

tuirão, destinada a favorecer as classes
proletárias, ha de cumprir rigorosamente
os seus estatutos, pois os seus dlrectore.i
são uma segura garantia para os osso*
ciados.

Policia do Estado
o sr. secretario da Justiça e da Se-

gurança Publica submelteu a. assignatura
do sr. presidente do Estado os decretos
exonerando e nomeando as seguintes au--
toridadès pollclaes:

Platina: Exoneração, a pedido — Dele-
gado de policia, Lindolpho Américo do
Figueiredo.

Earão do Ataliba, município de La.pl-
ra: Nomeações — Subdelegado de policia,
Antônio Januário de Sousa; l.o supplen-
te do subdelegado, Joaquim Ignaclo Pc-
reira; 2.o supplonte do subdelegado Ade-
lermo Avancini; S.o supplente do snbdele-
gado, Vicente Stevenato.

Cnjobl, município de Barretos: Exone-
r;.e,ão, n podido — Subdelegado de poli-
cia, Ramon Saborldo.

Nomeação — Subdelegado de policia,
Lafayetto de Almeida.

Sarutayfi, município, de Piraju': Exo-
neracõeri, a pedido — Subdelegado de po-
llcia, Justino Valerio da Silveira; 1,0 sitp-
plonte do subdelegado, Euclydes de Ca-
margo.

Nomeações — Subdelegado de policia,
Joaquim Leonel do Carvalho; l.o supplen-
tjj do subdelegado, Procopio Franco de
CfoAoy,

Araçalubu, município de Pennapolis::
Nomeações — Subdelegado de policia
Manuel Ignacio; l.o supplente do subde-.
legado, Benedloto Pacheco; 2.0 supplen-
te do subdelegado, Edmundo Granville;
3.0 supplente do subdelegado, Pedro
Storti.

S. Sebastião: Exonerações, a pedido —,
2.0 supplente do delegado, Pedro Mili-:
tão dos Passos; subdelegado do policia;'
Manuel de SanfAnna Melra.

Mandury, município de Piraju': Exo*«
neração, a pedido — 2.o supplente do'
subdelegado, José de Carvalho Pinto.

Vargem Grande, município de S. Joftõ
da Boa Vista: Exoneração, a pedido i-s
3.0 supplente do subdelegado Herouiano
Costa.

Foi dispensado o alferes Joaquim Tel-
xelra da Silva Braga, do cargo de subde-,
legado de policia, em oommissfi.0, de Ca»
Jobl, município da Barretos.

Foi rectificado o decreto do IS de Jus
nho ultimo, na parte referente & nomoa-,
ção de Abílio Alvos de Noronha, para o
cargo de l.o supplente do subdelegado de
policia de Albuquerque Lins, município
da Plrajuhy, para deolarar que o nomea**
do se chama Nilo Alves Noronha, e ntto
como foi nubllcado.
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Bnstrucçao
Decretos assignados

Ü sr. secretario do Interior sub-
inclteit á assignatura do sr. presiden-
te do Estado" os decretos nomeando
directores dc grupos escolares, em
comniissão:

José Juliano Netto, para o Dr.
Padua Salles", de Jahu';

Oetavio Carneiro da Silva, para o
de Ituverava.

Foram nomeados adjuntos de
grupos escolares os substitutos efíe-
ctivos dos mesmos estabelecimentos:

João Lemos Nctto, para o dc S.
Manuel;

Deoclcciano Marcondes Pinheiro,
para o de Franca;

José dc Paula França, para o de
Queluz;

d. Rosa Lácôrtc Serpa, para o de
Piracaia;

cl. Domingas Sotillo, para o de Ri-
beirão Bonito;

d. Maria da Costa, para o de Le-
111C '

d'. Brandiria Dutra de Carvalho,
para o de Santo Amaro;

d. Marieta Lorma, para o terceiro
dc Taubaté;

d. Maria Amélia Pinto, para o de
Serra Negra;

d. llka Leite de Sousa, para o "Dr.

José Alves Guimarães Júnior", de
Ribeirão Preto.

Foi removida, a pedido, a ad-
junta do grupo escolar de Cacondc,
d. Isaura dc Miranda Bptto, para o
grupo escolar de Taquaritinga.

 Foram exoneradas, a pedido,
as adjuntas de grupos escolares:

D. Ernestína Hardt Cardoso, do
de S. Pedro;

d. EIvira Leite Roxo, do de "Dr.

José Alves Guimarães Júnior", de
Ribeirão Preto;

sr. Arnaldo Guilherme Christiano,
do cargo de director do grupo esco
lar dc Ituverava;

sr. Oetavio Carneiro da Silva, do
cargo de director, em commissão, do
grupo escolar de S. Luiz do Parahy-
tinga.

 Foram nomeados os seguiu-
tes professores normalistas secunda-
rios:

Pedro Arbucs Sapucaia, para regei
a escola do bairro dos Oliveiras, cm
Piedade;

Turiano Moraes, para reger a es-
cola do bairro das Maresias, em S.
Sebastião;

d. Rosa Garrafa, para reger a_ es-
cola mista do bairro da Boa Vista,
cm Queluz;

d. Maria Luiza Guimarães Medei-
ros, para reger a escola mista dos
Paivas, sede do municipio de Piraju'.

 Foi suspenso o íuneciona-
mento da escola feminina do Itiuga,
em Sorocaba, regida pela professora
d. Benedicta Fernandes, e designada
a escola misfa do bairro de Jundia-
quara, no mesmo municipio, para
exercício da referida professora.

 Foi exonerada, a pedido, a
professora d. Maria Thercza Pezzut-
ti Bezerra Cavalcanti, da regência da
segunda escola mista do Ipanema,
cm Campo Largo de Sorocaba.
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laaiiíosío do selio
Legislação c Jurisprudência sobro o

Imposlo federal do selio do papei, ao-
Kuidns daa novas tabellas, de regras e
preceitos de direito appliòavéis a arre-
cadac/io desse imposto. Trabalho organi-
zado pelo dr. Condido do Oliveira Filho,
advogado e professor de direito. Volume
brochado (õlll paginas), 12$; dito enca-
dernado, 15?.

A.' venda na Associação Defensora dos
Proprietários, rua da Assembléa, SS,
Capital Federal.

Contra Tuberculose, tomai
lliOMOGIsOBIMO STAlt

Gabinete de Queixas
e Objectos Achados

Pela Liglit, foram entregues os seguin-
tes objectos achados nos bondes:

Uma carteira com diversos papeis, um
officio dirigido a José Moya, um lrri-
gador hygienico, unia caixa dc papel,
um livro de passes escolares, uma bolsa
contendo uma corrento com 4 chaves,
uma tòsourlnha e 400 réis, um corte de
flanella de algodão, um caderno do
apontamento.';, uma pasta com papeis de
official do justiça, um cesto com encom-
monda para Águas Virtuosas, um caderno
do papel em branco ao dr. Ruy de Pau-
Ia Sousa, um embrulho contendo latas
vazias, um sacco com roupas,

Pelo commando da Guarda Cívica fo-
ram entregues uma chave Ingleza do mo-
Ia, tres chaves simples, duas velas usa-
das, uma alavanca para breaclc o um ro-
sarlo de conta-- prclas e uma cruz de me-
tal.

Pela 2.a delegacia do policia foi cn-
troguc uma chapa da Prefeitura Muni-
clpal de ti. Bernardo n. C-l e para ven-
dedor ambulante.

Por particular foi entregue um pince-
\cz achado na rua dc ti. Bento.

Casa Bonâíha
Craitdo.Kortiniciito ilo velludos do soda

o HLffeliís ptira vestido dc theatro n pro-
!*on som competidores.

Correios do Estado
.Malas i'(istaes. — A administração dos

Correios expedirá malas, hoje, pelo va-
por "Amiral Wlelle", para Bahia e Eu-
ropa, menos Áustria e Aliemanha;

amanhã, via Santos, pelo "Oronsa",
para o Rio da Prato, e pelo "Itajubfi.",
para os portos do sul.

A Importadora
i Sobretudos e costumes de oasliiiira
para meninos, pelos menores preços, sô na
A "Importadora!1.

Rua Direita, n. 4-A.

Demographia Sanitária
Durante a semana dc 31 de julho a

6 do corrente íalleccram nesta capi-
tal 142 pessoas, victimadas por: sa-
rampo, 3; diphtcria, 2; grippc, 2; le-
pra, 1; tuberculose, 6; septicemia, 1;
syphilis, 1; cancros e outros turno-
res, 3; ankilostomiase, 1; affecções
do systema nervoso, 7; do apparelho
circulatório, 17; do respiratório, 32;
do digestivo, 24; do urinado, 7; se-
pticcniia ptierperal, ij debilidade
congênita, 14; senilidade, 4; mortes
violentas, 5; suicídios, 3; outras mo-
lestias, 3, e moléstias mal defini-
das, 5.

Das fallecidas, eram 82 do sexo
masculino e 60 do feminino; lll na-
cionaes e 31 extrangeiras; 73 meno-
rcs dc 2 annos.

Houve na mesma semana 364 nas-
cimentos, 27 casamentos e 12 nasci-
dos mortos.

Vaccinadas e revaccinadas contra
a varíola, 1.233 e contra a febre ty-
phoide, 49 pessoas.

Sorte paga»
Pela thesouraria das Loterias dei

S. Paulo foi hontem paga, ao sr. Ra-
miro Martins, negociante em S. José
do Barreiro, a quantia de vinte con-
tos, que coube ao bilhete n. 18.031,
na extracção de 4 do corrente.

-»

Junta Commercial
Sessão de 9 de agosto de igiG
Presidente, João Cândido Mar-

tins; secretario, dr. Renato Maia;
deputados, Calazans Rodrigues, Pe-
reira Lima, Bastos Guimarães e Ju-
lião.

EXPEDIENTE
Officios:
Do sr. juiz dc direito da terceira

vara civel desta capital, commum-
cando a fallcncia de J. Almeida e C,
negociantes desta praça.

Do juizo commercial da comarca
de Santos, communicando a fallencia
de Zurmildo Lopes Marujo, nego-
ciante daqueila praça.

Do juizo commercial da comarca
de Serra Negra, communicando a
fallcncia de Faustino Moscão, da-
quella praça. — Inteirada, archivem-
sc.

Requerimentos:
De F. Basto e Comp., Teixeira e

Oliveira, Villar e Lange, desta pra-
ra; Christovam Cano e Irmão, da
de Santa Adelia, Taquaritinga; para
o archivamento de seus distractos
sociacs. — Archivem-se.

Dc A. Queiroz e Rodrigues, desta
praça, para o mesmo fim. — Venham

i as duas vias do contracto com as fir-
mas reconhecidas.

De Malusardi e Vidovich, Yasbck
e Comp., Krug e Comp., Castaldi e
Leitcnrotlí, Costa c Barros, Cruz e
Vieira, desta praça; Andrade c Isi-
dro, da de Igarapava; Victor Fer-
reira e Comp., da de Santos, para o
archivamento de seus contractos so-
ciacs. — Archivcm-sc.

De Malfatti, Câncer e Santocchi,
desta praça, para o mesmo fim. —
Sendo o presente contracto de natu-
reza civil, não cabe a esta Junta
Comnierci.al archival-o.

De Pegoraro, Guimarães e Grego,
Pegoraro e Comp., desta praça, para
o archivamento das alterações de
seus contractos sociacs. — Archi-
vem-se.

De M. B. Rcbello, F. Pereira Tu-
nior, Costa e Barros, Castaldi e Le-
uenrotb, Pegoraro e Co., desta pra-
ça; Jessouroun Irmãos e Comp., da
de Santos; José Soares Martins, da
dc Villa Costina, S. José do Rio Par-
do, para o registo de suas firmas
commerciaes. — Rcgistem-se.

Dc Isidoro S. Lcens, desta praça,
para o mesmo' fim. — Declare o no*
me por extenso.

De Hugo Molinari, desta praça,
para o registo das marcas "Aspirol"
e "Sabonete Esperia", para produ-
ctos de sua fabricação. — Registe-
se.

De Gonçalves e Guimarães, desta
praça, para o registo da marca "Ci-

garros Argentinos", para cigarros de
sua fabricação. — Registe-se.

De L. Camargo, desta praça, para
o registo da marca "Cardicgenol",

para um preparado de seu commer-
cio. — Registe-sc.

De Ângelo Sestini, da praça de Es-
tação de Juquery, para ser averbado
no registo de sua firma que transfe-
riu para a firma Ângelo Sestini e C.
os ramos de commercio dc seccos,
molhados, padaria, refinação de as-
sucar e torrefacção de café, ficando
a sua firma individual apenas com a
exploração da empresa hvdroclectn-
ca dc Tuquerv. — Deferido.

Dc Santo Tintore, desta praça, pa-
ra lhe serem transferidos os livros
diário e copiador legalizados, para a
extineta firma de Tintore eComp.,
de que é sttecessor. ¦— Deferido, cm
termos.

De M. B. Rebello. para lhe ser
transferida a marca "Brasil", regis-
tada nesta Tunta sob 11. 1.200, por
Castro e Comp,, que foi suecedido
pela Companhia Amideria Paulista,
de que é cessionário. — Deferido.

i
Moviniento em b de agosto de 1910:

. Kxistiam em tratamento, Ü15; entra-
ram, 29; sahiram, 21; íalleccram, 4;
existem em tratamento, 019.

Consultas: medicina, 183; cirurgia, 10;
gynecologin, 50; pelle syphilis, il.¦Pequenos curativos, 80; operaijões, 8.

Formulas aviadas; serviço interno,
823; serviço externo, 494; Hospital dos
Isazaros, 31; Asylo dc Inválidos, 02,

Falleeeram: João de Mattos, portu-
guez; Frederico Piva o Phllomena Cam-
polongo, italianos, e Maria Rita do Frei-
tas, menor, brasileira.

Sr. Francisco B. da Silva — Itabe-
rá — o recolhimento já foi feito. O
recibo segue hoje.

Sr. João Santiago de Oliveira ¦-»
Xiririca — O requerimento foi hon-
tem recebido e encaminhado.

Sr. Sebastião Goulart — Jahu' •-¦
Sendo o Tribunal fora do perímetro
urbano da cidade, é necessário que
envie a quantia para o bonde (ida e
volta).

Sr. Arthur Oliva r*-***» Orlandla ¦—
Vai ser feita a entrega da importan-
cia.

Sr. João Jaclntho de Almeida h-
Jahu' — Pelo correio de hontem, rc»
gistada, seguiu a certidão.

Sr. João Monteiro de Albuquerque
—i Anhemby — O titulo de nomea-
ção, a que se refere seu cartão de 7,
seguiu hontem, registado, pelo cor-
reio.

Sra. professora Sylvina Veiga de
Oliveira — Rio Claro — Pelo cor-
reio de hontem, seguiu, registada, a
portaria de licença e com ella o sal-
do, cm sellos, de. 700 réis.

Sr. Joaquim Cardia Júnior — Pi»
raju" — A portaria de licença ainda
não está prompta para ser_ retirada.
Só daqui a tres ou cinco dias.

Sr. assignante 14.055—Casa Bran»
ca — A Tinturaria Chimica Santos
Dumont, sita- á rua Onze de Agosto,
n. n-C, presta-se para o que pede. A
caderneta seguiu hontem, registada,
pelo correio. Espere carta.

Sr. Edgard P. de Toledo — S. João
da Bocaina —- A publicação foi pro-
videnciada. Seguiu carta.

Sr. João da Costa Magueta—Cer-
quilho — O exemplar da revista foi
hontem remettido á pessoa que in-
dicou. Segue carta.

Sr. J. P. C. J. — Cruzeiro — A por-
taria foi liontem entregue ao thesou-
reiro para ser averbada e remettida.
Aguarde carta.

Sr. Oscar de Almeida — Santo An-
tonio da Boa Vista — Os vidros do
preparado foram hontem remettidos,
registados, pelo correio. Segue carta.

Sr. Agostinho Antunes de Faria -—
Natividade — A sua encommenda
foi hontem remettida, registada, pelo
correio. Segue carta.

XOTA IMPORTANTIO — Os Srs. nssl-
snnntcs ano desejarem resposta por car-
tn, deverão cnvlnr o selio pnra o respe-
Ctlvo porte. Tombem deverão remetter
nellos pnrn remessa, polo correio o regia-
lados, dos títulos de nomeação, portarias
do licença o outros documentos. Sem estn
formalidade não nos responsabilizamos*
pela exnclldüo do sorviço. Parn as re?-
postos, por estn secção, poderilo os srs.
nsslgnniitep dcsle;nnr lnlclnes sob ns
quilos desejem occultnr os seus nomes.

Ontroslni, para mais brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão elle.»
ser feitos, sepnriidnmente e cm carta dl-
rljlda fi "Secção de Informações". Os pe-
dldos que vierem cm cartas, tratando de
outros assumptos cxtrnnlioB u esta "Sec-

ção", forçosamente terno do ser demora-
dos.

Secção te
informações

Avisamos aos nossos dlstlnctos nssl-
gnnntcs, que nos honram com ns suas
prezadas ordens, que lodo c qualquer pe-
dldo dc Informações, compras o etc., que
tenham dc ser obtidas fórn do perímetro
central ciu cidade, DEVE VIK ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NEOÉgSA-
UIA PARA O TRANSPORTE DE ROl-ÍDE
(IDA E VOLTA).

Sr. Syllas do Amaral — Toninha
— Uma caixa do leite, contendo 52
latas, custa 360!';*; a dúzia de caixas
do outro preparado, 54$; o preço
para a publicação é de 2I500 por vez
e o pagamento é feito adeantada-
mente.

Sr. José Barbabti — Ribeirão Bo-
nito — Recebemos o telegramma e
confirmamos a resposta. O registado
aqui chegou ante-hontem e nesse
mesmo dia íoi providenciado o seu
pedido.

Sr. Clodion Cardoso — Para atten-
der ao seu pedido, é necessário que
nos informe onde reside,'

Gamara Municipal
Secretaria da Gamara Municipal
EXPEDIENTE DO DIA 2 DE AGOSTO

DE 1910

rtometteram-se a Prefeitura copias das
leio decretadas em sessão de 29 de Julho
próximo findo, autorizando o calçamento
da rua Bahia, entro as ruas Sorglpo e
Para o desta, ciltro a rua Bahia e a ave-
nida Angélica; prohlblndo a passagem de
boladas Dor diversas ruas da cldado o ap-
provando o acto da Prefoltura quanto ft
execucilo da lei n. 1.885. de 23 do junho
do 1915, na parte relativa .'t dlfferonoa de
despesa na Importância do 11:8835410.

—— Deram entrada na Secretaria;
Oífício 11. 310. da Profeltura, remet-

tendo, dovidamente informado, nos ter-
mos do pedido da Commlssilo do Finan-
cas, de 20 do dezembro do 191G, todos os
papeis relativos X quest.to do allnhamen-
to da rua Jullo de Castilhos, acompanha-
do dc um novo projectò do alinhamento.
— A's commlasBes de Finanças, Obras c
Justiça:

officio n. 317, da Prefeitura, rcniettcn-
do. Informado, nos termos do pedido do
vereador sr. A. Baptista da Costa, de
20 do Junho do corrente anno, o projectò
n. 15, do 1910, do vereador sr. Marrey
Júnior, restabelecendo, cm toda a sua pie-
..ilude, a lei n. 1.53.1, de 20 do abril dc
1912. — A's commissões do Justiça, Obras
o Finanças;

officio n, 318, da Prefeitura, enviando
o on;amcnto, na Importância do ... .
¦10:Õ09$526, para a montagem do antigo
mercadinho da rua de S. João, na rua
25 de Março, entre a ladeira Porto Ge-
ral o a rua Pagé. — A'a commissões de
Obras o Finanças;

officio n. 321, da Prefeitura, enviando
o orçamento, na Importância do ... .
165:7385100, para o serviço do calçamen-
to a parallelopipedos d.a avenida Kebou-
cas, entre a avenida Munielpal o o cor-
rogo Rio Verdo. (Requerimento 11. 118,
do 1916, do vereador sr. Mario do Ama-
ral). — .Vs commissões do Obras o Fl-
nanças.

Dia 4

Requisitaram-se da Prefeitura, de ac-
c&rdo com as contas apresentadas o dovi-
•lamente processadas, os seguintes paga-
mentos:

De 150$000, a VIttorlo Fasano e Cump.;
do G4Í000, fi. Garage Moderna;
de 01 $000, a C. Pedia o Comp.;'
elo fir,$000, a Romeu Silva;
de 50$000, a Ângelo Glnnelll.

Deram entrada na Secretaria:
Officio da Prefeitura, n. 327, remet-

tendo orçamentos na imporluncia de
11:1-125000, e 11:992$900, para o serviço
do ajardlnaniento do largo do Guanaba-
ra. (Requerimento n. 32, do 191 ií, do sr.
Oscar Porto o outros vereadores). — A'a
commissões de Obras e Finança;-*, Juntan-
do-so aos papeis do largo D. Anna Ro-
sa;

officio n. 328, da Prefeitura, submet-
tendo fi. approvação da Câmara um novo
regulamento para explosivos o Inflam-
Diavels. — A's commissões do Justiça,
Obras, Hygieife e Finanças.

Requerimento do dr. Claro Homem
do Mello, pedindo o calçamento da rua
Homem do Mello. — A'a commissões de
Obras e Finanças, com os papeis rufo-
rentes ao assumpto;

requerimento do Assad Abdalla e Na-
uib Salem, recorrendo do um dcspaoho
do sr. prefeito sobre imposto de cocliel-
ra. — Não pOrte ser tomado por termo
n recurso; encaminhe-se, entretanto, a
reclamação fi Commlssão do Justiça, nos
termos do parecer do dlrector,

Remetterám-BO 6. Prefeitura:
As indicações do ns. 90 a 98, apresen-

tadas em sessão de 5 do corrente, por
diversos srs. vereadores;

o requerimento n. 189, apresentado
pelos vereadores srs. I.ulz Fonseca o R.
Duprat, relativo ao calçamento da rua
Fernando de Albuquerque, entro as ruas
Bella Cintra e Augusta;

o do n. 190, apresentado pelo verea-
dor sr. Marrey Júnior, relativo aos me-
lhoramentoB para a estrada que conduz
de S. Miguel & Capella de Itaquaquece-
tuba;

o de n. 191, apresentado pelo sr. Mar-
rey Júnior e outros vereadores, relativo
ao calçamento da rua Tuplnambás, en-
tro as ruas Vergueiro e Appeninos, Ja
autorizado por lei;

o do n. 192, apreesnlado pelo sr. Mar-
rey Júnior e outros vereadores, Telatlvo
ao augmento da illuminação publica do
largo Guanabara;

iiar 
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SECÇÃO DE

ARTIGOS pae CAMA
Está completamente Bortida desde
o artigo mais modesto ao maÍB fino

A seguir damos alguns números
do nosso stook de Lençóes, para
os quaes chamamos a attenção
da nossa diatinota freguezia.

LENÇÓES do cretone inglez
oom bainha simples

150x225 150x240 230x265
6$ 7$ 10$

IDEM dc cretone mais fino,
com bainha aberta

240x280190x260
12$ 15$

LENÇÓES cm puro linho, artigo
escolhido com bainha 1*1 jour

180x2(50 185x275 230x300

0 MAIOR STOCK EM S. PAULO

Mayyin Storo
Caixa 1391 - Telephone 45

S. PAULO

o dc n. 193, apresentado pelo vereador
sr. Marrey Júnior, relativo aoa melhora-
mentos para a Vllla da Saudo o chaman-
do a attenção da Prefeitura para o que
so passa na rua Manuel Dutra, no predio
n. 05, por oceasião daa chuvas;

o de n, 194, apresentado pelo vereador
sr, João Josí Pereira, relativo (l arbo-
rlzaijáo dos ruas Visconde de Abaetc- c
Albuquerque Lins;

o do ii. 195, apresentado pelo sr. João
Josfi Pereira o outros vereadores, rclati-
vo ao estabelecimento de uma linha de
bondes, (morta), na rua Anhangabahu',
em ligaçsão com a da rua do Seminário;

o do n. 190, apresentado pelos mesmos
srs. vereadores, relativo X collocaçflo do
mais alguns combustores do gaz na rua
Anhangabahu', entro a avenida ti. João
o a travessa Particular;

o de n. 197, apresentado pelo vereador
sr. João Josfi Pereira, relativo fi, colloca-
cilo do combustores de gaz na rua Dr.
Pinto Ferraz, entre as ruas Domingos de
Moraes c Vergueiro;

o do n. líi8, apresentado pelo mesmo
vereador, relativo fi, collocação de guias
na rua Casimiro dc Abreu;

o do n. 199, apresentado pelo mesmo
vereador, relativo fi, execução do calça-
mento da rua Gomes Cardim, entre a K.
F. C. do Brasil o a rua Visconde de
Parnáhyba, jfi. autorizado por lcl;

o projectò n. 31, apresentado pelo vo-
reador sr. Rayniundo Duprat, relativo ao
calçamento a parallelepIjiodoB da rua Sa-
barfi, entre as ruas !ÍT!tr'i\i'ez do Itu' e
Jaguarlbo;

o balancete da receita o despesa do
municipio, relativo ao l.o trimestre do
corrente anno, do accôrdo com o pare-
cer da Commlssão dc Finanças, appro-
vado na mesma sessão;

copias da lei o da resolução decreta-
daa pela Câmara na mesma sessão, auto-
rlzando o calçamento da rua. Barão de
Dupriat, entro as ruas Itoby c Anhanga-
bnhu' o supprimlndo o cargo do inspe-
ctor de Hyglene'Municipal 1

Dia 8 e 9

Deram entrada na Secretaria:
Officio da Prefeitura, n. 1180, solicl-

tando a dovolucjiio- dos papeis referentes
fi encampação dir- Empresa de Limpeza
Publica. — Providencie-se;

requerimento dc Jaclntho Pacheco, pc-
dindo solução da um requerimento ante-
rlor sobre indemnização pelos prejuízos
soffrldos com o nivelamento dado X rua
Dr. Abranches. — A' Prefeitura;

officio do sr. secretario geral do l.o
Congresso Medico Paulista, a realizar-se
eni dezembro próximo, solicitando um
auxilio. — A's commlssõ.es de Justiça o
Finanças;

Idem do secretario geral do Centro de
Sciencias, Letras c Artes, convidando a
Câmara para assistir fis solennldades cl-
vicas que se realizarão na eldade de
Campinas, no dia 15 do corrente, em ho-
nionageni 6. memória do general Fran-
cisco Glycerio. — Inteirada.

remetteram-se fi. Prefeitura, de accôr-
do com a requisição feita por rftlclo de
bojo, todos os papeis refaremos fi encam-
pação fio serviço de. limpeza publica e
particular, de quo era contraotante a tlc-
ma Francisco Pedroso c Filho.

:pao do soldado Theodoro Penha Sompor,
Por sentença de limitem, o sr. dr. Ml-

gue! do Godoy, juiz dc direito da l.a va-
ra civel e commorcial, julgou a acção pro-
codento, condemnandn a rê ao pagamento
do podido, Juros o custas.

Segunda vara — O or. dr, Martins do
Menezes, juiz de direito da 2.a vara cível
e commercial, proferiu liontem, ontro ou-
tros, na seguintes doclsões:

Recohendo para contestação, e decla-
rando-03 em prova, os embargos, na ac-
çílo do manutenção do posso, de Francisco
Godlnho contra a Câmara Municipal de
S. Paulo;

mandando oa fallldoa Leone e Comp.
cumprir o disposto no art. 119, para gra-
pho 8.0, da lol n. 2.024, do 17 de dozom-
bro do 1908, afim de quo soja tomado em
consideração o seu pedido de convocação
dos credores, para deliberarem sobre a
sua proposta do concordata;

Julgando por Bentença a justificação so-
bro á ausência do d. Cândida Maria do
Rosário, om logar Incerto o não subido,
o mandando expedir o competente edital
do citação da justificada com o prazo
do 30 dias, no executivo hypolhecarlo quo
lhe movo o coronel Josfi Machado do
Barros;

mandando ouvir o primeiro promotoi
publico sobre a, denuncia do sr. curadoi
fiscal contra o fallldo Antônio Blansardl,
para a qualificação da sua fallencla;

declarando em prova os embargos de
Antonio Ferreiro. Tarrlo, no executivo cam-
bial que lho movo João Gomes da Vlgna;

mandando ouvir o autor Frangolt Hoy-
donrelch, por seu advogado, sobro a exco-
pção dc ineompctencla do juízo, oppos-
ta peln. Companhia Anglo-Sul-j\merlcana,
na acção ordinária que aquello move con-
tra esta e outros.

Segunda vara do orphnms — O sr. dr.
Luiz Ayres, juiz da 2.a vara de orpliamn,
proferiu hontem, entro outras, as seguln-
tes decisões:

Homologando por sentença os cálculos
procedidos nos inventários do Carlos P,
Sampaio, Alvnro B. de Camargo e Joa-
quim A. M. Dantas;

Julgando por sentença as partilhas fei-
tas nos Inventários de Pedro Simões, Ca-
tharlua Giovancttc o Maria E. Dias.

.O»

Prefeitura fio Município
—.

-«-*>-

<ecçao
Judiciaria

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. GastEó de Mesquita;

promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Róis Júnior.

Entrou hontem em julgamento, pela so-
sumiu, vez, o réo proso Carlos Henrique
Duclien, processado por haver assassinado
a tiros de revólver, a Luiz Baptista Leilão,
no dln 28 do setembro de 1914, ft rua Eu-
bino do Oliveira.

Oecupou a tribuna da defesa o sr. dr.
Colombo de Almeida.

O conselho do sentença estava consti-
luldo dos srs: Estevnm do Sousa Júnior,
Benedicto Martins Siqueira, dr. Arthur
Motta, Salvador Amaro Camponella, Cia-
roy Silveira, Pedro Mathlas Schrelb, Jos*.*
Alves da Graça, Jorgo Klsckalab, dr. Au-
gusto Ferreira Arelloso, Humberto Bueno
Penteado, dr. Arthur Vautler' e dr. Josô
Custodio Soares.

O jury, por 9 votos, condemnou o réo
d pena do 6 annos de prisão cellular.

 Na sessão do hoje deverá Ber jul-
gado, pela segunda vez, o réo preso José
Domingos Januário, processado" por crime
de morte.

Wtwum Criminal
Quarta vara — Juiz, sr. clr. Matlieus

Chaves
O sr. juiz julgou prejudicada a ordem

de "hatioas-corpus" impetrada a favor do
Napoleão Parente, de accôrdo com as in-
formações da policia, de que o paciente ' não
se acha preso.

 Krnesto Eislt foi pronunciado
liontem como Incurso no artigo 802, pa-
ragrapbo l.o, combinado com os artigoB
13 e 03, do Código Penal.

fForsina Civel
Acção pinccdcute — O sr. Ângelo

Penha Cabeças propoz contra a Caixa Be-
neficento da Forca. Publica uma acção
ordinária para o effeito de ser a mesma
condemnada a Incluil-o como pensionista
c a pagar-lhe as pensões a quo tem direi-
to, desde que foi declarado invalido, como

Blirecáoria íseE^il
EXPEDIENTE DO DIA 0 DE AGOSTO

DE 1010

ACTO S. 001, DE 0 DE AGOSTO DE 181(1

Dá novn denominação n va-
lias ruas no bairro cio Vpi-
rniiaa.

O Prefeito do Municipio do S. Paulo,
usando das attribulcões que llie são con-
feridas por lei. o nos termos do disposto
no artigo 72 do Acto n. 709, de 14 do
Junho do 1915, resolve, para acabar com
ns duplicatas o evitar confusões, dar nova
denominação ás seguintes ruas, situadas
uo bairro do Yplranga, pela fôrma seguiu-
te, a partir do Monumento: X l.a, "Mo-
nuniento"; X 2.n, antiga Rodrigues Alves,
"Marcondes do Andrade"; X 3.a, "Barão
do Loreto"; X -l.a, "Padro Marohettl"; X
5,a, "Moreira o Costa"; íl O.a, "D. Luiz
Lasanha"; X 7.a, "Moreira do Godoy"; ã
S.a, "Lourenço de Albuquerque"; X O.a.
antiga Rubião Júnior, "Vieira do Almei-
da"; n. 10.a, "Arcipresto Andrado"; X 11.a,
"TUbeiro do Amaral"; X 12.a, "CorrSa Sal-
gado"; â.. 13.a, "Antonio Marcondes"; X
14.a, antiga Guarda do Honra, "Xavier
do Almeida"; X 15.a, antiga da Indcpen-
dencla, "Visconde da Costa"; .1 10.a, an-
tiga Asylo do Orphams, "Nazareth"; ts
U.a, antiga do Patrlarcha, "28 de Setem-
bro"; X 18.a, "Gama Lobo"; X 19.a, "Oll-
veira Mello"; .1 20.a, "Gomes Nogueira".

Prefeitura do Município do S. Paulo,
9 de agosto do 1010, 303.O da fundação
do S. Taulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. do Sousa,

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

mez

«serven-

4 operários,

operários, 1

Solicitaram-se da Secretaria da Agrl-
cultura, reiterando oa officios ns. 203, de
1915, o 183, desto anr.o. as necessárias
providencias no sentido do ser dada ülu-
mlnaçuo condigna X rua Libero Badarrt.
largo do Paysandu', avenida S. João, pra-
Ca Buenos Aires e antigo largo do Mor-
cadinho, ondo vai ser collocada a ostatua
de VerdI e a collocnção de dois combus-
tores do lllumlnaç&o monumentacs, na
1'rento do Theatro Municipal, vindos espe
eialmente da Europa.

 Informoii-so ao ar. secretario dn
Interior que aa guias da rua Visconde do
Abaeté jft so acham collocadas, ha annos.

 Agradeceu-se ao prefeito munici-
pai do Porto Feliz o convito que dirigiu
no sr. Prefeito, para assistir aos festejos
a se realizarem nos dias 1-1 o 15 proxí-
mos.

-—— Determinou-se o pagamento do
2:l>00$000, a Arthur Rudgo Ramos, parn
oceorrer fts despesas com os salários dos
operários que se acham cm serviço dc ro-
poros na estrada dn rodagem que vai des-
ta capital a Santos, correspondentes ao
mez de julho findo.

 Requerimentos despachados:
Do Joroego 1-1. ITolland. Coppl Bruto,

Manuel Marques Teixeira, Alfredo Montei-
ro de Macedo, Companhia Obras Publicas
do S. Paulo, J. M. Ferreira Santos, Ur-
sollna Rosai, Salvador AVose, pedindo ap-
provação de plantas. — A' Directoria dc
Obras o Viação, pnra os devidos fins;

de Benedicto Leito Ávila, pedindo lieen-
C.i para, construir prodlo íl run 15 de No-
venibro, em Lageado. — Indeferido, fi
vista dos arts. 10 e sous pnrágrâphòs, do
Acto n. 849;

de Gino Pinoltl, pedindo licença para
reconstruir dois prédios, n, rua Major Que-
dhiho, h. 20. — Indeferido, X vista dos
art. 10, paragrapho 4.0, arts. 52, 55 c 03,
do Acto n. 819, e do art. 7.o do Acto
n. 900;

do Pedro Jacintho, pedindo licença para
reconstruir barracão, á travessa Rumldou-
ro, ri.' 25 (tinta). — Indeferido, X vista
dos arts. 9 o 10, paragraphbs 2, 0, 7, e 12,
art. 29, paragrapho 2.o, c arts. 62 o 72 do
Acto n. 849;

de Falgctone e Maffl, pedindo licença
para adaptar um predio em cinema, íl vun
da Moõca, n. 419. — Indeferido, fl. vista
dos arts. 2, 0 e 7 da Lei n. 1.954;

de FranclâCO Loslto, pedindo approva-
ção do plantas para reconstruir cocheira,
¦1 rua Conselheiro Cairão; n. 07. — In-
deferido, ft vista dos ai-ts. 151, combina-
do com os ns. 4, 5, 7 e 8 do nrt. 130 do
Acto n. RIO:

do monsenhor Ezeehlas Galvão da Fon-
loura, pedindo approvação de plantas para
reconstruir dois prédios, ft travessa Annl-
Ia Garlbaldl. — Indeferido, X vista dos
nrls. 57 e 87 'do Acto n. 849 e do art.
7.0 do e.cto n. 900;

do Manuel Duarte Callado, pedindo II-
cença para reconstruir predio, íl run Cie-
mentlno,'n. 32. — Indeferido, ft vista do
art. 113, ns. le 2, do Acto n. 849;

do Victorino Gtia.rnlorl, pedindo appro-
vnçüo do plantas para construir acougue,
ft rua Dr. Almeida Lima, n. 201. — In-
deferido, ft vista do art. 87 do Acto n.
849. '

do dr. José Gonzaga Franco Filho, so-
bre abertura dc ruas — Indeferido, ft vis-
ta dos artigos 11, 12 e 16, ns. II, A, B, do
Acto n. 709;

de Adelino Bortoll, pedindo reconside-
ração do despacho sobre approvação de
planta para a construcção de um predio
íl rua Canlndé, n. 128 — Como requer;

de Antonio Supranzl e Celeste, Abreu a
Cunha, Paschoal Bosco, pedindo releva-
mento de multa — Sim;

ãe Manuel Leal, Francisco Patrocínio,
Darlo Honorio, Companhia Brasileira de
Electrioidade Siemens Sohuokertwerke,
pedindo licença; Júlio Vicente Ribeiro,
pedindo licença espeolal; Labanca e C,
pedindo approvação de lotrelro — Sim,
em termos;

de Maria San Juan, Eugonio Sebastião
do Moraes, pedindo cancellamento de
Imposto; Américo Grllll e outros, pedln-
do reducção de alugueis dos commodos
que oceupam no mercado da rua 25 de
Março; Francisco Manuel, pedindo relê-
vamenlo de multa — Indeferido.

 As turmas da Directoria de Obras

/

Viação para o dia 10 do corrente
foram assim distribuídas:

Turma de calcoteiros:
Rim cía Moõca: 0 calceteiros,

tes, 1 carroça, reposição,
Rua da Cruz Branca: 5 calceteiros, t

sorventes, 1 carroça, reposição.
Rua General Osório: 5 calceteiros, 5

serventes, 1 carroça, reposição.
Avenida Tlradentos: 5 calceteiros, 4

serventes, 1 carroça, reposição.
Rua D. do Moraes: 5 calceteiros, 4 ser-

ventes, 1 carroça, reposição.
Rua Bcnjamln Constant: 5 cnlceteiros,

4 serventes, 1 carroça, reposição.
Travessa da Gloria: 7 calceteiros, 7 ser-

ventes, 2 carroças, reposição.
Diversas ruas: 5 calceteiros, 4 serven-

tes, 2 carroças, ligações.
Porto Canlndé: 2 Bcrventes, guardas.
Turma do macadam:
R. Pedro Tacques: 1 feitor, 8 operários,

3 carroças.
Rua Bella Cintra: 1 feitor,
carroçn.

Alameda Lima: 1 feitor, 4
carroça. . .

Turma de trabalhadores:
Almoxarifado: 2 operários, guarda e ar-

rumaçtto de materlaes.
Centro da cidade: 4 operários, 1 carro-

ça, reposição de calçamentos cspeoliccH.
Rua Lopes de Oliveira: 3 operários, 1

carroça, reeiuistriiccão de muro.
Bua Duillo: 1 feitor, 0 operários, 1

carroça, regularização.
Rua Manuel Nobrega: 1 feitor, 9 ope-

rarios, (1 carroças, regularização.
Rua Monte Alegre: 1 feitor, 9 opera-

rios, 3 carroças, regularização.
Rua, Cubatfio; l feitor, 11 operários, 4

carroças, regularização.
Inspectoria Geral do Fiscalização.

9 dc agosto do 1!>10.
Foi embargada a obra ft avenida Ce!-

so Garcia, 143, por infracção do art. 147
do neto 849, e o proprietário Oscar Bre.!-
ser multado cm 30S000. polo fiscal An-
nlbal Pepl.

Foram multados: Pelo fiscal Julião de
Sou-:n, Abedu' Jorge. X avenida Tlniden-
'es. 103; Theodoro Salvador, ft rua Sous*i
Lima, 18; Carmino Giugli-ino, ft mesma
rua. 54; Manuel José Santos, ft alamedo
flleveland, 51; Domingos Mauro, á rua
General Flores, 34; Agostinho Gomou
Coutinho, ft avenida Tlradentes, 108; An-
lonio Cavallar, ft mesma avenida. 03;
OYodoiico Stachlnl. ft rua José Paullno
11-7: Francisco Del Monte, ft rua Ribeiro
de Lima, 80; Arenlnze Latorre, ft rua Ia
Graça, 142; Joaquim F. Pinto, fl avenid;-
Tlradentes, 104; José Maria Lopes, íl rur.
Perto Seguro, 48; Antônio Slobadn, X rua
Santa Iplilgenla, CO-A, em 50-J00O ca.1i
um, todos por Infracção do art. 4.0 da
Íoi 1491, do accôrdo com o art. 13 do acto
443: Manuol José Santos, fl, alameda Cia-
veland, 54. em 30$000, por Infracção du
art. 300 do Código do Posturas.

Pelo fiscal José Moya, Joaquim Alves
Corrêa, ft rua Maria Antonia, 45, em 20Ç,
poi* Infracção do art. 147 do acto 849
nc-Io Inspeetor geral, João Calaga, fl. rua
ti. Caetano, 19-.V; Francisco Motta. fi. tra
vessa Cons. Furtado, 12; Francisco SII-
va, ft rua Scuvero, 2; Irmãos de. Paula,
í. avenida Tlradentes, 70; Henrique Ro
meu, ft rua João Theodoro, 50; Luiz d*.
Almeida, ft rua Cons. Furtado. 07; Mt-
nuel Simões, ft mesma rua, 43; Fredorl-
en Penteado, ft rua Bueno do Andrade
42; NIcanor Peres de Almeida, A rua
Bonita, 83, em 105000, cada, todos por
iniraccSq da lei 1451; João Bello. A rua
Thesouro. 15: Rossi o Baptista. fi. rua
Puono de Andrade; Marlannl o Filho. í
rua Galvão Bueno, em 105000, as primei-
ra.i e 305000 a ultima, todas por infríiú-
cão i-1 lei 1413; Assumpta Nino, S. tra
voss do Paysandir, IS. cm 30{000, por
Infrdeção do art. 300 do Código de Pos-
turas.

Foi Intimado: Pelo fiscal César Sposl-
te, João Augusto Siqueira, para mandai
extinguir o formigueiro existente nos
fundos do quintal do predio de sua pro-
prledade, sito á rua da Ponha. 80. sjb
pena de multa.

Foram examinados 12 cochelros o 11
chauffeurs, sondo approvados 11 daquel-
leu e 8 destes.

 Acham-se approvadns na Directo-
ria do Obras o Viação aa seguintes plao-
tas:

De A. de Oliveira Coutinho, para refo.--
mar um prodlo ft rua Direita, n. 45;

de José Vicente do Couto, para con-
struir uin muro ft rua Peixoto Gomide.
n 27:

de d. Helena Mlsk, para Installar uma
vitrina fl. rua dos Palmeiras, n. 68;

de d. Ophelia Rodrigues, para construir
um muro á rua Conselheiro Furtado;

de Raphael Sola, para abrir uma valia
fl rua Augusta em frente ao n, 323.

Devem comparecer na mesma Dl-
r*'ctorln, para esclarecimentos, os srs.:

Alves Santos o Companhia, Antonio
Carvalho da Silva, Antonio Zacharlas Mo-
r.-.es, dr. Arnaldo Pedroso. Alberto Fon-
seca, d. Adelaide M. R. Camargo, Carlos
Naatari, Coatahllo Galdleri, dr. E. M. Hehl,
Forturiato Goulart (4). Francisco Síaffn,
dr. C. Rodrigues dos Santos. João Anto-
nio dos Passos. Martinho Chaves, Maria
Bnllstro, Manuel Morelli. Nieodemo Ro-
sctll, D. Natole Pellegattl, Phlladclpho
Soares, Paschoal de Ciuo. Stefan Rydien-
ivski, Therez;!, Viuva Fredeulco. Tlto
Mcrtlns Ferreira.

;:*i'r,.í.*^.-r*^i*2jasm
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SOBRETUDOS

SORRIÍTUDO prompto, de
corto, perfeito, confeccionado
de clieviot dc lã ingleza da
melhor qualidade, conforme
o desenho. GOr cinza escuro

130$

Também em «Vicuna» pretst,
de qualidade finíssima, pro-
prio para iiho diário ou para
theatro

145$

Cui-ti» fitos

IMI
^'cicplionc 415

rimnrmn
ÉUlti)

S. E»A*Jíi«

-^tlí^—

Actos officiaes

Luiz do Parahytinga, no qual pede
pagamento do auxilio orçamentário
do corrente exercido.; ao sr. Antônio
de Freitas Guimarães, provedor da
Irmandade de Santa Casa de Miseri-
cordia de Santos, agradecendo a
cominunicaçãó daquelle. sr., por ter
sido eleita a nova dircctoria daqueila
instituição.

Autos despachados:
Do jornal "O Debate". — Indcfc-

rido; de Benedicto Alves. — Informe
o Thesouro; de José Luiz. — A' Rc-
cebedoria da capital, para reduzir o
lançamento; dc Álvaro de Sousa An-
drade. — Ao ThesòtirpJ de Cahen c
Irmão. — Ao Thesouro; de Romeu
Solfirini e Filho. — -Está findo o pra-
zo para recurso; de João Jorge. —i
Restitua-se; de João Fernandes de
Araujo Leite. — Ao Thesouro; de
Francisco Antonio Chagas Pereira.
Pague-se; de Alfredo Muniz Barreto.
— Pague-se; de Alfredo Braga. —i
Pague-se: dc Arthur Vieira de Mo-
raes. — P<*igue-sc: do director do
r;rupo escolar dc S. João da Boa Vis-
ta. — Pague-se: de cl. Maria Cario?
de Toledo. — Pague-se; de Urânio
Dias. — Pague-se.

 Foi julgada a liquidação dS
contíis do sr. Ananias Reis Pereira.

* ••<

SECRETARIA DO INTERIOR
Foi nomeada commissão medien.

para inspeccionar a professora d.
Francisca Pinto Pestana, no dia 14
do corrente, ás 13 horas, na Directo-
ria do Serviço Sanitário.

 Foi cgualmente nomeada
commissão medica para inspeccionar
a professora d. Maria Isabel de Cas--
tro, na cidade de Casa Branca.

 Foram nomeados:
Sebastião José de Freitas, pira

substituir o professor da escola no-
cturna de Villa Mariana, nesta capii
tal;

Ernesto Nestor Pereira, para sub-
stituir o professor da escola do bair-
ro da Serra, em S. José do Barreiro;

d. Maria Benedicta Nogueira, para
substituir a professora da primeira
escola mista do bairro dc Baqueru-
vu'-miritn, em Guarulhos;

d. Irene Santos, para substituir a
professora da escola mista de Com-
mèlidador Guimarães, em Mocóca;

d. Maria Aurora de Arruda, para:
substituir a professora da escola do
bairro dc Jurtt'-miriin, em Tietê.

 Por acto de hontem, forairt
nomeadas: s

D. Antonia dos Santos Lopes, para
substituir a adjunta do grupo esco**,
lar dc Monte Alto,d. Joanna dos San-
tos Godoy;

d. Austerina Nogueira Ribeiro, pa-
ra substituir a adjunta do grupo es-
colar de Campos Novos do_ Parana-i
panema, d. Felisbina Nardsa Coei
lho; ...

uma commissão medica, para in-

SECRETARIA DA FAZENDA
Requisições de pagamentos da Se-

cretaria da Agricultura:
A José Barbier, 31:979$; á Cama-

ra Municipal de Jacarehy, 860$; a
Augusto Lefévre, 50$; a Eduardo
Kiehl, 98Í300; idem, 2:265$20O; a
Bender e Craf, 30$; a Cesario Leonel
Ferreira, 525$; a Ernesto de Castro
c Comp., ioiíji; á Câmara Municipal
de Itapctininga, 1:57-*iÍ9io; ao dr.
Gentil de Assis Moura, 833$; a João
Pinto Simões, 625$; á Tramway da
Cantareira, 22:i39$i5i; a Rothschild
e Comp., 57$; ao dr. Francisco San
Juan, 600$; á Companhia Mcchaivica
e Importadora de S. Paulo, 238$cj5o;
a Luiz Picoilo, 312$; a Paulo dc Li-
ma Corrêa, 120$; aos funecionarios
da Directoria de Agricultura e In-
dtistria Pastoril, 177$; a Elizicr dos
Santos Saraiva, 15$; para as despe-
sas do Observatório Meteorológico,
11067$; para as despesas da Commis-
são Gcographica c Geológica
iSi.rfooo; aô dr. Augusto Lefévre,
2:300$; a Casimiro Costa, 2:000!.,;
para despesaá para a conservação de
estradas, i:5i/$575; a Antonio Ma-jspeccionar, no dia 14 do correntezas
nuel dc Oliveira, 174$I22; no dr. An-
thelme Perricr, 900$; xo dr. Jules
Jean Arthaud Bertliét, 1:250$; a Ro-
sario Massara e Comp., 22$5oo; idem
157$.

: Requisições de pagamentos
da Secretaria da Justiça:

A Antonio de Oliveira Ferraz,
290$; a Antonio de Barros, 22$; a
João Baptista das Neves, 237$5oo.

 Officios remcttidos:
Ao exmo. sr. presidente do Tribu-

nal do Jury da capital, solicitando
dispensa de um funecionario da Se-
cretaria a servir de jurado na presen-
te sessão; ao exmo. sr. secretario do
Interior, officiando c enviando pa-
peis referentes a negócios desta Se-
cretaria; ao exmo. sr. secretario do
Interior, remettendo, para as devidas
informações, o requerimento de d.
Lydia de Miranda, professora do
grupo escolar "Rangel Pestana", de
Amparo, no qual pede pagamento de
vencimentos a mais a que se julga
com direito; ao exmo. sr. secretario
do Interior, remettendo, para as de»
vidas informações, o requerimento
da Santa Casa de Misericórdia de S.

1-; horas, na Directoria do Serviço
Sanitário, a adjunta do grupo es:o-i
lar de Caçapava, d. Aracy Braga Pe-»
reira. .

 Licenças concedidas a adjuri-:
tas de* grupos escolares: ..'.'*''

De dois mezes, a dd. Felisbina*
Narciso Coelho, do de Campos No-
vos do Paranapanema, e Sarali da
Cunha Vasconcellos, do da Bella
Vista; ¦

. de um mez, a dd. Cecília dos Sarii
tos, do de Bauru'; Helena de Vas*»
concellos Lamassa, do de S. João;
Maria Constância de Faria, do dé
Itapolis; Iracema Niebler, do de;
Bragança. , i

 Foram concedidas as seguirw
tes licenças a directores de grupo*
escolares:

De tres mezes, a Affonso Sette, dei
Orlandia; '

de um mez, a João Russo de Amá-i
ral, do de Itaberá, e Amando Madu»/
reira e Sousa, do de Lençóes.

 Licenças concedidas 1
A Juvenal Penteado, tres mezes;
a d. Cymodocéa Galvão da Rocha,

Torres, um mez,.
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INDUSTRIA
E COMMERCIO

Café
JUNDIAHY, 9
Durante o dia do hoje foram recebi-

daa 41.182 saccas de oafô, sendo eom

destino a 8. Paulo 4.634 e 36.548 para
Santos.

Café baldoado hoje, até meio dia, pa-
ra Santos 47.620 saccas, sendo:

Saccas
Rocobldas de Jundiahy (Pau-

lista) .: r.i
Becebidas da Bragantina . ,i
Kocebidas da Sorocabana
_.ooobldas do Pary e S.
Paulo •' ¦•' i

Recebidas do Braz ,i •_ .- v

Si.111
640

5.708

2.206
790

SANTOS, 9
Aa vendas do hoje foram rcgnlarcs.
Baso do typo 4, C$000.
Mercado estavol.

i Nilo lia Interesso por catfSs despolpn-

Saeeas
J SAiNTOS, 9
| Entradas ...:.• :»• >i v •»' 47.450
i Desde l.o do mez ...:.. 387.706

} 
"'ldem desde l.o de Julho 1.634.020'. "Exletonola 

hojo om primeira
I o segunda mios . .. . :.¦ 1.475.531

J Média • . •• :. ü ¦O-**'
.1 Despachadas .... •. :. 44.013
i Idem desde l.o do mez ¦. 279.450

j' Idem desdo l.o de Julho . 1.005.450
( I Embarcadas  ¦":• 38.053
t i Idem desde l.o do me* . 210.818
f Idem desde l.o do Julho . 885.505

| Passagens . . . . . '. 47.620
1 Idem desdo l.o do mez . 396.686

Idem desde l.o de Julho . 1.050.010' 
| Sahldas:

, Para Europa  G5.465
'Argentina ...... .• » .• 4.532
Estados Unidos 26.330
Por cabotagem .• . ..»-..• 855
Para o Chile . . -.- . . —
Para o Urúguay ..... 595

Em egual data do anno
passado:

Entradas  . 117.834
Desde l.o do mez .... 561.432
Desde l.o do Julho 1.879.498
Existência em primeira e

segunda mitos 1.484.687
Média ........ 02.381
•Vondas ....:. ... 42.980
Base '.-.:. 45100
Despachadas . . .: -.- .• :. 68.689
Embarcadas •• t .: . .: . .¦ 33.018

SANTOS, 9
Movimento de café na Companhia Cen-

trai do Armazéns Geraes no dia 9:
Saccas

Existência no dia 8 . . , 120.231
Entradas hojo ....... .¦ 6.240

Total . i -,. . 126.471
Sahldas, hoje ,. •• *_ -,, x. :.: 2.766

Stock, hoje ...,.-. ¦¦- 128.706

' 
No lllo do Janeiro, o mercado fechou

firme, com os bancos sacando a li 11|8Í
d., comprando a 12 8|4 d. • oom offor-
tas de letras a 13 23|32 d.

Para o mercado, os banoos, em geral,
offortavam a cotação Aa 11 11|18 d.

A' taxa de 12 B|B, a 90 dio. de vista,
sobro Londres, que foi a offieial de hon-
tem, a libra ostorllna .vale 105010, o fran-
co $674 e o marco $716.

A' vlsia, 12 1|2, a libra esterlina vale
195200, o franco $682, o marco ITHB, a
lira $624, cem réis fortes $292 o o dollar
4.035'.

GAMARA SYNDIOAJi
A Câmara Syndlcal dos Corretores affl-

xou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v. A' vista

Londres 12 f*|_ 12 1|2
Paris 074 682
Hamburgo 715' 725
Itália 624
Portugal ....'..' 292
Nova York — 4$0S5

Extremou:
Contra banqueiros. . 12 5|8 12 21|32
Contra caixa matriz 12 5|8 —
Em egdal data do

anno passado:
Conlra banqueiros . , -.- 12 S|8 12 7|18
Contra caixa matriz . .- 12 3|. 12 7|16

SANTOS
CÂMARA SYNDICAÍí

Curso offlclal do cambio e moeda me-
lalllca afflxailo liontom pela Câmara, Syn-
dleal dos Corretores:

Londres .
Paris . . .
Hamburgo
Ualla . .
Portugal . .
rTospanhii .
Nova York

(Argentina .
Soberanos .

CAIXA BE LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 9 — CotaçOea do fechamento

«la Caixa de Liquidação, fornecidas ás 17'lioras:

Comp. Vend.'Agosto  6$525 6$550'Setembro 65350 G$375'Outubro . . v . . . 6$27B 6$300"Novembro 6J250 
6.275"Dezombro .... . ,; 6$250 65275'Janeiro . . ... , . -.- 6$250 6$275

SANTOS, 9 — Telegramma especial do"Correio".
As cotações do fechamento da Compa-

nhia Ileglstadora e Caixa de Liquidação'de Santos, ha.base do typo 4, foram as
feegulntoa: J-' v,

Comp. Vond.
'Agosti -.--•-. •,. 6$G25 6$550
Setembro . . . . . . ¦ C$350 6*1375
."Outubro ...-...- 6$275 G$300
Novembro  65250 6$275"Dezembro ...... 65250 65275

S. PAUI.O 9.
Saccas

Hoje ..... . v ..-,, ,. 38.177
Anterior , 44.789
No mesmo período do anno
passado  113.119

Entradas pela Estrada Soro-
cabana 9.343

'Anterior 7.032
No mesmo período do anno

passado ...... .¦ 14.942

Total, liuje ¦;'-.• .¦ 47.520
Anterior 52.421
No mesmo período do anno

passado  128.061
Foram recebidas hoje, du-

rante o dia, na ostação de
Jundiahy:

Saeeas"Com 
destino a ti. Paulo ... 4.034'Anterior 3.453

No m :"mo período do anno
passado 14.732"Com 

destino a Santos . . 36.548'Antorlor , 40.380
No mesmo período do anno
passado , 118.229

.Total, hoje , 41.182¦Anterior 43.839

No mesmo período do anno'¦" 
passado 127.981

Cambio
Este mercado abriu hontom calmo, com

os bancos declarando sacar entre 12 19132
d. o 12 5|8 d.

Mais tarde, generalizou-se nos estabe-
leolmontos bancários, para o fornecimen-
to do camblaes, a cotação de 12 5|8 d.

Depois das 14 horas, o mercado se
apresentou mais animado, passando ai-
gains bancos a sacar na base do 12 21|32 d.

O mercado fechou estável, com os ban-
«os, em geral, sacando entre 12 518 d. e
12 21(32 d.

O movimento «lo dia foi pequeno.

90 d-v A' vlstn
12 618 12 112

670 080
730 740

030
290
830

4$080
15760
íojnoo

Hontem Antorim

fl 0|0 II Oi"

ii 0(0 r> d|0

r, 0|0 r. oi -

BANCO DO MtASIL
Vales ouro

Taxn cambial nai*a nnr-nmcntn «le dl-
reltos em ouro, na Alfândega. 12 29I32 d.

Ag* o: 2516S nor 11*000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
ruiu* ilo ilriponto iln nhorlii-.i iln nieirnili» 'li

Londres:

Inxti do dr._ieoT.tn ilo Híiri-
co iln In-liiliurn. . .

Tnxn ilo (loneniiln iln llnn-
00 iln Frnnc'1. . .

1'nx* iln itriRi-nnln iln llnn-
co iln Allnmiiiilin . •

7:.t,i (lo dp.--ri.nto no mer-
widn «Io líOnrtioa " me-
703 .

UAMnlO":
Novh-YotI' sohra Lonilros,

rt vlpitn, pn. Iib. . •>
N*ovn-Ynrk snbrn Londres,

n nn i1|V tio» Mi. • •
l.lslion snhro Lombos íi via-

tn, |ior mil ríli . . -
.'nris sobre Lon (Una rt vi***.

ta, pnr l.li(Icnovnsobro l.niiilrav" via-
In. por lill. • • •

Mndrl'1 snhm Lonilros il
rlsth. pnr l.h.

I'.irl" «otire Itnlln, 1 vlstn,
por loa llrns .

Parts lobrí* llespnnhn, rt
vlnla. pnr SOI posoins .

N'ovn-York nohm nnrllm, il
vl-tíi, por 4 mnrnoFt. .

5 ltilfi 0*0 IS ll|lfl 0f*J

4.75 75
'.72.00

Ti. ll|lfl

«8.12

no. 7.1

2.1. ii.

01 lia

DiW. 01

71 7(8

4.7.1 7fi

*.72.CO

C5 lIllO
'.'S.12

80.76

sn.M

91 l[!
'99 '11 I

71 7|

Titulos brasileiros
Apólices Kodornoj, 1869
iCfi

1'Vilernes 1805, o Oif) , . .
Fiinillií., r> 0|fl
Fnnillnir, 101*'•'iinilliii*, líioa, r. n-o . , ,
I OrO Cnnvcrflln,. 1010 . .
0(0 tnos . . .' . . .

«iln Pnulo, imi ....*"!ln Pnit'o. lano ....
«,1o Pnulo, 1001 ....
-«•So Pnulo, 1018, r. (ljl . .
lllo «lc .Innniro Mnniclpnll-

«lailor, OiO
Ilnllo Hnrlinnlir, IUO.-, r, 0|0
lif.ojmldinH (fniUvuv Co>

l.lil. Ktnclt . 
'. 

. .
nrn>lllnn Troclion L. k P.

1.1*. Klock Ord. . .
S. Pnulo Rnllwnv.o. Md

Onl ...'.. . .
Rrnsll Rall.av (Jo., LIM.

Ord. .....
Dumond Colfcn (!o. Lld.

— 1|3fl|0Ciim. Prof. .
Uon.olirtftrto'»! 1r.Rlc3.-09 il 1-1

0(0, ox-Jnros ....
Moilco Noith IVoBlcrn llnll-

wnr flo.. f.lil. (»nl .

em Londres
liontom Antorlor

56 !|8
71
01 l|«
88 1|l
Rt

. Kl, tlü
70 1[l
8!) "|t

00 l|l

85

87 Sll

62

101

7't|8

0

68 1|S

4 l]2

56 ll!
71
01 l\t
pn l|l
ai
55 113
70 l|l
RO 1|!

(10 111

8'.

07 0|i

62 1)4

101

7]B

7)8

68 »|«1

112

Bolsa de S. Paulo
OFl''H[l'l'Aa EM 9 DE AOOHTO

1'iimlOK iiiilillron:
Apólices do KüInilo.S-itlfl.n séries,

or-inrns
Idem dn n.ns írlo, do 600Í . •
Idcm, 7.n 6 .O.n sírios .. . •
Idom, lO.n sírio ....
Idom, Auxilio Açrlcnln, R nio .
Idom. dn Ilnifin. 5 ojo, ot-jnros

I.olrn*»
(Jnmnrri do S. 1'nulo, O.o (Vlndu-

cio) . ...
Idom, l.n emlssfln . . .Idom,, S.n omlusSo . . .
Mom fimTir->í»tlmo dn (018 • ¦
Idcm, n no dias ....
Iilom, ompicstlmodc 1911 , ,Idcm, n 80 *Hni ....
Hnmn,rn do Anipnro . . .

„ . Arnntqunrt. . .
„ „ Alllinln . . ¦

v Annriiiolí-i a ,
Arnríva •
Arhri. •
Rnrlr .
líniin.

liotnentu •
Hnrrolns .', llnmpln-8. •

', Crnzoiro «. •', (J-ijiiTii .', tlnplrnry .', Oravinhos *
', Orlandínj ox-juroa .

Cnçrninvii. *
,. .Sonn Nogrn .

¦¦ K, Iformo #
¦' Desc.tlvfld*' •

K. s. dn rinhnl
« l''"xinn
» ., Itlliolrflo liclo, ox-j.

S.,Inflo dn Ron Vlstn
S.,losínlo Hio 1'nnln

ri. .íncareliy . .
r ti, Slmflo . .

1'linclcnbii. . .
., PctJrclrn . • •

1'iinssiinuiign , ,

Vendo- Uoinpin-
dores doro»

94M0O0

_ prr*nn(
!»ooír»**x:
noor.ioio

BI0?00O

so:oo3 (18H00

79'SOO
80«600
891000

78'60,0
7it!» on
87*500

_ pn»(ion
70'í00— oo$ooc

50*000

80Í0C0
9 ty?!"

no '(.oo

70WJ

rísooo
28»0M
96 Ií0'l
65*00'.
nfiWOó
optoo •

8(1'00 1

ÍO^OU1
0ÜII00
8.' I>()('0

no: om.
70100
85'flOil
Oi 1000
.51000

— 105!0(;0

00'000
10-luv,
801.00

» 8. JoiA dos 0_mp»s
_ Porto'l'*oll«Uhorolit, • .

8tn.nHadoP.(lnM*." 
niholrto Bonito" 
.Inhollontinl, . .
JurdlnopBll» • •
Itapetenlng» • •" - ItapIrA • -*"*, •" 
lliltlnRn • « •" Itnlln Ki» • tItniror»v». * •" OunrntlnW»«,»)*»W..'"
Mofry-inlnm . •

- :;, Llmélri. . t
n I.nronn > • t
t It-rin-o • . •'

Itapolis , • •
.*" I-Arnpav".. . .

. Snllo do 110 . •
lllo Proto. . .

•» Tn(iunr»tlHB« . ¦*'
¦ Ttoiô. • >*. .

.. Tatuhy . • •
. PlndnmonlianKftba ,
., Sorl6nzlnlio .
„ 8. (Inrlos. .
ii ti. (!nu do lllo Pntdo
„ ti. Mnniiol . ,
,. Mnlt.ln . • . .
.. ItlnoAcn , ..." i
,, S. .InRo dn llooalna

.Inlul. • • •
., «. Podro .

¦tniirns
<!ommcrolo o Indiistrin, ox-dlr. .
Hnlío dn H. Pnnlo •¦.".'.
K. Pnulo, nx-dlf
tdem, n an «Uns ....
Oommorolnl dn Eslndo do 8.

Pniiln, eom 60 nio, orJir. •
tdem, n no dln» . • •

I OIIID-Illlll».
''nnllnln, ox-dl»'li1en<1o • •
¦dem n .80 «lln. -. ¦ •
Mo.ynnn, ex-dWldomlo . •
lilntri. n 80 dln« ¦ •
'nlclndnrn Prodlnl . . •
MblIiòrÁrnònfoM do S. Paulo •
l.tpm, a nf> dln' ....'¦'sliniln do Korro Pcrdn-Pirnpor»
TnliMilinnlnn RrnRnnlIpn • •
\iiUirnl|*Qn .....
ivlõrthnnlen dr* S. Pnulo . ,
¦'íitiMilfi dó •¦*•(¦«.,ror». entn .10 0(0*
ííornl (¦** \ii.ortiovpt-* *
' luomnloRinplilo.i I!rn.»llolra. ,
f-rn-it-otrn do Mclnlhirfzlit .
'•'iiiinlnnlrn Acini i* KxüoIIos .
i'.nnii.l'ilrtní-í" . * *
'«nl-tr. Mnltin . .
K. Pniiln AlnarRatai ¦ . ."nvii 'rtionlr*- • •

¦ilíílo iln*« W-ffliiínlorfifl. . ,'¦•\ Kcrrn nrtnrndo . . ,
l'*nrrn n l.nr Knrto do «. Pniiln ,
¦"in. Únnlfinnrrt ....
|'nnldn<i f.nbor • •
¦*. n Tffldo-i — (.(•or!;l']f_ « .
"no. Knrdv
'¦nlnlio c-inílsln , • •'
Mp-svÀrin dc 'IVhtilòi . . •
•'ninnincin Itoilolpho Ureipl
•-rftiili-Trn «'c Pociiro.-t.Tnrri -tOOiil
i'«lti'i l*.|lir> - ."Uinfll f.flmln •

nrhimr*-* Oinlç ....
'•>|ir1níi'iorf. do Pnnol . . .
-¦•.iptf.Mtrítr.rAplitcn nrir-ürln
Wl.liMli.ln .
•¦Mírnr.npj. Pn-*torll oxrdivldendo''•tnliqhi flp Drofírtl" 'Int.*
V"rlonl,i Prinllsln.•,í>p. Anonv. Ci\*n Vnnon.on *
\rni.i7i*i*q flnrnp.1* do S. Pnulo"*
l.n-. o KnTí-ri do tlnhrt i
(J/lICAdo tínríin ...
"olliorninon. do Poços dc Caldas
i.ltr*"in-.l*.n ITnrtmnpn. . *•**•. Vp\\\n íiovnz ....
Fíinril P.iMUstnnn. • •
(Vntfnl dn Arronron-' Oérnoa .
Vidmrin Snnln Mnrlnn . ,
^"¦iiíi p I .tir dp Moc^-mlrlm •
**i|Kii»hnnn Pnnllsln

ndiiRfrlíi*- Toxtlfl • ¦
l.lth. MíiTllini.nnn .
límnro.ii líydrn Kloclricn Sorra

i1>. (-n-j-ilm •

OírSjcníiircti

AniiHclIen Pnnllstn • • »
WrirnriMnrfl. 10 0(0 •
Vrarannnrn s OjO .
"•iruu o 1"x_. Moey «Ias titules,
tirun d Kxc. Rnltn do llll
\_fill o I,p7. dp Mncv-tnlrim »

fiiiv o Fr. do HllioIrUo Preto .
Akíii! o Exirotlos de llniinl ¦
¦Vr-t-lriPorri do Sotln . « •
"•íripn Ilniiln
¦.'Iiímlpn ¦níli.ilrlf.l • • •
(lortiimo Anin Hrnnon . .
¦"nmnlnplrft do Atrims o RxupttÕI
('nmnlnolrn Tniccío. I.iu ) P.árçn
1'lmnrciih Ilvdro Eleelricn Sorrn

dn íTopftl.nn •'•'loolrlon lllo Clnrn
I<n7 r Porçf. dò HuriHniruoti »
l'nrçn n |,nr. S. Vnlonllm . ¦
Mnc. Ilnrdv
I.nr. o 1'nron do .Inliotlcnlml •
f.m o |.'nron do Tlolí .... . .
I.ii* o 1'nron lln Vnnln Urus ¦
Uoridlnnnl Pnnllsln . . •
"-(p.fitrictrindá do í*onimha'« _
'•'rnncnnn do RIoMrloldnilo .
'''nhrll 1'nnlislnnn. .
Prnililfllns Pliimlcn? li. ("nnlrni.
'od. p Oommproio Piisn Tollo .
l'"nroii n l.uz iln KllioIrSo Preto .
Vldrnrln ¦".inln Mnrlnn • •
'¦'errn Esmaltado Rllox ¦ .
Luz o Fnron dc .Inndlnliy . .
I.nnlfioio Knwnrlo.k . • .
'•'slrndn do Eorrn ti. PnulO-HOTBj
«oclõdndó Annnvmn "O Eotado

do K. Pnulo' ....
Idcm n 88 dln» ....
l"loclrlo.n do Ho.oilntirn ,
l'"oron n Luz dn nhornhlnha ."•'¦IcotTioft «. Pnulo o Rio . .
%nrt o At.rneeríns • •
l''ntir:nndnrn ilo Pnrnrusos , .
S, Mnrllnlin . . .
IVIpnlionlp.i do K. Pnulo • •
pnslnrll dn Alcrradlnlio . .

¦InomrttocTnpMfíft BrHfiilolrR
'¦'nron n (.ur. N'orlo do «. Panlo
Snnln llnsnliu .
IVnooílo, l,nz. o li'orcn Mclhorv

inonlns do Pnrnnnpnnomn ,
Vlnefln >*. Pnulo-Mnllo (Irosso .
Pnrnhyhn do Norte . ,
Mcllinrnmenfos de R. Pnulo .
Melhnrnmcntos do Pnrnnanua ,
^olliornmpntoo do Pnn.ni.-t .
Mollioriimoniopi do 8. .Inflo* *"¦ncinnnl do líslnmpnrln . .
'¦'nron o l.ui do Ara.unry . .*-:oc. ("nsn Vnnordon . . .«. Horunrdn Fnhrll . . ,«nlln |."nlirll ...
Cnloiuln Itoclin •'-.'.'.
Puinltl (Irimlin . - ,
Industfliil do Gunmllios • ,
ABrlonlh s.-min llnrharn . ,
EloolHõláhiln do llnuni
Pinhal Knlirll ....
I.U" o |.'nren do Jnlui .
Industrial Monynnn du Tecidos .
Tcoiilfi* S. Jo.lo .

*0*O00

65*fl00

«oêõoo BlÜÕOO
70*000

' _. WÍO00

- »»ooo

100*000orwo
. 4IWO00
¦ «OfOOO

70*000
60*000 20*08(1
SOfoOO 70W0fl

«otooo
IWíOOO 7'H000

90*00''' 741000

47IÍO00 4Õ6ÍOOO
81*000 28*000
70(000 07*600

I.B7O00 I6.F0GO

848*000 MOtOOO

380'000 26S'000

180'OOn
9.1000 67'OM

2001000

i65'r»"o

ísoiooo ínoiooo
"wiõoo Z

s6a».',oo —

250»(|(l"
355*00*

26Í008
640*00.1

80*p0!)

nootooo

88'OTO

2251080

I6n«,n") 180'co:'.

_ 50J.00

Z

IWOO:

40,00*

100

100

S0

100

50

25

100

11

100

300

84

270

lotnui da Gamara dâ S.
Pnulo, emi». de 1918, a .
Iclins da Câmara do S.
Paulo, omp. de 1911, a .
lotnui da Câmara do 8.
Paulo, emp. de 191S, a .
lotrns da Câmara de 3.
Paulo, omp. do 1911, a .
lelron da Câmara do S.
Paulo, emp, de 1918, a .
letras da Câmara de _.-
Paulo, emp. do 1918,a .
Ioti-fin da Câmara de Mo-
coca, a 
letras da Câmara do RI-
bclrílo Proto,- a . . . . .
letras da Câmara do RI-
beirão Preto, 
letras da Cnmnra do S.
Mnniiol, a' '. ¦

«ANOOS
aççC-s do" Banco Conií^
mercial; do E. de S. Pau-
lo, e|00 o|ò, a . . . .

! .OOMPAMUAS
acções da Citinpanhla Me-
lhornmentso:'do 8. Paulo, a
ac(*i1.03 da'Companhia Mo-
Byana de È. (Io Forro, a
ÍioqBos da Companhia
Ferroviária S. Paulo-
Ooyaz, 

791000

TB9000

79*000

79»000

70|000

798500

788000

. 8T9000

878000

75*000

140*000

88$000

830(000

«0(000

^^^^t£m^--__________|| DR JQSE. p*EDADE
Escrlptorlo de advocacia de ICarlos de Campos *

Syh_io de Campos
Praça Antônio Prado n. 13
•Umbu *Hnr.lol.o -. — (l.o nndar)

.ol-i-tun—

Subscripçáo
Acha-se aberta'uma subscrlpi.ilo popu-lar em favor do infeliz sr. Alfredo Ze-

minghln, cinprogàdò da InBloza, quo, do-vido a moléstia, teve do sor operado o fl-cou Impossibilitado para o trabalho.
Está encarregado de receber as espor-lulas o sr. Raphael Zumlngliln, t.lo co-nlmclilo ontro nós.
RocommõndamoB o sr. Alfrodo ""cinln-

Khln a todos os phllantliropos.
•nt-a-t

Bolsa de Santos

Í20IODI 180*0*0

1'0'fOO
_¦ 60100C

051800 ÍOfOoO

doíoo:;

?o*noi siw)
205íoon lostm.i
05*00") 86*001

00»000 50*r,08
95*000 87'00'
ocçcoo «ornou

Í5J0O0 8_*00.-i

BSíooa

841008
80I0C0

8CW00 78t000

401000

76.$í:00 72MO0

soíono
601000

180|000 120*000

85ÍOO0

80*000
80Í0O!'
.101008

71*000

11M0OO
BB.OC0

60*1-00 761000

ootooo
65ÍO00
76*000
65*003

Valores da Bolsa
FUNDOS PÚBLICOS

Transa ecoes reallüadaa hontom, na hora
ofricinl da Bolsa:

(i apólices do E. «le S. Pau-
lo, 10.a sírle «le 500$, a 482(500

2 apólices do E. do S. Pau-
io, lO.a serie de 500(, a 482(500

300 letras da Cnmnra de S.
Pnulo, emp. de 1913, a . 79(000

150 letras da Câmara do S,
Paulo, emp. de 1913, a . 79(000

BANCO

.F.ICRTAS

Camliln
l.nlrns pnrliciilnrc», a 6 dlnf» ,
Loiras nnillculnrcn, n RO dias .
l.elrn* linnonrlnn n 6 illnn •
loiras litmonrifi. n ftfí cl.nn »

Franco ouro : fiS.»!.' A pnllon' r
ímiirontlmo «rxlornn «Io Ibs '

1 r-.onn.no''-"--*
Ralado do H. 1'nuln, fl.n n6rlo
P.slndn do N, Pnulo, 7.a sírin
lísliidn dn K. Pnnlo, P.a nírlo
Fnlndn de;S.'.Pmilfi, ü.n nírlo
Pintado do "*. Pnulo. i/.n sorlo

Plolras :
(¦'amara Municipal do H, Vicento
Câmara do S. Paulo, f-mpros-

limo do tílll •
¦'nmara do 8. Paulo, ornpros-

tlmnilo 1616 . , . ,
Cnlionliiro* - *-v; , '

looclaiçom do Soda llnlo-llraul-
lolrn. ... . ,

'"entrai Armn»onn C.orncn.-"nntluta do llntiihoOcü Roono-
mloas .

Aoq3o-i
rnmp. ^iinllüln do Tccclnecm
(.rimri- ItoTtolmlorri -rln Kaníoi
Ito.nhn Hantl-itã'
1'iiMtnrll do llihoirüo 1'lro"
ròihpahnln Paitll--tfl flo Arma*-on» rinrná» - .'omnanhiíi (Tcntrftt iiii Arma-¦zoni fiornp'* ....
ílomitanliln dn IVipa Snnloi .
QnmnHiitiio Paiíllsjri ilo Viai

FcrroM o Fluviaos.
(.'omn.-.nliln Moer«-nna do Rstrn-

iln-» »lo Forro o Nnvcenr.no ox-
illrlllòído ...

Companlila l'u_llsl . .
( ompnnliln 1'nnllntn do 'l'omii

o ("nlnnhncSn. . . .
Uompnnliln f.hlmien o Aiçrlcola
Snnllnin

foihpiihliin Hnnll.ln dn liorda-
do-

llomnnnhln línnnconiloia o [!o
ncflolndorn de CnfA, 8 n|0 .

tlompanliln Hnntlsln do Drocn.
(lompanliin llniitn do Trnnspor-

foi 
(.omp. Conslruolora tio Santos

l"nl roRisIndn a ronda, no dia 8
1.11» ra 
l'*rnnoo> , . . . .
Marcos .....
1'i.icudos . ... •
Cos.ilni ¦ . , . ¦
l.lran . . . . . •
Dollam ' • . . • .

Vend. Comp.

13 itil6 13 Hi.
12 38'S" 19 S|4
M 11|16 U d|4
13 U|16 12 8|4

975Í000 060*00"
Ii76*0"0 96OW00
(l76»00O IWOÍOri)
675*000 660W0O

6010OO —

60(000 -

801000 78*001

85*000 801000
801001 80(000

916*001 165100

2t00.}000 116001001

íooforio
175*001 1.10WOO

3451000 auiooi

"531000 0551600

911000 -

100*0!» -

00*001

lo corronto, dei
22.010-0-0

225.(ICO

HA _______________« ____!

J BENTO VTDAL
4
4
4a

LUIZ SILVEIRA ^
í'WOUj_UON ^

^íe-A-RaadaQnitanda-ie-Al^
J Telephono n. 2.628 t

ADVOGADO
Escrlptorlo, rua Libero Badarô, 119.
Caixa pontal, (105 — Telephone, 1031.

S. Paulo

Ej_DIT.A_HS

111PIII'
ra

AVISO
As contas de publicações do

jornal «Correio Paulistano» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
unico autorizado para isso.

MOLÉSTIAS OAS CRIANÇAS
Dp. PA_3LA PERUCi_E

(l'.HI>Kl'H-|-|T-)
Com pnilloailacllnioadoprof. Hutlnol,do 1'arli
CONSULTOIUO: Itua Dlrolta a. 43, das 8 ás'. — Tolephono n. 5,022.
RliSIDHKOIA-t Avenida Paull.tii u. IU. - l'o-

Icphoiio II, 11.841,

¦ioc. 4 -__*_•

16.786

Bleaidiiiiciitos ílscaci.
SANTOS, !

Tapei . . .
Ouro , . 

'.

Consumo . ..
Estampllniíô
Verba. . . .
Tológrapho .
GuiaH . . r
Licenças . .

..y.l^ANDEGA

. I. . -. . . ..
. */'í«*!.'. '.''. .
•_*_ •')*..• - •¦

9 r.: 9 I r. $ 3 -11
42:379(178
12:717$CC0

510.000
137J440'*' 205J040

120S000

Total ....... 162:045*259
r.oiuliiH desde primeiro do

rnox  1.339:202$040
¦' Recebedoria

K-portacío Paüll-ta . . 120:367.310
l--POrtiii;"io Mineira .... 25:217$371
Exportação Paranaense . 351$000
Expediente 159$000
Impostos 9315340
Estampllhaa 365200

Total  1GG:0"3$021
Caf'*' despachado

Paulista 36.850
Paulista (baixo) —
Mineiro 7.607
Paranaense • , 160

Total 
Renda em francos

Paulista
Mineiro

44.613

184.284
22.821

Total 207.105

Secção livre
DR. MELCHIADES JUNQUEIRA

Medico
Consultório, n. Libero Badarô, 62, das

3 ás 4 horas da tarde. — Res., rua Mn-
jor Diogo, 8, Tel., 4.146.

I ? ¦—

João Marins Flosi
Apesar de teres commottldo uma gran-de falta, teu patrão esta prompto a per-doar-te, oomtanto que voltes para a tuacasa.

. Serás ainda admlttldo no mesmo em-
prego.

R. Flosi.

OE CREDITO HYPOTHECARIO & AGRICiLA DO ESTADO DE S. PAULO
l-.UiA-VCETE KM .*11 OE AVÍAIO DE 11(10, mCLUINDO OS DAS AGENCIAS DE SANTOS B RtBEmAO PRETO

"-.ccionlslas 
..:.'.

-"rciiilo de reembolso , , , ,, ... ,
ÍDIfferehga de amortização ... .• >,¦ ,
Títulos descontados
Titulo.*] cm cobrança por conta de terceiros

Contas correntes garantidas:
a) s] liypolhecas ,
b) s| hypothecas e outros valores . .
C) s| !ic(j0es .;:.;.
d) s] letras e outros valores , ,. rs-, :.:
e) s| penhores agrícolas . . . . t.
f) sj penhores de dividas íiypothocarloa

Empréstimos hypothocarlos 1 ..
Valores pertencentes ao banco .• u
Propriedades ruraes _ , . ,. _
Immovels ....,-, .• :,
Acçõea em cauQÜo , ,- -.r 5
yalores depositados .. ^ ,¦ r« it
Valores em caiiQllo , .,: ,: ,: :,
Hypolliecas ruraes ,_ *. y :,- ;j
Hypothecas urbanas , .: .. .-_ K
Penhores agrícolas , ,• . r,-
roíihorcs de dividas hypothecarlaa
Letras e outros valores , . ,r r.:

Diversas contas . . .¦ -,. •,-
Correspondentes no extrangeiro .
Correspondentes no pala ,. .
Caixa . » ... .- .. .1 .

¦^?^^^^^*w*MM**"*ac**ll???*Blg**!!**l™**MlJl!rTrtIZ~"_ u»rr_M_i__—-——^^^..^^

AOTIVO
PASSIVO

***"— '
m

I. 431:211}..11
33r.:209}300
431:1CC$72(I

44:314}850
8.709:302$233

64:969}GOO

.01:115.00(1
48.202:057.280
4.279:795*000

18.637:803}000
466:878.080
62:000)000

Total, ns. v :»: '•"]

8.172:050}000
4.241:302}740

811:1315000
106:000$000
861:8515329

12.016:2345088

16.492:5795562
620:6005000
433:1125377

1.949:4645816
89:7505000

8:7505000

72.599:1425800

527:0185240
104:8205468
269:0215840
188:027)092

114.880:8675346

Capital acções . ... ,¦ ,, ... .,. .,.
Capital obrigações _. . , :,. .,.'¦ !*,
Fundo do amortização das debentures
Fundo de reserva .. , , , .,,
Lucros suspensos _ x .1 .: «¦ -,; ft.
Contas correntes ... ^ ;.: -,. ... 'm
Pequenos depósitos _. ^ ¦,. _, _] _.
Depósitos a prazo fixo . . ,- .¦ r_
Credores por títulos em cobrança -,. a,
Deposito da dlreotorla ... -.- . »' 

"'"•_'
Valores pertencentes a teroelrog •_ _,
Garantias diversas ^. ,„ .„ T ...Diversas oontas 4 _: ,. ,. àn -w: ai

6.860
22.822
1.117

167:
1.249
T.012:

486
26:

861:
89:

3:
699
188:

T3

0005000
6465000
3645000
9925500
6665117
6545843
4485904
9075900
8465829
7605000
7605000
1435300
7065962

Prof. 4.1-toton-rt
GRflPSOfaOGO

Con8_ltado por voltos eminentea do
Brasil o da America do Sul

«« Con8alta dan 18 ás 17 horasRna Araújo n. 10
IEIjEPIIONE, 48.B3

/remédio^
g DE ABYSSiNIA \/EKIBARDl

m jm Pt, Cigarros, n
m Folhas para fuma*. Vli Soberana contra m

1AS7HMA.I
11 30 A1.HO8 de Bom Exilo. K?
w. Med. Ouro e Prata. ájf
^ B, FEÍlHÉ, BI-ITTIÈRB & fl* W
^k t,nuDo_"inli B

^*ÍCb 
PAWZ <£?&

—-«*-*-{_»—

\. I B. _flCÍB___l
Mtiiffl' flfi Bsieficicii

CONVOCAÇÃO DF, CaRDOItIOS
l''iill(.'iiclii ilu Jorge Cnsscli & irmão

O dr. João Baptista Martins do Monj-
zes, Juiz dc direito da 2.a vara commer-
ciai desta comarca do S. Paulo.
Faz saber aos que o presento edital vi-

rem que, tendo a firma falllda .TorKe Cas-
seb o Imiüo, representado a ealo juízo,
pretendendo de seus crodores uma con-
cordata, mediante 2 o|o sobro a Impor-
landa dos respectivos créditos, a prazo
do 30 dlaa da data em quo passar om
julgado a sentença de homologacjuo, me-
diante plena o geral quitaçio, polo pre-
sento convoco os credores da falíencia
para reunlrcm-se no dia 11 do corrento,
íis 13 e meia horas, ua sala das audlen-
cias do Fórum Civel, A rua do Thesouro,
n. 2: H, para conhoclmento dos crodores,
mandei expedir o presonto, para sor pu-
bllcado na fôrma da lol. S. Paulo, 2 de
agosto do 1016. Eu, Auroliano da Silva
Arruda, 4.o escrivão, o subscrovl. — .ioilo
lluptistii Martins ilo Menezes.

PltAÇIA
rrel'«*lliira Municipal

Faço publico que particulares manda-
ram recolher ao Deposito Municipal, sito
a rua do Gazomotro. por lntraccao do
art. 79. paragra.pho l.o, do Código do
Posturas, um burro e uma besta de pei-
los côr do de rato e uma besta de pello cOr
do cambraia, que serão levados A praça
no dia 12 do corrente, as 7 1*2 horas, pro-
xlmo â porta do Almoxarlfado Municipal
A rua 25 de Marco, si não forem retira-
dos pelos respectivos proprietários, pa-
gas ;is importâncias das multas e das des-
pesaH do Deposito,

Directoria de Policia o Hyglene, 9 de
agosto do 1916.

O dlrector,
A. Costa,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concertos dc passeios

Faço publloo que. nos termos do Ctp.
IV do Acto n. 769, do 14 do Junho de
1.15. e dontro do prazo do 15 dias, lm-
prórogavcls, a contar de 10 do corrente
mez, devera o Banco Commercial do ti.
Paulo concertar o passeio estragado, na
extensão de 3 metros, na rua 15 de No-
vembro, em frento ao prédio do sua pr.i-
prledade, n. 38.

No caso de serem concertados os pas-
seios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, devora o interessado com-
muni cur isso A Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communlcação",
ser feito o cancellaiiiento do imposto de
20 ríls diários por metro linear, a con-
tar da data du conclusão do serviço.

¦ Esse imposto não compreheiida os pos-
selos concertados dontro do prazo do 15
dias, acima referido. O proprietário «5
obrigado a manter os pusselon om bom
estado do conservação, sob pena de pagar
o referido Imposto.

Directoria do Policia o Hyglene. 9 de
agosto de 1916.

O dlrector,
Alliorlo «lu Costa,

De ordem «lo (..\mo. sr. presldento, con-
vido todos os òxmòs, srs. sócios "BEM-

FEITORES", . " BENEMBRÍTOS 
'¦*' 

e
"CRUZ DF HONRA'.' para a reunião do
Conselho Deliberativo a realizar-se no
domingo próximo, 13 do corrente, pelas
13 horas, no Salãn das Sessões ilo edifício
social.

ORDEM DO DIA
Discussão e approvação da reforma dos

lüstàtutos.
Inauguração de retratos.
S. Paulo, 9 de agosto de 1910.

Arnaldo Lima.
Primeiro secretario Int.

Dr, Rubião fileira
Professor de clinica medica

üosidoncin: Rua das Palmoiras, 9.
Telephone, 1.813 - Esorlptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 hs.

Telephono, 4.50O

Exames no Gymnasio io Esfaáo
O melhor preparo para o: exames par-

cellailos que devem sor prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os de ad-
missão a qualquer anno gymnaslal, no
anno de 1917, da-so no Instituto de
Sclerclas e Letras, onde o cxcellento
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratleos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 âs 10
e das 15 ás 18 horas.

O dlrector — Luiz Antônio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

«_-«lH

PREFErrURA DO MUNICÍPIO
Construcção «lc muro

Scientifico.ao sr. Saturnino de Almeida
que foi multado em 20.000, do accOrdo
com os arts. 2.o e 6.o da lei 209. de 11
do marco do 1R0G, por não haver cumpri-
do a intlmação quo lhe foi feita para coi-
slruir muro no terreno dc sua propriedado
S. rua Benjamin de Oliveira, entre os
números 140 e 142, ficando desde jíi no-
vãmente Intimado a dentro do pruao de
des dias dar começo ao serviço, que de-
vera estni* concluído dentro do praio de
trinta dln.i, ambos, a contar desta data,
sol» pena de ser o mesmo foito pela Pre-
feitura, por conta do proprietário, com c
decréscimo de 20 o|o pelo trabalho de flj-
cnlIziiQuo e cobrança.

Directoria dc rollcla e Hyglene, 9 de
agos! o de 1910.

O dlrootor,
Alberto ila Costa.

IIDlTAL

Assoinbloa do credores de André Ineontrl
O dr. Miguel de Godoy Sobrinho, juiz dc

direito da primeira vara commercial
de S. Paulo.
Faço saber aos que o presonte edital

virem o o sou conhecimento interessar,
que, tendo sido por sentença deste Juízo
decretada a rescisão da concordata do An-
drê Ineontrl, negociante d» moveis, a rua
Conselheiro Brotero, n. 101, nesta capital,
voltando ao estado da falíencia, designei
o dia vinte o cinco do corrente mez, as
quatorze horas, para a assemblêa dos
credores, na sala dos audiências, no Fo-
rum, 4 rua do Thesouro. Convoco, pois, a
todos os credores Jã reconhecidos e os
quo porventura suporvierem para to-
marem parto em dita assemblêa, verl-
ficando-se os novos créditos e elegendo
so lliiuiilatarlo. Do que, para constar,
mandei expedir o presente, que serA. affl-
xado o publicado pela Imprensa. S. Pau-
Io, 4 de agosto de 1916. Eu, Antônio Lud-
gero de Sousa Castro, escrivão, o escrevi
—- Miguel de Godoy Sobrinho.

GYMNASIO DA CAPITAL DO ESTADO
DE S. PAULO

De ordem do exmo. sr. dr. Augusto
Freire da Silva, dlrector deste Gymnaslo,
faço publico que, nosta data, foram expe-
didos os boletins referentes aos mezes
de junho e Julli,o próximos passados.

Havendo qualquer Irregularidade na en-
trega dos mesmos, os interessados deve-
rão reclamar.

Secretaria do Gymnaslo da Capital, 9
do agosto de • 1916.

O secretario.
Armando Pinto Ferreira.
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Total, Uo, n 114.880:807.8.5
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S. Paulo, 8 do agosto de 1916.
jpHARLES BERTHÉ — Gerente.

B. a. ou O,
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COMARCA DE BltOTAS
Edital do l.a praçtv

O doutor Luiz Soares da Silveira, juiz
de direito da comarca de Brotae, etc.

Faz saber a quantos o presente virem
ou delle conhecimento tiverem que no dia
dezoito do agosto próximo futuro, ás tro-
ze horas, nesta cldado de Brotas, a porta
da sala das audiências deste Juizo, o por-
telro dos auditórios, Francisco Innocen-
cio de Almeida, ou quem suas vezee fizer,
ha de trazer a publico pregão de vonda e
arrematac-ri, a quem mais der e maior
lanço offereeer, os bens abaixo doscriptos
penhorados a Jose Alves dos Santos e
seus filhos Rosa e Joüo, na acção executl-
va. quo lhes movem o capitão Lourenço
Leonardo de Campos e Diniz Morin, cujos
bens süo oa seguintes: Quarenta e quatro
hectares e mil quinhentos e eineo metros
quadrados de terras, de que so compõe
o quinhão quo foi adjudicado aos exe-
cutados na divisão da Fazenda Gramma-
do de Dentro, desta comarca, e que divl-
de com terras dos quInhSos de Berto Luiz,
de Luiz Antônio de Almeida, o das Fa-
zondas "Ribeirão Bonito" e "Grammado
de fora", avaliado cada hectare pela
quantia de quatorze mil rêls, perfazendo
a somma do quinhentos e noventa mil
cento e sete réis (rs. 590$107); uma casa
de morada coberta de capim, em pesei-
mo estado, avaliada pela quantia de cln-
coenta mil reis (rs. 501*000); um pasto
em aberto em bom estado, avaliado pela
quantia de cento o oitenta mil réis 
(rs. 180J000), perfazendo todos os bens
a somma de oltocentos o vinte mil cento e
sete réis (rs. 820.107). B para que che-
gue ao conhecimento de todos passou-se
o presente edital, que será publicado e.
affixado na forma da lei. Brotas, 28 dc
julho de 1916. Eu, Emygdio Tourinho
Furtado, escrivão, o escrevi. Luiz Soares
da Silveira. (Estava eseripto em duas fo-
lhas do papel sellado, achando-se collodo
e devidamente Inutilizado um sello esta-
ilual de duzentos réis. Estã. ronforme ao
original, do que dou fé. O escrivão, Emy-
e_lo TourinUo Fiu-uulo,

KIHTAI,
De ordem do st*, prefeito, faço publico

que, pelo prazo do 10 dias, contados da
presente datn, se acha aberta concorron-
cia publica para a construcção do uma
galeria para escoamento das águas plu-
viaes nua ruas Ponto Preta e Chavantes,
atú a rua Maria .Toaiiulna.

Versara a concorrência:
fi) — E.vtiivnção dc terra, om valia até

a profundidade precisa, de acoOrdo com
a planta o perfil fornecidos.

b) —: Aterro por camada de 20 cms. até
completo recalque das terras.

c) —¦ Carga, transporto até 500 me-
tios e descarga das sobras da exeavação.

d)—Lastro do concreto de 1 de clmon-
to, 6 de areia e 12 de pedregulno de rio,
com 8 cms. de espessura, depois do com-
primido, sobre o leito das fundaçOes, re-
gularlzado o socado convenientemente.

e) — Galeria do cimento armado, do
typo o secções do desenho, devendo o
concreto ser feilo com 300 kllos do cl-
mento, -100 litros de areia e 800 litros de
podregulho do rio (sem areia); as arma-
duras serão de ferro redondo, macio, sup-
portando a experimentação normal a
frio; no preço do metro linear estão In-
cluidos o cuslo o a montagem das fOrmas
(coffrnges) o todas as obras até com-
pleta execução da galeria.

f) — Alvenaria de tijolo eom arga«
massa do clmonto e areia, traço de 1:1
om bocea do lobo e poços do visita.

g) —? Revestimento com argamassa
do 1 de cimento e 3 de areia, o espessura
mínima de 2,B0 cms.

h) — Grade de ferro laminado, do ty-
po e bitola Indicados no desenho.

No contracto a ser lavrado sorlo ea-
peclfIçadas as condições da construcção
nos tormos desto edital o da proposta ac-
celta, a natureza da obra, as épocas do
Inicio, conclusão e conservação, as pena*
do multa o rescisão.

Depositarão os concorrentes, directa-
monte no Thesouro Municipal, a caução
do 300$000, para garantia da asslgnatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
cello doverfi, exliilih* recibo da caução da
000$000, que serft depositada antes da os-
fiignatura do contracto, para garantia da
sua execução, de accôrdo com a tabeliã
constanto do art. 31, paragrapho, do
acto n. 899, de 15 de maio do 1916.

As propostas, com firma reconhecida,
som emendas ou rasuras, soltadas conve-
cientemente e acompanhadas do recibo
da caução de ,'IO0$000, aolma referida,
deverão ser entregues em envoloppes fe-
chados e lacrados, mediante recibo do dl-
rector do expediente, na portaria geral
da Prefeitura, até o dia 13 do corrento,
para serem aliortns no dia 14, As 13 ho-
ras, em presença dos Interessados, do <_ie
se lavrara termo nr-nla directoria.

Accelta a proposta, lavrar-sc-a o res-
poctlvo contracto, dando-se disso aviso ao
Interessado, que devora asslgnal-o dentro
do prazo de dez dias improrogaveis, hoIi
pena de ficar o mesmo de nenhum effei-
to, perdendo o proponente a caução de-
positnda.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de ti. Taulo, i de agosto de 1916,
363.0 da fundação de S. Paulo.

O director geral,
Arnaldo Clnti*a.

COMARCA DE «BOTAS
Edital de I.u praça

O doutor Luiz Soares da Silveira, Juiz il«
direito da comarca de Brotas, etc.

faz saber a quantos o'presente virem
ou delle conhecimento tiverem que no dia
dezesete de agosto próximo, ás treze ho-
ras, nesta cidade de Brotas, a porta ds
sala das audiências deste juizo, o portei-
ro dos auditórios, Kranelsco Innoconcio
de Almeida, ou quem suas vezes fizer, tra-
rá a publico pregão dc venda o arrema-
tação, a quem mais. der c maior lanço of-
ferecer, os bens abaixo descriptos ponho-
radas aos suecessores tle Antônio Pereira
dos Santos na acção executiva que lhes
movem o advogado capitão Lourenço
Leonardo de Campo;: e o agrimensor Di-
nlz Morin, cujos bens são os seguintes:
Clncoenta e cinco hectares e tres mil Ire-
zentos o dezoito metros quadrados dn
terras, do que se compõe o quinhão, qua
foi adjudicado aos executados na divisão
da fazenda "Grammado de fura", desta
comarca, e que divide com terras dos
quinhões do Pedro Barrarite, Antônio de
Oliveira, da segunda gleba de Modesto
Francisco Ribeiro, da segunda gleba da
David Buglioli e família o dc suecessorca
do Balduina Maria Branca e com u corre-
go do Abel, avaliado cada hectare por doa
mil réis, perfazendo a somma dc qninltcn-
tos e trinta e tres mil trezentos e dezoito
réis (ii33$318); uma casa de morada, om
bom estado, coberta de capim, avaliada
pela quantia de cento e vinto mil réis
(120$000); uma outra casa coberta de
capim, em mau estado, avaliada pola
quantia de clncoenta mil réis (iiO$000);
uma outra casa coberta de eaplm, em
péssimo estado, avaliada pela quantia da
trinta mil réis (30$000); uma outra casa
coberta de capim, em mau estado, ava-
liada pula quantia do vinte mil réis ....
(20?000); mil e trezentos pés de cafeei-
ros, ainda na cova, avaliado a cem réis
cada pé, perfazendo a somma de cento a
trinta mil rêls (130J.000): sommam todos
os bens a Importância de oltocentos e
trinta e tres mil trezentos o dezoito réio,
(833J318). E para que chegue ao conhe-
cimento do todos passou-se o presento
edital, que será publicado e affixado, na
Mrma da lei. Brotas, 27 de julho de 1916.
Eu, Emygdlo Tourinho Furtado, escrivão,
o escrevi. Luiz Soares da Silveira. (Esta>
va, eseripto em duas inibas dc papel sei-
lado, achando-se collados e devldumen-
te Inutilizados dois sellos estaduaes no
valor total de duzentos réis). Está con-
formo ao original, do quo dou fé. O ea*
crlvão, Emygdlo Tourinho Furtado.

EDITAL

SEGUNDA PRAÇA DE DUAS CASAS
O dr. Miguel de 

"Godoy 
Sobrinho, Juia

de direito da l.a vara cível e com.
mercial desta capital de S. Paulo

Faço saber aos que o presente edital
virem e o seu conhecimento interessar,
que no dia dez de agosto próximo vin-
douro, ás 12 horas, á porta do edifício
do Fórum Civel, A rua do Thosouro, o
porteiro dos auditórios, .Toão do Sousa
Dias Batalha, ou quem as suas vezes fi-
zer, trará a publico pregão de praça,
venda a arromataçâo, a quem mais dér
e maior lança offereeer, acima de sua
rospectiva avaliação, os immoveis adean-
to doscriptos, penhorados a Aarão José
Peixoto e sua mulher d. Bernardina Au-
gusta da Nobrega, no executivo hypothe-
cario quo lhes movo Affonso Senese, eu-
jos immoveis são os soguintes: Um so-
brado, n. 57-A, com tres janollas e umn
porta e mais um portão de ferro ao lado,
no pavimento térreo, e tres janellas no
pavimento superior do frente, situado á
rua do Bosque, bairro da Barra Funda,
frcguezla de Santa Céellla, comarca desta
capital, contendo no pavimento térreo
quatro commodos, cozinha, latrina, etc,
o como dependência no quintal uma co-
cheira nos fundos o no pavimento supe-
rior cinco commodos, cozinha, latrina,1
etc, medindo este prédio de frente oito
metros o, dc frente ao fundo, trinta *
oito metros, avaliado em l(i:200$000 para
esta segunda praça.

Uma casa térrea sob numero 59, conti»
gua ao sobrado acima descripto, construi-
da para dentro ilo alinhamento com ura
portão largo do madeira cm frente, con?
tendo 6 commodos, 2 cozinhas e como
dependências, cocheira, latrina, tanque,
etc, medindo de frente sete metros e
da frente ao fundo 38 metros, avaliada
em 6:300$000 para esta segunda praça,
perfazendo as avaliações oj.otal do vinte
e dois contos e quinhentos" mil réis (Rs.
22:5005000). E para quo chegue ao co-
nhoeimento de todos, mandei expedir o
presente edital, que será affixado e pu-
blicado na fôrma da loi. S. Paulo, 21
d. julho de 1916. Eu, Liclnlo Alvare_;
Pontes, escrevente, o escrevi. E eu, An-
tonio Ludgero de Sousa Castro, escrivão,
subscrevo.. Miguel iíq Gotloy Sobrinho,
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St.CRllI.1RIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS PU-

BLICA S
Dlrectorio «le Vlucíio

Para opplicação da tarifa inovei nas
estradas de torro de concesBão estadual,
observadas as disposicCcc vigentes sobre
a matéria, devera ser considerado, no
oorrente mez, o cambio do 13 (treze) d!-
nhelros por mil réis.

S, Paulo, l.o de agosto do 1916.
Tlieopliiio Sousn,

Dlrector.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Constru-j-jão de passeios

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS

Directoria «lc Vinçíio
PREÇOS DE GAZ

Tondo sido de 12 15|32 d. por mil réis
a taxa cambial sobro Londros. em 81 de
julho p. findo, o gaz quo se consumir no
corrento moz deverft ser pago pelos se-
gulntes preços, por metro cúbico:

Illuminação . . *.. . 303,15789
Outros misteres . . . 242,52632

S, Paulo, l.o do agosto de 1910.
Theopliilo Sousn,

Dlrector.

Faço publico que, noB termos do cap., _ irmnmn»» »,,,- « imi-m»
IV do Acto n. 769, de 14 de Junho del THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO

1915, o dentro do prazo de 60 dias, im-
prorogaveis, o contar do 2 do corrento
mez, deverão os proprietários do casos e
terrenos construir os necessários passeios
até ft largura do ! metros nas ruas Gene-
Tal Flores, entre ns ruas Solon o JavahéB;
Ignacio dc Araujo, entro as ruas Bresser
e Hlppodròmo; José Kauer, entro ns ruas
Joaquim Carlos e Gonçalves Dias; Bcuvc-
ro, entro a rua Lavapés e a travesso Joo-
quim Piza, o Conde de S. Joaquim, entre
as ruas Humaytft e Jaceguay, devendo a
pavimentação ser foilo com concreto de
pedregulho, com argamassa do cimento,
eyllndrado com rolo picotado, lendo tra-
çob para formar quadros do 0,m,50X
0m,50.

No caBO do serem construídos oa pas-
seios depois da, terminação do prazo acima
referido, devorõo os interessados commu-
nicar Isso á Prefeitura, afim de, verifica-
da o veracidade da communlcacito, ser
íelto o cancellamento do imposto do 20
réis diários por metro linear de guias as-
sentados, o contar da data do conclusão
tio serviço.

Esse imposto não comprchende os pas-
seios construídos dentro do prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os pnBselos, se sujei-
tnrão A fiscalização municipal e fts pres-
crlpções da Prefeitura, relativas ao ma-
torial que deverft ser empregado e a tudo
o mais que seja julgado Indispensável ft
•solidez e ft boa esthetica dos passeios, dc-
vendo para isso o construetor dar aviso ft."Directoria do Obrai com antecedência de
24 horas, afim de que sejam examinados e
acceitos 03 materlaes a empregar, sob po-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o Imposto, como sl não
tivessem Bldo construídos. Os proprieta-
Tios são obrigados a mantel-os em bom
estado de conservação, sob pena dc paga-
rem o referido imposto.

Dlrectorio de Polido c Hygiene, 1 de
agosto de 3 910.

O Direetor,
Alberto «ln Costa.

>

Directoria «la receita
EDITAL N. 15

De ordom do 6r. dr. inspector do The-
souro, foco publico, paro conhecimento
dos Interessados, que, do dia l!o ao dia
31 do agosto do corrente anno, se proce-
derft nesta Dlrccloria, â, ruo Libero Ba-
darô, n, 98, ft arrecadação a boceo do co-
fre dos Impostos do Industrias e Proíls-
sões corixsponãéntes ao 2.0 semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dlo 10 gosarão do
abatimento do 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, c, finalmente, ob quo pagarom
do dia 21 ao 33, gosarão do abatimento
de 10 OjO.

Purante o mez do setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos som abatimento" o sem niultu. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos im-
postos com o multo addicional dc 20 OjO.
Directoria do Receito do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 ão Julho de 1916.

O Direetor.
Dlni/. P. do Azuiiihujii.

MÜTÜA PAULISTA
RUA ALVARES PENTEADO, 30

FoUecinicMo
2.0 SERIE

Convido os associados da 2,a serie, aue
nfto tiverem deposito, a contribuírem com
11*000, nté no dia 10 do corrente, para
formação de novo pecúlio, polo fallecl-
mento do associado desta serie, o sr.
Joaquim Voz de Almeida Moroes, de Bo-
tucatu'.

S, Poulo, 0 dc agosto de 1916.

T>r.' Alfredo Medeiros,
l.o secretario.

Pequenos aimunc
GOiTlES D05 SflnT05

Jardim âe Académus
A' venda cm todas as livrarias e na ad>.

ministrarão do "•Sòrí.òio Paulistano". -"¦'
Preço. 3S000 réis; peio «Sorrcio. i»Í5<5o.

miuaçSo garantida, vondom-so: "Catin-

gueiro Roxo" a ?850 o "Jaraguá", do ca-
oho, a íCOO, o kilo, onsaccado, a dinheiro.
Pedidos a Manuel Eduardo Forroira, osta-
(•iio do Jussara.

CASAMENTO
Rapaz brasileiro, 29 anno*., de família

conhecida, formado nos E; Unido», co-
nhecendo multas Industrias o laVòurae,
desejo casar-se com moça que possa fo-
cilítar-lhe o emprego de suo actlvldade.

Cartns nesto redacção.
,T. .T. César

Vonde-so por proco de oocasíiío: 1 Lan-
daulct, torpedo, 25 lil'., novo, cOr verdo, 7
lugaros, acubiiinonto dn todo o luxo, lllu-
miiiaçáo completa. — Wornor, Hilport «4 0.,
S. Paulo, rua S. Bento, 10.-C'uix;i 111.

a

Artigos para pinturas
Acabamos do receber grande stock em

artigos poro pintura, como sejam: cai-
xos, tolas para pintura a oloo, tinta a oloo
o aquarella, verniz seccativo "Courtrnt",
fixallvo, oleo do ünhaco, pincéis, tinta
naiilclm, carvão o crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua do Olorla, ns. 8
o 10.

REU»

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Constrticçfio do ptu-sclos

Faço publico «íuc, nos termos do cap. IV
do acto n. 709, Je 14 de junho do 1916, e
dentro do prazo de 60 dias, lmprorogaveis,
v. contar de 17 do corrente mez, deverão
os proprlctorios do casas e terrenos con-
ütr.ulr os necessários passeios até ft lar-
rura de 3 metros, nas ruas Brigodelro Gai-
íão, entro o rua Lopes de Oliveira e a
alameda Olga; rua Seto de Setembro, en-
tre a alameda Olga e a rua Barro Fundo;
dns Porcos o alameda Olga, até onde
foram assentados as guias, bem como na
entrada da travessa Camaragibo, e das
ruaB Lopes Chaves o Lovrodlo; e no rua
da Moôca, entre as ruas Visconde de La-
guna, Oratório o Toquory, e Borra Funda,
em frente ft ruo Sete de Setembro, deveu-
du o pavimentação ser feita com concreto
do pedregulho, fom argamassa de cimen-
to, cylindrado com rolo pleotodo, tendo
traços paro íormur quadros de 
0m,60x0m,C0.

No caso do serem construídos os pas-
seios depois do terminação do prazo aci-
ma referido, deverão os Interessados oom-
munlcar isso ft Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communicação,
ser folto o cancellamento do imposto de
20 réis diários por metro linear de guias
assentadas, a contar da dato da conclusão
do serviço.

Esto imposto não compre-jende os pas-
selos construídos dontro do prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so su-
jellarão ft fiscalização municipal o fts
3>rcscripcBcs do Prefeitura relativas ao
material quu deverá ser empregado e a
tudo o mais quo seja julgado indispensável
ft solidez o ft boo esthetica dos passeios,
devendo para Isco o construetor dar aviso
A DIroetorlo de Obras, com antecedência
da 24 horas, afim de quo sejam examl-
nades o acceitos os materiies a empre-
gar, sob penu do serem desmanchados os
mesmos passeios o mantido o imposto,
como sl não tivessem sido construídos, Os
proprietários são obrigados a mantel-os
em bom estado de conservação, sob pena
do pagarem o referido imposto.

Directoria do Policia o Hygiene, 16 de
junho de 1910.

Pelo direetor,
Josó Gonzaga.

D. AMÉLIA CARDOSO AMERICANO

Luiz Americano e sua foemilia convidam
as pessoa** de sua amlzado poro assisti-
rem ft missa quo mandam rezar por In-
tenção do

D. AMEMA CARDOSO AMERICANO

na egreja do S. Coração do Jesus 110
dia 12 do corrente, sabbado, fts 9 lio-
ras.

ANTENOR DE CASTRO LELLIS

Maria José do Castro Lellls o filhos,
convidam todos os seus parentes o amigos
a assistir o misso quo mondam celebrar
na matriz da Bello Vista, no dio 10 do,
corrente, fts 8 lioras e mela, por olmo do
Ben pranteado esposo e pao

ANTENOR DE CASTRO LELLIS

doto do seu annlvcísarlo nataücio. Por
esse acto do cariãade, ae confessam éter-
namento agradecidos.

col»
ili*APPABKLH0S 

paro jantar, ineia por
lana, decorados com ouro, louça

glcza-, a 80' o loo»ooo, idom, paru chA o
café a 3o*, na liquidação do Bandeirante;
á rua do S. João 87.

tlIIIOÃIlAS 
do «ranito lii'anco,lngloz, para

--'café, dúzia 'I 5oo o d?' idem, para 0I1A,
a 7*, pratos a 7.Í, torrina-i í» !>>, bulos para
clni o cafó a d', idom, leiteiras o assuca-
reiros a 2;0oo : nn liquidação do Bandei-
rante, rua do S. João, 87..
•SSHRVIÇ08 

para clul o caio, turra cotia
l*" iuglc/.cs, i peças por ID ; louça os-
•noitada para cozinha; fôrmas para docose
ompadas; talheres. Tudo pelo custo o abai-
xo do custo, na liquidação do Bandoiranto.
rua do S. João. 87.

RATOS do porcollnni. lirancR, do Li-
inoges, du/.ia 18»; idem, chicaras para

chã, porceilana, a ld», duzla: serviços do
clià o café, porcollana cm coros a õo1; idem,
Fuyonce, cm c0rc3, paru café, 15 peças por
15»>; na liquidação do Bandeirante, run São
Joiio 87.

COPOS 
para cliops, 2$ a dúzia; idom,

forma barril, a 3;; idem, com pé a 5;
calicos a 3', íructoiras a 2!0oo, cstojoB
para mesa, troB peças do metal por d-f; na
liquidação do Bandeirante, rua S. Jofio, 87.

O Lance» Cooperativo Commerclal de
S. Paulo, sito ft rua José Bonifácio, 7,
8. Paulo, está distribuindo pelos se'iis ac-
cionliiins o interessados um libreto -'nll-
tulOdi) "Empréstimo.*» ti Lavoura", que
descreve o fornía dan operações do Ban-
co com o lavoura, Pedidos dos interessa-
dos ft caixa posta 11S2 — ti. Paulo.

IINSECTÍCIDÂ1

tÉSf
Com escriptorio em sua residência

ATTKKIIK A OIAMAílOB — Com-irii o vou-
do moveis o limiioTcIfi empicstlinos sob iiyiieitliciitiit,
acedia procurar-llo pura iomnr ciintn tlu prtiillos,
feüm dei ulugal-eis, proceder 11 conceitos o rccoboi
alugueis.

Tom O vcntlii alguns protlios, Inclusivo nm do»
melhorei palácios da. Avenida i'aullsla, bem cooio
divorsos ftiiciiilni», «endo umn do crinr, do primeira
oídotn, no Triângulo Mlnelio, cora casa parn resl-
doncln, ucrrarla, quatro mil Alqueires da leir.13 ili».
primeira qualidade, sendo 1.4'Jü de ínatluirns de» lol
o lnveniadas o í.l.ju do campos, nallvos pnra criar,
do I) a 4 ml! rojes, SOO i-nccns pnridns o couto e
lautas pnrn dar cria, cento o poucos poros, 4 enrros
com n tcspcollvn boiada o grandes qiuldas do águas
cm ilirtercntes lognios para tocar energia eloctrica.

Pora mais informações
Travosaa Particular da Travossa Mnniz do
Sousa, 11. d - - 'Cambucy) - -, SAO PAULO

Dentista
Numa dns melhores ddades do Esto-

do, Unho Mogyacna, o 6 lioras de S. Pau-
lo, vendé-so uni gabinete dentário, com
boa clientela, dando do 850$000 a 8()0$00()
rnensaes. Preço 1:500800o o mais infor-
mnçOes na caso CAHEN, rua de S. Ben-
to, 68-B.

Bem montada com 40 alqueires do
terras, mntto grosso, optima oaso do mo-
rada, 10 mil pés de café, muito gado,
criação do poícos, multo milho, feijão, ar-
roz, etc, Preço de oceasião, com o pro-
prietarln Antônio Ramos Leito em ti,
José doa Campos,

Verde Paris legitimo
para matar gafanhotos e *

outros insectos nocivos
Sempre têm em stock

LION & C.
Caixa, 44 5. Paulo

SEMENTES » FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes da ca-

piin CATTNGUl"IRO, ROXO, .TARAGUA'
o CABELLO DE NliGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência c
preços? E' lnoonlestavclmento
Barbosa, estação de Restinga,
gyana, fazenda da Matta.

Odorlco
Unia Ko-

isa
Especialidades cm luuutcigus, frios pa-

ra reposto, salslchuria, conscrvus, catas,
sardinhas, fruetas, biscoutos, rcqncljão.
qndjos, inoitiidollus o vinhos portli-juc»
zes.

Rua Libero lindarei, n. 101, telephone.
¦1172. Em frento ft Ciinmra Municipal.

JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA

Erigracla Maria da Silva, Maria da Pc-
nho R, do Castro (esposo o mãe), o de-
mais parentes, rigraflecem a todas as pe.s-
Boas quo acompanharam A ultima mora-
da os rostos mortaes de seu pranteado
marido e filho, professor

JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA

e, ao mesmo tempo convidam a todas os
pessoas de sua amizade para assistir a
missa de sétimo dia, que por olmo do-
qucllo finado, mandam celebrar, sexta-
feira, 11 do corrente, fts 8 horas, no egre-
Ja do S. Francisco. Por mais este acto de
caridade, se confessam desde Jft eterna-
mente gratos.

líKCISA-SK dc uma senhora ingloza, do
30 a dO annos, bem educada o instrui-

da, paro tomar conta de umo inonina do 5
annos. Exigem-so roforoncias. Dào-so infor-
moções n:i rua José Bonifácio, 32, do 1 ás
ii lioras da tardo.

PAETESRA
üluic, 1's*niiin de Andrade IViü-iieired»,

pnrlclra diplomada pein 1'lsoolll tio Jlinrmaela do ti.
j'i.ulo, cx- liitonin da iMntcrnielailo tlesln capita'. At-
ton leu cliiimiidos a qualquer hora. leesliltaicin e
consultório: ru:e Ueuorai t sorlo, Mi. TelCj.ih!, 5.250.

Pensão _Sra§iIeIra
llellsiuln líilieito coinmiiiilcii aos sou» frosuezes quo
tiiinslcilu o seu eitakeluciinciili» parn um grando
prédio no cenlto da cidade, junto ao largo da tié, ft
íua do Santa Tlicrczn, 23, ondo continua n recebor
hospedes diailos o pinsioulst.is ele mez, bem como

> u fornecer comida a domicilio 

?
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Especialidade cm tnmuloa do
mármore e granito polido on
tosco. Preços sem competência—r,—

exposição permanente i
Rua fiarão de Itapetlnlnya, 40

«MHs-inni e Eftèrlptorioi
= Rua Paula Sousa, 85 = A

4

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna para todos! O •mystorlo pl.otxi-

?r(iplilco! 
Novidade sensacional! Os jnor»

of. ((iu» rosuscltain!
Jlanliiii-.liot.oiuagíc é umo máchínà pri-

vlleglado do casa O. Contl o Comp., do
Rio do Janeiro, que faz photographias
quo cantam, riem, abrem o fecham a
bocea c os olhos como unia pessoa e.m
carne o osso. Novidade cslrauillantc! 3Cni
umo semanii, com o'emprego do *íim pc-
quono capltal de 70}000 ganham-se ,.'.';..
430,'000. A maior ppportunidado para se
ganhar dinheiro! Uma orlahç-a poderft
executar o trabalho com a máximo íóçill-
díiiíe. Manda-se amostra do pílotogra-
I»hln, livro do porto do correio, mediante
remo!*so~do 5*000. Com esto machina faz-
se fortuna com rapidez.

Agente geral ¦ i>ara o 3'!stado de S.
Paulo: Vlccnlo Innccco. — Rua S. Anto-
nio, 21-A (sobrado). S, Poulo.

Attenção
Um professor com longa pratica ensl*

nr. theorlea e praticamente allemão, fran-
ce=, Inglez, arlthmetlco commereial o
escripturação mercantil. Preços modl-
cos o optimos referencias. Dlrlgir-so a
Gustavo Luiz, travessa do Quartel, 9-B.

O molhor sortimonto no gonoro
Facilitaçüos nos proços

Marmoraria Peragallo
Rua General Osório, 143

Tolopliono, n. 4.212 - Si. VAKBM

ESTA' CONSTIPAOT?-"
TOSSE MUITO ?

RESFRIOU-SE ?
use aCAPIUNA
Preço de um vidro Rs. 1|000

Vende-so om todas as pharmaoias
DEP0SLT0S PR1NCIPAES t

DROGARIA PACHECO
Rua dos Andradas, 43 - Kio

DROGARIA BARUEL
Eua Direita, 1 - S. Paulo

Laboiatorio Homeopathioo
Alberto Lopes & Cia,

Rua Kugonho do Doutro, 2G — Rio

"A PROPAGANDA"
AGENCIA DE ApróíCJOS

Lima ã Comp.
Rn(a 15 de Novcmliro, 59-Soli.

s. PAULO
Telephone, 5885

Accftllíimos ítnnuncioB p»ra todo"! os JÕrnao5,
icvislas e íiiijiiocsiis do líriisll o Hilranjolro

Ferramentas, artigos para
constracções o pintura

Tramas, írmSo 8t O
Uua cto llicisoiiro, 11

tfS_8_B_aB

liiitis de escrínturas
Livro sen: CLAROS A ,'ciiei;

Eslft feito do modo que os srs. advd*
gados, eoücltadorcB, tabelllftes, commor»»
dantes, guarda-livros, etc, poderão ipl*:
r.utar qualquer escriptura.

LIVRARIA ECOKOMICA
Run Marechal Dcodoro n, 10

EM S. PAULO
Preço .: > -.- 0$000 — Pelo correio, 6$30i"

r _i____Ba__s_g!i^____g__a i s_! í_g__^E3_3ge__g___íi3____^
1 PROCUREM sempre os acreditados s

| PIANOS PLEYEL
j O* MAIS F«S.>L:I,.«.in!!*:N K ESBO.-cílt«'ft^C-V-TKS 1)0 5311 A»II» [|j

| JÜ EXPOSIÇÃO na CASA LEVY jjjjgg represEaitantcs no Estado ®
50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A Bj

uk^-biq-ue: B-STEl".!»
Modelos noroa o capric)ioso3 — Construcção esmerada.— Pioços sem compe.
iunciu — Acccitam-so cncoiiiiiieiidas para o interior — Venda «Io objeotol parabilhares — Conceitos — ICsccuta-so — " * — • -
toda elasso dc t5iíía,ho7dír1ocrci?caa;u Rna Brigadeiro Tobias, 77

*ijfeaAt_fe3_Sfe_â>Mfe'-«i"__bl_^

I

novas
Catlnguoiro roxo, legitimo, sacco do 1100

litro.»;, B?000, Cabello de negro, sacco dc
200 litros, 1G$000; Jaragua, germinação
garantida, puro do cacho, sacco de ÜOO 11-
tros, 7ÇC00. Pedido ao antigo o ntamado
fornecedor Josfi Mnrcellino de Agnollos —
Llnlio. Mogynnn.— lístaçrinde Restinga.
¦g ¦^PBM^aMW "kJJ-J^ççéttijJ»»^») MB ~U1—*U Mííl.. BBfl| Ug_C*Bt PjWj

AQ GATO PRETO I
Agencia de todas 1
*» as loterias •«? 1

RUA DIREITA, 57 1
Pegado á egreja de Santo Anlonlo |j

Teleplione, 4.269 È
S. PAUIO I

*ZmVmmWm\\imBmm*mKBS«mmmmmWk^^
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-SE FIADO
Casas o terrenos nu Villt. .Mii/./.d, sll.»

a 20 minutos do truiuwuy do Mercado,
passagem 9200 rs., Junto A Estação dc Tu»
cnriivy, -pouco niém do alto do SnnfAn-
nn, LOGAR IDEAL, ondo so podo mornr
o trabalhar ua cidade. Cusas do 2 com-
modos grandes c cozinha, num terreno do
lOxdO, parn serem pagas cm prestações dc
403300O mensaes, o casas dc :í eommodos
e cozinha para 45$000 mensaes, em cujos
pagamentos jó se acha incluido a amor-
liziu-ão dc cosi», terreno o juros. Terrenos
on» loios do 10x10 o puro mnlor metragem
a 200?, üelOS, 280Í, nao!?, «100$, 480$ o
(100$, png-avcls em prcs(ue»õcs mciisocs do
¦l$30O, r,l"200, 5S800, C$000, 7?7Ò0, 89200
o 0$200.

Trata-so com Henrique Mazzel, do 1 ás .1 da tarda "Travessa da Só

ii. 7, cartório. Teleplione, 3104, Peçam prospecios, envlani-so grutul-
tanicntc. Terrenos livres, cxlühem-so «locumentos do propriedndo dç

quasl 100 nnnos.

mÍWÍÈÊÊÊ§

jjSI____itíb«íK

.CasaW^fn

¦

Fazenda á vencia
Vende-se umo fazenda do caffi eituod.i

no município de São .Toão do Bocnlna,
distando 0 kilometros da cidodo e 2 da
estação Pedro Alexandrino, com 09 mil
p6.«i etc cuíó formados, sendo 9 mil do »l
onno!", c produzindo umo mfiàla. de 6 mil
arrobas, 8 alqueires do matto virgem, «ia
alqueires de terrenos cultivados, boa pas-
tagem, boo aguada, sondo a nascente nus
terrenos elo mesmo fazenda, casas pam
colonos, 3 ditas para morada, etc, por
125:000!jOOO.

com JosC Olympio de To-
Podro Alexandrino (linha

Para tratar
ledo, cotação
Douradense).

ii
MigTUBA_FERBUSINOSA 6LYCEBIHADA

Preparado pelo pharmaceutico ERICH ALBERT (ÍAUSS

Medicamento composto íiasraizes (fe plantas medlclnaes, ARRHEHAL, FERRO o GLYGERINA
Infolliual nara a PIIM lia Anoraia; Chloroso, Florea briinoas1, Suspensão

inifllllíOi üdld d ullltl Utl Irregalarlüade da nionstniaçiio, Colicas uto-

ritiíis, IIt-niorrha{{iaa uterinas, Dysnopsia, Fastio, Euíraqucciinoiito pulmonar,
Maleitas, PurgaejOes o -/.unidos dos ouvidos, HetirasUienla, etc.

Tônico rccoiistltwiaíc e «Icpurntívo «cum rlvnl para ho-
¦üBtitliorcF» c crêançM»

iiiiil
E——B*» ¦¦¦ IJtJWrJTV-mm.Já.lUUW*m Xl— ÇM

nien*..

MirmÀRES Üj- 1PMSSSOAS CURADAS
Encciilci-s" tm todos as boas pluraatia i «Irogarias do S. l'AL'1,0, SANTOS o no RIO D

5rs. S. RODRIGUES S COITIP. - Rua Gonçalues Dias, 59

Fabrica e laboratório: S. HOQUMS
Lnrgo ¦ «la Matriz, 1© - E. <&« S. Paulo
Modianto a remessa do !2$000, enviam-se tres frascos paro qualquer ponto servi-

do por estrada do ferro, nos Estados do Kio, Minas e S. Paulo, livro de mais üosposaa

si 5sa^iça_^!:i_22s______saSiJ
(C

SOCIEDADE BRASILEIRA BE CONSTRÜCÇOES - Fundada em 1910
Appróvaáa e fiscalizada pelo Governo Tcderal -- Carta Valente, n.

Tres Séries em vigor!
KMUOIiUtKli -

Ceia sorlo C, cum ,1 nioiluslii eoouoinia mensal dei 2J030, podeis Imbililar-vos ao soitolo dolü pniiniiis inciisiiliiitailo",
Ha») siirio» IDliAL u 1_ 1'ltA, do i»rcmlos maiores, a conliibuii»ao moiisal é de etOOü
uiiiciiiiieiili»;
Uma vez coinjiluiaa eslas sóries, os seus associados concorrcido a 3!) iiremlos mensal-menti», num total de lis. «li*e.*l0$0O0.

MUITA ATTKSÇAo :
A MUTUA 1UEA1, aceeita tratisrcrencias do socio.i t|tie peilcnccrcm a outras sociedadesíwi/itii-íu-oj do páganunio da jóia, .1 vista tios seus títulos já dcculiidos, o cieditaudo-llies aa
mensalidades quu tiverem jiago, que 11S0 eicuiliim li :U.

Si-a-ui o;«>sí_""a;.¦«».._.¦?h :
Á MUTU Y 3l)I'3,y, j:i elislriliuiit eiilrc 03 seus associados prêmios que allhlgom a raaiade ÜUSOi) caMiur» «lc réUM.
A MUTUA. IDEAI, j:i cffectuuit rcemliolsos cujo Yiilor lotai vni além ile GU» •UííSTííS
BMM l-í: ¦:-:*;-.:.

S*,,-ç!!Hi prai^iiccilas c mais luteurniineües A Sétlc CcníruI i
Kmí» -ibero íSaíSiis**», u. ô!S Cuixa postal, 1.23-1 S. _ AtUÍ/O

Endoroço tclograpliico MUTUAIDEAL Tolopliono, a.7-10

Theatro APOLLO
- Empresa PASÇHOAL SEGRETO -

Itua I). .Toso tle Burros, u. B
ULTIMOU JSSBKUTACULOS

I10JI3 — Quinta-feira, 10 — HOJE
A's 8 3|-1

Gronde espectaculo familiar, dividido
em 2 partes, do notável Illuslonlsta ln-
dlano

Dll. 1UOHARDS
o grande mágico moderno.

Magia oriental — Illusloulsmo
Primeira porto r-> Umo hora de magia

ligeiro. Sortes do moglco a toda luz das
gambiarras!

Terminara o primeiro parto com uma
ljrillionte illusüo, por Mine. Rícliurds.

.Serfi, representada nesto porte, em ho-
menagém íls senhoritas paulistas a mimo-'sa sorte, intitulado

AS FLORES CASAMENTEIRAS
Scjíncuuii porte — Trabalhos mentaes,

|"traii3mIs:íão de pensamento, scienclas oc-
S cultas, terminando com A Cul.in Mortal

(sem truc ineduinico).
Preços populares —: Frisas 15*, cama-

rotos 1^$, poltrona de l.a 3?, poltrona dc
2.a 2?, cadeiras 1$500 e geral 1*000.

Os bilhetes 6, venda no Caffi Guarany,
das 10 &3 17 horas e depois no bilheteria
do theatro,.

THEATRO 8. J0SE'
KiupreNíi Joisc liOurclro

Grande Compauliia Portugueza de
- - Operetas, Eevislas e Feéries - -

m>ê% - ^áii^i > mm
mwrvrmnm A'f» 7 S{4 e O iíj 

Ultimo espectaculo e despedida
da Companliia RUAS

Ultima representação da phantasia de
costumes laso-brasileiros

e
cm que tomam parte

OS GBSUBASjBSOS
notável duo luso-brasileiro

THEATRO MUNICIPAL
CóuééMWionario t WAIi'_Ett I»I«»t)€_ D.

PKKÇOS« Frisas, ItOOU - Ciimarotcs, nCM - Ca-
deltas, Oli UU - Ampliiilioalro, »."o.o - Balciío, üiOUO
tlaloila numerada, 1:60) - ÜKKAi», I$0«UO —

Bilhetes á vonüa das 10 lioras em doauto
na Bilheteria do tlioatro

Amanhã, scita-feira, 11 do agosto, ostrèa do
_ A1'U!K_ JÍ11KIS, rainha do trausfor-
misiao-^^—Os bilbetos uclium-so á venda

Sob a fiscalização üa exma. commissão fllrectora do Theatro Municipal
COMPANHIA DKAMATICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mr. LUCIBN OUITRY
HOJE, 1© DE ACJOÍêTO

9,a recita tle assignatura ás Sã horas

PBTAKD
Comédio on 3 actes do mr. Honri Lovedan. Mr. LUG1EN GU1TRY, joucra lo rolo

de PETARD. Dltiuie cróitcion cn Paris.

Auiauliã, il tle agosto — Recita extraordinária dedicada por Mr. Ihiilf}

A' CLASSE ACADÊMICA fem commemuriigno iidutoll.de sgoüto)
'S3B-»níí_.»_.»»n_k«c.«» Comédio en 3 netos de mr. A. do Caillavetc Roberto de
J^fflffll-eF-IflsC • riors. Mr. Guitry jouéro lo vOlo du Cardinal Méranco.

AVISO — Os Srs. Assignantes torno preforonciu ás sutis localidades atú às 22 horas

do hojo, scudo o preço das localidados o do assignatura.
Os bilhetes acham-sa a venda no Café Guarany, das 10 as 17 hora3

Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para
==_=== a Companhia LYrica Italiana, das 15 ás 17 horas ===

©atro
Cosiipunliio Oincmato»rrophlca Brasüclrn,

HOJE H0JB
Quinto-felra, 10 do agosto

Magnífica soirfie elegonte com um pro*.
gramma maravilhoso, do qual faz parte
o grande e sensacional íilm VAMPIROS

PROGRAMMA N. 005

ampiros
Ca serio

(Sc\TcVNA!t*)

Continuarão deste soberbo e Inegua*»
lave! romance de aventuras policioes, em

quo nüo so sobe o «iuo deve ser admirado,;
si a coragem o tenacidodé do repórter,
si o arrojo dos bandidos.

7 longos actos

Agora apparcco o vulto de SATANAZ.
Elle empolgo pelo sua íoreja, elle sedu».

pelo seu poder, elle vence pela sua astUí
ciai.

SATANAZ fi o mais bello episódio ao»

VAMPIROS.

r~ '. t *tM-- „
':Y-YYy- ..¦:¦ -¦- ¦¦
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T Astlima,
Rouquidão,

Bronelilte,
IiiíhicmKffi, cie.

Curam-se oom o
Xarope de Grindelia

DE; OLIVEIRA JÚNIOR

'¦VIWUMWWI mWÊ^MWm9ÊkWmZ
TOSSE IMPBÍRTIÉS5OTE

O exmo. sr. coronel c0 osé Do-mSngos Mèhdés caarou-se
«le tosse iaiB|iertfiien-Je e alior-

reclda com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR
m

M

NAO PODIA -DORMIR
TOSSE CONTINUA

A exma. sra. d. Anua JflíIIas,
partelra de girlmeira classe,

curou-se com oXarope de Grindelia
DE OLIVEIRA JÚNIOR

immmwkmmWmSWmmm
**0 sSügue viciado é a cffOMríaltfflÇ$Í

de todas as moléstias" (BOURDIEU)

ft

CÂaMÉaâ Qjuelàlecê
FliÓÉttltfH&ijs'

PKTJfli. DONA

DEPURAÈ o vosso sanòué USANDO a

fAYUPIRA SILVA ARAUJfo
liieot* exclusivamente vegetai ' v

MARAVILHOSO CONTRA

jSYPHIUS"RHEUIViAT!SSWO ;i
FÉfilDAS-MOLÉSTIAS DA PELlL

Q^mm "BO" ~$

CASAMENTOS
VANTAJOSOS!

Conseguirão todas ns pessoas do am-boa oa sexos quo desejem. Nesta lnstl-
tulcdo so encontram Inscrlptos senhoras,
senhorltas o cavalheiros do todos as ca-madas sociaes e com fortuna de 6 a 600contos. Actualmento entro outras cita-remos 2 meninas brasileiras, de 19' e 21annos, naturaes do Rio Orando do Sul,elegantes a instruídas, dotadas com 100oontoa, Esta lnstitulçtto têm realizadoImportantes casamentos ontro os quecitaremos o da sra. Holmlra R. Antu-nes, como o sr. Dlonysio d'Albuquer-
que, no Maranhão, o outros muitos queJa estilo em relações dlrcetas. Os pre-tendentes podem dlrlglr-so 6. "Mntrlmo-
nlal Club or New-York" Apartado, 308,
Montevldéo. Registando as cartas e re-mettendo mais $500 para a resposta re-
glstadà.

ASTHMAMA lf AflíflíO*®
A. exuma sra. d. Siii-wli Cliar-hy, de Agen, França, cllzttiic,som-endo Bia 11 annos, curou-

se com oXarope de Grindelia
DE OLIVEIRA JÚNIOR

¦PBBKBtfflÉ

«¦¦«¦¦II ¦Vm.i VEIRA JUNIQR r\^/

-FUNDAÜA^ \(mSm EM 1883

&--~AksAmmA}AAh.A^Am.J*mAm.1a

RESINA l
de JATAHYÍ•I

BAR-ONÍ3ZAS
^fi venda em todas as ciwrwtarlas

IMARMORARIA CARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

ISasa 3 dc Abril ns. 2® c %% - Tciephòné, 9.40»
1 ' • s "•"'¦«'••-*• - Mpoclalhlailo cm túmulos do pr.iiiito. Mnndam-io desinlios, a podido

CASA FILIAL EM SANTOS:
Rua S. Francisco na. lft'6 - Telcplione n. §30

-mmmmmmWmmmVtmméVmmWm^

¦8SJ
OEBU.IDADE, NEURASTHitiMjfi
50NSIJMPCÃ0, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

MfP&s-*** '" HemoGÍfflHnP

Cura railioalinonto Aètfima, losne,
Coqueluche, Tírònchtíe, Caiar-

rho chrotUco, Enxaqueca' í-oídiiM H-ffflcnicaM v
Á Corrigem os Itins, Intestinos, %.

^ Constipaçõcs (prisão tle ventre) y
T«*n:*sp5p«"ci|«p

Erit» o curou Influem», (.lilppm,
Itcsfrlodos c 1'iua-puxa

BVhhnu-.I-Ap
Oleo do Perneu - Analgésico, Emo-licralo o liomostalloõ - Por imssnrlínmcdia-

lamento qualquer dor

Anprovádoa pola Diroctorlu do Serviço Sa*
nlturlo do Estacio do M. !'nu'.o. frcnar.idoa

pliarmáoeuticós do II. N. Ulcrronbach
KncointraiM-MC cuia Si. (Pauio

iuism drogaria!-!
BARUEL & Comp.

FIGUEIREDÕ&Comp.
cm l-aiu-il-int* etn íimIum

om gtiiurmueiaM
Km tnrriiliu miN pliiarmiielusAndré do RnrrON o

Onrhr» ít IrmAoH

•g^***^^-«i^ •****<'-v-JÍ/vi^p s^-m^.

MOLESTíAS DO

CORAÇÃO E ASTHNIA
Suffocaçõee, bronchite aethmatica,

chiado do peito, palpitações, cançaço,
falta de ar, vertigens, batimento exaggerado

das veias e artérias, ete., etc.
Pbtem-sa o prompto allivio com o prodigioso"CARDIOGENOL"

Formula do cir. King's Palmer
A' venda na PHARMACIA ASSISBieposltarlo t Et. Camargo
RUA 11 DE AGOSTO, 22 — ALTOS

ULTIMAS MODAS
PARA

h

K

¦> I fl gmgmmeniqção nalural
6 a baso oasonoial para o

bom e lacii desenvolvimento
da oroançu.

Si a sonhora nAo tem leite ou
sl o leite c fraco, uso o«LACrBWEBiO»
preoiosa doscoborta dn iiharmucoutioa

Jonnna Siumato Ber-g-nnio
"O Laclifero" ô o único o Infalliv-ol

aEttAüUltDO LEITE, ostimnla, anginon-
ta o fortaloce consldora* olmonto a socro-
çüo das glnndnlns mamratirias.

K' um podcrüMO forlIIlcRiito,
mntto útil tambem duranto a GRAVIDEZ,
dopois do PARTO, contra o Jachitismo
das creançíis, etc.

Analysado o approvado pola exma. Dl-
rectoria do SERVIÇO SANITÁRIO DO
ESTADO DE SAO l'AUL0.

Fabricantes -Fi.ftnnacoutlcos :
Francisco Alarlo Bergamo 8 Joanna Stamato Bergamo
Hfinfllltílv!' ííua ^onaolholro Furtado, 111 o DItOÜAItIA . p.ono •„ _,,*.„ «.«„-JJOlIUiSliyS, 1IAHUKI» - a. 1'aulo - Tolophone, n. 1108 

•"ot° ao vldr0' fi*5o°

lia

VJI

llicopaílicos Videntes

rm vinho e xarope O-gS-ghi-Sfftg
Todo; 03 Médicos proclamam quo cito Ferro vital flo Sangue oura ¦«*-*>**sã1' •¦&••-

•.••.¦.iitiü aaStla. forca» bPMM» a todos. Multo superior4 carne crua, aos forrtwinolos. ctoTSCn *-»»•'(ãmmmmmm
ccmmmimmm*.HtzVC-rJjÇ ^mmwwmwÉÈi

|z para o Brasil I

A todos os que soffrem de
qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TàMENTE diagnósticos da mo-
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 - Uio de Janeiro.
Séllo para a resposta.
|saeáEaSBÉnraBDníiâinn

9-mim*mm

11i

Sede social em Paris: Boulevafd des Canucines
CAPITAL: FRANCO, 15.000. OOU - RE'I, 9.000:000$000

Snccnrsãl ie S, Paulo: 34-A, ma ôg s. Bento. 34-A
CAPíTASi G»A MVfJCUR-SAl tft»«:««0^00

Secção de ooatas correntes limitadas
lui*osI!!loelJ4ü n'nnht'Ír0 

"" °ünlil corl"onl0 de "c"'^'n('a depósitos a
nrti -i i ' , 

R-?n°' ca^Mi^"s Bomeitràlmónte om 30 do k-
» Jí ti ,dezembro; 

A ««»«•*• inicial mínima serft ,1o 50*000,
, ,ln ,»lC- 

°, 
? 

maX,m° "e 10:0()0?»^* A*" entradas subsequén*.
icntirl ititirtitiT*? 

2°,?0()0' As horai d0 «W-Mentí, -sômen-to para. esta classe de depósitos, serão das 9 lioras da manhã aa 5da tardo, salvo aos sabDados, dia cn, que o Banco fechará .11 ÍTora""' da tarde

m
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Brasil lislif ke
EtTGl<ir¥IO EGAS, director 1
Inscripção annual . 30$000 1
Inscripção remida. 100$000 1
5. PflUbO - Coixo Postal, 885 I

Empregado coni snc*

\cesso nas seguintes'ino-
lesüas;ffl Pii

—_——_ i mi

4*4,1? tnpm<?*a 
H 

^WtiWiALlM \MÍ
WmlllmhiWêã M -CdROBrt-flUAlfttO ms

Completo sortimento de pertences para automóveis i I VS lie**™-m**m WfeCOtt MM COilVOiWtiVIa in.  Í| *J^3L M

 
Rua rjMâ0 ^ Itapetiaia.,*. 33 - Telephone, 1,518 1 ™fj!$y Ij

ÍtaaMgg^^*8-aaas^^^^ l^wiápi 
1

Hl ntwyGW Popular g||Exigir a antiga e verdadeira marca |E^^
—-—  ,

^ 4n« S3**^^^*^***^--^>-*#>»*»f^*-»^.gg

I I íSvfe COGNAC J# | 11

mmKmVÇto-mm-
Darthrn
Boubu.
Boobons.
InflammíçOa do «nn»

, Corrimenlfl doa ao»lda
Gonorrbèto.
C.vl)unntlíít*
PklulU.
K-spIiitiai.
Cnnent»_
Rnctililnoo.
Pioro Uraaro-
Uloru.
Tamom
&»rna
CryítM.
ntieomaUsmo em tm*
Uanchu da pello, •
AfTw-c-Ja ijptiUIllai
Ulreraa ila Doce*.
Tuino-ei Braocoe.
Affccç&s do fígado-
Uoree do pello. A
Tumores nos ossos*
Uifjamc-nlo du arru
ríai do peuoço • fl-
D-almonto, mwa
todna no mole**
tias provooleti-
t«o do oasov»

Encontra-SB sn

w asa oessasaESEB ek-ss
&'»j

§

i casa? p

Afdrmativamoiite eHlà descoberta a cuia da Lepra, dos
C tumoros quo existem, e quo afflleom tanto a humanida-
do, a qirtí noa tomos referido das Immensae cuias oporá-
das, com o opulento e vertiginoso "Extracto do Jambuassu'"

E quem soffre dostas torrlvels moléstias, o suas conso-
qucnclíis, nilo delxar.1 de se utilizar do portentoso "Extra-
cto de Jambuassu".

Domorel-me om fazer esta publicidade, em relação denorme procura do roforldo "Extracto do Jambuassu'", quopouco tive descanço para satisfazer as encommendas,' ro-latlvnmciito fts curas roallzadas de todos os pontos, e as(íuo estilo em via de reallzar-so, conforme apreciarão os ln-
teressados: curas Importantíssimas:

"Conimunlco-vos o scgu:».te, que pego a gentileza deresponder-me. L020 completam 6 mezes quo minha filha
ostíi om uso do vosso afamado "Extracto de Jambuassu'".
E tem o dosejo de comer fruetas; desejo quo V. Exa. Indl-
que-rnè às fruetas que podo usar. E. mais alguns mezes, afamilia communlcar-vos-ha que a cura serft realizada."
Outras oonsultas: "Junto a esta, vai mais a importância
d'uma caixa, que completa 8 caixas, e acho quo nio
precisaroi da 3.a. Antes quo sobrom alguns vidros, de quefaltar." — Em tratamento temos de todas as classes: mo-dlcos, pharmacoutlcos, eto., com resultados satlsfactorlos,
conformo as cartas que tomos nas mitos, e deixando do pu-blical-as, Mais ainda outra carta: """onerando Dr. V. Exa.disse em suas cartas que, depois do curado, 6 convenlonté
guardar a dieta alguns mezes, depois da cura, para deixarfortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes que so acharestabelecido. Pergunta-vos se podo abandonar a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamos resposta".

Centonaroa do cartas nsslm nestes termos. A cum sen-do certa, é inovitavel. ntto Interrompendo o tratamonto
desdo o principio até o fim da cura. Para acabar do con-firmar a efflcacla do "Extracto do Jambuassu'". faltariaaquollo quo reconhecemos no:iso Deus. Uma caixa com 24 vl-dros custa 120Í000. Os podidos nfto podom ser maiores, simmenores.

UVA DA LIBERDADE, N. 78
para onde os pedidos e consultas devem ser eneflerecados

S. Paulo, Agosto, 2, de 1910.
O autor, A. DTTRAND

~ 
||'® W JPMO de 1916
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Sl' Wagner SchSdlsch & Co. I
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(ANTI-ACIDO PODEROSO)
Para o estornado, iníeKíino e coração

líi vlM \rWãmSi r\W IjiikT

"O
4.a PHASE DA VIDA

vendem drogai'
mnuimu eo oniom*i.

GRANDE DEPÜRÂTIVO DO SANGUE

LIofí Beal Hollandez
FR6SIA

limços Depositários Etablissements Bloch
Psrls - 26,, Oité Trevlsó

RSO OE J/âfaEIHO, 11© rua da Alfandeaa
SB PAUL© a47?Rua Direita -Caixa, 462 -Teleph. 1214

wmmm^mmmmm^wimWmmmmwamm

halurá do Bautos no dln 20 (Io agosto paraItlo, ll.nlila, J'criiuml)uco, Figo, Falmoutli
o Amstordum

oo so accollam passageiros oom passapor-lo - lorooira classo para Vigo, ir.OÍOUO, ln-
clniao o Imposto, l.a o s.a clussos, tratai

com a agenoia

????

F1C1S1A
Nablri do Eantos no dia i.i do agosto paraMoutovideo o lluoaos Alros
Passagens do D.a olasso, rs. OS-XWU, lnolul-

do o Imposto
VolUrd do Praia em 29 do agosto e partirano mesmo dia para a Europa

?
5
1Sociedade Anonyma MARTINELLI

S. PAULO
Rua Quloze de nouemhro, 35

Caixa poKf.nl si. lliit ma

SANTOS ?
Praça Barão do Rio Branco, 12 Y

faixa poHlal si. lc»« A

Ume livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Uiiera nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, receberá
í*orM?!8 do co-:.re'0' a tltul° dc Pr°Paí?-*n*)a e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, comoM-UNDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-
?uir nelo hypno-magnetismo a baude, a Riqueza e a 1'elicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aosjutros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.?, etc. etc.Indica como obter o bem-estar em casa, como impor a vontade a outrem, comeinspirar o amor.
Os paes de familia. os comtnerciantes, os empregados, os formados. 0s militareso- sacerdotes, enrfim, todos os homens, seja qual fór a sua posição social, encontrarãoo que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de um sello para o[¦orte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes»n... 29 — líotaíogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME

RESIDÊNCIA ,.,

fifâfflM^rfrfò W-***»-***-*'*-^^ grBB«—M ¦ i,

•_* ».». .•».•.*. ;•.» MJÊ JJ»> • t

• ¦> *Xi »••: •¦ CO Al'

RMSP «• PSNC mi
THEROYA*.l**AILSTUMWCKnC**> FHE PACIFIC STEAMNAVIGATIONC*- &

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO |

Alcance máximo ilu vida! Ponto em que rememoramos com saudade os tempos
idos... olhando o futuro que nos sorri, confiantes no effeito da GUARANESIA.
Depositários: Campos Mel tor & C.-Uruguayana, 35

EM TODAS AS PHARMACIAS

Exfcraeções ás segundas e quintas—feiras
sob a fisealização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32

OsOOOiOOO
POR 1$800

Ordem das exiracções em agosto

1'AQUKTES DA KOIÍÜHA HSPEI.A*
DÜ3 EM SANTO*

s.OBiONSA
no dia .11 do A|íoslo,saliii.*i no mos-
mo dln pari. Montovldco.o Port Slnn-
ley, runta Arenas e portos do cnclllco

MBMilimiAllA
Ho dia tm do agosto — Sahirá no

mosmo ala para
iíonlavi-iííi < llumo, Airit

DRINA - 29 de agosto

PAQUETES PAHA A EUHOPA
A sahlr do Santos:

ARAGIjAXA
no dia 24 do agosto para Kio, uaul»,
Pornambnoo, ti. Vlconto, Llslioa, Vigo

o Inglaterra

A sahir do Kio:
UMSXA

Mo dia 18 do ago do para
L18I10A e ISOLAI SUBA

A sahlr do Rio :ORITA - 28 de agosto

I

O Exige-se passaporte e não será permittido o ingresso de visitantes a oordo
fjà Para preços dai passagens c informações dirigir-se ao escriptorio dah He Koyai lail Steam Fadei Co, ¦ Ria tle s; Bento

L*FacificSíeau"-: 
p~ """ '-'

| 'n Esq. da rua dá Quitanda

8SíiSfiíS|t5«SfiS^S*3Si^^
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M i M^Z Dia Prêmio maior ?^?*" Bilhete

686 11 do agosto Soxta-foira 20:000»000 1$800
68T 14 „ „ Segunda-feira 15:000» 000 * 1$Ü00
688 18 „ „ Sexta-telra 50:000$000 4S500
689 22 „ „ Torça loira 20:000 • 000 ÜitíOO
690 2S „ „ Sexta-feira 4O:O00$O0O 3$600
6ül 29 „ „ Torça-foira 15:000»U00 1Ç000

' =*^~~- ; . mSSmss; *—- a
uudi ia-iduíi, d ui* -jtsiBiuuru, ijrdiiutj Luiíjna üoniiiiemoraiiva aa
Independência do Brasil Btfi«J:OOWO&0 em dois grandes
prêmios de 4%<Pt<BOO$4POO coda um - Por 4$P00

Ua pedidos do interior, acompanhai-oa da respectiva Importância e
mala a quantia necessária para o porte do correio, devem aer dirigidos
ios Agentes Qeraei:

Jullu -Antunes de Abreu e Comp. •— Kua Direita, 39 — Caixa, 177
i-i S. Paulo.

J. Azevedo e Comp. — Caía Dollvaea •» • Rua Direita, 10 — Caixa, 26
S. Paulo.

Amanclo Rodrigues dos Santos e Comp, — Praça Antônio Prado 6•—¦ Caixa, 168 — S. Paulo.
VALE QUEM TEM — Roa Direita, 4 — Calxn, 187 — Jullo Anto.*

nes de Abreu e Comp.
J. U. Sarmento — Rua Bartto de Jaguara, 16 — Caixa, 71 •— Cam-

pinas

i -. . ¦ ¦¦¦•.¦¦-.-
\ •


