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Resquícios
da verdade

Já se disse que, nesta guerra, mais
do que sangue, que jorra aliás ás ca-
tadupas em toda a Europa, tem cor-
rido a tinta e que os jornaes e agen-
cias telçgraphicas executam, por
conta de ,ijm **»,, 

<je outro grupo de
belligeran# trabalho quasi'v'* ões. De fa-"io nobre,

s tam-
:ta. A
.ótico,

...sanos, ali-
,dès o ódio sys-

inimigo. E quan-
,irito mais tranquillo,

...as intentam escrever ai-
parccllas da verdade, ou

...uuxain na sua defeituosa maneira
de considerar o inimigo, logo a cen-
sura intervém e enche de claros as
paginas das gazetas. Erraria, por
isso, quem se propuzesse fazer a his-
toria da guerra pelo que dizem pc-
riodicos. Elles refleetem a exaltação
do momento e os seus subsídios de.
informação só em grau mínimo são
aproveitáveis para delinear c esboçar
os annacs deste episódio sangrento,
que se desenrola na Europa. Exce-
pção a esta apaixonada visão dos fa-
ctos é a imprensa britannica, onde os
curiosos podem a todo o tempo ias-
irear a verdade dos factos, desvirtua-
dos ou obliteradòs pela paixão. O
jornalismo britannico nem mesmo
nestes tempos calamitosos deixou dc
falar com a sua costumeira indepen-
ciência. Os seus correüpmdentes se-
guem as operações da guerra com o
propósito firme de recolherem uma
versão escrtipulosa dos. acontecimen-
tos. Todos os desastres dos alliados
foram minuciosamente referidos nos
jornaes londrinos, sem que a censu-
ra se julgasse autorizada a suppri-
inil-os ou a amputal-os nas suas pas-
sagens mais características. E si is-
to engrandece a imprensa, muito
mais exalta o povo onde este culto
da verdade é possível, ainda quando
elle se sobrepõe ao patriotismo e ás
conveniências políticas do momento.

Assim, foi sem pasmo que no nu-
mero de 26 de junho do "Morning

Post", e em sua primeira pagina, le-
mos a longa entrevista que aos reda
ctores do jornal concedera certo
subdito de um paiz neutro, que aca-
bava de atravessar a Allemanlia. O"Morning Post" regosijara-se com
poder informar os seus leitores so-
bre o que. se passava no grande im-
perio central, reconhecendo ao mes-
mo tempo quão errada era a versão
de uma Allemanlia exgottada e
exhausta, prestes a capitular pela de-
bilidade. O entrevistado do jornal
inglez disse que, residindo na Alie-
manha durante os ultimos tres an-
nos, afim de estudar os progressos
scientificos daquella nação, pudera
observar, "de visu", o exito enorme
•que a sciencia tirara, no seu objecti-
vo de poder prolongar indefinida-
mente a guerra. Citou numerosos fa-
ctos em abono desta opinião e as-
sim concluiu: "A actividade germani-
ca, que se manifesta cm todos os ra-
mos industriaes e scientificos, pro-
duz a impressão de que este paiz
nunca soffrcrá escassez de material
de guerra. Impõe-se a convicção da
grande força de resistência do exerci-
to teutonico. Relativamente á unida-
de da Allemanlia perante esta guer-
ra, nâo se pódc negar que ella seja
real. Todos os esforços estão con-
centrados na campanha c o povo não
crê na possibilidade de uma derrota
militar. Não se nota falta de ho-
mens úteis para o trabalho; os ho-
mens de mais de quarenta annos,
depois de terem recebido instrucção
militar, puderam voltar para as suas
oecupações, onde ainda se encon-

¦m." Que isto seja assim, não sur-
nde: o que surprehende é que

inglezes tranqttillamente o
•111 que uma burocracia fe-
(¦lligente passe o lápis azul

"! deste gênero. Afinal,~ ix mais bem que mal;
,'Í\ '"o a não ignorar nem*^fit " 'a do inimigo, nem a
Jf- - ões perniciosas.

¦ií, , .Os italianos continuam a avançar nos sectores dei A
Monfalcone, do Carso e também de Gorícía - Pro-
segue a lueta, com grande intensidade, na região
de Tolmino - Commovente encontro de um sol--

dado com sua noiva
O ctmttoa-torpedeiro "JLaswoo" foi afim-

cindo ao largo da costa liollandeza
Assígnalou-se um vivo canhoneio na zona de Mau-
repas - Os franeezes extenderam as suas posições
a sudoeste de Estrées - Houve escaramuças a gra-

nadas nas vizinhanças do redueto de Avocoürt
Os allemães foram repellidos si a aldeia

de Fleury
Palavras do conde de Reventlow - As operações
dos russos desenrolam se com exito em todas as
frentes - Os telegrammas do "Correio Paulistano"

«IAS Pi iÜ
NÃO E' PROVÁVEL A PARTI-

CIPAÇÃO DA RUMANIA NA
GUERRA

LONDRES, 14 — O correspon-
dente do "International News Ser-
vice", na cidade de Bucarest, em te-
legramnia enviado para esta capital,
refere-se á probabilidade da Ruma-
nia entrar na guerra. Esse jornalistadiz que a referida nação latina aspi-
ra a expansão territorial, mas o seu
preparo militar é muito deficiente.
O seu exercito não tem artilharia
bastante para iniciar a campanha.

A cidade de Bucarest, capital da
Runiania, está ameaçada de ser in-
vadida pelos búlgaros, não dispondo
de elementos de defesa.

Julga-se, que, por estes motivos, é
pouco provável a entrada da Ruma-
nia na guerra.

AS INFORMAÇÕES
TEUTONICAS

LONDRES, 14 — Noticias proce-dentes de Berlim annunciam que os
alliados foram repellidos ao sul e a
sudoeste do lago Doiran, pelos bul-
garos.
O ULTIMO RAID DOS AVIÕES

FRANCEZES
LONDRES, 14 — Confirma-se

que os ataques dos aviadores fran
cezes á linha ferro-viaria de Metz-
Sablons, produziu gravíssimos dam-
nos, destruindo as explosões a esta-
ção e parte dos quartéis de Metz.
A LUCTA ENTRE O COMMERCÍo IN-

GlilíZ E O ALLEMÃO
BUENOS AIRES, 14 — «La Naolon".

prevendo que depois da guerra actual vaihaver grande lueta no terreno econômico,
principalmente entre os Inglezes e os ai-lomães, diz que os brltannicos serão som-
pro réfraotarlòs ao commorcio dc qulnqul-lharla o do pacotlllui,»-pols nunca so re-solverão a fabricar mal e vender barato,
eomo disse o presidente da Câmara dócommorclo Ingleza, desta capital.

Com pleno conhecimento do causa ceom a autoridade quo lho dd o logar quooecupa naquella associarão, esso cava-llielro aconselhou aos próprios patríciosda metrópole a modificarem os seus ha-bitos de fazer commerclo com os paizesneutros.
O presidente da Câmara do Commorclo

Ingleza é do opinião quo os seus patríciosdevom abandonar o antigo costumo do
querer impOr gostos, para, ao contrario;
submetterem-se is exigências o gosto dos
mercados neutros.

Um dos pontos fracos do commerclo ln-
glez na Argentina, na opinião do referido
presidente, 6 a sua relutância cm ndoptar
o systema métrico decimal o a correspon-
dencla em língua hespanhola.

O commerclo britannico precisa ter um
espirito mais amplo o fazer maiores con-
cessi.es bancarias, ter mnls liberdade mo-
nos rotina e menor temor.

Commentando as opiniões do preslden-te da Câmara de Commercio Ingleza, "La
Nacion" diz que o estupendo suecesso do
commerclo allemão foi devido precisa-mente ter posto em pratica tudo o queagora aconselha o presidente da Câmara
Ingleza.

"La Naolon" termina dizendo que a ri-
validade violenta quo vai rebentar entre
o commerclo lnglez e o allemtío, trará bo-
nefleos resultado para os consumidores.

PEQUENAS OPERAÇÕES
LONDRES, 14 (Offlclal) — A' noito,

o inimigo tomou pe, temporariamente, na
posição o nas trincheiras que conquista-
mos hontom.

Além disso, nada houve de extraordl-
narlo na nossa frente do Sommo ao An-
cre.

No saliente ao sul do Ypros, levamos
a cabo um raid feliz contra os ontrinohei»
ramentos Inimigos, sem perdas.

Nota-se grando aotlvidade nas opera-
ções do sapa e minas. Forçamos a entra-
da do uma galeria aberta pelos allemães
ao norto do canal do Ypros a Comines.
Fizemos saltar essa galeria numa exton-
são considerável.

OS INGLEZES NA ÁFRICA
LONDRES, 14 — Informam paraesta capital, que as forças inglezas,

que operam na África", sob as ordens
do commandante Deneutcr, oecupa-
ram Kilimalinde Doporma, Kikombo
e Bayarhale, fazendo numerosos pri-sioneiros.

OS INGLEZES CONTRA OS
TURCOS

LONDRES, 14 - Uma nota offi-
ciai informa que, no Egypto, a les-
te do canal de Suez, as forças bri-
tannicas montadas continuam sem-
pre na perseguição das tropas do
exercito turco, que as atacaram em
Romani, ao norte dc Katia. Os in-
glezes alcançaram o inimigo hon-tem, á noite, a leste de Bilsarmance.
A FOME NA ALLEMANJIA — A SITUA-

ÇÃO INTERNA NO IMPÉRIO GER-
MANICO

RIO, 14 — Entrevistado por Um jorna-lista, o sr. Alberto Schoeferer, que veiuha pouco da Allemanlia, narrou a situaçãodo forno quo atravessa o povo allemão,excepto em Hamburgo o Berlim, onde aforno nao se faz sentir tão íortemento,
Acha o entrevistado que a Allomanha

pelas armas não será vencida,
Os soldados são bem alimentados e dis-põem do gêneros em abundância.
Para todas as classes o governo estabo-leceu um systema de allmontaçEd, mesmopara os ricos.

Italia ao láp;
.;'.-- aliaèifi perra

.-•——« ... ¦¦ ¦ .

A PRESSÃO DOS ITAltíÀNOS SOBRE
.09, AUSTRÍACOS , „»

ROMA, 14 ¦¦— S8o mui((o:anlmadorns as
noticias quo so recebem nesta capital,
dos combates em qu'erô«*tao omponhadns
as nossas tropas do- ' 

lércelro corpo de
exercito, nas linhas -de Goricla.

Solldlfloada a nossa iijs.tallaoão ha ei-
dade do Goricla, eom o auxilio das nossas
batorlas, as nossas tropas empenharam-se
na conquista das zonas quo so acham no
sul o norte.

No sul, ja occupftmos. Oppacchlassollu
e os pontos adjacentes o no norte a zona
de Plava.

Na Unha de Tolmino o Monte Nero,
estão empenhadas noçOes de grundç relc-
vanoia, esporando-se que, essas pòslçõos
J£l estejam em nosso poder.

Os fogos concentrados"S as acções quese realizam nesse sector duo como virtual-
mento oecupada Tolmino;. que se acha u
170 metros de (-Itura. i

Em Tarvis 6 também multo violenta
a nessa pressão.

OS SUCCESSOS.DOS
ITALIANOS

LONDRES, 14 ~%izcm de Ro-
ma que continuam,os progressos dos
italianos nos sectoresfdc Monfalco-
ne, no Carso e a leste" cie Goricia.

Já foram aprisionados pelas tropas
locaes dezoito mil soldados e 350 of-
ficiacs austríacos.

A ACTIVIDADE DOS
ITALIANOS

ROMA, 14 — As noticias dc fou
te officiai, commimicadas aos jor-naes, informam:

Accentuam-se, com brilhante exi-
to, as nossas operaçõís nas varias
frentes.

Nos sectores dc Goricia, as nossas
tropas, apoiadas pclo certeiro e vi-
vo fogo dc artilharia, avançam, des-
truinclo, çom firmeza, os elementos
que lhe .Jhtepõc o inimigo. Este jálueta sem confiança '.<£ sente-se fati-
gado.

Nos Alpes Canudos, mantemos
ininterruptos os nossos-ataques, hos-
tilizando Tarvis '¦«. Marborghetto e
impedindo as concentrações nesses
pontos, assim como;eir» Vai Pttsterla,
que está sempre sob o fogo de nos-
sas baterias de grande calibre.

.Nos sectores' do Trentino, os ata-
quês do inimigo mantêm-se em am-
bas as linhas do. Adige, sem conse-
guir os seus intentos. As nossas ba-
terias impedem os movimentos dos
austríacos.

A sua acção tem sido muito activa
nas linhas entre o Breuta e Arsiero,
mas sem resultados, pois tem sido
sempre repellido com perdas sensi-
veis.

Nos demais pontos da "fronte" a
nossa situação é segura, affirmando-
se a nossa iniciativa e a.garantia das
acções que temos emprehendido,

A BATALHA NA "FRENTE 
DE

GORICIA
ROMA, 14 — No scu numero de hoje,o "Messaggero" annuncla quo esta empo-nhada uma batalha entro os italianos o osaustríacos, alem do Goricla, onde cente-nas do canhões varrem os montes Santo,

San Gnbrlelo o San Daniel.
NOVO TRIUMPHO ITALIANO

ROMA, 14 — O communicado de hoje,
do generalissimo Cadorna, annuncla queas ttopas italianas, em operações no
Carso, romperam outra poderosa linha
dc entrlnchclramentos uustrlacos.

As forças reaos fizeram approximadu-
mento oitoconlos prisioneiros.
ATAQUES DOS ITALIANOS NA RE-

GIÃO DE PLAVA
NOVA YOIÜC, 14 — O communlcado

officiai publicado hontem, A noite, em
Vlcnná diz quo as forças austriac.is con
tiveram violentos ataques dos italianos
no sector dc Plava, u leste do Goricla.

Nesta região, os italianos, reformados,
continuam a fazer grando pressão sobro
as tropas austríacas.

Na região do Tolmino combate-Se en-
carnlçndamehte.

OH

mm ie nt
UM CRUZADOR FRANCEZ NO TEJO

LISBOA, 14 — Chegou hontem a e3te
porto um cruzador francez, que veiu sau-
(lar Portugal.

Os marinheiros desembarcaram, rece-
bondo grandes manifestações do sympa»
thla da população.
TORPEDEAMENTO DE UM VAPOR

ALLEMÃO
LONDRES, 11 — Os submarinos alua-

dos torpedearam, no mar Batlco, um vu-
por allemão, não obstante clle viajar os-
coitado por torpedelros.

Esse vapor foi a pique.
NAVIOS ALUADOS POSTOS A PIQUE.

LONDRES, 11 — Foi officlalmonte no-
ticlado que os submarinos allomíies met-
toram a pique o paquete russo "Kovda" e
03 veleiros italianos "Lorenzo Donato" e"Santo Antônio".

NAVIOS AFUNDADOS
LONDRES, 11 — O Lloyd's Reglster"

annuneia que íoram afundados o navio
russo "Kovda" e os veleiros italianos "Lo-
ronzo Donato" e "San'AntonIo".

UM TORPEDÉIRO AFUNDADO
LONDRES, 11 — O Almlrantado an-

nuncia que o contra-torpedolro "Lassoo"
foi afunilado hontem, ao largo da costa
liollandeza, por um torpedo ou uma mina.

Faltam um offlcial e quatro homens dn
sun guainleão.

Ficaram feridos um ofticial o um ma-
rujo.

Â grande batalhab

l-ROSEGUE O AVANÇO DOS ITALIA-
NOS NOS VÁRIOS SEt.TORES •—
AS MANIFESTAÇÕES DE REGO-
ZIJO EM GORICIA

AS PERDAS INGLEZAS
LONDRES, 14 — Segundo uma nota

offlclosa hoje publicada, as perdas dos of-
flclaes Inglezes, desdo o inicio da guerra,foram as seguintes; mortos, 10.105; feri-
dos 21.291; desapparecldos, 2.452.

Entre estes officlaes, contam-se 10 te-
nentes-coronels mortos e o general EIsml-
re, íerldo.
OS COMBATES DOS BELLIGERANTES

NA FRANÇA
PARIS, 14 r—» Ao norte do Somme, ro-

glstou-se um canhoneio multo vivo na re-
gião de Mauropas.

A noite correu calma nos outros se-
ctores.

Ao sul do Somme, e.xtondemos as nos-
sas posições a sudoeste da aldeia de Es»
trécs, tomando aos toutões vários elemen-
tos de trincheiras, A margem esquerda da
estrada de rodagem de Fay a Dénlécourt.
Entro o Olse o o Aisrte, houvo uma vio-
lenta lueta do artilharia, no sector do
Moulins Touvent.

Na margem esquerda do Meuse, assi-
gnalaram-se escaramuças a granadas de
mão, nas vizinhanças do redueto de Avo-
eourt.

Foi detida pelas nossas mctradhadoras
uma tentativa do offenslva allemã con-
tra as nossas trincheiras a leste da colll-
na 304.

Na margem direita do rio, os grana-
deiros gaulozes ropelliram dois ataques
dos allemães contra a aldeia de Fleury
o outras posições a sudoeste do povoado.

Houve um canhoneio intermittento 1103
outros pontos, ...

A Allemanlia aproveita todo o terrenodisponível para plantações, prlnclpalmon-to de batatas.
Quanto a soldados, o império germani-co ainda dispõe de multa gente para en-v ar para as flleliras. O povo allomtto, con-cluiu o Informante, está plenamonte eon-vencido de que a victoria sem dos alie-mães.

A DIPLOMACIA HESPANHOLA AGI-
TA-SE

MADRID, 14 — Roferem do San Se-Uíisflftn quo o conde de Romanonos, chefoüo gabinete, chamou novamente a estereino o sr. Mufioz, embaixador hespanholem Lisboa, quo chegara amanhã de Por-tugal.
O presidente do conselho eonfereneloucom os embaixadores da França, da Ita-Ha o do Portugal,

O PARLAMENTO INGLEZ
LONDRES, 14 — A Câmara dos Com-muns approvou hoje, em primeira dis-cussão, a proposta para a prorogação dostrabalhos do Parlamento ate 31 de maiodo 1917.

UM ARTIGO DO CONDE DE ItEVEN-
TLOW SOBRE A SITUAÇÃO MI-
LITAR E DIPLOMÁTICA DA ALLE-
MANHA

NOVA YORK, 14_o conde de Re-ventlow, famoso critico do "Tagos Zel-tung", apreciando a situação geral militare diplomática, num artigo publicado hon-tem, diz:
"O maior perigo para a Allomanha se-ria uma alllança anglo-americana. 81 aInglaterra, intrigando como costuma, con-seguisse um entendimento entre oa Esta-dos Unidos e o Japão, todos os mares so-riam cerrados para a Allemanha."
Num futuro multo próximo, a Inglater-ra, os Estados Unidos e o Japão oppor-so-lam ao desenvolvimento da Allemã-nha.
Os jornaes So hoje eommentam esseartigo. Um delles, em ar de pilhéria, agra-deco ao famoso critico allem&o 03 planosformulados para esmagar a Allernanha.Outro, tomando-o a serio, escrevo:"Terminada a guerra, outra se seguira,

pois o ouro que tem a Allemanha do ianao sahiu o ô enorme a sua força der ex-
pansão eommercial e industriai.

Além disso, pela sua organização, mes-mo exgottada a Allemanha, ficará aindadispondo de grande exercito e de grandeesquadra.
Ha uma série de problemas a resolver.Atê que se nivele o poderio das nações,como se nivelam as águas, tem de haverluotos, porque ellas entre sl proouram oequilíbrio.
Os turcos mandam agora para a Euro-

pa forças tiradas das províncias asiatl-
cas. Esse fapto ê significativo. Quem diz
por exemplo, que o Japão e a China nao
combinam agora secretamente medidas
para applicar depois da guerra, aprovei-
tándo-se do debllitamento das potências
.-uropeas ?,..,.,."

:..l ..'.,¦ :.'.\'í:.. :...'. ¦ ¦ .". '.. .-- *"':..

LONDRES, 14 — Telegrapham do Ro
ma dizendo que 03 Italianos continuam »a
avançar nos sectores de Monfalcone e da
Carso, proseguindo também no avanço a
leste do Goricla.

O numero de prisioneiros atê agora ca-
pturados pelos italianos olova-se a quasl
18 mil, entre os quaes se encontram 350
officlaes.

O material belllco apprchendirlo é Suf-
ficlento para equipar uma divisão de
exercito.

No sector de Tolmino prosegue a ba-
talha com grande Intensidade.

Os contingentes italianos jfi. attinglram
as primeiras linhas austríacas.

O correspondente de um jornal lnglez
junto ao quartel general Italiano, que 38
encontra ,om Goricla. diz que o duque de
Aosta presidira naquella cidade a cerima-
nia da reabertura da escola primaria úo
bairro llmitrophe ao castello, cujo pa-
troclnio a rainha Helena aeceltou.

A cidado de Goricla esta toda omban-
delrada. Os festejos populares, hontem
havidos, oxtenderam-se a toda a cidade,
não obstante a proximidade daa tropas
austríacas.

Os vivas ao rei Vlctor Manuol, ao du-
que do Aosta, ao exercito Italiano o aos
paizes alliados eram correspondidos com
grando onthusiosmo.

As tropas formaram A tarde, na praça
principal da cidade, passando-lhes revista
o duque de Aosta.

As bandas do musica de todos os regi-
mentos tocaram por essa occasi&o a mar-
cha roal, que foi ouvida em religioso sl-
lenolo.

Depois houvo grandes manifestações de
júbilo.

O duque de Aosta leu a proclamação
do rei Vlctor Manuol aos exércitos, cujos
termos provocaram verdadeiro delírio.

Muitos velhos o mulheres choravam de
alegria, abragando-se. ,

Um soldado natural de Goricla, que
desde o começo da guerra fugira dali e
batalhava ao lado dos Italianos, vendo
a noiva, de quem ha mais dum anno se
separara, pediu licença ao offlclal paru
abraçal-a.

O offlclal permlttlu, e o soldado e a
moça abraçaram-se e beljaram-se entro
os applausos da multidão.

A joven deu ao noivo todas as flores
que trazia ao peito, pois, conforme deola-
rou, presentla-o vivo.
ELOGIOS AO EXERCITO ITALIANO

ROMA, 14 — Um capitão austríaco,
capturado em Goricla, declarou que o
bombardeio dos italianos, que arrazou as
obras da defesa austríaca no Carso, íol
verdadeiramente infernal e sem prece-
dentes, ultrapassando a tudo o que possa
lmaginar-se.

As nossas obras de defesa naquella
zona, disse o referido capitão, com tanta
antecedência preparadas, com um forml-
davol systema de fortlflcações, aprovei-
tando todos os relevos do torreno, e que
constituíam o nosso orgulho, porque as
julgávamos Inexpugnáveis, ficaram total-
mente arrazadas ante a violência o a pro-
clsSo dos tiros da maravilhosa artilharia
Italiana.

O mesmo capitão disse mais que os
batalhões de infantaria italiana combate-
ram magniflcamento eomo os melhor
do mundo.
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A OFFENSIVA NO SOMME
PARIS, 14 —Ha numerosas razões pa-

ra causar satlsfacção a marcha da of-
fonsiva no Somme, quo proseguo lonta,
mas mcthodica e segura.

A resistência dos allemães em Maure-
pas foi devida A organização e distribui-
ção das suas metralhadoras,

Os nossos suecessos, de sabbado ultimo,
que ainda não foram confessados pelo Inl-
migo, obtlvemol-os íl custa do poucas per-
das.

Os allemãees reagiram francamente;
mas cada hora pordida por ollcs foi por
nós aproveitada para organizarmò-riós no
terreno ganho.

A demora constituo uma nova prova de
que o inimigo tom diffleuldiuleH para
conduzir aos pontos necessários tropas
aeuerridas, as únicas capazes de darem
assalto.

Não serão certamente os suecessos fui-
minantes dos Italianos o sobretudo d03
russos, que lhes facilitarão a solução do
problema. O próprio inimigo confessa
que os seus negócios vão mal. e exerce
uma odiosa vingança contra a cidade
aberta de Nanoy, que acaba de sor attln-
glda por peças de grando alcance.

As innocentcs vlotimas. que alll pere-
ceram, pagaram com a vida a lmposslbl-
lidado em que o inimigo se acha do lm-
pedir o avanço victorioso dos alllados om
todas -as frentes.

A LUOTA AO NORTE DA FRANÇA
LONDRES, 14 — Nada houvo de ex-

traordinarlo na fronto ingleza na Picar-
dia, salvo o bombardeio habitual o peque
nos reconheclmontos allemães, que foram
Immediatamento repellidos.

Na frente franceza prosegue o avanço
das tropas da Republica na direcção de
Combes.

Os franeezes oecuparam metade da ai-
dela de 

'Mauropas, 
ondo tem havido gran-

de aetlvidade aeroa.
Af? OPERAÇÕES NOS DIVERSOS

SECTORES DA FRANÇA
PARIS, 14 — Na fronto do Sommo,

Balvo alguns contra-ataques allemães en-
tro Mauropas o o bosque do Hem. nada
houvo do extraordinário.

A nossa artilharia do grosso calibro
eslã bombardeando actlvamcntc as post-
ções allemãs deante de Peronne.

Na frente de Verdun apenas houve o
canhoneio habitual.

OS INGLEZES NO CONTI-
NENTE

. LONDRES, 14 — No seu -.omnut-
nicado de hoj'e, o general Douglas
Haig declara que a situação militar
não soffreu nenhuma alteração em
toda a frente.

A oeste de Poziéres, as tropas bri-
tatinicas tomaram varias metralha-
doras ao inimigo e fizeram alguns
prisioneiros.

Os sapadores allemães arrebenta-
ram uma mina ao oeste da herdade
de La Folie. A explosão causou pou-
cos estragos.

Os aviadores inglezes executaram
vários raids e tres ataques separados
contra um aerodromo allemão,

Falta um aeroplano britannico.
NAS LINDAS DA FRANÇA

PARIS, 14 ¦.—1 Ao norto do Sommo não
se assignalou nenhuma acção Inimiga.

Progredimos nas vertentes da cota 109,
a sudoeste do Mauropas.

Continua o canhoneio nos sectores do
Barleux e Chaulnes. -

Os tiros de barragem da nossa artilha-
ria quebraram um vivo ataque dos alie-
mães dentro das novas linhas, ao sul de
Avocoürt.

Na margem direita do Meuse, regista-
se um bombardeio interuiittonto.

No resto da linha de fronto reina cal-
ma,

Uma peija Inimiga de grande alcanci
laúçou quatro
Nancy,

O AVANÇO MOSCOVITA
PETROGRAD, 14 - Está confir-mada a tomada da cidade dc Ma-riamppol pelos russos,
A cavallaria moscovita ocetipou

Lamtrem e Podgaiay.
A VIGOROSA ACÇAO DOS RUSSOS
PETROGRAD, 14 (Offlclal) — "No

curso superior do Sereth, as tropas do ge-neral Sakhnroff, desenvolvendo, eom exi-to, a sua acção, expulsaram o Inimigo das
posições fortificadas, quo oecupava, e at-tingiram a linha formada pelas aldeias deZvyjon, Olcur, Bzovina o Blalkovge.

A passagem das nossas forças através
do Strypa obrigou os austro-allemães a
abandonar as suas posições nessa região.

O general Schcrbatchotf npodorou-so de
Ezorna, continuando o seu avanço para o
oeste em toda a linha do frente. As suas
columnas attinglram o curso superior dô
Soroth, entre Plaviicliavelska o Ployache,
ondo o atravessaram para a margom occl-
dontal.

Ao oeste o ao sul de Plotyche, as nossas
forças attinglram a linha formada pelasaldeias do Loboda, Zlota o Uvze, chegan-
do em frente do Podgiacgy e Khokhoche.

Os nossos destacamentos, perseguindo
o inlmlgo.atravossaram o Koroplec e apo-
deraram-se de posições fortlflcadlsslmas
nas alturas entro 01 rios Koroplec, Zlota-
Lipa o Khorovanka.

Continuando a sua marcha, ao buI, at-
tingiram o Dnlestor o Marlampol, que a
nossa cavallarla conquistou.

Dopols, attinglram também ob rios Bis-
tritza, Madvornaskol o Solotvlna.

A construcção de pontes nesses rios con-
tlnua, apesar do fogo do inimigo.

Ao sul do Delatyn o na região dos bos-
ques dos Carpathos, continua o nosso
avanço, próximo de Voroska, Magura e
.Tablonitza, ondo consolidamos as nossas
posições elevadas o repellimos todas ae
tentativas de ataque do Inimigo.

No Cnucaso, na margem occidental do
lago Van, na região do Tadvai, as nossas
tropas contr£.-atacaram os turcos, expul-
íiando-os em dlrccçto ao sul.

UM "TAUBE" DERRUBADO
PETROGRAD, 14 — Annunciam

para esta capital que o major Kruteji
atacou um "taubc", que bonibardea-
va Nesvij, derrubando-o e aprisio-
nando os seus tripulantes, que esta-
vam feridos.
OS SUCCESSOS DO GENERAL

SCHERBATCHEFF
PETROGRAD, 14 — O exercito

do general Scherbatcheff aprisionou,
durante uma semana, 1.263 offieiaes
e 55.185 homens dos exércitos tento-
nicos, capturando 55 canhões, 211
metralhadoras e 9 morteiros.

OS PRISIONEIROS DOS
RUSSOS

LONDRES, 14 — Referem para
esta capital que as tropas russas íi-
zeram 2.000 prisioneiros ao norte da
cidade dc Stanislau
OS RUSSOS

COMÍCIOS PATRIÓTICOS
LISBOA, 14 — o primeiro comi-cio de propaganda da entrada de"1 ortugal na guerra será presididopelo sr. dr. Antônio José de Almeida,

presidente do conselho.
Esse comício se realizará no dia17 do corrente, na Batalha, junto dohistórico monumento commemorati-

vo da batalha de Aljttbarrota.
O segundo realizar-se-á em Belém,logar histórico também, junto domonumento dos Jeronymos.

A OFFICIAr.IDADE FRANCEZA NO
TEJO

LISBOA, 14 -- A officialidade da di-visão naval franceza que veiu ao Tejocom a missão especial de cumprimentaro governo, pela comparticipação de Por-tugal na guerra européa, esta visitando aaautoridades.
Amanha será recebida em audiênciaespecial pelo sr. presidente da Republica.

111 «IS

ATRAVESSARAM VÁRIOS
RIOS

PETROGRAD, 14 — Os russos contl-
nuam a atravessar, com bom oxito, o Styr-
pa, o Koroplec o o Slota-LIpa.

Na região do rio Bystritza repellimos o
inimigo para a margem esquerda desso
rio e do Solotvina.

Duranto a acção a infantaria russa ca-
pturou 12 officlaes austro-allemães o uns
mil soldados, apoderando-so também de
soto metralhadoras o do um canhão de
trincheiras.

AVANÇO DOS RUSSOS NOS VÁRIOS
SECTORES

PETROGRAD, 14 — As nossas tropas
continuam a atravessar os rios Strlpa e
Slota-LIpa.

Occupámos Podgaycy. Na região do Bys-
tritza compelllmos o inimigo a passar a
margem esquerda do rio. Durante essa ac-
ção a nossa infantaria capturou 12 offi-
ciaes, cerca de mil soldados, sete metra-
lhadoras e um canhão.

irln
A PARTICIPAÇÃO DI! PORTUGAL

NA GUERRA
PARIS, 11 — O "Tomps" . a respeito

da participação do Portugal na guerra,
diz o seguinte:

"Os agentes doa orcams allemães na
llespanha pretendem que o aeto do go-
verno portuguez é incompatível com ac
iiooa relações existentes entre os dois pai-
nes, chegando a queixar-se ao sr. Roma-
nones, presidento do ministério hespa-
uhol, dus relações cordlaes que a Hespa»
nha mantém com o seu vizinho e da anil-
zadé quo o governo hespanhol lho teste-
luiinha.

Easa campanha visa Influenciar a Hos-
panha, que resolutamente d neutra e não
quor Iuctar com Portugal paru agradar a
AHemanlui, porquo aquelle so lançou no
ccnfllcto.

As entrevistas dos ministros portuguo-
zes e hespnuhúes em San Scbastian, j
convite dirigido pelo rol Affonso XIII ao
addldo militar portuguez, são testemunho
da livro decisão da Republica portugucza
em nada prejudicar ns boas relações com
a monarchla ibérica, e a prova de que os
agitadores germanoplillos perdem o seu
tompo.

A sympathia da Héspanha ô cada vez
1 maior pela causa do direito o dos neus
defensores.

Portugal beneficia desse sontlmonto
que se repercute aléni-mnr. até mesmo
entre as republicas hespanholas da Am;-
ricu, assim como no Brasil.

Ahl, o horror pelos attentados da
Allemanha conlra a civilização, penetrou
em todos os espíritos, amantes da Uber-
dade.

Todos desejam a derrota daquclles que
os intellectuaes argentinos qualificaram
de megalomanos. sonhando 11 dominação
universal por melo dos canhões, eom o
desprezo de todos os outros povos."
í\S SAUDAÇÕES DA FRANÇA A POR-

TUGAL
LISBOA, 14 — No seu numero do hojo,

a "Opinião", referindo-se A vinda da fro-
ta britannica ao Tejo, diz: "A grando,
heróica e generosa França não nos esque-
cou, onviando saudações que nos enchem
de orgulho".

O CONTRABANDO DE GUERRA
LISBOA, 14 — Um docroto, publicado

hojo pelo "Diário do governo", ilfi esela-
reclmcntos sobre as mercadorias que se-

obuzes na direcção de rilo consideradas como contrabando d
guerra.

A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OSALLIADOS — OPERAÇÕES DOSDIAS 11 E 12
RIO, 14 (A) — A legação da Allemã-nha em Petropolis recebeu do Berlim, viaWashington, o seguinto telegramma offi»ciai:
"O quartel general communlca om da-ias de 11 o 12:"Frento oeste: — Ao norto do Somme,ataques inglezes, parto doa quaes om-

prohendidos com grandes forças, na linhado Tiepval o o bosque de Foureaux e nas
proximidades de Guillemunt, foram re-
pellidos sem excepção.

Algumas forças atacaram também ao
norto do rio, entro esto o Mauropas, sen»
do rechassadas, com grandes perdas.Só alguns grupos penetraram no pe»
queno bosquo a nordeste.

Ao sul do Somme, fracassou uma in»
vestida inimiga.

Nas proximidades do Barleux, a mar»
gem direita do Mosa, repellimos varloa
ataques effeotuados a granadas de mão,
o uma forte Investida dirigida contra
rhlaumont.

Frente leste: — Exercito do marechal
von Hlndemburgo! — Fracassaram nu-
merosos ataques russos, ora fortes, ora
fracos, entro o lago do Wlsnicw Smorgon,
nas proximidades de Krewo, no rio Stru-
mien, ao sul do Zarzecz. Em frente ao
ytochodo, o Inimigo limitou sua aotlvi-
dade a um vivo fogo do artilharia. A ba-
talha ao su! de Zelosa assumo cada vez
malore3 proporções. Os russos, que obtl-
veram temporarlamento algumas vanta-
gens entre Blaloclowy e Horodyszoe, fo-
ram logo depois contidos pelos nossos
contra-ataques.

Fracassaram, com grandes perda3, va»
rias vigorosas Investidas contra nossas
posições do ambos 03 lados da herdade da
Trosclanec.

Exercito do archiduque Carlos: — A
sudoeste do Monasterzysck, no angulo for-
mado pelo Dníester com o Bustrzuea,
grandes forças inimigas obrigaram os de»
tensores a cederem terreno em varloj
pontos. N0SS03 contra-ataques paralysa»
ram a lueta. Em vista da situação geral,
foram ordenadas certas modificações nat
linhas dos Carpathos.

Nossos movimentos desenvolvem-se de
accOrdo com os nossos planos. Em ata-
ques suocesslvos, ao sul do Zabio, fizemos
700 prisioneiros. Progredimos também da
ambos os lados da altura de Kapul, ex-
trema da ala direita, onde as tropas alie-
mãs entraram em acção.

Fronto balkanica: — Varias tentativas
do inimigo, para avançar ao sul do lago
do DJoran, foram frustradas."

COMO SE DESENVOLVERAM AS OPE
RAÇÕES DO DIA 13

RIO, 14 (A) — A legação da Allemã»
nha em Petropoli3 recebeu de Berlim
via "Washington, o seguinte teleeramm.-
officiai: "O quartel goneral communlca,
cm data do 13,

"Frente oeste: Depois de pequenas ac
ções locaes, levadas a effeito hontem i
tarde, nas proximidades de Ovillers e Po-
ziéres, concentrou o inimigo forças par;
um ataque noeturno emprehendido en:
toda a frente, entre Thlepval e o Som»
mo.

Entro Thlepval e Gulllemont, quebrou»
se logo o Ímpeto do assalto, eom perda;
gravíssimas para os atacantes.

Mais ao sul chegou-se a lueta corpo
a corpo com os franceze.s, que renovavam
constantemente as investidas. Os comba-
tes duraram toda a noite e ainda não ter-
minaram, nos proximidades do Maure-
pas, a leste de Hem e ao sul do Som-
me.

Fracassou, sob o nosso fogo, um ataquí
francez a Biaches.

No resto da frente oeste, somente hou»
ve aeções do pouca Importância.

A sudoeste de Bapaume abatemos un.
biplano lnglez.

Frente leste: Exercito do marechal
von Hlndemburgo: Ataques ruasos ao
sul de Smorgon, nas proximidades da
Tupcze e ao oe3te do Calose, não tiveram
suecesso.

Exoreilo do archiduque herdeiro: Re-
pellimos as investidas russas ao oeste da
Monasterzyska o Pystrzyta."

igtiigtiàlüRiiá

LIr. HOJE A !ll DE DEZEM-
BRO DE 11)10 121*500

As nossas asslgnaturas veneer-se-âo n
U de dezembro.

E' convidado a comparecer nn adml-
iiistniçSo deste joriml o w. João Bulrão
-mbrlnho, nosso ex-agente 110 bairro de
Bra?., paru recolher o saldo era ;eu pb«
der.

E" tambct-u convidado a recolher o snl-
dc. em seu ym.e.', 1111 importância de ...
íliÇiUDU, o nosso éx-ágenfr em Santa Ri-

c ttx ilo 1'iis.sa («Jiiatrg, sr, João Unptisto
J .«MUoso,

a iwfiTTlLÁPQA
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SENADO

REUNIÃO EM M ÜE AGOSTO

Presidência do in». Jorge TlblrlCil

A's 13 lioras, feito a chamada, verifi-
ca-so o presença dos srs, Padua Solles,
Bento Bicudo, Gustavo do Godoy, Ignacio
UchOn, Joaquim Miguel, Jorge Tlbirlçá,
Luiz Finquei*, Luiz Plza, Aureliano do
Gusmão, Albuquerque Lins o Hereulano

; dc Freitas, .

Estando presentes apenas onze srs. so-
nadores, deixam do ser lidas as actas dn

¦ sessão o reuniões anteriores.

O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Oíficlo do sr. l.o secretario do Assem-

blío Legislativa do Estado do Rio do Ja-
neiro, communlcando a olelçüo do mesa
dlroctoro dos seus trabalhos. — Inteiro-
üo, agradeça-se.

São lidos e vão o Imprimir os pãreceres
seguintes:
PARECEU N. 3, DE 1910, DO SENADO

O projecto n. 48, do onno passado, Inl-
ciado no Câmara dos srs. Deputados, cria
o município do Conchas, na comarca ãe
Tlotfi, com os divisas do aetuol dlstricto
do paz de egual denominação, que foi
ereado pelo lei n. 4GG, do 5 de dezembro
do 1800.

Esto lei, porím, não transcreve as re-
spectlvas divisas, declarando slmplosmcn-
to que ellas são as do dlstricto policia),
as quaes foram estabelecidas por acto
do l.o do junho do 1892, mas quo a Com-
missão de Justiça, a, quo foram presen-
tes todos os papeis, verificou, terem sido
rectificíidas no expediente da segunda
tecçõo do Secretario do Justiça, alguns
dias apôs ("Diário Official" sob ns, 311
o 318, respectivamente de 3 o 12 do Junho
de 1892).

Foitns estos referencias para dirimir
quaesquer duviãas o examinando a Com-
missão que foram ottendldos as exigen-
cios determinadas no art. 3.o do lei n.
1,038, de 19 do dezembro de 1906, 6 a
mesma de porecer que o Senado opprove
a ereação proposta no projecto n. -18, ãe
1915.

Sala das comnilssões, 14 ãe agosto de
1011), —i Ignacio Ucliôii, Carlos do Cnni-
i*xis.

PROJECTO N. 48, DE 1915, DA
CÂMARA

O Congresso Legislativo do Estado do
S. Paulo decreta:

Art. l.o — Fica crendo o município dc
'.'Conchas", no comarca de Tietê.

Art. 2.0 —; As divisas elo novo municl-
pio serão as mesmas do respectivo distri-
cto de paz.

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

Sola das sessões, 1 do agosto de 1910.—
Antônio Alvares Lobo, presidente; Luiz
P. dc Campos Vergueiro, l.o secretario;
Wiiuiiiuii-i) Augusto «lo Amaral, 2.o se-

j.eretarlo.
PARECER N. 1, DE 1010, DO SENADO

A Cumaru Municipal do Pederneiras,
em suo lei orçamentaria de 9 do outubro
de 1911, decretou um Imposto sobro <)
criação do gado do município, cstabclo-
condo, nii tabeliã annexa á mesmo le!
(letra c, ii. 43 a 48), as respectivas to*
xas, que vão desde 5|000!a 300Ç000 an-
nuaes, conforme o quontldaão de gado
criado: Da decretação desse imposto rc-
correu o municlpe, dr. Josfi Augusto de
Sousa o Silva, para o Senado, ollegondo
ser o instituição de tal imposto uma fia-
grnnte violação do art. 20, n. 3, do lei
ii, 1.038, do 19 de dezembro de 1900, pelo
qual ê expressamente vedado o tributação
Jo produetos do município.

Tomado por termo o recurso, sobre ello
ie pronunciou a Câmara Municipal, alie-
Bando, por suo voz, que, no coso, obsolu-
lamente não se trata de unia taxação de.
produetos do município, como pretendo
i recorrente,'mas siifi do um imposto dc
Indústria c profissão, c que, portanto, dovo
ler dene-jaão provimento no recurso.

O que tudo visto c attentamente oxonii-
nodo, e,

Considerando que tributar a pecuária
do munleipio 6 tributar producção do mes-
mo município c, eonsègulnteritéhto; inírin-
glr o dispositivo do artigo 20, n. 3, dn
lei n. 1.03S, de 19 dc dezembro de 1900;

Considerando que, mesmo odmlttido que
9 imposto ereado pelo recorrida so deva
capitular como um imposto do industria
B profissão, no ouso, ello colüãiria com
o preceito do artigo 17, n, 9, do referido
lei n. 1.038, segundo o qual incumbe tn
municipalidades "fomentar o desenvolvi-
mento do lavoura, dns artes c industrias
uo município, por meio dc medidos c nu-
xillos geraes, que nüo envolvam prlvllc-
glo"; pois, evidentemente, onerar do tri-
butos o pecuária, quando estn, no momen-
to, reclamo o necessito dc protecção c fo-
vares por porto dos poderes públicos, tan-
to vole como dlfficultar, sinão .cmpcccr
e obstar o suo expansão o desenvolvi-
mento;

Considerando que o imposto em quês-
tito vem nffectar tombem o lavoura ca-
íocira do município, porquanto 6 sabido
que o todo o fnzendn de café, em regra,
ondo annexa uma certa criação de gado,
cm maior ou menor escala, tanto quanto
so faço preciso, jfi paro oceorrer oo sor-
viço do transporto, já paro o consumo
dos próprios moradores das fazendas, jã
paro a producção de estrumo necessário
tio ndubnmento ãos cafozaes, e nenhum
outro imposto ou taxa podo ser lançado
sobre a lavoura cátedra além do estobo-
lecido no n. 3, do artigo 3 0, ela cíttião le!
n. 1,038;

A Commissão üe Recursos Municipaes
ü de parecer quo seja provido o presente
recurso, e, por Isso, offcrccc, pnra ser dls-
cutido o sujeita a votação, a sogulnto pro-
posto do

RESOLUÇÃO N, J, DE 1910

O Senado de S. Paulo resolve dor pro-
vimento ao recurso interposto pelo dr.
Josfi Augusto de Sousa e Silva contra o
lei n. r», de 9 do outubro do 191-1, do Ca
mora. Municipal de Pederneiras,, paro o
fim de declarar nulla a mesma lei, nn
pa»*te cm quo instituiu o imposto sobre
criação do gado do município, por ser tal
Imposto contrario o mais do umo disposi-
e,ao do lei n. 1.038, do 19 de dezembro
do 1000, notodamento A disposição do nr
tlgo 20, n. 3, que prohilic ás municipal!
iludes tributarem a producção do muni
cipio.

Sola dos coinmlssScs do Senado, 14 dc
agosto dc 1910. — A, dc Gusmão, Her
«culiiin» dc Freitas.

O SR. PRESIDENTE — Tendo sido o
Senado convidado a tomar porte no com
memorução cívica que, em homenagem ao
saudoso general Francisco Glyoerlo, so
realizará amanhã om Campinas, por inl
clotiva do Centro de Sclcnolos, Letras e
Ai*tes, nomeio.o sr. senador Luiz Plza
poro representar esto caso do Congresso
naquella solennidade".

Feita a segunda chamada, meio hora
depois, não responde piais nenhum sr,
sonodor. Deixam do comparecer com
causa participado os srs. Dino Bueno,
Pinto Ferraz, Fontes Junior, Carlos do
Campos, Eduardo Conto, Guimarães Ju-
nlor, Nogueira Martins o Oscar do Almel-
da, e sem participação os srs. Lacerda
Franco, Fernando Prestes, Gnbriol de Ro-
eende, Pereiro do Queiroz e Rodrigues
Alves.

Nõo havendo numero legal, não ho ses-
íão. Levanto-se a reunião, designado poro
16 a mesma

ORDEM DO DL"-,'

| Apresentação de projectos, indicações c
Requerimentos.: ,

fl íí DOS flíB lÉÕSlFnmcisco Glycerio
Da nossa edição da noite, dc hon-

tem:
Os actos das nações belligerantes

exigem da imprensa neutra uma prn-
dente c criteriosa discreção. Em ri-
gor, sendo como são geralmente as
noticias chegadas falhas ou incom-
plctas, ás vezes mesmo inveridicas,
preferível será cxctisal-as de qual-
quer critica, até que affirmações di-
gnas de todo o credito venham con-
firmal-as.

Essa altitude dc respeito aos nos-
sos propósitos dc imparcialidade não
pôde, comtudo, ir ao extremo dc
assistirmos sem um queixuiiie ou uni
signal dc protesto a procedimentos
que ferem fundo os nossos í-agnos
interesses, c que não encontram ca-
bal explicação nos pretextos que os
motivam. Estão nesse caso as restrie-
ções excessivas determinadas pelas
nações aluadas ao commercio do
nosso café.

Nada mais natural e legitimo do
que, utilizando-se da sua formidável
marinha dc guerra, impedir a Ingla-
terra, pelo bloqueio, o súpprimento
de gêneros necessários aos mercados
inimigos. . ,

E' um recurso que as leis dc excc-
pção admitteni c contra o qual os
prejudicados não encontram argu-
mentos capazes dc modificar a situa-
ção.

Ha, porém, um evidente é clamo-
roso cxaggero na circttmstancia de
ter sido a providencia extensiva aos
mercados neutros.

Dessa maneira, não só ellcs se
vêem a braços com uma injusta ca-
restia do produeto, abandonando por
isso o seu uso, limitando-o, ou lan-
çando mão de succcdancos c falsiíi-
cações, como o Brasil, principal pro-
dtictor, fica inhibido de dar expansão
ao consumo, , exactamente quando
maiores opportunidades lhe. deve-
riam ser ofíerecidas.

A conseqüência da prohibição tor-
na-se, portanto, muito mais nociva e
prejudicial aos paizes neutros curo-
pcus c ao Brasil, do que aos paizes
adversários dos alliados.

Occorrc-nos, a propósito, lembrar
que a maior parte dos capitães ex-
trangeiros aqui empregados cm.im-
pórtantes c florescentes cmprcliendi-
mentos, c na maioria dos cnipresti-
mos á União, aos Estados e ás, nm-
nicipalidades, procedem da França c
da Inglaterra. .

Acautclal-os, evitando que emba-
raços dc qualquer ordem venham
perturbar a nossa situação ecoiiònii»
ca ca nossa situação financeira; é,
parecc-nos, acautclar indirectamente
os interesses dos alliados.

E não ha de ser, positivamente,
pondo freio descabido ao desenvolvi-
mento da nossa exportação, que lios
habilitarão os nossos credores a pre-
pararmos elementos com que cumprir
com a desejável pontualidade os
nossos compromissos para com elles.

A anomalia que se origina da dif-
ficuldadc de collocarmos o nosso café
nos mercados neutros reclama imi
urgente remédio.

Não duvidamos dc que o acto dos
alliados houvesse sido determinado
pelos mais nobres e respeitáveis in-
tuitos. Mas não lhes oceorreu, tal-
vez, no momento, o lado dáiimoso c
iniquo da providencia.

O illustre. (Ír, Sousa Dantas, cuja
interinidade no Ministério do lixte-
rior está sendo assignalada por tão
brilhantes p3"ovas de critério c des-
cortino, bem podia, correspondendo
ás aspirações do governo c do povo
de S. Paulo, c dc toda a nação, en-
tabolar as inlelligcncias aconselha-
veis para obter que alguma cousa
fosse feita, no sentido de applacar-sç
o rigor das restricçÕes impostas ao
nosso principal produeto.

Abrir válvulas á nossa exportação
é contribuir efficazmcntc para o des-
apparccimcnto dc uma série dc males
que perturbam a vida nacional, é dar
estimulo ao trabalho e con jurar a
crise que nos atormenta.

O eminente chanccller interino se-
rá credor de um novo c grande ser-
viço á pátria, si attender a este ap-
pello que lhe dirigimos, seguros de
reflectir o pensamento geral do Es-
tado de S. Paulo.

CONGRESSO DOS DEMOCRÁTICOS
CARNAVALESCOS

Conformo publicação quo sol hojo no
secção competente desto íolhn, realiza-se
no dia 20 do corrente, ás 19 horas, na
sfide social, A ruo do Quitanda, n. 0, uma
assemblfia geral extraordinário paro a
eleição do alguns cargos vagos no dire-
ótor|a do Congresso dos Democráticos
Carnavalescos.

* **-
GRÊMIO LITERÁRIO "ALVARES DE

AZEVEDO"

Hoje, terça-fei.ra, realizo-se a sessão se-
manai desto sociedade dc letras.

Esta sessão será honrada com a pre-
senço do poeto Mucio Teixeira, que lerfi
versos inéditos do sua lavra,

Acham-se lnserlptos os sócios srs. Aid-
zlo Porto Riboiro e Tácito do Almeida; o
primeiro para dlssertar sobro o thema:"Do Gonçalves Dias a Olavo Bilao"; o se-
gunão discorrera, sobre o thema: "A mu-
liier'".

:...:*.* *",'"
GRÊMIO DRAMÁTICO RECREATIVO

"KOSMOS"

No dia 20 do corrente, o ensaio pro-
longar-se-fi até ás G horas, havendo es-
peotoculo e tombolo, sendo representada
a comedia "Valentes e medrosos",

•TA;
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Campinas, o berço glorioso de. Francls-
co Glycerio, congraçará hoje o seu povo
numn homenagem A memória do proclaro
palricio.

Commemoro a culta cldaão a dota do
annivorsarlo natalicío ão eminente pala-
ãlno do propaganelo republicano c a justa
Iniciativa desporto om todo a porto o mais
sincera sympothio, porque erii todas as
correntes da sociedade, do norte ao sul
do polz, o nome daquelle bemfoltor da
Pátria <! guordaão com religioso culto.

São, porem, os que acompanharam Gly-
cerlo ãesdo a sua juventude, nas suas
agruras o nos seus triiiniphos, quo so le-
vontam, num movimento nobro o tocante,
o vão assistir á evocação da vida do
grande homem, exemplo do virtudes, de
civismo o do abnegação.

Não exprimo Campinas apenas o sun
saudado pelo filho que tanto a honrou
o enalteceu. Vnl alfim. Dá uma licção de
patriotismo oo povo, fazendo reviver, aos
ouvidos dos sous mais lídimos represen-
tantos, os episódios admiráveis da car-
reira brilhante do um dos mols eméritos
pioneiros do democracia brasileira.

No voragem do scepticlsmo; que chega
quasl a empolgar os espíritos, fazendo-o;
Indifferentes oo movimento político e so-
ciai do meio, a Idfio de prestar justiça,
recordando os Immcnsos serviços de um
\*aloroso patriota, morto, t uni symptonia
do que não so apagaram da alma naclo-
nal os sentimentos cívicos com quo ella
conseguirá ainda conduzir o polz a ra-
diosos destinos.

Os ÉC03 do encantadora solennldade de
Campinas não se clrcumscrcvcm, entro-
tanto, ás »*o!os do seu território. Glycerio
foi um vulto excepcional c ficou asslgna-
lodo no historio como o prototypo da le»
aldddo, do modéstia, do stoicismo o do
desinteresse. E', pois, dever do todos os
brasileiros assoçlareni-sc fls homenagens
ciuo hojo se realizam, não ue esque-
condo do que um grando quinhão das
conquistes llbcraos que nos orgulham c
do pi'ogrosso quo lios engrandece, dovo-
so A acção esforçado desso admiravol cn-
fibraturá de aço, cuja vido.se consumiu
na pratico do bem, pelo povo o pelo Po-
trla.

O Centro do Sclenclas e Letras do Cam-
pinas convidou o secretario do AgricuI-
tura para assistir A couiniomoração cl-
viça cm homenagem A memória do sr.
general Francisco' Glycerio, a reollznr-so
hojo om Campinos,

O sr. dr. Condido Motta designou o sr.
Arthaud Berthot, dlrector do Instituto
Agronômico, para repi*escntal-o nas ho-
menogens prestadas á memória do sou-
doso. republicano.

*
A Commissão Direcloro do Partido Re-

pubücano será representada nas solonnl-
dades pelo sr. dr. Padua Salles.

*
Pelo trem da tarde, partiram hontem

paro Campinas, o sr. senador dr. Horeulo-
no do Freitas, suo exma. esposa e filhos
e o exma. família do general Glycerio,
que chegou do Rio hontem pela manhã.

:|s *

Altciielendo ao convlto do Centro de
Sclenclas c Letras, do Campinas, a mesa
do Senado indicou o dr, Luiz Piza para
representar esto caso do Congi*esso nas
cerimonias que se realizarão hoje, em
eommemoração do doto natallcla ão pran-
tcodo campineiro general Francisco Gly-
cerlo.

O dr, Luiz Piza deverá seguir hojo
poro a vizinho cidade.

"'¦i ¦>--  ¦¦¦¦*3&«" ¦¦-¦¦ I.I.I—¦m

isto 4c arte

Hoje, dlo santo do guarda, om quo
a Egroja Catholica celebra a festo da As-
sumpcao do Nossa Senhora, o ponto será
faoultatívo nas repartições publicas esta-
duiics e municipaes; do accOrdo com uma-
antiga praxe.

Nfto funcclonarõo a Associação Com-
mercial, a Bolsa, os bancos e a Câmara
Ecclcslastlcav

m

Na. sua-'edição do hontem, o Correio
da Manhã, ão Rio, rcferlnão-so A com-
missão eonfioãa pelo governo ão Estado
ao lllustre ministro do Tribunal de Jus-
tlça, sr. âr, Melrelles Reis, acerco da
questão de limites com Minas Geraes, fez
aftlrmações que, por absolutamente ln-
Verídicas, precisam ser de prompto con-
testadas e reotlficadas. E' facto que
aquello distlncto magistrado, um dos dl-
gnos ornamentos ãa nosso mais alta cor-
poraçüo Judiciaria, teve do governo pau-
lista o encargo dc, om íuncçOes especiaes,
auxiliar, no estudo dos respectivos do-
cumentos, a Commlssão Geographica, cruc
está .tratando .dessa Importante; questão
do» limites. Nio é, porém, segundo decla-
roti o orgam' fluminense, um caso do ad-
voeácla, oom pingues vantagens, tanto
que, eomo so vô do próprio officio envia-
do ó tal respeito ao Tribunal do Justiço,
o integro ministro vai exercer a meneto-
nado comnilssão apenas com os restri-
ctos vencimentos do seu cargo, e nada
mais. Tüo pouco, não sô pelo curto tem-
po qüe durará essa commissão, como pelo
facto do sr. dr. Melrelles Reis ter sempre
om dia os autos entregues ao seu critério
julgador, o que! 6 totoria circumstancia
do desempenho correcto o louvável quo
s, exc. dá ás suas nobllissimas funeções
no Tribunal, soíírerão os trabalhos o In-
teresses da Justiça,

De outro lodo, sô ho motivos para en-
comlos a esso acertado acto do governo
paulista que, cm boo hora, tão economl-
comento e sem.jpcrturbação alguma do
serviço publico, antes cím grande apro-
vcltamenlo, commottcu o delicado assum-
pto a pessoa dc tão reconhecido compe-
tencio e merecido' prestigio.

Amanhã, os í çrs. drs. Oscar Ro-
drlgues' Alves o Condlão Motta, secreto-
rios do Interior o da Agricultura, partem
desta capital para Porto Feliz, em visito fi
região cm quo reinam c Impaludismo c ou-
trás febres de mau caracter.

No passagem por Ytu', o sr. dr. 03car
Rodrigues Alvos visitará os estabeleci-
mentos dc ensino desso cldoãe.

Em ambos'ais cidades os lllustrcs mem-
bros do governo do 3»!stado serão festivo-
mente recebidos pelas outorldoãcs locaes,
com o concurso da população.

Em Porto Feliz, será offerecido um ban-
queto a suos exes., alfim dc outras mn-
nlfcstàções do apreço.

Do sr. coronel Silvestre Mato, commls-
sario dos limites entro o Uruguay o o
Brasil, quo estevo ha dias om S. Taulo,
recebeu o sr, dt*. Oscur Rodrigues Alves,
secretario do Interior, o seguinte tele-
gramma:"P.eceba v. exc. os meus mais sinceros
agradecimentos, pelos delicadezas que mo
dispensou, e os meus votos pelo dcscnvol-
vimento da posto a seu digno cargo.

Rogo tenha a : bondade do recoinmen-
dor-mc a seus subordinados, que tive o
prazer do conhecer..—- (a) Silvestre Mn-
lo, conimissorio de limites ão Uruguay
coni o Brasil." , .;..'.

,_ O sr. çommamtanlo Antônio Baptista
do Luz táinbem,'i*eç(f»bei|..do' Santos o so-
guinte telegramirja, do sr. coronel Silves-
tro Moto, lllustro ofílclal do exercito uru-
guayo, que íol.nosso hospede:"Agradecido pelos delicadas attençOcs
qüe v.exc. mo dispensou, ínço votos pelo
suo íolicldoão pessoal e pelo progresso
do brilhante forço sob o seu ãigno com-
mando. Rogo mo rccommende aos seus
disthicto.i subalternos. —¦ (a) Silvestre
Mulo."

SALÃO DO RIO DE 1910
Dentre os concorrente paulistas ao

Salão do 19111, obteve um grande trlum-
pho a "Escòía de Bellas Artes Almeida
Junior", de3to capital, ülrlgldo pelo pro-
fessor Benjamln Constant Netto.

O jury quo julgou as obras que deviam
fiirúrár no certamen do arte foi bastante
rigoroso, o quo mais saliento o mérito
dos artistas classificados.

Foram admittidos o multo apreciados
trabalhos dos srs. Eugênio Amar, Gino
Bruno Froiiçoso, S. do Chlaro, Jacintho
Martlnoz, Ri do Chlaro o -'tyaldcniar Pol-
lizziaro, ulumnos da "Escola dc Bellas
.Vrtcs Almeida Junior",

'•¦¦'-* 

*

EXPOSIÇÃO TRAJANO VAZ
A exposição do pintor paulista Trajano

Voz, l.istoüoãa A ruo Direito, Galeria
Paulista, continuará aberta durante ai-
guns dias mais.

A c::posição íol hontem multo visitada,
tendo sido adquiridos os seguintes qua-'
dros: Boãegão (natureza morta), Noite
do luar e Pedra de Itapuco em Icarahy,
pdo sr. Francisco Teixeira Junior; coso
de José Bonifácio, lia ilha Paquetá, pelo
sr, Jorge Choves; Largo da Gloria, A nol-
te, Rio, pdo sr. Cassio Prado, o Abacaxi
(natureza morta), pelo sr, Ernesto Ra-
mos,

* *
EXPOSIÇÃO MARIO E DARIO BAR-

BOSA
Continua aberta por mais algum tem-

po, das 14 áB 17 horus, á rua S. Bento,
22, a exposição dos irmãos Barbosa, pin-
tores paulistas. /

A extracção dos bilhetes da tombolo
será realizado no dio 19 deste mez, se-
gundo as centenas üa loteria do Capital
Federal n. 185, nos prêmios superiores o
começar de 600$, Isto 6. 22 prêmios, Os
8 últimos prêmios serão os 4 inferiores
e 4 superiores oo grando promlo desta
loteria.

Encontram-se bilhetes para "a tombola
na exposição.

O sr. dr, Cândido Motta, secretario da
Agricultura, recebeu os seguintes tele-
granimos do applouso, pela sua iniciai':-
va do convocação de um Congresso de
Estradas de Rodagem, o realizar-se nesto
capital;"Avarfi — Tenho a honro do conimu-
nicar-lhe quo o Câmara Municipal ap-
plaudo e odherc á idfio do v. exc, relativa
ao Congresso de Estradas de Rodagem.
Cordloes souãoções. — (a) Antonio Go-
mes do Oliveira, presidente da Cornara de
AvnrC."

"Piraju' — A Câmara Municipal feli-
cita e applaudo, calorosumento o v. exc.
pelo patriótica iniciativa do Congresso de
Estrodos de Rodagem. Attenclosas saúda-
ções. — (o) João Oli»*u, prefeito do Pi-
rnju'."

"Fartura — Tenho o honro de felicitar
o v. exc, em nome do município do For-
tura, pela brilhante e feliz iniciativa do
Congresso do Estrados de Rodagem. Res-
peitosas saudações. — (a) Josó Dcocle-
chino Ribeiro, prefeito de Fartura."

IS 1ÉÉS tailÈs
A CIRCULAR DO MINISTRO"'' "r" 

SOUSA DANTAS

, Conforme já noticiámos, rcalizor-so-á
hoje, terça-feira, ás 13 horas, no sfide
elo Sociedade Paulista dc Agricultura, a
assemblfia geral do "Associação do Herd-
Book Coracu". Pede-se o comparcclmonto
de todos os interessados, podenão fo-
zer-se representar por simples carta as
pessoas impossibilitadas do comparecer,

Acha-so em franco prosperidade essa
associação, recentemente fundada sob os
auspícios do Secretaria da Agricultura.

Os srs. prefeitos municipaes de Brotas,
Avarfi e ti. Pedro offlclorom ao si*, secre-
torlo da Agricultura, communicoiido-lhe
que já deram os necessários providencias,
relativamente á prohibição do matança de
Vaccas o novilhas menores do 10 annos de
edade, om estado de iirocrloção, de OccOr-
do com o recente podido do Secretario da
Agricultura.

O sr. dr. Altino Arantes, presidente do
Estado, recebeu o seguinte offlclo do Sr.
dr. Luis de Sousa Dantas, ministro das
Relações Exteriores, a propósito , da
cirouior do 81 de julho dirigida aos con-
sulados brasileiros no exterior:

"Sonlior presidento —» Para conheci-
mento de v. exc, tenho a honra do rc-
melter-lho os inclusos exemplares ãa elr-
cular n. 33, do 31 de Julho, que esto ml-
nlsterlo dirigiu aos consulados brasllel-
ros.

Como esta circular faz referencia aos
relatórios quo os consulados são aetual-
mente obrigados a mondar ao'governo
trimestral o annualmonte, envio a V»
exc, un» exemplar da novo consolidação
dos leis, do actos o decisões referentes ao
corpo consular brasileiro, quo contém as
disposições, que regulam a organização
desses relatórios,

Multo grato ficarei a v. exc, sl qulzer
cor a vontado de, pelo Imprenso ou po-
los nfelos que julgar mols convenientes,
manda»* dar ampla divulgação a esso elr-
cular, poro solencio ãos interessados, es-
podalmento ãas instituições agrícolas,
lnãust»*Iaes o commerclaes existentes hob-
bo Estaão.

Multo me pcnhornrfl* tnmbcui v. exc.
sl se servir do iirovidcnclar, afim do que
sejam fornecidos a este ministério, com a

-regularidade c constância necessárias, cio-
mentos «iuo tornem o sorviço de propa-
gondo econômico confiado aos consüloelos
mais completo, taes como' dados estatis-
ticos, amostras de produetos comlher-
does, collecções de vistas photographlcas,
tarifas, transporto em geral, fretes, dis-
posições legislativas c administrativos, co-
loções dc títulos o dc goneros, notus sobre
immigração e todos os esclarecimentos
que possam ser úteis á propaganda econó-
mlca do Brasil no exterior,' Aproveito o ensejo paro reiterar o v.
exc. os protestos do minha alta. iextlmo c
mais dlstincto consideração, (a) —! J».
du Sousa Dantas".

Damos, a seguir, no Integro, o circular
do ministro Sousa Dantas:

"Senhor -»- O governo federal faz o
maior empenho em quo os consulados
brasllolros possam, como devem, ser un»
elemento efficionto da expansão econo-
mlca do paiz, constituindo um orgam du
estudo constante, do pesquizo culdaãosa,
do vulgarização systematlea e opportuna,
do Informação Inimcdiala o verifica do;i
produetos e das riquezas naclonaes e dos
mercados consumidores que mal» convc-
nhaia a esses produetos e a essas rlque»
1*03.

B', portanto, indispensável que es3a
consulado tenho sempre em vista o dis-
pesto nos artigos 320, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335. 330,337,338,339,'
340, 341 342, 340 o 317 do Novo Consoll-
daçáo dos leis. decretos o decisões que
baixou com o decreto n. 10384, de 6 ão
acosto do 193 3. nilo deixando de mandar
dentro dos prazos fixados c na fôrma es-
tnbdecldii relatórios concisos o claros,
escrúpUlosamento basoodos cm üaãos
exuetos, C0II1I1I03 em documentos officieic3
ou em qualquer outro fonte digno do
confiança, sobre todos os assumptos que
se refiram ou quo possam interessar 00
desenvolvimento iisricplii. Industrial o
commereial do Brasil, duelos esses que
V; s. irá nrchivando niethodicainento J*a-
ra serem utilizados cm eiualeiuer momen-
to quo delles se precise.

Como a espora do época em que de-
vem se»* enviados esses relatórios pôde
tornar lnopportunas algumas Informo-
ções, rogo a v. s. quo, alfim das oxposl-
ções trlmeusoes ou seinostracs, a, quo se
referem os alludldos artigos, inunde
constantemente, si necessário otfi diário-
mente, a esta Secretaria de Estado, afim
de quo possam ser com provoito truna-
mlttid.ts ao competente ãestino. todas e
quaeseiuer noticias daquella natureza,
cujo conhecimento nüo deva ser adiado,

Poro obtenção dessa., noticias o liara
a mais larga divulgação possível do boa
fama dos pi"oductos naclonaes, v. s. nõo
deverá poupar esforços, pondo-so em
contudo com ob museus o outras institui-
çõos agi*icolas, industrlaes e commercioci
existentes em seu districto consular e so-
licitando das respectivas autoridades. Ai
quaes v. s. offereccrá permuta, exempla-
res, pelo menos, em tiiplicatu, de todos
as publicações quo, de alguma fôrma, so
relacionem coni a nosso situação cconq-
mico e financeira. De coda uma dessas
publicações v. s. conservará um exem-
pior nesse consulado, enviando os Outros
a esto Secretaria.

V. s. procurará conhecer com a maior
precisão os diversos ramos em que esse
paiz negocio com o Brasil, estudando 03
preços e as condições de coda artigo o In-
iücondo os meios odequaãos de so desea-
volverem os mercados ohl já existentes c
dc se conseguirem novos, especialmente
nou portos em quo não houver commercio
ãirecto com o Brasil, dando-nos Immo-
dlnto communicação do tudo que posso
melhorar a producção nacional o ex
pondo-nos minuciosamente todas as dif-
fieuldodes quo embaracem o nosso inter-
cambio cominercinl, quer quanto a frotM
e Impostos, quer a respeito de estorvos «lc
qualquer natureza.

Logo que receber as Informações de
V. a. este Ministério se dura pressa om fo-
zel-os chegar, pelos meios mais rápidos o
conVehiohtés, ao conhecimento dos repo».-
tições federaes e estoduaca o dos àasocla-
ções particulares Interessados, ás quaes,
nesto data, ine dirijo tambem, pedindo
que me forneçam, com. a regularldaãe e
constância necessárias, elementos que
temem possível o trabalho ãe propagou-
ão econômico dos consulados, toes como
dados estatísticos, amostras do produetos
comnierclovois, collecções do vistas pho-
tographlcas, tarifas, transporte em gora!,
fretes, disposições legislativas e adinlilis-
trotivas, cotação.do títulos o do gêneros
notns sobre immigraç&o e todos os esclo-
recimentos que possam ser titcis ao tri-
bnlho do v. s. o haja vantagem em so tor-
liarem conhecidos no exterior.

O govorno espera que v. s. ponho pátrio-
ticomente, para o fiel cumprimento dus
incumbências que lhe são confiados por
esta cii-culnr, o máximo do sua deellcaçlo
o actlvldade.

Aproveito o ensejo para lhe reiterar
os i.rotestos do mlnhn. etc."

sfci:
TURF

JOOKEV CLUB PAULISTANO
A dlrectorio do Jockey Club reúne-se,

hoje, ás 15 horas, em sessão ordinário,

O sr. Luiz Furgonl, proprietário do ca-
vallo "Baldio" que so acho multado em
000*000 por não ter sido apresentado paro
disputar o promlo "Consolação" da corri-
da do 30 de janeiro desto anno, dirigiu
um novo requerimento á directoria do
Jockey Club pedindo relevuçáo da pena
quo lho foi Imposta,

* +
* Nos cocheirus do sr. Attlllo Matarazzo,
na Mouco, morreu, ha dlns, o poldro "Al-
pino", ãe um anno, fillio de "Uersngliicro"
c "Bolfia".

A

VOOT-BAIJi
ASSOCIAÇÃO DOS

,SPORTIVOS E A A
CHRONISTAS

V. ti. A.
A directoria do Associação elos Chró-

.listas Sportivos enviou hontem ó directo-
Ha da Aí P. S-. A. o seguinte officio, ro-
lativo no incidente suscitado pela involl-
ilação dns Cadernetas de identidade no»
matchos inter-estnduaes:

" A directoria do Associação dos Cliro-
nlstuu Sportivos, sem quo pretenda (llml-
nulr ou censurar a moralidade doa úctoa
emanados do» illustrcs cavalheiros eme
formam o dlrecção do A. P, S. A,-, está
na duro contingência do trazer ao vossj
conhecimento 11 extranhezo causada no
seio da imprenso paulista pelo acto irre-
flcctido desso directoria, ai» invalidar pura
os matchos inter-estaduaes jis carteiras de
Ideiitiãaãe emittidas por esto associação,
coni o absoluto consenso do A. P, S, A.

Essa extronheza C tanto mais asslgna-
lavei, eni so tratando do duos entidades
ligados por affinidodes do interesso o do
cordialidade, — Interesse que persiste o
cordialidade quo foi tão maldosamente os-
quecida.

A A. P. S. A., tomando tal delibero-
ção, nem ao menos se dignou levol-o ao
.conhecimento desta directoria, como oro
do esperar, induzindo osso falta em vexa-
mes dé que foram vlctlnias nossos conso-
dos ao ter o entrado prohibido 110 Flo-
resto.

Ignoramos ainda os motivos que floter-
minaram tão brusco resolução. A ocono-
mio não procede. Dos 22 chronistas do
foot-liall, que fazem parte desta associo-
ção, ropresentandb cada qual um jornal,
cerco ãe cinco fazem parte dos combina-
dos, A entrado dos restantes foi quasl co-
berta pelos bilhetes enviados aos jornaes.
Quer isso dizer quo osso directoria preten-
dèu realizar um niigmcnlode receita com
7 entrada.'), 110 máximo, do pessoas que
trabalham constantemente para o engron-
deciincuto do sport, organizando reclames
gratuitos, som outro interesse quo não
seja o da A. P. S. A. .

Quanto fl moralidade do caso nem 6
preciso referir. A emissão do carteiras,
visadas pelas duas associações, sõ traz
benefícios poro ambas: assegurar o ido-
ueidade doa chronistas; estlmulo-os no
apuro das resenhas sportlvas; fortalece os
liamos ão sympathia que ãeve existir en-
tre a Imprenso e os que praticam e diri-
gom o sport em S. Paulo; o torna-se, an-
tes dc tudo, com o prestigio do ambos,
unir», força moralizadora Indiscutível.

Esso acto foi, portanto, umo solecçáo
odiosa, que o nossa solldarieãoiic não pôde
acceitar. No Associação dos Chronistas
Sportivos os direitos, obrigações o rego-
lias não so medem pela tiragem dos jor-
naes, que ecodo qual represento ou pelo
tamanho dos chronlcas que publiquem.
Ha entre todos absoluta egualdodo de
acção e ele responsabilidades.

13' em nomo dessa solidariedade que vi-
mos trazer o presente protesto. Elle não
tem ein -miro limo reconsideração, do aoto.
Acco!tamol-o. Entretanto, precisamos sa-
ber, para nosso governo, si o A. P. S. A.
estã. disposto o cumprir com os accflrdos
celebrados e si pretende dispensar o esto
Associação as mesmos gentilezas, quo te-
mos sido pródigos poro com ns sociedades
com 03 quaes mantemos relações o p»*!n-
clpalmento com a que tão Intolligentc-
mente dirlgis."

GHROIIOâ

No, expediente do reunião dc hontem,
do Senado, qúc íol presidida pelo er. Jor-
ge Tlbirlçá, foram lidos dois pãreceres:
um, do Commlssão do Recursos, dando
provimento ao recurso do sr, dr. Josfi
Augusto de Sousa e Silva contra o Cama-
ro do Pederneiras; outro, da Commissão
do Justiça, opinando favoravelmente 00
lirojecto quo créo o município de Conchas,
no comorco dé Tletfi.

, Não houvo , sessão por falto ãe nu-
mero.

Tambom ria Câmara nõo houve sessão.

A pedido da Secretaria do Interior, a
policio vai providenciar no sentido de
Ser fechado a pharmocio "Mascotte", de
propriedade do sr. Malles e Comp,, á ruo
.Brigadeiro Machado, 09, ãesta capital,,
pòr funecionar illegalmcnte.

O prazo pari», pugnmcnto do Imposto de
ludustrlns e. profiss-ües, relativo ao 8C-
gundo semestre' deste anno, com abati-
mento de 15 por cento, termina 110 dia
20 do corrente.

Pelo sr. secretario do Agricultura íol
imposta á Sorocabana Rallway Co. uma
multa de 1:0005000, com fundamento ná
cláusula XXIV do contracto de 22 de
molo de 1907, polo íacto do ter aqueila
empresa delxoüo de fazer circular, om 29
ãe molo ultimo, um dos trens de possa-
gelròs consignados nos horários approva-
dos, o que constituo infracção do artigo
39, do regulamento approvado pelo de-
creto geral 11, 1930, de 26 de obrll de
18D7,

Pelo sr. secretario da Justiça o da
Segurança Publica íoram concedidas as
seguintes licenças:
..Do sessenta dias, para tratar de sua

poude, ao escrivão do juízo dp paz do

dlstricto do sfide do comorco ele Ribeirão
Bonito,, sr. Ellezcr Rocha;

de dois mezes, a contar do 7 do corren-
te moz, para tratar' do negócios do seu
Interesse, ao 2.0 tabellião dc notas o on-
nexos do comarca de Xiririca, sr. João
Santiago do Oliveira;

do trinta dias, poro tratar de negócios
de seu Interesse, ao official do registro
geral de hypothecns o nnnexos do cornar-
ca dc Orlondia, sr. Josfi Munzoco do An-
elrodc. 1

Foi designado o dia 21 do corrente, ás
ia horas, no Dlrectorio do Serviço Senl-
tario, para ser feito Inspecção medico na
pessoa do sr. Marcello da Costa o Silva,
colloborodor do Repartição de Estatis-
tlcae Archivo do Estado.

O sr. ministro do Agricultura offiolou
oo sr. dr. Nilo Pcçonha, presidonte do
Estado do Rio do Janeiro, pedindo que
designasse um delegado do mesmo Esta-
do paro represental-o na celebração dc
um accordo relativo A execução do regu-
lamento para o fabrico da manteiga, sua
fiscalização o. defesa.

O sr. presidente do Estado do Rio con-
vldou paro desempenhar esso commlssão
o sr. dr. Eduardo Cotrim, que a ncceltou.

S. C. TAUBATÉ' versus A. A, DAS PAL-
ME1RAS

A disputa «Ia "Toyi. Vido Moderim"
No campo elo Floresta, encontram-se

hoje as equipes do C. A. Taubaté, doqulela
cidade, e do A. A. das Palmeiras.

E' uma louvável iniciativa desses clubs,
promovendo niotchcs iiiter-municipaes,
que, olfim de levor o desenvolvimento do
sport ao interior do nosso Estado, servi-
rão para estreitar os laços ãe amlzaãe
entre as associações sportivos ãe S. Paulo.

Depois ão alguns encontros disputado-,
em varias cidades, e mais vezes em Tau-
bate, que so tem brilhantemente dlstln-
guido nesto movimento salutar o fovor
do foot-ball, fi estes o primeiro match que
se joga nesta capital. Não será certamen-
te o ultimo. Outros clubs paulistanos se-
gulrão o exemplo do Palmeiras, e teremos
então mais freqüentemente ensejo de ns-
sistir ás interessantes disputas entro 03
nossos o os clubs do interior.

Antes do jogo inter-iiiunicipal, haverá
um match entro as Cquisics do "Rachou-
Team" e da Associação dos Chronistas
Sportivos.

Ao vencedor, será oíferecido uma ar-
tlstlca toco intitulada "Vida Moderna", e
ofíercclda pelo direetor da apreciada re-
vista paulistana.

Agirão como juizes os srs, Sylvlo La-
greco o FeUx Frias.

Os teams contendores estão assim or-
ganizados:

Toubute F. B, C.
Paullno

Lillú' — Mouro
Sérgio —: Juca — Siml

Waldonilro — Evondulo -— Renato —
Gentil — Jajá

I
Scstinl — Demostlicnes — Nazarelh —

Brcnno — Gilberto
Borborema — Renouleou — ítalo

Leffivro — Snlerno
Rachou

A. A. dus Palmeiras
* *

Associação dos Olnonlstos Sportivos
Agenor

Lu'lu' .— Neves
Rhelnfronlf. — Hugo — Rezende

Líaraya — Arthur — Godinho (cap.) —
Ponnnin — Isldro

Reservas: Fleury, Prado, Mondcgo.
Rncliou-Tcam

Tasso
Salerno — Valllm

Duarte —- Walter — Lesso
Amorlm — Luizinho — Marejai

O DIA
A Assumpção do Nossa Sonhora,
A vida do Nosso Senhora, depois da As-cençao do Jesus Christo, foi um vertlodei-ro martyrlo.
Soffria a separação do seu fillio e as-

pirava incessontemento poder se reunir
,0 ello.

Augmcntou seus merecimentos com a
pratica do virtudes heróicos.

No dio fellü do sua morte, suo alma so
destacou ão sou corpo castíssimo, sem
dôr nem violência.

Uma noito, apôs- o sepultamento do seucorpo, suo alma desceu do efio e, unin-
do-se a elle, subiu, afim do tomar seu lo-
gar, no efio, A direita de Jesus.

A FESTA, DE HOJE
llojo 6 dia santo do guarda, havendo

obrigação de ouvir missa e do abster-se
dos trabalhos servls.

. A Curió Metropolitano não funcclo-
nará.

No matriz do Santa Iphigenia, servln-
do de Catheãral, pontiflcurfi, solcnnemen-
te, ás 9 lioras, o sr. arcebispo metropo-
lltano.

ARCEBISPO METROPOLITANO
Regressou hontem do Rio, pelo nootur-

110 de luxo, acompanhado do seu secre-
turio particular, padrp Luiz Rlzzo, o sr,
arcebispo metropolitano.

CONEGO MANFREDO LEITE
Encuiitro-so nesta capital, de regresso

do Itatlba, ondo desempenhou, com bri-
lho, importante commlssUo do autoridade
ecclcsiastlcu, o sr. eo- ifrcdo Leite.

O distlncto soe •» próxima
domingo, 20 f"! '- confe-
rendo da sé"' '•»•». •"•"*"'¦•*».
giáo de ti.

331."!ncrtn.
ÇO". Sll'
raes. S
polltlce

Foram 110...
de vigário do ,
qulm do Canto, v
Vista, nesto capital,
Corrêa.

Ambos Já tomaram po-
gos.

EXPEDIENTE DO ARCEBle.
Provisão de oratório particular,

o parochia do Cnmbucy, a fovor do Jo*,».
Sarmento Vieltas c d. Francisca Forgioni.

Itlcm, do oratório particular, para a
parochia dc Santo Cecilln, a favor do dr.
Joaquim Severo de Lima o d. Elso Jun-
queira de Almeida.

Idem, do procissão, com imagens, a fa-
vor do parochia do Cabreuva.

Idom, do procissão, com imagens, a
favor elo parochia de ti, José elo Befirin.

 Ao requerimento do revnio, podre
Antonio Corrêa, coadjuetor da parochia
de Bella Vista, foi dodo o seguinte des-
pocho. — "Como requer".

D. JOAQUIM MAMEDE
Prosoguom em Campinas 03 festejos

commemorotlvos do sacroçõo do sr. ti.
Joaquim Momcde, bispo titular de Sc-
baste.

Obedecerão oo seguinte programma!
Hpje i)ontifIcará no missa solenne da

festo da Boo Morte, tomando parte 110 ai-
moço quo lhe offereoorá a mesa adminls-
tratlva do Misericórdia o presidirá a pro-
clssão da tarde.

Na missa pontificai do Boo Mortk
funcdonnrá a "Schola Cantorum" das
senhoritas, sob a regência do sr, Elias
Lobo Netto. Dia 10 — A's 7 1J2 horas
celebrará ne» «""nllesio Progresso Campl-
nelro c, á t-.. -,y visiuti a o ícyoou ao -*.. -
tes o Officios. 

"que lho prestará interes-
sante homenagem. Dia 17 — Celebrará
ás 7 horas no Seminário e Gymnasio Dio-
cesanos e. ás 13 horas, assistirá o um fes-
tlva!, que o eatabebeleclmento lhe ofíerc*.
oerá. Dia 18 — Anniversàrio natalicío
de s. exc. revmo. Celebrará ás 7 1|2 na
matriz do Santa Cruz. dando communhão
geral ás associações desto parochia, o
ás 19 horas assistirá ao grande festival,
offerecido pelas associações feminino?,
no Externato S. João, sendo representa-
do o drama mystlco especialmente escri-
pto para esta oceosiõo o offerecido pdo
sr. Benedlcto Oetavio o s. exc. rcvma.,
Intitulado "Beata Margarida".

A explicação de suas armas fi a se»
guinte:

Sob os symbolos privativos do episco»
pado (chopfio de seis floccos, a cruz, a
mltro o o boculo) vS-se o escudo, que 4
bipartido (cortado, em termo dc brozão).
As duos partes, inferior o superior, sõo
separados por uma faixo bronco (pra-
ta, t. b.), e têm o campo azul (blou, r.
b). A faixo significo leite, ollusão o 0110-
me de família do digno prelado.

No parto superior vO-se um coração
derramando sangue num collx (carocta-
rlstlcos do Sagrado Coração de Jesus, da
devoção do s. exc. revma. o do socerdo-
cio).

No porte inferior o sangue orvalha
umo arvore (a religião) e abebero 2 cor-
(lêtròs (symbolos do rebanho catholico).
Por lemmo — o dístico "Omnia ln ca-
ritote flant". (Tudo se faço na caridade).

HORÁRIO DE HOJE
Celebrnm-so missas de accordo com 0

horário dos dias santificoãos.
FESTA DA ASSUMPÇÃO

Senão Nosso Senhora do Assumpçü.0
uma das padroeiras do cnthedral, houve
liontem mottnas solennes no egreja do
Santo Iphigenia, ás 19 horas, com assls-
tencio do sr. arcebispo metropolitano, ca-
bido o Seminário.

Hoje, ás 9 horns, o sr. arcebispo pon*
tlflcorá solenncmente.

"MATRIZ DE S. GERALDO
Amanhã, ás 8 horas, missa com cantl-

cos c communhão geral dos fieis, se«'..!.i-
do-so o exposição do SS. Sacramento du-
rolite o dia.

EGREJA DA BOA MORTE

O sr. Joaquim de Queiroz, autor do 1!»
vro "Historia de um infeliz o remlniscen»
cias" entregou á conferência dc S. Viccn-
to do Poulo da egreja do Boo Morte, nos-
to copital, o quantia de 40*000, 10 ojo dos
lucros obtidos com a vendo dc sua obro.

Renato
— Jair

O Ministério do Agricultura recebeu
communicação do que, devido ás foclll-
dades offorociãns pelo ãecreto ão gover-
no argentino, quo insentou ão direitos
aduaneiros certo qualidodo do assucar
destinada a cobrir o "déficit" do produc-
ção daquele paiz, foi*am vendidas 200.000
saccas para a praça de Buenos Aires,
proceãoutes parte de Pernambuco e por-

te. de Campos.

NORTE AMERICANO VS. ATHLETICO
F. B. O.

Realizou-so ante-hontem, 110 campo do
Norto Americano F. B. C, um encontro
de foot-ball, entre os teams deste club «c
os do Athletico F. B. C.

Sohirom vencedores, nos 3.0 o 2.o teams
o Athletico, por 2 goals a zero c 110 3.0,
o Norto Americano, pdo mesmo açore.

K> *i

CAMPEONATO "CORREIO
DA MANHA"

A Associação Paulista de Sports Athle-
ticos offoroco hoje, ás 17 horas e mela,
no terraço do avenida, um Jantar ao
"scratch team" paulista que jogou ante-
hontem com o Rio, paro o disputa do
campeonato "Correio do Manhã".

TIRO
TIRO PAULISTANO X. 35, DA

CONFEDERAÇÃO
Com grande animação e enthusiasmo

realizaram-se, ante-hontem, no stand
desto sociedade, os annunciados exerci-
cios de tiro c de evoluções militares, ten-
do havido, âs 11 horas, uma formatura

O sr. ministro da AgrlculiUra coiiimu-
nicou ao chefe do Escriptorio do Infor-
mações do Brasil em Paris que o sr. mi-
nistro das Relações Exteriores, ottenden-
do á solicitação do Ministério da Agrl-
cultui*a, já providenciou no sentido de ser
permittido oo auxiliar do mesmo Eserl-
ptorio, Jullo Augusto Barbosa Carneiro,
doslgnado para. servir em Gênova, esta-
belecer em uma das dependências do nos-
so consulado geral, nossa cidode, o serviço
elo Informações de quo está encarregado.

geral, no qual tomaram parte 13S atira-
dores da primeira companhia do guerra.

— Por falto do munição de guerra dei-,
xnram de atirar 80 atiradores.

Poro poderem tomar porte nos *
cicios C necessurio que os sócios xf
que se oohom em dio com suas
dades, sem o quo não poderão f
as aulas mantidas pelo soded'

Os sócios quo não se oprosr
dados otfi o dia 25 do corro-
minados do sociedade.

Na sfde social acha-so aí- , —
tal contendo 30 nomes dos
vão ser eliminados por fal<
to, de accordo oom artl'
mento approvado pelo

,do 25 de junho de \al<*?
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Chronica social
UGHT AND POWER
Sabemos que, em razão de lhe ter

sido confiada a alta direcção de im-
portante empresa, no Alabama, Es-
tados Unidos da America do Norte,
o illlistrado engenheiro sr. Waltcr N.
Walmslcy, superintendente da Líght
and Power, deixou o exercício desse
cargo, no qual aqui se conservou por
espaço de seis annos. Foi um admi-
nistrador irite.lligci.te c zeloso da
grande Companhia e ao mesmo tem-
po um fino cavalheiro, que fez as me-
lhpres relações no nosso meio, dei-
xando traços inesquecíveis da sua
distiricta personalidade.

Para o substituir, foi nomeado cf-
fectivamente o não menos estimavel
profissional, sr. Mac Coiincl. eiige-
nhcirq também e que já se achava no
exercício das funeções interinas da-
quella superintendência.

Ao sr. VV. Walmslcy endereçamos
os nossos votos de felicidade no no-
vo posto que lhe é confiado, lia sua
pátria, onde, certamente, continuará
a ser o leal amigo do Brasil, que sem-
pre se revelou. F. ao sr, Mac Coimcl
auguramos uma carreira brilhante,
dc accôrdo com os seus reconhecidos
méritos.

ANIVERSÁRIOS
Completa hoje 8ít nnnos de edade o ve-

'ho educador Fernando Marln Nogueira
•Motta, progenitor do sr. dr. Cândido

;tro secretario da Agricultura,
•lo nnnlversnrinnte, quo é llll'-

ionado na sociedade paulis-
á, por esse grato aconteci-
•enagens affectuosns do sua

o dos sous amigos. ,
eínarido Motta ns nossas res-

. saudações.

Fazem annos hoje:
A senhorlta Carolina, filha dis sr. Cons-

tantino Xavier, chefe da pagtidorin da
Delegada Fiscal;

a senhorita Rosa, filha do sr. Paschoal
Ardito, negociante em A'illa Americana;

a senhorlta Carolina, irmã do sr, te-
nento Luiz Leão Garcia;

a sra. d. Maria Elisa Florindo Costa,
esposa do sr. Arthur Viveiro Costa, diofc-
de secção do Thesouro do Estado;

a ara. d. Franclsca de Oliveira Gries,
esposa do alteres Jullo Augusto Frederico
Gries;

. a sra. d. Maria da Gloria Azevedo Mar-
ques_, viuva do sr. dr. Joaquim Roborto
de Azevedo Marques;

a sra. d. Adalgisn do Alvarenga Deu-
ser, esposa do sr. Norborto Dcusei* Ju-
nior;

a sra. d. Maria Nogueira, esposa do si*.
Julião Nogueira;

a sra. d, Maria R. Nascimento, esposa
do sr. Annlbal do Nascimento, cscrlptu-
rarlo da Repartição de Águas;

o sr. Davirt Lopes de Sousa, füncclona-
rio do Fórum Criminal;

o sr. Francisco cie Lima Corrêa, func-
clonario da Câmara Municipal;

o sr. Avelino do -Assumpção Maciel;
o sr, Francisco Romoro, negociaiits*

nesta prnçn e proprietário da typographia
do Globo.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acompanhado de sua oxma. esposa,

acha-so nestn capital o sr. major Lothario
Pereira, gerente da conceituada Socieda-
ile Mutua A' Amparadora, com sedo em
Coritiba, no Estado do Paraná.

* *
Acha-se em S. Paulo, a passeio, a dis-

tineta sra. puulista d. Brasilina Pinheiro
Machado, viuva do general Pinheiro Ma-
chado.

NEUROLOGIA
D. Vicentina Aranha

Pelo motivo do passamento de sua
virtuosa esposa d. Vicentina Aranha,
facto oceorrido ha poucos dias e que
contristòu profundamente a alta so-
ciedade paulista, o sr. dr. Olavo Egy
dio continua recebendo as mais [ri
santes demonstrações de pesar, e que
são outras tantas provas do quanto
era a illustre extihcta admirada e
querida cm o nosso meio.

Além de innumeras cartas e car-
toes de pêsames, sua exc. recebeu,
até liontem, telegramnias das seguiu-
tes pessoas:' Conselheiro Ruy Barbosa e senho
ra, senador Bernardo Monteiro, co
ronel Fernando Prestes, conselheiro
Antonio Prado, deputado Bueno de
Andrada e familia, conde de Lara,
Luiz Cray, d. Pedro, abbade do
Mosteiro de S. Bento, Rio; dr. Ma*
chado de Mello, dr. Baptista Pereira
e senhora, dr. Rodrigues Caldas, dr.
Carlos de Rezende, Oscar Péckòlt,
Domingos Licinio e senhora, d. ,\n-
tonia Pompeu de Oliveira, coronel
Francisco Coutinho, Tito Pacheco,
dr. Firmino Whitacker, Antônio Pe-
droso dc Carvalho, dr. Francisco
Malta, Pericles de Miranda, Avelino
Pacheco, tenente Amadeu Carneiro
de Castro, Mario Lascazas, dr. Djal
ma Goulart, familia Costa Carvalho,
coronel Antão de Moura, directorio
político de S. Vicente, coronel Mi
guel Pereira Coutinho, Cicero Mei-
relles, dr. Lopes Rodrigues, deputa-
do Francisco Sodré, dr. Geraldo Jor-
dão, Ralpho Pacheco e Silva, Do
mingos Cione, Amadeu Marighetti,
dr. José Alves dos Santos, Luiz An
tonio de S. Queiroz, Luiz Barros e
familia, Dorvelino Guathemozim,
Antonio de Moura, Silva Júnior, dr.
Araujo Mascarcnhas, Esau' Silveira,
Hildebrando de Assis Pinto, dr. Fir
miano Pinto, João Carlos Rodrigues,
dr. J. A. de Oliveira César, Samuel
de Oliveira, deputado Laurindo Mi-
nhoto, coronel Lupercio F. de Ca-
margo, coronel Henrique da Cunh;
Bueno, dr. Nicolatt Gordo, deputado
Ataliba Leonel, deputado Machado
Pedrosa, deputado Joaquim Gomide,
dr. João Baptista Pereira de Almei-
da, dr. Mario Cândido L. Penteado,
dr. Cicero Leonel, dr. Vieira de Cas-
tro, Bento Abreu Vidal, Dario No-
vaes e familia,coronel José Rodrigues
Sampaio, Coimbra de Macedo, coro-
nel João Manuel, dr. Meirelles Reis
Filho, dr. Olympio Pimentel, coronel
Frederico Branco, coronel José Pe-
d roso a de Moraes Salles, Joaquim La-
ia, directorio político de tíragança,-. João E. Gonzaga Leme, dr. Luiz

hur Varella, deputado Gabriel
meira, dr. Antonio de Moraes—is, dr. Anesio Pompeu do Ama-
Vmadeu Spoto, Orlando Gou-'. Vergueiro de Lorena, dr. Ga-

ateado, dr. Leonidas Barre-

Tlteatros
e (Salões
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MUNICIPAL

A companhia franceza, quo trabalha
com grande suecesso nesto theatro, leva
bolo, em li.a recita do assignatura, a poça
rio. Darlo Nlcodoml, "Mlotto", nova pnra H.
Paulo. Liiclen Guitry ropresontará o pa-
pol de Anatole.

S. JOSE*
Fátima Mirls, a extraordinária transfor-

miíitn.-dcscíiuçou hontem; mos hojo jfi
dará um Interessantíssimo ospectaculo.
cm.quo figurará como numero sensacional
ii oper.eta cm 2 actos o 4 quadros, Í'A viu-
va alegro.". F,' um arranjo feito por Fatl-
mn Mirls, quo desempenhará todos os pa-
pcis dn conhecida opereta de Franz Lehàr.

Terminara o espectaculo, com o "Paris-
Ccmcert". com alguns números novos.

APOLLO

A companhia dialcctal "Glttfi, di Nupo-
11", dirigida pelo conhecido actor Carlos
Niinziiilii, deve estrear-se amnnhã, neste
theatro,

[RIS THEATRO

A solennidade de hontem no Theatro Municipal — Um

trabalho monumental do dr» Pereira Barretto

O triumpho oratório do dr. Pedro Moacyr

Oa Dlumnoa da Unlversldado de ti. sede da Sociedade "Lyra" umn dessas
Paulo abriram novos horl/.ontes para a
vida acadêmica do Brasil: Inauguraram o
reglmen da arte no convívio da juvontudo
que estuda.

Pode-so dizer, sem exaggero, quo nunca
om o nosso paiz a mociiltido das escolas
realizou uma Cesta do mnlor bellezo. do
que essa a que assistimos honlein no Mu-
nlcipai.

Neste freqüentado cinema òxhlbe-se hp-
je o grande drama de aventuras, do um
gênero completàmònto novo, "O X negro"
ou "Quadrilha Mysteriosa".

VARIAS

GONOHITA IIJASE'/.
Recebemos hontom as despedidas da

apreciada dançarina hespanhola Conchl-
tn Ibufíez, que trabalhou no Puthé e no
Colombo, tendo deixado fundas impres-
sões de syinpnthla no publico freqüenta-
dor dessas casas du diversões,

Conóhitn Ibafiez ombarcu hoje pnrn
Santos, onde vai exhlbir-se no Theatro
Parisiense. Do Santos Irá ao Hlo, donde
talvez ainda volte a esla capital, a oncan-
lar os Innumeros admiradores dns suas
danças bizarras.

A graciosa artista pede-nos que agra-
dèçamos em seu nome, 6. imprensa de
S, Pnulo, ns gentis referoncins que fez ás
suas qualidades de artista.
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SEGUNDO CONVÊNIO
POLICIAL

No anuo vindouro, deve re-
unir-se na cidade de Bello Horizonte
o Segundo Convênio Policial Brasi-
leiro.

Tratando desse assumpto, no ser.
recente relatório, escreve o actual
chefe de policia de Minas, sr. dr.
Vieira Marques:"Conforme ficou assente em ses-
são de encerramento do Primeiro
Convênio Policial Brasileiro, realiza-
do em S. Paulo, em abril de iyi2, dc-
verá effectuar-se em Bello Horizon-
te o Segundo Convênio, em abril do
anno próximo futuro.

Dada a importância das theses dis-
cutidas na reunião de S. Paulo, é dc*
esperar que as que têm de ser aqui
ventiladas se recqmmendem pela re-
levaucia dos assumptos.

Em oceasião opportuna, será desi-
gnada a comniissão central organiza-
dora dos trabalhos, á qual caberá a
tarefa de dar execução ao plano que
ficar combinado, dirigindo circular
ás policias dos Estados sobre a adh.e-
são e dispondo todos os elementos
dc modo a se obterem o maior realce
cia assembléa e a mais apreciável
.somma de resultados práticos.

E' desejo meu que todos os dele*
gados dc comarcas e demais fünccio-
íiários da policia se interessem pelo
Convênio projectado, contribuindo
com trabalhos de que se deduzam
conclusões dc utilidade geral. Todo
o meu esforço será encaminhado, no
sentido de que o Convênio chegue a
conseqüências positivas, incoinple-
xas e, sobretudo, exeqüíveis por to-
das as policias, ainda as que tenham
menos aperfeiçoado o seu apparelho
funccional.

Com a precisa antecedência, serão
annunciadas as theses a serem des-
envolvidas e posteriormente submet-
tidas á apreciação das commissões
parciaes."

Como se sabe, a iniciativa dos Con-
veniòs Policiàès coube a S. Paulo,
tendo á sua frente os srs. drs. Tricô»
philo Nobrega, de saudosa memória;
Ascanio Cerqucra, .actual represem
tante do primeiro districto, e Manuel
Viotti, director da Segurança Pu-
blica.

to, dr. Mesquita Barros, Felix Ribei
ro e Lúcio Fagundes.

~» * *
Falleceu hontem, ás 21 horas, a

menina Edith, filha do sr. Erasníino
Gogliano, funecionario ' do Archivo
do Estado.

O enterro sahirá hoje, ás 16 horas,
da rua America, n. 25, para o cerni-
terio do Braz.

* *
Wnlter iJolm Hamoiicl

Um telogramma partloular do Londres
noticia o faliecimento, em sua proprleda-
de "Knoolcholt", no Condado de Kont, na
Inglaterra, do sr. Waltcr John Hamond.

O extineto, que residiu muitos annos
no Brasil, contava aqui um largo ciroulo
de relações.

Veiu para o Brasil em 1875. oom a
edade de 26 annos, para- oecupar o cargo
da chefe da tracção da Companhia Pau-
lista de Estradas de Forro, nella perma-
necendo até ao anno de 1893, tendo des-
empenhado as funeções de seu inspeetor
geral nos seus últimos annos.

Nessa Época se retirou para a Ingla-
terra, onde fixou residência.

AU, oecupou vários cargos na directo-
ria de companhias que tinham negoolos
com o Brasil, tondo sido dlrector da S.
Paulo Raiiway, de 1902 a 1914. da Ama-
zon Stoam Sheep Co. of Brasil e da Co£-
lee Mates Co. of Brasil.

No tempo 4o Império foi agraciado
oom uma comnnonda da Ordom da Rosa,

O finado, quo era casado com a exma.
sra. d. Lueta Hamond, deixa 4 filhoa: d.
Qracle, casada na Inglaterra; a senhorlta
Mary, o tenente Martin, aotualmonte Ber-
Vindo no exercito brlíannlco, que está
combatendo na Franca, o o dr. Alexan-
dre Hamond, este ultimo engenheiro da
S. Paulo Raiiway.

0 fallecido, que contava ti annos do
edade, perdeu na guerra aotual, mort-is
gloriosamente no campo de batalha, em
território francez, dois filhos! o coronel
Paul Hamond/vlotlmado por uma grana-da em fevereiro deste anno, e o capitão
Leonard Hamond, que «mhlu glorlosamen-te no campo de honra, no dia f de Julhoo. tmssado. *
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ItiiHto do ili\ Luiz Pereira Barretto,
trnlmlliii do dlstincto esculptor
Williiim Zndig.

A's 20 horas teve coniego esse brilhan-
tissimo festival, com a cerimonia da posse
da directoria.

As frisas 1* camarotes, literalmente ro-
pletos, n platén Inteiramente tomada polo
(iuo hn de mais culto o distineto na soclc-
¦Inde paulistana, davam ao recinto sug-
gcstlva imponência.

No palco, o busto em bronze do sr. dr.
Luiz Pereira Barretto, magnífico trabalho
do esculptor Wllliam 54;idlg, destacava-se
entre ramagens e flores, oífereoondo um
aspecto deslumbrante.

Presidiu a cerimonia o sr. clr. Eduardo
Guimarães, que representava, com dele-
gação especial, o sr. barão de Brasllio
Machado, reitor honorário da Universlda»
de o presidente do Conselho Superior do
Ensino da Republica.

S. exc, depois do dirigir uma saudação
aos seus discípulos, deu a palavra, ao
bacharelando Arthur Caetano da Silva,
presldcnto da dlrectorla quo terminou a
sua. gestão. Logo após, tevo a palavra
o acadêmico Gonçalves Vianna, presiden-
te da nova directoria da Associação Uni-
vc-rsitaria.

Trocadas estos saudações do estylo, o
clr. Eduardo Clniinnrães deu a palavra ao
sr. dr. Luiz Pereira Barretto, que leu este-
monumental trabalho:

"O PAPEL BOS MOÇOS NA EVOLUÇÃO
SOCIAL

lia cerca de seis nnnos, dirigindo ao
qualidade de paranympho a palavra u
uma turma de moços, que terminavam ¦•
seu curso de humanidades no Gymnasio
Aiiglo-Brasllcirp, referi-me, entre outros
assumptos em revista, ú questão do "pe-
rigo allemão", então agitada com certa
vivacidttde .por alguns orgams da nossa
i in prensa.

Depois do recordar com todo o respel-
to o ponto de vista politico, em quo sc
collocaru o si, d. Pedro II, sempre ln-
feriso aos fluxos irrefleetidos do povoa-
mento do paiz, e, depois de variadas con-
sldcraijões, cheguei X conclusão: que o
perigo allemão só poderia tornar-se uma
realidade-, quando a nossa mocldade, cleB-
culdosa dos mais sagrados devores para
com a pátria, se deixasse supplantar ln-
télleotualmehte pelos filhos mais ener-
gicos da raça teutonica. Em verdade
era muito forte a mlnlia incredulidade
quanto X existência possível de um peri-
go por parte da linmigráçãò ailemã. Em
meu espirito preponderava o ponto de
vista da supremacia da intelligencia ap-
plicáda exclusivamente X conquista do
mundo jihysicu; ei a para mim de toda a
evidencia que o segredo da força dn Al-
lcmauhn estava na cultura intensa das
sciencias physlcas e que o nosso palz te-
ria tudo a ganhar iinitando-a nesse afan
exclusivo. Não attrahla a minha atten-
ção o ponto de vista puramente moral.
Nessa oceasião a ninguém era permlttl-
do prever a extraordinária e radical
transformação de idéas o opiniões de
que o inundo actual 6 testemunha, A
Aliemanha gosava de admiração e sym-
pathlas universnes. De ha dois annos
para cn, todos sabem o horrível vácuo,
que se operou em torno delia neste sen-
tido. Não preciso reeapitular a historia
de liontem; airtda estão gravados fre-
mentes na nossa memória os actos de
banditismo, quo nos encheram do espan-
to e terror. Seríi bastante recordar que
a Aliemanha se revelou scelorada e ca-
pas dos maiores crimes, desde quo con-
cebett, preparou e desencadeou a guerra
actual. Os seus homens de soiencia phy-
sica não souberam mostrar um gesto de
clemência deanto do corpo de uma don-
zella cahlda em estado syncopal e sym-
bollzando a Bélgica austera e augusta;
93 dos seus intellectuaes mais notáveis
não trepidaram em assignar um manl-
festo revoltante pelo grau do insolencia
e de desprezo com que tratam as nações
fracas; o seu feros chanccller, o sr. Be-
thniann Hollweg, não hesitou em esere-
ver no "Livro amarello": "Nem os ri-
dloulos clamores de revanché por parte
dos franceses, nem os arreganhos dos
Inglézes, nem os gestos ferozes dos sla-
vos nos demoverão do nosso propósito,'
que 6: "extender o germanlsmo através
do mundo inteiro."

Para mim, hoje, é fora de duvida que
o programma do chanceller d o ideal de
toda a raça germânica. Os allemães es-
tão convencidos de que para elles está
reservado o papel de dominadores uni-
oos do mundo, de senhores som oontras-
te de todo o orbe terráqueo e que a ei-
les devem submetter-se sem resmungar
todas aa outras raças, raças quo oonsi-
deram como fundamentalmente Inforlo-
rcs. Provas disto sem numero ti facll
apresontar tomadas na própria íltcratu-
ra alloma, — Maa, como Isto nos loya-
ria multo longe e o tempo urge, cinjo-
me a apontar faotes significativos afim
de bem frisar os pontos capitães da quês-
tao. Os factos, que aponto, pnssam-so
aqui mesmo na nossa própria terra, nas
nossas próprias barbas, no selo o mais
Intimo da nossa sooledade dlstrahlda.

Ha na Aliemanha uma festa comme-
moratlva de uma data hlstorloa da Prus-
ala Oriental, para a qual não existe na
língua portugueza uma traducçtto ade-
quada e t qual dão os allemães o nome
do "OBtearkon-Abena'*. A colônia alie-
mtt costuma celebrar essa festa aqui em
S. Paulo com toda a solennidade. Ha
apenas ooueas semanas. íol oelebrada na

festas. Abrilhantava 11 selecta n.".l:em-
bléa a illustre ' poetisa allemã, a sra
(Fi-nulein) Muriu Knhle, oncarrçgàclu de
pronunciar o discurso inaugural. (Por
sor esse discurso bastante oxteiiso,' don
aqui apenas unia parte). Depois de.en-
toar coin emplinse um hymno do glorlfi-
cação ao exercito allemão e dc levantar
uma inspirada apòthoósc a concórdia o
eongniçamcnto de. toda a familia gemia-
nica, a elclqucule oindora, voltando-se
para a mociilade ali preseníe, exprimiu-
se nos seguintes termos:

"E agora apraz-me diilgir-ine mala
particularmente a vfis, que sois nascidos
aqui e consltlèVttlB o Brasil como vossn
segunda pátria. Como vossa SEGUNDA
PÁTRIA, repltu, porquanto a vossa ver-
(ladeira pátria íi u permanecerá sempre
a ÀUcnm niiii I:

"Eu bem o sei, v6s todos vos orgulhais
de surdos, allemães.

"Bem sei que muitos dos nossos Ir-
mãos, impellidò'!! por sagrado cntliuslas-
mo, correram ulriivô» dos mures para ir
combater cm defesa da pátria.."Bom sei que vós todos estais oomnos-
co Kofírendo e orando pela Aliemanha."Todavia oii o repito: .NÃO ESQUÈ-
CAIS JAMAIS QUE VÜ'S SOIS ALLE-
MÃES... ViiiRGESST NIE l)A'SS U£R
DEUTSCHE SIÍID!

"Que aqui 110 extrangeiro não sojals
ÍJfimnls despojados dns qualidades e cos-
lumes allemães!"Conservai Os tende sempre oin gruhdu
honra a vossu língua materna, a lingua
da nossa mãe pátria!"E' de lodo o coração quo vos digo:
não percais Jamais o nobro orgulho dn
üerdes nlleniãesl

"Vede, vós sois 11 nioc.ldil.de dn Allemã-
nha, o futuro do império! tlnindes espo
ranças assentam sobre vós. Nos horro-
res da peleja 03 bravos cftem pensando
em vOs! Nas vascas du morte as suas ul-
tinuis palavras são: "Para vús"! Vús
sois o futuro da Aliemanha. Grandes
responsabilidades vos acompanham. "O
legado dos nossos mortos é tão poderoso,
tão grandioso! Precisamos mostrar quesomos dignos delle! não fica bem gosarIndifferontés dnqulllo quo foi obtido ic
custa de tantos soffrimentos, do tantas
dores! Que Deus nos preserve de taes
peccados!

"O mundo 6 hojo outro, inteiramente
outro, completamente diffcronte do queora, ha apenas tres annos atros. Por nos-
sa vez precisamos tambom ser outros:
não podemos permanecer os mesmos quedantes!

"Joven Aliemanha, 6 no altar da pa-trin ipie eu appeilo para ti!'•Em holocausto ã pátria os vossos Ir-
mãos lá estão derramando o seu san-
gue!"No meio do infinituB doros e saudades
as vossas irmãs lá estão derramando
quentes lagrimas!

"Eia, pois, Joven Aliemanha do Brasil:
Jura fidelidade eterna e amor Inflndo a
tua mãe-patria!"Saúda nesto momento a tua pátria, a
lua mãe-patria com o hymno: "A Alie-
manha", a Aliemanha acima de tudo,

Acima de tudo no mundo!""Deutschland, Deulschland uber alies,
Ubor alies in der Welt!" '
Em coniineiitnrlo, a redacção do "Ger-

mania" accrescentou: "São palavras es-
soa que merecem ser conservadas om qu.iaros neOalJi-b' dó vldrò por todo o sem-
pro, por todo o futuro, não tão sflmon.e
en*. honra ,1 genial orndora, mas, sobretu*
do, para memória dos grandiosos tempo3
que nos permittlram poder usar do tanta
força de linguagem e de tanta consola-
çao."

Perfeitamente.
Sou o primeiro a roconhocor que é um

verdadeiro primor do ostylo a peça lítera-
ria produzida pola inspirada poetl-sa Fraubleln Maria Kahle. Com eer-
teza a minha traducção não da
sinão uma mui palllda idéa do,
vigor da sua phruse allemã. Mas, nôs
também temos um poeta popular, de no-
ni6 Olavo Bllac, que sabe o segredo do
encantar e arrobatar o coração da nossa
mocldade, produzindo não Ji tão sómon-
te peças literárias, mas ainda obras prl-rnas de estadista, substanciaes poemas de
política intornacional.

O nosso poeta também entende que os
tempos são outros e que 6 bem tompo da
civilização latina afflrmar ao mundo a
sua supremacia. E o nosso poeta, do mão
segura, traça para a nossa mocldade uni
programma de árduos deveros patrióticosilluminados por um Ideal, que estl em
plena contradicção com o Ideal da illus-
tre poetisa.

Sim, são inteiramente outros os tom-
pos que correm; não podemos mais oon-
tinuar a viver em ostado de dubieãade,
üludlndo-nos uns uos outros e, para o
nosso governo, o nosso poeta quer saber
positivamente sl "todos" os nossos mu-
çoc são ou nio brasileiros.

Para d. Maria Kahle a nossa oonstolla-
ção do Cruzeiro nao parece fonte digna
do Inspirar fecundos amores aos filhos doallemães, que aqui nascem. Absorve-a
por completo a contemplação do futuro
império allemão, tfto, tão vasto que nelle
nunca o sol se deite,
"Amor non 6. che m'avelona I glorui;Mosseml ognor 1'ambitlon d'lmpero."

Alftert, Clooputra.

Estfto ineompatlbllizados os nossoB
idoaes; e os nossas profundas Ülvergen-
cias de affeotos são mui provavelmenteInsanáveis.

O Brasil, a Argentina, o Chile, como
toda a America latina, nunca entretlve-
ram Intuitos lmperlallstas o desde ha
multo que voltaram as costas para o ve-lho Deus guerreiro dos allemães. Deuscompadre do lcalser. Deus soolo emérito
das fundições de Krupp. Ntto podemos
partilhar com d. Maria Kahle esses arro-
batamentos de linguagem ao ouvir eutoar
o empolgante hymno:

"Grosser Gott, Dlch Ioben wlr
Herr des Welten, Gott der Sohlaohten 1"

(Deus poderoso, louvado sejas.
Senhor do Universo, Deus dos combates!)
A America Latina não dobra o joelho

deante do Deua dos combates. Na hlsto-
ria da sua civilização 6 bem evidente ossa
marcha ascensional, que a conduziu de
um obscuro passado ao pleno desabrocha-
mento do senso moral, São seu apanágio
os costumes brandos, o devotamento pelo
bem de outrem. Sô selvagens poderão
desconhecer a grandeza dessa humana
evolução, que conduziu gradualmente a
nossa raça do culto do velho Jeovah, do
Deus lracundo, ao culto mais ameno do
Filho e do culto .deste afinal ao culto da
Vii-gem-Mãe. Na Aliemanha perdura o
culto do velho typo. O lcalser 0 um vice-
Jeovah. Em todo o BrasU, em toda a
Ai.ierlca Latina, prepondera o culto de
Nossa Senhora. Os 98 Intellectuaes alie-
mães não podem sem duvida slnão sorrir
perante as nossas exhlblções sentimenta-
listas. Pouco importa. Os tempos sfto ou-
tros; preolsamos nos definir; vamos ficar
cada um no aeu logar; acabemos com as
associações forçadas e sèm aíflntdado. O
inato mavloso poeta da Aliemanha, Schll-
ler, do-nos precioso conselho a respeito;

"Drum prufe WER slch ewlg BIndet
Ob sioh das Herz tzum Herzen findei."

(Verifique bem quem por oonsorolo se
[prende

Sl um coração ao outro coração se ronde).

81 o coração allemfto nfto pode de todo
fazer oom o nosso boa liga; si a poesia
allemã não oode consentir na onranlca

fusão de sangue o do oporaçBes psychlcas
entre os seus moços aqui nascidos a or,
nossos moços; sl os allemães sn o tortos
devâras lrreductlvbls em seus Ideaes, a
conclusão Inevitável a tirar 6: que 6 ovl-
dente o perigo iillemão. K' evldento que
oslii. em risco a própria existência da clvl-
llsação latina em toda a America do Sul.
E ft evldento afinal quo não poderemos
jamais iier bastante gratos ii Ruy Bnr-
bosa pelo modo solenne o grandioso por
quo, na cjüiillclndò de embaixador, de-
iiuncioti na Universidade do Buenos Al-
res o pasmoso o absurdo erro politico da
nossa neutralidade deante do ccintllclo
europeu.

Os nlleinflfs Julgam-se oninipntentes e
com n direito do lançar um soberano des-
clém n todas as outras nnçiíos, tão (iOmonto
porque souberam ássehhoreár-se egolstl-
caménte do domínio das scioncins physl-
cns nlé ú cliimlca Inéltisivamonto o umn
primeira parte dii lilOlojjlit, Mns, a chlml-
ca dos mnrtlféfos explosivos não consti-
tue toda 11 massa do saber humano o o
emprego dos gnzeü nSphyxl.intes sú re-
vcln um requinto de pèrvorsldacle e co-
vurcllli. Acima dn chiniica existe uma ro-
(tlão iinniensii, (un que, no meio dns mnls
augustos e bemfasejos clarões, labora a
Huiiiiiniilude preparando para os ieus fi-
lhos o reinado dà paz, dn ordem, do pro-
gresso", do iiincii* e dn candura.

Ha perto do um século, um illuml-
nado phiiosopho, da raça latina o da fa-
milia encyclopoíl.lsta. tentou a classifica-
ção das sciencias e, depois de oitenta o
quatro hiiras de uni esforço cerebral inln-
leiTuplii, eollocott-as todas conformo a
seguinte ordem natural: Mathomatica,
Astronomia, Physlca, Chiinicn, Biologia,
Sociologia o Moral. AlC- hoje não foi pos-
slvel introduzir na série a mínima alto-
ração: a construofiãò (*• Inatacável. Em
uma segunda vlsla, o phiiosopho dividiu
as sciencias om interiores e superiores:
pertencem ao primeiro grupo as quatro
primeiras; pertencem ao segundo as tres
ultimas. A Moral foi collocada no topo do
edifício. Estn classificação quo, hoje,
qualquer collegial conhece, constituo um
decisivo e irrecusável critério. E' segundo
este critério que devemos medir o valor
das contribuições germanions em prol dn
civilização geral. Orn, 110 confronto appa-
recem-ncis os !)3 Intellectuaes, quo se
apresentam como legítimos reprosentan-
tes do geriiuinismo, entoando hymnos de
louvor, cm Soclolugia ao direito da força c
em Moral aos actos do mais feroz bandl-
Usino, taes como a invasão da Bélgica, o
Incêndio de biblinthecas, de museus e ca-
thedraes, o fuzilamento do populações
Inermes, o assassinato imbecil, ropugnan-
to de moças cahldas por terra, como o dc
miss Cavell e de outras!!!... 11 execução
de Fryattll!

Segundo este Incontestável critério
scienlifico, a França, a Hespanha, a Ita-
lia apparecein como immensamonte su-
periores em civilização; e o velho Tor-
tugal, sem embargo da sua minúscula
área territorial, ergue-se resplandecente
do fundo commum do cultura para apre-
sentar ao Brasil e os duos Américas a ver-
dadeira bandeira da diplomacia moderna.

Em conclusão, a gananciosa megaloma-
nia germânica sô poderá, detor-so deante
das dedicações generosas da nossa mool-
dade."

Extraordinários applausos partiram de
todos os lados da nssmblfta, quando o sr.
dr. Pereira Barretto terminou o estudo
deste profundo estudo social e phlloso-
phlco.
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Vlwllna Brasil

Finda a cerimonia, Vltallna Brasil,
a consagrada pianista, deu inicio ao con-
certo, executando duas sonatas (Pastoro-
le e Capricclo) de D. Scarlattl.

Aloaso Annlbal eatove nos seus dias fe-
llzes. E' um Joven de que se pôde ufanar
a arte paulista.

Osório Ccsar, acompanhado ao piano
pola talentosa senhorlta Ophelia Adda,
arrebatou a assistência - com o "Souve-

nir", de Drdla.
Olga Calio e üenaide Azevedo, duas Jo-

vens alumnos da Universidade, alcança-
ram suecesso egual aos dos saraus do
Conservatório.

"S. PAULO NO BRASIL"

A ultima parte ooube ao eminente trl-
buno brasileiro sr, dr. Pedro Moacyr.

ti. exc. havia escolhido para thoma da
sua conferência: "S. Paulo no Brasil".

O fino esthota da palavra abordou o
assumpto de maneira profundamente
impressionante. Sob o aspecto histórico,
mostrou que a evolução do Brasil se
tem manifestado sempre através das
fronteiras de S. Paulo. Os períodos da
colonização, da independência, da regen-
cia, do segundo reinado, da propaganda
e da Republica, aão todos frizados pelo
orador, numa eloqüente synthese. Elo-
gia a expansão do gênio paulista, no pe-
riodo das "bandeiras" e da catochese, e
em todas as creações da industria, da
lavoura, do eommorcio e da arte. Faz* a
apologia da nossa instrucção publica; re-
fero-ao ao ensino superior, onde, a par
dos escolas officiaes, se poude desenvol-
ver uma Universidade, obra gloriosa da
iniciativa privada. Diz que é isto a affir-
mação de uma conquista republicana,
synthetisada na liberdade do ensino.

Na sua peroração, o dr. Pedro Moacyr
tratou do momento histórico e da sorte
que está, reservada á America latina, apôs
o epílogo dessa tragédia quo se elesen-
rola no Velho Mundo e da qual a numa-
nidade só depois de decorridas algumas
décadas poderá fazor um juizo approxi-
mado do que olla vai ser para o destino
dos povos. S. exc. faz então um appeilo
X terra paulista, para que ella correspon-
da ãs esperanças do Brasil, e termina
entre delirantes applausos do auditório.

Durante todo o sou discurso, que du-
rou hora e meia, o dr. Pedro Moacyr foi
interrompido por vibrantes salvas de pai-
mas.

Assim Be encorrou o 4.o sarau da "Horn

Universitária".

Hoje, fts 9 e mela horas, o Illustre par-
lamentar rlo-grandenso visitará todas as
installações da Universidade de S. Paulo,

A's 13 horas, reallzar-se-ã, no salão de

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 14 — Falleceu nesta cidade

o sr. Jorge Tudo Estanislau de Barros,
gerente da casa Queiroz dos Santus. desta
praça.

O enterro realizou-so hoje, ás 17 horas,
sendo o corpo sepultado no cemitério do
1'aquetá.

 Finou-se hontem o sr. Fauutiim
Figuerôn, cujo enterro so realizou hoje.

 Seguiu para o Itlo de Janeiro o
revmo. Irei Guilherme Meyer.

 Pelo vapor "Cudiz'', passou por
esto porto, com destino a Buenos Aires,
o sr. Tito L. Topa, jornalista argentino.

Chegaram hojo a esta cldado os
srs. Leonclo Corrêa, dr. Oscnr Perijá -Mar-
tins e dr. Guido Cavelll,

 Entraram hoje om Santos 61.431
saccas de café, sendo na itecebedoria de
Rendas despachadas 65.538 saccas.

 Pelos vapores "Arnguaya", "Ca-
vour" e "Itapura", chegaram hoje a
esto porto 78 immigrantes, sendo ama-
nhã esperados 10 pelo "Frlsia" e 10 pelo"Itatlnga".

 Por portaria do ante-hontem, o
sr. inspeetor da Alfândega mandou lntl-
mar a firma Cralg e Comp., desta praça,
para recolher, no prazo do 8 dias, aos co-
fres daqueila repartição, a quantia dc
279:96t$707, sendo em ouro 48:'J74$047 a
em papel 230:9871653, dos quaes 
139:'J25$850 correspondem X multa que
lhe foi imposta, referente ao contrabando
de 85 caixas despachadas como contendo
cartão em folha, da taxa de 300 réis por
kilo, quando, em verdade, ellas continham
14.418 kllos do cartas de jogar (bara-
lhos), em folhas de cartão colorido, para
cortar, sujeitas á taxa de 10*000 pot
kllo.

Da reforlda portaria consta ainda que,
não sendo pagas as roforidas importan-
oias naquelle prazo, será a mercadoria
vendida em leilão, ficando a firma Cralg
o Comp, obrigada a recolher a differença,
ainda que oxecutivamente, caso o produ-
cto do leilão não soja bastante para co-
brir a somma a que é obrigada.

Campinas
VARIAS NOTICLVS

CAMPINAS, 14 — Vai revestlr-sa de
grande Imponência a romaria cívica ao
túmulo do saudoso campineiro general
Francisco Glycerlo, a realizar-se amanhã,
ás 8 horas, organizada pelo Centro de
Sciencias, Letras e Artes.

O prestito partirá da praça José Boni-
facio, doscendo a rua Regente Feijõ até
á Barreto Lemo e, tomando por essa vin
publica, entrara na rua Barão de Jagua-
ra, por onde subirá até a rua Duque do
Coxias, seguindo por esta até sahir na rua
José Paullno em direcção ao cemitério do
Fundão.

Junto ao túmulo falará, em nomo dc
CampInaB, o sr. dr. Heitor Penteado, pre-
feito municipal.

A's 20 horas, efíectuar-se-ã, na sede do
Centro, uma sessão magna, falando os srs.
dr. -Antão de Moraes, orador daqueila
agremiação, e dr. Antonio Lobo, prnnl-
dento da Câmara dos Deputados.

 Afim do tomar parte na romaria
cívica ao túmulo do eminente campineiro,
chegará, pelo trem das 7 horas e 40 ml-
nutos, a banda da Força Publica, cedido
gentilmente pelo sr. dr. Eloy Chaves, se-
cretario da Justiça e da Segurança Pu-
bllca.

: Em visita a parentes e amigos, es-
teve hoje nesta cidade o sr, Arlstêo Sei-
xas, membro da Academia Paulista de
Letras.

 A Companhia Mogyana entregou
hojo t baldeação da Paulista 3.384 sacens
de café despachadas para Santos.

 Na Santa Casa reallza-se amanhã
a tradicional festa de Nossa Senhora da
Boa Morto.

A's 9 horas, começará o solenne pon-
tifical polo exmo. sr. d, Joaquim Mame-
de, bispo auxiliar da diocese.

A's 17 horas, sahirá fi, rua a lmponen-
te procissão, percorrendo as ruas do oos-
tume.

: O sr. Luiz Barbosa Júnior foi no-
meado ajudante interino da agencia do
correio da Estação.

Por excesso de fuligem na chaml-
né houve hoje, ás 18 horas, um começo
de incêndio no predio n. 50 da rua An-
drade Noves, cujo fogo foi extineto pelo
corpo de bombeiros.

 Amanhã, dia santiticado, não
funecionarão as repartições da Prefeltu-
ra e os oscriptorlos e officinas das estra-
das de ferro.

Ribeirão i'retü
VM SOLDADO AFOGADO — FESTIVA

ARTÍSTICO — COMPANHIA W
RESOAAVEIBS — ASSOOIAÇÃ
COMMKHCIAJj «— l''ES'i*IVn>AD"H
RELIGIOSAS

RIBEIRÃO PRETO, 11 — liontem, l
3 horas, seguiram para as margens t
rio Pardo, vnrlos militares pertencenti
ao destacamento local.

Apôs algum descanço, os soldados effi
ctuaram diversos cxerciciios militares.

Em seguida, alguns soldados resolvi
ràm fazer exercícios do natação 110 refi
rido rio e, nessa oceasião, pereceu af(
gado o de nome Sebastião Theodoro, Vie
ra, solteiro, com cerca de 20 annos 6
edade o natural de Jahu'.

A família do desventurado militar ri
side naquella cidado.

 A applaudlda companhia «Vlzit
Leão representará, pela primeira vez, n
dia 17 do corrente, quinta-feira, no Pc
lytheama, o grando drama om 5 acto;
de Dumas Filho, "A dama dns camellas'
desempenhando o papel do protagonlst
aquella dlstincta nclriz.

O espectaculo será dedicado á gent
netriz Alzira Leão, que innumeras symps
thlas tem conquistado du todos quanto
freqüentam aquelle theatro.

Esso festival artístico attrahirá certa
mento avaliada assistência.

Alzira Leão, cujos dotes arlisticos sã
dignos do mais elevado apreço, contlnu
a trabalhar diurluinente uo Polythcams
obtendo sempro calorosos applausos.

 Está annunciado para amanhã, n
Polytheama, um espectaculo em benefl
cio das actrizos da companhia Alzlr.
Leão, Henrlqueta Costa, Angélica Silveir
o do actor Ilippolyto Costa, com um pro
gramrna novo e multo attrahente.

 A vinda da companhia .Vlareso-
estA despertando grande onthuslasmc
sendo corto que a mesma fará a sua es
tréa na terça-feira próxima, 15 do oor
rento, no theatro Carlos Gomes, oom 1
opereta do grande suecesso, "Eva", d
Franz Lohar.

A lista de ussignaturas estará á dispo
sição do publico até realizar-se a estrei
daqueila importante companhia.

Uma parte da companhia deve chega
amanhã.

Conforme notlciíurios, a componhli
-Maresca darft 10 recitas de assignatura
levando fi. scena as melhores peças do sei
magnífico repertório.

 A Associação Commerolal reall
zará amanhã, ás 20 horas e mela, uma as
sembléa geral extraordinária.

 No dia 25 do fluente mez terft.
inicio na egreja dos padres agostinlano
imponentes festividades em louvor de N
S. da Consolação o de Santo Agostinho.

I

Nazareth
(Retardado)

NASCIMENTOS — VISITANTES
_, FESTAS EM PERDÕES

NAZARETH, 9 — O lar do sr. ca-
pitão Luiz Rodrigues dos Santos, di-
gno procurador municipal, acha-se
enriquecido com o nascimento de
uma robusta menina.

 O sr. professor Domingos
Matlieus e sua exma. esposa, resi-
dentes em Atibaia, tiveram a genti-
leza de participar-nos o nascimento
do seu primogênito, que receberá o
nome de Fábio.

—— Procedentes de Perdões, onde
se achavam assistindo ás festas do
Bom Jesus, vieram a esta cidade, em
automóvel, acompanhados do sr. co-
ronel Francisco Antonio Derosa, di-
gno prefeito municipal, os srs. mon-
senhor dr. Benedicto de Sousa, il-
lustre vigário geral da Archidioce-
se; conego Rodrigues de Carvalho,
digno secretario da Cúria Mctropoli-
tana; Armando Barroso, distineto in-
dustrial, dessa capital, e suas exmas.
esposa e irmã, dd. EIvira e Dalila
Barroso.

Após curta permanência nesta, re-
gressaram os distinçtòs excursioiiis-
tas para a vizinha localidade, que
daqui dista dez kilometros, tendo si-
do o percurso, tanto de ida, como de
volta, feito em pouco mais de um
quarto de hora, o que attesta a boa
conservação da estrada que liga am-
bas as localidades, bem como a ci-
dade de Atibaia.

 Como nos annos anteriores,
foi grande o numero dc romeiros
que, dos diversos pontos do munici-
pio, acttdiu á3 festas que tiveram Jo-
gar 110 vizinho santuário de Perdões.

Jacarehy
(Uetardado)

REGRESSO — TURIBIO COSTA -
FESTA DO DIVINO — DR. OSCAD
RODRIGUES ALVES

JACAREHY, 9 — De regresso de sue
viagem a Ouro Fino, Já se acha entrt
nôs com sua exma. família o sr. Pedro
Eugênio Guoury, membro do directorio
republicano local.

 O sr. Turlbio Costa, que se acho
nesta-cidade em propaganda da "Conven-
ção Turibio" pretende realizar no salão
dn Cinoinn Pnniiliif inals uma oonferen-
cia sobre o assumpto.

A quo o popular "touriste" realizou a
semana finda no Cinema Guarany estevo
extraordinariamente concorrida.

 Terão inicio no dia 'JO do corron»
te as festividades do Divino Espirite
Santo.

O sr. Faustino Loureiro, festeiro, tem
envidado todos os esforços para que a fes»
ta se revista do todo o brilhantismo.

 Sabemos que por toda a semana
teremos a honrosa visita do sr. dr. Os-
car Rodrigues Alves, que virá a estaj
cidade assistir a algumas aulas no gru-
po escolar Coronel Carlos Porto.

COBRANÇA DE IMPOSTO
JACAREHY, ll — O profeito munici-,

pai autorizado pela Câmara, outorgou
poderes ao advogado Oscar Octavlo Bo-<
nllha, para cobrar amigável ou judicial-»
mente os impostos atrasados da mesma
Câmara.

A divida dos contribuintes em atraso
monta om clncoenta o poucos contos de
réis.
NASOIMENTO --. VISITA A' DELEGA-

CIA DE POLICIA
JACAREHY, 13 — Maria Alice 6 a

nome de uma galante menina que desde
hontem augmontou o lar do sr. Eusta-»
chio Patounoa, geronto da Fabrica Fl«
lhinhn, importante estabelecimento ln«i
dustrial desta cidade.

 Em visita de inspecção á dolegai
cia de policia desta cidade, esteve hontem,'
entre nôs o sr. dr. Augusto Pereira Leite-,
l.o delegado auxiliar. Do tudo quantt
viu, s. exc. ficou agradavelmente Impres'
stonado.

ço do 30 talheres, que lho ê offerecido

pela Associação Universitária.
Além das directorias, da commissão ro-

dactora da "Athenéa", dos representantes
de outros centros acadêmicos, tomara os-
sento í mesa o Br. dr. Eduardo Guimn-

honra do "Grnnde Hotel da Pas", o almo- rifes, reitor da Universidade

Santa Branca
(Retardado)

NOTICIAS DIVERSAS
SANTA BRANCA, 13 — Foi organlza-i

da por diversos amadores desta cidade
uma orchestra que, sob a denominação de"Grupo dos Pingados", conta com os m»«
lhores elementos da arte musical exls-
tontos entre nôs, já se havendo Iniciada
03 respectivos ensaios, para os quaes foi
escolhido um primoroso repertório, gea-»
lllmente offerecido pelo professor Pas»
choal Monteznno Salgado, um dos promo-»
tores daqueila magnífica Idéa.

 Em goso de licença, seguiu par»
S. Paulo, onde permanecerá alguns dia»,
o revmo. padre Albino Augusto Frederl»
co, operoso vigário desta parochia,

 Está proseguindo na cadela Pu-*
blica o rigoroso inquérito instaurado so-»
bro a tentativa de assassinato da qual
foi vlctlma o sr. capitão José Brasllio
.Moreira, fazendeiro neste município.

Infelizmente, até agora, não obstante,
ns esforços empregados pelo sr. dr. Moai
cyr de Toledo Piza, delegado de polioia
local, nada ficou apurado sobre o mys-
terioso caso, que tanto emocionou a nos-
sa população.

Chegou hojo da capital o sr. dr.
Augusto Pereiro, Leite, primeiro delega-
do auxiliar.

—'— Esla marcada para o mez de do»
zembro próximo a festa de Santa Bran-
ca, padroeira desta cidade.

 Vindo da fazenda do Patlzal, desto
municipio, ondo estevo a passeio, enoonij
tra-se aqui, tendo visitado o edifício da
cadeia publica e feito a inspecção no des»;
tncamento policial, sob o commando do,
cabo José Rodrigues, o capitão ajudante^
Arthur Godoy, do O.o batalhão da Força!
Publica do Estudo. '

Esse official recebeu oplima impressão,!
não só do predio, cujas dependências per-l
correu Inteiramente, como também d*
disciplina irreprehensivcl que observou na'
nossa força policial.

Procedente) de S. Paulo, está na
cidade o sr. Benedicto Rodrigues Rosa,
proprietário ahi residente.

 sVcha-se restabelecida da mlestla
de que fora acommetticla, a sra. d. llona
It. Soares, esposa do professor Soares
Filho.

 Regressou de Taubaté o sr. dr.
Accacio Juvencio do Toledo, promotor
publico desta comarca.

O cartório do registo civil teve, atô
hontem, o seguinte movimento: nasci-
mentos, 15; óbitos, 5, e casamentos rea-

<*lizados, 3.
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,- SlA ENTREVISTA BO SB. VIEIRA
SOUTO

j BIO, 14 — Um vespertino publica hoje

/ na longa entrevista que lhe opncedju <"
. Vieira Souto, sobre a situação finou-

! ira do palz.
\ Acha o entrevistado que a solução dove

r procurada no renda dos Impostos de
msumo quo recaem sobre os artigos de
cio, oomo os bebidas, o fumo, as cartas

s jogar, etc. Considera como Ineoheren-
i o Imposto do 20 réis Bobre o phos-
aoro.
Intorpellado sobre o problema da re-
ilamontação do jogo, doclarou-so fa-
iravel a esta medida,

O entrevistado disse ainda que apoia a
udança da Câmara para o Theatro dc

Pedro, pois o aniigo edifício parece
uo acarretara para a sua reforma umn
espesa de varias centenas do contos.

OS DESFALQUES NO CORREIO
BIO, 14 — Consta quo os desfalques

escobertos nas agencias do Correio mon-
un a mais do trezentos contos do r£'ls.

i CASO BOS DESFALQUES POSTAES
— O SUICÍDIO DO SEGUNDO OF-
FICIAB ABUNDO RODRIGUES

RIO, 14—0 suicídio do segundo or-
ciai dos Correios, Arllndo Bodrigues,
ocorrido ha dias, conforme esla agora

•).cr*".uado, foi conseqüência dos desfal-
ue3 descobertos nas agencias do Correio
esta capital.

O suicida explicou o seu acto do doses-
oro om uma carta dirigida ao dlrector
os Correios.
Dando o balanço na succursul de Es-

íclo do .íi, Arliudo encontrou um gran-
e alcance, por que era responsável o tho-
oureiro Virgílio Werneek CorrCa. En-
retanto, por motivo ainda Ignorado, o
alanço foi aceelto pela Contadorla dos'''orreios, devido a um accOrdo entro Ar-
ndo e o chefe da secção, Joaquim Al-
ares de Azevedo.

' Levantada a grita contra os desfal-
ues, o sr. Caniillo Soares resolveu ir.
oompanhado de um funecionario da sua
onfiança, aquella agencia.
Conhecido o facto, desappareceram Ar-

ndo, Azevedo e mais quatro funcclona-
los envolvidos no caso.

Ainda no sabbado, Arllndo procurou o
hefe de secção Azevedo e, como não o
ncontrou, resolveu suicidar-se.

Na carta que deixou, o suicida diz que
. unlco causador da sua morle foi o the-
oureiro Virgilio CorrCa. O Infeliz func-
lonario affirma quo nunca lançou mão

le um vintém dos Correios para si, e,
íão querendo ver o seu nome enxovalha-
lo, punha termo A existência.

Nossa mesma carta, Arllndo aponta
•arlos funcclonarlos defraudadores do
laço.

O sr. Camlllo Soares nomeou uma com-
nissão, composta dos srs. Sevcrlno Nelva
i Soares Junior, para dar balanço nas
igcneias da capital.

Essa com missão Iniciou hoje mesmo os
:eus trabalhos.

. REUNIÃO DO CLUB MILI-
TAR — DECLARAÇÕES DO
MINISTRO DA GUERRA

RIO, 14 — O sr. general Caetano
le Faria, ministro da Guerra, entre-
•istado pelo 

"Jornal do Commercio",
lisse que a próxima reunião do Club
Militar foi convocada apenas para
tratar de assumptos de economia in-
terna do club.

Idêntica declaração fez aquelle ti-
tular a ura repórter da "Noticia" que
o interpellou, accrcscentando acredi-
tar que não se trata de nenhum pro-
testo contra o imposto sobre os ve"i-
cimentos dos militares.
FORAM DESCOBERTOS NOVOS

DESFALQUES NO COR-
REIO

RIO, 14 — Continua foragida a
agente do correio da Avenida Rio
Branco, Francisca Heck.

Dizem que essa mulher jogava
muito no bicho.
y Consta que foram descobertos no-
vos desfalques nas agencias do Cat-
tete, da Egrejinha, Copacabana e
Cascadura.

O director geral dos Correios to-
nou enérgicas providencias sobre o
'.aso.

APEDREJAMENTO DE UMA
CASA

RIO, 14 — Ha tres dias, a resi-
dencia do dr. Leão Barbosa, á rua
Barão de Guáratibà, é apedrejada, íi-
cando com todos os vidros quebra-
dos.

Ignora-se ainda de onde vêm as pe-
dras e quem são os autores desse at-
tentado.
_A policia já foi avisada do caso,
mas ainda não conseguiu desvendar
o mysterio.

TYPHO A BORDO DE UM
VAPOR

RIO, 14 — Chegou hoje a esta ca-
pitai o vapor grego 

"Kyrna", 
proce-

dente dc Buenos Aires.
A bordo desse navio, registou-se

um caso de typho, pelo que foi clle
coinpctentemente desinfectado antes
dc entrar em nosso porto.

PARALYSIA INFANTIL
RIO, 14 — O "Jornal do Commer-

, cio", na sua edição vespertina, cha-'; ma hoje a attenção do governo para
, que tome medidas de defesa contra' o mal que está grassando em Nova
I York e Buenos Aires, dc paralysia
infantil.

O MINISTRO DO BRASIL EM
VIENNA

RIO, 14 — A bordo do paquete"Frisia", chegou hoje a esta capital
j o sr. Luiz de Lima c Silva, ministro

do Brasil em Vienna.
DIPLOMATA AMERICANO

RIO, 14 — Passou hoje pelo por-
to desta capital, a bordo do "Verdi",
em transito para Nova York, o sr.
Frederick Stenson, embaixador dos
Estados Unidos em Buenos Aires.

LEILÃO
RIO, 14 — Realizou-se hoje o lei-

lão na residência do sr. dr. José Car-
los Rodrigues.

Foram arrematados objectos dc
arte rarissimos, sendo considerável a
concorrência.
FALLECIMENTO DE

UM CAPITALISTA
RIO, 14 — Falleceu hoje em Po

tropolis o capitalista Constando Ra-
concourt.

SUICÍDIO
RIO, 14 — Por ter sido despedido

do emprego que exercia na refinação
dos srs. Dias Tavares e Comp., sui-
çidou-se hoje, com um tiro na cabe-
ça, o sr. José Ribeiro Junqueira.

FALLENCIA
RIO, 14 (A) — Pelo sr. juiz dc di-

reito da terceira vara civel, foi decre-
tada a falíencia da Companhia Car-
mita, estabelecida com fabricas de vi-
dros á rua Viuva Cláudio, -355.

_ A falíencia foi decretada a retjue-
rimento do presidente dessa empre-
sa, sr. Visconde de Alves Matheus,
que confessou a insolyabilidade da
mesma, apresentando um passivo es-
timado em _.o_8.2oi$.

-'.-,. „.¦....- -i_i

POLÍTICA DF. MATTO GROSSO — O
ACCORDO PROPOSTO PELO PRÉ
SJDENTE DA REPUBLICA

RIO, 14 — Um vespertino diz quo o ac-
cürdo politico em Matto Grosso estft. rs-
sentado.

Segundo consta, o general Caetano do
Albuquerquo renunciara e o sr. Antônio
Azeredo indicara quatro nonios ao coro
nel Pedro Celestino, para quo escolha o
novo presidonto.

Ear.es nomes serilo os dos srs. JosC Ma-
ria de Mattos, Cândido Bondou, Llndol-
pho Serra o Ferreira Mendes.

O general Caotono de Albuquerquo Irã
para o Supremo Tribunal Militar.

Os tres vlce-prcsldontea renunclarílo
tambem, sendo eleitos para primeiro vlco-
presidente um aniigo do coronel Pedro
Celestino e para segundo o teroelrii dois
amigos do sr. Antônio Azeredo.

Sr. Assemblêa do Estado, metado dos
representantes renunciarei, os seus logares,
oscolhendo-se para substituil-os doze eo-
lestlnlstas o um deputado federal oédérft
tambem a sua cadeira para um amigo do
coronel Celestino.

O vespertino que da estas noticias In-
forma tambem que esso accôrdo foi pro-
posto pelo sr. Antônio Carlos, a mandado
do sr. "Woncoslau Braz.

CAFÉ*
UIO, 4 (A) — Entradas hoje 11.92S

saccas.
Entradas der.de l.o do correnlo 97.177

saeeas.
Entradas desde l.o de Julho 248.111

saccas.
Embarcadas hoje 7.053
Embarcadas desdo l.o

SO.OUG saccas.
Embarcadas desde l.o de julho 221. 7G0

saccas.
Vendas do dia Ü.B50 saccas.

, Stock 210.t.'31 Buccas.
O mercado esteve firme, ao preço

9Í 450.
CAMBIO

RIO, 14 (A) — A taxa cambial foi de
12 31)32, sendo a libra vendida a 19$70Ü.

DETRÁS DO THESOURO
RIO, 14 (A) — As letras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto de
S 1J2 por cento.

ASSUCAR
RIO, 14 (A) — O mercado de assucar

esteve frouxo, regulando os segulntos
preços, por kiio, paro os vendedores:
crystal branco, de $550 a $000. e demora-
ra, do .500 a $540.

Entraram 2.206 saccas, sahlram 1,977
o existem em stock 112.090.

ALGODÃO
RIO, 14 (A) — O mercado do algodão

funcclonou com os seguintes preços, oor
10 kllos: sertão, do 29$ a 31$. o primeira
sorte, do 28$ a 30$000.

Entraram 1.020 fardos, sahiram 42 e
existem em stook 10.405.

saccas.
do corrente

do

AS "ANDORINHAS
DE CONTRABANDO"

RIO, 14 (A) — A Associação
Commercial enviou á Commissão de
Finanças da Câmara uma longa re-
presentação sobre o commercio clan-
destino das chamadas "andorinhas
de contrabando", pedindo a inclusão
na lei da Receita, para o próximo
exercício, onde convier, do seguinte
dispositivo*."Artigo 1.0 — Todos aquelles que
exercerem o commercio de fazendas,
modas e confecções no Districto Fe-
deral, em installações transitórias,
seja em hospedaria, hotéis ou resi-
dencias particulares, expondo ou of-
ferecendo á venda mercadorias dc
seu commercio em malas, armários,
caixas, acotes e envolucros seme-
lhantes ou por qualquer outro modo,
ficarão sujeitos ao imposto a que sé
refere o artigo 1.0 do regulamento
annexo ao decreto n. 5.142, de 27 de
fevereiro de 1914 (Industrias e pro-
fissões), pagando exclusivamente a
taxa fixa annual de 11300$, sendo pa-
ra esse fim inscripto no respectivo
lançamento. O imposto será pago de
uma só vez, integral e antecipada-
mente, por exercício, qualquer que
seja a época do inicio do negocio.

Artigo 2.0 — A Alfândega não per-
mitlirá o desembaraço c sahida de
mercadorias que para esse commer-
cio forem importadas directamente
ao extrangeiro, sem que seja exhibi-
da, a exemplo do que já se. estatuiu
para o commercio estabelecido, cer-
tidão de quitação do imposto pago
na Recebedoria do Districto Fede-
ral."

PARA S. PAULO
RIO, 14 (A) — Pelo nocturno de hoje,

seguiram para essa capital os srs. C. M.
I.eite, Antônio R. Mattos, S. Cândido da
tíllva, Raul R. Martins, Romeu C. Rodrl-
gues, fi. "leves o Ernesto R. da Rocha.

Polo nocturno do luxo, seguiram os
srs. dr. Manuel A. Lisboa, dr. Guilherme
Glorgl, coronel Raul Torres e senhora,
dr. B. Ahrons e filha, dr. Domingos Pa-
raízo o 'família, conselheiro Teixeira de
Abreu, F. B. Carneiro e Ludgero S. Ma-
chado.

TRIBUNAL DO JURY
RIO, 14 (A) Entrou hoje cin Julga-

mento, sendo condemnado a 6 annos do
prisão, o roo Horacio Gomes da Sllvu,
processado por haver, em 31 de dezembro
du 1914, tentado contra a existência do
seu desaffecto Benedicto Gabriel do Mat-
tos.

OS MILITARES E O IMPOSTO SOBRE
VENCIMENTOS — UMA CIRCULAI*
DO MINISTRO DA GUERRA

BIO, 14 (A) — O general Caetano do
Faria, ministro da guerra, intcrpellado
sobre a falada reunião do Club Militar,
declarou que não havia mandado nenhu-
ma circular aos commandantes dos cor-
pos e estabelecimentos militares.

Deu origem a esse boato o facto de s.
exc. haver dirigido, hoje, uma carta par-
ticnlar, de careeter reservado, aos gene-
raes e chores dos estabelecimentos, des-
pertendo-lhes a attenção, pondo-os ao co-
nheclmento do assumpto e lembrando-
lhes ao mesmo tompo como deveria ser o
mesmo encarado.

Essa carta estft. redigida nos seguintes
termos:

"Os jornacs noticiam quo grande nume-
ro do officiaes, sócios do Club Militar,
pediram uma nssemblCa geral, e, segun-
do consta, vfio ali tratar da questão do
imposto sobro vencimentos.

Peço a altenção do meu Illustre cama-
rada para esse melindroso facto.

Http se trata dc augmentar os Impostos
:.ctuacs, IdOa a quo o presidente do Bo-
publica C* contrario, tendo o mesmo mo
autorizado a declarar isto, como já tenho
feito aos camaradas quo a esse respeito
têm falado commlgo.

Não devemos, porím, esquener-nos do
que 110 anno próximo teremos de reformai
o pagamento dos juros do nossa divida
externa, o que A uma questão de dlgnl-
dado nacional cumprir esle compromisso,
para não ficar a nação fi mercG das exi-
gencias dos credores, que podem attinglr
o nosso decoro, e, qulçft, os melinilres da
nossa soberania.

No estado de agitação do espirito cau-
sado pelo mau estar, que todos sentem,
como conseqüência da crise quo através-"samos, a garantia da ordem publica resi-
do nas classes armadas.

Si estas se pronunciam, sl discutem os
actos dos poderes da nação, 6 claro que
suas intenções, por mais puros que sejam,
serão explorados pelos elementos agita-
dorns.

Sobre o exercito caliirla a responsablll-
dade, desdo que a iniciativa parta do Club
Militar.

Conto, pois, que fazendo chegar estas
ponderações ao conhecimento dos nossos
camaradas, exerçaes vossa influencia jun-
to dellés, afim de que so não deixem a
levar"a actos como o do reunião proje-
ctada, quo sô podem prejudicar a nação,
com desprestigio nosso, sl 6 verdade,
como so propala, quo ella vai tratar da
nuestão dos imuostos."

f-A-lWARA
RIO, 14 (A) — A sessão da Câmara foi

presidida pelo sr. Vospuclo do Abreu e
secretariada pelos srs, Juvenal Lunior-
tino o Costa Ribeiro.

Dopols do approvada a acta, usou da
palavra o dr. Gumercindo Ribas.

Disso s. exc. quo vinha secundar o
protesto feito no Senado pelo sr. Vlcto-
rlno Monteiro, fteerca ão discurso do sr.
Estanlslau Zeballos.

Disso o orador que os republicanos ão
Blo Grande, por um eomeslnho dever do
lealdade A memória do seu oxtineto chofe,
tão tragicamento eliminado, não poderio
consentir om que so procure diminuir-lho
a Invldualldade o o valor, lnscrevondo-o
no rol dos caudilhos sul americanos, que
infelicitaram a vida agitada e Incipiente
das republicas desto continente.

No seu discurso cm Buenos Aires, por
cecaslfio de apresentar o eminente sr.
Ruy Barbosa, ao seleoto auditório argen-
tino qun andava por ouvir-lhe a palavra
eloqüente o brilhante, houve por bem o
sr. Zeballos asslgnalar que o senador PI-
nheiro Machado havia sido o ultimo cau-
dllho do Brasil.

E' asslls evidente que o politico argen-
Uno, nsslm se exprimindo, teve por mira
depreciar a personalidade e a acção poli-
tlca do benemérito chefo republicano, a
quem o Brasil o as Instituições trlum-
phanto o 15 do novembro devem os mais
asslgnalados e enesqueclvels serviços.

Depois de varias considerações, exela-
ma o orador: "MercO do Deus, o Brasil
nunca foi attingldo pela praga funesto
dos caudilhos que, por tanto tempo, agi-
laram o convusionarnm a vida Interna
rta joven republica sul americano,"

Neste ponto, juntamente com o Chilo.
constituímos duas excopções notáveis on-
tro as nacionalidades quo so formaram
nesta parto do continente.

Ainda ha pouco, lendo a bella obra de
Garcia Calderon "As democracias latinos
da America", tive ensejo do verificar que
o Illustre dlplomla peruano havia feito
justiça ft. nossa pátria, collocando-a fora
do rói das agitadas democracias omerlea-
nas, presas outróra, quasl permanentes,
das Incursões o correrlns do solvaglsmo,
fob o domínio tyrannico do caudilhos e
aventureiros audaciosos.

A evolução do nossa nacionalidade, uma
vez liberta dos laços do dependência que
a prendiam íi metrópole portugueza, ope-
rou-so com relativa calma, quasl normal-
mente, sem que houvéssemos conhecido
os cffeltos perniciosos da violência e dn
compressão, de que foram victimas ou-
tros povos americanos, hojo, felizmente,
em plena florescência, do progresso c da
cultura do aprimorada civilização."

Pediu a palavra o sr. Maurício do I.a-
cerda, quo atacou o falado movimento do:»
mililares contra o Imposto sobre venci-
mentos.

O sr. Sousa e Silva, em aparte, nffirma
quo o exercito nfio so quer revoltar e que
a odiosldode o a Inferioridade do some-
llinnte espcctaculo excluem, felizmente,
toda a força moral da campanha que se
pretendo levantar, que fracassara, só pela
reacção do elemento silo do exercito, elo-
mento que ha de estíi* revoltado contra
quem lhe empresta tão degradantes In-
tullcs.

Diz ainda o sr. Sousa o Silva que as-
sim presta com essas declarações molho-
res serviços en defesa dos brios dn exer-
cito, do que os cortejadnres da força ar-
mndn, donzels da Republica, sempre pro-
mlndns o contemplados, mas cortejadores
quo prestam serviços ao exercito, não
protestando contra o neto revolucionário
o Irreflectldo que motiva a oração do sr.
Mnuriclo do Lacerda.

Passando-se 9. ordem do dln; foi vo-
tada e approvada a seguinte matéria:

Projectos de créditos para pagamen-
to de Joaquim Vieira do Silva, Hercu-
lano Alfredo Sampaio, Frederico Ferrei-
ra de Oliveira, d. Zulmlra Clovls Varella
Barradas, o d. Maria Julla Brant Fords,
para pagamento dos Juros das apólices
para construcção de estradas de ferro,
para pagamento de juros das apólices do
empréstimo do 1807 e para pagamento
das despesas da Faculdade de Medicina
da Bahia.

Foram ainda approvados os segulntc*^
projectos:

Autorizando o governo a entrar em
accOrdo com o Estado de Pernambuco
sobro a entrega do terrenos do cães do
porto ãe Recife; considerando de utlll-
dado publica as Ligas de Ensino contra
o analphahetismo e as associações de
aviação; determinando que as compa-
nhlas de seguros e pecúlios sob a fôrma
de mutualldode, mio podem appllcar ou
consumir em despesas geraes mais da me-
tade da Importância da renda arreca-
dada.

Ao ser annunclada a discussão do caso
do Espirito Santo, falaram contra o pa-
recer da commissão do Justiça, mandan-
do archlvar n, mensagem presidencial, os
srs. Maciel Junior, Barbosa Lima e Mau-
rlelo do Lacerda.

Defendeu o parecer o seu autor, sr.
Arnolpho Azevedo.

Submettldo a votos, foi elle appro-
vado.

Entrando em discussão o projecto da
lei orçamentaria, falou o sr. Faria Souto,
para reclamar contra a não acceitaçfio
de emendas de que é autor, as quaes são
do extrlcta matéria orçamentaria e ten-
dontes a cohiblr despesas que se fazom,
por falta de clareza das disposições le-
gacs, emendas que -encontrou alias na
nossa legislação do tempo do Império.

A discussão desse projecto foi adiada.
Em seguida, foram encerradas, sem

debate, as discussões dos demais proje-
ctos annunciados.

O sr. Barbosa Lima respondeu ao dis-
curso pronunciado 110 expediente pelo sr.
Maurício de Lacerda.

Disse o orador que, sl ha alguns ele-
mentos militares que não comprehendem
a gravldado e a delicadeza do momento
histórico, social o econômico do nosso
paiz, a maior parte do Exercito e da Ma-
rlnha estft, sciente delle e continua a
manter a tradição dessas classes.

O orador rememora então alguns lan-
ces da nossa vida política, princlpnlmen-
to os movimentos militares quo so têm
verificado entre nós, accentuando bem
que podia falar, sobretudo no assumpto
quem, como militar, na constituinte, se
alistou paro suffrag.ar o nome elvil de
Prudonte de Moraes contra o do mnre-
chal Deodoro da Fonseca.

A^™nni^*^n^es>XBrei!crssriiKr^
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O IMPOSTO SOBRE OS VENCIMEN-
TOS — A ATTITUDE DA CLASSE
MILITAR

RIO, 14 — Ha tempos, no Club Militar,
bo*ivo uma certa agitação, tendo-so pia-
nejado uma moção para evitar o augmen-
to do Imposto sobre os vencimentos.

O sr. Woncoslau Braz, informado desse
movimento, mandou o general Caetano de
Faria, ministro da Guerra, affirmar que
não concordaria com o augmento, e, as-
sim, a moção morreu 110 nascedouro.

Agora, surgiu uma circular reservada
do coronel Augusto Maria do Slsson, de-
terminando todos os commentarlos quo
desdo hontem surgiram sobro a altitude
dos militares.

Consta quo o general Caetano de Faria
achou extemporânea a circular, saben-
do-se agora quo o Club Militar não mais
realizara a reunião convocada.

Entrevistado por um jornalista, o ge-
neral Luiz Barbedo disso que tudo não
passa de uma simples exploração de cer-
tos jornaes, que antipathizam com elle,
desdo o tempo em que fui chefe da casa
militar do marechal Hermes da Fon-
seco o lho movem forto campanha.

Os generaes Gablno Besouro o Selem-
brlno de Carvalho, inlorpellndos sobre o
easo, declararam quo só tiveram cunhe-
cimento dello pela leitura dos jornaes do
hoje. O primeiro disse que, a seu ver, •**
demasiado o barulho que estão fazendo.

O general Setembrino, no correr da
entrevisto que concedeu, declarou achar
quo todos devem pagar o imposto. Mos-
trou tambem sympathias pelo projecto
do sr. Vicente Plragibe, do imposto so-
bre os alugueis, porque attinglrá. a to-
dos.

Em seguida, tratou da assemblêa do
Club Militar, dizendo quo ella devia tra-
tar da fundação da alfaiataria, motivada
pela circular que o tenento Miguel Castro
Ayres dirigiu aos seus collegas.

BIO, 14 (A) — O Senado realizou hoje
duus sessões, uma r.ccretu e a outra pu-
bllca ambas presididas pelo sr. Urbano
dos Santos.

Na sessão secreta, foram approvados
os actos do Executivo, transferindo o ml-
nlstro Itegls de Oliveira do Vienna pura o
México o deste palz para a Austria o ml-
nlstro Cardoso do Oliveira.

Em sessão publica, duranto o expodlon-
te, usou em primeiro logar da palavra, o
sr. João Luiz Alves.

S. exc, disse quo vinha lavrar o sou
protesto, como amigo pessoal que é do
presldento da Republica, contra as aceu-
sações quo pairam no ar, articuladas
contra o actual governo pelo sr. Mendes
do Almeida no seu discurso de sabbado
ultimo, 110 qual este senador disse quo se
estão fazendo gastos extraordinários o
despesaB sumptuarlas, Ulogalmento, quo
depois o Congresso tora do pagar, votan-
do créditos especlacs.

O orador convida o aceusador a precl-
sar suas offirmotlvas o a dizer quaes se-
Jam esses gastos.

Isto exigindo, s. exc. pensa prestar ao
actual govorno um grando serviço, por-
quo estft. certo de quo, ou elles não silo
verdadeiros, c si o forom, não os conhece
o presldento da Republica.

Logo em seguido, o sr. Mendes de Al-
incida pede a palavra, para dizer que «o
coniprometto a levar ao Senado, na prl-
melra sessão, documentos quo provam
suas aceusações.

O orador acha quo Isso do nada valorft,
mas satlsfarft aos desejos do sr. João Lui?.
Alves.

A ordem do dia foi toda approvada, a
excepção do projecto em segunda dlscus-
são, quo foi rejeitado, limitando para as
operações de cambio a taxa feita pelo
governo, que suspende ató 90 dias subse-
quentes a asslgnatura do tratado de paz
entro os bélligerantes, as emissões do va-
les ouros, para pagamento do direitos de
Importação e quo só poderão ser felloB
em moeda metálico, ouro, ou em notas
da Calxo de Conversão.

ACCAO CONTRA A UNIÃO
RIO, 14 (A) — Perante o juiz da ".a

vara federal o major medico do exercito
dr. João Pedro Munlz Fluza propoz uma
acçüo contra a União, afim de ser annul-
lado o acto do governo que o transferiu
liara a 2.0 classe, por havel-o a Junta
Superior de Saude, em Inspecção a que
tol submettido a 20 do novembro do 1915,
considerado Incapaz para o serviço aelivo
do exercito.

O autor allfrga quo esse acto do gover-
no violou o artigo 70 da Constituição e
que o parecer da Inspecção de saudo nfio
exprimo a verdade.
ESI MATTO C.BOSSO — A HOSPEDA-

GEM AO GENERAL CARLOS BE
CAMPOS

RIO, 14 (A) — O sr. ministro da Guer-
ra recebeu do general Caetano de Al-
buquerquo, presldento do Matto Grosso,
um telegramma communlcando-lhu ter
offerecldo ao general Carlos de Campos.
Inspector da G.a região militar, o próprio
palácio do governo para a suo hospeda-
gem.

AccreBcento nlnda este telegramma que
o general Carlos de Campos recusou a of-
ferta, aeceltando o edifício do antigo ar-
senal de guerra de Cuynbá, que lhe foi of-
ferecldo pelo ministro do Vinção.

O general Caetano de Faria respondeu,
agradecendo ao presidente do Matto
Grosso.

DIPLOMATA EM VIAGEM
RIO, 14 (A) — A bordo do paque-

te "Verdi", passou hoje por este por-
to, com destino ao Chile, o novo mi-
nistro dos Estados Unidos acredita-
do junto aquella Republica.

S. exc. foi visitado a bordo pelo
representante do Chile junto ao nos-
so governo, fazendo depois, em com-
panhia deste diplomata, um rápido
passeio pela cidade. • _ ¦i,..

INSTRUCÇÃO MILITAR .
RIO, 14 (A) — O general Gabino

Besouro, commandante da quinta re-
srião, foi autorizado, desde que não
haja inconveniente, a nomear o pri-
meiro tenente Almerio de Moura pa-
ra instruetor militar do Lycée Fran-
cais.

REUNIÃO MINISTERIAL
RIO, 14 (A) — O sr. presidente

da Republica transferiu para a proxi-
ma quinta-feira, ás 14 horas, no pa-
lacio do Cattete, a reunião ministe-
rial, que estava convocada para ama-
nhã.

RUA GENERAL GLYCERIO
RIO, 14 (A) — O dr. Azevedo So-

dré, prefeito municipal, assignou o
decreto dando a denominação dc Rua
General Glycerio á rua da Alliança.

OS VALES-OURO
RIO, 14 (A) — Os vales-ottro se-

rão fornecidos, durante a semana
corrente, para os pagamentos de di-
reitos aduaneiros, ao cambio de
12 35(64, por 1$ ouro, á razão de
2^152 papel.

ALFÂNDEGA
RIO, 14 (A) — A Alfândega rendeu

boje 239:744$572, sendo cm ouro 
97:fl42$477.
COLLEGIO MILITAR — A TOSSE DO

NOVO DIRECTOR
RIO, 14 (A) — Bcallzou-so hoje, no

Coilcgio Militar, a posso do seu novo di-
rector coronel Alexandre Henrique Vlcl-
ra Leal.

Estiveram presentes a esso acto os cor-
pos docente, e administrativo deste esta-
belecimento.

O coronel Alexandre Barreto, que, ha
10 annos, vinha dlriginão esso estabele-
cimento, revelando o máximo Interesse
na educação da juventude, passou a dlrec-
ção ao seu substituto.

Após esse acto, o coronel Alexandre
Barreto foi acompanhado ató sua resl-
dencia pelo novo dlrootor, todos os offi-
claes, professores c funecionarios.

O coronel Barreto falou agradecendo.
O coronel Vieira Leal respondeu, ma-

r.ífcstando a sua boa impressão pela ad-
mlnlstraçRo do seu collega, o lamentan-
do vel-o deixar a sua nobre missão.

Mais tarde, o coronel Vieira Leal apre-
sentou-se ao sr. ministro do Guerra, por
haver assumido o eommando daquello
colleglo.

Todos os chefes do serviço do Colleglo
Militar pediram demissão dos cargos que
ali oecupavam, acompanhando assim o
seu aniigo commandante.
DELEGAÇÃO COMMEBCIAL NORTE-

AMERICANA
RIO, 14 (A) — O sr. Barros Moreira,

presidente da commissão nomeada pelo
Associação Commerclnl, para receber a
delegação norte-americana que chega
amaiihã pelo "Vestrls", recebeu da Bahia,
o setrulntc telcgramma:

"Em nome da delegação financeiro
commercial dos Estados Unidos, peço-lhe
permissão paru lhe agradecer o tclcgram-
ma de boas vindas que nos enviou.

Antevemos, com prazer e Interesse, os
resultados da nossa vislla ao Brasil. —
(ai Bicbnrd Strong, presidente dn dele-
gação."

MOVIMENTO DO PORTO
o mo-

wsht iâr:.«i.-|j jgJS^jfQ
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multo pallldo gra ndes olheiros/ trlstonho,
Magro, fraco, som forno, repugnando todos os alimentos

como encontrei mou noto, a minha volta da Bahia.
O seu estado do anomla era tal, que quasl não se levantava

trás erlançus. Tinha 12 annos e apparenlava aponoB ter 8.

_„l^„^SUaomii0, T'UVa' 
lI,!ha Ian«ad0 ma° ílos recursos medicos, que por infelicidade não produziram ,„sultados O menino continuava definhando, o tínhamos quasl certeza que estivesse tu _.»,,_,_ i 1 ,____constante e dores nas costas e do lado esquerdo. uiiieictiloso, pela tonso

Resolvendo mudar de médicos, obtive que o dr. Walthor Gomes examinasse moumódico deolarou gravo o estado do Eduardo, porém confiava 110 poder do medicamentorol assim quo o meu neto começou a usar o poderoso fortifleanto IODOLINO DE OBHVoltou mais algumas vezes o dr. Wnlthor o v<5i* Eduardo o si bem quo estivesse habituado ., ,„
K1^ 

<¦* »°"s ^sultados do IODOLINO, declarou que nunca suppuzera ..feito lão mpldo e s guro X
Jn ?„0._SemanttS 

° 
t?t0 

C°mla C°m ",,petlt0 V01'az' ¦jrll-c*'va' co"^ ° nenhum sotfr mento accü°-»v,-sl não fo sem a cór pallldo e magma, ninguém diria quo poucos dias antes esperávamos que morre,,"
-_¦__. ""'"fH 

fl°manaS d° US0 **° IOUOr'-NO -* ° ™n<no, tendo recuperado a .0. o alguns kllos d.peso, estava completamente bom, forto e bom disposto, recomeçando os estudos nove semana, denol,ter começado a usar exclusivamente o IODOLINO DE OBH. nepois

evitando falar o a companhia de ou-

neto; o Illustre
que receitava, e

de
Eis como salvei meu neto, considerando 11111 caso de- consciência fazer conhecer de tmlnn n .„,bem do muitos tão brilhante cura, tão poderoso fortifleante e rcconstituinle, foco publicar esta declu- I

_,,j0. 
ü_;igl:*al vos e!Lv-0' P!lra I»0 8m oul,,'*s Clfl-(,C3 *•& egualmente publicado. - Coronel' Antônio __— S. PAULO.Silva Miiclinilo. — Fazendeiro om Santa Rlta

Em todas ns drogarias o phnrmaèiss AGENTES EM. COMI'r^^^^^^^^^^Ê^mwím^^mM'M&^^K^^^^^m
«iiHUiwuuttfjMrM-Mt-iaraamgggc^^

A CARNE — MATADOURO DE SANTA
CRUZ

RIO, 14 (A* — No Matadouro do Santa
Cruz foram hoje abatidos 690 rezes, 70
porcos, 22 carneiros o 43 vltellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos
do $600 a |680, porcos do 1J100 o 1|200,
carneiros ão 1*600 a 1JS0O e vltellos de"600 a $800.
O CONTRABANDO DA FIRMA GON-

ÇALVES DE CAMDOS
RIO, 14 (A) — O dr. Baul Martins,

Juiz federal da l.a vora, impronunclou to-
rios os aocusados no celebro contrabando
de kerozone, introduzido pela firma Gon-
çolvcs do Campos e Comp., roforman-
do desso modo o despacho do juiz sub-
stituto.

Boseou-so o juiz para a sua decisão no
inquérito administrativo a quo so proce-
deu na Alfândega, o qual nada apurou
centra 03 aocusados, e om vários accor-
doma do Supremo Tribunal.

A sentença concluo dizendo quo não
houvo contrabando, mos tão somento re-
fardamento 110 pagamento dos direitos
dns mercadorias, Irrcgularidado sem du-
vida grave, mas quo não pôde ser punida
com os penas criminoes do contrabando,
sobretudo quando esso retardamento Jft
vinha do longe, devido não só fl. ãesldia
ou fl. convivência dos guardas aduaneiros,
como jft fl. completa desorganização em
que estava o serviço de fiscalização da
Alfândega, segundo deixa transparecer
bom claramente o próprio Inspector na
sua sentença sobre o processo administra-
tlvo.

A sentença termina, mandando expedir
alvnrfi, de soltura contra os denuncia-
dos.

O procurador da Bcpublica, dr. Silva
Costa, vai recorrer dessa sentença paro o
Supremo Tribunal.

AS OBBAS DO POBTO DA B.VHIA —
CAUSA IMPOETANTE

RIO, 1-1 (A) — O sr. Gulllou Lafont,
em nomo da Socíedado Constructora do
Perto da Ralila, propoz, ha tempos, uma
acção perante o Juiz da 3.a vara cível
contra a Companhia Docas da Bahia, pe-dindo a condemnação desta, na quantia de
3.110:75G.-yo, relativa fi, obra, trabalhos
o direitos alfandegários, quo despendeu
pela re e que esta não pagou, e mais pe-los prejuízos havidos no correr da obra.

A ró embargou, allegando que a quan-
tia pedida não era liquida o certa, e que
a autora não fez prova do ter cumprião
an obrlgaçOes decorrentes do seu contra-
cto.

Por sentença de hoje, o juiz rejeitou os
embargos o mandou prosegulr na ao-
ção.

EXTERIOR
França

FALLECIMENTO
PARIS, 14 — Falleceu nesta ca-

pitai o marqttez de Ségur, membro
da Academia Franceza.

Italia
O RECENCEAMENTO DE ROMA

ROMA, 14 — Pela municipalidade íoi
iniciado o receneeamento da cidade.

Hespanha
EXIGÊNCIAS DOS FERRO-VIARIOS
MADBID, 14 — Os operários ferro-

viários pediram a substituição dos opera-
rios, quo triibalharárn durante a recente
gróve.

CONFLICTO DOS BORTELÕES
MADBID, 14 — Continua o contlicto

dos hortelOes das costas do Levante.

REGRESSO BO PBOEESSOB SA'
VIANNA

BUENOS AIRES, 14 ÍA) — Seguiu
bojo, pela manhã, para La Plata, ondi'
tomará o vapor "Desníi", .lu regresso o.»
Brasil, o profossor Sá Vianna, quo aqui
nsteve durante alguns dias.

O sou embarque esteve bastante con
corrido, notando-so o • renença da dele-
cação do Circulo do i 'plomatas o Con-
sules.

REGRESSO DO DR. SA' VIANNA
BUENOS AIBES, 14 — Os Jornacs des-

ta capitnl fazem elogiosas referencias a"
dr. Sfl. Vianna, quo embarca hoje do re-
urosso ao Brasil.

Numerosos membros do Circulo dos Di-
plomatas, cônsules, altas personagens o
estudantes, _yüo despedlr-so do dr. SU
Vianna, na estação, ondo tomarft o trem
para. Ir embarcar no paqueto "Desna".
fundeado na enseada do Plata.

Muitos destes acompanharão o profes-
sor brasileiro até a bordo do "Desna".

EXPOSIÇÃO AGRO-PECUABIA

BUENOS AIRES. 14 — O presidente
da Bcpublica Inaugurará amanhã solen-
nomento a exposição ngro-peeuaria.

O Jury da exposição terminou hontom
os seus trabalhos de classificação, confe-
rindo o primeiro promlo a classe Shor-
thorn, um touro pertencente ao abastado
criador argentino Martinez Hoz.

MATCHES INTERMACIONAES
DE FOOT-BALL

BUENOS AIRES, 14 (A) — Uni
jornal de hoje publicou a noticia di-
;ccndo ser possível que o Club de Gy-
muastica y Esgrima, desta capita!
acceite o convite feito pelo Botafogo
Foot-ball Club, do Eio de Janeiro,
para enviar um scratch argentino
que dispute no Brasil alguns jogo?
internácionaés.

Sociedade U Um
Com o comparecimento da maioria de

membros effectlvor, realizou-so hontem fts
lã horas a doelma quarta reunião desto
sociedade de jovens cultores das letras.

Presldiu-a o sr. Armando Pinto, secre-
tariando-a o sr. Alfredo T. da Graça.

O joven dramaturgo sr. Carlos Stavalo.
uutor do varias peças theatraés; foi rece-
bldo como membro effoctlvo, escolhendo o
saudoso escriptor Arthur Azevedo, para
seu patrono.

Em nome dos collegas falou o sr. J. Ju-
lio Maricnto, saudando o novo consocio. O
sr. Stavalo leu um trabnlho Inédito.

Foram ainda lidos os seguites traba-
Ihos:

"Almejo", da soela honorária Bita de
Moura, por A. Gerolmo; "A Tardlnha", do
sócia honorária A. Costa e Silva, por J. J.
Marlcato: "Phalsnàs", por Emílio Lnusas;
apreciação da peça de C. Stevale, "Padre
Valverde", por Armando Pinto; "Quando
partimos", por Manuel Duarte; "Depol.1*
do Sneplro da Orgia", por Bomeu Stamn-
to; "Naus errantes", do sócio correspon-
dente B. Cândido, pnr M. Duarte; "A
tempestade", por João J. Marlcato.

Ehceríòu-se o sessão fts 16 e meia ho-
ras.

Empregado infiel
Apropriação Indébita do 4„0$OÜO  In.

querlto polloinl
O dr. Octavlo Ferreira Alves, dele-

;ado da primeira clrcumscrlpção, con-
olulu hontem o Inquérito aberto pa-••a apurar o veracidade de uma que!-
xa, apresentada pela firma Splnolll e
Comp., da ruA 25 do Março, contra o seu
ix-viajante Antônio José Ramalho, quo'endo sido despedido daquella casa, rece-
beu varias quantias de freguezès, lesando¦i firma em 400 mil ríls c desapparecendo
¦ím seguida.

Antônio Jose Banialho foi preso para
tveriguações e, ao ser Interrogado, con-
fessou o crime.

Contra qualquer Rheumatlsmo
S6 EURYTHMINE TiET

Presa das ch.
Thcreza Menegnza, de 17

do, 6 amaslada com o cr.bi
d rão do cavallarla, Joaquim A..
Neves, e com elle reside ft rua S<.
bosa, n. 57.

Hontem, fis 21 horas, regressando u
casa o seu amante, Thereza ateou fogo a
uma esplrltelra para preparar-lhe o ca*
té, mus as ehammas eommunlcando-se-
lhe ás roupas, lneendlaram-nao.

A Infeliz rapariga recebeu horriveis
queimaduras em lodo o corpo, A excepção
11 penas do rosto e da cabeça.

Conduzida para o posto da Assistência
Policial, a lnditosa vlctima recebeu os
primeiros soecorros ministrados pelo dr.
Pedro Nacarato, sendo em seguido inter-
nada 110 hospital da Santa Casa. E' gra-
visslmo o sou estado.

Syncope cardíaca
Esteve hontem eni Itapeccrlca, a requl-

sii.ão do delegado local, o medico legista
dr. Paiva Lima, que foi autopslar o cada-
vor do Antônio Jos. da Luz.

Da autópsia resultou que o morte se
deu em conseqüência do uma syncope
cardíaca, sendo afastada a idéa de um
crime.

Conflicto em Cotia
Tendo-se dado em Cotia um conflicto

de que sahiram duas pessoas gravemente
feridas, segue hoje para aquella locallda-
de o medico legista dr. Leite Bastos, que
vai proceder a exame de corpo de dellcto
nas victimas,

A Importadora
Ternos do ciislmlru extrungclra, sob

medida, de *15$Q00 11 1IOS000.
Só na "A Importadora", run Direita,

11. _-A.

Estados Unidos
VAI SER CREADO UM CONSULADO

BRASILEIRO EM CINCINNATI
NOVA YORK, 14 — Annunciam de

Cincinnati quo o ministro Lauro Muller
declarou ali que, dentro em brevo, criarft
um consulado do Brasil naquella cidade,
ft. vista de necessidade que ha de estreitar
o mais possível as relações commerciaes
entre os dois paizes.

RIO, 14 (A) — Foi o seguinte
vlmonto desto porto:

Vapores entrados::
De Amsterdam e escalas, o hollandez"Frizia";
de Buenos Aires e escalos, os Inglezes"Baphaol" e "Verdi" e o oriental "San-

tos".
Vapores sahldos:
Para Las Palmas, o grego "Kynla" e o

oriental "Santos";
para Nova York e escalas, os Inglezes"Baphael" c "Verdi";
para Paranaguá e escalas, o argentino"Juanito";

para Buenos Aires e escalos, o hollan-
dez "Frizio" o o inglez "Spencer";

para Durban, o inglez "Oronsa".

Paraguay
BANQUETE POLÍTICO

ASSUÍ.1PCAO, 14 (A) — O commer-
cio desto capital offereceu hontem, ft. noi-
te, no theatro Granados, um grande ban-
queto ao dr. Eduardo Schaerer, quo aca-
ba de deixar a presidência da Bepu-
bllca.

Ao banquete compareceram, além dos
membros do actual governo e pesaoas de
destaque no melo social e commorclal, a
embaixada argentina na posso do novo
presldento o vários diplomatas acreditados
no palz.

Uruguay
RENUNCIA COLLECTIVA DO MINIS-

TEBIO

MONTE Vi DE'O, 14 (A) — (18 horas e
40 minutos) — O gabinete ministerial
acaba de apresentar pedido do demissão
collectlva ao sr. presidente do Republica.

Essa altitude dos ministros é motivada
por quererem elles deixar ampla llbor-
dade ao presidente da Bepublica, para
seguir uma nova orientação política, em
virtude do resultado do eleição ultimo-
mente realizada, para a formação de uma
constituinte.

Corre como certo que o novo gabinete
serft. formado de membros do partido co-
loraão, significando uma concentração
política.

Argentina
O CULTIVO DA HERVA MATTE

BUENOS AIRES, 14 (A) — O agrono-
mo sr. Carlos Girola, dlrector do Museu
na exposição rural, editou um folheto, em
que faz estudos sobre os solos mala ade-
quados para o cultivo do herva matte, cl-
tando varias partes do território brasllcl-
ro, argentino e paraguayo.

•"—¦-¦¦ ¦ ' " ¦_-****-»*- — - — -1
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Citação de ausentes
Em Portugal estão correndo edi-

tos, citando as seguintes pessoas au-
sentes no Brasil:

Por Aguiar da Beira — Seraphiir»
Rodrigues, inventario de Luciano
Rodrigues.

Alfândega da Fé — Antônio Ja-
cintho dc Andrade, inventario dc Jo-
sé Vicente de Andrade.

Baião — Anna Rosa Pereira, in-
ventario de José Maria Rosa.

Belmonte — Luiz Antunes e Ma-
nuel Antunes, inventario de Carlos
Maria Antunes.

Carrazcda de Anciães — Domin-
gos Vianna, inventario de Guilherme
Vianna.

Celorico de Basto — Francisco
Marques e Maria de Jesus, inventa-
rio de Felippe Marques.

Fspozcnde — Pedro Augusto Ra-
mos, inventario de Jaciíithp Ramos.

Figueira de Castello Rodrigo —
Cândido da Conceição Santos, in/en
tario de Leopoldo dos Santos.

Fornos de Algodres — Annibal
Lopes Pimenta, inventario de Victor
Lopes Pimenta.

Gondomar — Bodrigo Ventura e
Manuel Ventura, inventario de José
Ventura.

Gouvêa — Leonardo Heleno, José
Luiz Heleno e Victoria da Concei-
ção, inventario de Ignacio Rodrigues
Heleno.

Lamego — Bernardo Fernandes c
Joaquim Antônio Fernandes, inven-
tario de Francisco Fernandes.

Leiria — Thomaz Guimarães e Jo-
sé Guimarães, inventario de Lui"*
Guimarães.

Macieira de Camhra — Mariano
Ferreira, inventario de José Fer-
reira.

Mesão Frio — Guilhermina Au-
gusta da Assumpção, inventario de
Antônio Joaquim.

Oleiros — Francisco Bastos, in-
ventario de Nicolau Bastos.

Povoa, de Lanhoso — Feliciano
Marques, inventario de Carlos Mar-
ques.

Vallongo — João Gama e José
Joaquim Gama, inventario de Anto-| arrnando-se de uma foice, aggredlu
• - - nedlcta, produzlndo-lhe um ferlrr

fi lf
Manuel Pinto Menezes c Augusto VI*

ctorlrio Fernandes, ambos portuguozes,
não vivem fts boas por motivos futilissi-
mos. Iiontem, pola manhã, encontrando-
se na rua Conselheiro Dantas, esquina da
rua CanlndC*, tiveram acalorada disputa,
no auge da qual trocaram murros e pon-
tapes.

os dois foram presos e
flagrante pelo dr. Ao-
delegado de serviço.

Contundidos,
autuados em
caolo Nogueira,

A portugueza Maria Angelina Netto, ca-
sada, moradora ft rua Frei Gaspar, n. 51,
discutiu Iiontem íis 0 horas com o suavlzi-
nha e patrícia Antônio da Sllvn, por mo-
tivo de intrigas.

Mais decidida do que a outra, Antonla
não se contentou com o bato-boeca; ar-
mou-se de um tijolo e atlrou-o ft. cabeça
da vizinha, prodiizlndo-Ilio um ferimento
con t uso.

Foi presa e mettida no xadrez, ao pas-
so que a sua vietima recebeu soecorros
da Assistência.

Cerca das 13 horas e mela, hontem, o
barbeiro Eugênio de Lapenna, casado, es-
tabèíecldo 110 largo dos Pyrinous, n. 119,
achava-se sentado ft, porta do seu esta-
belecimento quando delle se approximou
um rapaz que reside ha um mez nas suai
vizinhanças.

Esso moço, que Eugênio conhece ape-
nas de vista, sem motivo justificado,
desfechou-lhe um tiro de revólver,
attingindo-o 110 cotovello direito.

O aggressor evadiu-se e a vietima foi
transportada paru o gabinete da Asslsten-
ela, sendo ali medicada c submettldo a
exame de corpo do dellcto.

B' grave o seu estado. Sobre o facto es-
tá aberto inquérito.

Nu. oceasião em que sahla da sua re-
sldencia, hontem, fts 13 horas, o portu-
guez Antônio de Carvalho, de 48 an-
nos do edade, casado, morador A
rua Firmiano Pinto, n. 3, foi inoplrindo-
mente aggredldo por um Indivíduo des-
conhecido, recebendo um golpe de íacn no
dedo pollegar da mão dlrolto.

Os drs. Josfi Luiz Guimarães e Marcon-
des Machado, médicos de serviço na Cen-*
trai, ministraram-lhe os necessários cura-
tlvos.

Tomou as declarações do offendido o
dr. Accacio Nogueira, delegado de invés-
tlgações e capturas.

*
Pedi-a Lopreto, de 21 annos de edade,

casado com Isidoro Lopreto e moradora
A avenida Luiz Antônio, n. 30, intervindo
hontem A noite num conflicto entre o seu
marido e um irmão desto de nome Lu-
dano, foi attingldo por uma garrafa no
braço direito.

A offendtda recebeu um ferimento ln-
ciso, sendo soecorrida pela Assistência.

*
Por motivo de Intrigas, desavieram-st

hontem as 18 horas, pouco mais ou me-
r.os, as vizinhas Benedlcta Munlz, de 88
annos de edade, casada, e Izoura de tal
moradoras ft rua Cardoso de Almeida,
127.

Depois de muito se Insultarem, Iztr

nio José Gaina
Vouzella.— Fernando Vieira e Li-

no Vieira, inventario de José Vieira;

"-v

contuso na região parletal esquerda
A offendlda queixou-se A pollclf

submettlda a, exame de corpo d_!»
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Gabinete «le Queixas
e Objectos Adiados

Pela Llght foram entregues os seguin-
tes objectos, achados nos bondes:

Um guarda-chuva, um livrlnhò de pas-
ses escolares, um despertador, uma caixa
com calçado, quatro blocos de cartões do
vinlfa. um porta-lanche, um pacote do ca-

tb em ul, uma lata fl< ' ' Ac morango,
um »vn ->tr franco:*., ui». i)acote de algo-

' dão, um sapntlríliò de criança, um paletot
do menina, unia escala para desenho.

Pelo chefe do trafego da "S. Paulo
Rallway Conipany" foi entregue uma ma-
leta, extraviada entre S. Paulo c Santos,
no dia 4 do corrento, o contendo vários
objcclos, o uma carta datada do Itatllia
o nsslgnnda por João Severlno do Al-
molda.

Pela Guarda Cívica foram entre-
çucs um plnce-noz, uma placa com o no-
mo do J. Blasl, uma chave, um livro de
3chopenhauer e. uma carteira com papeis
flo Henrique Pastos Filho.

Pelo 5.0 dolegado do policia foi cn-
tregue uma bengala.

r
t

concerto orcAestral
diariamente

das 20h ás 2b horas

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

Extracçâo de liontem:
70957 
2798
3009 . 

oooSooo
oooifooo
:ooo$ooo

I-OT* ESTADO DE S. PAULO
--ios dn C87.a extracçâo,

11, realizada cm l-l

i:000$000
2:000(000
l:000$000
50(iiS000
500(000

,o$000
,400 — 55099

.»70
.js dc 200(000

19 — 15167 — 23876
„0139 — 29727 — -1*1999

57042 — 63SC4
18 prêmios do 100$000

3973
12235
21238
32810

7555
16200
22374
34237

11483
17755 —

-— 26256 —
38712 —-

67070 — 78710
25 prêmios de 40$000

S91 — 1774 — 3584 —

10871 — 16307 *— 17125 —

193S9 — 197-12 — 25331 ¦—

38-115 — 45959 — 40905 —

59019 _ 60603 — 68726 —

7210C — 72824 — 75582 —

77153
Approximaçõcs

75S24 e 76826 .
52296 e 5229S
11515 c 11547

Dezenas
75821 a 75830
62291 a 52300
11541 a 11550

Centenas
75S01 a 75900 '
B2201 a 52300 '

Terminação
Todos os números termina*

dos cm 6, têm

12097
18835
262CC
43361

3837
17638
27C25
47212
70891
75973

400(000
200$000
100$000

20$000
10$009
10(000

6(000
4(000

1(000

ca grega, do Pelor, 5(000 e "Clairim

Cirammaire", 4(000, fora" os portes.
Sr. Oscar Pires — Franca — 86 foi

encontrado o compêndio do hygiene do
dr. Afranlo Peixoto, cujo preço, fora o
porte, é do 12(000. O oulro não existo ft
venda na praça. Ficamos sclontcs da
chegada da ultima encommonda feita.

Sr. A. Rinclro P. — Coqueiros — Os
preços silo os seguintes: "Cios e terras
do Brasil", pelo visconde dc Tnunay, 2(;
"Ao entardecer", do mesmo autor, 3(500;
"A Virgem dos Geleiros", por H. C. An-
dersen, 4(000; "A vletorla do amor",
(ultima parte, da "Formosa Costureira"),
cm dois volumes, 4(000. O livro de T. F.
Thomaz do Brito não foi encontrado ft
venda nas prlnclpaes livrarias.

Sr. J. F. — Presidente Penna — A

quarta edição do «Manual Odontologico"
está exgottada. Acham-se ft venda os l.o
o 2.o volumes da quinta edição faltnndo
sahlr os 3.0 o 4.o. O preço de cada exom-

plnr b Ae 21 $000, Inclusive o porte.
Sc. asslgnniitc üflfiS —• Santa Branca —

O exemplar da revista que publicou o

que lhe Interessa custa 1(300, Inclusive
o porte.

Sr. Antônio F. Gonçalves —- ? — O

preparado constante da receita que cn-
viou o que fica ft sua disposição, não b
enebritrado ft venda nesta praça.

Sr. Josfi Elins de Sousa — Campinas
— As Informações que deseja estão no
annuncio que publicamos diariamente
na secção competente desta folha.

Sr. Baptlsln Simões Irmãos — Santos
 Esta secção, do aceôrdo com o pro-

gramma do operações que traçou, sú pres-
In os seus serviços aos assignantes da fo-
lha, seus ascendentes, descendentes e cs-
posas.

Sl*. .Tnsfi Bnrbunll — Ribeirão Bonltn
—- Recebemos a carta de 11 c ficamos
solontes dn seu conteúdo.

Sr. Bniijni.iln do Araújo Novaes —
Avaré — A sua encommonda foi hontem
despachada. Aguarde carta.

Sr. T. FãllelrÓH — Orlandla — F»' nc-
cessario a remessa de mais 5(000 para
a compra dns artigos que cncommcndou.
O- preços do catalogo estão alterados,
conformo a declaração feita no mesmo,
pela casa a que allnde.

Sr. nsslgnnntc 521(1 — Tres Corações
do Rio Verde — Aguarde carta e catalo-
go que lhe vai enviar a casa que vende o

que deseja.

NOTA ÍMP.ORTANTI3 — Os s>s. nsfi-
minutos que desejarem rcsposln por car*
tíi. deverão enviar o sello pnra o respe*
cilvo porte. Tambem deverão rcmctlcr
sellos para remessa, pelo eorrolo c rcgls*
lados, dos títulos de nomeação, portarias
de licença e outros documentos. Sem osla
formalidade nfio nos responsabilizam»*--
peln cxnotldiio do serviço. Pnra as rei-*
postos, por esln sccção. poderão os sr?.
nsslgnnntes designar Iniclncs sob ns
qunes desejem occiillnr os seus nomes.

Outroslm, paru mnls brevidade no
cumprimento dos podidos, deverão elle.-*
ser feitos, separadamente e cm carta dl*
rljlda íi "Secçfio de Informações". Os pc-
diilos qne vierem cm cnrtns, tratando (lc
outros assumptos cxtranlins u esta "Sec-
efio", forçosamente terão dc ser demora*
dos,

Secção de
informações

Avisamos nos nossos dlstlnctos assi-
gnmilcs, que nos honram com ns suns
prezadas ori.cns; quo todo c qualquer pe-
dldo dc informações, compras o etc, que
tenham dc ser obtidas fórn do perímetro
central (la olflailc. DEVE VIR ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDIC
(IDA E VOLTA).

lis! HE l|
..„- -o —-—•—-

12 de agosto

Sr. Salvador Silveira — Cordeiro —

Espere carta, que segue hoje.
Sr. CamíUMo dc Figueiredo Dias — S.

Joaquim — O titulo de nomeação da pes-
soa que lhe interessa, seguiu hontem, re-

glstado, pelo correio. O saldo foi cm sei-
.os junto ao mesmo.

Sr. Josfi Francisco de Oliveira Castro
Cruzeiro — Escrevemos.

Sr. M. B. — Cruzeiro — Pelo correio
dc hontem, registamos a certidão de con-
tagem dc tempo. Segue carta.

Sr. Orcsto Braghlrolll — Erechtm —

Rio Orando do Sul — Não existe á venda
na praça.

Sr. Rnldiiino dc Castro — Formosa —

Os medicamentos jft foram remettidos. Se-
gue carta.

Sr. Luiz Mossa;'.') — Piracaia — A im-
portancia a que se refere cahiu em excr-
ciclos findos. Estamos providenciando.

Sr. Antônio Scvcrlitiío — Porto Feliz
S6 por estes 5 dias ficará prompta n

certidão.
Sr. Plínio Moraes — ? — O requerl-

mento está na contadoria da respectiva
repartição. Convém pedir a r >lução da
primeira petição c envio por Intermédio
ilo collector informante.

Sr. G. A. O. — Areias — Declare o nu-
mero do recibo dc sua assignatura o para
que fim deseja a informação solicitada, o
que f»il exigido pela repartição a quo se
referiu.

Sr. Joaquim Çurdin Junlor — Pirajuhy
- Registamos pelo correio de hontem a

portaria de. licença. O titulo de nomeação
do seu substituto paga 45(000 dc sellos,
que tão depressa, nos envie, providencia-
remos a retirada do mesmo.

Sr. usslgnaule 750 — Pedreira — Hon-
tem registada pelo correio, seguiu a cer-
tldão. O saldo dc 300 reis seguiu junto cm
6ellos.

Sr. nssigimiito 1801 — Itatiba — Em
relação ao assumpto, oceorro-nos unlea-
mente o nome das de Itu' o Una.

Sr. Arthur Olívu — Orlandla — A lm-
portancia dc 20$000 quo o sr. Antenor
Noronha, de Guayra, enviou por seu in-
termedlo, foi entreguo no dia 11 ao the-
Sòurelro da commissão encarregada da
aequisição do busto do sr. dr. Luiz Perel-
ra Barretto, conforme o recibo em nos-
so poder.

Sr, Augusto V. Piúva — Águas Vlrtuo-
sas — A "Livraria Valardl" 6 estabeleci-
da ft rua Jos6 Bonifácio, 34, nesta capl-
tal.

Sr. íniioecnclo Moreira — Itututaba —
O panno para bilhar de 1 m. e 50 c|m,
custa 27(000 e do 1 m. e 80 c|m, 40( e
42(000. O Jogo dc. bolas custa 200(000 c
220(000.

Sr. Josfi Vieira Costa — Pitanguelras
l.o) Estft eom a edição exgottada; 2.o)

Custa 4(000; 3.o) O preço é dc 8(000.
Nesses preços não eslá Incluído o porte.

Sr. Ernesto E. de Oliveira — Uberaba
Pelo catalogo que foi hontem remettl-
poderft escolher os livros que deseja.

Ismael M. de Almeida Lnra — Tor-
- A "Psychologla e Lógica", do

•¦I, custa 8$000 em portuguez e
tica Ingleza", de Motta, 4(000
»ectlvos portes. O primeiro é

• Livraria AIvm e o segun-
i" Teixeira.

de Oliveira — Sarutaya
lm. 60 x lm. 10, custa

-50 x 2m 10, 30(000. A'
Japão, sita & rua de S.

_.Jda Mattos — Botuca-
ípto que deseja, en-
8 livros: Grammatl-,

r
«íl ¦: ,,

Distribuição de autos em
de 1916.

Ao cartório do l.o officio
Recurso crime

N. 3545 -— Santa Cruz do Rio Pardo
A justiça e João Antônio dos Santos.
Ao sr. Almeida e Silva

Appolaçíío erlmo
N, 7980 _ Tatuhy — A Justiça e Lln-

dolpho Cândido Tavares. — Ao sr. Pinto
de Toledo.

Appcllaeões cíveis
N. 8351 — Capital — Ao sr. F. Sal-

danha.
N. 8509 — Capital — Companhia Frl-

gorlfiea Pastoril e Câmara Municipal de
S. Paulo. — Ao sr. F. Whltacker.

Embargos
N. 8224 — Santos — Ao sr. F. Salda-

nha.
N. 8302 — Descalvado — Vicente Tal-

larico e Câmara Municipal de Descalvado.
Ao sr. Moraes Mello.

Ao cartório do 2.0 offlcio
Recurso crime

N. 3630 — Santos — Ao sr. Ph. Cub-
tro.

Appelluções crimes
N. 7902 — Serra Negra — Ao ar. Brito

Bastos.
N. 79S4 — Santos — A justiça e Ma-

nuel Martins da Costa. — Ao sr. Almeida
e Silva.

Aggravos
N. S471 — Capital — Ao sr. Almeida e

Silva, em substituição.
N. 8491 — Capital — Dr. Luiz Pinto

Serva e João Teixeira Pombo. — Ao sr.
Pinto do Toledo, cm compensação.

Appellacõcs eiveis
N. 8011 — Botucatu' — Ao sr. Moreta

Sohn.
N. 8313 — Jahu' — Ao sr. Urbano

Marcondes.
N. 8218 — Capital — Ao sr. Vicente de

Carvalho.
N. 7033 — Capital — Ao sr. Moraes

Mello.
N. 8511 — Capital —* Alfredo de Mo-

raes e Antônio Maffel. — Ao sr. Urbano
Marcondes.

Embargos
N. 7856 — Capital — José Rodrigues

Botelho o A. Ferreira e Irmão. — Ao sr.
Moretz Sohn.

Ao cartório do 3.0 officio
Recurso crime

N. 3544 — Capital — Livlo Zapparo-
II c outro e Constantlno A. Glabrladcs e
outro. —¦ Ao sr. Pinto de Toledo.

Appellacõcs crimes
N. 7884 — Tatuhy — A justiça e João

Pinto Ramos. — Ao sr. Ph. Cas-
tro.

N. 7987 — Capital — A justiça e Ro-
que Baraglio Rossier. — Ao sr. Almeida
e Silva.

Aggravos
N. 8210 — Capital — Ao sr. Brito Bas-

tos, cm substituição.
N. 8490 — Capital — Otto NUsson e

Oscar A. Nascimento. — Ao sr. Pinto do
Toledo.

Appcllnções cíveis
N. 7939 — A"gudos — Ao sr. F. Whi-

tacker.
N. 8508 — Capital — B. Grande o Pie-

tro Barri. — Ao sr. Rodrigues Sette.
N. 8610 — Capitai — Antônio Cacta-

no de Azevedo e Eduardo Taurlsano. —
Ao sr. Moretz Sohn.

GAMARA CRIMINAL
Sessão ordinária cm 14 de agosto do

1916.
Presidente, o sr. ministro Xavier de

Toledo; secretario, o dr. Luiz de Araújo.
Passagens de autos

O sr. Almeida e Silva ao sr. B. Bas-
tos, as crimes 7828 de Cunha, 7881 de
Porto Feliz, 7848 de Jabotlcabal, 7808 de
Brotas, 7773 de Jahu', 7888 de Orlandla,
7930 de Mococa, 7906, 7888 e 7710 da
capital.

O sr. Ph. Castro ao sr. Pinto de Tole-
do, os aggravos 8215 de Descalvado,
8397 de Taquaritinga, 8184 de Campinas,
843C de Dois Córregos, 8864, 8240, 8249,
8473 e 8227 da capital e as crimes 7936
do Tatuhy, 7917 de Amparo, 7007 de
Ribeirão Preto, 7912 de Campinas, 7733
de S. Manuel, 7763 de S. Simtto, 7813,
7788 o 7948 da capitei.

O sr. Pinto de Toledo ao sr. Almeida e
Silva, as crimes 7880 de Pirassununga,
7908 de Barretos, 7930 de Sorocaba, 7878,
7938 e 7808 da capital e os aggravos
8457, 8412, 8165, 8447 e 8874 da capital.

Foram expostos os aggravos 8480, 8185,
8456 e 8461 pelo sr. Brito Bastos, 8466,
8474, 8458 e 8443 pelo sr. Ph. Castro e
8434 pelo sr. Pinto de Toledo.

O sr. procurador geral do Estado
deu parecer nas appellaçCes crimes 7971
e 7948 de Limeira e Santa Rita do Possa
Quatro.

JULGAMENTOS
Habcas-oorpua

Relatado pelo sr. ministro presidente
do Tribunal:

N. 2411 — Capital — Paciente, dr.
Eduino. do Andrade Fiauelru. » Inásfe.*.

rida a. ordem por sor matéria Julgada
pelo Tribunal e não ha nova razão de
pedir.

Recursos crimes
Relatado pelo sr. ministro Brito Bas-

tos:
N. 3538 — Capital — Recorrente, Ave-

Uno do Almolda Figueiredo; recorrido,
João Bayláo. — Negaram provimento.

Relatado pelo sr. ministro Ph. Cos-
tro:

N. 3542 — Capital —- Reoorronlo, Do-
mlngos Sesso; recorrida, a justiça. —
Negaram provimento.

N. 3543 — Capital — Rocorrento, Ho-
raclo Ovldlo do Oliveira; recorrida, a Jus-
tlça. — Negaram provimento.

Appcllnções crimes
Relatadas polo sr. ministro Brito Bas-

tos:
N. 7873 — Avaré — Appcllanto, a Jus-

tlça; appellado, Alfredo Nogueira do Ca-
margo. — Deram provimento.

N. 7778 — Capital — Appellanto, o Jul-
zo ox-offlclo; appellado, Silvestro Cardo-
so da Silva. — Negaram provimento.

N. 7853 — Avaré — Appellantcs, Ma-
xlmlno, Joaquim e Victor Cardoso da
Silva; appellados, a Justiça o Maxlmlno
e Cardoso da Silva. — Deram provimen-
to ft nppellação do promotor publico, e
prejudicada a áppeliacão do Maxlmlno
Jcaqulm.

N. 7892 — Jacarehy — Appellante,
Victorino da Costa, vulgo José Victorlno;
appellada, a justiça. — Negaram provi-
mento.

N. 7895 — Jacarehy — Appellante, Jo-
sé Edmundo César, vulgo José Catharl-
na; appellada, a justiça. — Deram pro-
vlmonto.

N. 7897 — Bragança — Appellante, o
juizo ex-offlcio; appellado, José Marga-
rido. — Deram provimento, ft vista das
razões do juiz do direito ,

Aggravos
Relatados pelo sr. ministro Brito Bas-

tos:
N. 8156 — Capital -- Aggravantc, Gui*

do Pechia; aggravados, Leopoldo Casei-
la e Comp, — Negaram provimento.

N. S195 — Batatacs — Aggravantc, o
curador dc orphams; aggravados, Vicente
Manfredl e outros. — Não tomaram co-
riheclmento,

»N. 8369 — Capital —- Aggravantes, Ml-
uel dos Anjos o dr. Juvenal Parada; ag-

gravado Hcrin Stolz e Comp. — Negaram
provimento.

N. 8391 — Capital — Aggravantc, Eu-
zebio Alves Cruz; aggravado, Pedro No-
lasco Vieira. —• Negaram provimento.

N. 8401 — Capital — Aggravanto, Gua-
glia o Amadeu; aggravado, Giuseppe Gun-
lueci. — Negaram provimento, c man-
ãáram que fossem os autos ao sr. pro-
curador geral do Estado pára ser apu*
rada a responsabilidade criminal do cs-
31'ivão da primeira Instância.

N. 8-121 — Capilal — Aggravantes,
Pasehoal Ccrvone o Comp.; aggravado,
Evangelista Cervono. — Deram provi-
mento, contra o voto do sr. Pinto de To-
ledo, que negava provimento.

N. 8426 — Capital — Aggravantc, a
Câmara Municipal de Itu'; aggravado,
The British Bank Of South Amorlca Ll-
mited. — Negaram provimento.

N. 8431 — Capital — Aggravante, An-
lonio Polltano; aggravado, Francisco
Antônio Borges. — Negaram provimento.

N. 8441 — Capital — Aggravantes, d.
Bemvinda Morandl Pinheiro o outros:
aggravados, Serafim Antônio da Cunha
c outros. — Negaram provimento.

N. 8452 — Capital — Aggravante, .Toõo
Chuff; aggravado, João Abib R. Chaddad.
—¦ Deram provimento para mandar que
o juiz nbra a fallencla.

Cnrtn testcmunhavcl
Relatada pelo sr. ministro Brito Bas-

tos:
N. 800 — Capital — Supplicantc, dr.

Floriano Antônio de Moraes Junlor; sup-
pllcados, João Procoplo Irmãos. — Dc-
ram provimento em parte, contra o voto
dc sr. Ph. Castro que negava provimen-
to.

*
Quando o mandatário con-

fessn a nproprlnçfio o 6 certa n
pcrccnlngem qne tem de rece-
ber, nfio so torna necessária n
prestação de contas pnra que
se Instaure o processo crime.

Um indivíduo recebeu certa quantidade
de bilhetes de loteria para vender, mo-
diante uma determinada percentagem.

Mas, vendidos os bilhetes, empregou o
produeto noutra espécie do jogo em quo
perdeu tudo, pelo que foi chamado n en-
tender-se com a justiça criminal.

Pronunciado, defendeu-se em recurso
crime com a allegação de que as suas re-
lações com quem lho dera os bilhetes para
vender eram dc mandante e mandatário;
e, não se tendo apurado ainda, em proces-
so civil do prestação dc contas, qualquer
saldo contra sl, não havia motivo para
responder cm processo crime.

O Tribunal, porém, attendendo a quo o
recorrente havia confessado a apropriação
do todo o produeto da venda dos bilhetes
o a que sobre esse produeto elle tinha dl-
relto a uma percentagem certa, achou des-
Necessária a prestação dc contas, que, afi-
nal, sú podia chegar a um resultado uni-
co e de ante-mão conhecido.

E, decidindo assim, negou provimento
ao 'recurso.

*
Si a sociedade não estiver

nliidn organizada; não podem
applicur-so ns disposições dos
estatutos que devem rcgel-n.

Um Indivíduo andou pelo Interior ar-
ranjixndo accionistas para organização de
uma Mutua, compromettendo-se a devol*
ver o dinheiro recebido ou a organizar a
sociedade, no prazo do 90 dias.

Afinal o tempo correu, os accionlsta*
não receberam o dinheiro e a sociedade
não foi organizada, pelo que aqüelles mo-
-'eram conlra o organizador um processo
pelo crime de estcllionato.

Effectlvamentc, a denuncia classificava
o dcllcto como estcllionato, mas o juiz
achou que so tratava de furto e pronun-
dou o réo no artigo 331, n. 2, do Código
Penal.

O réo interpòz recurso crime, no oünl
allegava não lhe caber responsabilidade
alguma nesse negocio do dinheiro, que ti-
nha sido despendido na organização da so-
cledade e do accOrdo com as disposições
¦los estatutos respectivos.

Relatando o feito, o sr. ministro Pinto
de Toledo fez vSr que a sociedade não cho*
gftra a organizar-se o assim não podia o
réo dcfcnâer-se com os estatutos, que não
entraram em vigor. Mas, mesmo que os
estatutos houvessem de valer, era certo
que, por elles, os incorporadores tinham
apenas direito a 6 0|0 sobre as entradas
'•ecebldas e o recorrente ílcftra com o
dinheiro todo. Quando multo, podia du-
vldar-se da competência do juiz da capl-
tal para processar o réo, que recebera ob
quantias referidas em Ribeirão Preto; mas
a sede da Muluu devia ser em S. Paulo.
Assim sendo, negava provimento ao re-
eurso.

O Tribunal concordou.
*

A suspeição do Juiz pado
ser nrguida em qualquer altu*
ra da causo, desdo quo se te-
nlia dado por motivos super-
vonlontcs c não existisse no
inicio delia.

— Causa damno Irreparável
o despacho quo nega vista pa-
ra razões ílnaes dopols dc
lançado o prazo.

Alleguda, depois do inicio da causa, a
suspeição do juiz. este não dou por ella
visto que nilo fOra erguida no começo do
processo. E. sl não era suspeito quando
a acção foi proposta perante elle. não
cabia tal arguição depois disso.

Lançado prazo para razões flnaes, a
parte requereu vista. O juiz negou-a e a
parte oggravou deste h daquelle despa-
cho com fundamento em damno irrepa-
ravel. O Juiz negou o aggravo e a parte
tirou carta testemunhavel.

O relator do feito, ar. ministro Brito
Bastos, propoz que se negasse provimento
& carta, quanto ao primeiro ponto, mas
não pelos fundamentos em que o juiz se
baseara. Effectlvamente. o juiz pôde tor-
nar-se suspeito por motivos supervenlen-
tes e que não existissem quando a acção
se propoz. A suspeição podia, portanto,
aer artruid'-'Jm o.ualaue*' altup-j da.cau-

sa. Mns, na hypothese dos autos, os mo*
tivoa em quo so baseava a. suspeição oram
jft anteriores ao começo do processo, nfto
havendo, por Isso, razão para deferir o
pedido da parto.

Quanto ao segundo punto debatido no
aggravo, achou o sr. relator que o ag-
gravante tinha razão.

De facto, a lei permlttla ft parto Juntar
documentos oom as razões finaes. E mui-
tas vezes aeontocla, que o Julgador, ten-
dc-so orientado, no decorrer do processo,
sobre as provas o assentado na doolsão a
proferir, modificava intotrafnento o seu
Juízo com os documentos offerocldos an-
tos da sentença.

Negar-se a vista pára razões, era pro-
hiblr a parto do Juntar os documentos,
quo 6 um direito expresso na lei. Mesmo
lançado o prazo, a vista devia ser dada,
ainda quo ns razões houvossom. porven-
tura, do sor desentranhadas, por não se-
rom termo essencial do processo. Os do-
cumentos, porém, podiam ser juntos com
as razões o servir de baso ft decisão do
juiz. Não pormlttlr que se juntassem cau-
sava damno Irreparável.

Votava, pois, por quo se conhecesse da
aggravo e se lhe désso provimento nesta
parte.

O sr. ministro Pinto de Toledo concor-
dou. Contra, votou o sr. ministro Phila-
delpho de, Castro, quo confirmava o des-
pacho do Juiz pelos seus fundamentos.

M. II.

de João Evangelista da Silva. In-
deferido, ft vista da informação da Força;

do Jazilio Gomes Toxugo. — Sim, In-
domnlzando os cofres do Estado da lm-
portancia de 46(646, proveniente do far-
damento;

do Francisco Pires dos Santos. — Sim,
indomnlzando os cofres do Estado da im-
portancia do 44(839, proveniente de far-
damento;

do Anacleto do Mottos Silva. — Ao er.
3.o delegado de policia;

de Antônio Sampaio. —i Sim, indemni-
zando os cofres do Estado da importan-
ela do 18(080, proveniente de farda-
mento,

 Foi concedido passaporte a Julia
Bruschinl de Almeida, que sogue viagem
para a Italia e Sulssa.

Prefeitura flo iiicip
B)ii-cc(oi'ía Cncral

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições dc pagamentos da Secreta-
ria da Justiça; ao dr. juiz de direito de
Pirassununga, G2(901; a José Belll. ...

4:217(890; idem, 275(834; a Monteiro
Snntos e Comp., 40(000; Idcm, 80(000; a
Enéas de Barros, 20S(2OO; ao com-
mandante geral da Força Publica. 3(000:
idem, 1:349(420; idcm. 1:300(459; idcm.
1:113(200; idcm. 18(000; Idcm
225(000.

Requisições da pagamentos da Secreta-
ria do Interior: aos dlrectores dc grupos
escolares da capital, 219(CS0; a Cornello
Augusto du Oliveira França, 15(000*. aos
dlrectores de grupos escolares do interior
do Estado. 580521O.

Requisições de paagmentos da Secreta-
ria de. Agricultura: a João de Araújo
Rangel, 400(000: ft João Avelino de Ca-
margo', 6:000(000; ft José Feola e Anto-
nlo Plcolini, 1:171(900.

Officios remettidos: ao exmo. sr. dr.
secretario do Interior, remettendq para as
devidas Informações o requerimento da
Santa Casa do Misericórdia de Dc?cal-
vado solicitando pagamento do auxilio
orçamentário do corrente exercido, ao
exmo. sr. dr. secretario de Agricultura,
solicitando parecer a respeito dc um re-
querlmonto dos srs. Cabalon e Irmão no
qual os mesmos pedem isenção de im-
posto para um chierr.a que mantém no
Núcleo Colonial de Corumbatahy, ao
exmo, sr. dr. secertario da Justiça; re-
mettondò para que seja tomado na con-
'.-.idoração quo merecer, o requerimento de
Benedlcto Alves, soldado do corpo de ca-
vallaria da Força Publica do Estado no
qual pede pagamento de vencimentos a
quo se julga com direito; ao r-xmo. sr.
dr. secertario do Interior, romettendo pa-
ra quo seja tomado na consideração que
merecer o requerimento da sra. d. Anna
Vclloso de Rezende no qual pede paga»
monto de despesas com o expediente das
Escolas Reunidas dc Rio Preto.

Autos despachados; Câmara Municipal
do Rio das Pedras, ao Thesouro: prefei-
tura Municipal de S. José do Barreiro,
ao Thesouro; collector dc Ribeirão Cia-
ro, Estado do Paranft, ao Thesouro; col-
lr-ctor dc Jacarézlnho, ao Thesouro: Rol-
dão Lopes dc Barros, indeferido; o jornal
Tribuna llhistrada informe o Thesouro;
Joaquim Antônio Miragaia, oxpoça-se o
titulo; João Cllmaco Guimarães, officio-
so ft Secretaria do Interior; Achlle Dan-
to, rcstltua-se; João Eugênio Carneiro,
mantenho o lançamento; "Sá O. Algodoal.
ao Thesouro; Sociedade Bancaria L. Mo-
reira, rostltuam-se a. quantia de 
l;G17$000; Manuel Viottl, restllua-sc:
Julia Bruschinl do Almeida, rectitua-sc;
Caetano Caltabiano, restitua-se a quantia
de 45(980: Licht and Power, ao Thesou-
io; Vicente Rodrigues Penteado, provi-
denele-so Ao. accOrdo; Antônio Avé Lal-
•emant, expeça-sd o titulo; João José de
Sanf.Annà, Informe o Thesouro; Sociedfl-
de Beneficente Mogyana em MÓgy flas
Cruzes, requisitem-se informações da
Secretária do Interior; Abrahãó Aiidraus
o Irmãos, indeferido; M» Franco c Fer-
raz, ao Thesouro. * *

SECRETARIA DO INTERIOR

Foi exonerada, a pedido, a substituta
etfectlva do grupo escolar da Lapa, d.
A racy Ayrosa.

 Por acto de hontem, foram no-
meadas substitutas effcctlyas de grupo?
escolares:

D. Ruth Siqueira Ferreira, para o de
S. João da Boa Vista;

d. Ignez Anuidel, para o do Carmo.
 Foi nomeada a normallsta prima-

ria, d. Maria Isaura Reis Guimarães, pa-
ra exercer o cargo de substituta effectlva
do grupo escolar modelo de Guaratin-
gue tá.

Por acto de hontem foi nomeada
uma Junta medica para inspeccionar Ml-
guel Adalberto Coelho, continuo do Gy-
mnasio do Campinas.

 Foram nomeadas commissOes mo-
dicas para inspeccionar, no dia 18 do
corrente, ás 13 horas, na Directoria do
Serviço Sanitário, dd. Benedlcta Seckler,
Letlcia Corrêa Dias, Lydla nabello Coe-
lho e Symphrorosa Maria Stein.

 Foram nomeadas commissOes me-
dicas para inspeccionar de saude as pro-
fossoros d. Maria Antonieta Leite de Ca-
margo e d. Erothldes Cintra, no dia 18
do corrente, âs 13 horas, na Directoria
do Serviço Sanitário.

 Foram nomeados:
Floriano Corrêa de Abreu, para substl-

tuir o professor da escola do bairro dc
Piramboln, em Rio Bonito;

d. Zulmira Gomes da Silva, para sub-
stltuir a professora da l.a escola feml-
nina de Serra Azul, em S. Simão.

 Foram concedidas as seguintes 11-
cenças:

De dois mezes, ft professora d. Brasília
Gonçalves Pereira, da l.a escola fenílnl-
na de Serra Azul, cm S. Slmão, e á pro-
fessora d. Maria Antonia Malhado Ramos,
da escola mista do bairro de Matto Den-
tro, em Tremeinbé;

de uin mez, no professor Gennaro de
Abreu, da escola do bairro de Piramboia,
em RÍo Bonito.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Foram despachados os seguintes roque-
rlmentos:

De Affonso Melantone, desta capital —

(3.o dospacho) Entregue-se a certidão,
mediante recibo;

de José de Freitas Gonçalves, senten-
ciado recolhido ft cadela publica de Pa-
troclnlo de Sapucahy. —- Ao sr. delegado
de policia da Franca, para Informar e de-
volver, ouvindo, a respeito, o sr, Juiz do
direito da comarca;

do promotor publico e curador-geral
de orphams e ausentes da comarca de
Taubaté, dr. Euclydes de Campos. -—
Sim;

do dr. Antônio Pinheiro de Lacerda,
delegado de policia do Patrocínio do Sa-
pucahy, — Requeira, em petição devida-
mente sellada e mando reconhecer a fir-
ma do attestado medico;

de Barros e Comp., procurador de João
Thomaz, de 8 do oorrente. :— Tendo sido
requisitado o pagamento em aviso n.
2.800, de 4 de abril deste anno, dlrljam-se
ft Secretaria da Fazenda;

de Gabriel Archanjo da Cunha Lima,
do 29 de julho. — Indeferido;

de Baptistlnft Adellna Gomide, de 6 do
corrente. — Q pagamento Já foi requisi-
tado por aviso n. 2.800. de 4 de abril des-
te anno;

de João Frederico Jardim, de 9 do cor-
rente. —. Segundo despacho: HablUte-sé
lefalixionte!

EXPEDIENTE DO DIA 14 DE AGOSTO
DE 1916

ACTO N. 882, DE 1*1 DE AGOSTO
DE 1016

Apjwovn o plano de nivela-
incuto du run Alblon.

O Prefeito do Município do S. Paulo,
usando das iiltrlbulçõcs que lhe são con-
feridas por lcl, o nos termos do disposto
no artigo 5.0 do Acto n. 769, dc 14 do ju-
nho do 1915, resolvo approvar o plano do
nivelamento da rua Alblon, conforme a
planta levantada pela Directoria de Obrai
e Viação, nesta data rubricada, do ac-
côrdo com a qual serão dados os nivela-
mentos.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo,
14 do agosto do 1916, 363.0 da fundação
de S, Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis 1". do Sousa.

O Dlroctor Geral,
Arnaldo Cintra,

ACTO N. 003, DE M DE AGOSTO
DE 11)11!

Approva o plano dc nivela-
monto dn rua Tlctfi.

O Prefeito do Municipio do S. Pnulo,
usando das attribuiçõcs que lhe são con-
feridas por lei, c nos termos do disposto
no artigo 5.o do Acto n. 769, dc 14 de
junho do 1915, resolve approvar o plano
de nivelamento da rua Tietê, conforme a
planta levantada pela Directoria dc Obras
e Viação, nesta data rubricada, de accôr-
do com a qual serão dados os nivelamcn-
tos,

Prefeitura do Municipio dc. S. Paulo.
14 dc agosto de 1916, 363.0 da fundação
do »S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. dc Sousa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

— Serão abertas, amanhã, na Directo-
ria Geral da Prefeitura, fts 13 horas, as
propostas apresentadas, cm concorrência
publica, pelos srs. Duarte e -\ranha e Os-
car Americano, para a construeção de
uma galeria para escoamento das aguar
pluviaes nas ruas Ponto Preta o Chavan-
tes, até ft rua. Maria Joaquina, conforme
edital dc 4 do corrente mez.

Autorizaram-se as seguintes despe-
Bas:

Do 169(020, com o serviço de estan-
queamento da fundação de uma das ca-
bccelras da fonte, no prolongamento da
ua França Pinto, e pintura da mesma;

de 426(000, com a reforma do soalho
da fonte da Estrada n. 2 (Penha), sobre
o Tatunpé;

do -150(000, com a plantação do gra*
ma nos taludes dos aterros da estrada
n. 1, na Cantareira, entre os kilometros
tis. 3 e 4;

de 1:368(000, com o serviço de maça-
damização entre os kilometros 8 c 9 da
estrada n. 1, da. Cantareira.

Requerimentos despachados:
De Fortunato Laucille, Carmine Ser-

torio o Emílio Relchert, pedindo cancclla-
mento do Imposto — Como requer;

de José Pagaho, pedindo cancellamen-
to de Imposto — Pague o Imposto relatl-
vo ao primeiro semestre;

de Antônio Vieira Bittencourt, sobre
imposto — Reduza-se o lançamento;

de Helena Glanl. pedindo cancellamen-
to de imposto — Cancclle-sc o lançamen-
to;

de J. M. Llnverias, sobro Imposto —
Mantenho o lançamento;

dc Júlio Diniz, Ralbina de Camargo
Valle, Antenor de Camargo Penteado e
Octavlo Mi Ferraz, sobre imposto — Re-
(luza-se o lançamento do accõrdo com a
proposta;

de José D'Ángelo o Filhos, ,1. Olavo de
Carvalho, pedindo licença para Icilcria;
Ernesto Pereira de Sousa, pedindo llcen-
ça; Smith Kessler e Panke, sobre letrel-
ro; Fortunata T.ancelio, sobro transfc-
rencia — Sim, em termos;

da Light and Power, requerimento n.
684 — Certifique-se;

de L. Duarte Filho, sobre Imposto —
Sim, ft vista do artigo 145 do Acto 247;

de Carlos A. Pereira Penna, pedindo
certidão — Certlflque-se o que constar;

de João Bazlllo dc Freitas, pedindo
cancellamento do imposto; herdeiros de
Francisco de Prospero, pedindo releva-
mento de multa — Indeferido;

de Antônio Cerello, Pedro S. Magalhães,
A. Sestini e Ângelo Castruccl, pedindo ap-
provação de plantas. — A' Directorla dc
Obras e Viação, para os devidos fins.

Devem comparecer, na Directorla
da Receita do Thesouro Municipal, o sr.
Thomaz Steagall, no prazo de 5 dias e nn
Directoria do Patrimônio, o sr. Cresccn-
cio Collalllo, para Juntar planta do terre-
no que pretende por aforamento, dc ac-
côrdo com o art. 6, do Acto 27, de 9 de
agosto de 1897.

As turmas da Directorla de Obras
e Viação, para o dia 15 do corrente mez,
foram assim destribuldas:

Turma Ao. calcotelros:
Avenida Rangel Pestana, 11 calcetelros,

10 serventes, 2 carroças, rcposlçHo.
Rua General Osório, 5 calcotelros, 5

serventes, 1 carroça, reposição.
' Praça da Republica, 5 calcetelros, 4 ser-
ventes, 1 carroça, reposição.

Rua Domingos de Moraes, 5 calcetelros,
4 serventes, 1 carroça, reposição.

Rua da Consolação, 6 calcetelros, 4 ser-
ventes. 1 carroça, reposição.

Largo de Santa Iphlgenla, 7 calcetelros,
7 serventes, 2 carroças, reposlçSo.

Diversas ruas, 6 calcetelros, 4 serventes,
2 carroças, ligações de água e gaz.

Porto Canlndé, 2 serventes, guardas.
Turma de trabalhadores:
Almoxarlfado, 2 operários, guarda e ar-

rumação de materiaes.
Centro da cidade, 7 operários, 2 carro-

ças, reposição de calçamentos especiaes.
Rua Dulllo, 1 feitor, 6 operários, 1 car-

roça, regularização.
Rua B. de Figueiredo, 1 feitor, 11 ope-

rarlos, 5 carroças, limpeza de valia e boei-
ros.

Rua Manuel Nobrega, 1 feitor, 9 ope-
rarlos, 4, carroças, regularização.

Rua Monte Alogre, 1 feitor, 9 operários,
4 carroças, regularização.

Turma de macadam:
. Rua Annanguêra, i feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição io maça-
dam. . . .

Diversas ruas, 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de água e gaz.* —— Acham-se approvados na Dlrecto-
ria de Obras e Viação, aa seguintes plan-
tas:' De Antônio Mendunl, para construir
dois prédios ft rua Conselheiro Carrão, n.
84;' do dr. Antônio Martins Teixeira, para
reformar dois prédios & rua Conselheiro
Neblas, n. 83;' de Augusto Merlin, para reformar dois
prédios ft rua Adolpho Gordo, n. 20;

de Blanchlnl e Paaqulnelll, em substl-
tulcão, para construir um predio â rua
Conde de Sarzedas, n. 40;
' da Companhia Inlcladora Predial, par*
construir um predio ft rua Bella Cintra,
n. 139:

de Cappiii* Bruto, para construir um
predio na praça Roberto Penteado, n. 4;

da City of S, Panlo Improvements and
Freehold Lnnd Comp., para construir urn
muro á rua Augusta, próximo da ru;..
Olinda;

de Contl o Salvador, para construir un.
barracão á rua Caetano Pinto, n. 141;

dc Domingos Lopantõ, para construir
um prodlo ft rua do S. João n. 107;

de Kutlmlo Mônaco, para abrir duas
rallas na rua Augusta, ns. 17 o 19;

do Francisco Guadagnoll, para construh
um prodlo ft rua Serra de Japy, n. 50;

do dr, Francisco do Paula Ramos do
Aíovodo, para augmentar uma gnrago na
avinlda Paulista, n. 87;

do dr. Francisco Rodrigues Lavras, pa-
ra construir um muro na avenida May-
rlnclc, n. 24;

do F. Relchert, para abrir um portão ft
rua Marajó, n. 2;

do engenheiro Jullo MIcheli, para con-
struir um muro ft rua ItuanÒB, no Ypl-
ranga;

dc José Allbertl, para reformar um bar-
ração, ft rua Carneiro Leão, n. 147;

do José Bernardlno de Quelroga, para
collocar um portão na avenida Rangel
Pestana, entre os ns. 9 e 11:

de João Rodrigues, pnra installar uma
vitrina na avenida Rárigol Pestana, n. 9;
do João Anastácio Lavieri, para construir
uma cerca ft rua Alves Guimarães, Junto
ao n. 06;

de Joaquim Antônio Ribeiro, para refor-
mar um predio ft rna Cachoeira, n. 37;

do Lamberto Ranienzon!, para construir
um predio d rua Scuvo.ro, n. 4;

de Luiz Dias dc Carvalho, para con-
struir um muro na travessa da Assembléa.
n. 2;

dc Martin Gnlzo, para augmentar um
prodlo ft rua Matto Grosso, n. 44.

de Manuel da Cruz Pires, parn construir
um telhoirb, á rua Dr. Carlos de Cam-
nos, h. 60;

dc d. Maria Izabol dc Siqueira Bueno.
iam collocar um portão na Vllla Mello
Barreto, avenida Rangel Pestana, entro
os ns. 11 o 13;

dé Macflònal e Comp., para construir
um barracão, ft rua Gunratlnguctâ, n. 3;

di Pedro do Tomazzl, para construir
um muro com gradli, ft rua Frei Caneca,
ri. 37;

dn Pedro Marchettl, para construir um
predio, á rua Fontes Junlor, n. 45;

do Victoria Rossi, para construir um
muro, á rua Scüvéro, n. 39.

Devem comparecei* ria mesma: pi-
rectoria, parn esclarecimentos, os srs.:

1». Atina Vergueiro Rudge, Affonso
Hella Monicn, Alexandre Brazão, Alexan-
ãre Paszkroskl, Altino Vianna, Amando
f». dos Passos (2), Antônio Carvalho doa
Saritps, Antônio Matera, dr. Antônio Ro-
liai de Oliveira, Antônio Salerno, Archi-
mede*.! Galli, Augusto Costa, Alfredo An*
•onio de Macedo; d. Bemvinda Ferreira
Rabello, dr, Calazans, d. Caroliria Bir*
nardoni, Companhia Inlcladora Predial.
Companhia Predial Alvares Penteado, d.
Deolinda Loureiro d.i Cruz, Duval Jun-
queira, dr. Estanislou do Amaral Cam
»»os, Esteves Simões, Francisco Mello, Gui-
Ihorme Rahtsam, Henrique Metzgor, tsl-
doro Doriilngüés, João Arsuffi, João An-
'nulo Pereiro, .ToÜo Blanclil o Filho::, .Toã.i
Duarte Júnior, João Gandino, dr. João
r.omosn, João Madallal, João Mlchéll, João
Vaggiano, Joaquim Leonel do Barros, Jos.'
de Moraes, José Vieira do Moraes, José
•la Silva, dr, José Vicente de Azevedo
f.uiz Russo, Luiz Gllardl, Manuel Esteves,
Manuel Assou, Manuel Marques, Manuel
Pinto Gonçalves, d. Maria Joni, d. Mn-
ria Angélica do Sousa Queiroz de Barros,
Martin Naberchring, Pasehoal Capus
Qnivino Moreira, Roberto Refinetti, Sa-
bine Gonçalves o Sociúié Anonymc An-
oier . E'tabiissòment3 Duehen.

 Lispectorla Geral de Fiscalização,
Foram embargadas as seguintes con-

Btrucções: ft rua Olavo Egydlo, n. 149, por
Infracção do art. 147 do acto S49, o o
nroprictario, Miguel Zuplano, multado em
30(000, de accOrdo com o art. 200 cio
referido acto, pelo fiscal Adonyram de
Vasconcellos; ft avenida Reboliças, n. 93,
por Infracção do art. 147 do acto S49, e

o proprietário, Francisco Marino, multa-
do em 30(000, de aceôrdo com o art. 200
do referido neto, pelo fiscal Antônio Mau-
geri; ft rua de S. Caetano, ri, 33, por in-
fracção do art. 147 do acto 849, e o
proprietário, Faustlno Pereira Mathlas.
multado om 30(000, de accOrdo com ã
art. 200 do referido acto, pelo fiscal José
Arilhero.

Foram multados em 10(000 cada um,
oclo lnspector geral, por infracção do art.
2.0 da lei 1.451, á rua da Tabatinguera.
n. 40, Florindo Cesari, ft rua Castro Al-
ves. n. 04, Maurício Russo, ft rim Carmc-
litàs, ll. 38, João Bella Casa, ft rua Siquel-
ra Campos, ni 20-A, ft rua Frederico Al-
vàrenga, n. 51, Maria Salone; por Infrac-
ção do art. O.o da lei 1.490, cm 50(000,
ft rua Lavápés, Antônio Simões; em
10(000 cada nm, por Infracção do art. 9.0
da lei 1.413, ft rua Marechal Deodoro, n.
4, Achllles Fortunato e Irmãos; ft rua Ta-
mantlnrô, n. 20, Antônio Passani, ft rua
Conde dc Sarzedas, n. 85, Edwlges Pe-
reira.

¦mmm

lYãimiiaiil do Jsiry

uma comadre do accur.ido Antônio Crua
o um outro Indivíduo.

Fizeram-lhe, com Insistência, propôs-tas lndeeoròsás, que fornm repellldns. Não
r*o contentando com a formal rect*?a da
r ulher, voltaram a sua casn mais larde.

A pobre mulher, prevendo que ia ser
vlctima don dois perversos, pediu o soe-
corro do seu compadre.

Elle lft ficou ft espera de que os 2 Indl-
vlduos penetrassem na casa, conformo
pretendiam.

Dali a momentos elles lá. appareceram.
Gabriel Vieira, oom bons modos, pediu-lhes que desistissem daquelle Ignóbil pro-
posito.

Elles, porém, não qulzeram attender.
Nessa oceasião, Gabriel viu-so obrigado a
pol-os fora dc casa. Surgiu então Um con-
fllcto, do qual sahlram gravemente feri-
dos Antônio da Cruz e seu companheiro.

Occupou a tribuna da defesa o sr. Pi-
nhelro o Prado.

O sr. promotor Incumbiu-se da defesa
do açcusado.

Disse que o orgam do ministério pu-
bllco não ora machina de aceusação. Es-
tava ali para fazer Justiça, de accOrdo
com a lei. Essa Justiça seria feita, sl o
jury absolvesse, o réo pela legitima de-
fesa.

O advogado louvou-.se nas palavras do
sr. promotor.

O jury trouxe a absolvição de Gabriel
Vieira, por dozo voto.-*, pela defesa in-
vooada.

——- Na sessão de hoje deverft ser Jul*
gado o réo preso Ignnclo Domingues da
Cruz, processado por crime do morte.

tF<E>rgBiti -SYBreaSnal.
Primeira vara.. — Juiz, sr. dr. Adolpho

Mello.
O sr. Juiz Julgou por sentença a Justi-

flcação requerida por Francisco Dinardl,
para instruir a sua defesa no processo a
quo responde pelo crime previsto no ar-
tlgo 198 Ao Código Penal.

—¦— O or. juiz das execuções criml-
naes mandou expedir alvará de soltura a
favor dos sentenciados José Miranda e
.Maria Kerton, que terminaram hontem o
cumprimento da pena de tres mezes de
prisão ccllular, quo lhes* fOra Imiiosta
pelo jury da capital.

"Hnbcas-corpus". — O sr. dr. Ma'.heus
Chaves, juiz da quarta vara criminal, de-
negou a ordem de "habeas-corpus" im*
petrada a favor de Augusto Bacellar. pot
haver a policia informado que o pacient»
foi rcíHiluiclo ft liberdade.

Parecerei. — O sr. dr. Mario Pires, ter-
celro promotor publico, opinou pela pro-
nuncla de Glrio Bertini, por crime de fe-
rlmentos leves.

g.;Oü*lB!!ÍB •llve!
Offlciiics d" dlu. — Jullo Herculai.ii de

Sousa, José dos Santos Cunha, Joaquim
Gomes Pinto, Luciano de Almeida Ramos
e Luiz Clemente.

Praça. — O sr. juiz da terceira vara
designou o dia 25 do corrente, fts 13 h'»ras,
para se realizar a praça d03 bens pe-
nhorados a Domeriico llarclllo, no exe-
cutivo cambial que lhe move Nlcola La
Pena.

 O mesmo juiz Julgou não prova-
dos os embargos opppstos por d. Joanna
do Sousa Teixeira, na excussão de pe-
nhor que lhe move Antônio Libonattl.

 O mesmo juiz julgou procedente a
acção ordinária qun João Fernand.-» de
Almeida Prado propoz contra Vito Chia-
rella, condemnando esto a pagar a lm-
portancia dc tres contos de réis, Juros da
mera o custas.

INDUSTRIA
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Secção
Judiciaria

Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-
quita.

Promotor, sr. dr. Mario Pires.
Escrivão, sr. Siqueira Reis Júnior.
Entraram hontem em julgamento os

réos presos Benjamln Edwards, John
Gray o William Cochrane, pronunciados,
o primeiro, no artigo 294, paragrapho 2.o,
combinado com o artigo 18, e os dois ul-
timos, no mesmo artigo, combinado com
os artigos 18, paragrapho l.o, e 21
paragrapho 2.o do referido Código.

No dia 24 de outubro do anno passa-
do, os aceusados, deixando a cidado de
Santo.», vieram para a estação de Pilar.
Depois de esmolar naquella localidade e
do ter ingerido muita aguardente, reco-
iheram-se a um rancho existente nas im-
mediaçOes da estação, afim de ali passar
a noite.

Benjamln e John sahlram do rancho
em busca de uma garrafa de aguardente,
emquanto o seu companheiro William
tratava de fazer fogo.

John regressava ao rancho para dor-
mlr, mas antes de deitar-se queria beber
mais aguardente.

Pediu Insistentemente a William, que
lha recusava. Como não fosse satisfeito,
John começou a insultar a William.

Nessa oceasião chegaram ao rancho
Benjamln Edwards o John Gray.

Este ultimo, tempos atrás, tivera uma
dcslntelllgencla com John Rooch, a vlctl-
ma. Aproveitando a discussão que so es-
tabeleccra, vibrou-lhe uma bofetada. Em
Bua defesa, Rooch reagiu, dando bordoa-
das no seu aggressor. John Gray deu-lhe,
porém, forto soco, prostrando-io por ter-
ra. Nesse Ínterim, Benjamln, eom um cal-
bro, deu varias bordoadas no offendldo,
quo lhe produziram a morto instantânea-
mente.

John Gray e William Cochrane,' tendo
verificado que o seu companheiro Jft so
achava morto, arrastaram-no alguns pas-
sos além do rancho, e puzeram-lhe por
cima muitas folhas, afim de que o ori-
ma não fosse descoberto.

Defendeu-os o sr. dr. Marrey Junlor.
O conselho de sentença estava constl-

tuldo dos srs,: Antônio Leite, Justlniane
Almeida Taques, Eurico Oliveira de Frei-
tas, Elpldio Paiva Azevedo, Adolpho Gra-
ziani, dr. Florivaldo Linhares, Armando
Pinto Ferreira, Jorge Artla«a, Mario Al-
ves Cabral, Jofto José dos Santos, Claro
Silveira e dr. Amador Sampaio.

O Jury, por 6 votos, absolveu a Benja-
min Edwards, por 10 a John Gray e por
12 a William Cochrane, todos pela nega-
tiva do facto.

 Servindo o mesmo conselho, foi
julgado o réo preso Gabriel Vieira, pro-
cessado por crime do ferimentos leves,
produzidos na pessoa de -Antônio da Crua,
no diã l.o de'maio, deste anno, no bairro
de S. João, do município do Cotia.

No dia referido paEsaram pela casa, de

CQIIERC10
Cate

JUNDIAHY, 14.
Durante o dia de hoje foram recebidas

41 2-10 saccas de café, sendo com destino
a S. Paulo 2.536 e 38.711 para Santos.

Café baldeado hoje, até meio-dia, para
Santos 59.533 sacca3, sendo:

Saccas
48.C58
2.436
3.929
3.718

799
•—>

Recebidas do Jundiahy . .
Recebidas da Bragantina .
Recebidas da Sorocabana .
Recebidas do Pary ....
Recebidas do Braz ....
Recebidas da Barra Funda

SANTOS, 14.
As vciidns dc hoje foram rcgiilnrcs.
Merendo estável.
Nus vendas realizadas regulou o preco

tio «$800 pnru o typo 4.
NOTA — Os carés despolpados contl-

minou sem procura. Os cafés finos vao
perdendo o ágio que Unham.

SANTOS, 14.
Saccas
05.431

615.994
.802.908

Entradas ....... .
Desde l.o do mez ....
Idcm desde l.o de julho . .
Existência hoje em primeira

e segunda mãos ....
Média
Despachadas ..... .
Idem desde l.o do mez . .
Idem desde l.o de julho . .
Embarcadas
Idem desde l.o do mez . .
idem desdo l.o do julho . .
Passagens de hoje
Idem, desde l.o do mez . . .
Idcm, desde l.o de julho . .

Sahidas:
Para Europa .... .; v
Argentina : .
Estados Unidos .:...• v
Por cabotagem . .- . .- .;
Para o Chile .... . v
Para o Uruguay .... .

Em egual data do anno paa-
sado:

Entradas ....-, ;.- x
Desde l.o do mez . . . .
Desde l.o de julho . . .
Existência em primeira e se-

gunda mãos . ... ..
Média . . . .i . . -.- y
Vendas . . . . . •¦ a* .
Base .¦ . . y v
Despachadas .... -.- -.:
Embarcadas .... v :••

SANTOS, 14.
Movimento de café na Companhia Cen*t

trai de Armazéns Geraes no dia 14:

1.515.669
43.999
65.538

445.790
1.171.669

47.258
380.950

1.065.637
59.533

017.84B
1.87S.269

91.869
8.880

70.255
2.012

—i

730.

«3.23»
920.775

2.238.841

1.607.676
65.769
33.045
4(200

43.630
47.971,

Existência no dia 12
Entradas hoje

Total

Sahidas hoje

Stock, hoje

126.377
4.228
1

130.605
¦¦ 1

4.339
1

126.289
rrrà

¦ ¦ ¦ OiUXA DB LIQUIDAÇÃO *
SANTOS, 14. Ç**^

Cotações do fechamento da Caixa dei
Liquidação, fornecidas As 17 horaa:

Agosto .
Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro .

SANTOS, 14.
Teíegramma especial do "Correio": ¦*•.

As cotaçOes da abertura de boje dai
Companhia Reglstadora e Caixa de Llquii
dac&o de Santos, na base do typo 4, foram'
as seguintos:

Comp. Vend.j
6(700 6(725
61575 6(600.
61500 6(525
6(475 0(600.
0(475 6(600.
61476 6(500*

Agosto. ...
Setembro.
Outubro .:
Novembro
Dezembro

Comp.
6(700
«»600
«$625
6f600
6(500

B. PAULO, 14.

Hoje .; >: ;•; ..; ,-, ve. :e »
Anterior >i á :•: *i w >i '•-'¦ »>
Nó mesmo período, do anno

passado ;•*, >; v, a x Hi :., x

VOTiii
6(725
«(626
6(550
0(535
«(625.

•*,

Saccaa
48.658
89.700

í

í MUTILADO 1****** -~——jg—i-. .T.-gl*^.-*-~*r;.;-*,;v.».^^^ " ¦¦ * - ¦ »~ .._._.,_i,. siMiiíi&S&iS&i
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6 CORREIO PAtTLISTAHO - Tei»ça~ieira, fS d©
Jühtratlas pela Estrada Soro*

oabana . . ¦•¦ ••• . ••* •. •'
.Anterior ,,..,••,* -,- . . •••
No mosmo porlodo do anno

: passado .....' ..: :.. s.s

..Total, hoje . . . • :»i ••

.'Antorlor ...... ••¦ r.- ••:
No mesmo porlodo do anno

passado ,.»•¦.•«¦ ">i rr. :•¦

Foram recobldas hoje, dii-
¦ ron te o dia, na estação de
-'¦ Jundlahy:

Com destino it 8. Paulo . .:
'Anterior
No mesmo período do anno

passado 
Com destino a Santos .- . .•
•Anterior
"No mesmo período do anno

passado ...... • • ••

Total, hoje ..... •
'Antorlor ....... . .
No mosmo período do anno

' 
passado

10.878
16.407

7.121

69.688
56.283

62,287

Saccas
2.635
2.941

4.200
38.711
38.627

88.300

41.240
41.568

42.500

MERCADOS ESTRANGEIROS

NOVA YORK, 14.
| Hoje abriu esto mercado estavol, oomb
Alta de 1 a 4 pontos.

Cotações:
Setembro . . ,; :.: .: .. *.* 8.76
Dozembro :.: . v ••¦ *.* . 8,88

NOVA YORK, 14.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se estável, com alta
parcial de 2 pontos.

Cotações:
Setembro. . .: ,: -,- .- . .* 8,74
Dezembro ....-.:. . 8,81

Títulos brasileiros
Apolloos Fodorooa, 11)01)' OiO. ..... .
Pedontos 1805, 6 0|0 . . .
Kumllng, li OiO» . . • •
.«'iiinllnn*, 1014
Fiindlnjr, 100,1, 0 OtO , , .
4 OrO OonvorsKo, JOIO . .

0|0 1(103 ......
8Ko Paulo, 188(1 ....
Bílo Panlo, 1800 ....
Silo Panlo, 1004 ....
titã Paulo, 1010, S 0(0 . .
Rio do .Innolro Mnnlelpall-

ilador. ii|0
Mollo Horlzonto, 1!H),',, 0 0|O
l.oonoldlna Rallwnj* Co.

I.ld. Hlook ....
Brnzlllan 'l*raotlon Ij. Et P.

1,1,1. Hlook Onl. . .
8. Paulo Rallivay üo. I.td

Onl . . . 
'. 

. i. .
Brai.ll Itiillwni* Co., I.ilil.

Onl. ......
Diimonil üoifoo (Jo. I.td.

— 1|S 0(0 Ot.ul, Prol. .
Consolidado». Inglozcs •; l|1

0|0, ox-jnios ,'.,....¦•
MoxIcoKoith .Vestem Itnll-

wnv Co.. Mil, Onl . .

em Londres
Hontem Antorlor

60 1'4
71
01 1-4
SSei
dn tn
70 1,4
ao 6(i

(II) I[4

86

as lt.

m i|i

15.

1 8|4

0 1|2

I38 7|6

4

6,1,4

91 ll<
88
81
80 tri,
T0 1I4
«0 8|4

.9 111

85

88 l|2

«l lt.

102

7.1|i

a i,2

6S 7|8

4

Cambio
Honlem, este moroado abriu estável,

eom os bancos em gera), negociando os
seus saques na base de 12 5|8 d.

Momentos depois, o mercado enfra-
quoceu, passando os bancos em geral a
fornecer camblaes entre 12 19|32 d. e
12 6|8 d. *

Nesta poslçlo o mercado permaneoou
paralysado e Inalterado, atí a hora do
feohamonto dos expedientes nos bancos.

' A' taxa de 12 5|8, a 90 dias de vlata
sobre Londres, que foi a official dc hon-
tom, a libra esterlina vale 10)010, o fran-
oo $674 e o marco $716.

A' vista, 12 1|2, a libra esterlina vale
19)200, o franco $682, o marco $726, o
lira $622, cem réis fortes $279 e o dollar
KÍ0S5.

OAMARA SYNDIOAL*v* .

i1 A Cnmara Syndlcal dos Corretores affl-
Itòu hontem a segulnto tabeliã:

90 d-v. A' viBta
Condres :.::.: 12 6|8 12 1|2
ParlB .• -.: 674 682
Hamburgo .«¦ ... . j .: 716 726
Itália . . -,: •. . . . «i 022
Portugal  .: 279
Nova. York . . . . •¦ •.¦ ¦« 41036

Extremos:
Contra banqueiros . 12 5|8 —
OoUtrn caixa matriz. 12 5|8 —
fim egual data do

anno passado:
','ontra banqueiros . . 12 1|4 12 9|82
Contra caixa matriz 12 1|4

SANTOS
OAMARA SYNDICtVL

Curso official do cambio o moeda me-
tallica afflxado hontem pela Câmara Syn-
dloal dos Corretores:

Londres . ,
Paris . . •.
Hamburgo ,
Itália . . .
Portugal . -,
Hespanha .
Nova York
Argentina .
Soberanos ,

90 d-v
12 5|8

677
730

A> vista
12 1|2

687
740
685
292
887

4$100
1*760

19$300

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de dl-
reltos em ouro, na Alfândega, 12 85|16 ãa', Aglo: 2$152 por 1)000 ouro.

VISITEM A

LIQUIDAÇÃO ANNUAL
da Casa Franceza de

L. GHÜMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

Câmbios Extrange
«lo (le-conto da abertura doTniaj

Londres

laxa do desconto do Dan-
co da Inglntotra. . .laxa do doseonto do Ilnn-
co da França. . , ,Tora do doseonlo do llan-
oo da Allemanha , .Saxa do doBconto no meu.
cado do l.onnros si mo-
zos . , . i ,

OAMMOS:
Nora-York sobro Londres,: A vista, por ha. , ,Nova-York sobro Londres;

a (10 dpr por IA. . .IjUboaBobro Londres A tI».
Ia, por mil .ríls . . ,Parla sobro Londro» il ris-
Ia, por l,b.' .-.-..;

! «enova sobro IiOndtes, a via-ta, por 1,1.
«ladrlit sobro l.ondros A

tista, por Mi. , . .PailB sobre Italta, A vista,
por ioo liras ....

Paifc Bobro Hoapanlia, a
vlsla, por 500 posotaa ,Nora.York sobro Borllm, a
vlsla, por I marcos. .

Hontem

0 0,0
"0,0

r, 0|0

iros
morcado da

Anloriot

«0|0

6 0|0

D0|0

D li|l« 0|0 6 U|16 0|0

4.75 75

..72.00

SIS lí'

28. ir,

1)0. Sii

.".70

91 1)3

698.00

7.

4.75 76

4.72.00

85 1|.

28.16

80.82

88.70

01 1*.

600.11

72

Bolsa de S. Paulo
(WlíliTAK UM 11 DK AGOSTO

Vendo- Compra"
dorog doros

1'iiiiiinM iiiililleoH i
Apólices do Kslnilo.si.n ii O.a sótlus,

cx-iiiros —
filem da ü.ns orle, do 5001 . ,
Idem, 7.a A |),a ofrlo". . ,
Idom, 10.il sArio ','•-¦', , ,
Idom, Auxilio Agrlooln, R O|o .
Idem, «In Unlüo, .1 oio, et-jnros.

8iclrnN
Câmara do S. Pnulo, (i,o (Vladu-

cto) . ¦ » .
Iflfcm, l.n omlsfillo. . . t
Idom,, 2.noml«*"o. , . .
Idom omprctlmo do mis , ,
Idom, a M dla« ....
Idom, cmpresllmode lon , ,
(dem, a íl(1 dln» ....
Cnm/i.rn do Amparo • ,

. „ Arntniliiara . ,
„ . Allhnln . . .
. . Annniinlis , ,
m .. Arnras » , «,
„ „ Avaré . . a
,, ,, l-nrir . ' . a

, „ n.inri'1 • . .
, i, Roluonlii . . •
,, , Rnrreln» . . .
,, „ Cn.nnlnns, . .

> „ Cruzeiro . . ,
a ,, Otifiiríi .

,'-. ,. ííftiiiviivy. . •
¦ • ., Ornvliilin* . . ¦',. 

,, Orlni.'ltft • • •
„ Onpnnnvíi» • i" 
„ Horrn Necra . ." 
„ S. Ho,iuo . . ," „ JDoscJfílvfliln . •
, E. S. do Plnlinl .

" „ K"Xlitn . • .
" .. Ribeirão Prelo, ex.J.

„ S..I0I0 .Ia Ron Vista
„ B.Jo.Ailn Rio Pardo

" ., .laontelo* •
.' H. *»lm,1„ .• Plrnd("!>ti.i, • ." • Pftdrnlrn . . *- » Plrassnniinga . . ," „ 8. .Inuí* dos Ontnpoj

; „ Porlo Polir
tlborfihn .

„ 81a. Klla ,1o P. Quatro
„ „ lllheirllo llonllo
. „ .Inlinlirnlml, . .
n m •Tn-nllnopollrf • .
,, „ Itnpolnnlnga , .

. Itnnlr.', a ,
„ Ihlilncn . ¦

,„ Ilntlnnn a
H riuTnrnvn •
„ OiinrnllnirnoM,6X-J.,

,. Mocrv-rnirim . ¦
v ,. l.lmriri, • •
n n Tiori-n» • • •

„ TIrt/itiS « , t
., Ilnooli» . . .

< „ Icarapavn. . .
H .«alio do «li** . .

-, „ Rio Prelo. . ,
. „ TnqimTntlnBsa , ,•'::»" 

« Tlolé. . a
Taluliv . •

.PIn«lamonliangaba ¦
HorWnT.Inlio . .
8. Carlos. . .
8. Orht do lllo Pardo
8. Manuel

. Mnllilo
,. Moeiica .
„ 8. .loílo da llooalna

.lahrt ....
«. Pedro . , ,

nfilienlurf!*
Antarelloa Pnnllsln • . .
ArnrnnnnTa. 10 0.(1 . • .
Arnrniiiinrn s 0|O. . . .
Agna o Fxg. Mogy dns Crnzos.
Apim o F!xtr. Snllp do Hu'. ,
Apun ó I.nr (lí. Mofry-mlrim •
Agna o Fx. do Ribeirão Proto •
Airtia o PSxgoltos do Bnuri. ¦
Teefi.flfffin, dc. Soda » ('
Pancollnlflo. . .
Chlmloa Industrial .']'.. , .
Corlumn Aguo Urnncn . a
Onmn.nnlrndo Àpríias o n.xfroitos
Campineira 'IVacoOo, I.uz 3 Força
Rmprosa H.vdro ICleeltlea Sorra

da Rnnninn .
Kloctrloa Rio Cloro
l.nz c l'*oriin do (l.irntingiioU ,
l'oren o 1,117. s. Vnlenllm . •
Mno. n.nrdy. . ,
[,nz e [,'orna do ...-il.nllrnli.il ,
l.nz o Força do 'lietó . . ¦
Mi- o |,"orça de Sanln Crnz ,
Morldlnniil Paulista . ,
Rlopjrlolilado .!«* ("nrumba*. ,
Kranisana dn Kleelrieldado ,I' abril Paullslaiiii. ,•rodiiolos Clilmie.os l,. dnolro»,
m.l. o Commorclo ("nsa Toilo ,•orça o Luz «Io Itlholr/lo Prolo ,
vidraria Sanln Mnrlnn . ,
Forro Ksn-.nll.itlo Silox . ,
I.uz o Força ,1o Junillnli» . ,
I .n 11 i 11 oi o Kowarlok . 

' 
. .

Kstrndo de Forro 3, Paulo-Ooyai
Hocloilodo Arrnymn "O Estado

Idom 11 si •¦ 
fli^ ....

Kloclrlr.fi <ie j; .ij.Kloii.o . .
{Torça o Lu* Io Uberahlnha .
Kloolrlto a. Pnulo o Rio . .
opoil o Aitrncoffos . . .
eabiioaiora do Pornlusos . .
8. Mnrtinlio
tolopbonloa do s. 1'nulo . •
Pasloril do Alertadlnlio . .
Clnematograpliloa llrnsllnlra
Korçn o l.nz Nom. «le 8. Paulo
HnntnRoaalia ....
Traoç/lo, Luz o Forço Melhora-

mentos do Parannpnnoma ,
yinçflo 8. Pnnlo-Mnllo Urosso ,
l*araíiyha do «Vortd . . •
Melhoramentos de S. Paulo .
Melhoramentos do Paranaguá .
Molliornmcntos do ParanA. •
Melhoramentos «lo 8, .lofio. .
Nacional do Bstampnrla , ,
Força o Luz do Arairuary « •
Soo. Casa Vanordon . , ,
S. Bornardq Fnhril . « ,
Salto Fabril. ...
Calçado Rochn . •
Pinolll (lamba . ,
Industrial do Guariilhos , .
Agrícola Santa Barbara . ,
Kloolrloldade de Mauro .
Pinhal Fabril ....
l-tiiz o [*'orç/. do .falui . • »
Industrial Mogynna do Tecidos.
Tecido'** »'•¦. .iníío

_' 000?0"(l
DOOlfflOO
1S005Í

8101000 -

06'('00
sn>(Ki'
80'000

70»n00 78>.TO
BOW0O .78*500
90IO00 80'000

8a»oofi
70>(«00
SMÍMO

S'2.000
!6»000

02'000
r,.-'000
70VIOO
fOtOOO

oorooj

wooo
80M00 OOWOO

i. 8CÍO0O

noiooo
70>oo:)

90*000 H '000
(UjifOOO

O8'ooo o.vono
801000 16»00010»'000

70100!)
80H.00

- 801000

55*000
00W00 (ONIOO

80ÍC00
70*000

90ÍO00

751000

Z- 8OIO00

65*000
40*000
90?000

70M00

80*000 _
~' ÍOWO

80»000 TWOO
1)0*1)00

77*100 741500

HOM
_ 65)000

Z 75K)00

OOfOOO

841500

Í0fi$000 198Í999
85ÍO0O

85)000 —
96.000 87*000
85*000 —

08*009 MrÕoO

85*000

80*000
- 801000

80WOO 781000

— 5OÍÕ0O

rsícsoo 7(?ooo
85*,C00

100ffl00 8"i000
«OfOOO

1601000 120(000

891000

801000
STsfOOO
40ÍOOO

7GSJO00

1101000
í,B*()C0

751000 55 000
DOiOOO 76*000

ootooo

65*000
7»'000

55*000

Rnnro-i
Oommorolo o industria. • ¦
CinlKo do 8. Paulo , . .
8. Panlo, ox-dlv.....
Idom, a no dias . , • «
Commoiolal do listado do 8.

Panlo, oom 00 ojo, ox-dl**, .
Idom, a 80 dln* ...

(otiiiidiililn*.
1'anllatn, ox-dlvldondo. . .;.'.
Mom n no «Un» • .' >.".'
Mogyann, (,x-dlvliloudo ,' .''.Idom, o no dlns . . • •' •
Inloladora 1'rodlal . • •
Melhornmonlos de S. Panlo .
Idem, n no dlns ....
Fslrada do Forro Pcrils-PiranOia
Tolnphonlea líraKnntlnn • .
Anlnrellcn . ..'¦¦"« • ¦
THonhnnlen do 8, Paulo . ¦
Panllsla do Sognros, eom 50 Ort).
(íernl «le Aulnmovrt» . . .
rinoninlngiaplilca Brnsllolra. .
Ilrnsllolrn do Motnllurgla . •
Campineira Agtin n Kigoltos .
1'raiiqnlllldade > , ,
Unido Mnliia . , .
8. Pnnln Alunrgnliis . , ,
líftvnl Tlioalri, ....
Unido dos Roflniidnros. . ,
F. Forro Dnurndo . . .
Forçn 1. 1,117 Norto do 8. Paulo ,
Cln. (liintnnaril ....
Toeliln» Lnlior ....
15: o Tecidos — (ieorglda . •
Mao. Ilnrdv ......
Moinho Cnnllalii • . , 

' 
.

Mogyntiri do Tooldoa • • •
Colonlllolo Rôdolpho Crospl .
Rrnsllolrn do Seguros, com 40 0(0
tisln.i Kslhor ....
Pinolll (lamhn
Oorliimo, Olok . . ,
PnbrtPrtdor.i do P.iimt . . *,
Clno..inloi»rn|,l.i.'n llrnsilelrn .
Ari liquido ...
Frlirnrlflnn Pniloril rx-dlrldondo
1'nilllslii do |irn;a» (int.«
AptIooI.i fniillslit. .
Son. Anonv. (.-«sn Vnnonlfln *
Arin:i/.Pti-i OcrftCf". do S. 1'anlO •
I«tl7, 11 Torçíi do Jnhd . * •
Calcado Itoo.hn . . . .
Melhnram.,.1. di. Poço» do Caldas
Lttngraplilli lliirlmniiii. >. .
S. Pnul/i-ííoyny, . *
Fnliril Paiillsliinn. • .
tlnntrãi ilo Armn-oii» (íorno. •
Vidraria Snnlii Mnrlnn . ,
Airiin o Luz fio Mogy-mltlm .
Siiluirbníisi Pniíllslii . .
Industria» loxlls ....
laiili. HurllHiwinii ...
Kmi.re.iu llydro Klecltien Sorra

da Ho-nliri ....

478*000
«awoo
74*000

4'MOOO
20>00O
09*000

I49IOOO 1091000

Ificmllinentos flscaes
SANTOS, 14.

8491000

288*000

199M00
OUfOOO

aaoaooo

840*000

21)5*000

189*000
8 J1000

2001000

Z 1581000

— 45(000

90)000 Z

290*000
250ÍOOO

551)000
niflíooo

801000

nooiõoo

881000

229*000

i«).*ooo íjojooo

_ 30*000

Alliindcgni
PftPOl . .
Ouro . . i
Consumo .
Estampilhoa »
Verba . ¦
Telegraplio .
Guias . .
Licenças ..

Total :. .

si: r.;
r.l x

98:282$21V
11 •¦ B7!Í00$708
.: . 7:069$380

.",1 ij,*"';.' 10$000
n-Wm, 8*800
r.i T-W Í97$880
si 

" 10$000
60$000

agosto d© 19!®

168:2B8$481

Renda desde primeiro do
mez ....,-.•

Rcccliedorin:
ExportaoSo paulista ,: •,,
Exportacüo mineira . ¦,:
Exportactto paran&ense ,•
Expodlento . .^ ^ •• r
Impostos . ^ -.: •», r,i
Eslampllhas li.'- i». " •« 5,

Total . . . . y
CaftS despaclindo:

Paulista . .• ,,•
Paulista (baixo) ,•
Mlnoiro . ¦. ,; ¦«¦
Paranfienso . ,¦ .

Total . . . . -a
Itcmlii 0111 francos!

Paulista ,.-¦', , ,),
Mineiro ..... ,•

Tol ai 
' 

. . . . .

1.880:581$556

209:184$287-
18:829$795

961$720
1:192$700
1:360$771

79$700

281:117$928

Sacoas
59.548

50
5.529

411

65.538

297.740
16.588

314.328

40»(|0S)

85ÍÕOO Of..»000

— 80(000

220(030 I08?000

Valores da Bolsa
TrtínsiicçOos rciilizndns hontem na hora

ofriciüi dn Bolsa:
FUNDOS PURLTCOS

12 apólices do K de S. Pau-
lo. 10.:» sírio, a . . . . 065$000

40 Iel«"iis da Câmara de 9.
Paulo, omp. do 1913,a . 79*000

50 letras da Câmara. d<i S.
Paulo, emp. do 1914,a . 89$900

170 letras da Cnmara de Ja-
hu', :t  74$500

RANÇOS
100 acçòea do Baiico de S.

Paulo,  70$000
10 atKjões do Banco Unlilo

de S. Pnulo,  29*1000
COMPANHIAS

6 aeçOcs dn Companhia
Mogynna de R. de Per-
ro, 236$000

6 açófJes da Companhia
Mogynna dc R. do Fer-
ro,  3361000

20 accBes» da Companhia
Mogyiiiisi de V,. de Fer-
ro, 236$000

11 sicções d:i Companhia
Mogyniu. do E. de Fer-
ro, 236$0OO

15 acçOes dn Companhia
Mogyana de 15. do For-
ro, 286$000

39 aocíles da Companhia
Melhoramentos de S.
Paulo,  88J000

81 accíles da Companhia
Melhoramentos do S.
Paulo, , 88*1000

DEBENTURES
94 dobentures dn Campineiro

T. Luz e Forca, a . . . . 85$000
20 debéntures da Soe. Ano-

nynia "O Estado de S.
Pnulo",  7fl$500

Bolsa cie Santos
OFFKRTAS

Cahil.ii.
Lotras particulares, a r. dias .
Loiras nnrliciilnrcs, a no dias .
r.olríi-i li.incarlns n fi dias •
l-film*" bnndnrini a lil. dl ai ,

Franon ourn : (.37.
Apólice» :

Kmprcslimo oxlorno ilo Ihs
ir,.on;i.oo:--':-'i

Ralado do 8. Paulo, fl.n siiilo
Falndi. «Io S. Paulo, 7.a sírio
Eslado dc 8. Pnulo, R.n norlo
Falado do s. Paulo, n.a serio
Ratado «Io S. 1'aulo, l.Ca sfrio

Kntrns:
('amara Municipal do .S. Vlconto
Cnmara de S. Paulo, empros-

limo do 11)11 ....
Cnmara do. 8. Paulo, ompros-

tinindo 1013 ....
Dohonluros

TccnlHgoni «lo Sodn llnlo-llrasl-
loira

Ontrnl Armnzons Cornos.
Santlsta do llnl.ll.içilos Kcooo-
nilcn" .'".'.'.•

AeçOus
Comp. Santlsta do Tccelngom
Comi.. ItoKlsIadorn do Snnlo»
Moinho Snntlstn. ,. . .
Pnstorll do RlholriTo II roa
Compnnlil.i Paulista do Arma»

ron** (iorafi*- ....
Cninpnnhln Central do Arma-

zons (ínraoS . . .
Comn.inliln do Pesou Santos .
Companhia Paulista dc Vias

Formas o Fluvlacs. ,
Comptinhlii Mnírynna do líslra-

das de Forro o Nnvcgaçdo ox-
dividendo.

Companhia 1'ugllsl .
Compnnhl.i Pniillsl.i do Torras

¦o Coinni/.içílo. . .
Companhln Clilmlca o Agrícola
Sanllsln

Companhln Snntlstn do Borda»
ilo-* . . .¦**".. « .

Companhia Knsaccadora o lio
noflclntlora do Café, 8 op .

Companhln Snnllsln do Drogai
Compiinliin tinido do Transpor.
los

Comp. Couítructorii ilo Santos
Foi ropislada a ronda, no din t

Llliras • ¦
Francos . . . . .
Marcos . , . . .
Kseiidos
POSOtaS .
Liras . . . ... •
Dollars ...'..

Vond. Comp.

12 21iSI2 12 28i82,
12 11|!(l 12 20182
18 5|8 15 2S1|1S
12 6|8 12 28|32

0751*000 oiwoon
075ÍOS10 0601000
071,1000 060*000
975*000 H60WOO

DOiOOO -

oosooo —
80*000 78*000

8WOO0 BOÍ00O
891000 801000

815*00,1 195*00

21000*000 IltOOlOOO

800*005 -
1791O00 190(000

.1151000 SWIÍO00

883(000 SiSaiOOO

93(000 -

I00I0W -

_. 00*000

do oorronlo, dei
7l.!26-0-n

091.000

65.000

CEREAES
Brazilían Warranl Company, Limited.
Recebe. (íssrcncíi cm conslf-unçlio, sobre

cuja njcrcntlnri.i f.«i7, nilluntamentos fle dl-
nheiro.
Caixa fiosíaü, 914 - S. Paulotwwmmgmtmmmfms» mmstm
BrazilianWaiTant Company, Md.

Secçdo do produetos do Matado
Preços corremos

Arroz hcnollcindo. Agulha do l.a 98 kllos 28(000 a80'001.
Dllo Idem, idem, de í.n, idem 2l> a 2S«.
Dllo Idem, Idion, do .l.n Idom, 18) a 21).
Dito idom, (.'nllele, do l.n, Idem, 22{ a 211.
Ollo Idom, idom dn 2,'a, Idem, 18! a 209.
Dito idem, Idem, do .l.n Idem, ml a 18!.
Dllo idom, Qulrorn, idom, 3> n 10(,
Dllo cm ensen Agulha, bomOOklloa 18.0 a 1115,Dito Idom Ontlcle, Idem, Idom, 12M a 1315.
Algoilíto.'!.', ldlos, i-0> n 351.
Amendoim, KIO litros, 016 a 7'.
Assucar nrvslnl HO kllos, 30! " 87!.
Batatas, 100 lllro», 18! n 19!.
Rorraclia manornliolrn, suporlor, 15 Ullos, 351 n 40.'.
Dlla Idem, regular. Idom, 80) a 86L
Dita Idom, ordinária, idem, 20i a 25|.
Cafó mluno, bom, Idem, 7! a 8!.
Dllo Idom, ordlnnrlo, l.lom. 01 a 71-
Dilo cscolhii, superior, Idom, 5? a ti-
Dllo Idom, regular, Idom, 41 a 51.
Dito l.lom, ordinário, idom, 9(5 a 41.
Foljflo miilntlnhn novo. superior, 100 litros, loi a

1045.
Oito idom, Ideni, regular, iilem, Idem, o> a 10!.
Dito Idem. velho auporlor, Idom, 8} a Ot.
Dito Idom, regular, idom, 7* a 8$.
Dllo Idom, bichado, para moca», Idom. 5! a t}.
Dito branco, idom, 10ír. a 1H6.
Dito mantciun, novo, 1015 a 11*5.
Milho Catlelc, novo, bom sooco, Idom, 7(4 a Ti8
Dllo amarello, bom, Idem, 7(4 a 7)6.
Dllo amarclldo, Idom, Idem, 7(4 a 7(6
Diln l.rnnco. idom. Idom. 7'1 n 7>r,.

LOTERIA OE S. PAULO
Quarta foira, 6 du setembro

«ritiule loteria eomniemuratlva «Ia Independência
do IlniMll

:000$
50:000$000 por
50:000$000 4$ooo

0s bilhetes estão à venda em toda a parte

Edi l grandes prêmios de

BmV -»K Am.AS.4m, ,*.*a AVAv rm. AVJA. /kM

J BENTO VIDAL ^
4 =-= ¦ = .

LUIZ SILVEIRA t>
»*i*«ia»».. **>

j 16-A-Rna da Quitanda-16-A ?
Telephone n. 2.628 f

uV

Seeção livre
DR. ERNESTO GOULART PENTEADO

Advogado

Rua Direita, 8, 1.6 andar, saia 15

..'^,'. S. PAULO

I -"o .-:..-

üii}. SÒAÍTÍES DE PARIA
Advogado

Largo dâ SC-, 15 (salas 1, 3 e 8)

Prof. A. Petourt
-GRflP50IiOGO

Consultado por vultos eminentes do
Brasil e da America do Snl

««( Consulta das 18 ás 17 horaa
Una Aramijo n. 10

lELEPIIONIi:, 48-as
¦¦a t«—

ifi.&i^gfogfotSfhiSrx,. \<fà&Am*xt*A AM

%
| Escriptorio de advocacia de
| Carlos de Campos }

| Syivio de Campos |
I Praça Antônio Prado n. 13 I
£ Caan Martlnlco — — (l.o andar) )

GOÍDES D05 samos
Jardim de Académus
A' venda' em tod.13 aa livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço. 3$ooo réis; pelo Correio, 3$5oo,

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUGHE

, (BSIaE<;iAI,MTA)
Com pinlioa da ollnloa do prof. IIutlnoLdo Paris
CONSULTÓRIO: Itua Direita n. 41, du 8 á«

4. — Telophono n. 5,0».
RESIDENOIA: Avenida PaulUla n. 144.-Te-

lephone n. 8,844.

BANCO DE S. PAULO
BALANÇO KM ül J)E JULHO DE 1916, OOMI>RKIIENDENDO AS OPERAÇÕES DAS AGENÒIAS DE SANTOS, 8. CARLOS I«] RIHKIRAO PRETO

União Pharmaceutica
ASSEMRLE'A GERAL ORDINÁRIA

De ordem do sr. .presidente, stto con-
vldnilos os si*3. sócios a eomparoeerem
ao illa 24 d«i corrente, fts 20 lioras, na
s(5de soelai, ti rua Liboro Badaró, n. 52,
afim do so dar cumprimento ao disposto
no artigo 40 e seus paragraphos (I01ei(*ao
da direotoria, consollio consultivo, pres-
tanilo de contas e apresentação do rela-
t-*r!o).

O l.o secretario,
Pinto Coellio.

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

1 liiilon medioa cm geral, rMpi-claln.onte
üo crlançim. UOUSUIUORIO: rua Qulntl-
110 Uocajriiva, ll, do l As 8. Telcphoiie, 1.8C8.

 Clinmados para o tclephono 3.231 —

in pico e aos lips
Resfolliava ns ujtlmus imj-ijiiif) dos

Jlnrtyrcs do Olirlstinnlsmo, i.iianilo mo
veiu 1. monto o bello pensamento do gran»
do romancista: — "La bimtú est nno
(Hialltó preclciiso".

Conlieci nuo estn finalidade oxlsto nos
corações do povo ile S. Paulo, Santos o
Campinas, recebendo do mlnlias mãos o
meu stngcilo opuseulo: "nistorla do um
Infeliz c ronilnlsccncíns", Conformo ml-
nlia seccao livre publicada no "Eslado
dts S. Paulo", cin 31—12—915, flen d dls-
posição dn Conferência do S. Vlconto do
Paulo da Egroja tln Boa Morte, nesta ca-
pllnl, n ipinntlii de lOSOOO réis, 10 o|o so-
b)"0 "10()$000 dc meus lncros, quo foram
«Icposllndós na Cnl.vn Econoniltsn, cuja
quantia poilcríí ser procurada tio dia 2
tle setembro cm ilenntc.

A terceira edição ntndn mala melliorn-
1I11, rebatendo eiu algumas paginas as
fnlsns (loutrlnns quo são propogiulas pelo
mundo, sabirií brevemente com 90 ou 100
paginas. Desde já so ncccltnm pedidos ii
rua Talmtlngiiera, n. 90. Preço, S$000.
10 o|o do meus lucros serão entregues ii
Cru/, Vermelha Portiiguozn. Estilo em
preparo para entrarem no prelo ns se-
gulntes obras: Aurora — Romance, Inu-
rendo dc mulla religião; Incenso (ver-
sos), o Do Vicio ao Cio, Novella do um
Sanlti.

S. Paulo, 16 de agoslo dc 1910.
JOAQUIM DE QUEIROZ.

nu nu"
As conlas de publicações do

jornal «Correio Paulistano-* devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

EDITAES
THESOURO MUNICIPAL DK S. PAULO

Directoria da receita
EDITAL N. 15

Dc ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, taco publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrento anno, so proco-derá nesta Dlrectoria, a rua Libero Ba-
darô, n. 98, A arrecadação a bocca do 00-
fre dos impostos de Industrias o Profls-
sOes correspondentes ao 2.0 semestre do
presento exercido.

Os contribuintes quo pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosartto do
abatimento do 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarüo do abatimento
de 15 0|0, o, finalmente, os que pagaremdo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

"urante o mez do sotembro próximofuturo os referidos Impostos serão cobra-
dos sem abatimento o sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos lm-
pnütos com a multa addlcional do 20 0|0.
Dlrectoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 de julho de 1010.

O Dlrector.
DI11I/. P. tle Azambuja.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Animaes errantes nas ruas
Fuço sabor aos interessados que, do

accOrdo com os arts. 15 e 16 da lei n.
1882 de 9 do junho do 915, 03 animaes
,|iio forem encontrados errantes nas vias
públicas da cidade serão approhcndldos
pelo fiscal do districto e recolhidos ao
Deposito Municipal, dondo sô poderão
ser retirados pelos respectivos proprleta-
rios, dentro do prazo do 5 dias, pagas
as despesas feitas, bem como a lmportan-
cia da multa do 10$000, que so duplicará
na reincidência.

Dlrectoria de Policia Administrativa e
Hygiene, 8 de agosto do 1916.

O Director,
jllbcrto dn Costa.

PRIMEIRA PRAÇA DE UMA CASA
O dr. Miguel de Oodoy Sobrinho, juiz do

direito da l.a vara cível e commer-
ciai desta capital de S. Paulo.

Faço saber aos quo o presente edital
vlrom e o seu conhecimento Interessar
que no dia 23 de agosto, próximo futuro,
fts 13 horas, ft. porta do Fórum Cível, A
rua do Thesouro, o porteiro dos audito-
rios, João de líousa Dias Batalha, ou
quom suas vozes fizer, trará, a publico
pregão do praça, venda o nrremataçâo, a
quem mais der e maior lance offerocer,
acima do sua respectiva avaliação, o lm-
movei adeante descrlpto ponhorado aos
menores Aggeu da Silveira Monteiro,
Anezla e Aurora da Sllvolra Monteiro, no
executivo hypothecario que lhes move
João Fomandes, cujo Immovel ê o se-
guinte: Uma casa térrea sita fi rua João
Tlieodoro, n. 180, íreguozla do Braz, des-
ta capital, com duas janellas e um por-
tão de ferro ao lado, medindo de frento
seis metros e da frento aos fundos, vlnto
e novo motros e cincoonta centímetros,
com dois commodos, cozinha e, como dc-
pendência do quintal, um telholro, com
latrina, tanque, dividindo por um lado
com Cuilhermo Pinto Monteiro, pelo ou-
tro com dona Eugenia de Macedo o pelos
fundos, com dona Maria Gullhermo de
Campos, avaliada em quatro contos o oi-
tocontos mil réis (4:8001(000). R, para
que chegue ao conhecimento do todos,
mandei expeilli* o presente edital, que se-
rí afflxado o publicado na ffirma da lei.
3. Paulo, 21 de Julho do 1910. Eu, An-
tonio Ludgero de Sousa Castro, escrivão,
o subscrevi. — MIriioI dc Godoy Oobrl-
niio.

gSBBSSBSB*»/
A* PRAÇA

Luiz Tammaro fnz solento a praça qu*
nesta data registou sua firma na Junta,
Commerclal, da casa do bllhotes do lo*
torlas, sita A rua do ii, Bento, n. 21-C.

Para todoa os offeltOB legaes deolara
que dosile 12 de sotembro do 1012 ad-
qulrlu a parto de sou Irmão Fellppo Tam-
nutro, em dito estabelecimento, livro e
desembaraçado de quaosquer ônus, o ie
responsabilidades de qualquer espécie.

Aa reolamnçOc.H que por ventura se orl-
ginarem ilu presente declar.*u:i1o poderãoser foltns 110 jiruzo legal, ao abaixo assi-
raiado, que serão promptnmente attendl-
das.

Aproveita a oecasião para prevenirnos seus amigos e freguezos que seu Ir-mão Fellppo Tammaro continua na ge-rencla do sua casa commorclal.
S. Paulo, 2 de agosto tle 1916.

Luiz Tammaro
Concordo,

Fellppe Tammaro.

TERCEIRA PRAÇA DR USIA CASA
NESTA CAPITAL

O dr. João Baptlsta Martins de Mene-
zes, juiz de diteito da 2.a vara cível
e commorolal desta capital de 8.
Paulo.

Faço saber aos que o presente editai;
virem, e o sou conhecimento Interessar,
quo, no dia dezoito de agosto corrente,
fts 12 horas, a. poria do edifloio do iro-
rum Civel, A rua do Tliesouro, o por-telro dos auditórios, João do Sousa Diaa
Batalha, ou quem suas vezes íizor, trarfi
a publico pregão de praça, venda e ar-
rematação, a quem mais d(!*r o maior
lanço offerocer, acima de sua respectiva
avaliação, o immovel ndoanto descrlpto,
ponhorado a Miguel Saplenza c sua fl-
lha Lucin Sapienza e outros, no execu-
tivo liypotheeario que lhes move Josí
da Costa Mesquita, cujo immovel c o
Seguinte: uma easa e seu respectivo ler-
rono, sita íi rua dos Italianos numero
cento c sessenta e quatro, bairro do Bom
Retiro, fregúézln de Saita Tphigenia,
comarca da capital, • com (íj.hs janellas
do frente 0. um portão de r 

' 
L**a ao Ia»

ilo, medindo tle frente, sf\' -,n cin-
eoenta centímetros, por s-.i.ro»
(le fundos, confronta;-'
Russo Lupolnci '
rone, e pelo
eiarlo, que, 1
duzldá a avn
coonta mil
encontrar
vendido em .
fOr offerecido. 1
nhecimento de to,
o presente edital, que
Imprensa e afflxado n«
na forma ila Iel. S. Paulo,
1916. Eu, Antônio Ludgõl.
Castro, escrivão, subscrevo. — ,,
litisti. Martins de Menezes.

*f

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

liosidencia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escrlptorlo: Rua
José Bonifácio. 13* De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

ACTIVO

*»: 
:->] **:

Acções:
Acções da segunda sérl» . *,

Carteira:
Lotras descontadas . . . . , ,- ... ,„
.Letras a cobrar do conta própria , , >,Lotras a cobrar de conta de terceiros jj »,

•' Comas correutos:
jÇontas correntes garantidas . .• ¦„ K MValores caiielonados:
¦Títulos dopositndos em- penhor mer»

i cantil .,•,.. ...'Caução da direotoria .- . . , :.. r ,|. 
*

i Títulos cm liquidação , . -.• ,P •., '. 
;,.Prêmios -.

LHonorariog da Ulrectorin
J)eHI)csas geraes ....

Propi-Ieilados e rundos portoncentes «o
Bn"m : s.s m ai Cl

I Correspondentes:
Caldo fi. disposição do Banco , x m m mCaixa:
Dinheiro existente nos. cofres da matrls:- e agencias . . -., ... ;. ... ... „ m m

:ti :•! 111 »:
• :«: ai tn ».''C m ra i»i

B.807:483$104
14:786*210

6.056!286(764

8.148:957f 5811
100:000*000

8:800)000
12:6881100

5.000:000$000

11.878:5061078

«.887:0401951

S.243!867$580

154:831118»
87:3018680

16:768)100

1.148:654*462*.

554:610*622

«.410:508)980

86.281:900)035

PASSIVO

Capital ....

Reservas:

:¦>: '•) 
:*j s: 10.000:000)000

Fundo de reserva -.- ,: ris x •.-* «j m ;••
Fundo especial para prejuízos Orova-

VCia . . . , . , ,; ;t v K .*• [j* jj^jLucros suspensos -, ¦.,¦ -,¦ •,. x ^ x T !n :
Lucros e perdas ¦**. .«»>'>; -«* •>-. ^ -^ ^ *

Depósitos:

Por contas correntes ia movimento nxii{)
Por contos correntes a prazo fixo «, aviso

prévio, o por letras •,• n a- x a x :.;
Deposito judicial . -nua

1.567:000)000

200:000)000
1.000:000)000

134:662)819

1.869:885)229

2.466:618)936
638)098

{Garantias Olvenas a onl»*! valores 1
Que figuram no actlvo o títulos 0, cobrar.:

por conta de toroelros ai ai bj -.« m ta!

Dividendos! ,
Saldos n&o reclamados •¦••,•«, n » a: w

Corresi»ondente6: .*'.¦!.„ ,-¦ j
Saldo a favor dos mesmos r :r :n b m „.•
Juros, descontos e commissBes . -.* a, -.

1.901:662)819

S.226:087)262

14.800:144)368

04:040)500

618:2681(68
71:761)448

88.281:960)035

S, Paulo, 12 de agosto de 1916.
S» H P.u o,

M, J. ALBUQUERQUE LINfl, presidente.
O, SALGADO, «erente.

ixatíios no Gymnasio do Estado
O melhor preparo para os exames par-

cellados que devem ser prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os de ad-
missão a qualquer anno gymnasial, no
nnno de 1917, dfi-so no Instituto de
Scierclas e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes cathc-
dratleos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos oa dias, das 7 lis 10
e das 15 &s 18 horas.

O dlreotor — Luiz Antônio tios Santos.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

® ^.liiiB^;l:IB |

EDITAL
O dr. João Baptlsta Martins de M0ne7.cs,

juiz do direito da 2.a vara cível o
commercial desta comarca de S. Pau-
lo.

Faço sabor aos quo o presente edital
v.irem que o porteiro dos auditórios, João
de Sousa Dias Batalha, ha de trazer a pu-
bllco pregão de venda e arrematação a
quem mais der e maior lanço offerocer,
no dia 5 do setembro p. f., ás 15 horas,
d porta do edifício do Fórum, 4, rua do
Thosou-o, o immovel segulnto, ponhorado
tt Jorgo Basslla, para pagamento da ac-
ção executiva hypothecarla que lho move
il. Bolores Abrahão, a saber: um terreno
murado na fronte sito íi avenida Água
Branca, n. 30 (tinta), freguezla de Santa
CeelUa, tendo de fronto 20 metros por 45
metros da frento ao fundo, em fOrma re-
etangular, confinando de um lado com o
dr. João Baptlsta de Sousa, de outro e
fundos com Joaquim Pereira da Silva
Nolto, avaliado por 10:000)000. E, para
quo chegtio ao conhecimento de todos,
mandei cxpodlr o presente odltal, que se-
rft afflxado o publicado na fôrma da Iel.
S. Paulo, 14 de agosto do 1910. Eu, Ma-
nuel Rebouças da Silva, escrivão Interino,
o subscrevi. — JOÃO BAPTTSTA MAR-
TINS DE MENEZES.

Pertences para automóveis
Accesserios

Pneumaticos
Gazolína

Lubrificantes
Preços sem competência
Aooeita pedidos do interior, as- "tSP
sim como recebe enoommeadaB (^
:-: x para o extrangeiro h :•: íeà

Teleplione, 3706 • Caixa, 284 ®
_ End. Telegr. «flUTOGERflh» gl

JU R, Barão de Itapetininga, 17 *j|
S. PAULO II

nBaloa bi T rTjM 
"BT 
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EDITAL DE .l.n PRAÇA
O doutor Washington Osório de Oliveira,

iulz federal da seeção do Estado de S.
Paulo.

Faz saber nos que o presente edital vi-
rem ou dello conhecimento tiverem, que
o porteiro dns auditórios deste juízo, ou
quem suas vezes fizer, Irarft a publico
pregão do venda e arrematação, a quem
mais der e maior lanee offerocer, no dia
25 de. ngosto corronte, fts 14 horas, ft porta
do edifício, deste juízo, â rua ti. Bento, n.
31, nesta capital, os bens abaixo descri-
ptos, e penhorados a d. Antonia Soares de
Queiroz, tlr. Joüo Baptlsta Soares de Quei-
roz o sua mulher, ti. Elvlra Augusta Pe-
reira, .Turacy tle Moraes Cnstro e sua
mulher, d. Thereza de Jesus Soares de
Queiroz, na acção executiva hypothecarla
quo lhes move d.- Fanny Marx, a saber:
um prédio ft rua do Rlachuelo, sobrado,
cm Mrma de chalet, sob ns. 32 e 34, fre-
guezla da Sé, desta capital, com seu res-
pectivo terreno, o que tudo mede onze
metros e trinta contlmetros na frento, por
vinte metros da fronte ao fundo; e mais
um recanto do terreno, com tres metros e
dez contimotros, sobre quatro metros e 50
centímetros, com sois portas no andar ter-
reo, uma das quaes dft accesso ao sobra-
ilo, onde tem quatro janellas, com sacada
na frente, confinando por um lado com
propriedade do dr. Paulo de Sousa Quel-
roz, por outro com o dr. Josí de Sousa
Queiroz o pelos fundos com os herdeiros
do dr. Luiz jVugusto Ferreira, predio este
com dependência no quintal, avaliado por
50:000)000, mas com o abatimento legal,
que fica reduzido a 40:500)000, por nfto
ter havido lleitnntc, na primeira e segun-
da praças. E, sl ainda desta vez o dito lm-
movei nfto encontrar lançador, serft ven-
dldo a quem mais d6r, e maior lance of-
ferecer, desprezada a avaliação e sous re-
bates. E, que para que chegue ao conhe-
cimento dos Interessados, mandou expedir
o presente edital, quo será afflxado 'e pu-
bllcado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de S. Paulo, 14 de agosto de
1916. Hu, Joüo Baptlsta Dantas, esorlvfto,
o subscrevi. — WASHINGTON OSÓRIO
DE OLIVEIRA. v ,

(Estava devidamente sellado).

i' -

EDITAL
Do ordem do sr. Prefeito, faço publico

que, pelo prazo da 30 dias, contados da
presente, data, se acha aberta concorren-
cia publica para a apresentação de pro-
Jectos de casas proletárias econômicas,
destinadas á habitação de uma sO faml-
lia.

Versara a concorrências
a) — Sobre typo tle moradia, compre»

hendendo dois eompartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmulta-
neamento de cozinha, refeitório o perma-
nencia diurna o dependências, destinada
a casal sem filhos. Devo a moradia pro*
Joctada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo, em duas outras de con-
dlçães análogas, mas de Ires e quatro
eompartlmontos habitavels, destinadas,
respectivamente, a casaes com filhos dd
um sexo ou do sexos dlfferentes.

1») — As casas projectadas devem sa-'isfazer fts prescrlpções dos paragrapho.'í.o a 15.0 do art. l.o e do art. 3.0 da
lei n. 498, de 14 do dezembro do 1900;
quando haja mais de um pavimento, serft
observado o Acto n. 900, de 17 de maio
lo 1916. Poderão os concorrentes apro--entar mais de um projecto; deverão an»
nexar a cada um delles o traçado dos Jar-
lins correspondentes fts zonas de recuo
3ventita.es, bem como o dos jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem uteis a
ioncepção offereclda.

c) — Devem os projectos satisfazer 0.3
quatro condições seguintes: — hygiene —
eommodidade — esthetica — economia.

d) — Doverão os concorrentes apro-
sentar:

l.o — As plantas, ínllias de medição
dèscriptivá e orçamento detalhado, comu
si se tratasse do contracto para construo-
ção real. Deverão fornecer as Indieaçõei
completas e necessárias, relativas aoi
accessos, annexos c. oaiializaci.es que. nã(
f.lr possível apresentar. Os preços unlta'
rios adaptados serão dados em lista 1
parte. As plantas serão na escala do 1
eentlm.ilros por metrn e representarão.
,ielo menos, ns planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, e pavimenteis, um cfirtl
longitudinal, frente principal, lateral •
posterior. Às alvoharias e nntros mato-:
riaes serão indicados com coros conven-
clonaes.

2.0 — Um memorial, tratando parti-
eularmentc:

dos materiaes «le construcçfto preennl-
zados;

das canalizações internas de agita pola-
vel e servida, da electricldade ou gaz;

do systoma do ventilação, bem como ds
disposição das Janellas o seu modo d.
funecionamonto;

das vantagens que pode nffereccr o sj'3*
tema' de cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento:
1.0 — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários do nrchiteeto;'
3.o — As despesas legaes de approva*

ção do planta ou outras de análoga pro-
venleneln.

f) — As plantas serão desenhadas cm
papel tela.

g) — E' permlttlda nos concorrentes a.
apresentação de quaesqüer outros do-
cumentos. além dos especificados», o que
possam julgar uteis ft. apreelação de sous
projectos.

h) — Não serft pcrmiltldn aos concor-
rentes tlãfetn-se a conhecer (salvo o caso
do planes realizados ou em via do exe-
cução), a não ser pela seguinte forma: —
os projectos e relatórios serão marcado»
por melo de divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sol,rescripto lacrado
com slnele, entregue Jtintn com os do-
cumentos e contendo nome e endereço do
autor ou autores dos projectos.

1) — Hayeríl tres prêmios a serem
conferidos r.eln jury que fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro de ,...|
3:000$000, o segundo de 2:000)000 o O
terceiro do 1:000!*000. Esles prêmios sô-
mente serão conferidos si forem apro-
sentados projectos de vnlor real. Serfi
concedida a tnl respeito no jury liberdade
plena, bem como a de repartir a totall-
dade ou parte da Importância global dos
prêmios, do modo por que julgar mais
-qiiitatlvo.'

j) — Apds a decisão do Jury, serfto
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
respondentes aos projectos premiados 8
proclamados os nomes dos laureados.

lt) — F.iicerrados os trabalhos do Jury,
todos os projectos serão expostos ao PU'
bllco, durante quinzo dias, em local i
hora anniincliidos pela imprensa.

1) — Reserva-se a Profeltura o dl»
relto de reproduzir e Imprimir os proje-
etos premiados, que calilrão por essa
forma no tlominlo publico.

m) — Finda a exposição, serão postof
ft disposição dos seus autores os proje*
etos não premiados. Ficarão olles de pro*'
prledade da Municipalidade. na form"
da condição antecedente, sl ntto foreits
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O aeto do participar no ce
so implica na aceoltação do pro*
especificado nas condições des*

Os projectos serão recebld'
ctorla Geral da Prefeitura, a-
ras do ultimo dia da ooner
setembro próximo futuro
bendo numero de ordem
sando recibo.

Direotoria Geral da 'I
nlclplo de S. Paulo, 11.
368.0 da fundação de S.
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A JÚNIOR
em fói*ma liquida) ¦

MANCJHAS
SARDAS
ESPINITAS
BTJGOSIDADE8

CRAVOS
VEItHU.I.niI)OES
COMTCIIÕES
TI.RITAÇ0158

CURA
FIUEIllAS
FEItlDAS
OASPA
PEIID.\ T>E CAHF.I.1,0

¦nMQRMp__M

DOKES
EGS5EMÁS
DAirrirnos
GOLPES

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
El.Y.IPEUAS
IVlTíAMMAÇÔFS

Sendo em fórmà liduida é de uso commodo e asseiado, serve para o banho para a bar_a e para os denles
A» renda em qualquer pharmaeia, barftearias e perjmnarias

———-—-———~—— - "'""

S_.CKK_;\KIA UA AGlUCUIiTURA,
COMMER.OIO E OBRAS PU-

BLICAS
Directorla dc Viação

i .Para appllcaçtlo aa tarifa movei nas

,'catradas do ten-o do concessão estadual,
observadas as disposições vigentes sobro

'a materln, devera ser considerado, no

corrente mez, o cambio do 13 (treze)
nholros por mil rfils.

1 S. Paulo, l.o do agosto de 1916.
Tlieophllo Sousa

Diroctor.

dl-
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Serviços de ealacão, pinturas, etc., do
casas

De ordem do sr. dr. P.etelto, faço pu-
blico que, nos termos do art. 18, para-
grapho unlco. do Acto 849, do 27 do ja-
noiro do 1010, nao dependo do plantas
approvadas, nem de alvará de licença, a

execução dos sorvl.03 do limpeza, cala-
¦__o, pintura, cmpapelamento, oto„ o po-
• 
.uenas roparacões no Interior dos edlfi-

Cios, ou no exterior dostea quando re-

cuados das vias publicas, desdo quo as re-

paracCcs não alterem na parte essencial
,i_ planta approvada ou o edifício construi-
do, Deve, porím, a execu.&o de taes sor-
'•vícos 

ser precedida do communicaQao &

ÍDirectorla 

do Obraa e Vlação, sob pena
I'-, multa do 20J000, ex-vi do art. 201, do

o acima mencionado.
I SSo consideradas partes csscnclaes cm
uma construcção, cm relação nos mini-
mos fixados nas leis munlcipaes, que nao
•podem ser alterados:

l.o — altura dos edifle'.'os;
i.o — altura do pe direito;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Praga
Faço publico que o guarda fiscal do

districto mandou recolhei' ao Deposito
Municipal, sito .1 rua do Gazometrò, por
Infraéçfio do artigo 15, da lei 1882, 1 ca-
valio balo, 1 burro c6r dc rato o 0 vaccas,
sendo 3 brancas d pretas, 2 pretas o 1
cOr de rato, que serão levados fi. praça no
dia 21 do corrente, fis 7 horas o meia,
próximo ft porta do Almoxarifado Muni-
clpnl, fi rua 25 do Março, sl não foreni
retirados pelos respectivos proprietários,
paga a importância da mula o das des-
pesas do Derpoaito.

Dlcctoria de Policia e Hyglene, 14 dc
agosto do 1916.

O Dlreotor,
A. Cosia.

3.o — espessura
4.o — superf-
6.0 — al'r*
6.0 -?

'.arlimentoa;

»-a;
.. das aberturas;

_,u suppressão do

, das sallenelfts.
Policia o Hyglene, 18 do

GYMNASIO DA .CAPITAD DO ESTADO
DE S. PAUXO

De ordom do exmo. sr. dr. Augusto
Freire da Silva, dlreotor deste Gymnasio,
faço publico que, nesta data, foram expo-
didos os boletins roferentes aos mezes
de Junho o julho próximos passados.

Havendo qualquer Irregularidade, na en-
irega dos mesmos, os interessados deve-
rão reclamai'.

Secretaria do Gymnasio da Capital, 9
do agosto de 1910.

O secretario,
Armando Pinto Ferreira.

O Director,
Alberto da Costa.

EDITAI» DE PRAÇA DA FAZENDA
SANTA CRUZ

O doutor Luciano Esteves dos Santos Ju-
nior, juiz de direito desta comarca de
Avaré, etc.
Faço saber aos quo o presento edital

virem, que o porteiro dos auditórios ha
dy trazer a publico pregão do venda o
lurcniatação a quem mais dér o maior
lanço offerecer. no dia dois de setembro
próximo futuro, logo apôs a audiência,
em frente A cadeia publica, o Immoyol
.seguinte: Fazenda "Santa Cruz", penbo-
rado a dona Antonia Augusta do Ama-
ral Pires, seus filhos e genro, para paga-
monto da acção executiva liypotnecàrla
quo lhes movem Junqueira Guimarães
Leitão o Companhia, a saber; A casa do
morada, construída de tijolos, assoalha-
da c forrada, com os respectivos moveis,

•avaliada por quatro contos do rfils
<4;000$000); os clncoenta commodos pa-
ra casa de colonos, em mau estado, a du-
«lentos mil reis cada um. avaliados por
dez contos de réis (10:000$000); a casa
liara engenho de canua. com os seus
utensílios o um motor dc quatro cavai-
los, tudo em mau estailo, avaliados per
de_ contos do reis (10:000.000); casa
com uma machlna "Amaral.", para bono-
ticlar café, tulha, um motor dè doze ca-
vallos, tudo em mau estado, luto 6, a tu
lha o a casa. avaliados por doze contos
de réis (12:OO0SOOO); Um paiol o tulha,
estragados, avaliados por dois contos do
réis (2:0005000); tres quadros de terre-
nos murados o pichados, avaliados por
der. contos dc réis (10:000.000); vinte al-
queires dc pasto fechado, a duzentos mil
réis o alqueire, avaliados por quatro con-
tos de réis (*i:00.0$000.- Uma represa do
ngua avaliada por doiti contos de rela
(2:000*5000); cento o clncoenta mil ca-
feeiros formados e do diversas edades,
com as respectivas terras, a mil e qul-
nhentos réis o pé, avaliados por duzoa-
tos e vinte cinco contos de réis 
(^25:000.000); setenta alqueires «5c ter-
ras mais ou menos, de primeira qualida-
de, a duzentos e cincooi.ta mil réis o al-
queli-e, avaliados por dczesele contos e
quinhentos mil réis (17:500$000); cem
alqueires dc terras, mais ou menos, de
segunda qualidade, em eommum, na fa-
zenda "Venturas", a cento e clncoenta
inil réis o alqueire, avaliados por quinze
contos de réis (lfi:000í000). Mil metros
mais ou menos de canos de ferro o depo-
sito dágua, avaliados por dois contos de
réis (2:000$000); quatro carretellas usa-
das, com os respectivos arreids, a duzen-
tos mil réis, avaliadas por oltocentos mil
réis (800$000); doze burros do carroça
bons, a duzentos mil réis. avaliados por
dois contos e quatrocentos mil réis
(2:400$000); quatorze animaes velhos,
sendo burros e eavallos, a cem mil réia
cada um, avaliados por um conto e qua-
trocentos mil réis (1;400$000); ü*cb vae-
cas, um boi e dois bezerros, avaliados en-
globndamento por trezentos mil réis
(300ÍOOO); mil e duzentos alqueires Ao
café colhidos, a dois mil e quinhentos
réis o alqueire, avaliados por tres con-
tos de réis (3:000$000); os fruetos de ca-
fé pendentes, calculados em oito mil ar-
robas; avaliados por vlnto e quatro con-
tos de réis (24:000$000), perfazendo o
total de trezentos e quarenta e cinco con-
tos e quatrocentos mil réis (345:400.000).
Essa fazenda tem as seguintes confron-
tações: Por um lado com Ernesto Bran-
co de Villicna. Marques Valle e Compa-
nhla, capitão Israel Pinto de Araujo No-
vacs, herdeiros de Ventura, coronel João
Baptista da Cruz, dona Bencdicta Cruz,
Carlos Pires de Almeida Mello, major
Alberto Arclianjo da Cruz, Joaquim RÒ-
drigues e Américo do tal, parte dividida
judicialmente e parte por dividir. E. para
que chosue ao conhecimento dos interos-
sados, mandei expedir o presente edital,
que serfi affíxado e publicado na fôrma
da lei. Dado c passado nesta cidade do
Avaré, aos onze de agosto do mil nova-
centos e dezeseis. Eu, Manuel Vieira da
Cunha, escrivão, subscrevi. — Luciano
Esteves dos Santos Júnior. (Estavam no-
vecentos réis de sollos estaduaes devida-
mente lniillli*',ndns>.

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S. PAULO

Edital do Convocação para o alistamento
mllllni*

DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente ,da Junta
do Alistamento Militar. Faz saber aos quo
o presento edital lerem ou delle tenham
conhecimento (jue, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta c, por-
tanto, convoca a todos os Jovens da eda-
do do vlnto annos., completos no anno pro-
xlmo passado, c domiciliados nesto muni-
ctplo, a virem se Inscrever, alô ao dia 15
do setembro do corronte anno, e bem as-
sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão inscrlptos nos rc-
glstos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do alista-
mento militar. — do 21 até 30 annos de
edade completos.

Convoca tambem todos os Interessados
a apresentarem, a bem do sous direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdado e dar as InformaçOos precisas a
esclarecer o juizo da Junta do Revisão que
tom de apurar esto alistamento.

A Junta funcclonarfi om todos os dias
úteis, na casa n. 335-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento do todos, manda
lavrar o presento edital, por mim feito c
assignado, rubricado pelo presidente, que
serfi affixado junto ao edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
te Justo Anselmo BlanchI.

S. Paulo, 15 de Julho de 1910.

Coronel Constantlno Xavier,
Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Oonstrncção do pttsselos

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do acto n. 709, de 14 de junho do 1915,
o dentro do prazo do 60 dias, Improroga-
veis, a contar do 22 do corrento mea, do-
verão os proprietários de casaa e terrenos
construir os necessários passeios atfi ft
largura do 3 metros, na rua Pamplona.
cm frento ft alameda Rio Claro, e nesta
até onde fonun oollocadas as guias, do-
vendo a, pavimentação aer feita com con-
creto do pedregulho, ecm argamassa de
cimento, cyHndrado com rolo plcotádo;
tondo traços para formar quadros d*
Om.SOx 0m,50.

No caso do serem construídos os pas
selos depois da terminação do prazi acl-
ma referido, deverão os Interessados com
munlcar Isso ft Prefeitura, afim de. veri
ficada a veracidade da commünicação. ser
fello o cancellamento do Imposto do 20
réis diários por metro linear do guias
assentadas, a contar da data da conclusüo
do serviço.

Esse Imposlo não comprehende os pas
solos construídos dentro do prazo de 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
larão & fiscalização municipal e As {«res-
crlpçíícs da Prefeitura relativas ao ma-
terlal quo deverá ser empregado e a
tudo o mais quo seja Julgado Indlspen-
savel fi. solidez e íi boa osthetlca doa pas*
selos, devendo para isso o eonstruetor dar
aviso A Directoria do Obras, com ante-
cedencia de 24 horas, afim de que selam
examinados e aeccilos os materiaes a em-
pregar, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o imposto,
como sl não tivessem sido construídos Os
proprietários são obrigado.» a mantel-os
cm bom estado do conservação, sob pena
do pagarem o referido Imposto.

Dlroctorla do Policia e Hyglene, 21 de
junho do 1910.

O director Interino,
José Gonzaga.

O dr. Manuel Polycarpo Moreira do Aze-
vedo Júnior, juiz do direito da 3.a vara
cível o commercial desta comarca da
capital.
Faz saber aos quo o presente odltal e

o sou conhecimento possa Interessar,, quo,
por parte da Companhia do Madeiras o
Carvão S. Sebastião, lho. íol dirigida a
petição do teflr seguinte: Exmo. sr. dr.
juiz do direito da 3.a vara cível o com-
merclal. Diz a "Companhia do Madpiras
e Carvão S. Sebastião", por seu advoga-
do sub-asslgnado, conforme proouração
junta, que, ontro os subscrlptoros das
suas acçOos, acham-se o sr. coronel Ar-
jinda do Castro, d. Aurora do Almeida
Teixeira do Carvalho, Mario Maciel Lei-
to, Dagoberto do Almeida o Silva. dr. Ma-
rio de Almeida o Silva, dr. Olavo Egr**
dio de Sousa Aranha, dr. Manuel Vlottl,
dr. J. F. de Mello Nogueira o dr. Alberto
Seabra. Acontece quo desses accionistas
os quatro uítimos deixaram do pagar
duas prcstaçfl&s daquellas acçOes o oa
seis primeiros deixaram de pagar todas,
tudo conformo consta, da rolação lnclu-
sa. Em taes condições, quer a supplican-
te usar do direito quo 6 facultado pela
disposição do art. 33 do dec. n. 434, d?
4 do Julho do 1891, fazendo vender om
leilão ditas acções, por conta o risco dos
suppllcadoH, para o que pode a v. exo.
so digne mandar Intimar os mesmos sup-
plicados por edital, que dcverft ser publl-
cado dez vezes, om duas folhas das do
maior circulação nesta capital, do accõr-
du com a referida disposição, o durante
o prazo do 30 dias, findo o qual serão ha-
vidos como notificados, para todos os
otreitos do art. citado e mais do art. 34
do mencionado dec, salvo pagando oa
suppllcndos as suas prestações, em atra-
so. dentro do dito prazo. Pena do revelia
e as mais da lcl. Assim. D. ao 4.o offl-
elo o A. E. R. D. S. Paulo. 15 do Ju-
lho do 1910. P. p., o advogado J. da Mat-
ta Cardlm. (Sellada devidamente). Dcn-
pacho: D. A. para conclusão. S. Paulo,
15—7—:01fi. Azevedo Júnior. Distribui*
ção: Ao 4.0 officlo. S. Paulo. 15—7— 910
Juvenal T. Ramos. Para quo cheguo ao
conhecimento do todos, mandei expedi*-
o presente, que serfi affixado c publicado
na fôrma da lei. S. Paulo. 17 do julho
do 1910. Eu, José B. Pinheiro da Silveira,
escrivão interino, o subscrevi. — Manuel
Polycarpo Moreira dc Azevedo Júnior.

MUTUALISWO
MUTUA PAULISTA

RUA ALVARES PENTEADO, 80
Fallccimcntò . , ,. ¦

2.a SERIE 
"; "'-'' ':ryj

Convido os associados da 2,a serie, que
não tlvorem deposito, a contribuírem eom
11$000, até ao dia 10 do corronte, para
formação do novo pecúlio, pelo íallccl-
mento do associado desta serie,, o sr.
Joaquim Vaz do Almeida-Moraes, de Bo-
tucatu*.

S. Paulo, 5 do agosto de 1916.-'

Dr. Alfredo Medeiros,
l.o secretario.

Pequenos annuncios
Acção entre amigos
A rifa da machlna 'Slngoi*, n. G-3-173CC,

fica transferida para o dia 10 dó sotom-
bro p. f.

18, Taulp. 13 • de agosto -de 1010.

Artigos para pinturas
Acabamos do receber grando stock om

artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, telas para pintura a óleo, tinta a olco
o aquarella, verniz seccativo "Courtrai",

fixativo, óleo do llnhaça, pincéis, tinta
nanklm, carvão o crayons. — BAZAH
DA GLORIA 

'•— Rua da Gloria, na. -*

o 10.

Advogados
Drs. Carlos de Moraes Andrade, Pedro

Motta o Elpldio Veiga advogam no eivai
o no crime. Acceltam causas-no intorlor
do Estado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (Casa
Michcl), 2,o andar, sala n. .1.

Externato Paulista
Rua Verldiana, 49

Diroctop: Professor PedroWollf
Curso do preparatórios para-admifsão
ás Escolas Normaos, Gyninasios, Mo-
dioina, Polj lochiiicà, Direito, Pliar-
macia, Odontologia, Còmmercio, etc.
Anlaa diurnas o nocturnas para - nm-
bos OBk_o_o8. ALiglit forneço passos do
100 róis aos alamnos desto Exlcrnulo

TAILLEUR
Querois vestir chie c elegante só na Casa
Amoroso. Executa sobre qualquer figuri-
no. Nosso acabamento 6 garantido; fei-
tio do vestido tallleur, corto do alfaiai.,
25$000. Fcltio dc vestidos phantasia, des-.
dc 12?O00. ';.'¦-: \

Especialidades em vestidos para sol-
rick c passeios. Visitem rate importante
estabelecimento. Secção dc chaptos, col-
lotes para senhoras o crianças. Rua Ma-
rechal Deodoro, 3C-A.

lilllll]
Gom escrlpiotio em sua residência

A*l"_'l-;.\MK ,s t,'Jt a.ijMios - ('òmprn c vou-
do moveis o Imuiovois oinpnjallinoj sul» iiypothooiin,
acceita iiiociiraeili» jfarn tomar conlu ilo prodlós,Afim do iilngal-os, proeoicr u conceitos » recebei
ílIllRUOlS.

Tom a vendít iilgimn prédios, Inclusive um .los
molborcs p.ilncios >l:i Avcnlil.-i 1'aullsln, bem como
illversas riizoiulns, scmln uniu do oiinr, do primeiraoiuein, no Trlnngulo .Minelin, com cíisn, para resi-.Icncla. Fcrrarln, .(iialro mil alqueires ilo Iciras dn
primeira qualidade, sondo l.ini illi innileiras do lcl
ii InveriindllS OÍ.IJO ilu campos, nalivo.i para criar,
do S a 4 mil ruins, 500 vni-cns paiidim o conto e
iBiiliis para dar criii, conto o poiieps poros,4 carros
com n lespectlva boiada o nriuidi-1 ipioiliis lio aguus
em ilidcreiilcs logares pnrn tocar cucr^in .Icclricn.

1'ara mais iiiformaçõos
Travessa Particular da Travessa Muni/, dc
Sousa, n. d - - (Cnmbucy) - - SÃO PAULO

AVICULTURA
CKOCADK1I.AS K CílIADÊlRÁS

"COV/IO"
As mais procuradas. 1'remiadiis com Crsndo Pro-

mio «lo Honra nn l-;ipiisi<,.«t'i Paulista de Avicullurn,
«-m ••'.">—7—.in*. 1'oçtiin piospeetos a li Coriiln. Mia
Quintino liooiijfiivn, ii. 4. Jolophono, E43.

Acçao entre amigos
A rifa dc um espelho de crystal, nue

devia correr no dialG do corrente, fica
transferida para o dia IC do setembro
pioximo. ..

APPAUEUIOS para. janU-ir, maia porcol-
laua, decorados cora ouro, louça in-

gloza, a 8o' o looooo, idem, para ch.t c
café a 3o*, na liquidação do Bandeirante,
íl rua do S. João 87.

CtUCAIVAS 
do Rrariito branco, inglez, pnra

enfé, dnzia.8'5oo o ál; idem, pnra clin,
a 7*, pratos a V, lorrinai a 5", bules nnra
cha o cafó a _*, idom, leiteiras o assuca-
reiroa a 2 5oo : na liquidação do Bandei*
rnnte. rua do fi. João,-87. ¦

COPOS 
para.cbojiB, 23 a duzia;. idem,

forma barril, a 3'; idom, com pé a 5;
cálices a 8', fructoirae a 2i5oo, estojos
pnra mesa, tres peçns dc* metal, por i'-; na
liquidação ilo Baiuloirantc, riift S. João, 87.

AVISOS RELIGIOSO

| MARMORAMà C&RRARA jj
4 Tainulo», «:»re«pl.«_;«K, crases, i»
4 «-¦taluiiN, eír. »
«2 Trtçoa razoáveis t ttalalho QítrantidÔ, sob en- W*
«f coiumenda — Snvtair.-sc desenhos jfr
4 attcndéin-st ytàidos do interior .$-
4 S. PAVl.O-Rm 7 ile Abril, S.1 t 27-'Icl.!-lOU tt
4( SAürOS-1'llial, R. S. Vranciaco, 11G— Tel. SM »
_j t»
ttvt{*9,$9V9'aJ%Í9'èí**1r9f*9>*i*+**9'a\

1). VXCENTHÍA DE S. QUEIBÜZ
AKANIÍA

Olavo Egydio dc Sousa Aranha c filhos,
Francisco A. dn Sousa Queiroz e família,
Antônio Egydlo dc Sousa Aranha e faini-
lia agradecem as pessoas (íuo comparece-
ram ao enterro do

_tI!_í«€K»H.S
VcJMlc-so pnr pioço ilo ocoasiüu ;
Um «loiiblc-pluicton, Impodo, 2'. 7/J», novo, cot

marrou, capoto anicric-iiio, illwninaçfio compltla. —

Novo livro escolar
«Pequenos trechos»

de Qçtavlanò dc Mello, para leitura sup-
liltmcntai* nas classes ndeanladas do cnr-
so preliminar. Dò muita utilidade nos
cursos noetijrnoB.

Approvado pelo governo e adoptado
nas escolas e grupos do Estado de S.
Taulo.

Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato
Grande stock

hI1M tf C.
Caixa, 44 - S. Paulo

Dá-se qualquer quantia com garantia;
dn liypolheca de prédios nesta capital a
em Santos. ,,.

Juros módicos, condlçOcs vantajosas,
Não se acceltam intei-inedlarlos.
Trata-sa na rua da Quitanda, n. 2 (Casa

Michcl), 2.0 andar, sala n. 1.

rmQÍT>%em$**<*Kw9Vm~9
§ PRESERVATIVO Qm V. 

*

n.nnv.ln.  . • «K$0<_MlS

d Ao Boticão Universal •
§ Rna 15 ie HoYGm.ro, 1 8•St®0eMft*3«M9NMH
~RIOS 

DE DINHEIRO!
Fortunu jKirt» todos! O mysterio piloto

graplilco! Novidaiie ECiiSRCional! Os nior»
los que í-csnscltam!

Mnnllopliotoinaglc ú umu machina prl-»
vilcgiada da casa G. Conti e Comp., do'
Rio de Janeiro, quo faz pliotographlas
que cantam, riem,.' abrem e fecham a
hecea e os ollios eomo unia pessoa cm
carne e osso. Novidade cstrabillante! Em
uma semana, com o emprego de um pe-
quem» capital de 705000 ganham-se ....:
430f000. A maior opportúuidado nara so
iránhar dinheiro! Urna r-rlan«;a poderá
executar o trabalho com a máxima íacili-i
dade. Manda-se amostra da photogra-
phiii, livro do, porte do correio, mediante
remessa do r,$000. Com esta machina faz-
se fortuna com rapidez.

Agente geral para o Estado de S.j
Paulo: Viccutc Innccco. — nua S, Anto-i
nio, 21-A (sobrado). S. Paulo.

Pedidos aos editores PATEONOSIKO
IiUIÃOS, CRUZEIRO; ou aos doposlta-
rios l)i:i'«AT"& COÍ1I*., rua rt.; S. Bento,
n. 21, S. PADTiÓ.

Desconto aos revendedores.

ATTENCÀO«*
AJ/JX} NEGOCIO

Eíizt-niía do criar, contendo 1.500 al-
quoir.es, mais ou menos*. SOO alqueires em
pnstavias, mais ou judios, o resto cm

,,..„.,,,., ,,, „.....,.,.  raattas, 5 nascentes de boas acuas para
VA-rncr Ililpcrt A Oomp., S. IWo, m» <Ic fj. Uen- 0 ^a^o. Pastarlas: .Taragufl, catingueiro

ttjt% As*. Aa Aa. A\* Aa. A\ «_& _#_> Aa. 9 Am. Mb. Aa. Ah.4
4FABR Bilvi-Vnif^liE KS'ffEI»A

A±Am,A*\AkM* ?
?Modelos iiotos o c.ipricliOFos — Conslracçüo osoiorada — Pjcços scra compo.

Irrncin. — Accfilnm-so cncommenH.13 pnra o interior — Venda do oblcctos par»

ffieaisTo of^fâoSSÍ.. Rui Brigadeiro Tobias, 77 ^
11 -iii 11 -- , 1 ¦ 11 I —aa f"*1

Congresso dos Democráticos Carnavalescos

Io, 11. 10. — Cnlxn, IU

OFAHADOK 
vencerá qualquer çilfor-

niidadc, clironlea ou aguda, cm pou-
co tempo, sendo usado como nós manda-
mos. O FAKADpR, apjiaicllio sclentlfico,
approvado'iior grandes suminldadcs iuc-
íUcas,.eonslltiuj. (a. Jjtóípculica mais ra-
clonal, que c a cura pela osigchapio «lo
sangue.

PAETEIRA
Vim.*. . f.tr.li» do Andrade í'iici.«'iredo,

psrlcira diplomada pelu Ksonln «lo íliftnn.-iciii .Io S
Jí.ulo, cx- Inlcnia da Mn.toini.lmlc desta cnnlln'. At-
ten-lo a clianiados a (iiialipiof nora. •¦¦-¦¦
consultório: ruu Roiiorál « sorio, r.o.

Rcsldòncltt
rclcplu, 5.2M.

1). VIOENT1NA DB SOUSA QUEIROZ
AH ANITA

0 llies testemunharam o seu pesar c con-
vldani aos seus amlfos e parentes para a
missa do 7.0 dia, quo será rezada As novo
horas da manhã, quinta-feira, 17 do cor-
rente, na egreja de S. Bento, pelo que
desde Jil so confessam agradecidos.

Pensão Brasileira
Uc-llsíirla Ribeiro conimmiicii nos sons Ir051107.cs ipic
tinnsfcrlu o sou oílaucleeiniento pnra nm Rrnnilo
prod'.-> 110 centro da cidade, junto ao largo da Kò,a
rua do (Janta, 'riicrcza., 2.', omlo conliiiun a rccclicr
hospcilos (liados o pensionistas ilo mez, bom como

1> fa fornecer comida a domicilio 
RATOS rio porcollnna branca, do Li-
mofcos, (luzia J8-; idom, chioaras para

clií, porcnjlnun, a 14*, (luzia: serviços do
ciiii o cafúí porcollana om ci)ros a 5o'; i«|lcm,
Fnyencp, 0111 eíjics, para caiu, 15 poças por
Í5i>: nu liquiilnção do jinndoirante, rim São
João 87.

capim, fino e outros capins, 400 cabeijcis
«le gado, rasa caracu' o zebu'. 330 capa-
dos do engorda, 70 de criar, 12 éguas o
potrancas, 3 eavallos de custeio, 30 cai*-
neiros o cabeças. 1 roça de milho do 50 al-
queires do terra," para engorda dos por-
cos, casa para administrador! 3 casas du-
pias para empregados, 2 paiúes para mi-
lho, 1 chiqueirão pau a pique, contendo 10
alqueires pnra criar porcos, 4 manguei-
rões para gado, 1 Idem com rancho para
tirar leite, 3 mangueiras; 7 horas de trem
da. capital, linha Paulista. Tres trens dia-
rios para a capital, tres horas de troly da
estaco. Preço 85:000.000. Entender-se
com o proprietário, C. C. Kenley, cm
Nova Odessn. linha Taulista, o com P. C.
c.II. Eenlcy, em Santa Maria, Estado Ao
fí. Paulo. . ,

Assemblea Geral
Do ordem (lo sr. prosidento süo

convidados os sr.°. sócios a comparo-
corem om a sedo social, á rua da Qai-
landa, n, C, sobrado, 2.o andar, no dia
20 do corrento, As JO horas, afim do
tomarem parto r.a assomlilca geral ox-
traordinaria para a eleição do alguns
cargos vagos na dirootoria.

S. Paulo -Agosto do 1916.
0 socretano,

AGVEA.

Some Ustia Casea

s novas
Catlii**'iL*iro roxo, legitimo, sacco du 200

litros, 5.U00. C.bello do negro, sacco de
200 litros, 1G.0Ò0; jaragufi. gormlhação
garantida, puro de cacho, sacco dc 200 11-
tros, 7SC00. Pedido, ao anllgo e afamado
fornecedor Joso Mnrcellinn do Agnellos —
r.inlin Moirvana — Rstiiqüo de Restinga:

Avisos Commerciaes
prii.-P —,,.— 1 1 mmmamxmt -nn---» ¦ __¦ i.i. .—,..-.. ,m\mt m

taliaÉla Central ile Armazéns taes
Assemblea Seral Ordinária

Convido os srs. Accionistas para comparecerem á Assemblea Ge*
ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 horas, na sóde social á rua 15 dc Novembro, 161,
sobrado, afim dc tomarem conhecimento e resolverem sobre o relatório
c contas referentes ao ultimo exercício c bem como elegerem os
membros do Conselho Fiscal.

Ficam & disposição dos srs. Accionistas, cm nosso Escriptorio, os
documentos a que se refere o art. 147 do Decreto u. 434 de 4 de
julho de 1891.

Santos, 10 de agosto de 1916.
Conde de Prates,

Presidente.

«EMENTES DK GAP1SÍ, novas, do gor-f^minação garantida, vondom-so: "Catin-

guciro üoxo" a »8õ0t o "JaragiuV1, do ca-
clio, a »G50, o kilo, òiísaccado, a | dinheiro
Podidos a Manuol Eduardo Ferreira,- esta*
ção do Jussara.
ffiSERVIÇOS para clift e café, turra cotta™ 

ingiezes, 4 peçaB por 15 ; louça es*
raaltada para cozinha; fôrmas para doces o
empadas; talheres. Tudo pelo custo e ahai-
xo do custo, na liqiüdaçilo do Bandeirante,
rua do S. João, 87. :

AHIUIC10S
Externato Motta
Dirigido pela. <lr. Árllmr Moita Jnnlor,

que conta com n collaboraíjão dc ollo «113-
Unctos professores, prepara alnmnog pn-
ra oa exnmcB (lo admissão fis escolas nor-
maes o todas as escolas superiores.

Os progriinuuas officiaes sio • rigorosa-
mente observados.

RUA J.VGUARIBIi_ 72 •— S.-PAlJXO
_T_KC_ra5í3_?Íf_1IC(_BJ*a

O Maravilliono c Simples "GeU-If"

Nunca Falha em Remover Qualquer
Callo Com a Maior Facilidade.

So tendes soífrido ha annos, com
Uni callo por cima de outro, pro-
curando acabaí-os por melo do un-
guenlou qua irritam a pelle, At

St~Z~-7 BÍfHHR*i' **-"' V I
rfoxS~7 . BJD^B.VuJjA' \

"Vem itvtçMa, Josí, e vá esmo too fa;il o
snaraYÍtbo.umento GeU-It": ctiov *

un callo!'
cintas (lue pegam nas meias, 0'í
aladuras e cmplastros quo fazem
um embrulho dos pés, usand * a-
valhas o tesouras, então expcrl-
mental "Gcts-It" apenas tuna vea
o vercls como o callo deacascarS.
"como urna casca de banana." E'
simplenicnte inar.-vvllhoso. "Gets-
¦JV 6 o novo meio pari», remover
callos sem dOr, 6 appll«*ado om dois
seirundos, nunca dóo n m Irrita v.
poile. Nada liara fa7er pressão
eobre o callo. Nunca -.alhr. "Gets-
It" «3'a maior cura para ca loa con-
liecida. Milhões de frascos do
"aels-It" sSo vendiii-c annualmcnte.
Abandone oa velhos renicdios o_pelo
menos uma. vez experimente "GetB-
lt." Para callos, verrugus o cal-

Faíirfcado por K. I»awrcneo & Co.,
Chicago, Illinois, TJ. '.& A. A* venda
em todas aa .romarias e pliari
maclae,

Depositários goraes:
Granado & Cia. Ei o de -Janeiro
Barroso Soares & Cia. S. Paulo

AG PUBLICO!
Os fabricantes do Grande Depu*ativo do San- í

gtu ELIXIR DE NOGUEIRA, do Phar.
maecutico Joüo da Silva Silveira, avisam
que, apesar da actual crise, não tnigmentaram o
preço do referido preparado, não havendo rasão
para o publico compral-o por preço mala tíevodo
do que o seu antigo custo. ¦"¦

t_Tm livro util
Gratuitamente dado aos nossos leitores

fluem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível. receberS

cela 7olia do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, coma
BRINDE, um livro, onde se encontra cxnlicada detalhadamente a maneira de conser
a-uir pelo' hypno-nugnetismo a Saúde, a Riqueza c a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aoí
outros as mai« chronicas enfermidades, o vicio da embriáguer, etc., etc.

Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, eomo.
inspirar o amor. ¦...-. -, ... ,

Os paes de familia, os commcrciantes. os emçregados. os tormados, os militares,
os sacerdotes, cm fim, todos os homens, seja qual for a sua posIçSo social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para 6

porte do precioso Üvro. ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes»
o. 29 — Botafogo. Rio de Janeiro, e rece.creis o nosso brinde gratuito.; .

NOME .......

RESIDÊNCIA

i» _.•>..-•• • »• .¦¦•: •* í ÍJ t*i ixi

• »r ••-»¦ r.

FÂBELO PUftO DE TRIGO
Para manter o gado era boa saütle, dac ao mesmo farelo
|»U1'0 = O fardo dc trigo, quando 6 'filtro, é um
optimo alimento, nutritivo, refrescante e tambom é mais
evoiiomico == O seu preço 6 o anais uara.o de
=z_2^___=r___==_: uiialqucr outra foragem  ... r=_r:

is£«". "WIOIMHO SANTISTA,,
RUA líE Sa BENTO, «i-A -- 8Í PAULO

Vende unicamente FARIüLO PURO

•m

l{nipresa*Boutli American Toar

Cav* ÁJMfove Witmie

! 
-. 
/¦'"

Ií

Grando Companhia Italiana do Opo-
rotas organisada o dirigida polo

do qua fazem parto os distinetos artistas: ÍTALO BEltTINÍ, PINA G10AXA.
Giuliotta Costi o Maria I.uisa, Gioana ES'1'liE'A - i.u foira, 2,-1 do agosto do 191G

Com uma das melhoros peças do seu escolhido o variado reportorio
ELENCO: — Director artístico, Cav. Ettoro Titule; primeiras damas, Tina

Gioana, (jiuletta Cesti, Maria I.ulza Gioana; Nlldo Dc Í.Iicliieli; soprano lyrico,
Blanoá Vasi; caracteristloa, Angelina ltubile; scsuiidás damaíi, Maria De Maria,
Margarida Ciprandl, Maria Ulorilano. — Primeiro aclor cômico Italu IleVlIni;
tonores, Ciprandi Cario c Ângelo Cavestrl; segundo aclor cômico, Alíredo Do-Tor-
rc; primeiro característico, Pompeo 1'ompei; segundos actores, Mattioll Gluseppe,
L. Goltardi c Salvàtoro Prestipino. — Maestro concertador e director de orclics-
tra, Luigi líols-, — Director de bailo, Constantlno Romano, — Primeiras balldri-
nas, Vlttorlna e Ovidia Tarnaghi. — 1(1 bailarinas o -10 corlstas. •— Machinlstas,
Vincenzo Guerra o Arturo Belli. — Electriclsía, fjlrio Vezzelli. — Cheio do Buur-
da roupa, Iíiglii Antônio. — Secretario da companhia, Edólbérío Manes.

REPERTÓRIO :— Pecas novas: 11 giomo ilu H. \riilcnliiio, ta Ãüccliesh (lcl
I Tiibariii, Addio «ioviue/.zii, La ninrnueza dc Chicago, Ijii Donlnc, Mudamu
cllc, Vila íiuia, Clncmaslai*, Icttu, La Blgnorlna nila inoglie, La siguorina'ro soldi, Lu ílgila do Figaro, II blglletto d'nllogio, Simguc polaco, La venero

;s, — Reprises: Torcndor, I snltlnibanelil, Siintarclllnu, Conde dc Liixcmbur-
-, Geislia, Ln vcdoia alegre, L'amoro dc zingaro, Suzi, La plccola nnilcii,
íce scalza, Custa Siizamia, .Sangue d'ai-tistn, La poupúc, Boccnclõ, II ven-

iiccclli, Esfiiolii d'nmòi'0. ORCHESTB.1i DK SO PROFESSORES
¦•CAFÉ' UNIÃO" (rua dc S. Bento), ucliá-SO aberta unia ASfJIGNATCRA

RE'CIT.-1S da Companhia A'ltnlc, com pecas novas o cm primeira re-
.10.'OS DE ASS1GNAUTHA: -- Frisas o camaretes, S76$000; fauleils,

Pregos avulsos: Frisas o camarotes. 305000; fauleils, C$000; cadel-
, Talerins, 15000,;

pT

Theatro AP0LL0
IXua D. Joaé de Barros, n. 8

— EMPRESA PASCHOAIÍ SEGRETO —

GRANDE COMPAGNIA DIAJjETTALE E
DI PROSA I*: MUSICA "CITTA' DI

MILANO" ¦•
Dlrcttoro próprio'...rio: Cario Nimziata

Anijiiliilstratorc: Umberto Cnló

Amnnhií - d.a-foira, IC do agosto - Amanha
Estrfia com a primeira representação

da bella opereta em 2 actos:

LA BELLA DEL MARÉ
e o drama em 2 actos:

A SANTA LÚCIA
Escolhida orchestra sob a batuta do

maestro GIUSEPPE BONDONI.
Quinta-feira — ADDIO MIA BELLA

NAPOLI.
Especláculos punuiienle familiares

Preços populares — Frisas, 15?000;
Camarotes, 12?000; Poltronas de l.a,
3?000; Poltronas de 2.a, 2?000; Cadeiras,
1?D00; Geral, 1$000.

Os bilhetes á venda no Café Cuarany,
daa 10 as 17. horas, e depois na bilheteria
do theatro.

THEATRO 8. J0SE'
Eiitiircwn J«sc liUiircIro

Tournóo Arlistica da rainha do
TE* A WSF4ÍUMESM&

FÁTIMA «ÍRIS
Hoje — 3.a-feiru, 1!» dc agosto,'dc 1910

A's 8 3|4-' da noite
GRANDE EXITO DE 

'FÁTIMA 
MIRIS

Programma — Primeira parte: :— l.o,
Ouverturo pela orchestra; 2.0 marcha
FÁTIMA; 3.o, lima aventura em Florença
(canção italiana); 4.o, grandiosa novida-
de.

Extrondosd grande exilo mundial de
FÁTIMA MIRIS, a preciosa opereta em
2 actos e 4 quadros, do reputado maestro
FRAN52 LEHAR, arranjo feito por FA-
T1MA MIRIS — A VIUVA ALEGRE.

Segunda parte: l.o Ouverturo, pela or-
chestrá; 2.o, o 2.o acto da opereta A
VIUVA ALEGRE.

Terceira parte, l.o, ouverture pela or-
chestra — Parls-Conccrt.

Tres horas do espectacuio, luxúóslssl-
ma mlse-en-sccne. Sempre FÁTIMA MI-
ris, ultimas novidades.
Pregos das localidades: Frisas, 2G$; ca-
marotes, 20$; cadeiras, B$; amphítheatro,
3$; balcões, 2$; galerias numeradas,

1{500; geraes,' 1.000
Domingo" ¦ "M.VriNE'E

THEATRO MUNICIPAL
Ctynttesttlonarloi WAMEK IttOCClíl

TÉMPÕRADil OFFICIAL OE 1916
Sob a fiscalização da exma. çommissão directora do Tlieatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

UU. L.TJCIEJSI GÜIT^Y
HOJTE - 15 dc ag-OBti»

ás 2L horas

5.ii recita «Ie agHlguaiurf.

- IfiOJE
m*me9*m9mmm*9*.^mek9m*imà>mm^

__, ___. tamammtBSDmmttn M iHJliainnT MMBWÉBBÍ BEBEBBM3H '
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Piooo nuuvollo en 3 aetos do M. DAW0 MC0DE'ML
MR. LUCIEN GülTRY jouèra le rOle d'ANAT0LE

2^L

Íris Theatro
Companhia Clncniatoariipliicu Brasllolr.*»)

HOJE—Tcrcu-fclrn, 15 do agosto—HOJE
Brllhanto "soiréc" da moda

Um romance policial do gênero com*
pletamento novo, constitue hoje o nosso'
programma n. GIO.

O XNEGRO
OU

Os bilhetes acham-se a tenda no Café Guarany das 10 ás 17 horas e depois na bilheteria üo tlieatro

Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para
...-." ..... a Companhia Lyrica Italiana, das 15 ás 17 horas ¦ j

Grande dranui de aventuras, dc enredo
novo. A mulher heróica, «jue so bate con-í
tra a "Quadrilha Mysteriosa". Drama Ai
seducGão, em que lia scenas magníficas,
pela sua sensação e pelo seu intrincado
enredo. Bella producção da fabrica "Gaii"

mont", em 6 longos actos.
Completa este programma o film de

actualidades

ODE02. ACTUALIDADES N, Í9. -.

... ... '*%'•$*,;,-| ym-$$m MUTILADO
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.v jtBAjT^I^ADO RS. . . . . l.OO
Maiifeío para emissão dc um empréstimo dc Rs. 800:Ò00$0Ò0, cm obrigação ao portador - debentures, nos termos do Deo. 177-A de 15 do setembro de W(W8,000 OBRIGAÇÕES 00 VALOR NOMINAL 0E RS. IQÜP0 CAPA UMA - Typo de emissão, 90 o)0 - Juros annuaes, 8 ojo - RESGATE POR SORTEIOS He, m 25 ANNOS

A Companhia Luz e Força "Tatuhy" é uma Sociedade Anonyma,com o capital de rs. i.ooo :ooo,fooo, dividido em dez mil acções integradas
do valor nominal dc rs. ioo^ooo cada uma, já admittidas á negociação ecotação offieiaes na Bolsa de S. Paulo.

A Companhia Luz e Força "Tatuhy", tendo observado todas as dis-
posições legaes que regulam a organização das Sociedades Anonymas,coiistitiiiu-sc por escripturas publicas, de 25 dc fevereiro c 1.0 de marçode 1915, em notas do 8.0 tabellião desta Capital, c approvott seus estatu-tos, que, inclusos aos demais actos de sua constituição, foram publica-dos no Diário Officiai", do Estado de S. Paulo, sob numero 52, de 12de março de 1915, archivados no Registo Geral de Hypolhccas de Ta-tuliy, em 4 dc março dc 1915. ,

A Companhia-Luz e Força "Tatuhy" tem sua sede e foro na cidadedc latuhy, deste Estado de S. Paulo, e tem por fim, não só a exploraçãode fornecimento de energia e luz electrica para serviços públicos e parti-ciliares, na cidade e municipio de Tatuhy, exploração essa que é garanti-da por uma concessão da Câmara Municipal daquelle municipio, peloprazo de 20 annos, como o commercio de artigos de electricidade.
A Companhia Luz e Força "Tatuhy" tem seus estatutos devidamen-te approvados e ainda não os sujeitou a reformas ou alterações.

_ O grande desenvolvimento das industrias no municipio de Tatuhye circunivizinhos, tributários da Companhia, obriga a fazer novas instai-laçpes, para o que se torna necessário o lançamento do presente cm-
prestimo, que foi autorizado por assembléa geral extraordinária, de 10dc julho do corrente anno, cuja acta foi publicada no "Diário Officiai"de 12 do referido mez, e 110 "Correio Paulistano", de 5 de agosto correntee devidamente registada e archivada na Tunta Commercial, sob 11. 2.644,e 110 Registo Geral de Hypothecas dc Tatuhy, sob numero 1.127, do
protocollo A. • ¦ ;

A Companhia Luz e Força "Tatuhy" não etnittiti nenhum empresti-1110 por debentures, anteriormente. ;
A Companhia Luz e Força "Tatuhy" lança, pois, publica emissão deum empréstimo de rs. 8oo:ooo$ooo, em obrigações ao poitador-debenlu-res, emittidas ua. conformidade do dec. 177-A, de 15 de setembro dc 1893.A emissão é de 8 mil obrigações ao portador-debentures, do valornominal de ioafooo cada uma, ao typo dc 90 o|o, c vencerão os juros an-uuacs de 8 ojo, pago-; em prestações dc 4 o|o, venciveis em 31 de janeiro

e 31 de julho de cada anno, até final resgate, que, por sorteio annual, se-ra leito no prazo de 25 annos, a começar de 31 de julho de 1917. Para at-tender aos serviços do empréstimo, juros e amortizações, a Companhiadestina e reserva de suas rendas a quantia fixa annual de 90 contos,ílcando-lhe, entretanto, facultado o resgate integral do empréstimo deuma so vez ou em maiores parcellas do que lhe permitta a annuidadc fi-xada. A Companhia tem o seu activo actual de rs. 1.249 »4io$07o e seu
passivo e de rs. i2S:734$8oo, sendo, portanto, bastante solido o seu esta-cio tinanceiro; e, sua renda annual attinge presentemente i8o:ooo$ooo,com tendência a crescer todos os dias.

A Companhia dá em plena e gerai garantia do empréstimo, oraeinittulo, seu capita , juros, amortizações e mais responsabilidades em or-ciem a que, em todos os casos, as obrigações ora emittidas tenham ex-clusivo privilegio preferencial sobre quaesquer dividas ou obrigações
presentes e futuras, dá, em primeira e especial hypotheca, todo o seuconstante de seu contracto de concessão c privilegio para o fornecimentode força e luz clcctncas, na cidade e municipio de Tatuhy, e de toda asua bem installada rede electrica, usina, hydro-electrica, linha de trans-missão e de todo o acervo seguinte:

IMMOVEIS E OBRAS HYDRAULICAS
§ 1.0) Duas sortes de terras cortadas pelo rio Sorocaba, deste Estado,situadas no município, comarca e freguezia de Tietê, parte encravada naantiga fazenda Victoria, com as seguintes confrontações e caracteristt-cos: — contem a sorte situada á margem esquerda do rio Sorocaba oiten-ta mil e quarenta braças quadradas, com as seguintes divisas: partindodetim ponto em recta num paredão de pedra até á represa; dahi a se-

guir pelo canal da represa até ao reservatório da turbina e dahi seguiu-do por seu vertedor ate encontrar o rio Sorocaba, cuja linha acompanhaate encontrar uma cerca de pau a pique; desse ponto por essa cerca atéencontrar uma alameda de bambus e por essa alameda afora, sempreseguindo, ate encontrar o pomar da fazenda, cuja linha segue, em recta,ate ao ponto em que faz quadra com uma linha, que, partindo do terrenoem aberto, vai ter ao ponto inicial no paredão de pedra.Contem a sorte situada á margem direita do rio Sorocaba sessentae seis mil e cento e cincoenta braças quadradas, com as seguintes divi-sas: — partindo de um ponto na estrada que vai de Tietê a Tatuhy,

e seguindo a estrada ate encontrar a ponte sobre o rio Sorocaba; dahi
pelo no acima, e sempre pelo rio acima, até um ponto em quadra, deonde parte uma linha dc sessenta braças, dividindo, nessa parte, comterra de Santos Rampini, e do ponto terminal dessa linha t m quadra poruma recta de cinzentas e vinte e nove braças, sempre dividindo com ter-ras do mesmo, ate encontrar o ponto inicial na estrada referida, soniman-do as duas sortes de terra uma área de cento e cincoenta e niia-ro mil ecento e quarenta e nove bnças quadradas, e confrontando, ila sua tota-lidade, com terras de propriedade de Manuel Guedes Pinto de Mello e deSant03 Ramptni;

2.0) todas as obras dc arte c bemfcitorias existentes ias ditas terrase destinadas ao aproveitamento da força hydratilica geradora de electri-cidade.taes como: a casa dc usina, onde se acham assentados todos osmachinismos_destinados aquelle fim; a barragem em alvenariaS:dc nedrá«uma extensão de cento e dezeseis metros; o canal aberto na ròtóha comum desenvolvimento de duzentos metros; tres comportas .-ii.^-usverteaores, casas para empregados e camaradas.
MACHINISMOS

l.o) Todos os modernos apparelhos e machin.smos, não só ex,tes na casa ja usina como no almoxarifado e dependências da Empres,taes como: duas turbinas gêmeas, cada uma com a força de 680 H Preguladores automáticos systema Woith, quadros de distribuição, trans-formadores da alta voltngcm, a rede de transmissão da Usina para Ta-tuhy e da distribuição telephonica destinada aos usos da Empresa e to-dos os mais apparelhos e màchinismos adaptados a esse fim-2.0) a estação distribuidora situada na cidade c freguezia de Tatuhyno largo de S Martinho, composta.de uma casa de sobrado, com um sóandar, e mais bemfcitorias, accessorios e pertences.A inscripção provisória dos bens dados cm hypotheca foi feita em
7 do corrente mez, sob n. 2, do livro n. 1, do Registo Gera! de Hypothe-cas de Tatuhy. J'

A subscripção publica é aberta ás 12 horas e encerrada ás 120»; dodia iõ cio corrente, 110 escriptorio Luiz Antônio de Sousa, á rua Mvares1 enteado, n. 43, onde, até setembro, serão feitas as entradas do capitalsubscnpto, contra a entrega de cautelas provisórias das obrigações emit-tidas. °

%.

Fanlcí>5 *^ cie agosto de 191®

oificáal,
O presidente da Companhia, Manuel

LUIZ ANTÔNIO
Guedes Pinto de Mello
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©mos l ESffistSsf i < À-r/ihrfr/A SALAS NO CENTRO
O-RAZAS

Completo sortimento de pertences para automóveis
Bfrecqs sem concorrencèa ¦——¦¦.

Rna Barão de itapetininga, 33 -- Telephone, 1,518

GRANEBE FABRICA
Tenho cm stock typos variados e modernos, não temendo concor-
rencia em preços — Grande sortimento de sola3. giz, tacos, etc.

Attendem-se pedidos do interior

BLOIS
RUA DOS GUSMÕES. 49 « S. Paulo - Telephone, 1.894

Especialidade em tumulos de
mármore e granito polido ou
tosco. Preços sem competência

-«-
-Kxjioslcôo pcrmnuciilc ¦

Rua Barão de Itanetinlnp, 40
OlflrlnnH o Itarrlpiorio:= Rua Paula Sousa, 85 ==

¦ 
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a.A^LaZ JL A Á A i. 1 JL J
Attencão

Um professor con*. longa pratica cns!-
nr. theorlca e pratlcamento allemão, fran-
ce-., Inglez, adllimetica commercial eoscrlpturnçílo mercantil. Preços modi-"os o optimns referencias. Dirlglr-so a(lustavo Lutz, travessa do Quartel, !)-B.
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Extraeções ás segundas e quintas-feirassob a fisealizaeão do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
.Sexta-feira, fl§ 

™" ""^

•3
ÍP058 4$500

Ordem das extraooões om agosto

688
089
690
Cfll

m/i Dia

18 de agosto
25 n ,,29 „ „

Sexta-feira
Torça-foira
Sexta-feira
Torça»»feir'á

Prêmio maior

50:000^000
20:000 < 000
40:000$000
15:ÜO0«00O '

Preço do
bilhete

4$500
15800
3S600
15000

Quarta-íolra, 6 de setembro, grande Loteria commemoratlva daIndependência do Brasil BBfiO:0&mo&o em dois grandes
prêmios de &®.0&Q$MJ>0 cada um - Por 4$000

Os pedidos do interior, aeoinpa.riiiai.03 da respectiva Importância •mais a quantia necessária para o porte do correio, devera «er dirjgldoiloa Agentes Qerae3i '
Jullo Antunes de Abreu e Comp. —. nua Direita, 89 1*4 Caixa. 177—• 3. Paulo.
J. Azevedo e Comp, — Caea Dollvac-s <•, nua Direita, 10 m. Caixa, 28

tí, l ílU IO. ¦ ™*

Amando Rodrigues dos Santos e Comp. —-. Praça Antonla Prado ti— (,'alxu, 160 — S. Paulo.
VrALEJ QDIEM TEM - Rua Direita, á'— Oalxa, 187 — Jnllo AntS-nes de Abreu e Comp.
J. O. Sarmento — Rua Barão de Jaguara, 18 em calxã, 71 m Cam-plnns

? -j» ^**m
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LIifí U. Hollandez
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S0' AS TEM QUEM
QUER OU QUEM DE8C0-
NHECE A EXISTÊNCIA
DO PODEROSÍSSIMO

SALAS NO CEI
Aluga-se duas espaçosas salas próprias para esoriptorios commerciaes ou~" de advocacia -

Vêr e tratar á rua de 8. Bento, 8-A -- Schill & C,

9
OBRAS DE EDUARDO PRA!

FnsUis il» Dictmlura Militar no Hiasil —
Preto, um vol. do 400 paginas tra
de 1SS9, Tratados Diplomáticos e
Brasileira, nitidamente Impresso,

Viagens ú Slcllla, Multa c l.r-ypto — Um
Binas, 4$000, cno. 6$000.

A Bantlçifa Nacional — Um vol. ornado
o definindo a orijrem da Bandeira

Viagens na Amorlca, Oceania e Ásia 
pressas, 4$000, one. C$000.

Collectaiicns — Colleoerio de seus melhn
ros, 4 voliiin"--' i J-nnn ,.;»!ineir.-. o

Com um prefacio do Visconde de uuro
tando dos acontecimentos do Brasil des-
credito financeiro, o que é a Republica

br. 4$000, ene. C$000.
vol. nitidamente Impresso, com 320 pa-

com 15 magníficas gravuras, estudando
Nacional, vol. 8.?000, ene. 5$000.

Um vol. de 435 paginas, nitidamente lm-

res esorlptores, sobro assumptos brnsllol-""¦•'"• 3$000 lorooivo, 2$500 quarto.

EUA DA QUITANDA, 5-A

Sahirá do Snnloa no ilin •>(! do nposlonnrttHIO, n.i.ilo, Pcrniinihiico, Vigo, Kalmoutli
o Ainslirnliiiii

tio so ncoollmn passanolros com nnsaapor-
i ,". '(!-'noim elnsaoiiarn Vigo, ir.91030, In-cluiao o Imposto, l.a o s.a cliusns, tratai

com a agencia-

FltlSlA
Salilril ilo Eantnii no dia 15 do agosto paraMontevidéo o llucnos AiresPassagons do s.a olasso, rs. 05*000, Inclui»ilo o inn.,isto
Voltara do Prata cm 20 do agosto e partiráno mosmo dia para a Knropa

Sociedade Anonyma MARTINELLÍ ?
S. PAULO A

V

X Rua Quinze de nouembro, 35 *
Calxn paMlnl n. !IIO m

k SANTOS I
l Praça Barão do Rio-Branco, 12 Y

Cnlxn poHtnl n. 166 A

~~--"mtt\-m' "^^m* ^.^^"»l>-6^^ ^^^*^^r ' ^^^ ^^ ^^t*^mm

CASA MANCI0
Agencia de Loterias

F. BOCHA & COMP.
RUA &ENERAL CARNEIRO, 1

Em fronto aos Corroios

Caixa 196 ¦ Tclcpli. 999
ll)

S. PAULO

—*"' i líimiTw i in mu ¦ um uniu

[HOTEL E RESTAURANTE

PRAIA JO

SEMENTES ¦¦ FAZENDEIROS
Quem nielbor vendo sementes de ca-

pim CATINGUEIRO, ROXO, JARAQUA'
e CABELLO PE NEGRO, garantindo a
germinação, sem teriier coneorroiiola c
preços? E' IncontestAvelmente Odorico
Barbosa, cstasüo de Restinga, llnlia Mo-
gyana, fazenda da Matta.

ra» R-M-SP & PSNC «as
| MALA RE AL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO

I
¦4

1'AQUETHS ÜA EUROPA ESPERA»
D03 EM SANTO»!

iMMmMERARA
Ko dia 80 do agosto — lialiliá aomosmo ala paraMonteviito e Ilucnot Airet

OBtlSSA
no ala 34 do Agosto/satura ao mos-
mo dia paia Moutovidóo, Port Btaa-
ley, 1-nnta ArenaB o portos do i'aolllco

PAQUETES PAUA; A EUROPA
A sahir do Rio: fj

BJESXA
No dia 18 do agosto pnra

LISBOA i ISQLA1BBBA

A sahir do Elo :
O RITA

no dia SS do agosto para M. Vioonlo,
Uslioa, LoUoos, Vigo, Ooruuha, La¦toobollo-1'allloe e lnglatorri
A oiiliir do Kio:
DEMEKARA, 8 de Setembro

i
DRINA - 20 de agosto
Exigo-se passaporte e não será pennittldo o ingresso de visilaiiíes a bordo

limmtí .!_„ . ....Paia preços das passagens e in!ormaç-cs dirigir-se ao escriptorio du

li il
;i

Pacto Ce. • fina de S: Hélio
corEsq. da rna da Quitanda

S. -RAULO _

ÊK.S;$
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SAJÜÍTOS ===

Neste bem InstpflBado SloteS e Restaurante, onde as Exsraas. fa-millas e dlstlnctòs cavalheiros encontrarão», a par de uni máximoconforto, cozinha de primeira ordem, asseio e promptodão no ser-viço e inodicldade nos preços.
QUARTOS AREJA905 E ©OWF©SBTAVEIS

O mais pittoresco ponto para as Exmas. famiBias veranearem
TelC|,">lie'm :: propr. Antônio de Jesus—^^-——^.^j

Companhia Ceotr
Caiam n. %%*% - linm lã eMe JVOtVem&ro m Ml

FISCALIZADA P3ÍLO tÁmrWAm® im kÍtado

Directoria:

"x .,

Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniaao Rodrigues Alves - Secretario
Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral.

Recebe café dos srs. lavradores, cobrando somente 6°©í
por sueca com direito a U meses de

armasenag/etÈè e se/juro

ríf-^K
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