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As forças moscovitas oecuparam Jablomtza, nos
Carpathos - Os russos tomaram uma fortíssima
posição turca na Pérsia - A cavallaría slava per-
segue as tropas ottomanas que batem em retirada

ae caracter mi-
'.xplicavcl e legal,

_ natureza poiiti-
*les informações

..sim, pór exemplo--
_mco francez conseguiu

que sc passou na celebre
secreta das Câmaras, realiza-

m Paris em princípios de julho.
Mas o que é extraordinário, 6 que os
jornaes suissos, hespanhóes e até os

próprios allemães publicam porme-
nòres completos sobre a sessão fa-
mosa. No mundo inteiro sabe-se,
hoje, que um numeroso grupo de de-
putados manifestou as mais sérias
duvidas sobre o resultado da luct.i,
que o socialista Buisson propoz que
o governo solicitasse immediatamen-
te um armistício, abandonando uma
guerra sem solução pratica, que ou-
tros parlamentares deram conta do
estado dc espirito das populações,
as-ignaiando tumultos em Limogcs e
em outras cidades, derivados dá in-
sustentável situação das classes po-
pulares. Briand não conseguiu fazer
face á tempestade, sinão appellando
para um adiamento da discussão,
afim dc esperar o resultado da offen-
siva na Picardia e no Somme. Um
deputado que aliás votou o adia-
mento, disse muito claramente que
elle nâo poderia ser renovado; de
diversos chefes militares sabia que o
exercito francez em caso algum po-
deria passar um terceiro inverno nas
fileiras; e, em sua opinião, urgia
procurar um termo á guerra, não se
obstinando na lueta si os resultados
da offensiva não fossem de nature-
•a a modificar profundamente â situa-

n. São estas informações que a
;' ura cortou; e já antes, num

j singular, prohibira que os jor-
, inserissem o communicado alie-
,esse communicado que os jornaes

.,lezes e os próprios quotidianos
¦piissos aiàriáméhte publicam e livre-'mente discutem. Os rigores do lápis
azul revelam que em França nem tu-
do corre em maré de rosas. O mo-
mento politico é difficilimo c a crise
não pôde ser resolvida, como na Al-
lemanha, por meio de uma disfarça-
da dieta.Ura.

AS LINHAS DA HERDADE DE 10ÜÜUET
Vão seguir para a França dez mil trabalhadores
portugueses - Üs italianos fizeram progressos no
Garso e tambem a leste de Goricia - Está

imminente a queda de Tolmino
As avançadas do exercito peninsular estão a
treze milhas de Trieste, de onde partiu a

esquadra austríaca
A artilharia desenvolve grande activídade a nor-
te do Somme - O kaiser regressou á fronte pe
leste - Üs teiegrammas do "Correio Paulistano"

MOBILIZAÇÃO DAS TRIBUS f A acção da artemiaria ingleza
SIBERIANAS N0 continente

PARIS, IS — Informam de Petro-
grad que o governo russo está inobi-
lizando as tribus da Sibéria, origi-
narias de cincoenta raças.

*' Calcula-se que serão mobilizados
mais de um milhão de homens, to-
dos robustos e valentíssimos, e que
na maioria nunca viram automóvel
nem estradas dc ferro.

O KAISER EM VIAGEM
PAR1S.I5 — Noticias procedentes

de Berlim aniuinciam que o impera-
dor Guilherme, procedente do Som-
me, chegou aquella capital, seguindo
logo depois para ij frente de leste.

ll

NOTICIAS Di ERRA
UMA GUARNIÇÃO ATACADA

TOKIO, 15 — Referem para esta capital
que as tropas chlnezas atacaram a guar-
nlção japoneza de Chengchutum, entre
Muküen e Cháü-yángfü1. Dizem que ha 17
mortos e numerosos lerldos.

OS TURCOS NA EUROPA
AT1I13NAS, 15 — Sogundo informa-

Bões de origem autorizada, as forças tur-
cas quo estão presentemente na Europa
ascendem só a 00.000 homens, do;1 quaes
a metade esta nos Dardanellos e <. .esto
eui Constantinopla.

OS PRISIONEIROS lNGUliZES NA
AIjIíEMANIIA

LONDRES, 15 — Num discurso pro-
nunclado hontom na Câmara dos Com-
muns, lord Robort Cecil, ministro do blo-
Quelo, declarou que os alllemiles enviaram
numerosos prisioneiros lnglezeB para tra-
balhar nas províncias russas oecupadas
pelas tropas germânicas."Lastimo, disse o ministro, que o gover-
no da Allemanha se tenha recusado a
dar licença A embaixada norte-amerluana
para visitar esses prisioneiros. Não temos,
portanto, relatórios de qualquer espécie
a respeito dei les.

Publicamos o relatório norte-americano
Bobre o campo de concentração em Rouon,
onde estilo internados os prisioneiros alie-
mães.

E' lamentável que a Allemanha nllo te-
nha um sentimento de Justiça elomentar,
quo permltta aos Estados Unidos Inspec-
cionarem os prisioneiros inglezes que tra-
balham na Polônia, quando, desde o prln-
ciplo, nOs permlttlmos e até chegamos a
pedir a inspecção dos prisioneiros alie-
mães quo trabalham em Franca.

Esperamos, concluiu o sr. Robert Ce-
fl, que um dos resultados da guerra será

<r comprehender aos allomães quilo
r ntajoso terá sido para elles maltra-

seus prisioneiros."

J_ 3VIINISTRO RUNOIMAN
15 — O ministro "W. Runcl-

hoje desta capital para Lon-
saudado na gare pelo sr. Pao-
vesldente do conselho, « pe-

de Estado,
-.clamou o representante do^*-' Meo,

OOM MERCIO COM A ALLEMANHA
PAUIS, 15 — Foram processadas por

ordem do governo quinze firmas com-
merolaes quo importavam lápis allerniles
por Intermédio da Suissa.
O DEPUTADO GROUX CONDECORADO

PARIS, 15 — Foi condecorado com o
cruz da Legião do Honra e citado na or-
.iom do dia do exercito, por actos de bra-
vura, o deputado Clroux,
PEDIDO DE DEMISSÃO DO BA1UO DE

BURIAN
PARIS, 15 — Um jornal do Zurlch db:

est:ir Informado quo o barão de Jíurlan.
presidente do conselho do ministros e ti-
tulai da pasta (I03 Negócios Extrangeiros
da Àustrla-Hungrla, pediu demissão do
cargo.

Es.su noticia não teve ainda confirma-
ção offlclal.

Acredita-se, todavia, que seja verdadel-
ra, pois dc todos os pomos da Austria-
Hungria se levantam protestos encrglcüb
contra a falta do gêneros de primeira ne-
òés-idadè, c o barão de Burian está sendu
alvo de tenaz campanha da imprensa,
prihcipalmeritá dos jornaes húngaros.

A SITUAÇÃO GERAL
PARIS, 15 — O imperador Guilherme

voltou uma- veí'"muis a tlsltar a frente
Occidental, onde os allemães se reforçam
com artilharia de grosso calibro e unida-
des novas retiradas de outras frentes.

E' indiibitavel quo os toutOes persisti-
rão em provocar uma decisão nesta fren-
te, havendo visivelmente renunciado ven-
cer nas outras linhas, onde, com os nos-
sos alliados, podemos, ao contrario, deter-
minar acontecimentos decisivos.

Nao seria, porém, extraordinário que ás
ligeiras reacçOes dos allemães na frente
Occidental suecedessem novas tentativas,
no séritido de reconquistar a forluna.

Convém, pois, que nos mantenhamos
prompto** para todas as eventualidades e
tomai* a deantelra em toda a parte, onde
fOr vantajosa.

Entretanto, continuara, a pressão de to-
dos os alliados: já a manobra russa, effo
ctuada com intensidade precisa e calcula-
da, que a torna irresistível; do outro lado
os italianos vão progredindo magnífica-
mente.

Nem Brussiloff, nem Cadorna abando-
nam a sua presa o nada impede acredi-
tar que uma offensiva maduramente os-
tudada nos permltta, dentro om breve,
realizar unia série de suecessos nota-
veis. preliminares de importante progros-
são ins nossas tropas.
O ESFORÇO DA GRAN BRETANHA

LONDRES, 16 — Na sessão do hoje, d.i
Câmara dos Communs, o sr. Montagui,
ministro das munições, passando em ro-
vista n actlvidade do seu Ministério, de-
clarou que a producção de obuzes au-
gmeutou de tal maneira que qualquor
comparação com o anuo actual so tor-
nuva Inútil, mas, tomando como base da
comparação o anno de 1015, a producção
de obuzes para canhões de campanha
para 1915 era seis vezes e meia maior
que a producção do anno precedente e a
construcção de obuzeiros oito vezes.

Actualmente fabricamos num mez duas
vezes tantos canhões pesados como pos-
sulamos em totalidade no comoço da
guerra.

A producção semanal de metralhadoras
augmenta dezeselB vezes, desde a crlaçãu
do Ministério das Munições,

OS fuzis e as metralhadoras para o
exercito em campanha foram até agora
produzidos inteiramente na Inglatec-
rn

A producção semanal de altos explosl-
vos era sessenta o sois vozes maior que
no começo da campanha do 1914-1015.

O ministro fez resultar a grando quan-
tidade de munições e canhões que envia-
mos aos nossos alliados, além da França,
assim como um torço da nossa producção
do aço para obuzes. Fazemos tambem
passar para os nossos alliados os metaes
necessários e munlçOes avaliados em seis
milhões esterlinos, mensalmente.

Os trabalhadores das fabricas do mu-
nições daqui podiam bem estar orgulho-
sos por terem contribuído do alguma ma-
neira para as gloriosas vlotorlos da Rus-
sla, da França e da Italia.

A qualidade da nossa producção era
egual A quantidade.

A nossa artilharia, nos rocentes ostlll-
dades ganhou inteira approvação do exer-
oito inglez.

O ministro Montagui recebeu recente-
mente uma carta do sr. . Albert Thomas,
ministro das munições da França, mlssl-
va essa que continha a mensagem do
chefe technico do ministério francez Aas
munlçOes, que ultimamente visitou a
frento ingleza, louvando altamente os
nossos canhões pesados e obuzeiros.

A metade dos recursos em machlnas
da Inglaterra era dedicado A marinha,
mas muito proxlmamento teremos feito
toda a provisão necessária a nôs mesmos.

No que concerne as metralhadoras esta-
remos om condições de prover eni grande
escala as necessidades dos nossos iillla-
dos.

Üo tetro oriental Ia guerra
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OS RUSSOS OONTRA OS TURCOS
PETROGRAD, 15 — Da offonslva as-

sumida pelas forças moscovitas na frente
do Sakkis, na Pérsia, resultou os russos
tomarem uma fortíssima posição turca.

A cavallarla slava perseguiu o inimigo
que bateu em retirada a toda a pressa.

FUGA DE PRISIONEIROS
PETROGRAD, 15 — Aiinuneia-se nes-

ta capital que o offieial russo nomeado
pelo chefo do corpo o quatro officiaes.
Lodoa os quaes so achavam prisioneiros n.i
Allemanha, se ovadlram pelo mar Ballico,
num osquife, apesar de se desencadeai'
uma forte borrasca.

A CARNE NA RÚSSIA
PETROGRAD, 15 — Hoje, entrou om

vigor a lei pela qual o governo prohl-
bo o consumo do carno om toda a Rússia,
durante quatro dias da semana.
A MAKCJ1A OFFENSIVA DÜS RUSSOS

PETROGRAD, 15 — (Offlclal) — "Na
região do Sereth, as nossas tropas conti-
nua ram a avançar. Atravessamos a vau o
rio Lulth e desalojámos o Inimigo de uma
serie de trincheiras.

No Slota-LIpà o ao norte do Dnlester.
progredimos o tomámos a povoação de
Tustobaby, transformada pelos austro- ai-
lcmães cm poderosa fortlíicução.

-•--Ar cidade-de'Monustorzylicti foi cowiulii-
tada sexta-feira passada,. Tambem olla cs-
lava fortemente defondida.

Os auto-ciuninhões blindados belgas
contribuíram muito para a tomada do
burgo de y.boroff."

A LUCTA NOS ARES
PETROGRAD, 15 — No Baltico, dois

hydroplanos russos levaram a cabo uma
Incursão contra o "aorodronio de Laça-
gern, na Curlandla. Sete apparelhos alie-
mães sahiram para dar combato aos ata-
cantes. Na acção foram abatidas tres ma-
chinas allemãs.

Os hydroplanos moscovitas, apesar de
attlngiilos, regressaram íis suas bases.

OS RUSSOS TOMARAM JABLONITZA
LONDRES, 16 — A Agencia Reuter.

em despacho do Petrograd, annuncia que
as tropas russas da ala esquerda do gene-
ral Letohltzky oecuparam a povoação de

Jabionitza, nos Carpathos, trinta milhas

a sudoeste da cldado de Kolom.ii.

O AVANÇO DOS RUSSOS NA GAMGIA
PETROGRAD, 15 — Continuamos a

avançar rapidamente na Galicia.
As nossas tropas atravessaram para as

margens oeste os rios Slota-Llpa, Dystrl
iza o Solotvlna.

As nossas forças avançaram ao longo
do Strypa superior.
O AVANÇO DOS RUSSOS .VOS VÁRIOS

6EOTORES
LONDRES, 15 — E' o seguinte o ultl-

mo communicado offieial transmittido do
Petrograd:

"No rio Zekelaia-Lipa continua a pas-
sagem de nossas tropas, sob o fogo da ar-
dlharia inimiga. O bombardeio ininterru-
pto dos austro-allemães entrava a con-
strucção do pontes sobre o rio.

Nesse sector capturámos sete officiaes,
411! soldados e tres metralhadoras.

Noa Carpathos, occupamos Jablonllza,
Verekhta o Ardeluif, situados ao sul da-
quella posição. Nessa acção fizemos prl-
sionelros 32 officiaes e 1.006 soldados.

A nossa offensiva continua victoriosa.
OS PROGRESSOS DOS RUSSOS NAS

MARGENS DO DNIESTER
LONDRES, 15 —- Telcgrapha o cor-

respondente do "Times" cm Petrograd:
Os canhões russos continuam a pôr

em debandada, na Galicia, as tropas ai-
lemas.

O general Pleshkoff dizimou complo-
tumente um regimento allemão da roser-
va, ao chegar ás linhas do frento.

Dopols de terem normalizado as com-
munleações através do rio Korople, os
russos oecuparam Lovarista, onde flzo-
ram mais de 1.500 prlslonieros alio-
mães.

Mais ao sul, nas margens do Dniester,
os cossacos capturaram mais 200 solda-
dos allemães.

A cavallarla russa, sob o eommando
do general Sherbatoff, tomou Zeelyona
o Menzhegoriehl.
PORMENÒRES SOBRE A OCCUPAÇAO

DE MONASTESZÍYSOA
LONDRES, 15 — Somente agora che-

gam detalhes sobro a occupaçao de Mo-
nosteszysca, cidade situada nas margens
do Koropleo, ao norte do Dnlester.

Oa austríacos tinham fortificado Mo-
nasteszysca, com a preoecupação de
tornal-a Inexpugnável. Demais o torre-
no próximo auxiliava o Inimigo, poli
num ralo de mais de 15 kllometros não
existiam sinão pântanos.

Nada menos de cinco linhas de trln-
cheiras defendiam a posição. As trln-
cheiras estavam cheias de fuzis automa-
ticos e de metralhadoras e cada posto do
atiradores tinha tres abrigos, dos quaes
dois blindados.

A occupaçao de Monastoszlsca foi le-
vada a ef feito, num sõ dia, pelas tropas
russas, efflcazmento auxiliados pelos cy-
cllstaB belgas, que faziam acompanhar-
3e de terríveis automóveis blindados.

Os russos oecuparam egualmente Zbo-
roff, na região do Strypa, a qual estava
tambem fortificada como Monasteszysea.

Ao sul do Dnlester, prosegue o avan-
ço dos russos sobre Hallcz.

Na Volhynia e na frente de Riga pro-
segue violentíssimo o bombardeio con-
.tra as posições austro-allemãs,

í

OPERÁRIOS rollTUGl"E/.ES PARA A
FRANÇA

LISBOA, 15 — Segundo um calculo
que acaba ile ser feito nesta capital, irão
para as fabricas de munições da Fránç.
dez mil trabalhadores portuguezes.
UMA F.NTKlrIVISTÀ DO SR. BERNAR-

DINO MACHADO A "H-MANITE"'
PARIS, 16 — Entrevistado por um re-

prèsentante da "lluhianlté", o sr. Dor-
nardiiio Machado, presidente da Republi-
ca Portugueza, declarou que o trlumpho
dos alliados servirá não sú para a causa
destes como nlnda virá libertar os pro-
prlos allemães do Salserlsmo, que seria
monstruoso sl vencesse.

O sr. Bernardino Machado aocrescen-
tou quo Portugal auxiliará cm tudo que ,
pudor aos alliados, fazendo u máximo es-
torço pola victoria da causa commum.
.MANIFESTAÇÕES DE __MPATIII.\.

AOS LSGLI.ZES
LISBOA, 15 — Os políticos portugue?

zes, do todos os matlíes, fizeram mahlfes-
tações do sympathla aos chefes da es-
quadra ingleza, que se acha ancorada nes-
te porto.

REUNIÃO DO PARLAMENTO
LISBOA, 15 — Foi fixada para o dia 22
do corrente a reunião extraordinária do
Parlamento portugue., pnra tratar dn re-
vleuo constitucional, a qual será feita de
accOrdo com o governo.

A APPR10UENSAO DOS NAVIOS
G-*ll*»l.<_*'I_OS

LISBOA, 15 — Amanhã o offlclal de
marinha Câmara Leme Irá a bordo dos
nnvios allemães aníiu^ndos no Tejo, afim
de, om nome-do _j_*&-*m''" 

"'*«.••¦ r o autu
de àpresiuiiento. "**

O govorno da Republica telegraphou
aos governadores das colônias, para que
piocedessem da mesma fôrma.

LONDRES, 15 — A Press Bureau diz
estar plenamente comprovado quo os po-
slçõcs artilhadas dos Inglezes, entro o An-
cre o o Sonírrfo são muito mais podero-
sas do quo as allemãs, graças a ocou-
pação dá crista de Poziéres pelas tropas
brltaiinlcnii.

A artilharia Ingleza está bomburdean-
do todas ns aldeias na dlrecção do Bau-
pome, Inclusive esta própria cidade.
A ACTIVÍDADE DOS INGLEZES

NA FRENTE DO SOMME
NOVA YORK, 15 — O correspondente

dum jornal desta capital na frente bri-
tannlcá do Somme diz qun 6 verdadeira-
mente surprehendori te a activldado mlll-
tar dos Inglezes, nsslm como os seus
grandes progressos.

Esse correspondente é de opinião que
si os Inglezes tomarem gosto pela vida
militar, a Inglaterra constituirá, no fulu-
ro, um perigo para o mundo. Teremoa
então o militarismo Inglez para substl-
tuir o militarismo prussiano.

K' inacreditável o effelto quo a Ingla
Urra fe;: nestes dois tiliiinos annos.

O correspondente refere-se ás forças
militares dr. Inglaterra, dizendo que cs-
te palz, boje, não é somente a maior po-
tenda naval do inundo, mas tambem
umi» das maiores potências militares, qui
continua nlnda a trabalhar para forlalo-
cer-se.

Diz ainda o correspondente que na ul-
tinia semana os Inglezes causaram ao?
allemães, mima frente pequena a leste
tlc Ancre, 30 mil baixas, devidas exclusi-
vãmente aos admiráveis morteiros da
trincheira.

VISITA DOS JORNALISTAS NKUTI.O.
A'S LINHAS BRITANNÍCAS — A>
IMPRESSÕES DO CORRESPON-
DENTE DK "LA NAÜION"

DR. E. COSTA GAUVAO
Advogado

TAQUARITINGA

0s acont.ti.Mios
nos

CHEGADA DE PRISIONEIROS
BÚLGAROS A MARSELHA

PARIS, 15 — Chegaram o Marselha
mais alguns prisioneiros búlgaros, cuptu-
rados na região de Dolran,

RETIRADA DOS BÚLGAROS
PARIS, 15 — Os aviadoros alliados, se-

gundo comiiiunicam de Salonica, consta-
taram quo os búlgaros so preparam para
deixar a Macodonia o reforçar as posi-
ções mais para o norte das linhas quo de-
fondem os caminhos que vão dar a Sofia.

mm . '

A grande batalha

BUENOS AIRES, 15 — "La Naeion'
publica um oxtenso tolegramma, datado
de Londres, expedido pelo sr; Júlio Pi-
quet, seu correspondente cm Paria, o qua.
acaba dc passar quatro uias na llrihu
Je fogo ingleza, a convite do governo brl-
lamiico.

O sr. Piquei começa dizendo quo au jsaltar em UotiIogne-sur-Mer, tol recebi-
.Io pelo capitão ltiiborts, representando i,
ministro da Guerra, e llorace Rumbòlu,
representando o ministro dos Negocio.-
tüxtrang.lr.s.

3m automóvel, foram transportado:,
para o castcllò tintado a 70 Icllometros d<.
lioulogne, onde passaram a noite.

ü capitão Roberts fez-lhe honra do es-
plendliía hospitalidade.

No dia 11, diz o sr. Jullo Plquet, pas-
.-:aiido pelos logares que estão submeta-
ilo. aos constantes bombardeios, fornos
a Vermclles, ondo o canhonoio impõssl-
tiilltOU U pruj^VlttCtct» »*P-\l** -A*-*» ¦•i.-jtnttO 'li-
rocalldade.-'. Um àeroplaíio inglez, affrontando a in-
Intprrüpta chuva de projectis, voava a
pouca altura, observando as posições Ini-
mlgas,

Vcrmilles apresenta um aspecto sinis-
iro. A alguns kilometros de distancia,
viam-se dístinctnmentc o3 linhas allemãs,
porém a serenidade dos officiae.s lnglézcB,
apesar do intenso bombardeio, tranquilli-
zava-me.

Observei o trabalho admirável dos ca-
nhões dc 78. Visitámos as officinas omle
íc concertam 22 mil pares de botinas poi
semana, nas quaes trabalham contenarc!:
.le mulheres francezas.

Por oceasião da nossa visita, as opera-
rias cantavam a Marsellieza, quo causei,
i.m nós profunda emoção.

Visitámos tambem oa depósitos abar-
ratados de conservas, carnes, legumes »
doces, provenientes da Inglaterra, Esta-
dos Unidos e Argentina.

A administração até pedras britada.*-
faz trazer, para reparar os estrajos ío
uombardelo e as estradas.

Fomos depois ao bosque de Frlcourt,
passando pelas espantosas ruínas de Al-
bert. Por entre aa ruínas da egreja*desi;.
uklade dpjparecG a grando e bella imagem
da Virgem Maria eom o filho nos braços,
miraculosamente intacta.

Percorremos as trincheiras tomada,
aos allemães, onde ha espaços subterra-
neos. Parece impossível que os ingleze.
tenham conseguido desalojar o inlmigi
de tão poderosas fortiíicações. |

Esta victoria estupenda prova o podei
formidável da artilharia brltanniea.

Marchando pelas galerias de trincheiras,
chegámos ás usinas de Mametz. Ahl, dli.
Piquei, para vencer a fadiga acceitel uma
"chaiso-longue".

Um offlclal informou que o local onih
estávamos fOra intensamente bombardea-
do pelo inimigo, momentos antes da nos-
sa chegada.

Ao regressar, vimos iniitimeros balõe.**
captivos em plena ascenção, fazendo ob-
servações.

Cruzámos com uma companhia de sa-
padores escossezes, os quaes apresenta-
vam eaplondido aspecto, quer pbyslco.
quer moral,

Durante quatro dias visitámos as ln-
stallações das linhas de frente.

A minha primeira impressão, diz o jor-
nalista, foi de assombro pela enormida-
do e perfeição da obra e pelo esforço mi-
litar Inglez. Para poder-se comprehendei
fo grandioso trabalho é necessário vel-o.

De regresso ao castollo, dotlvemo-nos
om Belvllle Amlens, onde fomos convida-
dos para um "lunch", no hotel Rhien,
quo servia de quartel general do estado-
maior, durante a occupaçao dos alie-
mães.

Hoje embarcámos om Boulogne, num
vapor de passageiros, que fez a travessia
para a Inglaterra, escoltado por um tor-
pedeiro.

Chegando em Londres, tive a impres-
são totalmente contraria do quo acabava
do vér na zona de guerra,

Londres parecia om plena paz e prós-
I .icrldado.

Foi-me notificado o seguinte program-

PEQUENAS OPERAÇÕES NA FRANÇA
PARIS, 15 — A artilharia dosenvolveu

grande activldado nos diversos sectores
ao norto do Somme e nas regiões do sul.
em Belloy o Estrées, o ao norto de Ll-
bons.

Dispersamos, com cerrada fuzilaria, ao
sul do Belloy, um reconhecimento alie-
mão.

Ao norte do Aisne, um destacamento
penetrou num pequeno saliento das nos-
saa linhas a noroeste de Beaulue. As nos-
sas tropas o expulsaram dessa posição.

Na margem direita do Meuse, as acções
ilo detalho dos nossos granadolros, ao nor-
to de Chapelle í'nlnt Fine, permittlram-nos
tomar algumas partes das trincheiras si-
tuadas nesse sector, com unia frente de
trezentos metros por cem ile profundida-
de. Em vários conlra-alaques oa allemães
tentaram retomar essas trincheiras. O
nosso fogo ilo barragem quebrou o assai-
to do inimigo.

Continua, com violência, o bombardeio
nos sectores do Fleury o Vaux-Chapitro.

SUCOESSO DOS FRANCEZES NO
MEUSE

PARIS, 15 — As forças do general
isiivelle conquistaram, na margem direi-
ta do Meuse, trezentos metros de trln-
phelras, com cem do profundidade.

AS OPERAÇÕES MILITARES NA
FRANÇA

PARIS, 15 — O mau tempo Impediu as
operações de guerra na maior parto da
iinha de frente, ao sul do rio Somrno.

Na margem direita do Meuse, rcglsta-si*
vivo duello de artilharia.

Nos outros pontos da frente, asslgnala-
-.e um canhonelo lntermlttcntc.

Um aeroplano allemão lançou varias
uombas sobre Relms, multas dellas lncen-
diárias.

O Inimigo canhoneou differentes balr-
ios dessa cidade, destruindo o lio.iplta!
jlvil e causando a morte do seis pessoas.

—**_*B tf/s-fgntwii ' "¦¦'¦
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A PERDA DO "LEONARDO ->A

VINOI"
PARIS, 15 — Na sua edição de hoje.

o "Potit Journal" publica um telegramma
do seu correspondente em Turim, dizen-
do que o "dreaduought" italiano "Leonar-

do da Vinci" so incendiou o ovplodiu.
No _oo_ut_a tnriam perecido afogados

.101 homens da tripulação.
Falta confii-ínação dessa" noticia.

«111*1 D(IU u>

glll-p

N. da R. — O "Leonardo da Vinci"
ora um dos melhores navios da marinha
do guerra da Italia, fazendo parto d_

A LUCTA EM VERDUN
NOVA YORK, 15 — 0 "World" rece-

beu o seguinte despacho do seu corres-
pondento em Paris:

" Resistindo á terrível batida da ar-
tilhárla pesada do kronprinz, duranto to-
da a noite, e ao oBforço das compactas
massas das tropas da Bavlera, os "pollus"
do general Nlvelle não sõ rechassararn
todas as investidas do Inimigo, como pro-
groülram materialmente na povoação de
Fleury. Esta aldeia é actualmente theatro
de uma lueta corpo a corpo, em que os
adversários disputam casa por casa.

Os bélligerantes batem-se principal-
mento a baloneta e a bombas de mão. Os
francezes desalojam os allemães dos seus
pontos vantajosos.

Aa mais violentas luetas empenhadas
duranto as tentativas do krlnprlnz para
apoderar-se de Verdun, foram superadas
nos quatro dias da contra-offenslva fran-
ceza. A.terrível perda do vidas quo ex-
perlmontaram os allemães ao penetrar
em Douamont e os seus enormes sacrl-
flclos ao oecupar as ruínas do forte de
Vaux foram tambem superados pelOB de-
sesperados eBforços do herdeiro da Alie-
manha para Impedir que o genoral Nivel-
le lhe arrebate os míseros dospojos que
reuniu nos 177 dias tremondos da offen-
slva.

As columnas allemãs de ataque foram
lmpellldas ao avanço sob o agullhão Aos
offlclaeB.

Grupos de soldados francezes escolhi-
dos, que luetam com bombas, fazem fren-1 ma: depois do almoço, visita 4 Câmara

I ,!...« l*ln>ri.MH»ini In.w.n "nil.ll 1»I(>l' 11 A /.1'nliri _te ás melhores tropas do kronprinz, num
combate terrível para a posso de Fleury,
mas o "poliu", reconhecido como excollen-
to combatente a baloneta e a granada,
mostra Já que todo o povoado será eva-
cuado pelo Inimigo.

UM JORNALISTA NA LINHA
DE FRENTE

BUENOS AIRES, 15 — "La Naclon"
publica hoje ura extenso telegramma da-
tado de Londres, e expedido pelo sr, Jullo
Piquete, seu oorreBpondonte em Parla,
quo acaba de passar quatro dlaa na Unha
de fogo Ingleza, a convite do governo
britannico.

Mala tarde mandarei a Íntegra desse
despacho.

VANTAGENS DOS INGLEZES

LONDRES, 15 — Em oonsequonola
dos combates empenhados a nordeste de
Poziéres, retomámos quasl todas as trln-
cheiros onde o inimigo penetrara no do-
mlngo.

Foiçámos, á noite, as linhas garmanl-
caa na herdado de Mouquet, aprlslonan-
do onze homens.

dos Communs; terça-feira, visita á esqua-
dra; quinta-feira, visita ao grande aero-
dromo; sexta-feira, visita ás prlnclpaes
fabricas de munições,
JORNALISTAS NEUTROS VISITAM AS

LINHAS INGLEZAS
LONDRES, 15 — Os correspondentes

dos jornaes neutros visitaram, ha dois
dias, as posições inglezas do Somme, afim
de presenciar o bombardeio das linhas
allemãs,

Esses Jornalistas enaltecem a organl-
zação do exercito brltannioo, os seus ser-
vlços sanitários e de Intendencla, a for-
mldavel producção de baios, de roupas,
calçados e de viveres, que se faz ua reta-
guarda.

O serviço do aerostaçâo tambem me-
receu dos jornalistas neutros os maiores
elogios.

Um jornalista pediu ao genoralissimo
Joffre uma autorização para que pudesse
ver os mesmos serviços do exercito fran-
cez, porém aquelle militar, sorrindo, res-
pondeu-lhe: "Mon cher enfant, Já n'aime
pas montrer mon Jeu nl mes jouets!"

Nas linhas nada houve de imoortante.

classo do "Giullo Coaare", "Conto dl Ca-
vour" e "Dante Allghleri". O seu deslo-
çamento era de 22.700 toneladas, As suas
turbinas davam-lho a velocidade de 2.
nõs por hora, desenvolvendo a força de
24.000 cavallos.

O comprimento do navio era de 1G8
metros, tendo 28 de largura. O sêu ar-
maniento principal consistia em 13 pe-

ças de 305, novo modelo, dispostas cm
cinco torres. Dispunha, além disso, de

18 canhões do 120, agrupados em bateria.
na coborta do navio, e 18 de 70 mllllme-
tros.

O "Leonardo da Vinci", tinha tambem
tres tubos lança-torpodos.

Esse navio fora construído nos estalei-

,ros Ansaldo.
UM NAVIO TORPEDEADO

LONDRES, 15 —- De Copenhague foi

recebido um tolegramma informando que
o navio mercante dinamarquez "Ivar"

foi torpedeado por um submarino aus-
triaco, ao largo do porto de Gênova. A

sua tripulação foi salva.

CRUZADOR «SIDNEY»

BELE'M, 15 (A) -— Fundeou hontem
neste porto o cruzador Inglez "Sldney",

vencedor do vapor allemão "Emden", no

começo da conflagração européa,

NAVIO AFUNDADO
LONDRES, is — O "Lloyd's Re-

gister" informa que o vapor italiano
"Teti" foi afundado no Meditcrra-
neo.
UM SUBMARINO ALLEMÃO

AFUNDADO
LONDRES, 15 — Consta que ura

cruzador sueco poz a pique, quando
viajava de Stockolmo para Skara-

gaard, um submarino allemão.
Faltam detalhes.

OS NÁUFRAGOS DO
"CAP TRAFALGAR"

BUENOS AIRES, 15 (A) - Cor-
re como certo que o almirante Saenz
Valiente, ministro da Marinha, tem
o propósito de transportar para esta
capital os marinheiros allemães nau-
tragos do "Cap Trafalgar", que se
acham internados até agora em Mar-
tin Garcia, onde as accommodações
não são boas.

MAIS NAVIOS METTIDOS A
PIQUE

LONDRES, 15 — Annunciam pa-
ra esta capital que foram mettidos a

pique o navio italiano "San Giovanni
Battista" e o veleiro "Rosário", da
mesma nacionalidade.

VAPOR HESPANHOL AFUN-
DADO

MADRID, 15 — Communicam de
Bilbao que um submarino afundou
o vapor "Pagasarvi", de cinco mil
toneladas, daquella praça, e que con-
dúzia para a Italia trigo inglez.

A sua tripulação, que nada sof-
freu. desembarcou em Savona.

OS AVIÕES ITALIANOS AGEM
ROMA, 15 — Uma esquadrilha do avia-

dores lançou numerosas bombas sobre o
entroncamento das linhas férreas em Na-
breslha, constatando oxcellerite resul-
tados.

ENTRE O.S ITALIANOS E OS
AUSTRÍACOS

ROMA, 15 — As noticias offlclacs for-
neeldas aos jornaes romanos informam:

A nossa situação no Isonzo é cada vea
melhor.

A nossa artilharia pesada mantém of
sous fogos sobre o monto Santo, onde as
posições Inimigas estão destruídas, ca-
hlndo quasl totalmente nas nossas mãos os
pontos quo oecupavam os austríacos.

As Unhas do Podgora, Sabotino e San
Marco concentram oa seus bombardeios
sobre os montes San Danlelo e San Ga-
lirlele, ondo as guarnlções austríacas lu-
ctam desesperadamente, para não perder
esses pontos.

Os nossos ataques têm sido de uma
energia Inaudita, deixando o Inimigo qua-
sl na impossibilidade do não nos poder
responder.

Na zona do Tolmino, a resistência do
inimigo, que era intensa, já vem dimlnuln-
do, apesar de estarem os austríacos o
concentrar elementos em Grohora, para
nos hostilizar com ataques de Infantaria,

Naa demais linhas, o Inimigo lauça-se
em fracos movimentos, que tC-m sido facll-
mente repellídos.

SUCCKSSO DOS ITALIANOS
ROMA, 15 — Apôs enérgico bombar-

delo de prepnração, as nossas tropas as-
saltaram as trincheiras austríacas em
l*Mt.Uc. o-.._t«.. __ «wa*....- J~ »'-v-.ü. o t-1

migo foi desalojado das suas posições
com grandes perdas,

Os Italianos fizeram variou prloloncl-
ros.

Esta oporação, realizada com exito, col-

locou Dulno sob o fogo dos nossos ca-

nhõea, tornando inevitável que o inimigo

rectlfique a sua Unha, pelo quo terá de

abandonar essa cidade, sem offereeer

grande combate.

OS ITALIANOS AMEAÇAM
TRIESTE — TOLMINO ES-

TA' EM CHAMMAS
GENEBRA, 15 — Referem noti-

cias chegadas a esta cidade que as
guardas avançadas italianas estão
apenas a treze milhas de Trieste, de
cujo porto a esquadra austríaca par-
tiu com destino ignorado.

Os arredores sul e oeste de Tolmi*
no estão em chammas.

Está imminente a tomada da praça
pelos italianos.

A OFFENSIA ITALIANA
ROMA, 15 — O communicado dc

hoje, do generalissimo Luigi Cador-
na, annuncia que as forças italianas
em operações na fronte do Isonzo fi-
zeram progressos no Carso e tam
bem a leste da praça de Goricia.

As tropas reaes fizeram mais 1.639
prisioneiros.
AS PERDAS DOS AUSTRÍACOS

NO ISONZO
ROMA, 15 — A "Idéa Naziona

le", em despacho de Berna, annun-
cia que as perdas dos austríacos no
Isonzo excedem a 65.000 homens.
BANDEIRAS OFFERECIDAS A

GORICIA
ROMA, 15 — Um delegado da ci-

dade de Udinc levou a Goricia uma
bandeira tricolor, oíferecendo-a ao
syndico para hasteal-a.

Ao ser hasteado o pavilhão, a as-
sistencia prorompeti em vibrantes
acclamações.

O syndico de Paiva levou a Gori-
cia uma bandeira que, desde o come-
ço da guerra, fora consagrada áquel-
la cidade.
NOS CONSELHOS GERAES DA

ITALIA
ROMA, 15 — Os conselhos geraes

inauguraram hontem as suas sessões,
sendo pronunciados vários discursos
patrióticos.

Foram feitas acclamações enthu*
siasticas ao rei, ao exercito e á na-

ção.
O presidente do conselho, sr. Bo-

selli, falou, pronunciando um vibran-
te discurso, em nome de Turim; o sr.
Filippo Meda, ministro da Justiça,
em nome de Milão; o sr. Ubaldo
Commandini, ministro sem pasta, cm
nome de Forli; o sr. Leonardo Bian-
chi, de Benevento; o sr. Giovanni
Giolitti, de Cuneo; o sr. Borsarelli.
sub-sécretario dos Extrangeiros, em
nome de Alessandria.
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A commemoração cívica do anniversario do eminente
campineiro - Romaria ao seu túmulo, no cemitério do

Fundão - 0 prestito civico - As homena-
gens officiaes **** A sessão magna reali-

zada na sede do "Centro de Sciencias, Letras e Artes."

O talentoso bacharelando sr.
Cyro dc Freitas Valle, distineto offi-
ciai de gabinete do sr. dr. Altino
Arantes, presidente do Estado, vê
passar hoje o seu anniversario nata-

. licio.
Contando na alta sociedade paulis-

ta uni {Ilimitado numero dc amigos e
de admiradores de suas finas quali-
dades de "gcntleman", o syriipathico
joven receberá, por certo, no dia dc
hoje, as provas mais categóricas
do alto conceito em qtte é tido c da
merecida estima dc que gosa entre
nós.

Associamo-nos cordialmente a es-
sas manifestações, enviando ao Cyro
os nossos effusivos parabéns.

* w
Fazem annos hoje:
a menina Branca, filha do st*. Tra-

jano Costa, caixa da fabrica de teci-
dos de juta Sant* Anna;

o menino Pedro ligydio, filho do
sr. Paulo Egydio Júnior, funceiona-
fio da Secretaria do Interior;

A menina Mathildc, filha do sr.
Armando dc Azevedo Feijó;

a menina Jòsephiria, filha do enge*
nheiro sr. Franklih HÓtch.j

a menina Eulalia, filha do sr. ca-
pitão Francisco dc Arruda Botelho;

a senhorita Rachei Pestana, filha
do saudoso jornalista dr. Rangel
Pestana;

a senhorita Colina, filha do sr. Fre-
derico Delcluquc;

a senhorita Ernestina, filha do sr.
Francisco Antônio da Silva;

a senhorita Coralia, filha do sr. Ah-
tonio Góes Nobre;

a senhorita Aida, filha do si*. Fran-
risco Saircracn .*

a sra. d. Othilia Pwlroso, esposa
do sr. Francisco dc Moraes Pcdroso

a sra. d. Heloisa da Veiga Mu-
nhoz, esposa do Sr. dr. Mareio Mu-
nhoz;

o sr. dr. Oscar Horta;
o sr. José Bonifácio Gonçalves Pc-

reira;
o sr. Jaeintho José Queiroz;o si*. Jorge Keiger,'guarda-livros

nesta praça;
o sr. Oswaldo Pròòst Rodov.tlhò,

secio da firma Ròdpyalhd Júnior.Horta c Comp.;
o sr. Arminio de Mello Gaya, alie-

res do Corpo dc Bombeiros.
NÜPCIAS
O sr. dr. Pelagio Teixeira Mar-

quês, advogado cm Santos, contra-
ctou o seu casamento com a senhori-
ta Zulcika Nobre, filha do sr. coronel
Francisco de Almeida Nobre, resi-
dente nesta capital.

NEUROLOGIA
' Vlctimada por pértínaz moléstia, tal-
leòeu hontem, nesta capital, As o 1|2 ho-
ias, a exma. sra. d. Amélia Barretti***occail Motta Ilcalc, esposa do sr. Car-
mino Barretti, estimado membro da co-
lonla italiana e importante agricultor o
industrial em Itapetlnlnga.

A virtuosa senhora, cuja morte cau-
sou enorme pesar no largo circulo de
amizade que conta, suecumbe aos 45 an-
nos do edade, e deixa os seguintes filhos:
d. Esther, casada com o sr. Natal Bar-
retti; Leonardo, Francisco, Ernesto, Ilo-
lcna, Roberto, Yolanda, João, Antônio,
Rodolpho, üswalda c Arnaldo.

O enterro realiza-se hoje Ss 10 horas,
sahlndo o feretro da rua Augusta, n. 230,
para o Cemitério do Araçfi.

Assi-íjíSMísatt'"!,1*
Eli. U03E A 'Al DE DE7.EM-

HllO DE 1U1Ü  12S50Ü
As nossas assignaturas vencor-se-ão a

31 de dezembro.

PELAS ESCOLAS
CENTRO ACADÊMICO "OS\V.YI»DO

CRLZ"
Com a presença dos srs. director, sèci***»-*¦ tario o professores da Faculdade do Me-

diolná e Cirurgia o quasl totalidade Ao'xu-jo clir.lco da Santa Casa do MiserJ-
oordla o estudantes do medicina, reali-

. zeu-so liontem, peU manhã, no saião no-
bre daquelle estabelecimento, a sétima
conferência da sério quo o Centro Aca-
demieo "Oswaldo Cruz" vem realizando

O présldento do Centro, dr. Sousa Cam-
pos, depois de agradecer o compareci
mento das pessoas presentes, deu a pa-lavra ao illustro substituto do liiiyslologla,
dr. Ethsoclos do Alcântara Gomes, que,
por espaço do mais do uma hora, disser-
tou sobro o seu melhodo clinico, por ello
intitulado triiclieo-bronehio-phonese, »
quo recebeu o nomo do processo Alcanta-
ra Gomes, lembrado pelo dr. Prado Valia-
dares, da Faculdade do Medicina da Ba-
hla.

Com notável erudição seientlfica, o dr.
Gomes justificou as razões anatômicas d
physlologlcas do seu meihodò, sallentan-
do a vantagem do seu emprego na cli-
nica, o terminou por apresentar uma so-
rio do conclusões, quo a lógica e o ra-
ciocinlo tinham Indicado e quo foram
plenamente comprovadas pelas numero-
sas experiências e observações folias pelo
dlstincto medico.

O processo Alcântara Gomes foi ado-
piado pela Faculdade de* Medicina da
Bahia, fazendo netualmento parte do pro-
granima da, cadeira do clinica daquelle
estabelecimento de ensino.

Ao terminar, foi o illustre conferen-
clsta vivamente felicitado pelo seu longo
o substancioso trabalho.

CAMflNAS, 15 — Foi uma inesqueci-
vel, Impressionante homenagem a com-
niemoraçtto cívica do anniversario do
egrégio patriota genoral Francisco Gly-
cerin, realizada hoje nesla cidado por ini-
olatlva do Centro de Sciencias, Letra» e
Artes.

Campinas, que tanto devo ao seu inol-
Vidavel filho,'/ o que sempre sonho de-
nionstrar a Glycerio os seus affectos in-
altoruvels nos dlns de gloria c nas lioras
dc provação do eminente republicano —
moveu-so hojo em peso, associada slnce-
ramonte fi. homenagem que nquolle beiio-
mérito Instituto de Sciencias, Letras e Ar-
tes havia resolvido realizar.

O prestito civico, (pio se organizou no
coração da cidade, fis 8 horas, offcrech
um aspecto majestoso, polo numero e
qualldado dos elementos quo nello toma-
ram parte o polo concurso quo lhe pres-
tou o povo, movido tambem por essa po-
derosa suggcstão do sympathla que lrr.a-
dlava dns maneiras, do trato, da vida lnti-
ma do grande batalhador republicano.

O aspecto mais impresslonador do cor-
tejo, em quo figuraram os enviados do?
podores públicos federaes c estaduaes, re
presentações do caracter político, asso
clacões, Institutos, companhias indus-
trlaes — era exactamente o do ter a Idéa
dessa homenagem partido de unia asso-
ciacão particular, e haver conseguido a
ndhosão confortadora o espontânea dos
poderes offlclaes da Republica, pelo que
esta tem de mais Illustro e mais ele-
vado:

E' que, para tanto, contribuía essa au-
reola dc inapugavel sympathla, de pro-
funda veneração que em Campinas e no
nosso Estado so via cercado o egrégio
propagandista republicano.

Razões dc sobra tem o Centro de Sclen-
elas para ficar orgulhoso do exito da suu
commemoração: com ella pagaram Cam-
pinas e o Estado do S. Paulo uma divida
de honra pnrn com a memória do gene*
ral Francisco Glycerio, cuja vida, cuja
actividade, cujo caracter, cujos altos sen-
timentos do benemerencia e abnegação
exigiam uma homenagem condigna, queexaltasse as suas virtudes o os apontasse
como exemplo fi. geração actual.

Passo li dar em seguida a constituição
do prestito, que partiu do largo da Ca-
thedrnl, em frente fi. sede do Centro dc
Sciencias, Letras o Artes, fis S horas.

Nello tomaram parto a bunda da For-
ça Publica, sob as ordens do alteres Sal-
yadór Chiarelli, o cm seguida notamos
dr, Francisco do Araújo Mnscaronhds,
presidente da Câmara Municipal, repre-
sentando o dr. Altino Arantes, preslden»te do Estado) e dr. Cardoso de Almeida,
secretario da, Fazenda; dr. Antônio Ro-
drlgues Alves Pereira, director do Gy*
mhnsio, representando o di? Oscar Ro*
diigues Alves, secretario do Interior; ca-
pitão Dantas Cortez, representando o dr.
Eloy Chaves, secretario da Justiça e da
Segurança Publica; dr. Arthur Berthol,
director do Instituto Agronômico, repre-
sentando o dr, Cândido Motta, secretario'•¦* ••i.-.-ioultura; dr. Antônio Alvares Lobo,
présldento da Câmara dos Deputados, rc-prosentando a mesma C.aimuu o a ban-cada federal paulista: rtr. Jullo Barboa-iropr-esontando o*: dr. Urbano dos Santos,
vice-presidente da Republica, c a mesado Senado federal; monsenhor Manuel
Ribas d'Avila, representando o bispo dlo-cesano; dr. Abollard dc Almeida Pires.
Juiz do direito da l.a vara, representando
o ministro presidente do Tribunal do Jus-tlça; dr. Antônio de Padua Salles, rep.ro*sentando a Commissão Directora do Par-
lido Republicano; dr. Antônio A. da Cos-ta Carvalho, representando o dr. Álvaro
Augusto da Costa Carvalho, leader dabancada federal paulista; dr. Luiz ArtiiúiLopes, cx-seci-elario do Francisco Glyce-rio, iioi- si e polo deputado Ferreira Bra-
ga; dr. Pelagio Lobo, por sl e pelo coro*r-el .Manuel do Moraes; Antônio YillelaJúnior, representando o dlrector da In*strucção Publica, dr. João Cbrysostomo.
Br. Heitor Penteado, prefeito municipal;vereadores Justo Pereira da Silva, dr. Syl-vio Salles, dr. Júlio do Arruda A. B. Cas-tro Mendes o Álvaro Ribeiro; coronel
Júlio César Cerquelra Leito, representai-
do a família do grande morto; dr. Her-culano do Freitas, dr. Francisco Glyceriode Freitas, Joaquim Ulysses Sarmento
pelo deputado dr. Alberto Sarmento;
Erasmo Braga, dr. Carlos Stevenson, dr'.
Tlto do Lemos Felix da Cunha, Augusto
Corri, dr. Francisco Barros do Azevedo,
dr, Fellppe Gonçalves, Luiz Monteiro,
Augusto do Salles Pupo, os rèpresentan*
tes da imprensa local e de S. Paulo e
grando massa popular, que se ia avoln*mando de espaço a espaço.

Em seguida vinha o batalhão do Lyeeudo Artes o Officios, cm grande "uniforme
acompanhado do seu director padre Ma-nuel de Oliveira e do tenente Instructor
Mello.

Alumnos do segundo grupo escolar,
eom estandarte e acompanhados do seudlrector o professores;

alumnos da escola do Fundão e respe-olivas profesóras;
Externatò S. João, alumnos cm com-

panhia' dc seu director, padre Josó dosSantos;
União Santo Agostinho, por uma com-missão dos srs. Serafim Ferreira de Ca-

margo, Francisco Carlos Machado, JosCMagalhães, Mario Braga, Joaquim Flo-nano do Campos, Henriquo do OliveiraValente, Joaquim Toledo o Virgílio Bit-tencourt;
alumnos- do Gymnaslo: Aymòre Corri,Francisco Fabiano Salles, Oscar Teixeiracie Camargo, Renato Mariano de CostaÁureo Amorlm, Adall de Camargo VIári-Eugênio Flnelli, Renato Salles Pupo,

Sociedade Portugueza de Soccorros
Mútuos, por uma commissão, composta
dos srs. Guilherme Ferreira, Manuel An-
tonlo Rua o Manuel Fernandes Cruz;

banda de musica Guarany, dirigida pc-lo macslro Diogo Brattcflsch;
commissão da Sociedade Beneficência

Portugueza; por uma comnilssão compôs-
ia dos srs.' Fortunato Augusto do Flgiicl-
rodo Tavares, Antônio Ferreira da Costa
o Euzeblo do Carlos Dias;

primeiro grupo escolar com o seu dl-
rootor, Adalberto Nascimento o diversos
alumnos;

Grêmio Portuguez 5 de Outubro, ro-
presentado pelos srs. Clemente Teixeira publicas. Pai-a~T''"p7*imeiroTásó'da Silva, Manuel Fernando Cruz e Al-
berto Rosa;

estandarte do Circolo Italiani Unitl,
com a conimissão do sócios srs. Antônio
Mágurno, João do Fellce o Umbcrto In*
cc-rpl;

estandarte o directoria do Club Con-
cordla;

professor e alumnos da Escola Corrêa
de Mello;

estandarte o dlrectores da Sociedade
Allemã do Instrucção o Leitura;

professora d. Georglna da Rocha Al--meida, du escola de Canneleirns o alu-
Hinos;

Instituto Cesarlp Motta, representado
pelo sau dlrector dr. Camilio Vanzòllní
o commissão dc alumnos;

Fodoração Paulista dos Homens dt
Côr, por uma commissão, composta dos
srs, Francisco JosC de Oliveira, Manuel
Francisco dos Santos, Albino do Sousa
Aranha, Simeão Gomes de Sousa, Cyrlaco
A. de Siqueira, Manuel João;

Extornato Popular, representado peloseu director, Annibal Siiva, e commissão
de alumnos;

estandarte do Collegio S. Benedlcto,
com os seus alumnos e corpo docente;

Club Mogyana, representado por uma
coininissão de dlrectores o sócios;

Loja Maçonicn, por uma commissão
composta dos srs. Natale Camporllngo,
dr, Luclo Peixoto o Ellas Bubard,

Encerrava o prestito, quo percorreu as
ruas Francisco Glycerio, Barreto Leme,
Barão de Jaguara, Ferreira Penteado,
José Paulino o Avenida do Fundão, a
banda Italo-Brailleira, acompanhada de
grande massa popular.

A policia, antes do chegar o prestitocivico, vedou a, entrada a todas as pes-soas na nccropole, onde o túmulo do
grande campineiro estava completamente
coberto dc flores naturaes, dispostas ar-
tlstlcamohtê.

* *

da concentrada nesta torra heróica
democracia".

Toda, e-ssà agitação, podo-se dizer, ern
dirigida por Glycerio, que a tudo supe-
rintondia, dc tudo cuidava com oxtraor-
dlnària dedicação. E os republicanos da
Camplnus nada faziam sem lhe ouvir os
consolhos, a sua palavra senipró jntelll-
gente o autorizada. Nesto posto do honra
e do luetas. nesta situação "om busca
do acariciado Ideal, sem ao menos um
ralo do luz a mostrar, nas brumas do fu-
turo, o marco derradeiro da jornada", o
novo regimen velu encontrar o partido
republicano do Campinas e. com olle, o
seu inslgne chefe,

Delegado por sous correligionários para
ropresontal-os nn conspiração contra -ss
instituições nionnrcblcas, Glycerio tevo a
sutlsfucção dc assistir ao.acto du. procla*
mação da republica e auxiliou a organl-
zação do governo provisório.

Estava, porém, reservado ao nosso con*
terraneo desempenhar outra alta missão
no sconurlo político do Brasil.

A regra de conducln, om moral polltl-nn, — assignala Spencer, — não fi querer
realizar um ideal absoluto, mas tel-o
deante do nos como um ponto fixo, Ao
modo que caminhemos sompro para elle.

Glycerio marchou sempre em direcção
do seu ideal, tanto assim que, tendo a
principio luetado pela proclamaqão du
Itepublica, batalhou depois pola sua con-
solidnção. "Uma acrlsolada experiência
demonstra o quanto 6 mais facll a fun d t-
Cão, que a consolidação das liberdades

bastam

Francisco Stevenson, Francisco Coceap-
pieller, Primo Luppe, Josfi VlllágelinNetto, Clemente Hartmann, Adorno Bo-reli!, Lavoisier Segurado, JosO Vieira dosSantos, Francisco Amendola, Raul Boll-var, Benedlcto Capolupo, Willir Sln, JosCOctavlo do Camargo Netto, Francisco
Podroso de Camargo, Luiz Piccololo eJosfi Maciel de Godoy Junlor;

estandarte da Sociedade Artística Be-ncflcente, acompanhado dos seguintes so-cios: Antônio Raposeiro, Manuel Fierro,JosC Carvalho, Antônio Galiongo e Fran-cisco Antônio dos Santos;
estandarte da S. Luiz de Camões, comuma commissão dos srs. Joaquim DuartoBarbosa, Annibal Medeiros Jorge, JoséCruz, Antônio da Silva Parada o ErnestoPimenta;
estandarte da Associação dos Emprc-

gados do Commercio com os seguintes so-cios: Domingos do Oliveira Mala, Pom-
pllio Vivarem e Carlos Janotti;

estandarte da Nova Escola Allemã,com os seus alumnos e corpo doconte;
estandarte da Escola do Guanabara,acompanhado pelos alumnos e da sua

professora Delia Borelli;
estandarte do 3.o grupo escolar, comseu dlrector, Arthur Segurado, e com-missão dc alumnos;
director e alumnos do, Escola de Com-merclo, com uma grande coroa de floresnaturaes, com o seguinte dístico: "Ao gc-neral Glycerio, a Escola de Commercio

Bento Quirino";
commissão do alumnos e lentes da Es-cola Normal;
estandarte da Sociedado de Soccorros

Mútuos o uma commissão, composta dossrs. Ramon Duran, Geraldo Sorla, Silve-ria dei Vai, Laurcano Bacelio e SalvinoEgo; .

A' beira do túmulo que guarda os ren-
tos mortaes do eminente chefo republi-
cano, o dr. Heitor Penteado, prefeito mu-
nicipal, pronunciou o seguinte discurso:

Guiados neslo dia. quo desperta tan-
tas recordações aos campineiros, peloCentro de Sciencias, Letras c Artes, e as-
sociução que a seus fins altamente nobres
reúne agora o de Incentivar o patriotis-
mo cm nossa terra, cls-nos chegados ao
termo desta nossa romaria.

BlB-iíos deante da sepultura que ros-
guinda os desiinJnc ,i« r.v-mM»,-*»., ci:-,.,i,.,
tendo de certo modo perturbado o sllen-
cio entristecedor da cidado dos mortos
para, compungidos, prestar ao Grando
Mcrto mnls um preito do homenagem a
manifestar-lhe a immonsa o inipereelvel¦saudade que nos causa sua ausência ctor-
na.

Esta cerimonia, pois, tem alta o dupla
significação. Ella traduz por um lado onossa dOr pelo desappnreclmentb de umamigo Illustre, generoso e bom; c. poroutro lado. affirma nossa solidariedade
nem o principio, o ideal que. cm vida. n
eminente campineiro liojo extineto sem-
pro encarnou. O homem, — diz Joaquim
Nabuco, — fio nome posthumo. A par-'.o individual de nossa existência, sl 6 a
que mais interessa c commovo não b porcerto a maior.

Alfim desta ha outra que pertenço aPátria, ú sclencla, fi arte, e que, bí quasisempre C uma dedicação obscura. 6 fis vozes uma projecção Immortal. Os homensbeneméritos, os famosos semeadores daIdéa — tambem observa notava! orado;— não morrem, elernizam-se. Elles dos*
prèridem-se de uma geração quo vai eabraçam-su lopo a outra geração quovem. .

"E emquanto a essência dos corposlhes fica. a fecundizar a terra em alastra-
monto do cinzas, a essência dos espíritoslhes escoa, a fecundizar a Historia emalastramentos de luz."

Francisco Glycerio começou a viver pa-ra a eternidade; iniciou-so para ello aexistência subjcctlva. na expressão posl-tlvista, c o seu nomo. ligado ao noinoilu Republica, principiou a fecundar aHistoria. Pátria brilhando de par com osdos grandes vultos filhos do Brasil. Evejamos porque, meus senhores, pretra-cando uma rápida syntliese do seu vivercheio de trabalhos á causa publica.
Quando, em 1871). se realizou a momo-rãvel convenção do Itu', um grupo d*irepublicanos já mantinha nesta cidad-jum* jornal, a "Gazeta de Campinas", ebatla-so ardorosamente pelo ideal demo*.ratieo.
Glycerio, quo desde; moço manifestarasempre enthusiasmo pela causa republi-cana, não era o do menos valor entreossch ardorosos luetadores.
Intelligente, perspicaz, insinuante obom, desdo logo se tornou insubstituível

lia direcção do novo partido o tambem sofez o chefo republicano mais popular omais querido. Dotado de grande capaci-dade para o trabalho, ao mesmo tempo
que, no terreno das ldéas. escrevia ar-ligos enthusiasticos dc propaganda.no ter-tono pratico alistava eleitores, dirigia úspleitos, procurava captar us sympathhs(ln todos e. principalmente, dos chefes dasantigas famílias campineiras, o assim,com extraordinário tino. abriu profundabrecha nos velhos partidos nionarchico»
de sua terra natal. E' por isso que diziaCello, em 1884, o dr. Jullo dc Mesqul'aoutro filho illustre de Campinas: "Tros
homens de actividade commum 3uccum-birlam cm meio do tal tarefa o dez datempera egual, espalhados por difforon-tes pontos da província, dariam ao nossopartido tamanha força que nos tornariamInvencíveis."

Dc facto. merco desse esforgo. o partidorepublicano em pouco tempo representa-va uma força respeitável, e Campinas soconstituía o centro do grande movimento
propagandista. Em 1872, após uma ex-traordinaria campanha eleitoral, a prl-meira travada om nosso paiz entre mo-nnrchistas c republicanos, estes cons".
guiam enviar seu primeiro representadoao seio da nossa edllldadc; em Câmarasseguintes o numero de seus representau-
Vài 

íoi Hemm'B augmentando, até que, om1887, lhes coube eleger o presldonto daMunicipalidade. Aqui so reunia coustan-temente a commissão permanente do par-tido republicano do S. Paulo; o Club Re*publlcano desta cldado so constituíra otoco do grande movimento o. emquantoabria seus salões para ouvir a palavradoutrinaria dos vultos eminentes da idéa,destacava muitos do seua socio3 para fa*zer no interior da província propaganda,escolhendo do preferencia as localidade:,ondo os partidos monarchlcos se achavammais fortes o enraizados,"A vida republicana de a. Paulo. ¦—
disso em memorável discurso o dr". Cam-
pos Salles, r**-. com as suas nobres paixões,com os seus enthusiasmos, com as suas
esperanças, íoi, por esso tompo, ouasi to-

forca o audácia, -— o quo 6 vulgar. Para
o segundo caso, requer-so multa solida-
rlodndo, multa prudência e tolerância, -~
o quo 6 rnrisslmo,"

Este cotnprovadissinio conceito social
não havia escapado ao espirito profunda-
rienlo observador e.previdente do Fran-
cisco Glycerio.

Proclamada a Republica, o nosso eml-
uento oonterrano tratou sem demora ("o
organizar um partido político, cujo fim
principal era o do manter a Constitui-
ção do 2-1 do fevereiro.

As origens dessa organização e o es-
forço desenvolvido a respeito por Fran-
cisco Glycerio, constituem uma daa pa-
ginas mais vibrantes dc sua vida publi-ca o d.a sua dedicação polo novo regi-
mem. Em plena Câmara dos Deputados,
a 22 de junho dc 1S03, o dr. César Za-
ma pronunciava notável discurso concl-
tando o povo a firmar na Republica, o
systhema parlamentar."Entondo, — dizia elle, — quo todos
os brasileiros de coração, todos quantosso preoecupam do futuro da Pátria, do-
vem reunir-se e coiigrogar-so, forinan-
do, arregimentando um partido, cujo
programma seja rever a nossa carta con-
stltucional, com o íim de estabelecer on-
tro nfis a republica parlamentar. E' o rc-
glmem que estft cm nossos hábitos, cm
nossa Índole, em nosso sangue."

Pronunciadas estas palavras, ontre vl-
vos c. numeroso.-* alpinos ilo ndlicsno
Francisco Glycerio Interrompe o orador:— "Outro partido se formam, exclama
ello para sustentar o regimem vigeh-
tel..."

E momentos depois completava o seu
pensamento: "O quo posso af firmar ao
illustre deputado pela Bahia C que em
breves dias o partido a que pertenço se
arregimentara nosta capital e em toda a
União, tomando o compromisso do man-
ter a Constituição de 21 do fevereiro.""Si não me engano na observação de
suas origens, do seus sentimentos e in-
tuitos, ello vem a ser o partido conser-
vador das instituições."

E com o auxilio de elementos do va-
lor, taes como ArlsiTaes Lobo, Quintino
Bocayuva, Manuel Vicídririo, Pinheiro
.Machado e outros, Glycerio organizou e
fundou o partido a quo se referia, to-
inando-lho a direcção.

Não precisarei relembrar os grandes
serviços por elle então prestados na ma*
nutenção do regimem republicano.

Basta dizer que *em plena revolta,
quando o paiz aindçv so debatia numa
rrii»». i*.H*oliicinn*ivin.rí*e'3ullaníe da faltatle reacção ao tempo, •*> advento da nó-va forma do governo,1. Glycerio com o
reu prestigio fez a eleição dc Prudente
de Moraes para presidente da Republi?ca, o primeiro chefo dc Estado civil quetivemos.

Infelizmente a orientação política do
governo que se Inldlava, mal Inspirada
por elementos quo traziam o ódio pro-
prlò dos yoncidòs, levou Glycerio o seu
partido a romper com a suprema admi-nistração do paiz.

As razões do seu. proceder estão as-sim expressas om seu memorável mani-festo dirigido A Nu.jão, em 9 dc agosto
de 181)7.

"Todos quantos angustiados acompa-nbavam lia muito tempo as transforma-
ções por quo passava o espirito do sr.
presidente da Ropubllca sentiriam qun-ello eslava Inteiramente dominado poruma injusta prevenção contra todos osrepublicanos, que haviam mais ardente-
monto apoiado o marechal Floriano Pel-xoto, sustentando a ordem legal o o prin-cipio da autoridade, ató com armas namão c com sacrifício de vidas pr»»ci(i-sas.

"O partido republicano federal contl-nua a ser o quo foi sempre desdo o seuinicio: — o partido conservador, parti-do de ordom e do paz.
Os amigos do governo querem subver-ter tudo quanto fez a revolução, tudo

quanto o marechal Floriano defendeu esalvou."
"A reacção contra os republicanos

brasileiros estft em franca o ostensivaactividade.

sobro sua, memória calam as bençame
dnlclssimas das gerações fui uras!

Que um dia, ontre hymnos de paz, do
reconhecimento o do amor, nesto mes-
mo logar quo Francisco Glycerio esco-
Ihcu para dormir o derradeiro somno,
na terra quo tanto idolatruvn, so lovan-
to um monumento commemoratlvo do
tantas glorias passadas, de tanta abnc-
gação pelas llbordadcs publicas, do tan-
ta bondado para sous semelhantes o dn
tanta dedicação pelo ongrandcclmonto
da pátrio. Quo omfim, senhores, sobre
esta sepultura perdure a paz; o sobre a
memória do Francisco Glycerio se ex-
tenda a luz Imparcial da Historia.

O dr. Heitor Penteado recebeu, ao fi-
nalizar o sou discurso, cumprimentos das
pessoas presentes,

Em seguida, a banda de musica da
Força Publica executou uma peca do sou
repertório.

Junto ao túmulo do illustre morto, usou
da palavra o menino Arnrlpc Rodrigues,
alumno do Collegio S. Bento, pronun-ciando o discurso seguinte:"Multo cedo ainda viestes repousar aqui
na paz do Senhor! ^Quando uponas dissimulávamos o ns-
sombro e o pasmo quo nos causa o as-
pecto da horrorosa hecatombe quo des-
abou terrivelmente sobro a velha Europa,
levando em sua marcha devastadora o
terror, o luto o a orphandado; quando a
Pátria mnls necessita das luzes do vosso
talento o do vosso patriotismo, eis quesurge bruscamente a barbaridade cega do
Destino o vem cortar Impledosamento o
tio da vossa tão preciosa existência, dei-
xahdo-nos Immorson na dôr o na maior
das desolações!

Ainda liontem estáveis no vigor da vos-
sa existência, cercado da estima, do res-
peito o da veneração das colloctivldades
sociaes; e, hoje, por uma cruel fatali-
dade, vemol-o envolto na algidez da
morte, repousando o eterno somno dos
lustos, nesta campa, cujo sombrio aspecto
consterna os nossos corações,

Mensageiro do bem, passastos pela vida
suavizando ns dOres, enxugando as lagri-
mas o abrigando a orphandado.

Vossa munificencla realizava-se sem
ostentação, sem clamor; era a pratica
exacta do uma vlrtudo emanada do vosso
coração.

Sempro tlvestes palavras ungidas do
ternura 0 benevolência para todos aquel*
les quo imploravam o vosso auxilio.

E', pois, justo quo no dia do hojo, em
quo so commemora o soptuagesimo anui-
yersario do vosso natalicio, todos vonha-
mos, em uma espontânea romaria, alça-
tifar com as pétalas do nossa saudade
esse túmulo que fi hoje o symbolo augusto
ia nossa veneração.

do da snlcnolu, das letras o das Arpeliinr, nn, memória dos pocloros 
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Quem ha que, nesta escolhidacia, não tenli ¦lan-tennn porventura conlieddo í,,.,pessoa Francisco Glycerio? i ¦
Quem, vivendo om Campinas, Aonifultimo quartel do século findo, nSo i?i«°•parou, uma voz ao menos, um .11,. „Iqí«**eom essa personagem de suggcstlva .?¦*¦tracção c sympathla, na sua compost-A*eheia do simplicidade o na suu r[¦¦¦¦ ¦¦¦•

complacente bondade? "l °
Nascido om 1840, neste dia de ¦*¦»..,

levo por paes Antônio Tloncdlcto ite Cer''
queira Leite e d. Maria Zellnda do Cerquetira, quo llio trausmlttirani a boa intclligeii-1cia, doto dn natureza commum a KriiW,Realizados os primeiros estudos 1ra natal, sol) a dlrecção de José Qdo Amaral, iniciou os secundários i•mlnnrio Episcopal dc S. Paulo, ondi • ¦ r-maneceu atC as férias do 1802. AM i**ftdo seu genitor, em rúínosas cOndl-gOe) eco-nomlcns, determinou, entretanto, sua voltaao lar materno, desistindo da asp radaformatura em Direito, por forca das i
juneturas.

Empregou-se, então, na Typogrnphia
Campineira dos irmãos Theodoro, Jofio eFrancisco Theodoro de Siqueira o Silva,fundadores da çxtlnóta "Aurora", o maisremoto orgam do jornalismo local. Oceu-
puva-se, então, diutliriiámeiite, no fabricodo rótulos para garrafas dc licor, trabalhodo escassa paga, nem slqüer lho bastandoft subsistência.

A osso tempo, época do sonhos o phnn-lasius, dava-so ao entretenimento' das "se-
renatas", pelas noites do luar em foraem companhia do amigos da adolescência,
cvjil memória guardou com uffccto atfi avelhice.

Nas horas amargas de um como exíliono próprio berço, revendo a paizagemcara do outrúra, descrevia ainda aos intl-mos sconas do tempo saudoso o longln-
quo...

Em 1SC1, fez-so mestre do meninos, riu-ma fazenda cm Rio Claro, a do tenonto-
coronel Francisco do Paula salles, paedo Manuel Ferraz de Campos Salles.

E' desso tempo o desconfortado soneto
quo passo a dizer:

liara a realização do um ideal formoso «
depois para u organização poliíico-juridl-
ca da.s Instituições nascentes.

Chegamos, por estreita e limitada syn-
iheso do sua existência, aoa dius precur-
;;oros da magna transformação política
quo so la operar no Brasil.

Francisco Glycerio, caprichoso o me-
thodlco nos seus negócios o nas suas rn-
laçõos privadas, como na sua existência
publica, tinha dois livros caixa para lan-
çar a sua receito e despesa commerclal e
os seus gastos políticos, No caixa com-
morclal, quo so acha ainda em meu po-
der, vê-so que, a 7 de novembro do 188!),
quando partia ello pnra o Rio de Janeiro,

a chamado da conjuração revolucionaria,
çuiada por Benjamln Constant Botelho do
-Magalhães, dizendo ft família o a mim
(que ora o seu companheiro do escrlpto-
rio), quo fura chamado para liquidur um
serviço forense om Vassouras, por lncum-
benclà do Banco do Brasil, deixava, por
ua letra, escrlpto o segulnto lançamento:

(' -— ".Meu seguro, pago na Nev,*-Yorlc LITo
f insuranco Co., 582$500".

O patriota não recusava n. sua iiitcrfo-';"nnia numa conspiração do caracter re-"'oluclpnarlo 
militar, da qual lho podia¦"'"' sultur o sacrifício da vida; mas o cido-i hofo

A infância, a quem prodigalizaveis
tantas terriuras c tantos carinhos, não
podia olvidar-vos, c eis-nos lambem aqui,
abrigados sob os auspícios do Collegio S.
Benedlcto, vertendo a lagrima do nosso
posar.

Descansa em paz, ó valento batalhador!
No romanso da eternidade, a vossa me-

morla ha do brilhar inscrlpta nas paginas
da historia!

"In memória eterna, erit Justus."
Findo esto discurso, dlspersoü-se a

grande romaria.
A SESSÃO MAGNA

A revolta, como todos o salem, chegou1 restauração. Pois bem, c o espiritodi revolta que citft Inspirando o sr. pr.»-sidente da Republica."
Como sempro sõe acontecer, no dc-correr dos tempos a todos os dirigentesdos partidos políticos, então so voltoucontra Francisco Glycerio a odlosidadcda éi.oca.
Com os seus dirigidos, foi a.io consl-derado elemento perturbador da ordem.Proclamaram-no chefo do3 jacoblnos oo envolveram na responsabilidade pelomonstruoso attentado de 5 do novembro.
Chegara-lho a vez do pagar o trlbu-to exigido pela paixão partidária, tanto

quanto outros grandes vultos da políticanacional.
O mesmo parlamento brasileiro, ondea lueta so travara com tanta intenslda-de o onde essa paixão partidária havianhegado ao extremo, um dia se reuno

para tomar conhecimento do pedido dogoverno para processar a Glycerio.
Assim tambem, annos antes, cm Tri-bunal constituído por juizes que- eramvencedores c o awusiulo era o vencido,'sm 1843, o Senado brasileiro so congro-

gava para julgar o padre Diogo Feijó,o ex-regente do Império, e um dos maio-res estadistas de que so deve orgulharo Brasil.
Em firas mais recentes o visconde doRio Branco tambem;foi denunciado, cs-«o Rio Branco em torno do cujo nomovolveu toda a política exterior do Im-ucrio durante quasl meio século e naemergência do sangrentos confllotos ex-tornos.
Da reunião da Gamara em que se de-bateu a licença recusada para o procos*so do nosso conterrâneo, disso alguém

quo delia partioipou, tor tido nesso diaa impressão de haver assistido a uma•Ias tempestuosas reuniões da Convonçãofranceza.
O resultado dessa sessão rcperoutluem todos os recantos do palz, levando aalegria a todos os corações republica-uos de nossa pátria,
Não! Não era possível que Francisco

GJycerio, quo no dizer de um seu blo-
grapho, sempre foi "brando no trato,suave na palavra, discreto no trabalho,
avaro no exercício da autoridade" mas"perdulário o pródigo na bondado" 11-vesse lido coparticlpaqão do odiosocrimo do 5 do novembro.

Taes os faetos mais salientes dosta vl-da extineta, com prejuízo para a pátriae para os partidários do democracia.
Desses faetos se conclua quo Francis-co Glycerio foi um incessatito batalha.-

dor, um egrégio missionário do seu lde.il,um devotado e intransigente republica-no.
Que sua existência sirva de oxomplo o

A's 20 limas realizou-se no salão nobre
do Centro dc Sciencias a sessão magna
anminelada, estando o odlficio bellamente
ornamentado o íoêrlcamcnto illumlnado,
repleto do senhoras e cavailieiros.

Aberta a sessão pelo dr. Carlos Stovc-
son, presidente do Centro, convidou o dr.
Araujú Masearenbas para presidll-a, sen-
do nm seguida dada a palavra ao dr. An-
tonio Lobo, presidente da Câmara dos
Deputados.

S. exc. pronunciou o seguinte discur-
so:"Quiz o Centro de. Sciencias, Letras e
Artes prestar unia homenagem ft momo-
ria dc Francisco Glycerio, justo no dia em
quo completaria 70 annos, si a vida não
tho fosso tirada pela Providencia Divino,
depois do unia existência laboriosa o brl-
lhanto, cm que viu o seu nome ligado aos
fastos dn maior renome o mais remonta-
»!a importância ha historia do Brasil.

E, para conseguir esso "deslderatum"
cívico foi buscar dentre os que de mais
do perto viveram e conheceram o grando
cidadão, um companheiro do trabalho,
profissional c de combates políticos, um
homem que o Centro presumia pudesse,
cm breves Instantes c em traços verda-
dciròs, contar por palavras as rcmlnls-
cénclas do homem generoso, do coração
magnânimo o do espirito atilado, do fa-
inòsò cabo politico, que foi a alma extra-
ordinária da propaganda republicana,
aqui no seu berço, Irradiando-se pelo ter-
ritorio do S. Paulo, aquello a quem ca-
bem, com certeza indispulada, os viren-
tes louros pela implantação triumphal do
novo rogimen governativo, quo domina o
norteia a nossa pátria desde os alborcs
do dia 15 do novembro do 1S89.

Bem haja essa feliz iniciativa-do Cen-
tro, não porque mo houvesse escolhido
para contar, nesta, commemoração, remi-
niscenclas da vida publica do Francisco
Glycerio, apenas sabidas de seus íntimos,
ou não divulgadas pela generalidade, mas
pelos intuitos nóbllissimos, do puro pa-
triotisiuo, quo animaram os dirigonlos
desta nobro associação campineira, quan-
do procurou honrar na tradição desta tor-
fa o vulto quo maior lustre o fama em-
prestou fts narrativas conterrâneas que
pertencem ao patrimônio da Prlnceza
d'Oeste,

E' manifestação de civismo cnnobrccer
as bencmercnclas dos quo perlcncom, ou
pertenceram, ft terra om quo vivemos. E'
virtude social engrandecer os varões que
Influíram na formação do caracter do
povo, quo se constituíram guias de seus
destinos, quo se intromeltcram em todas
as iniciativas privadas, para organizar c
dirigir as empresas que cuidaram do bem
estar o do conforto do.s lares, da3 faml-
lias o das cidades.

E' de alia significação moral apresen-
tar ft imitação dos coevos, dos posteros,
os typos que, nas communidadcs civis,
por sous actos, pela pratica das virtudes
privadas da familia, ou pela abnegação e
desinteresse da sua vida, conduziram as
conectividades, sonhando nara elias a me*
lhoria do sua predestinação, propondo-
lhes pura isso soluções adequadas ao
progresso dus instituições políticas, ou
cuidando de alterar as linhas da govor*
nação publica, cm beneficio dos direitos
de seus semelhantes e concidadãos,

Abri as paginas dos livros dessa Hclla
de opulenla, e observai como elles cul-
tuam os grandes homens. Em Homero,
em Tiiucldldos, em Herodoto e em Po*
lybio, em todas as edades da Grécia, vê*
dc como na torra do nascimento do cada
um, esses homens, eminentes por seus
feitos, vivem, vividaniento, com animado
fulgor e Inextinguivcl affecto, as sombras
da sua Imagem, revérboro do sou espirito,
o encanto do sua sedueção pessoal, desap*
parecida na voragem do tempo, mas per-
pertuada no conto, na historia, na nar-
ração dos coctaneos, pola tradição mo-
ral ou eserlpta, quo o passado vem con-
fiando ao presento para servir ft posterl-
dade.

Em Roma, nas palavras do Sallustio,
nos escrlptos do Tácito, uas Décadas de Ti-
to Llvio, desdo o florescimento pngão até o
domínio da dlffusãu do Christianismo, nos
seus memoráveis acontecimentos, sempro
se reproduz o phtnomeno multl-scculai
do engrandocimento de seus homens, da
exallacão de seus herdes, da proclamação
das virtudes familiares, dos seus penates
queridos, de seus numes lmmortaes, quo
a ora nova destruiu para, sobre elles, er-
guer o templo infindável â majestade do
Deus Uno!

Como se sento vibrar dc harmonia e de
magnitude esse sentimento formoso do
amor fts cousas da própria torra era que
nasceram, e da própria gente do que são
descendentes, quando, abrindo Cleero, se
lêem com elle, na alevantada concepção
do seua pensamentos, e na altivez do seu
orgulho romano, os grandes conceitos que
proferem sobro a tradição dos lares, cujos
vestígios consagra em paginas lmmorro-
douras: "Verum (liciinu.-i lncc est mea

et liiijus putris mel germana pa-
triu: lilo suem, hic gonus, hic ma-
jorum multa vestlgla!" (De Legl-
bus, II —- 1).

Bem haja a feliz iniciativa do Centro,
que assim quiz, honrando as cousas da

Tantos sonhos de amor evaporaram
Xo fumo dos prazeres não früidbs!
Oomo um fico de pállldos gemidos,Na trfivã. da descrença se myrrharam!

Imagens que minh'alnia enfeitiçaram,
Nas roscas lilusões dos coloridos;'
Nos tintas do martyrlo ennegrecidos...
Sô sombras os pincéis, alfim, traçaram.

No sudario da morto socogado,
Me envolverei, sem deixar fallaz saudade
Daquelles que na terra mo hão amado!

Possam fioos de Irônica amizade,
Nesfalma se apagar, quando, extasiado,
N*o nbysuio despertar da Eternidade!

[família velava, ao mesmo tempo, pela"mv Au. esposa o dos filhos, querendo ga-
!',l,i S»'-lhes com um seguro do vida ole-''CruVjs de subsistência, quo sua fortunapessoa^ nessa occaslão, não comportava.
,, t| "ranclsco Glycerio nüo mais deu no-

/'.'; ,'"¦ sua nessoa atfi que, no dia 15 do
modôsto '• ¦al,di-"1**' morando eu om

,',,.„ '«agava rlsonlio o meu filho Pe-' 
i,-»,'*»''"-, t,nlm monos do dol.s annos, o

íò !! 
'•'.;:';* -*=••"--. Quo marcava 40 dias

ii?*!.8 ir '" •'¦cMei*tc, Pedro do Maga-
li naaaana nhe<:Mo da no83a ¦¦¦"*•'-"-•••*-<•

,„_ , *,,-"¦ ;-0la pela casa a don-tro, bradando i[[ljk,
clamada nu OailjA*
do ([uo o presidi,,,'
fosse tomar o simti

combato.
F. novas di

sor recebidas. .
estalavam em c
siderada o balu-.
exaltp<!( queri;**,,
ciss;" i r rua", c;"
derados, tendo
récli

Republica fOra pro-" i Impcrlo, e exigiu-
Club Republicano

¦m io honra e de

ão incentivo para a geração actual, ...ue 1 própria terra em quo realiza o apóstola.

Versos dos 18 amics, aecusando a feição
lamurienta do romantismo pátrio, trailu-
zlam o sentir do jft bardo orpham.

Como referiu algures Rangel Pestana,
Francisco Glycerio, quando la passar de"formigüo" a "cascabulho", designações
appllcadas ao seminarista o ao estudante
do extineto Curso Anuoxo ft Faculdade de
Direito, freqüentara a "republica" do"muno" Jorge do Miranda o mnls conter-
runeos — Manuel Ferraz dc Campos Sal-
les, Francisco Quirino dos Santos o João
Quirino do Nascimento. E, com o ultimo,
apprendera ollo a metrificar, pois a am-
bos encantava a poesia, do preferencia ft
política, querida dos outros, desdo então.- No Rio Cimo, servindo uo fazendeiro
cm cujn casa Icccionava, accumulundo as
funeções de lcdor de jornaes, foi toman-
do interesso o gosto pelas cousns o ho-
móiis públicos, seguindo as inclinações do
sua natureza e o pendor do seu espirito.

Em 1807, estreava no fOro de Campl-
nas, como solicltador, grongeando credl-
to na profissão quo ennobreceu, graças em
parto ao sou talento combativo, em parteaos conselhos experimentados daquelles
camaradas da "republica" paulistana.Pouco depois, no mesmo anno, constituía
familia, mediante nupelas contrahidas
com d. Adellna Masson I.acase, dlstlneta
senhora dc origem franceza, filha da r.o-
tavel educadora que foi madumo Massori,
lão conhecida e respeitada no nosso meio.

E, assim, por decréscimo de encargos
sociaes, tevo quo desenvolvei* grando acti-
vidade; as múltiplas iniciativas do deccn-
nlo immodiato, fis quaes legou o nome,
tornaram-no deveras estimado c sympa-
thico.

Francisco Glycerio ficou sendo o" typo
do perfeito cidadão, cercado da estima
popular, com larga esphera de influencia
e do acção. Não s6 advogava nos audito-
rios a causa dos fracos, como tambem na
imprensa pleiteava, com desusado calor,
a melhor e mais perfeita organização po-li tica.

Desde 1875 collaborou na "Gazeta de
Campinas", creada em Í80B, por Francis-
co Quirino dos Santos, dn qual Campos
Salles e Jorge de Miranda eram jft valio-
sos auxiliares.

Essa oollaboração, com ligeiras inter-
mittencias, extendn-sc atfi 1S89, quando
naqucllo orgnm republicano tinham acção
Carlos Ferreira, Leopoldo Amaral, c ai-
guns jovens do aptidEo que preparavam ub
suas esporos dc cavulleiros pura os preüosdo jornalismo provinciano.

Entenderam, talvez, alguns, que a sua
maior o inais fruetifera acção so verifica-
va nos comícios o nas reuniões populares
de propaganda eleitoral, em que, figura
altamente seduetora, a todos convencia
pela bondado sorridente, pela flnura do
sen esforço politico o pela dedicação III1—
mitada aos correligionários que nello des-
cnnçavam. . .

O propagandista, nessa época de luetas
intemeratas, integrou-so na sua completa
individualidade, erguendo o tacho de
guião o o estandarte do frente, que a to-
dos arrastava eom inteira confiança o ffi
absoluta para os combates das urnas.

Nosso tempo é elle o arregimentador
eleitoral por cxcellencia, e a alma dos ino-
vimentós o. das combinações políticas.

A obra do manifesto de II de dezembro
do 1870 e da memorável Convenção dc
Itu', havia amadurecido na opinião livre
o liberal da então Província e vinha con-
gregando proselytos o defensores estre-
nu os.

Francisco Glycerio multiplicava-se mys-
terltisameiite, desdobrava a sua acção com
um milagroso dom de ubiqüidade, for-
mando o "pivõt" de todas as mais dellca-
das concentrações e irradiações do espirito
republicano paulista. '

O "Club Republicano do Campinas"
agia como arioto domolidor, e do cada in-
vestida do sua tribuna popular, onde su
fizeram ouvir, nos debates mais accesos
da política, os mais autorizados represen-
tantps da idéa republicana — Saldanha
Marinho, Quintino Bocayuva, Josfi do Pa-
trocinio, Gabriel Plza, Ubaldino do Ama-
ral e tantos outros proceres — surgiam
os incidentes mais graves o as "arrelias"
mais disparatadas dos partidos monar-
chicos, fusionudos para uma intervenção
homogênea, uma vez que a acção isolada
de cafla qual, de por si, não bastava para
enfrentar o adversário commum na lueta
tremenda.

Francisco Glycerio, nem por ser o mais
vivo athleta do republicanismo activo, doi-
xava do se revelar o mais ouidadoso o ln-
telllgente procurador de causas forenses
e o malSj niethodico dentro quantos, tra-
balhadores Inteilectuaes, exercendo profis-
soes liberaes, tem visto o observado o
amplo scciiarlo desta terra.

Por isso se lho ajustam primazias in-
disputavels: a) a da organização do par-
tido em prOl da abolição e da Republica;
li) a da irradiação da acção política e da
formação partidária pela Província de S.
Paulo, e, desta, pelas demais circumscrl-
pções do Império; o) da propulsão de
numerosas sociedades para fins indus-
trlaes, ou de utilidade social, ontro as
quaes o Club Campineiro, do qual foi seu
presidente na ultima phase, quo terminou
com a proclamagão da Republica; d) u
do conduetor de homens livres, primeiro
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- somogarain •*.
•¦¦»" levante ml."

a .a cidado, cc
republicano"; uigui»

ji "sahir com a pro-
iquanto outros, mais pon-
Bento Quhino ft frente,iv.ni.ivam ca|ma 0 (,ue sc -*^aruat,ga

uma <:onl.r: uç*,, ,*,eclsiva uo memorávelucontcc!, , ,ito, rccu0KOS ue bnru„,03 9perturbações da ordr contra ve,UM 0,e,montos inonarclUcoi '. radicados. Eforam horas crüelE "•-•jjMnt e Ansurdas agitações!'..
Mas, a 20 do nove».. '¦;¦

rico, volta ft sua terra
phndor glorioso, no meio .
lheoso singular do sentlmen
como ainda depois não houve
a figura extraordinária do mais q
esforçado o uonspicuo batalhador da
publica.

Veiu doseançnr o espirito e coordenar
as idéus para a execução de novos proje*
ctos, porquanto aspirava elle vêr a Ropu-
bllca nascente brilhar aos olhos da Ame-
rica o dos outros continentes, em reverbé-
ros offuscantes, formada uma orguniza-
ção política livro o respeitada, qual o mo-
dolo do Ideal concebido o acariciado, portantos annos, nus locubrações do seu ce-
rebro o na3 luetas asperrlmas da sua in-
defessa actividade.

Dois mezes apenas ficou no seio dc sua
familia. A 28 do janeiro parto para o
Rio, chamado a oecupar a pasta de ml-
nistio da Agricultura, único cargo adml-
nistrativo quo exercitou, ufóra o do verea-
dor na terra natal.

Estuda, então, largas horns; dentro d.i
nolto... "Apprcnde o Ingiez!'-. I»-3 o me-1
dita Maeauley. O desmedido afan de pro-
pagandlsta não lhe permlttir.a illustrur-se
bastante. Vale-lhe o methodo de vida
exemplar para render o trabalho provei-
toso.

Francisco Glycerio foi havido innunie-
ras vezes como tendo ganho grossas som-
mas nas posições publicas, mò-rincuto na
Jo ministro. Um prestigioso orgam da hn-
prensa brasileira, o "Jornal do Commer-
elo", chegou, mosmo, a abrir contra oll»i
uma campanha feroz, porquo estava ce-
dendo as terras publicas de todo o noss.j
vasto território, atiçnndo u cobiça dos par-
tioularés nos inúteis burgos agrícolas.
Glycerio, porém, não se affligia o, do con-
tlnuo, sentenciava: — "O homem publico
faz o papel do peteca, quando mais se lhe
bate. mais sObe; a injuria C um prégã.j
o a calumnia constltuo-so em escada para
sua mais rápida ascencão""

Ello realizava assim o pensamento do
grande philosopho Boecio: ¦-— "Não de-
sejar, nem temor uma alma cousa algu-
ma, C desarmar os inimigos", seguríssimo
do conceito do Soneca, que "o homem
nasço tributário da paciência" — "pation-
llÍB tributarius nuseitur homo''.

Mns ns atoardas constantemonto espa-
lhadas desso ganho illicito attribuido a
Glycerio oram obra exclusiva da adver
são política do quo so vira alvo o nr'
pela sua acção infulignvel na obra da
modelação constitucional do Brasil.

Quem tevo, como elle, largulsslmà
opulenta clientela forense, compro',
pelos autos nos cartórios desta cornai
dotado do poderosa capacldado de tra».
lho, não precisava deixar os caminhos r
ctos para procurar os atalhos o os alriív
vessadouros. \

Na sua profissão elle, quo sempre ven- '-
ceu fartos honorários, nunca monos de
80 a 40 contos animaes, conformo se vê
do sous livros, como resultado do seu tra-
balho na banca de advogado, em período
do quasl melo século, tendo ganho alguns
milhares do contos — (notai bem!) —
morreu pobre, legando ft sua familia ape-
nas o nome honradíssimo com quo pelejou
neste mundo ingrato o torvo.

E provas dessa honradez posso dar-vos
Innumeras, sem offender-lho a modéstia
da vida, o mullo menos a paz do tumulo,
ondo todos podomos ir pedir inspirações
ao mais ardente patriotismo, e ensina-
mentos perennes para a orientação do
nosso destino. Escutai agora: Glycerio
eslava ministro, seu escriptorio de advo-
cacia a mim entregue; as causas contl-
nuavam o seu percurso processual no
tempo, obedecendo aos ritos formulários.
Mas eis, sinão quando, começam a ap-
parecer, om alluvião, responsabilidades
do sua firma, pedidos do conta do seu de-
bito particular. Eram neceites ou endos-
sos dados a amigos o a correligionários
para o giro do seus negócios; eram con*
tas do mercadorias tiradas em pharma-
cias o em casas còmmerciaes, o na múr
parto consumidas por pessoas oxtranhas
á sua familia.

Peço permissão ft modéstia o ft nieiiio-
ria do meu saudoso amigo para ler uma
carta do sua própria letra, a mim endo-
recada, o quo ainda documenta o seu me*
llndro o escrúpulo do vida."S. Paulo, 17 do Julho do 1800.

Lobo,
Venho reforir-te circumstancias de

minha vida, nesto momento bom íris*
te para mim o bom superiores <ã
contingência humana. Pede ao Deus
dos catholicos quo me auxilie, quo eu
só vejo em torno do mim o dover do
ser forte, a necessidade de ser puro,
o os perigos da minha situação,
Quando parti, disse-te que te man-
daria trinta contos para pagares
aqüelles tres compromissos que cn-
volvem a minha honra e o meu nome
no supposto de quo viria a receber
essa somma do meus irmãos, pela
venda do meu quinhão na fazenda do
Jahu', pois suppunha poder liquidar,
pelo menos, 40 contos. Deram-me. 20
contos — sendo 12 Jfi, o 8 depois!

Quo pancada levei eu na cabeça
com essa trlsto nova, deves Imagl-
nar!

Equlllbrei-mo o mais que pude
para não cahir fulminado, o nâo dei
slquer a perceber quo eu, assim, íl-
cava exposto a um desastre moral
quo mo pode ser fatal.

Disse ao Jorge quo te mandasse o*-
12 contos — vocQ pague com e'!
a Raphael Sampaio o Comp. ..
8:002{040, pela liquidação d.
trudes do Arruda Camargo, e
cesso entro para a reforma
endossada pelo Octaviano, :
Provincial. Quanto ao sald; __^
tação d. Isabel e Domingo
Netto, serão pagos do seg'
com os oito contos que
Jorge, com o possível vo-
o produeto da venda, ^SSs&^r^èii
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,*pov« o que to mandarei procuração
tainha o de minha mulher do Rio do
Vanelro.
!' Arranja-me Uso, pelo amor de
IDous, de modo que o meu nomo seja
¦alvo do naufrágio. Além disso, tonho
jõutros dividas, sendo a que mais me
ítorturs, a de Santos Irmão e No-
fcuetra, aos quaes não posso e não
sflevo prejudicar, sob pena de ser uin'ifalso amigo. Caloulo que os nossos
'serviços de escriptorio podem dar-'¦(me, no mínimo, 40 contos, som In-
'elulr Plorlta o Tavolara, mas Isso é
flo liquidação demorada, portanto,
tudo deponde das tuas dlllgonclas, da
tua dedicação a mim. Sl estes meios
-falharem, temo que a minha honra

. sorâ o pasto appeteoldo dos meus
oruels inimigos, o a minha retirada
do governo e da política uma consu-
quencla forçada do desastre. Então,
a minha visita a Campinos, passará
a ser uma otorna despedida ao solo
dos meus companheiros, ao theatro
das minhas glorias.

Bem vOs quanto Isto ó horrível -.—
menos para mim do que pura a sal-
yaçuo o o rosurglmento de minha
terra. Não sol o quo ou desconfiava
quando a custo desprondi-mo do vo-
cés o. ontrotnnto, eu do nado sus •
peitava. Meus Irmãos apresentaram
um caloulo exacto, contra o qual na-
da tenho que reclamar, mas a quês-
tão é quo eu devia á firma a parte
do mou capital que eu retirei aos
poucos, e a sociedade tom não poquo-
no passivo, Sl eu pudesso esperar
ti colheita de 01, então estaria salvo
:— mas não posso, pulas circuinstan-
cias que estou expondo.

Eis tudo — tudo quanto mo acon-
teco, depois que cheguei ao íim do
minha jornada política. Aqui estou,
sem poder me abrir com viva ai-
ma.

Quiz chamar-te, mas verifiquei que
eu não poderia eòhtor-mei som dis-

fluo tneto junto do

da guerra
to ft sua habilidade c
Floriano Peixoto,

Entretanto, os fermentes
olvll dominada, " oomeçam o. Irromper;
os embotes no Parlamento brasileiro
sãom Jft fora do cortas orbitas; junto do
governo Instnllam-so o infiltram-se om-
bicões, e q grande patriota, quo foi por
justiço Prudente de Moraes, é arrasta-
do nos correntes do torvellnho. Uma tão
longa preparação do revolta, tantos prln-
clplos dlssolventes da harmonia o da dl-
recção governamental, semeados por to-
do o âmbito do Brasil procurando des-
unir os proceres republicanos, fazem
surgir a scisão do Partido Republicano
Federal.

Francisco Glycerlo, contra as tenden-
olaa conservadoras do seu espirito tran-
slgonte, cordato o harmonizado]', 6 otl-
rado para a opposlçilo.

Surgo o attentado de 6 do novembro
do 1897, contra o presidente da Republl-
ca. Prudente do Moraes sal llloso dossa
oggrcssão, mas a morto do sou ministro
da Guerra, o honrado o destemido marc-
ehal Carlos Machado Bittencourt, o o fe-
rimento do chefe de sua casa militar,
general Mondes tio Moraes, conturbam
o.s espíritos o desorientam os mnls equl-
librados homens públicos.

Começam as perseguições; são presos
a 13, a bordo do "Orellami", a partir pa-
ra Montevidéo, Barbosa Lima o Alcindo
Guanabara; no' dia seguinte, o major
Thomaz Cavalcanti, o capitão Carlos Ac-
cloly, o deputndo Tliimoteo da Costa, Nl-
canor do Nascimento tém sorte idêntica.
Também foi preso o general Pinheiro Ma-
chado. Ficam sob a vigilância da policia
o ex-mlnlstro Blblano Sérgio da Fon-
tourn Costiillnt, o genoral Francisco An-
tonio do Moura, Thomaz Delfino o outros
vultos políticos, A nação encontra-se em
pleno estado do sitio.

Dada essa ordem de oousos, num am-
biento ameaçador o asphyxlante, Fran-
cisco Glycerio vem paru. Campinas, aonde

Esse encontro seria nte um vexame
para mim, que preciso manter calma,
reflexão e firmeza Inabalável. Não
posso chamar-mo um Infeliz, porque
o culpado fui eu.

Sou apenas um patriota sem dl-
nlielro, com a responsabilidade do
governo o do futuro do S. Paulo.

íia unia cousa que me tortura o co-
ração o a consciência: fiz a Republl-
ca fi custa do dinheiro alheio, preju-
dlcaudo os meti- Predores. Esto es-
pinho lia dn .--me ao túmulo si
eu não ..ilvar-iue no momon-
i" .i de trabalhar e pagar

dividas.
anto deves fuzer por mim.

<i ti a dlrecção dos meus ne-
.03, e parto para o Rio... parn

.«nelle inferno, levando a alma e-u
pedaços.

Olha, salva-mo o fica desde Já pagado teu serviço, recebendo esto conse-
lho: nunca sejas chefe político.

Esta carta, começada hontem, esta
sendo concluída agora, fts 0 horn.-,
da tarde de IS, e daqui a pouco vou
ao banquete politico quo me dão! li,
vou mostrar-me rlsonho, e vou fa-
ser discursos!

Adeus. Da-me um abraço, e qu*.-Isto me anime. Teu .imlgo.

Glycerlo."

parar no mais indiscreto desabafo, j chega a 18 do novembro de 1897, sendo
recebido na estação pelo Directorio Poli-
tico, correligionários, presidente da Ca-
mura Munlolpal o representantes da lm-
prensa.

No Rio continuam a.s agitações e' o
desmonte da mnchina política. Levam
para a Câmara dos Deputados, depois
do ultimado o Inquérito do policia mill-
tar, o pedido do licença para processnr,
como um dos agentes do attentado, o
chefe supremo do Partido Republicano
Federal, partido já então esboroado c
desfeito aos golpes da tremenda vlolen-
cia.

Alguns orgams da Imprensa brasllolra,
ao noticiarem o faliecimento de Fran-
cisco Glycerio, disseram, que, por inotl-
vo da morte do mareohal Bittencourt e
tentativa frustrada contra Prudente de
Moraes, elle ff.ra preso e absolvido pelo
jury. O "Jornal do Commercio" o "O
Paiz" assim o disseram e af firmaram'.
Convém corrigir o engnno. A Câmara do»
Deputados, sem embargo da mais tro-
monda pressão governa mental, de ques
foram vlotlmas os seus membros, recu-
sou a llconça para o processo, embora
por pequena maioria — e recusou, man-
liando archivar o Inquérito, classificado
na época como monstruosa obra de dis-
solução do Justiça.

Francisco Glycerio, entretanto, contl-
nuava em Campinas, nn sun vida ordlna-
ria do sempre, mantendo uma linha de
varonil superioridade, que causava as-
sumbro aos seus mais Íntimos amigos: E'
exacto que aqui mesmo, nesta terra, liou-
vo quem se promptifleasse a viglál-o o a
prcndel-o, afim dc ser conduzido ao Rio...
como um assassino vulgar.

Mas ouvi (o quero revelal-o neste mo-
monto), quo a attltude do * vice-presiden-
io do Estado de S. Paulo, em exercício, o
velho e mallogrado republicano dr. Fran-
cisco de Assl- Peixoto Gomido, foi, no-
quella conjunetura, de superior descorti-
no: disso elle, para que o soubessem, —
que "não autorizaria em S. Paulo a pri-
são do Francisco Glycerio om nenhumas
eircumstancias do seu governo". E pra-
ticou obra de justiça o uin adversário
leal, cuja serenidade de nnimo, no melo
dos acontecimentos, era de molde a dc-
monstrar a sua lnnocencia completa e a
sua não co-participação nos successos do
áttor.tftdo de .". de novembro.

Todos os politlcos graduados o cônsul-
tnvam. Aqui, om melo dus suus angustias,
assistindo X deserção de amigos de ou-
tr'ora, em beneficio das instituições queajudftra a crear, prepara a.s linhas geraesda concentração política que, uma vez or-
ganlzada, deixa ft margem, no caminho, o
seu autor.

Nem por isso se ouve n sua queixa, ou
ii revolta da alma lhe abro os lábios. Ao
contrario — a sua resignação, no longo
oi traclstao, é ainda mais forte o superior
ás fraquezas e fts contingências humanas.

Entretanto, quando maiores foram o.s
rumores de perseguições contra a sua
pessoa, e quando aqui, no seu próprioberço, ápparcceram os boatos do sua pro-
Jectttda prisão e o desejo do lunçal-o nus
mãos de implacáveis Inimigos, houve urn
grupo de amigos — Antonio Carlos da
Silva Telles, Bento Qulrino dos Santos oJosé Paullno Nogueira; que quiz eneaiul-nliai- Francisco Glycerio para o Rio daPrata, no intuito do forral-o á persegui-
ção do governo e á tentativa de sua ca-
ptura, que se dizia iinmincnte. Recurso»fartos pára a viagem, elementos seguros
para a sua manutenção na Republica Ar-
gcntina c de sua família aqui, — tudo lhefoi offerecido pela amizade.

Mas Francisco Glycerio recusou sem-
pre, insistindo que a fuga seria um indi-eio de culpabilidade, que elle não tinhaem sua consciência, innocentc como esta-va peio negregoso attentado de G de no-venibro.

v, aqui persistiu no convívio dos inti-mos — os que nunca o abandonaram, sc-
gtiros das injustiças com que o estavamferindo, por motivos o razões que a poli-tiça, implacavelmente, algumas vezes
pratica, sob o império de paixões moineii-taneas que sô o tempo dêstrõo o a verda-de faz brilhar.

Em 1898, Francisco Glycerlo permane-ce nesta cidade. Collabora asslduamentona "Cidade de Campinas", escrevendo, demão commum com Alberto Faria, umaspseudo "Cartas do Rio", sob o pseudony-mo de "Jouo Carlos", as quaes se celebr'-znrnm, porque nellas sc commentavamDecorrências da Capitai ' da Republica,com raro senso o visão pròphetiea, Tra-ça eclltorlaes magníficos, não asslgnadoss.ibro questões importantes, entro asqua.es o arrendamento da Central, problc-mn quo suscitou debates accesos na época

Um dia, um homem generosíssimo, de
coração largo como a bondade de sua ai-
ma, devotadíssimo a Francisco Olycerlo
desde a mocldade até os últimos instun-
tos do campineiro illustre. chamou-me u
Santos e narrou-mo o seguinte facto:
Vindo en embarcado (era om abril ou
maio do 1890). um passageiro aceusava
o Glycerio do lhe estnr devendo asomma do 4 contos de réis. provenientede um saque de favor, autorizado po--amizade, sem o sacador ter fundos namão do sacado e aceoltante. O saque
oceorrora pouco antes da quôdà do Impe-
rio; e aquelle amigo do Glycerio pergun-tava-me da verdade da queixa e ni er-irealmente certo que o ministro da Agrl-cultura, como encargos de sua vida do
patriota, havia deixado contas por pa-gar em Cam pinas.

Um tanto confuso, sinão vaoillonte,mas vencido pela insistência do Inquiri-dor, respondi (pio, em verdade, assim ern
porquanto, suspensa, desde novembro da1889 a ruu actividade profissional, haviaeo esUtncndo, diminuindo pelo menos, aafontes do proventos do egrégio patriotanecessitando de tempo para reapparecerfi aclividi.de productlva dos feitos foren-sos.

Esse homem bondoso, essa alma grau.de, disse-me, então; — "Pois. eu não dc-sejo que so fale do Glycerio; quero que o:*c-u nomo continue tão limpo e respeitadocomo é o tem sido atú hoje. vòoê liqüide•esses débitos, sem contar de unem recebeoa supprimen.tbs; nem mesmo uo GlyoèrJoInforrnarfl da procedência desses recur-BOS".
Recusei-me, a principio, e continuei :irecusar; mas, tal foi a Insistência dessaamigo, sem par, que tive. afinal, de c«-der. Nn data subsequente, na capital, no'Banco união do S. Pnulo", era-me entro-gue somma superior a trinta e seis con-tos para eu saldar as contas da prnçja eresgatar o saque alludldo dc 4 contas.'E, dando parte a Glycerio das contas

pagas, e do titulo resgntado a H. P Felle éscreveu-mo perguntando com quarecursos haviam sido satisfeitos esses.compromissos, não tendo o nosso escri-
ptorio recebimentos na oceasião, pelo an-dar das cousas e negócios da profissão en*Campinas.

Nada llie respondi ou nesse momento
íb sú alguns mezes após, quando o níirils-tro visitava pela primeira vez o seu tor-rão natal, fui forçado a referir-lhe queaquella somma me fora dada por um seuamigo...

-- Porque não declarar-lho o nome. ho-jc, deixando-o ligado a essns reminlscen-cias do grande e honrado patriota? Esser-.ome é muito e mèíecldámente acatadoo vonerndo em Campinas — e eu o pro-núncio com estima o veneração é o do co-coronel Antônio Carlos da Silva Tel-les.
De ciutra feita um cidadão residenteno Rio, o coronel Carlos Napoleão Poe-ta, quo por ligações políticas de SantaCatharina fizera estreita amizade comFrancisco Glycerio, sabendo que este

possuía em Campinas, um optimo urre-mo, occtipando uma quadra Inteira, com-face parn o largo dc S. Benedlcto, cs-ereveu-me, dizendo que um grupo doamigos c- admiradores pretendia, não sóexonerar de hypotheca o terreno, pagan-(o a divida que elle garantiu, como aln-da construir n*0 mesmo, um palnccte pa-•ira a familia do ministre* da Agriculturado governo provisório. Respondi, semdemora, que multo prazer teria em col-laborar nesse generoso "desideratum",
mas não mo era dado assenttr, som a au-diencia prévia do interessado.

Consultei, então, Francisco Glycerlosobre o caso e elle, respondeu-me, coma sua proverblal bonhomia — que naoacceltasse o offcrecimento, porque aopinião popular não acreditaria nessexnsgo de amizade, e todos diriam, queelle, ministre, tendo feito concessões va-Jlosas aos doadores, para servir aos in-•terosses da Nação, recebia em troca es-«a dádiva dc riqueza ou, antes, o minis-tro seria fido e havido como soclo dos
(concessionários, desnaturando-sc o obJe-.«to das concessões o o fim dellas que eraio de crear a prosperidade do Estado;com o incremento da producção o a re-•Bulandade facll dos transportes de mer-ícadorias.

j 
E outras muitas provas de egual jaezeu poderia trazer-vos.

político.*.', os próprios adversários, em"ntuende honomblo'.*, procuraram o In-
Imilnvel homem publico, o Insubstituível
cabeça do partido, para ajudai-os o car-
rogar o peso da cruz republicana, quo no-
cessltava de outro famoso Simão Cyrenen,
paru. allgolrar o seu percurso o altlngir o
ponto culmlnanto de seu destino.

Não vos exponho a acção interior do
Francisco Glycerlo, passados esses acon-
lecimentos, quando voltou ft actividade
parlamontar no Senado o recebeu o bns-
tfto do marechal pola sua elevada corto-
tia, polo apuro do sua corroeção tribunl-
cia, polo osmorado foltlo do seu pensa-mento, esclarecendo pontos do reformas,
auggorlndo iniciativas novns e felizes, orl-
ticando com clrcumspocla sisudez e altis-
élmo sonso pratico os acontecimentos da
época, quo variavam com Imprevistos vio-
lentos o 'caleidoscópio da política nacional.

São tüo recentes esses factos, que devem
ainda consorvnr-so brilhantes o nítidos
nas vossas rotinas do observadores, dls-
pensando a minha reprodueção ou a sug-
gestão da minha memória, no rolembral-
os doanto desta assistência que recebo as
minhas palavras com tanta paciência e
tão accentuáda resignação.
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Todos os povos do universo tõm o.s seuh
dins de fausto, esciiptos os eventos "albo
'laplllo", como oxperlmentam os seus
dins de crise o do aberrações, se-
molhamos ás que assistimos agora, do
longo, no riiuppn dn velha Europa confia-
grada.

Comtudo, si obsorvardes com apurado
eonso o cuidadoso enlevo os acontccimcn-
tos que so desonrolam nas sociedades po-llciadns, acompanhando a evolução dos fa-
ctos o o progresso incossanto das institui-
ções orçadas, — havols de apurar quo o
destino das oommunldadés é conduzido
pelos espíritos quo acalentam um ideal, e
procuram attinglr a sua meta por força
dc conquistas persistentes, serenas, lnfa-
tlgtivois o pacificas.

O famoso Wllllum Pitt, o o seu rival,
íllho do Isord Uulland, foram caracteres
do rija tempera, porque formaram ambos
um escopo, e batalharam para corporizul-
o nas instituições econômicas o nos appa-
rol lios com quo dotaram o Itelno Unido
da Gran Bretanha, para o seu incremento
o n sua grandeza no futuro.

ísC'011 Gambetta, na terceira Republica,
teve sorte egual: uma profunda convicção
cie servir o seu palz conduziu-o até X for»
mnção de um ideal avaritajado, a qne elle
prestou com máxima dedicação o inaopita-
vels ancolos o concurso dc sua Intolligen-
cln o a segurança do sua milo forte.

Blsmark, diminuindo por um indo a pe-
quoiia Dinamarca, e llludlndo por outro a
sua actual comparsa, a Áustria, quando a
venceu em tornolos diplomáticos o gucr-rolròs, em .Sndowa, em 180ÍÍ, levando pelafalsa fé do capcloso telegramma do Ems
a guerra ao palz gaulez, para lho arran-•car, com a soleiinidado das preliminaresdo Vorsaillos e do tratado de Frnncfort,
duas províncias — a Alsacia o a Lorona— e anncxnl-ns aos domínios germânicos,
om 1870 — tevu na sua suprema aspira-
çfio um ponto do vista Ideal, qual foi o de
engrandecer a Prússia, o confiar-lho, com
a hegemonia da Europa, a direcção o o
commando dos listados Confederados da
Aliemanha.

Na Itália hodlerna, para a obra da uni-
ficação do todOB os Estados tardos, vene»
tos o napolitano, sujeitos ao scoptro da
casa do Baboya, coin a eliminação dos
domínios pontifícios — um pensamento
único, uma só idéa dominante Imperou
nos centros intollectuaes da península,
agitando seus patriotas, suggesfloriando
Cavour, jogando Mazzinl contra o senti-
monto conservador da volha sociedade ita-
lica, e montando u guarda dos reformado-
res exultados, junto no edifício reconstrui-
do da era romana, pelo poderio restau-
rado.

Senhores: Tem-se visto que os pensa-•lorcs e estadistas que assim agem eom
uin escopo próprio, sacudidos pelas inspi-
rações dê um ideal alevantado, são os que
constróem essa "inviolável, impolluta, sa-
grada e mystipa torro eburnen, em que
habita a aspiração immortal do espirito
humano", e realizam ns mnls aromadas
conquistas no grêmio das sociedades, para
o beneficio cominum da civilização geral
des poros.

Reconheçamos, por Justiça, que Fran-
cisco Glycerlo íoi um desses creadores: —
o ideal que o animou na mocldado e o
seguiu alô os iiltlmos ancelos de vida —
fixou-lho ns uobres iniciativas no tra-
balho gigantesco de fazer o Republica e
de orgfinlzdt-o em moldes superiores, aci-
ma dns contingência do tempo para fell-
(•idade do povo brasilolro.

O' mocldado generosa, quo estaes de
espreita ao edifício do nosso presente,
..'om as vislas dilatadas paru os horl-
coutes máximos de nossa destinaçãp his-

l torica — apprèhdel do velho batalhador
o gosto delicado pelo ideal, e o goso fino
supremo pela sua realização pratica. E,
quando vos assaltarem dellqulos o des-
maios apaverados pela immensa coriqúls-
U debuxada em Unhas de superior for-
inação no vosso espirito, prendei os vos-
sos olhos n figura do Francisco Glycerlo:
fcllo foi o sonhador do ID de Novembro,
o o seu mais affectuoso e desinteressado
guia: ello vos servirá do fanal luminoso
r.css bons como nos maus dins de nossa
nacionalidade.

"Tão quieto e consolado no logar in-
fimo, como no primeiro, tão satisfeito
com ser desprezado o abatido, sem nome
algum nem fama, como outros com se-
rem os maiores no mundo e mais honra-
dos", segundo o expressão do João Ger-
sen, na "Imitação do Christo", — esco-
lhei osso patriota como vosso modelo, e
delxai-vos guiar pela visão do seu es-
plrlto na grandiosa trajectorlà de fazer-
des querido e amado o nosso Brasil, e
as instituições políticas que so lho ada-
ptaram íi corpulento estruclura; como
na vossa alma se estamparam as pri-
meiras o bcnifuzejus licções colhidas no
regaço materno.

E, assim cumprindo, realizarei o Ideal
commum, do uma Pátria engrandecida e
gloriosa nos seus destinos!

O dr. Antônio Lobo, ao terminar o sou
discurso, recebeu cumprimentos das pes-
soas preiientos.

Usou ainda da palavra o dr. sUitão de
Moraes, orador do Contro.
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Or. Mi Mnr
As homenagens da Universi-

dade — O almoço de hontem

no Grande Hotel da Paz

Conforme antecipámos, o sr, dr Pedro
.Moacyr, quo aqui so acha como hospedo
da Associação Universitária, visitou hon-
tem todas us instuüaçfles dn Unlversida-
do do S. Paulo,

Em companhia dos srs. dr. Eduardo
Guimarães, reitor desse estabelecimento
do ensino superior; dr. Alberto Seabra,
vlco-reitor; dr. Ccsidlo da Gama o Silva,
dr. Spencer Vampré, acadêmico Gonçal-
ves Vianna, presidente da Associação
Universitária, o bacharelando Arthur
Caetano, s. exc. estevo no Instituto Ana-
tomlco, laboratórios o Polyclinlca, roce-
bendo do tudo optima impressão.

A visita, porém, quo mais surpresa c
admiração despertou ao dr. Pedro Moa-
cyr foi o Inslituto "Luiz Pereira. Barrct-
to", quo é a Santo Casa dc Misericórdia
do Braz.

O illustre parlamentar tomou mlnucio-
sua notas, inquirindo do tudo com visível
interesse.

Na reitoria da Universidade, X rua Ben-
to Freitas, n. 60, com a presença dc
membros do Conselho Superior, lentes o
alumnos, foi o dr. Pedro Moacyr recebi-
do em sessão solenne.

O dr. Eduardo Guimarães fez entrega
então ao brilhante tribuno do diploma de
lento honorário da Universidade.

Disso o dr, Eduardo Guimarães que o
Conselho Superior daquello estabeleci-
mento do ensino vinha associar-se fis ma-
nlfestações de júbilo da mocidado das
suas escolas, para receber o illustre par-
lamentar.

Tudo justificava perfeitamente ns ex-
parisõos desso Júbilo, pois o dr. Podro
Moacyr, com os .seus exemplos de pátrio-
Usino, com os actos do independência que*
oxornam a sua vida publica, com os cx-
traordinarlos serviços prestados X causa
da Republica o da liberdade; já se tor-
nou um vulto do vivo realce no vida po-litica do Brasil.

Sobredolrando n.s homenagens com que
a juventudo universitária o viclorinva, o
Conselho Superior sentia-se bem em con-
ferir, por consenso do todos os membros
nii presentes, ao eminente paladino da

sol que nasce, na allelula da madrugada
sonora' no deslumbramento do oriento
om chammas; mas não osqueçaiiios o pas-sado, não Imitemos o gesto doido dos queatiravam pedras ao sol... No maravilha-
mento da alva, no esplendor do zenlth,
na apotheoaa da tardo, na transfiguração
do crepúsculo, sejamos entes os adorado-
res do culto de Baal.

Ainda hontem falou o passado. Falou
pola palavra evangélica, suavemento re-
demptora, excelsametite apostólica, de
Luiz Pereira Barretto. E ô quando fnla o
passado, gloriosamente vivido, quo as hc-
ções da velhice, medidas pelo critorio,
ungidas pela experiência, aconselham a
mocldade, abrindo-lho caminhou do luz,
Insplrando-á na verdade das suas acções;
e é quando fala, em marovllhamentos de
eloqüência, o gênio da nossa Intollootualí-
dade, que toda a pátria so ergue redivivo,
porque pela palavra so semeiam idéas,
quo florescem o dão fruetos dc ouro, como
pelus mãos se semeia o trigo, quo se
transforma nas searas fulvldas; o é quan-
do falo o jurista, quo so consagram as
instituições, se defendo a Integridade do
direito, so distribuo a justiça; por isso
quo nas escolas a juventude forma a com-
munlião espiritual do pátria futura, en-
grandecondo-a, sonhando-n, dignlflcan-
do-a, ao contudo dn palavra luminosa Cos
seus mestres, que a engrandecem, que a
sonham, quo a dignificam. Afflrmou Car-
lyle que ti pulavra é do tempo, quo o sl-
loncio é da eternidade; mas, é preciso dl-
zer, repetindo uma sentença celebro, que
pela palavra so ensinam todas as verda-
des, o quo todas as verdades são cter-
nus.., Quo inclomenola de tempo logrou
destruir os dogmas traçados pela palavra
do Silveira Martins? Que embates de mil-
lenlos o de séculos conseguiram varrer,
dentro os tliefiouros da sabedoria huma-
na, os conceitos firmados pelos juristas de
Itoina, ou pelos oradores do Athonas?
Quo vendavaes de destruição consogul-
ram, no desencadear percnno das odades,
apagar as orações em quo Cícero, cul-
tinindo os ensinamentos da escola estoica,
clamava que "ubl non est Justltia lbl non
potest esse jus"7 Que oxicidlos podorão
um dia arrancar as pedras preciosas, cn-
gastados na obra monumental quo Ruy
Barbosa construiu, com as filigranas do
seu gênio, como sl sobre o mundo der-
ramasso, no alcance desto momento his-
lorloo, em a nolto mais oallglnosa de luto
o de sangue, quo obscurecou a face da
torra, no dizer do belletrlata maravilhado,
uma chuva dourada do estrellos cadontesV
Que rajadas de tempo lnconoclasta pode-
rão niureur o brilho das idéas, diminuir
a grandeza dos concoitos, destruir os ca-
nones de liberdade, que ainda hontem
prégostes X juventudo das escolas?

No simplicidade destas considerações,
lia o (incelo do dizer o que sentimos, o quo
Idealizamos, o que pensamos; é a palpi-
tação da alma acadêmica que se expande,
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democracia, o titulo de lente honorário da j que se manifesta, que so exalta, para vos
Universidade do S. Pnulo.

O dr. Eduardo Guimarães fez ainda,
em sua brovo mas expressivo allòcução,
tuna série do considerações sobro a, per-sonalidade do dlstincto parlamentar, re-
cordando ns suas palavras de hontem,
pronunciadas na festa acadêmica do Mu-
nlcipai, u a rua acção fecunda o decisiva
nos grandes emprèhenãimentós cívicos da
nossa pátria.

O dr. Podro Moacyr, agradecendo, oon-
fossou-se desvanecido pela alta homeiia-
gem com quo vinha de ser üistlngüldo,
A sua vida, sentia-se Eoliz em dizel-o, não
tom sido apenas devotada ás ekhaüstivas
pugnas da política, em lorno dos ldeàen
por que se vem batendo, desde a sua mo-
cidade. Sempre o altruhlani também as
outras manifestações da actividade Intel-
lectual, sempre u cnlovou suggestlvamen-
to o exercício do magistério; o, justunien-
to por isso, o diploma quo dus mãos do
dr. Eduardo Guimarães acabava de roce-
ber. ha de constituir um alto estimulo,
para qno com maiores esforços ainda, com
mais exaltada abnegação, a sua palavra
se faça sentir, na defosa da liberdado do
ensino, que a primeira Universidade do
Brasil brilhantemente representa.

O illustre reitor da Universidade, os di-
gnois professores quo compõem o sou cor-
po docente, a mocldado que freqüenta as
Hiiai* escolas superiores, podem contar com
o seu apoio Incondicional o com os seus
applausos na esphora de acção om. que
desenvolvo a sua actividade.

O illustre tribuno fez resultar om so-
guldu, numa bellisslma peroração, o gran-
do papol da Universidado, entro as escolas
de ensino superior, o terminou o seu dis-
curso, agradecendo a honra do figurar,
daquelle momento em deante, ao lado dos
quo batalham pela vietoria do ideal uni-
vorsltario.

O ALMOÇO

incriminada.
O correspondente tolegraphico da fo-iha no Rio era o cómmendador Baldomc-ro .Fuentes de Carqueja, reportei* do "Jor-

nnl do Commercio".
P 

'.redactor 
da "Cidade" limita-lho asfuneções a transmissor de meras noticia.-,do «1.0118 Divers", avisando-ò de quo

çontractara especial informante dos ovei.-tos políticos. Assim, Glycerio collaboraentão na factura de simulados despachos,curiosos e interessantes, nos quaes séndeantavam providencias governamen-Ues e administrativas, que estavam emestudo e preparo, e ainda viriam a serpublicadas com demora.
n/snM 

Sen'IC° «ésnoi-teii por completoos mais sagazes e desconcerta os dlri-r/ontes do acção política o administrativacio governo da União o do Estado.Guiava-o um conhecimento perfeito
™°rn ,mT, 

c.das OOU-ms ° '"'' descortino
Varo. de vidente dos acontecimentos, quose deviam desenrolar o apparccer á luzno tempo e no espaço.

Correio de Minas

Entretanto, os acontecimentos hlstorl-¦cos da Republica cada vez mais assigna-
idaiZm|,rSt0S s'10 rl0Sta,1UG ao P'*<>Paíían-'•aista Intomerato.

Vemos depois o parlamentar, deputa-Ido e "leader" da Câmara, chefo de par»do, commandando as suas "21 briga-; . senador, membro da Commlssãofinanças, etc.-Ila a revolta da armada, a 6 deo de IS93. Em quanto outros sebnm abrigo, desfruetando o ooioihehtosò período, fora do centro
¦L ;os> 

— Francisco Glycerlo pro-iicnrninhn a installacão rio go-i ci.up se deve cm grande oar»

O "Estado do S. Paulo", observando on"furos" constantes nos seus serviço^ deinformação, reeommenda ao seu corres-nondonte no Rio mais esforço, apontan-do a secção telegraphlca da folha sen"-neja que chamava todas as vistas
olle.!Trt 

"T0?' nomes eí*'-*ee'<'3, entreo les o do actual chonceller do Brasilchegaram a contestar pontos que lhoa di-zlam respeito, em cartas reclamatoriasao redactor da "Cidade-', doeumen ^preciosos que Alberto Faria guarda comcar nm no seu arehivo Jornalístico d™
Assim era quo Francisco Glycorsplrova" em Campinas: Jogando com' .,

no "con-
»(u- em uampinas: Jogandolana., dos iwsediadores üo poderMais tarde, quando o julgamento dn'"'  começou a fazer-se claro *posteridad

exacto, treyas densas dos successos «-deiro do

ITUYÜTABA (Ex-Vilia Platina)
iDo correspondente, em 10):
Realizou-so nesta cidado o enlace ma-

iiimonlal do si*. Joaquim Cacau com a
gentil senhorlta Lázara Guimarães, filba
iidoptiva do major A. Joaquim Gulma-1
rãos.

1 Completou mais um annivorsario
natalicio no dia ü do passado mez a oxma.
sra. d. Anna Alves Guimarães, digna con-
sorte do sr. major Antônio Joaquim Gul-
moraes.

¦ Estão na cidado: vindo do Passos,
o sr. dr. Pedro Padua, iliustro clinico da-
quella cidade; de Campo Bollo, os srs.
coronol João Chaves, Pedro Chaves e Al-
berto do Morna; de Uberablnha, Carlos
Guimarães, Phllippe Guimarães, Walde-
mar Carneiro, d. Conjolta Vallim Piraliy,
Cumula Chaves e João Diogo Filho.

: Devo realizar-se nesta culta oi-
dnde, no dia 15 do corrente, tradicional
festa de N. S. da Abbadia, que se revesti-
rft do grande pompa.1 Completou no dia 29 do próximo
passado mez mais um anno do utll exis-
tonclo o joven Pedro Guimarães.Seguiu para Uberaba o sr. coro-
nel José Goulart de Andrade, abastado
fazendeiro o industrial do nosso munici-
pio.

1 Soubemos de fonte fidedigna queeste anno vamos ter grande colheita de
canna de assucar que será o produclovendido a 4$ e 5$ a arroba.

i Estevo aqui o revmo. padre Lu-
dovlco Pagliano, dd. vigário da Casa da
Missão, de Campo Bello.

 Para Cnxambu', seguiu, ha dins,
sr. Osório Mnrüns de Andrade, fazen-

município.

Finda a visita ás instnlluções da Uni-
veruidade, o dr. Pedro Moacyr, com a
comniissão quu o ln. vin acompanhado, di-
rlglu-se para o "Grando Hotel da Paz",
onde a Associação Universitária lhe offe-
recia um almoço do 30 talheres,

A's 13 horas, o distineto homenageado
íol conduzido para a sala do honra.

ti. exc. tomou assonlo á mesa, entro oa
srs, dr. Eduardo Guimarães, roltor. o
Alberto Seabra. vice-reitor dn Universlda-
de; seguiram-se os srs. Benjamln Egas,
presidonto do Gro.mlo Polytechnlco; dr.
Spencer Vampré. Gonçalves Vianna. Jua-
roz Fagundes, José Lomos Monteiro da
Silva, Alcides Prado, João Pedreira Du-
prat, Affonso Santos, Cnssiano Ricardo,
José Bastos Cruz. Leonidns Mendes de
Castro, Martinho Frontlni, José Sydrach
da Cunha. Jorge do Andrade Junqueira,
Annlbal do Oliveira, Reynaldo da Silvei-
ra Bueno. Rosalvo Telles. Aristldos RI-
cardo, José Vaz do Amaral. Arthur Ran-
gol Christoffel, Pacheco o Silva Notto a
Arthur Caotano.

O "menu", servido de maneira irrepre-
hehsivel, foi confeccionado a capricho.

Ao "champagne", o bacharelando Cas-
siano Ricardo, fez o brindo do offereci-
mento ao dr, Podro Moacyr nestiui elo-
quentes palavras:

Exmo. sr. dr. Pedro Moacyr: — E' a
juventude universitária quem fala. neste»
felizes momentos do convivia espiritual.
Ainda chegam aos nossos ouvidos, entre
o deslumbramento de uma noite de trium-
pho, os ecos da voz altlsoha do paladino
da liberdade. Ouvimol-a hontom, como
num evangelho de domocracla, na con-
cepção osthetica do seu ideal. Invocando
a terra varonil do "caçador do esmerai-
das"; o nada nos toea mais divinamente
it alma, do que a Invocação da gleba no-
tal, ondo nos expressamos pelo mesmo
sentir, ondo nos abrigamos sob o mesmo
céo, na visão das mesmas paizagons, no.
admiração dos mesmos horizontes, nu
exultação pelos mesmos tríumphos, no
culto dessa "alma torra natla", de quo
nos fala o canto épico do Leopardi.

Refiro-me á vossa palavra do aocontos
vibrantes, magnífica o altamente arreba-
tadora, cheio de surtos maravilhosos e
firmes, grandiloqua pela majestade dos
ensinamentos, oxcelsa pela fecundidade
com que flue e deflagra, Impressionante
pela bolleza intellectual cm que so tece
o esplende; refiro-me & vossa palavra de
patriota, a cuja sonoridade Inaudita os
applausos espontâneos da juventude
acordaram, como em ecos acordam, qua-
si todos os dias, as esperanças ãe umn
nova patrlu. quando a vossa voz se der-
rama da tribuna do parlamento, como
um pregão candente do Innovaçõea libe-
raes...

Hontem ainda tivemos o exemplo vl-
vo, de quanto podo a palavra humana,
quando posta ao serviço das grandes
Idéas, quando os 

"mestres 
falam aos semi

discípulos, quando os auspices do pátrio-
tismo appellam pura a mocldade, entre-
sonhando a gloria do palz futuro. Tem-
se dito que a mooiclade é como o sol quo
nasce; não se quer dizer que seja o pas-
sado o sol que declina. Não devemos ter
n lllusão de que o sol morre, quando o
crepúsculo ensombra a terra; o seu fui-
roí* não empallldeée nunca, os seus raios
são sempre vivos, como o luz de todos oí
séculos. O que morre são os nossos dias,
consumidos á bolleza do seu esplendor,
nos cyclos de ouro da sua eternidade. Pas-
sam os nossos dias com os dias do sol,
maa ficam us nossas aspirações; morrem
as flores, mas apparecoin os fruetos; e as
nossas Idéas fructlficam, as nossas es-
peiançns tém a virtude da lmmortalldado,
a juventude é .sempro a- primavera íesti-
vn, do que falava o estheia hellono. Con-
fiemos na mnciilnde. Repltitúi-ss as palsi-¦,ias de perlcles. Seja a Juventude como c-'

trazer, na sinceridade destes concoitos, o
testemunho da admiração que vos tributa.
Não no oceultam as vacillaçõos do orador
Incipiente, ft procura do vos expressar o
culto do gratidão de quo sois o nosso
credor, do quo nós nos fizemos desde hon-
tem os devedores affeetuosos o leaes.

Olorla ao Rio Grande do Sul que, pelos
seus oradores do agora, pela palavra lllu-
minada de seus filhos illustres, pelo es-
plendor espiritual de Pereira da Cunha,
pela imaginação maravilhosa de Pinto da
Rocha, pela alta intelllgoncla do Plinlo
Casado, e pela cxcelsltudo da voasa ora-
loria atheniense, renffirma com galhardia
as tradições gloriosas que onchem o seu
passado do luz. . . "

* *
Logo após, levantou-so o dr. Podro

Moacyr, e, niim improviso arrebatador,
sigradeceu a tocante homenagem da mo-
cidade universitária. Disse que sentia
os fulgores da madrugada da pátria, co-
mo resplandecia o "eatrcUa da manhã"
na imaginação do príncipe dos poetas
portuguezes, ao terminar o seu poema
Immorrodouro.

Durante todo o almocei, quo so pro-
longou por cerca de 3 horas, em palea-
trás cordialíssimas, dlscutlu-so sciencla,
arte o literatura.

— O dr. Ernesto de Sousa Campos,
presldcnto du "Centro Acadêmico Os-
waldo Cruz", da Faculdade do Mediei-
na, dirigiu um oífieio ao bacharelando
Arthur Caetano, exctisando-se, por moti-
vos imperiosos, e agradecendo o oonvlte
com que foi distinguido.

MOTAi
E' hoje dia do despacho do sr, secre-

tario do Interior oom o sr, presidente cto
listado.

Conformo noticiámos, seguirão hoje,
desta capital, em trem especial da Soroca-
bana, com destino a Porto Feliz, os srs.
secretários do Interior e da Agricultura.

O principal motivo da viagem do sr. dr.
Oscar Rodrigues Alves é examinar a zona
impestada pelo impaludismo o resolver as
providencias a põr em pratica para com-
bater o mal.

O sr. dr. Cândido Motta vai verificar a
possibilidade do se executar o traçado de
uma Unha térrea ligando Caplvary a Por-
to Feliz.

A construcção dessa estrada de ferro é
uma velha aspiração dos moradores de
Porto Feliz.

Com os illustres excursionistas, segui-
rão os srs. deputado3 do 4.0 districto e
pessoas de representação official em nu-
mero limitado.

O "Correio Paulistano" será represou-
tado pelo nosso companheiro Plínio Bar-
bosa.

Hontem, dia santo de guardo, em que a
Egreja Cathóllca celebra a festa da As-
sumpção de Nossa Senliora, o ponto foi
facultativo nus repartições publicas esta-
duoes e municipnes, de aecOrtlo com umn
antiga praxe.

Não funcclonaram a Associação Com-
mercial, a Bolsa, os bancos e a Cnmnra
lOccleslustica.

Algumas casas commerclaes fecharam
ns suas portas muis cedo.

O ar. dr. Altino Arantes, presidento do
Estado, recebeu hontem os seguintes te-
legrámmas dc Florianópolis, :*elntlva-
mento á Installacão dos trabalhos legis-
lativos do Congresso do Suntn Catha-
rina:

"Tenho a honra do comniunicar a v.
r.-xc. que se installou hoje a primeira
sessão do nona legislatura do Congresso
Jíepresentativo deste Estado, perunte o
qual 11 mensagem. Attenclosas saudações.
(a) — Fcllppü Sclnnlclt.""Temos a honro de levar ao conheci-
mento do v. exc. que foi hoje installada
üolehnemente a primeira sessão da nona
legislatura do Congresso Representativo,
sendo eleitos: presidente, o sr. João de
Guimarães Pinho; vico-presidente, o sr.
Francisco Ferreira de Albuquerque; prl-
melro secrotarlo, o sr. Arlliur Ferreira
da Costa, o segundo secretario, o sr. Mar-
cos Konder. Respeitosas suudnções. (aa)— Ferreira ile Albuquerque-, presidente;
Marcos Koncler, primeiro secretario;
Arlstldes Ramos, segundo secretario."

O sr. presidente do Estado respondeu
ngràdeoendo essas comniunicaçOes.

Da commlssão organizadora da Primei-
ra Exposição Municipal do Anlmaes em
S. José do Rio Pardo, recebemos um
amável convite para assistirmos aquelle
certamen, a effectuar-se nos dias 2(1, -7
e 2:i do corrente.

Um suecesso em toda a linha alcança-
dn pela "troupe" Guitry na representação
de hontom. A comedia de Darlo Nieodomi
é um primor no gênero: além de ter uniu
tabula original, está feita com o perícia dé
iim mostre que conhoce o tablado. Sua
dlalogação 6 leve o soinCUlanto, as acenas
bom travadas, os caracteres desonhados
com extrema delicadeza. Nicodemi não é
pura nós um desconhecido; no contrario,
Já tivemos ensejo de lho ser apresentado
pola eminente actrlz Réjane, quando aqui
estovo ii sun companhia u trabalhou nu
antigo tiientro SaiifAnnn. que Mã foi dl-
inolido. Duns pecas de Nicodemi foram
então representadas — "La Suzerolne" c"Lo Refuge1', sendo estn uiiin peça torlo
o aquella destinada a "mátlnées blan-
ches''. "Lo Refuge" deu logo uma belli
amostra parn ficarmos conhecendo a pos-
santo envergadura do talento dramático
dc Nicodemi, que Réjane já admirava ex-
traordinarlàmente e considerava como um
dramaturgo de excepcional valor. Vimos
depois outra peça do Nicodemi — "L'A1-
grctto", quo foi representada no próprio
Theatro Municipal pela companhia de
Tina di Lorenzo. E' também um trabalho
do mérito X "maneiro" do Bcrnstein. Sa-
bemos que outras poças têm sido escri-
ptas pelo distineto thoatrista argentino e
são ellas: "Lo Doute", "Pour lo vle","L'Hirondello", "Los Roqulns", e "La
Flammo". Ao que parece, "Mlètto" é o sou
ultimo trabalho theatral, que originaria-
mente íoi escripto em italiano sob o tt-
tulo do "Scampolo" e depois trasladado
para o francez sob aquelle titulo.

Já vemos pois quo Réjano tinha toda u
razão quando augura vo ao talento thea-
trai do Nicodemi um grande futuro. E'
adorável esso typo original de garotlnha
que hontem vimos no Municipal. O nosso
publico se deliciou com a sua ingonuidu-
de, que corria pãrelhas com uma vlvaci-
dade o franqueza sem nome.

Para quo o loltor aproclo melhor a ori-
ginalldade da fábula damos aqui o bou
resumo: "Miotto ê uma dessas crianças
que nunca tiveram família, e que va-
gticiam oo acaso pelas ruas do Paris. E,
entretanto, nessa vida sem eira nem hei-
ra, sujeita aos contados porigosos, ro-
condo o vício, olla conservo toda a sua
pureza e mesmo a. sua lnnocencia igno-
raute do llbertlnagom, Não sabe esconder
Oi sous pensamentos. A sua llnguugom
tem tanto do franco como de ingênuo.
Incapaz de uma mentira, diz, seja a quom
COr, as verdades que sou3 labioa não sa-
bem reter o deixa ler na sua nlma como
num espelho. Encarregada pela lavadei-
i*a de levar o roupa Ue Anatole Séchot,
pobre engenheiro, quo se debate contra a
miséria, e do sua insupportavei amante
franca, com ordem de só a deixar mo-
diante pagamento Immedlato, Mietto nõo
tarda a sentir profunda sympathla pelo
engenheiro, quando esto a encarrega de
levar a Jules Bermlnl uma carta em que
lho pede cem francos emprestados; a ra-
parign, não o encontrando em caaa, não
hesita om vender um estojo que encon-
tiara na rua ha um anno, e que, passado
osso prazo, llie fica pertencendo por isso.
E' assim que ella dá a Séchot os cem
francos corno sendo onviados por Borml-
nl, mas como este, que se ausentara de
casa desde as 1 horas da manhã, se acha
presente o já dera os cem francos, a or-
tlmanha de Miette é descoberta. Que de-
pois disso Séchot pouco a pouco sinta
crescer a sua sympathla pola rapariga o
acabe por conservai-a om casa, nada mais
natural. Mietto, afinal, passa a fazer par-to da vida do engenheiro, a quem, muito
naturalmente, ama, o esse seu amor é
feito 'de ulncorldnde, do abnegação, do
sacrifício. E elle? Ello receia nnalysar
os seus sentimentos. Tendo conseguido a
realização do seu desejo — a construcção
do uma estrada do forro om Marrocos
por conta do governo, vai partir, não sem
primeiro se desfazer do amante, cujo
constanto mau humor lhe azedava a vi-
üa. Séchet, sem confessar o seu amor aMiette, deixa-lho a. guarda dn casa e de
ludo que lhe pertence. E Miette fica só
com o velho professor que olla tomou,
no previsão dessa partida.afim de que pu-•lesse ler as cartas de Séchot e a ellas res-
ponder. E' a geògraphla que eiin quoiappronder no momento da partida do
homem em quem se resumo toda a sua
vida, o, ao mostrar-lhe o professor, no
mappa, esse Marrocos onde vai viver, du-
ranto uni nnno, Séchet, ella deixa cahlr a
cabeça, o as lagrimas, até então contidas,
correm abundantemente... "

Eis o insignificante enredo de "Miette"
em toda a sua singeleza. E' uma nuga,
uma bolha do sabão, um nada. Mus quebelleza em toda essa simplicidade!

Quando Mietto chora, a gente limpa
também nos olhos uma lagrima indiscreta
que borbulha dessa fonte eterna da arte— a emoção.

Nicodemi conipôz com effolto uma boi-
lisaima comedia sentimental,

Quem desempenhou a parte de Miette
foi a sra. Desclos que, realmente, apre-
sentou o seu melhor trabalho. Sua Inter-
proteção merece os nossos francos elogios.
No engenheiro Anatole tivemos o grando
actor Lticien Guitry. Que dizer do Guitry?
Nunca deixou elle de se arnoldnr ao seu
papel com extraordinária maestria.

As aras. Zorelli, Celliat, Joffre, Prevost,
podart o Numes, todos, emfim. foram
muito bem.

CAMPEONATO i;i()-S, IWüUi
O Incidente Rubens Siiiles-Vldul

Fomos õhté-hohtom, quando nos referi-mus no desagradável incidente havido du-ranto o match do campeonato Inter-eato»dua), disputado na Floresta, ontro osscratches do Rio o de S. Pnulo, os mais'•'oliciiiontos em reprovar u nttitiido In-correbta o, perante o sport, sempre ropro-vavol, do foot-ballor, que em publico ag-
grédlu o um seu antagònlsta,

Assim procedendo, qulzemos pôr om¦'vidente destaque o grando mnl que estostácteis nos causam, salientando os excessos Ii ciuo podem levar a precipitação o faltule caluiíi de um cm outro dos nossos
playors, quando iillluclns X fraqueza dosreférees ò fi pouca energia dos que dlri-
çem o nosso sport.'Eni missa censura não incluímos ou ju-çadores curlocos envolvidos no Incidente.¦V clrciiinsiaucia de ter o facto oceorrido
om nosso campo aggravou de multo a si-'ilação do jogador paulista, no qunl, nlénidisso coube, perante o publico, a posição•nai» desvantajosa no conflieto.

Niio poupamos rigor em comlciniiur c.seu procedimento, mas fugimos X ííriíilysoda responsabilidade do seu adversário,
respeitando o sc-u caracter du nosso lios-
pode, já tuna vez desconsiderado. Proferi-
mos calar sobre'n culpa do baclc carioca;
inua nem por Isto deixamos de» o reco-
nhecér.

Esperávamos quo os nossos collegas doRio, infoririondò-se minuciosamente do
que oceorreu, como nós o fizemos, puzes-sem a questão nos devidos termos, não
deixando parecer victlmas innocentes, os
que foram lambem réos da mesma falta
quo reprovamos da parte do jogador de H.Paulo. Teríamos assim prestigiada a nos-
sa altitude, sem dlreetamente estender-
mos a nossa censuro aos que por clrcum-
stanclas de momento não podiam e nem
queríamos atacar.

Não foi Isto, porém, quo fizeram os jor-naes cariocas, ou polo menos alguns dei-.
los. Secundando ns nossas palavras no re-
feronte aos jogadores paulistanos, esque-
ceram-se do que insultar a um adversário
brioso no campo da lueta não é falta me-
nos grave do que aggrodll-o physicamente.
Sl um é culpado por quo reagiu de modo
contrario fts leis do sport, tomando um
destorço Immedlato o inconveniente, e nós
continuamos a offlrmor que sim, o outro
não o é menos por ter tido a iniciutlva na
offensn, faltando também aos preceitos do".foot-ball associution", fugindo ás normas
do proceder dos verdadeiros "sportmen".

Si assim fizesse a Imprensa carioca, te-
ria vindo no nosso encontro, no desojo quonutrimos do eliminar dos campos brasllol-
ros as lamentáveis occòrrenclas do t&o fu-.
nestas conseqüências como as que vimos
enmmentando, pola condemnação severa o'hiooridíõlonal dos seus promotores.

Estft claro, porém, que, como condição
essencial do oxito dessa louvável campa-
nha, a justiça deve começar de casa,

Proceder de outro modo seria tornar
nos injustos, attribulndo aos paulistas res-.
ponsabilidodos que lhes não pertencem,
oulpando-os de faltas que não foram soa
em com metter.

A César o que ô dc Cosar,..

-MATCH IN'TI.;it-MUNIC'U'.\Ji
Tiiubiitó vs. Palmeiras

Effectuou-Sa hontem, na Floresta, o
encontro entre as equipes do Taubaté
Foot-Ball Club e da A. A. das Palmeiras.

O team visitante conseguiu a vicloria
pelo score de 2 goals a zero.

Não so pôde bem dizer que a primeiro
equipe do Palmeiras foi a derrotada, Foi-
taram na eleven do club da Floresta ai-
gúns dos sous bons players, como Octa-
vio Egydio o Morelli.

Estn. circiimstauclf., entretanto, èm nn-
il,-l diminuo a vietoria do tcam tiiubntca.»
no, que demonstrou excellente organiza-
ção. O club nortista cllspõo de jogadores
ágeis e firmes, conhecedores quasi todos
do sport bretão.

Destacando-se entre todos, pela segu-
rança do jogo e actividade na acção,
viam-se Renato, center e cnptain do
team, o extromo-esquerda, veloz e cen-
trahdo admlravelmonte, e os bucks.

Os outros desempenharam-se satlsfa-
doriamente nas suus posições.

Uma falha apenas devemos notar, no
modo ãe agir quo liontem adoptou o team
nosso visitante. E' o emprego em oxces-
so e como recurso freqüente do jogo vio-
lento.

Disto resultam quasi sempre incidentes
desagradáveis, trancos e quêda3 perigo-
sns que desvirtuam o sport.

Empregue o S. C. Taubaté mais modo-
ração e mais cuidado no desenvolver o!
seus ataques e na repulsa das investidas
contrarias, quo o conjuneto do seu jogo
multo lucrará. Valor não falta á sua équi-
pe, para disputar com brilhantismo ma-
tcbes contra quaesquer dos clubs pnulis-
tanos.

 No encontro realizado entro a"Raòhoú-Team" e a Associação dos Chrc-
nlstas Sportivo**, venceu o "Rachou" por2 goals a 1, recebendo, desse modo, a ta-
ço "Vida Moderna", que íoi ofíeroclda
por esta revista para o match do hontem.

~~ "' -"¦ *Síl-f mmsmma

Em duas palavras: uma noitada deli-
ciosa.

Hoje, descanço,
 Amahhfi, em Ca recita de assigna-

turo, a peça cm 3 actos, de Henry Berns-
tein, "Aprês mol".

S. JOSE'

Ao orçamento da receita, quando entrar
em 3.n discussão, o sr. Nicanor Xnsoiinon-
to apresentará a seguinte emonda additi-
va ao imposto du transporte: "áceréscon-
tado de r> $ O O o por tonelada de mángonez
transportado pelas estradas do ferro da
União."

Outra emenda do mesmo deputado man-
! diirfi cobrar $300 por tonelada de manga-

ncz, como taxa dc oopatazia..

A festejada transformista Fátima Mi-
ris executou hontom um interessantíssimo
programma eni que figurou a "Viuvo
Alegre", de Franz Lehar, mas accommo-
dada X sua arte "sui generis", e dividida
em 2 actos. E' um arranjo muito curioso,
que fez a distineta artista.

O publico, que quasi encheu hontem a
sala do S. Jo3é, não tovo mãos a medir nos
applausos que lho dispensou.

O espectaculo terminou com a parte"Poris-Coneert", om que Fátima Mirls
tem ensejo de patentear as suus habilida-
des de cançonetlsta.

 Hojo, a mesma opereta "A Viuva
Alegre" e "Parls-Cohcert".

APOLLO
A companhia dialoctal "Cittft di Napo-

li", dirigida pelo actor Cario Nunziafa,
estreio-sé hoje neste theatro, levando t
scena n. opereta em 2 actos "La bella dei
moro", o o drama também em 2 actos "A
Santa Lucla".

A orchestra que tocará neste theatro,
será dirigida pelo maestro Oiuseppe Bon-
doni.

Para amanhã já se annuncia a pe-
ço "Addio mia bella Napoll!", novidade
do theatro dinleefal.

ÍRIS THEATRO
Neste freqüentado cinema exhlbe-se

hoje o grande drama policial cm 4 partes
duplas "O quarto mysterioso", além da
hilariante scena cômica "Os Poneys tra-
quinas".

Para amanhã, o grande film "-In-
veja da gloria", em 8. longos actos.

laosA
O DLI

ti. Jacintho o S. Roque, confessorefl.
O primeiro renunciou todas as vanta-

gens de uma alta linhagem do que do-
acendia, X fortuna e ao talento paro en-
trar na Ordem que ti. Domingos acaba-
va de fundar.

Suas pregações confirmadas pelo dom,
dos milagres produziram effeitos mara-
villiosos na Polônia.

Parecia quo tornavam aos Índios dias
do cliristianismo nascente.

Depois de ter fundado muitos mostei-
roa neste reino percorreu a .Prússia, a
Dinamarca, Suécia o a Noruega, Ídolo-
trns, em pnrte.

Passou dahi para a Baixa Rtissia, po-
netrou no Mar Negro o nas ilhas do ai*-
phlpelago, operando innumeras conver-
soes, ft sua passagem, fundando mostei-
ros para perpetrar a sua obra.

De regresso a Cracovia, caliiu doento
c morreu no dia da Assumpção de 120V.

S. [toque, depois da morte de seus
pães, que eram senhores da cidade ce
Montpellier, vendeu seus bens e os dls-
tribuiu aos pobres.

Sendo a Itália assolada pela peste, pa-ra ali se dirigiu afim de ncnclir ás victi-
mas do terrível mal.

Curou inuumeros doentes com o slgnal
da cruz.

Deus recompensou seu devotamento,
curando-o por intermédio de um anjo, de
uma ferida que tinha

Enfermando, numa florcstu, recebia
diariamente um pão que o cão de um
gentil homem lhe levava.

Do regresso a Montpellier foi preso
por espião e lançado no cárcere.

Depois de cinco annos morreu de peste
uo anno dc 1327.

(APiTULAlíFS QUE VIAJAM
¦Seguiram para Una o revmo. conego sr.

Adoniro KraúsS, vigário de Bella Vista,
e para S. Roque o revmo. Sr, conogo dr.
Martins Ladeira, secretario do arcebispo-
do.
RKCOI.HI.MIONTO (>:•'

K\ DA
NOSSA SENHO-

,V7,
Hontem, 15 de agosto, fez nesta egreja

Ia primeira comniunlião o menino Geral-
do Cintra Homem de Mello.

A missa foi celebrada pelo capellão pai
dre Francisco ÇIpullo, que proferiu um
tocante fervorínp antes da communhão.
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SERVIÇO ESPECIAL

cia .taricana e da lavas

«¦<i

o lugar americano

c cschlas, o nacional

tüo de Janeiro
FOOT-BALL

3UO, 15 (A) — Realizou-se liojo, no
campo elo Fluminense Foot-Báll CluI), o
match do desempato outro os primeiros
teams desse club e o do Flamengo, paru
o disputa elo bronze offerecido pela Fo
doroção Brasileira lias Sociedade elu
Remo.

Depois ãe uma lucto renhida, terml-
nou o jogo com o segulnto resultado: —
Flamengo, zaroj Fluminense, zero.

 Antes do realização desse Jogo,
encontraram-se no mesmo campo os se-
gundos teams do America o do Vllla Isa-
boi, pnrn a disputo ão umo taça. quo lil-
caro empatada', quando do primeiro
match, por oceasião ela fcslo ela Cruz
Branca, no campo do America.

O nialch terminou com o seguinte re-
stilliiilo: — America, 3; Villa Isabel, 2
gonls.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 15 (A) — Fo! o seguinte o movi-

mento deste porto:
Vapores entrados:
de Chrlstlania o escalas, o sueco "John-

son";
de Manclieslor e escalas, o Inglez "Elu-

tarck";
dc 33iieiios Aires c escalas, o inglez

"Araguaya".
Vapores sabido'-.:
Paro Montoviãfio,

"RJvcrs";
para I-l tu nos .Vire

"Gúrupy";
paro Novo TorJc o escolas, o nacional

"Taiiajoz";
j»aro Manaus o escalos, o nacional "Ma-

ranhão;
poro Amarração o escalas, o nacional

"Pyrlneus";
poro Novo Orleniis, o barca portugueza'"Clara".

PARA S. PAULO
RIO, 15 (A) — 3'clo nocturno elo hoje,

seguiram pnra esso capital cs srs. B.
Martiníio, Eduardo G. ele lucilas, A. Al-
ves, Josfi ão Almeida, A. C. Careloso, N.
ãe Castro Torres o Daniel C. Barbosa.

 Pelo nocturno do luxo, seguiram
os srs. r. ,T. Paternot, João Wrlgli.t, F.
Buffardi, Antonio Portella, cninimcnelo-
dor Álvaro Silva, Alberto Boavlsto, L.
Toe-illtz e senliora, V. Frontínl e A. Cos.-
tobcl.
A NAVEGAÇÃO ENTRE O BRA-

SIL E O JAPÃO
RIO, IS — Os commissarios japo-

ne/.cs drs. Makino e Yniauchy, que
vieram ao Brasil cm viagem de estit-
dos para o estabelecimento de uma
linha dc navegação directa entre o
Japão e o nosso pai;:, regressam sa-
tisfeitíssiniós e convictos do exilo
completo da tentativa que têm ein
vista.

MERCADORIAS
APPREHENDIDAS

RIO, 15 — A Alfândega apprehen-
deu 107 tencladas de mercadorias,
carregadas em excesso pelo vapor"Gunipy",- sem a necessária declara-
ção.
ACOUSÁÇÃO A TJM COIJ.Iif-TOlt

ESTADUAL DE MINAS

RIO, 15 — A' "Ruo" estampa hoje o
retrato do sr, Francisco Almeida do Oli-
velra, cx-colloctor estadual de Itobira,
no Estado de Minas, que deu um desfnl-
que do oitento conto3 de réis.

OS DESFALQUES
NOS CORREIOS

RIO, 15 — A directoria dos Cor
reios, durante todo o dia, examinou
os balancetes c a escripturação das'agencias 

postaes.
A agente do correio do Cattete foi

Ipresa hoje, por ser responsável por
um alcance dc 9 contos de réis.
DR. LEON ROUSSOULIE'RES
RIO, 35 — Os amigos do dr. Leon

Roussouliéres, delegado de policia,
offerecerain-lhe hoje uni almoço in-
timo, por motivo do seu anniversàrio
natalicío.

O almoço realizou-se 110 Restau-
rante Assyrio.
AS ESCOLAS PEOFISSIONAES

DO LLOYD
RIO, 35 — Os navios do Lloyd,

que se acham 110 porto desta capital,
estão desembarcando as suas guar-nições que deverão tomar parte na
parada que se realizará na ilha Con-
ceição, na soleimidade inaugural das
escolas profissiqiiaes daquella em-
presa df navegação.

Os navios estão embandéirados,
pelo mesmo motivo.

AS FESTAS RELIGIOSAS
RIO, 15 — Tiveram grande con-

éprrencia as_ festas da Assumpção,
que se realizaram hoje, em vários.
templos desta capital:

t Principalmente a egreja de Nossa
Senliora da Gloria esteve concorrida
Mirante as cerimonias religiosas ali
realizadas.

POLÍTICA DE MATTO GROSSO
RIO, 15 — O sr. Antônio Azeredo,

entrevistado por um jornalista, disse
que está empenhado cm harmonizar
a política de Matto Grosso, mas não
faria nunca uni accordo nas condi-
ções do que foi noticiado por imi ve.*-
pertinp carioca.

Não concorda com a renuncia dc
um só deputado, disse o senador porMatto Grosso, accriscentando quesomente fará um accunlo digno;
DESVIO DE DINHEIRO

NA CENTRAL DO RBASU,
IUO, 15 — A pqüciu abriu Intjiicrito

o propósito elei desvio dr is contos havl-
i!o na Central elo Brasil, na administro-
ção passada.

O sr, Paulo Frontln foi convidado por

ESCOLA PROElKRIONAL DO LLOYD
BRASILEIRO — SUA INAUGURA-
ÇÃO

RIO, 15 (A) -^Fol hoje Inaugurada of-
fieliilmento a Escola Profissional do Lloyd
Brasileiro, que tevo a denominação de
"Buarque de "Macedo", como homenagem
a esse direetor daquella empresa ele nu-
vogaçilo e fundador das suas ofíleiriae
actuaes.

Construído num pavlhfiõ elo madeira, nu
Ilha ela Conceição, no lado Uns offtclnas
do Lloyd, hygienicn, sol» os modernos
moldes pedagógicos, dispõe esso estnbele-
cimento de ensino de logares pnra 120
alumnos, divididos em élnas amplas salas.

O seu dlrector e o elr. Fernando Coutl-
nho, tambem medico das offleinns da Jlhn
elo Conceição", auxiliado por um corpo do-
ciente, constituído por funecionarios do
Uloyã ali destacados.

lia cursos primário, com dois annos, e
secundário, com tres.

Amanhã começarão n funecionar as au-
Ins para os operários,.tendo-se elnelei hr..1e
o abertura solenno do- Escola, üs 14 ho-
ras.

Estiveram presentes os srs, presidente
fln. R-cpiililii;;, ministros ein Marinha, do
Exterior, dr. Paulo Filhei, representando
o prefeito municipal, vice-nJjnlrónte Ade-
Uno Martins, Inspector tle portos e costas,
membros da Comnilssão de Marinha, da
Cnmara, o outrns p?ssoai gradas.

O si", Scrvulo Dourado, dlrector do
Lloyd, leu um longo discurso salientando
n. utilidade dn. obra que se ia. Inaugurar,
demonstrativo da orlelitaijao patriótico do'ictual governo, om cujo prestdonite a mo-
rinha mercante tem visto um ãos seus
rnaior.es bemfcltorcs.

Terminou o sr. Servulo o suo oração,
explicando por quo foi dnáa á escola n
denominação de "Buarque dé Macedo"¦1 quom foz muitos elogios, o entrega o
future) elo estabelecimento Ss graças "Se
N. S. da Conceição, padroeira da. Ilha em
quo está ello lnstallada.

Pediu então, a palavra o dv. Buarque
dc Macedo, que louvou n -orientação do•covorno actunl. dando mão forto Ií ma-'¦iciha mercante, principalmente proenran-•io dor instrucção no operário', elemento
máximo ãos progressos rins nações.--

Fez então citação - histórica, explicou-
ele, porquo o progresso ãos Estados-Uni-
cios admirou a Inglaterra, a ponto «les.-»»
Importante paiz nomear umo eonimiesão
especial paro inãnp-nr das- eiausas. dontro
do pronria nação yanJcae,

Os Estados Unidos — eliz o orador —
logo alcançaram a vanguarda, nnrque os«ípus governantes acharam, o muito bom,
ouo era preciso instcruijçS.o ao operário,
onera quo elle estivesse apto o receber 1;
tirar proveitos das machinas moderna:-.,
dp progresso d;i sciencin o da Industria;
o que, aos inglezes operários repugnai»,
nelo receio de que à civilizar-ão prejudl-casse a mão ele o!»ra humana.

iras a Inplaterra, continua o dr. Bunr-
ue de Macedo, viu loiro o que tinha a fn-"ei o hoje vemos que o nua nrod-jeção

i colossal.
Termina, pedindo aos operários do

Lloyd o-a seus antigos companheiros deludns que retribuam' o gesto do go-
verno, dando ao paiz a producção de quee31e necessita parn o seu recrgulmonto
financeiro e moral.

Falaram ainda os srs. Felishorto ãeíCarvtilho >» Amorloo Medeiros '
O sr. presidente da Republica e sua-co-.

mltiva dirigiram-se em seguida para os
ifflcinas, onde se realizou um bellr, tra-
lialho, o primeiro nestas condições foi-
ío ria America.

Foi a fundição ão uma. palheta Para o
vapor "Bahia", ão Lloyd Brasileiro, que
chega nmanh?i o esto copital.

Essa peça, em bronze, fi do 1.200 kl-'osronimns e o trabalho, feito ,1 vista do
dr. Wènceslau Brnz, fi interessantíssimo
e demanda, muita perícia,

Passou elenols o sr. presidente da Re-
nublica a apredor ns evoluções militares'•elo corpo dc praticantes .1 pilotos do
Lloyd, o que anteriormente haviam pres-
lodo os honras do cstvlo, por oceasião dn
chegada de s. exe. á Ilha.

Esses exercidos, hem executados, cau-
saram hna impressão.

A's 3 6 horas, o sr. presidente da Repu-•>lica, acompanhado do sua comitiva, to-
mou o hiato. "Tenente Rosa", com destine)*i Mocangué, onde lio outros offlelnas «Jn
Lloyd, que foram tambem visitadas por-5. . exc, quo lnsnecoinnoii rapidamente o
hávlo-escpla "-Wènceslau Braz", nndo"re-
ceber.i Instrucções os praticantes o'Pilo-
tos desso emnresa do navegação.

O sr. presidente dn. Republica, fis 10
horas e meia, chefiava, ãe regresso, ao
«.rsennl do Marinha, depois de ter, no
néircurso do Mocangue áqúelie efies, opre-
-iailo as evoluções Interessantes rto. um•lydrnplnno do Ministério do Marinha,¦tue 110 oocasiãn fazia exercido»*.
O SENADOR RUY BARBOSA REXUN-

NUNCIOU A' PRKSIDTIXCIA DA

»¦:„

carta a prestar declarações,
' O ASSASSINATO DO KSCIUPTOK

EUCLYDES DA CUNHA
RIO, 15 — O "(iroinio Euclydes da

Cunho" fez hoje umo romaria oo túmulo
do saudoso escrlptor brasileiro, commc-
morando o anniversàrio do :eu assassl-
nato.

RESERVISTAS DA MARINHA
RIO, 15 — O almirante Alexandrino

fle Alencar, ministro ela Marinha, espe-
ro apresentar poro o formatura-de onze
do junho, do próximo onno, 12 mil rc-
servistos da marinha, sendo oito mil rn-
pazes dos clubs ãe regatas.
O TRANSPORTE

"SARGENTO ALBUQUERQUE"
RIO, 3 5 — 0 deputado Mauricio de

Lacerda denunciará amanhã no Cama-
ra que uma empreso americana, dirigi-
do pelo sr. Mac Adoo, e com o protecção
do sr. Paneliá Calogeras, insisto em com-
prar ao Lloyd Brasileiro o transporte"Sargento Albuquerque", que se aprestíi
para emprehender outra viagem com-(nol e Vs mngislnulosmerclo! t Américo do Norte. postos.

ACADEMIA DE LETRAS
RIO, 15 — 0 conselheiro Ruy Barbosa,

em uma carta que dirigiu no primeiro se-
crétnrio da Academia Brasileiro do Lc-
trás, renunciou a presidência ãriqtiolln ai-
ta. corporação literária.

O omlhento brasileiro alienou, pnra
liijSllflcar o seu ado, não poder continuai*
a dirigir os destinos da Academia devido
aos seus muitos nffnzeres.

Scientes da nua resolução, os membros
tia Academia delegaram poderes ao sr.
Pcllnlo de Almeida para, em nomo de
todos, pedir ao senador Ruy Barbosa n
desistência da suo renuncia.

O Conselheiro recebeu em suo reslden-
cia o emlssariq, ao qual agradeceu a dls-
tineção que lho davam os seus pares, Do-
driTou, porem, oo sr. Fellnto sentir muito
nãc anuir nos desejos dos membros da
Academia, de cuja presidência se afasta-
v;i unlca o exclusivamente pelos motivos
contidos rio missiva.
OS NOVO.'" IMPOSTOS — A ÀTTITUD1»!

DOS MILITARES
iltIO, 15 — O general Alencastrq Gul-

moraes, eni 111110 entrevista quo concedeu
o uni jornal ela tarde», disso que ficou Sur-
nr.çheridiflo com o corto do general Cao-
lai.o ele Faria, ministro do Guerra, sobre
a i*e»união do Club Militar.

Afiirmou aquello militar que tem cui:-
vivido com n caserna nestes*últimos dias
o ntincn. ouviu a menor censura, ou me-
lhor, qualquer referencia á reunião dn
Club, ele caracter ontlpatriollco.

Acha possível que qualquer Inferior te-
nho feito alguma referenda Isolada, pro-vocondo a circular do coronel Augusto
fSlsson,

Sabe que a reunião elo Club ej destinada
a tratar de assumptos de ordem interna
e econômica ãos sócios, principalmente
da. fundação da alfaiataria.

O general Alencr.stro passou hoje ocommando do S.a brigada de Infantaria
;n» general Lino Ramos.

A sessão dei Club Militar iui marcado
para amanhã, correndo quo nellit se dis-
cutiiá o modo de prestar apoio ae» gover-no com as forças de terra e mar, de modo
que em qualquer eniergencla conte o che-
fe da nação com o exercito para salvar a
situação financeiro, aggravado pelos 0011-
gressistas quo sC fazem política o tratam
do augmento dos impostos.

Os boatos açcrescentam ainda «ine, no
easo da directoria querer prohlbir a ren-
llzieção do assemblfia, será deposta, ãe oc-
cúrelo cerni os estatutos daquella agre-
mlnção.

Causo má impressão nos meios muito-
res o focto dos juizes do Supremo Tribu-

não pagarem im-

FREQÜÊNCIA ESCOLAR
RIO, i*; —- As escolas .municipaes,

duhintc ò mez dc julho, tiveram unia
írequí-iici;'. de J'i.,-,97 alumups
UM S'f"3T.Í<)RlAL KO CMiB MILITAR
RIO. 15 — Um v<-.'-|ierllno publico liojc

um memorial que o Club Militar dirigiu
em julho ultimo ao general Caetano de
Faria, sobre o questão elos Impostos.

Esse memorial já 6 conhecido.
NOVO MEDICAMENTO

RIO, 15 — u.n vespertino noticia que
fe»! hontem npplicaclo, pcln primeira vez
no Brasil, pelo dr. Anyslo dq Sá, o novo
preparado "Snlvnrsan Nntrium", do pro-
fessor Herllch.

Parece que este medicamento apresenta
algumas vantagens sobre o G06 e 914, re-
Bebendo a denominação de 1200.
O NOVO SYSTEMA CAMBIAL DA IN-

GLATERRA
RIO, 35 — O sr. Custodio Magalhães,

entrevistado pela "Ruo", acerco do novo
syütemn. regulador do cambio aãoptado
pela Inglaterra, utiliznndo-se ãe títulos
extrangeiros, Inclusive» os do Brasil, disse
que os nossos títulos só podem lucrar com
essa operação, melheirando 11 boa cotnçáo
do que goüom alguns.

Em seguida, o entrevistado explicou
u.-ignmen>.o o novo syslcmn, aliás já não-
pt.nelri ha limpos pela Fronço.
CAMPANHA CONTRA OS FEITICEIROS

Rir», 1*5 — A policia deu cerco a umn
casii elo ruo eV.t Estrelb, ondo era eslabo-
lfddo-uni antro de feiticeiros; effectuanão
varias prisões.

A QUESTÃO FINANCEIRA
RIO, 35—0 "Jornal do Commereio",

tratando na sua edição da tarde ão pro-
blema orçamentário, a propósito ãa re-
união ique se ívallzarfi quinta-feira 110 Cnt-
tete, diz que o dever, tanto dó poder exc-
cutlvo eomo tio legislativo, C Informar
claramente o Brasil sobre o situação em
eme se ae-ha o Thesouro, tentar novos cor-
tes e redusir tudo o que fôr possível de
sciffre-i- reducção.

Só n?sim terão autoridade pnra pedir
novos, sacrifícios aos contribuintes Já
exhaustòs. Haverá então opportunldade
para. o discussão da especlo elos Impostos
a crear.

Antes disso, todo o polemica tem sido
supérflua, Innocuo e -dispersivo. Deve-se
apresentar um orçamento real o equilibra-
do o não somente no papel, conclue o ves-
pertino.

O CARDEAL ARCOVERDE
RIO, 15 — O cardeal Arcovorãe officlou

hoje», no egreja cnthcdra!, nns solcnnldo-
j eles ãa Asíiiinpçrio ão Nossa Senhora.

FOSSES
RIO, 15 — Fornm empossados nos seus

novos cargos, ele vigário geral o secretario
do arcebispado; os monsenhores Teixeira
dos Santos o Duarte Costn.

O CASO DOS CORREIOS
RIO, 15 — Continuam a circular va-

rios boatos a respeito do questão doo
desfalques nos agencias do Correio.

O sr. Alvares Azevedo, apontado pelo
rifficial que se suicidou como causo do sua
morte, continua enfermo, não tendo sido
ninda ouvido.

SUICÍDIO
RIO, 15 — Suicidou-se hoje, desfechan-

do um tiro na cabeça, o "chauffeur" Pau-
lo André Lemos.

DI 1'LOMATA AMERICANO
RIO, 3.» — O senador Ruy Barbosa, em

companhia da sua esposa, visitou hojo, a
bordo ão vapor "Yerdi", o sr. Sümsoni,
embaixador nmcricadò 110 Argentina, quo
está dc viagem para. o sou polz.

Logo que o diplomata americano avis-
tou d senador Ruy Barbosa, desceu acom-
ponhado do suo esposa, vindo rccebcl-o
na escada do "Verdl".

LADRÃO PRESO
RIO, 15 — A' requisição da policio de

Pernambuco, foi preso o ladrão Josfi Ba-
ptlsta Vieira, que veiu íioro esto capital,
fugido, fazendo pnrte do tripulação do"Flnrlnnnpnlls". j

POLÍTICA, DE GOYAZ,
RIO, 15 — A "Noticio" diz que está re-

solviãO o caso de Cloynz, com a apresen-
tiiçáo ão candidatura do desembargador'
João Alves do Costa pura 0 governo do
Estado.

O primeiro vice-presidente será o sr.
Hernienoglldo do Moraes.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA
RIO, 15 — O sr. Francisco Salles, em

unia palestra no Senado, disso que na suo
opinião a cerveja supporta ainda muito
maior taxação, talvez o dobro ão Imposto,
a que actualmciítc está sujeita, assim
cc-nic o fumo. A taxa destes orligos não
estj em relação O dos phosphoros.

Aceresceritou o sr. Fi-anclecò Salles que
fi necessário tornar effectlva a cobrança
do sello proporcional nas letras de cam-
blo.

Quanto á regulamentação do jogo, o po-
Utico mineiro declarou-se partidário dos-
sa medida.

O»? si-H. Leopoldo de Bulhões, Alfredo
Ellls, João Lyra o Gonzaga Jayme dis-
cútlam tambom no Senado a necessidade'
dn fiscalização das sociedades ononymos.

¦COMPRA DF, USINAS
RIO, 4 — Consto que o sr. Augusto

Ramos foi o Campos fechar negocio paro
aceiuislçâij do usina elo Caiiipnhybu, pela
importância do 2.200 contos de rfiis.

THEATRO DA NATUREZA
RIO, 15 — 0 Theatro do Natureza vai

renlirii-.se, realizando um festival om bc-
neficio dos pobres ãe S. Vlccnto d<>
1-aulo.

Portuíml f
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MAMl'"EST.V<;\t*l AO PJÍESIDENTK DA
U.KPUBUÇA

LISBOA., 3 5 — Os habitantes do Ro-
suo fizeram hoje umo grandiosa. ínanl-
l'estat;fio em homenagem í líepnbllca, ao
presidento Bei-nordlTie» Mndindo e uos
vultos em evidencio do paiz.

Estados Unidos
O PROülUMMA NAVAL

WASHINGTON, 15 — A Câmara dos
liepi-esenlantes approvou hoje, por 283
votos contra 51, o programma naval vin-
«lo do Senado, comprehondonão a con-
strucção, em 1917, de oito navios do guer-
ra de primeira linha. A'oiou tambem a
emenda do Senado, elevando o pessoal
ela armada americana a 74.400 homens.

Argentina
A "BLAK LIST"

BUENOS AIRES, 15 (A) — Conllíluani
ns ncgoeliKiões do Ministério do Exterior
com o Foroign Office relntivnmento fi np-
pllcação ela "Link list" na Argentina,

A ultimo nola ingleza exprimo o dese-
jo dn Inglaterra de não tomar medida
alguma que posso trazer prejuízos aos in-
terrosos genuinamente argentinos.

Alfim disso, ns transacçõ03 Internas en-
tre tinia firmo argentino o outra, incluído
na "blnlc list" não importará 110 inclusão
dn. Argentina na listo negra, desde quo
não haja tentativa de commerclnr por
contn. ele firma Inimiga,

Accroscenta a noto que a Inglaterra- so
comprometia a "Investigar sobre as razões
por quo se incluíram algumas firmas ar-
gentinas no "blalt list", paro poder re-
parar erro que porventura houvesse sido
coinmettlelo.

15; termina dlzenão que o ministro In-
glez nn Republico Argentina declarar'!
aos argentinos Incluídos no "blnk list"

que serão delia eliminados desão quo se
comprometiam a abster-se de cominor-
cinr com ns nações inimigas elo Inglo-
terrn.

A OPERA "OADEAU DE NOEL»
BUENOS AIRES, 15 (A) — O comllfi

Dfltrloticp frnneez desto copital está or-
ironizando umo expedição a Montcvidfio.
afim ãe que ns pessoas quo o desejarem
possam assistir, na capital uruguaya, á
ostrfia do grande companhia lyrico queaqui trabalha no Theatro Colou, que vai
representar alll, pda l.a vez o opero ele
Xavier Lorroux, intitulada "Cntlenuc-r de
Noel".

Como noticiámos, as autoridades mu-
uiclpacs daqui prolilbir.ini que a com-
prinhia dn Coipri representasse a referida
opera, por julgar que cila oitenta contra
os princípios da neutralidade argentina
perante o conflieto europeu.
BANQUETE AO SR. AYARR.YGARAY

BUENOS AIRES, 15 (A) — Hoje, ft
noite, o sr. Cobiahchl, ministro da Itália,
pffereco um banquete ão ãespcãlãa nn
dr. Lucas Ayarragaroy, ministro argen-
tino junto ao Quirinal.

Paro o festa foram convidados o dr.
Luiz Murature, ministro do Exterior, o
outros diplomatas e as respectivas sonho-
rns.

- ».-.--mmq

sastres e ferimentos
Maria lüghetti, .casada, de 40 an-

uos de edade, residente á rua .\lulli.'i*,
25-A, tendo dado uma queda, liontem.
ás 11 horas, do alto de uma escada,
sofírcu uma fractura do punho es-
querdo.

Soccorrcu-a o sr. dr. José Luiz Gui-
marães, medico da Assistência.

* *
Antenor Lucasi, de 45 annos de

edade, operário, residente á rua da
Concórdia, 11. 171, qunndo trabalhava
hoje, nas officinas da Estrada dc
Ferro Central do Brasil, foi apanha-
do por uma viga, recebendo extenso
ferimento contuso no maxillar in-
Terior.

- Soccorrcu-o 110 posto da Assisi.cn-
cia o sr. dr. José Luiz Guimarães.

* m

O machinista Gervaslo Bocaglivi, sol-
teiro, (lo 40 nnnos dc edade, morador á
ruo Joilo Theodoro, n. 11, .quando passoa-
vo dc blcycletn, no Ypiranga, hontem, t
tarde, foi atropelado pelo automóvel n.
1.504.

Arremessado no chão, Gervnsio recebeu
contusões no parietal, na coxa direita o
na. face. posterior do thorax.

Foi prosu o ''chauffeur", sendo a vlctl-
mo èoecorrida pela Aslstencla.
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Pás liis
A reforma orthographica

Ficou ante-hontem encerrada, na Ca-
maro Federa!, a 3.a discussão do projecto
do sr. Peãro Moacyr, autorizanâo a no-
meação de uma connnlssão que estude ti
promovo a reforma ortogrnpliloa, com po-
recer favorável do Comnilssão de Instruc-
ção Publica, ão qual íol relotor o sr, Flo-
rlano dc Brito.

O projecto tem ãe voltar á Conimiesão,
por haver o sr. Joaquim Osório, proposto
emendas: uma, retirando a obrigatório-
dnde do novo ortogrnphia pnra os papeis
officiaes dos Estados; outro suppriminã*»
o preferencia a dar aos grammutlcos que
lecelonem portuguez om institutos offl-
elaes, para quatro ãos logares do com-
missão de reforma, o a ultima, mandando
que a reforma adoptado não entre em
execução e seja antes submettlda ao Con-
gresso Nacional.

O sr. Joaquim Osório requerei! quo so-
bro o projecto sejam ouvlãns os commis-
sOes de Finanças e ele Constituição, mns
a votação desse requerimento ficou adia-
dn.

Do Casa Editora .Musical Brasileira, de
G. Cíimpussi c Comp., recebemos liontem
os suos ultimais publicações e que sãn"Cliampagno Tango", tango do M. Aróz-
tegul, e "Dê!", musica de G. R. Salvlni
paro a poesia "Beijo no face"', de João de;
Deus.

Gratos pelu gentil offerta.

A SOLUÇÃO DA CRISE FINANCEIRA
— DEÇLARÇÕES DO Slt. ALBERTO
DE FARIA

RIO, 35 — Um vespertino carioca pu-
blica umo longa entrevista do sr. Alberto
ele Faria, grande contribuinte ão imposto,
¦Jiiure o momento financeiro.

O entrevistado applaude as iüfiás do sr.
Clnclnato Braga, de» quo nenhum dos lm-
postos lembrados attlnglrja o somma dc
que necessitamos poro o pagamento'da
divida externa.

Diz quo o anno ele 1917 ainda (•' do fran-
co moratória, O pagamento começará
..•ni' 191S. ......

Calculo o "déficit" elo. orçamento fu-
turo em 150 mil conlps de rfiis, afora o
serviço da divida,

O sr. Alberto de Fúria comparo muitos
dos nossos officlnes do aclivo o do re-
servo in» general Joffre, mostrando que
elles ganham mais do que o gonerallsslmo
dos alliados.

Lembra tambem que o.s deputados ga-
nliám lia França 15 mil francos e ntfi hn
liotioo tempo ganhavam 'J mil francos.

E' apologista da reducção dos venci-
mentos, nppllcaãu eom rigor, incluindo
nessa medida atfi o presidente elo Repu-
blica.

Depois disto, será fácil obter que o |
povo' supporte o imposto sobre o xarque,
(issuear, petróleo, etc.

O entrevistado disse ainda quo o im-
posto sobre a romli». fi menos justificável
e mais perigoso ainda pelas suas conso-
ftuencios.

Depois elas econon.los e córtea nns des--.-."--. t» :.- l.n-;,». aõnnselho a tuxíi»:ãoidi)-i
nróduçtos do Brasil que no extrorigêiro
f.btCm preços elevados, como o caffi, as-
"meai-, algodão, caçoo, carne, manga-
uez, etc.

Gbnclulu dizendo que não elove eonti-
nunr o aetuol jogo do empurro.

O presidente deve assumir o posição dc
«chefe c ele guia confiante e firme.

Queixa k maus tratos
Ao sr. dr. Antônio Naearato,

segundo delegado interino, que se
achava de serviço na Central, apre-
sentou-se hontem, pouco antes das n
horas, a menor Maria da Conceição,
portugueza, solteira, de 16 ;.nnos'de
edade, allegando ter sido victima de
maus tratos por parte de todas as
pessoas'da casa, onde trabalha, á
avenida Brigadeiro Luiz Antônio.

Declarou Maria que, desde o dia
em que começou a trabalhar para es-
Sa família, isto lia 4 annos, só tem
recebido maus tratos.

Por esse motivo, resolveu fugir
ante-liontein da casa dos patrões, indo
se queixar ao cônsul portuguez. Este,
por sua vez, aconselhou Maria a que
se. apresentasse á policia.

A queixosa foi siiomettida a exa-
me de corpo de delicio, sendo consta-
tado pelo medico legista a existência
de lesões externas.

Em vista disso, foi instaurado iu-
querilo. ,.

Desasíredeantomove
Por inaeivorliMiiciii elo um "chauffeur" —

Na estrado do ti. Paulo o Santos, de-
íionil.indo Caminho do Mm» — Cinco

pessons fcrlilns, dus quaes duas on»
estado s*r:»i*o

No estrado do rodagem de ti. Paulo fl
Santos, hoje transformada numa excc!
lente vio dc communicação entre as duos
delndcs, graças ao esforço o á tenacidade»
do dr. Arthur Rudge, 3.o delegado ouxl-
liar, deu-so hontem, ao cahlr da noite, um
deplorável desastre de automóvel, origl-
nado pelo inodve.rtencia elo "chauffeur"

que conduzia o carro.
Do largo do Paysandu' partira, As 14

horas, com destino ao Alto ãa Serro, o
automóvel n. 113, guiado pdo "ehauf-
feur" Augusto Carbone, casaão, ãe 33 an-
nos do eelode, moraãor t rua Podre Aele-
Uno, n. 3 2, o conduzindo os excurslonls-
tas Álvaro Lissondrello, chapolelro, do 20
annos de edade, morador á rua da Con-
solnção, n. 96-A; Carlos Mloli, "cliauf-
feur", de 28 annos ãe eãade, solteiro, re-
sldento á rua Amador Bueno, n. 19-A;
Carlos Cecchinl, proprietário, do 50 annos
de edade, casado, morador .1. ruo do ti,
.Toão, 151, e Manuel Llssandrello, Irmão
ele Álvaro, tambem chapelelrO, de 25 an-
nos do edade, solteiro, morador ft ruo do
Consolação, ri, 90-A.

Dados os magníficas condições da es-
trada, em quo não existe a menor depres-
são, como sl ella fosse inteiramente ¦ de
nsphnlto, o passeio nc fez em poucas ho-
ras, dètendo-se os excursionistas no Alto
ão Serra, onde comeram o beberam for-
tnmonto.

Ao cnliir da noite regressaram, imprl-
mindo o "cliouffeur" grande velocidade
ao vehlculo, dc modo quo ás 19 horas o
3 5 minutos se achavam nas proximidades
elo nrco "Barão elo Duprat", entro os bnir-
ros do ti. João Cllninco o dos Meninos.

Nessa altura existe, sobre, o valle do um
córrego, uma passagem provisória, que
vnl ser transformada cm ponte nietolllcn,
achando-se o material depositado á mar-
gem iio estrado.

Não conhecendo o caminho e abando-
nado o vehlculo ft suo discreção, o "chauf-
feur" enveredou, sem as devidas oautdas,
pelo passagem provisória, dando causa
a que o automóvel tombasse no vollo, de
umo altura ele tres metros, opproxlmo-
ãamente.

O "chauffeur" e os passageiros, fi ex
cepção de Álvaro Llssandrello, foram pro-
iectados violentamente üo vehlculo, fi-
conâo esto sob o "carrosserie" espatl-
fada do automóvel.

Quando dali o retiraram, depois do
grando esforço, Álvaro estava desacorda
ão.

A polida, eleeorrielo algum tempo, foi
sciontlflcoão do accidente, partindo para
o local o dr. Caminho Filho, 3.o delego-
elo, o o medico elo Assistência dr. Pedro
Naearato.

Todos os feridos foram transportados
para. o posto da Assistência, recebendo
ahi os primeiros soecorros.

Ero gravo o estado do Álvaro Lissan-
drello, que, alfim ele fortes contusões no
ventre e 110 scmithorox esquerdo, snffreu
o fractura. de varias costellos.

Depois de receber os primeiros soecor-
ret;, os médicos mandaram-no para o lios-
pitnl do Santa Caso.

Em seguido fornm ministrados curati-
vos ás outras victimns.

O "chauffeur" Ângelo Carbone, res-
pohsavel pelo desastre, apresentava con-
tusõos no perna direito e fractura do CO-
xo esquerda; Carlos Mioll soffróra fortes
contusões no região Illlãca esquerda, no
joelho esquerdo e no mão tombem es-
querãa; Carlos Cecchini apresentava cx-
corluções no fronte, e Manuc3 Lissanãrel-
lo forte contusão no braço esquerdo e ex
ceirinções no rosto e no cabeça.

Sobro o facto foi aberto inquérito.

Ilipcdlonto: —
frtos, i>ut«i>i»e»rcs,
«.'fícs, dc.

parte j
iiprCKenütfíío ele pruje-
requerimentos, indico-

PARECEU N.

£.u
2.n «liscussSo 1I0 prfijcrto apresentado

pelas çoiiiiiilshõcf", reiiiilfiiif. ili» Obras o
Finanças, cm seu psiwo»» 11. 58, jú pu-bliciido, iiiili)riznti(lf) 11 iic>.|K»sa de•U:(!928700j coiu os melhoramentos do
largo fronteiro ao Instituto D. Annu Ro-
sa, no diffricío do Villo Miirlaiin, o rijar-
dlumncnio ilu largo Guanabara; no mes-
.'im dlstricto.

fi», DA COMMISSÃO DE
JUSTIÇA

Em fuce das Judlciosns informações dosr. Prefeito, sobre n inopiiorturildade
das despesas com o aproveitamento doterreno offerecido ü 'Muhleipalldadü, 

peloengenheiro Blanoh! Jletoldi, opina o Com-
missão ele Justiça pdo acceitação, desde
que esta nilo importo em dlspoudfo imme-
diato, como condlçüo do contracto.

S. Poulo, 27 lie, maio elo 3 910. — Ro.1 Ini Azeveilo. Mnrrn.

PAíSI-X :E« (13, DA CO.ILMISSÃO DE
OBRAS

2.0 dificussüo dn projecto aprcseiitrido
pelas commlsíiiíca do Justi-çea, Obras e» Fi-ic-ifiçiis, cn» seus rosiicbtívos pn»'cce»'es ns.«7, ut ec.90, jú piihllcaiios, approvando 11
projectada i-eçtlficnçBo «io nlliilinmentodn 111:1 Cohsclhelrp Lafriyctte.

-.0 discussão do projeeto aprescntndo
pelos cojaiuiisstics ele Justiça, Obras e Fi-nuiujas, oui seus respectivos pmwercs ns.08, (12 o 1)1, jú publicados, uulorl-eniKlo „
piiiüimcnfo dn qiinntlii do üliaSõOf), ao
proprlctiiiio do prcdlo n. -19, du rua doPuraUo, pelos prejuízos quo so/frc.i

] nquislli; prcdlo licvltlf» õ modificação dolllvel da roliwhia run.

Li», aiscussãd elu pròjcctei 11. 83. elo mu,«le; sr. Josfi Piedade, autorizando o Pro-leitura a hcceilav :i tioacõo 1'día o titulo•;:a!tii(o pelo proprietário ilec nin terreno
necessário ó abcrttiia do unia rua, iiü"--
partindo du uveiilda Celso C-urcin, iio Ta-tmipc, vil utl* no i-!e» Tleté, coni pãrecereselas couimissõcs dc .Tustii,»}», Obrais c Fl-uunçtts, rcsiiectivnnientc, sob ns. ou, os oü2. coiicl.uliido <"-ia Coimuissüo
substitutivo. por 11111

PROJECTO N. 8*1, DE 191-1

Art. 1.0 — Fica a Prefeitura autoriza-
da a acceitar a doação quo a titulo gra-tuito faz o ehgenhelro Biar.chl Hctoldl, da
parto do terreno necessário A abertura elo
uma rui», eiuo partindo do avenida Celso
Garoin, no Tatuape, dlstricto do B"lem-
zinho, vil atfi no rio Tiotfi, terreno essodo propriedade do offertante, o que flcttsituado entro as ruas Bniruary e Vlllelã,
afim de ser, nesse ponto, oonstruido uni
porto para desembarque ele materlaes.

Art. 2.o — Revogam-:;,-: as disposições
em contrario,

S. Paulo, 4 d
Piedade,

julho ele 1914. —- JosC-

Tralando.se, como sé tratei, de um oífe-
rooimento gratuito e sem obrigação do
dispcndlo iinmeãliito por parto ela Cama-
ra, esta Cômnilsaão fi do pnrecer quo o
offerocimènto do en<,renh«»iro Uianchi Bo-
toldi eleve Ber accelto. Emliora o ahertu-
rn do porto no local Indicado não fatia-
faca a velho aspira çío da população elo
Bélom-zlnho, ello virá a servir aos hobl-
tante:; e|ue ficam íilím do Tntuapfi.

Sala dns conimissões, 26 do junho de
1910. — A. Btiptlsto dn Costa, R. .»..,
Gurgcl.

PARECEI: Ni 92, DA COM MISSA O DB
FINANÇAS

A Commlssão do Finanças nada tem a
óppôí» ã approvação do projeeto n. S:3. do
191»), dúsele ente a accdtíição, por parteei.i Municipalidade, ão um terreno ão pro-
prledade ão engenheiro Uianchi Beto,dl,
o por este offerecido paro 0. abertura de
uma rua, que, partindo ão avenida Celso
Garcia, vá até o rio Tietê, não so nubor-
iline á condição do sor executado este mo-
lliprameiito immeãlátamente.

Outros melhoramentos de caracter ge-ral devem precee'V aquelle e.m execução.
Nos termos, pó; -'-is pãreceres, apre-

¦lento esta Coinmlss,. ' ••rojedo ri, 83
um substitutivo, não s». - •» sua ma-terlo fi mnls objecto dt *i*Çtto,
como porque opinam as ce 'ta
aceeitnejão ão terreno sob eo.

A Câmara resolvo:
Art. 1.0 — Fica o Prefeito aut,

o acceitar o doação quo o titulo graufaz o engenheiro Blancht Betoldi, de ui.
terreno ãe sua propriedade e necessário
á nliorturo do umo rua, que. partindo da
avenida Celso Garcia, vá i.tfi o rio Tieitfi,
afim ão sor neate local construído um
porte» para desembarque de materiacs,
sem a obrigação ão se tornar offeetlvo
esto melhoramento inimedlataiiiente.

Art. 2.0 — Revogam-se ns!disposições
em contrario..

S. Paulp, 12 de neiosto .le 191(1. —
y.aiiipiiío Viiimiii. Henrique Fii-niiidesi

E^a*j**&!*mmsmnaa>K3M> ¦T-cl^AWCTat«IHlJ,^^

« mmm
A "Cruz Vermeüio Armênio" realizará

prdxlniamohte, com o patrocínio do dr.
Rapl tel A. Gürgelj um espectaculo d-non- ographlco no theatro Brasil, rever-
ten*! , o seu pVodudo cm beneficio das fa-
milias dos armênios, vfetimos do guerra.

Cartas alheias
Ho nesto administração cartas paraos srs.: —- Dr. Jnvo de Camargo, dr. Jo-

sfi Custodio Alves ãe Lima. elr. Renato
Keh!, dr. Leopoldo do Freitas, dr. P.
Corroo Netto. dr. Gorlos Ca.i-cin, dr. 'Eu-
genlo de Brito o Silva, dr. Joaquim MI-
guel Martins de. Siqueira (telegramma);

prof. J. Pinto, Condo ele Lara, Alãul-
no Tambunne, Miguel Mlgllno, Cyrino
Filho, Arnaldo Oollo, Antonio Mouro,
Oswaldo Cunho Bueno, Antonio Gomes
Wtnther, João Castanho do Almeida,
Joaquim Cláudio Boloso, Josfi QuartlmJ'""ilho, Jps'6 Gonçalves Porotudo, Napo-
leão Basilio, Evarísto Cesa.r Mussio. Cos-
torino, Francisco Floccodovi, Pedro Ar-
gemiro Dini», Antonio Vas Cerquinho,
Alexandre J. Hoel, Antônio Francisco
Pereira, ei. Joaquina Mello Peixoto, Se-
bastião P. Moraes, George Crus, Joaquim
Josfi Ferreira Telles, R. Johnshon, Ro-so Sobrinho, Francisco Metiãicri, o Emi-
Uo Nunes CorrOa.
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noCnanon
concerto orcfiestral

diariamente
das 20% ás 24 horas

Loteria Federa
(Exirnceiio de liontem)

57104 i5*ooo$ooo
9804  2!000$O0O
8320  1 :oooSooo
6228  sooíjíooo

A Importadora
SoliifLiieleiii o costumes de coslmlru

pnru iiienhjpsj pe.losi nienorcs preços, só 11.1
A "Importadora'".

Rua DireltUi "• 4-A..

EXTERIOR
Béspaiilia

BECONi I.RÍC.NCIA COM O CONDlt
ROMANONES

MADRID, 15 — Referem ele» San Sc*
bp.stiaii haver chegado áquellô cidade e»
ministro hespanhol em Lisboa, que oon-
ferenclou immedlalariiente com o conde
de Romanones, presidente do conselho
de ministros.

tóriíãção % autópsia
l'ni ti. Siiiinii — t'111 cnsi» que vnl sei'

convenientemente elucidado
Ao sr. dr. Eloy Choves, secretario da

Justlçi. o dn Segurança Publico, o dr. Ac-
Chile** (iiiiiuarães, delegado dc polida de
S. Simão. telegraphóu hontem pedindo a
Ida dc um medico legista úquella locali(la-
ele, afim elo procedei' á oxhumaçáo e auto-
I»sla do cadáver de Gemieía Castellane.

Ao que parece Gonuehi succuniblu n
unia Intoxicação pelo mercúrio, tendo si-
do sepultada som os formalidades le-
goes.

O eus.» passou-se no dlstricto de Jo-t,:hy, du,quollo munlolplo.

Crime em Cotia
Afim de proceder u umt» autópsia, se-

guo hojo paru Cotia o medico legista dr.'.'alvo Lima,

«Chácaras e Quintaes»
No din 15 do corrente, foi distribuído o

fasclcnlo deste mez do popular revista
i.gricolo "Chácaras e Quintaes", que, co-
mo sempro, traz artigos ãe interesso ge-
ral, ornados de multas illustrnçõos.

Do rico texto, destaca-se a reportagem
completa da segunda Exposição Nacional
dc Milho, organizada pela mesma revista
e que conseguiu reunir 555 expositores, o
as relações dns exposições de gallinhas,
realizadas ultimamente nesta cnpitnl, Rio
do Janeiro e Pelotas.

Destncnm-se do texto mais os seguintes
artigos: Club ãa Seringueira — A morte
do ultima stegòniln em Cuba — O fabrico
do manteiga e o dr. Assis Brasil — Go-
zes asphyxlantès conlro os gafanhotos —
A Palmeira Biirity — Instruc«;ões paro
aíiphaltnr terreiros do caffi — Curo dos
vprrügas do gado — Pnra ns cebolas não
brotarem — Fabricação ele assucar ão
leite — Como fabricar vinagre ãe banana
— Conselhos sobro criação de abelhas,
otc, etc, alfim de 34 consultas respondi-
das na sessão competente.

— m. ,-" .<*»,_

Desavença 8 aiü
Por motivos frivolos, desavieram-se

liontem, pela manhã, os marceneiros Vlt-
torlo Bruzotto e João Peixe, ambos caso-
dus e residentes á rua Frei Gaspar, o pri-
melro no n. 2S e o outro no n. 26.

No augo do contenda, Vittorlo oggre-
din o seu adversário com unia garrafa
vazia, produzihdo-lhé um ferimento oon-
tuso no região parietal esquerda.

A victima foi soecorrida no posto da
Assistência o o nggres.sor foi preso e re-
colhido no xadrez.

Pelo sr. dr. Antônio Naearato, segundo
delegado Interino, quo tomou conheci-
menlo elo facto, foi aberto Inquérito.

ta
A hesjiauhola Garcia Pousado, de 41)

dnnos do edade, casada, moradora em
Cidal, linha ele Araraquara, quando tra-
linlhovo no campo, foi mordida no nariz
por um cachorro hydrophobo. Removido
parei esla capital, Garcia está sendo sub-
inettida a tratamento no Instituto Pas-
teur.

CÂMARA CIVIL
Sessão ordinária em 15 de agosto

de 1916.
Presidente, o sr. ministro dr. Xa-

vier dc Toledo; secretario, o sr. dr.
Luiz de Araujo.

Passagens dc autos
O sr. Saldanha ao sr. R. Sette as

eiveis 7915 de Itapolis, 7755 de. Rio
Preto, 8161 e 8420 da capital

O sr. R. Sette ao sr. Saldanha as
eiveis 792S da capital e 7270 de S.
José do Rio Pardo e ao sr. Whita-
clcer as eiveis 6478 dc Jaboticabal,
7030 dc Barretos, 71604 da capital,
7031 de Ribeirão Bonito e. 8169 de
Santos.

O sr. Whitàcker ap sr. Saldanha
a eivei 6298 da capital e ao sr. Mo-
ret/.-Sohn as eiveis 7121 de Guará-
tinguetá, 8046 de S. Carlos. 6053 e
7306 da capital.

O sr. Urbano ao sr. Vicente as ci-
veis 7892 de Capivnry, 7381 de Am-
paro, 7778 de Botucatu', 8178, 5986,
,8269, 7643 dai capital c ao sr. Salda-
nha a eivei S241 de Guáratingüétá.

O sr. Vicente ao sr. Moraes Mello
as eiveis 8187 dc Santos, 6964 de Mo-
gy-mirim, 7961 de Jahu', 8235 e 6887
do Rio Preto. 8304, 8196, S007, S285
e 7228 da da capital.

Feitos com dia
_0 sr. ministro Moraes Mello pediu

dia para julgamento nas eiveis 7922
e 7914 de Santos, 7295 da capital e
7449 de Mogy-mirim.

O sr. ministro Rodrigues Sette pe-
diu dia nas eiveis 8r68, 8272 dc San-
tos e 8342 da capital.

O sr. ministro Urbano Marcondes
pediu dia na eivei 8189 de Santos.

Secção
Judiciaria

A-

Presa das tomas
Falleceu no hospital ela Santa Coso o

Joven Therezo Monengozza, ão 17 annos
ão edade, que, ante-hontem, na suo resl-
dencia, á run. Sá Barbosa, ri, 57, lncen-
dlou casualmente ns roupas, recebendo
rravlssimas queimaduras cmi todo o
corpo.

O óbito foi verificado pelo sr. dr. Josfi
Libero, medico do Assistência.

fcílANDE HOTEl>
LARGO 13A*. L*AP.\
RIO O B> J A Itt E; K I*ÍO

Casa para íaniilias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de uovo, asceusores

ventiladores, cozinba de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telspliono em todos os andares — Telegrapluo, Grandhotei
.Na filial, quartos com ou sem pensão.
^ vjmH^tí^

lYilmisa! do Jury
Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-

quita, promotor, sr. dr. Mario Pires;
escrivão, sr. Siqueira Reis Junior.

Não houve hontem sessão no Tri-
bunal do Jury, pòr/hão ter compare-
cido numero legal.

l^oi-iBBii l'B'iminai
Terceira vara — Juiz, sr. dr. Gas-"

tão dc Mesquita — Foi pronunciado,
no art. 303 do Código, Ginò'*Bèrti-
ni, aceusado de crime de ferimentos
leves.

Quarta vara — Juiz, sr. dr. Ma»
theus Chaves — Foi archivado o in-
querito aberto contra Francisco Ge-
aiiette, vulgo "Spação", 

por crime de
ferimentos leves.

Terceira promotoria — Promotor,
o sr. dr. Mario Pires — Foi denun-
ciado Querola Chacur nos artigos
304 e 303 do Código Penal.

3^0ft»ii-ii iivel
Officiaes do dia — João Baptista;

de Oliveira Ramalho, José Augusto
da Fonseca, Martiniano dos Santos,-
Max Kroch c Maiuicl Augusto da
Fonseca.

 O sr. dr. Miguel de Godoy,
juiz da primeira vara eivei e com*»
mercial, suspendeu, por 15 dias, d
official de justiça Ernesto Loureuzo,
por não haver comparecido ao servi
("o, para o qual íôra escalado.

Laudo — Nos autos de liquidr
de. sentença, em que José Elia"
res contende com Manuel doi
tos Garcia, os peritos aprest—
cm cartório o laudo da a-
mandando o juiz dar vista á.
por cinco dias, para allegaçõc

-..-','.. . MUTILADO
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Asthmiee.
I.{oiif|iilflão,

MvmivMte*
IgiíIuciiz», etc.

Ouram-se com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR
'ãmaBBBnMMBMBBBiBBÉaaMMWBBHaaiM

TOSSIU IMPERTINENTE
O exato, sr. coronel José Do-

aiingos Mendes curou-se
dc tosse impertincute c abor-

recida com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR
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NAO PODIA DORMIR
TOSSE CONTINUA

A exma. sra. d. Anna Millas,
partelra dc primeira classe!curou-se com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

ASTTHiWA HA AS. ANNOfir
A exata sra. il. Sarais Claar-

hyi dè Agen, França, dis; que,'soffrcndo lia IS annos, eiu>ou-
se com o

Xarope

INDUSTRIA

MoAlmenfo marítimo
JUO

Vapores esperados
Mova York o osc "Waltor D. Noyes" Ti
Portos ilo Norto. "Bahia" .... . Ifi
1'crtos do Sul, "Maròlm!' ... „¦ ,- li!
Dliristlanla o escalas, "Cometa" , ,• 17
Amstonlam o escalas, "Bijnlanil" ,.- .» 17
fortos do Xorto, "Taiiuary" ... .- 13
Rio da Prata, "Desna" ... ,¦ ,¦ IS
Nova York o escalas, •"fupy" . . . :l 3
Gênova o escalas, "V. di Udino'1 , , 1.2
Bordíos o escalas, Sofiuaua" ... , 20
Gotliemtiurg- o esc. "K. llargarota" 2i!
Rio da Prata, "Claronua" ... . ... 22
Cadiz o escalas, "Jacuhy" . , , , 2,1
Rio da Prata', "Leon XIII" . -. ,- .• 23
Inglaterra o escalas, "Orissa" . , ,¦ 23
Inglaterra o escalas. "Demorara" •„¦ 21
Rio da Prata, "Luistaná1! . , , . 24
Rio da Prata, "Pampa" . . . . .24
Portos do Sul, "Sírio" . , -,, ».- , 36
Norfolk c escalas, "Tiliagy" .... 25

Vapores a salilr
ti. Fidelis e escalas, "Fidelonse" . .
Portos do Norte, ""Maranhão" (12
lioras)

Nova York o escalas, '•Tapajós" . ,
Itajahy o escalas, "Itapacy" (8 hs.)
Recife o escalas, "Oyapock" (10 hs.)
llhCos o escalas, "Arassttahy" . . .,
portos do Sul, "Itapuca" (12 hs.) ,»
Montevidéo o esc, "íris" (12 hs.) ,»
Inglaterra e ¦>*" s. "Desna" . , .
Macau 'Piaühy" . . , .
Rio dr 1-. di Udine" . . .

.o.. "Itatlnga" (!) horas)
...ms o escalas "Araguary"

í"rata, "Sequana"
, "Minas Oeraes" (12 horas)'os o escalas "Clnronna" . > ,•

.ario, "Cubatão"
ilio da Prata, "K. Màrgaretà" .- .- ¦¦•
Callíio e escalas, "Orissa1! ...-,¦
Bilbao o escalas "Leon XIII" . . ,
Portos do Norte, "Pará" (12 horas)
Aracaju' o esc, "Itaperuna" (17 hs.)
P-lo da Prata. "Demorara" ... .
Gênova, "I.ulsi.ina"
"íarsollia o escalas. "Pampa" , . -,
—Kl I HWBWWWOBW im li —W—l IIHIJHIJMJ—|i

I Escriptorio de advocacia de
gj Carlos de Campos

Sylvio de Campos
Praça Antônio Prado n. 13
ilami Marllntco — — (I.o nnilar)

G0ÍI1E5 DOS SflI]T05

Jardim de Acateis
A' venda cm todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço. 3?ooo réis; pelo Correio, 3?soo.

Dr. Rubiao (Tleiru
Professor de clinica medica

Rosidoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Tolephone, 1.813 - Kscrlptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - Da 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

SIi CHUTARIA DA AGRIOÜI/TORâ,
CO>DIBROIO B OBRAS PU-

BMOAS
Directorla de Viação

Para appllcação da tarifa movei nas
estradas da ferro dc concessllo estadual,"'observadas 

as disposições vigentes .íobro
a matéria, deverli, ser considerado, no
corrente mez, o cambio de 13 (treze) dl-
nhelros por mil reis,

S. Paulo, l.o do agosto do 1910.
Tlicoplillo Sousa,

Diroctor.

DB OLIVEIRA JUNIOR

n ui
IiAòÂ DODSWORTH

RUA BOA VISTA, 44
LAIPAEAS" BLECTRIGAS

ECONÔMICAS

fom k eitptntnar
Costa, Campos & Malta

Exames no Gyn.ii.io do Eslado
O melhor preparo para o; exames par-

collados que devem sor prestado.-,, cm do-
..ombro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, o liem assim para os ile ad»
missão a qualquer anno gymnasial, no
anno do 1017, da-so no Instituto de
Sciercias o Letras, onde o cxccllento
corpo docente conta vários lentes catlic-
dratleos do dilo Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 as 10
o das 10 fts IS horas.

O direclor — Jailz Antônio dos Símios,
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

1-4-0-,
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eccão livre
IP" tl*

A unem corlur este annuncio o nol-o
mandar jimlaincntc com 800 ríls cm siri-
los ilo 10 oll 20 réis, i(iio sffó apenas liara
as despesas aduaneiras u porto do correio;
rçmetlcremos; ii titulo cio propugiinda c
sem nenhum compromisso do parto, da
.freguezia, um Iiiipurluntlssinio figurino
ido pvcpo commorcial do 2$500 o 3$000!
Pedidos n Air. tilln—Ed. Iiitcrii.—Culxti
Postal, 784. S, Pnulo. Nüo se nltcnde u
pedidos vcrÜàcSi i-éüi aos quo nfio noa ré-
judiciem este nnmincio. "Córr. Paul."

DR. JOSE' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero Badar.
Caixa postal, 005 — Telephone

S. Paulo

11!).
1931.

BALAS PEITOKAE5
de liei Jalaloj, Cambará, Grindella o Limão Um-

vo do PharmaceutiçQ 'Jílo l.ivio Teixeira f/d-tas a machlna) A morte da lòsiè e do Xarope í Adelicia dna criança» e n ttia'Oit inimigo dn
toner, aUhairo, hwtiquitc, rouqttlddot du? de r.ar-

gania, de/luxo, constituirão, àtifima, coqnolú*clic, inflimai, et,: — l.nlri, 1*S„0— DKOOAIlfilYPIIIAXOA — lln.i Libero Itaiiarà. Ifi
•^BswwwapraEKnisiBnGa

»a—KBeemmt

DR. MELÇUIÀDUS J.UNQUEIKA
Medico

Consultório, R. Libero Dàdarô, 52, das
3 is 4 lioras ila tarde. — Res., rua Ma»
jor "Òlogo, 3. Tel.; 4.MG.

BENTO VTDAL4
4
4
4 LUIZ SILVEIRA $

A tl V <» IJ A 1) O $¦

Í6-A-Rua da Quitanda-16-A ?
Telephone n. 2.628 f

4
i
i

1111 PÉUSÍIlí
AVISO

As contas dc publicações tio
jornal «Correio Paulistano*» devem
ser pagas tio seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
unico autorizado para isso.

-. ... .-—i-jtffl-o-fea-.i»-, i„

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERÜCME

(E.Ml»KC'IAIi!S!TA)
Com prnlloa rtn cllnlon do pio!. Hiil!iiol,ilo furta

| COSbUl/roillO! Uun üiroll.i n. 43, das a ás
4. — Tolopfiono o. fi.wj,

ItESlDKNUlA: Avcnlüa 1'aullsla n. 111. -To»
lopliouo ii, .l.a-11.
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3flPSOhOSO
—ior vultos eniiaentcs do

Jti America do Sul
_ das 13 ds 17 lioras

Ii=5eQilíJ!Íí; Iiii»
ixümsss, -13-ea

Pertences para automóveis^
@ Accessorios &

Pnènmaticos Ê
Gazolína ^Lubrificantes ®

«mV ©
^ Preços sem competência @
\^ Acceita pedidos do interior, as- ri
^ sim como recebe cacommcndas @
$*):-: :-: para o extrangeiro :-: :-: í<â

t^ 

Telephone, 3706 • Caixo, 284
End. Telegr, «flUTOGERflh»

,«. R. Barão de Itapetiniuga, 17

ç$ S. PAULO

1-ItlüFBITÜRA BO M€NICin-IO
Constriicí-íio do muro

Selontifioo ao sr. Saturnino de Almeida
que foi multado em 20$000, de accOrdo
com os arts. 2.o o ü.o da lei 201). do 11
de marco do 18fld, por não haver cumpri-
do a Intlmnçíto aue lho foi íoita para con»
strulr muro no terreno de sua propriedade
fi. rim Benjamln de Oliveira, entre os
números 140 o 142, ficando desde jft no»
vãmente Intimado a dentro do prazo de
'leu dias dnr começo ao serviço, quo lie-
veríi, eslar concluído dentro do prazo So
trinta dias, ambos a contar desta d.it.-i,
sob peiia do ser o mesmo folto pola Pro»
feitura, pnr conta dq proprietário, com c
acerosoimo do 20 o|o polo trahallio de fl.'»
cfllízáçilo e cõliranga,

Directorla de Policia e Hysiono. D de
agosto do 1016.

O dlrector,
Alberto da Costa.

THESOXJUO UUKlOlPATi DE S. PAULO
Directorla da receita

EDITAL N. 15
Du ordem do sr. dr. Inspector do The-

souro, faço publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o no dia
31 do :i:*osto do corrente anno, se proce»
dera nesta Directoria, A rua Libero Ba»
darõ, n. 08, fi arrecadação a bocea do co-
tro dos iri-.postoa do Industrias o Profls-
sões correspondentes ao 2.o semcslro do
presente exercido.

Os eõntrlbülhtcs que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
»'.b..limento de 20 0|0; os que pagarem de
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, e, ílnaimente. os quo pagarem
do dia 21 ao 81, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

/'iirante o mez de setembro próximo
futuro os referidos impo-Uos serão cobra»
dos sem abatimento c sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm-
pir-rtoB com d multa addlèlõriál di, 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 de julho do 191C.

O Direclor.
Diniz l\ dc Azambuja.

1-REPEIIURÁ DO MUNICÍPIO
Construcção ilu pnsscios

Faço pulilico que, noi; termos do cap.
IV do Aeto n. 700, de 14 do junho de
1015, e dentro do prazo do 00 dias, lm-
prorogaveis, a contar do 2 do corrente
mez, deverão os proprietários de casas o
terrenos construir os necessários passeios
até A largura de 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entre as ruas Solon o JavahCs;
tgnaclõ do Araújo, entro a3 ruas Bressor
o Hlppodromo; JosC- Kauer, entro as ruas
Joaquim Carlos e Oonçalves Dias; Scuvo-
ro, entre a rua Lavapés o a travessa Joa-
quim Piza, e Conde do S. Joaquim, entro
as ruas Humaytfi o Jaceguay, devendo a
pavimentação sor feita com concreto de
podrogullio, com argamassa do cimento,
cyllndrado com rolo picotado, tendo tra-
Cos para formar quadro.-» dc 0,m,50X
0m,50.

No caso de serem construídos os pas-
soios depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os interessados commu-
nlcar isso A Prefeitura, atlm de, verifica-
da (i veracidade da cominunlcacão, ser
telto o cancellamento do imposto de 20
réis diários por metro linear do guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse imposto não comprehende os pas-
selos construídos dentro do prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tarão fi. fiscalização municipal o fis pres-
crlpgões da Prefeitura, relativas ao ma-
tcrlal quo dcveiíl ser empregado o a tudo
o mais quo seja julgado indispensável fi
solidez e fi boa csthctica dos passeios, de-
vendo para isso o construetor dar aviso fi
Directorla dc Obras com antecedência de
24 horas, afim do quo sejam examinados 0
aeccitos os materlaes a empregar, sob pe-
na do serem desmanchados os mesmos
passeios o mantido o imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os proprieta-
rios irão obrigados a mantcl-os em bom
estado do conservação, sob pena de paga-
rem o referido imposto.

Directoria do Policia e Hygieno, 1 dc
agosto do 1910.

•-¦ ' --¦ .- v O Director,
N Alteto da Cosia,

EDITAL
Do ordem do sr. Prefeito, faço publico

que, pelo prazo do 30 dias, contad03 da
presente, datn, se acha aberta cnncorren-
ela publica para a apresentação do pro-
jeotos do casas proletárias econômicas,
destinadas U habitação do una sô faml-
lia.

Versará a concorrência:
â) — Sobro typo do moradia, compre-

hendendo dois compartlmentos hnblta»
veis, dos quaes um servindo sin.nlta»
neámento do cozinha, refeitório o perma-
nomria diurna e dependências, destinada
i. casal sem filhos. Devo a moradia pro-
teclada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo, em duas outras de eon»
dici.es análogas, mas do tres o quatro
çompartlmcntos habitaveis, destinadas,
respectivamente, a casaes com filhos de
um sexo ou do nexos dlfferentes.

h) — As casas projectadas devem sa-
Msfazor Ss presoripeões dos paragranlio*
l.o a 15.0 do art. l.o o do art. ü.o da'ei n. 408, do 14 do dezembro do 1000.
quando haja mais de um pavimento, serft
observado o Aeto n. 000, do 17 ilo male
lo 1910. Poderão os concorrentes aprbr
tentar mais do um projecto; deverão an-
hoxar a cada um dclle.s o traçado dos lar».
Uns correspondentes fis zonas de ri-eiií-"vontuacs, bem como o dns jardins late
raes ou adjacenles que julgarem utels 0
loncepcão offcrccida.

c) — Devem os projectos satisfazer fl»-
quatro condlçOes .seguintes; — hygieno —
oommodldado — eàttíotlca — economia.

d) — Deverão os concorrentes apre»
sentar:

l.o — As plantas, folhas do medlçio
rlescrlptlva. o orçamento detalhado, come
si so tratasse do contracto para construo-
cão real. Deverão fornecer as lndlcacS."-0
completas o. necessárias, relativas ao-
üccessosi annexos e canalizações que nAo
(Ar possível apresentar. Os pre.qos unlta
rios adoplado3 sorSo dados cm lista fi
nn ri c. As plantas serão na escala de !'
centímetros por metro o represèntarilo
"elo menos, os planos dos alicerces, pn
rão, caso exista, e pav!mentos, um Cirte
longitudinal, frento prlnelp.il, lateral e
posterior. As alvenaria3 e ouiros male-
"laes serão Indicados com cores conven-
cionaes.

2.o — Um memorial, (ralando parti-
culárménte:

dos materlaes do construcção preconl-
zados;

das canalizações Internas de água pila-
vel o servida, da cleclrlcldadò ou paz;

do svfilema do vo.nülacão, bem como da
disposição das janellas e sou modo dc
runecionamento;

das vantagens que pode offerecer o BJ's
'ema 0e cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O proc do terreno;
2.o — Oh honorários rto archltòctoj
3.0 — As despesas legaes de approva

-ãn de planta ou oulras dc análoga pro
vehienola,

f) — As plantas serão desenhadas em
oapel Ifln.

g) — IV permlltlda. aos cotieorronlc- e
apresentação de quaesquer outros do
euinenlor-, alépi dns especificados, o qui>.ossnm julgar úteis fi apreciação do -seu»,
nro.lectos.

li) — Não será permittido aos concor
-entes darom-ao a conhecer (salvo o caso
•lo planos realizados ou em via do exo-
.•ncão), a não ser nela. seguinte forma: —
os projectos o rolnJjOi-ios serão marcado-
ior melo do divisa ou emblema, repelido
io lado exterior do sòbrcscrlplo laeradr
"om Rlneto, enlrecrun junto com os do»
"iimenlns e contendo nomo e enderoco do
iu tor ou autores rtos projectos.

I) — Haverá tros prêmios a serem
-rmforidos pelo jury que fôr nomeado
"elo Prefeito, sendo o primeiro de ....".íOOÓÍOOO, o segundo de 2:0no$000 e.e
¦orcoiro de IrOOnSOOO. Estes prêmios sfl-
monto serão conferidos sl forem anre»
-tentados projectos flo valor real. SoiM
"õncedlda a Inl respeito ao jm-v llberdá.l"
nlena, bem como a do repartir a total!-
'lado. nu parlo da Importância global da*
iremins, do modo por que julgar mais
vinltallvo.

j) —¦ Após a decisão do jury, sorfir
abertos unicamente os sobreserlptos cor»
vospondentes nos projectos premiados e
•*roclaiiinilo3 os nomes dos laureados

lc) — Encerrados os trabalhos 0a jury'mios os projectos serão expostos ao pu»
blico, durante quinzo dias, em local o
hora. annnnclados pela Imprensa.

1) — Tleserva-se a Prefeitura o dl-'
•¦oito de reproduzir o imprimir os proje»
tios premiados, que cahlrão por essa
forma no dominio publico.

m) — Finda a exposição, serão postos
1 disposição dos sous autores 03 proje»¦rtos não premiados. Ficarão elles úo pro-iriádado da Municipalidade, na forma
¦Ia condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do nojenta, dias.

n) — O aeto do participar no concur»
30 Implica na accoilacão do programma
especificado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dlre-
otorla Geral da Prefeitura, até fis 17 lio-
ras do ultimo dia da concorrência, 0 df
setembro próximo futuro — ahl rece-
bendo numero do ordem e delles se pas-
í-ando recibo.

Directoria Geral da Prefeitura do ~.Sn-
niclpiq do S. Paulo, 11 de ngosto de 1916,
3G3.0 ila fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

I). ZÜLMIILV FURTADO DE ANDK-YDA
MACHADO

Antônio Carlos do Andrada Machado,
seus filhos o irmãs, na quinta-folra, 17
dó corronto, fazem celebrar na matriz de
Santa Cecília, fis 9 horas da manhã, uma
missa do 7.0 dia pela alma do

I). ZUIiMIRÀ VmiTADO DE ANDIt V»-,
MACHADO,

sua esposa, mão o cunhada.

Pequenos annuncios

bem relacionados com famílias de boa
posição. Podem ganhar IGfOOO diários,Dirigir-se por carta a W.iinstein e Co.

Rua Libero Badarô, 131 — S. Paulo.

I Í*ÍIRÍni€IDÀ 1

Acção entre amigos
A rifa da machina Slnger, n. G-347350,

fica transferida para o dia 10 do setem-
bro p. f,

S; Paulo. 13 de agosto do 1910.
M PPARELIIOS para juntar, mofa porcoU-c™ lano, dooorailos com ouro, louça in-

fflozn, a 80' o 1oo'ooo, idom, para clifi o
café a 3o-*, na liquidação do Mandciranto,
á rna do S. João 87.
AyiKiAUAF, do frrnntto branco, inglez, para^-¦caítl, dnzia 8-5on o Ü; idom, para oh:.,
a 7-, pratos a 7', fcrnnno s\ .""•, lmlcs pnra
cliA o café a -i', idom* leiteiras o assiica-
reiros a 2 .*ioo : na liquidação do Ilandel»
rniito, rua do S. João, 87.

"CliiJ,!®5*
O muls economlfo nu utcrcuiiol
Nfto precisa FOGO, nem appa-

rcllio especial pnra o sen cinprc-
go. Nho estraga us plantas, o co-
mo nno 6 inrininniiivcl, prtde ecr
giiardndo cm qualquer logar sem
perigo dc Incêndio.

Om litro do fonnlclda, mistura-
do cora ngua, 6 sufficicnfc paranm metro quadrado do forml-
guciro.

 ~" *.

1WÉ* Ganitão José Estanislau fla Cunlta
•emlll|Casafuníida

SEMENTES » FAZEJUDEIEOS
Quem melhor vende sementes de ea-

plm CATINCÚEÍIÍO, ROXO, JARACIUA*
o CABELLO DH NEGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência e
preços? E' lneonleslavelmento Odorlcb
Barbosa, estação de Restinga, llnía i/'.o-
gyana, fazenda da Malta.

.10 Untnninlnu dn fln

Com escriptorio em sua residência
ATTE.-iWK t M«*mAO«S-Compra o ven.nn inovols o immnvuis onj|irc"tlmos sob liypottiocai»,ncccitii piociirn.1.Bo parn tomnr couta de prodios,al!m rio aliii-nl-03, prooodor n concertos e íeceteiraluüueis,
l'om rt venda nlüiinn prédios, Inclu.ilve uni dosmollioroí palnolos da Avonlda Paulista, bom «omt»diversa» fir/onilnn, soríiln iimB do criar, ilo primeiraaiileni, lin 1 rliuigulo. Minolio, com cnsri para ros!-(lenolii, 'nrriirln, i|imtro mil nlquplrcs do loiras ilo

nrlmõlra i|imliilaile, sendo 1.10.1 do inadelraa do lol11 liirernndns 11 '.1.0 do campos, nativos para criar,dn n 11 1 mil rezes. MXI viicciw paridas o cento otaiilns para dar crln, conto e poucos porcos, 4 carroseom h respectiva lioiadii o grandes quedas do agnaicm (lífforoiiíca lognrea pftia tocar <:iicrgla olociríc^
Parn mais informações

Tia vossa Particular da Travessa Muniz do
Sousa, n. d - - (Cnmbncy) - - SÀ0 PAULO

^*1()1-0.S para cliops, 2S a dnzia; idom,^--Mrnia barril, a ,*)"; idom, com pé a tt;
cálices a <!*, fruclc-ras a 2T)oo, estojos
para mosa, tres peças do metal por 4'; na
liquidação do Bandeirante, rua S. João, 87.

PAETEIRA
Sliuc. t rinilii ac .luilriiiio riKiinirofiv,

parlo!ra dlplbmnda pola lOsnnla .le riiarnmeia do ti/-hiilo, c.t- Inleiaa da Mhlorólrlnilo dosta impila'. Al-ten-lo a c.inn.r.ilos a qualnuòr" hora. Ircsldeiicia .1
aonsiilloriiii rin fíoncriil - snr!i>. c. yirleplir, -.2Í0.

i'cii»a<» BraiüBicira
llellsarla lllbclro coinmiiiiica aos seus frotrii-zos quo
Irhnaforiu o sen oliilioliielmonlo para um grando
prudlo nu ccatio da cidade, junlo ao largo dn tio, A
run ile Sanla Tjioicin, 22, onde continua a rccclior'ospedes diários o pensioaisl-is do mez, bem como

-> a fornecer comida a domicilio <-

¦. .. |

OlmmEOB |
&B-AXAB

CARBURETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

TPvecoK sem concorrência i

Rua Barão de Itapetininga, 33 -- Telepbone, 1,518
+&*.Èitiaiè4}*>é**ltm4mm*mmmmm^

VENDEM-SE FIADO f
jj (.'asas c terrenos na Villa Muz/.ci, sita *

9í^ftj'^**»!"!i»l'4><">'><i'»*i>*»|i»*»><(

MARMORAPJA GARRARA
üfiiuiulos, »iiircuiihsif;«N, cruze»,

<»..-.:.."'it!.. rte.
Preços razoáveis e trabalho garantido, tob cn*

coiumenda — JSnviamse desenhos t
attendem-se pedidos do interior

S. PAULO-Buti 1 de Abril, Sl e 27— lcl. 2100
SAXTOS-Filial, li. S. Francita, 16C— 'lei. «SS

¦GílvWVVÍ^V tf VVW»^VVVV*?VV •?¥?»*

• UATOS de porcollana branca, de Li-- morres, du/.ia 18 ; idom, chicaras paraelui, porcollana, a 14-, duzia: serviços dc
clià o cafò, porcollana om eôros a fio ; idom,
Payonco, cm coros, para cafí!, 15 peças porlü*; na liquidação do Bandeirante rua São
João 87.

Sementes novas
Catlnj-nolro roxo, legitimo; sacco du 200

litros;, C$000. Cabello do negro, sacco de
200 litros, l(i"000; Jara-jua, gcrminaQÜo
garantida, puro do cacho, sacco do 200 11-
tros, 7»C00. Pedido.jAÇ).antigo a afamado
fornecedor Josá Slarcellino do Agnollos —
Mnlia Moayana — Mutação de Restinga.
«KMKXTES DE CAPIM, novas, do {jer--^-"minação 

garantida, vendem-so: "Catin-
pueiro Roxo" a -350 o "Jaragui", do ca-
cho, a -650, o kiio, ensaceado, a dinheiro.
Podidos a Mnnuol Kcluanlo Forroira, osla-
ção do Jussara.
<fiíEItVIÇOS para ch.-t o cafô, turra coita.K-* inglezes, d peças por 15 ; louça cs-
miiüada para cozinha: fôrmas para doces o
empadas: talhoros. Tudo pelo custo o nbal-
xo do custo, na liquidação do llandoirantc.
rua do S. João, 87.

\ciilc-so por p''0Qü de ocir.iMIo:
1 Cha-sls Morccdds íf|fi> 7/1'., oom muito poucouso a carlan. modelo ..Ml, com rodas OlSil 6 .*.9i.ii.'3i> o!i.is«l» «pne.lal para irranilcs oicutsõ.rs umids. Mala InfoimaçOos comlVcruor, Hllpcrt & . o.S.t.) Paulo rua do «. lieaio, n. u. Unlxa llio.

Applica-sc tamlicni como IN*
.SKCTICIDA. o liara c.-:.st flni bas-
In UM LITUO (le formlcldn mistu-
rnili) cm 100 litros do nsua',

i"orncccnios esto maravilhoso
formlcldn cm caixas dc 2 tatus dc
8 litros cndri uma, uu sejilm 10 11-
tros. O forinlcldii "GAl',1,0" tem
obtido os niulíi lirillinnlcs nltcstn-
dos officlaes dc diversos núcleos
colnnliics, postos 7.ontcolinlcos e
secretarias dc Agricultura dc Iodos
os listados.

Vcçaiu Informações aos únicos
dcii'Kj|(ni'los:

F. VPTOiV aü V.
Largo s. Rento, 12

S. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

RIO I)M JANKIRO

a 20 minutos de trannvay do Mercado,
passagem $200 rs., junto & Kstação do Tii-
iruruvy, pouco além do alto de SaiifAn-
na, LOGAR IDEAL, onde su pôde morar
e trabalhar na cidade. Cusus do 2 com-
modos grandes o cozinha i num terreno de
lO.v-ll), para serem pagas em prestações do
40$000 mensaes, e cusus de 3 commodos
c cozinha pura 458000 mensaes, em cujos
pagamentos jil so acha Incluída a amor-
tltnção de casa, terreno c juros. Tcrreiios
em lotes de 10x10 e pnra maior metragem
íl 200$, 210$, 280$, ;j20$, .100$, .180$ o
800.-5, pngavcls cm prestações mensaes do•ISÜOO, .-,$200, 5$800, 0$000, 7$700, 8»$200
O t).$200.

Trala-SC com llenriquo Miuzcl, do 1 ás 3 du tarde. Travessa dn Sún. 7, cartório. Tclephone, 3IÜ.J. Pesam prospcclos, envinm-sc gratul-tainonle. Terrenos Ihres, exlilbcm-sn documentos de pronrícdnílo do
quasl 100 iiiinos.
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Liquidação de livros
VBSITEM

a livraria Mngalliãcâ
o verifiquem o bello
sortimento õe livros a
preços marcados o ro-
duzldos.

Verdadeira liquidação
do livros soliro toiloc
us assumptos c conhe-
t imentos humanos, pa-
ra dar entrada a gran-
de n variado sortimen-
to ultimamente adqul-
rido nu Europa e que'
acaba do crliogar pelos
vapores "Camões" e"Frisia".

Antiacido, digestivo, tônico e fortificanie

PHASE DA VIDA:

A entrada é fpaeica na
RUA M QUITANDA, N. 5

«feiaeiiwi* <W-#*»R, SBlSSI©,
? J FJRAT©9 RO^VJRFOBT

Rua Direita, n. 55-B

Ks. /]^» í-51 \ jS

vRScM fTjSWÍ t~ H*f*---*<.- ¦ ¦-.
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BÍM9ÍAcutisde
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
ção é arnii-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
(JOC tem a virtude de conservar» lhes a cutis suave e brilhante

como o setim c perfumada qual uma flor.

¦ -fiEZEOSES

FERRAGENS
.Ferramentas, artigos para

conetrucções o pintura
Thomazji írnrôo & C

I-íitii clu 1'liosouro, 11

Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato

Caixa, 44 ¦ S. Paulo

,ttti.l:.
8i-. Garage

Companhia Mechanica e Importadora
de 5. Paulo

Acooita todo o qualquor serviço do ro"
forma o concerto do automóveis.

Sorviço rápido e garantido.
Tem sempro cm Btook automóveis do tu-

rismo o tio carga da reputada marca
"FIAT" o bom assim todas as peças sobre»
ooUontos.

Rua 15 de Novembro, 36

Brasil Histórico
ElTCil.lVlO F.GAS, director
Inscripção annual. 30$000
Inscripção remida. 100$000
5. PflUfaO -« Caixa Postal, 885

JUVENTUDE
¦¦¦¦¦"•«•¦¦¦¦wWB^MiaMWiWWBiiiinJiMUiiii. ——emmaiutm» i

Idade de illusões, esperanças e desejos
Ponto da vida em que

tudo nos sorri!,.,
alegre, elegante e robustecida pelos

effeitos salutares da

GUARANESIA
Depositários:
Campos Heitor & Comp,

URUGUAYANA, 35"
61 todas as panadas« drogarias y

Loteria de S. Panlo
Extraeeões ás segundas c quintas—feiras
sob a fiscalização do governo do Estadc

Rua Quintino Bocayuva, 32
Scxta-fclira, 18

POR 4$500
Ordem das extracções em agosto

i
SS en

i'|* MEZ
3? "*"

68S 18 de agosto
G89 22 „ „
690 25 „ „
C91 29 „ „

Dia

Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Torça-foira

Prêmio maior

50:000^000
2():0U0»0OO
4O:000$O00
15:000-000

| Preço do
1 blffièfé

4$500
15800
3S60O
1§000

Quarta-feira, 6 de setembro, grande Loteria commemorativa da
Independência do Brasil tOú.O00$OO0 em dois grandes
prêmios de *%OsOOO$lpt*PO cada um - Por

Os pcúldoa do Interior, aco111p.-jui1a1.03 da respectiva Importância o
mala a quantia necessária para o porte do correio, (Jovem sor dirigidos
aos Agentea Geraes;¦',¦;•- Jullo Antunes do Abreu e Comp. —. Eua Direita, 39 — Caixa, 177
•— 3. Paulo.

, J. Azevedo e Comp. •- Casa Dollva-s •» • Rua Direita, 10 — Caixa, 26
S. Paulo.

Amando Rodrigues dos Santos e Comp, --¦ Praça Antônio Prado 6
i-k Caixa, 168 — S. Paulo.

VALE QUEM TEM — Rua Direita, 4 — Caixa, 1Ü7 — Jullo Antu-
nes do Abreu e Comp.

J. U. Sarmento —» Rua Bar5o de Jasuara, IB *-.¦. Calxá, 11 — Cam--ptnaH-

r ¦'¦*'* í^>'--'i"*3jí"* V
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MKEIO PAULIST
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- Quarta~-ieira, 16 de agosto do 191®
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R d;ua aas raimeiras,
= TBLBPHOIVK ÍSr. 1.»$

-."•'**TEaB

59
13 am x*i ijauirj«jjy in

A0 GATO PRETO
Agencia de todas
**» as loterias *>

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Antônio

Telephone, 4.269
S. PAULO

ti
Bem montada euni -10 alqueires de

terras, matto grosso, optlma casa da mo-
rada, 10 mil pés de café, muito gado,
criação de porcos, multo milho, feijão, ar-
roz, ete. Preço de oecasião, com o p*"0-
prletarlo Antônio Ramos Leito em S.
José dos Campos.

f ii m a9
Moinhos, Peneiras e Conilii-

ctpr.es para fubá.
Fabrico de qualquer tamanho

ADELINO BIGHICTTI
Rua do Gazomv.tro, n, 70

Telephone 26l) - Braz

ifliiln I dr. His
le Mens

(J/IANTIDADH, QUALIDADE E A. CO*'-
TENTO DO COMPRADOR

tvwyK /í>x

~*sS**l-- wV..W_¦»- *-.'. -: ,. .**»»'»—»¦¦»"»**...» .-.

**evs --r1' "x£$i$i^'"

A qualidade estii provada peles 53 pra-
mios na Exposição Estadual de 1913, ve*i
cuido nas raças ãpresntadas. No Rio. em
1910, 24 primeiros, 4 segundos o C ter-
ceiros, competindo com aves Importadas
e vencendo nas raças de utilidade o popu-
lares para carne e ovos.

PRÊMIOS EM 1916. EM S. PAULO
P. Rocie çnrljij — Clallos l.o, 2.o e 3.o;

Frangos l.o e 3.0, Casal l.o, 2.0 e 3.0
Ternos l.o, 2.o c 3.0; 2.o o 3.0 Quina Ll-
nlia de machos; Linha de fêmeas l.o Ca-
sai e l.o Terno, l.a Quina.

P. Rock Prateado Risciiilo — Todos os
prêmios:

P. Rook Perdiz — l.o Terno; P. Roplt
Branco, l.o. -'.o o S.o Gallos; 2.a o 3n
Galllnlins; Frangos l.o, 2.0 o 8.0; Casal
2.0 e 3.o; Ternos l.o e 3.o; Quinas i.a
c 2.a. Orp. Armtrollos, Gallos l.o c. Cn:n-
peão Grande Prêmio Dr. Washington
Luis e Il.o Callo; Galllnlins l.a, 2.a e 3.a;
Frangas l.a e 2.a; Frangos l.o e 2.o;
Ternos 2.o o 3.o; Quina l.a o ::.a. Orp.
Branco, Gallos l.o, 2,o o S.o; Gãlllnhas
l.a, 2.a e 3.a; Frangos l.o, 2.0 e 3.o:
Frangas l.a, ::..*. c "o; Casal l.o, 2.0 e
3.o; Ternos l.o e 3.o; miínsis l.a, 2.a e
3.a. Orp. Preto, Callos l.o; Gãlllnhas l.a
Casal l.o. Quina l.o. Mliioícns Pretas,
Gallos l.o. 2.0 e 3.o; Gãlllnhas l.a, 2.a
e 3.a; Frangos l.o, 2.o o 3.0. Casal l.o;
Terno l.o; Quina l.a; Antlaluza l.a gaill-
nha. WyaiKloilo Branco, l.o Onllo; l.n
Gallinlin; l.o Casal e l.o Terno e l.a
Quina. Wyantlottc Coliimbla, l.o Gallo;
l.a Gallliiha; l.o Casal e l.o Terno e l.n
Quina. Wj-amlottc Perdi/, l.o e 2.0 Gal-: lo; l.a Gallinha e l.o Terno. Polacos pra-
tcadas, l.o e 2.0 Ternos. Unmbiirssiic'
1'rntcutlo Riscado, l.o Gallo e l.a Galll-
nhas. Hmiiburgiiczes Dourados Riscados,
l.o Gallo e l.a Gallinlm. Iliunburgiic'
l-rnleiulo, 2.0 Gallo e ii,a Quina. Leg.
Amarollo. Todos os prêmios. I.est. Perdiz.
2.0 Gallo: l.a Gallinlias 2.o Casal; 3.0
Terno e S.a Quina. I/*::. Branco, l.o e 2.0
Gallos; l.a, 2.a e 3.a Gãlllnhas; l.o, 2o.
e 8.0 Frangos: .l.a. S.a «..s.a Frangas
l.o," 2.6 e 8.0 Casal;'1.0 e 2.0 Terno; l.ili
2.a e S.a Quina. Marrecos, l.o Terno.

PRÊMIOS KM 101 (Si XO RIO
P, Itoclt carljós, l,o, 2.0 e S.o Callos;

l.a e 3.ii GalÜrihas; l.o. 2.0 e S.o Fran;
gaB; S.o FraViííO, l.o Terno; l.a, 2.a e
3.it Quinas Linha de Machos; 1.0 Terno
e l.a Quina Linha de Fêmeas. P. Rucli
Perdi/, l.o Terno. I*. Rocie Prateado Ris-
cado, l.o Gallo o l.o e 2.o Terno. P.
Rook Branco, l.o o 3.0 Frangos: 2.o Ter-
no, l.a, 2.a e 3.a Quinas. Orp. Amnrellns,
l.o Gallo, l.o e 2.o Terno; l.a Franga
l.a. 2.a e 3.a Quinas; l.o c 2.o Frango:'
Orp. Prelo, 2.0 Gallo, 3.o Frango e l.a
Quina. Orp. Branco, 2.0 Terno; l.o, 2.0
e 3.0 Frango; l.a e 2.a Franga; 2.a Gal-
linh*a; l.a o 2.a Quina. Minorcas Pretas,
l.o e 3.0 Ternos;; l.a Gallinha; l.o, 2.0
e 3,o Frangos; l.a o 2.a Frangas e l.a
Quina; l.o. 2.o e 3.0 Gallos. Polacas Pra-
tcadas, l.o e 2.0 Terno. Hnmburgitoz
Prateado, l.o Gallo e 2.a Gallinha o l.a
Quina. Hitmlnirgiiiiz Prateado Riscado,
l.o Gallo e l.a Onlllnlia. HiniibiirgiiC'
Dcimt.íò Riscado, l.o Gallo o l.a Galll-
nha. Wynndotte Branco, l.a Quina; 2.0

. e 3.o Ternos. Wyandòtte Colômbia, l.t,
Terno; 1.0 e 2.o Gallos; l.a Gallinha, ü.a
Franga e l.a Quina. Wyandòtte Perdi/.,
l.o Frango, l.a Gallinha, 2.o Onllo o S.a
Franga. Log. Amnrclla, l.o «alio. 2,a
Gallinha; l.o Frango; l.a e 3.a Frangas
e l.a Quina. Leg. Perdiz, 2.o Terno e l.a
Quina. Log, Branco, l.o Terno; l.o' o 2.o
Gallo; l.o, 2.0 o 3.0 Frangos; 2.a e 3.a
Quinas, l.o Grupo de Pintos e Taça Cha-
caras e Quíntaes maior grupo.

Com provas tão cabues não devem ad-
qulrir aves de raça sem visitarem esto
Estabelecimento, a-2 horas tle São Pau-
lo, com muitos trens diários de ida o vol-
ta. a C minutos da Estrada do Ferro, na
Cidade de Campinas, E. de ti. Pntilo, Te-
lephone n, 492. 5000 aves ao alcance do
ledos, preços módicos.

Devido a desejar mudar-me, vendo o
meu estábéleclrribrito com 1.000 aves ou
mais, Installado 011 som as installações.

Gallos Isolados, devido ao arando stook,
preços módicos.

Compêndio de Avlcúitura por 75000
nas livrarias: Francisco Alves o Cia.:
Caía Cfashjey, na Avictiltora e nn Cooj.o-
ratfva Avicols*. no Rio. e eni S. Páülo
na Casa Onrraux. Livraria Francisco Al'-•a « Cia. e Weiszflog Irmãos.

I

Iii11 Kl TÉ
A todos os que soffrem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TA MEN TE diagnósticos da ino*
lestia, Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1,027 — Uio de Janeiro.
Sello para a resposta.

AEIO
Na "COMPANHIA. CORTUME DE URUGUAY A-

NA" precisa-se de operários para os trabalhos de ribeira,
tanques e machinas. Of ferecimentos por carta à €aioca
Pmial n. IS - Wjrwgwayama - Rio Orando do Sul,
indicando que classe de trabalhos sabe fazer ou em quemachinas trabalha.
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I l8t#llf Apncia toai fie Pêíéê m ™k,í -"*»-«•¦ /ispas^ll
Í&8È Antigas ou (ionentes Wf I Wj3È~Ètmm*TÈ Jl mWWí
wÉM o suas QompliGãçõas ^tÉ^^^^^Ê^MMB In*»

~™~"* ^^m^^xiSlrotímedenAQVlNeoSeUoila''Union 
dos Fabrioan.»"' BljW

»«& Nas PniNcipABS Piiaiimacias do Mundo ÁKmW-;'i. ^s^tsEatabeleolmentoi» 1'UMOUZE, 70, Faubourp St-Donli, ^ôrljÊLV^
^*-*tte»)jaairj**a*^^
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j^:=r.-Aj.iiKci^j^t.."aíj-_',,jç('jg.-jj.i_fe'
^''..^-r.'fvit-' ¦!,•».•-¦¦.¦«.>..• ,, -v \ .V~S

mwm $&WÊLmWa\ WÊÈÊÊÈfÍ

i$m^£:im-u^ 1. .>¦¦: ¦-$.-*%¦¦ 
, •

Ipppi^^^fe "1• w W Wl;

Rua Quinze de Novembro n. 59
Swltra.lo

Caixa do correio. 1.017 - Teleplione, 5.885

Lima & C
Sm PAULO

SÚr-és4i^^SSti kír^.-^sSsi^sss.i^Mi .

ÍWHBlÍlliÍ os-i0,me8 *(le8ta cnúncios para todos
apitai e para os

i'^mj&LL principaes jornaes do interior, da
^ff^m^m Capital Federal e de todos os Es-

•* ^ w -K tados da União, cujos jornaes se
^^|p;í^pp^ acham á disposição do publico em
S^~í-£^k^^^íil^- seu escrintorio •!!:!!».

¦mm
i *íi."í L--itjaZáBflS=~S

seu escriptorio •

1 COONAC "BERTRAND" 1
r^ O MAIS PREFERIDO }

AH café quis sócias est meus onlinms *J
CO€t±WAVil í

Únicos agentes:

\shwe & ^wat}
f A' venda em iodas as melhores casas, bars e confeitarias I

—'—-——' ¦ • -,»,—,.—. i.i,¦.¦¦,.«¦

1
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tá A mi laft. BLOOOÜ

Para o gado vaceum, cavallar, suíno, etc. = Engorda c fortifica
Cura a febre apbtosa e a diarrbéa dos bezerros
Augmenta o leite das vaccas e evita o carraputo
. , / Em caixas de 48 blocos

Agentes *. IjEE *f TíSjIjEWjA » Caixa Postal, n. 420
Kua Jifibcro Badaró, n. 124 -= S, PAULO

Mintas le eseripiãs
Livro sem CLAROS A ENÜliiSR

lOstü telLo de rnüilo que oa sra. advo-
gados, eollcltodorea, tabeliliies, commer-
clanles, guarda-livros, elo,, poderilo .nl-
nutar qualquer eeorlplura.

LIVRARIA .ECONÔMICA
Rua Marcclial Ucoiloro c 10

EM 8.,PAULO
Preço . •. . 6J000 —• Pelo correio. 6*,30(*

Attenção
Uin prolcssor con; longa pratica ensl-

n:. theorlea e praticamente allemilo, fran-
oe;, lnjjlez, arithmetica commercial o
escrlpturaçtto mercantil. I'reços modl-
eos o optimas referencias. Dlrlslr-se a
Gustavo L,iiU, Iravossa do Quartel. !)-B.

m-**>**9> <&<&'*>¦¦<&»¦¦«?'><&>¦-«&¦¦'%
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MOLÉSTIAS DO

CORAÇÃO E ASTUSM
Suffocações, bronchite asiliiiintica,

chiado do peito, palpitações, cançaçoi
falta de ar, viirtigens, bntiinciito ex>*,ggei*ado

das veias c artéria8, í'te., etc.
Oblem-s * o oromoio bIIívío com o ^roHigioso

Formula do • r. King's'Pnln.3!
A* venda na PHARMACIA ASSIS

B&eposilario: Bj. <i:amm-<!go
RUA 11 DE AGOSTO, 22 — Á TO'

. .,..J

•ã»»»»*'-»*»*'»'»^»»»^ ¦msmsã

RO FÍGADO
O fígado é tun aua orRaiiia mais iiii|itirtarili's' da u,j3-.,i tscurioihià,
Um fígado desordenado causa a perda do áppctite, prisão tle ventre, dores decabeça, infartação depois de comer, perda de energia para o trabalho, physico c men-tal. perda de memória, cançaço. paipitação do coração, somno desassocegado urinacarregada, tristeza, etc.

- Em seguida aos symptnmas mencionados, spbrcvém um ciado nervoso que pro-duz graves resultadns. como sejam: hypocóndf i, perda do poder :al cirAS PÍLULAS UNIVF.RSAKS M!*'l.ll()K.\n\S DE -PERI ' >.ü con*tém em si os agentes medirinaes para comhaier os males acima em.,..
Estas pílulas são compostas de vegeiaes e o seu uso não requer resde bocca, nem de tempo. • CAIXA. 2Í.-00.
I.cmcttc-se pelo Correio uma caixa por 3S000; 6 caixas nor tijooo e ü

nor 20$ooo.

?

GtUL04ti-Sir>

¦wns

9/traSE""... -*• v.sr^rvimrrwaimrr^asaur^x-^^^sx.vx-s.

(07'cco- cf/- Cúrreòr ffíooo

CEREAES E GAFE'
llucetioiu-.ü ii tiuminliisllo, gnrniitindo contabon, rápida e nagnijjjttjo Iraincdliito.Ailii.iiita-.iL' dinheiro solire os couhcclmon-los, nn Beguintu l>a*f|J) por «acco ; Arroí .lm-

po, 2Uí| Ccljítu l'0ni,iei; nilllit. qualquer qua-lidado, ki; batntas, éiOUO.Vonilo-üo qualqnor quaulldndo ilo eaocarla
para cuioiim, assucar o café — do nl-
Kodílo ou anlngcm, novos ou usados, a
proços riizonvei».

Mandara-sn proços oorrcnlos Iodas as semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rua Conceição. SG

I

FKSSM&
Kalilrsl de Santos no dln aíl dc acosto pnrnItlo, lliihia, PornambucOi Vigo, Knimouth

o Amstcnliun
Hô so noòoltam paasafíólroa cnm paiisnpot-Io Terceira cln^so pnta Vigo, ISDfO",, In-
cluldo o importo, l.a o -i.n -jIiipso*-, tratar

com n nRcncia

?

WxmWxAMMA
•Sahirá >iu .'..'nnt-i** no dia 1- do setembro

pura Mi.ntevi.l(.n o lluenos Alrod
Passagens do 8.a eiasso, ts. (IbíCou. inolni-

do o imiiosto
Voltará do I'iata tm "2 «Io selembio o

pi.rtlii. no mesmo dia pata n Murnpa
.* t»«f*>-T« ¦¦¦¦¦ IIIP»»»»»».»

Sociedade Anonyma tlAKTlNELU
S. PAULO

Rua Quinze de ílouenibro, 35
isnlx» poMtol i». :S1.»

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

» ii.xii jiaK.nl ii. IS.U
-<^<fj^»}-g>.*JJ

§»?%&&i R-M-S-P **• PS-NC í-ws
aIH«^R0«YAUM^IL.?'EíM.ííCKETC' IHÜPACiriCSH-iuNAVIbATIÜNC» |SMALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO

PAQUETES UA KUHUPA ESPF.ÜA-
D03 EM SANTO»

nEMEBlÂHA
Mo dia «O do agosto — tjahlrá no

musmo dia paraMontevidéo e Bueno» Axret

OMMSSA
no dia 94 do Ago-tto^aliiia no mes-
mo dia para Montevidéo, Port IStan-
lcy, iiiiita Arcnns o portos do ,-aolfico

DRINA — 
"ÊiTde 

agosto

IPACJUfcTEü l*AUA A liJKUPA
A sahir do Kio:

OÈSXA
No dia 18 do ugo.to paiaItlSIlOA ei SOLAI ERRA
A sahir do líio

OMITA
no dia HN Uo agosto para ti. Viccnto,Ustioa, LoIxOos, Vigo, (Joruuliii, LaKoobolle-Pnilloe o lnglmorr i
A sabir do Kio:
DEMERARA, 8 de Setembro ^

S'~i 
tílge-se passaporte e nio será permitUdo o ingresso de visitantes a oordo fe

Par» preços das passagens a iniormaçOes dingir-se no ciunptorio ui, Sf

I Tie Royai iail Steai Pacfcei Cc. • Roa nj i km |
g TB Pacific Steani Évipíiou Uo, ~q-â* ™^£twúi §
GaB

^ELIZ RESULTADO
O sr. João Martins Guindo, de S. Gabriel, escrevendo ao deposito do Angico Pelotense, diz a sua opinião:
"S, Gabriel, outubro de 1913. — _Amigo e sr. Eduardo C. Sequeira. — Rompendo, por excepção, com a minha antiga prevenção contra

os peitoraes e outras preparações annunciadas pelos jornaes, usei o seu Peitoral de Angico Pelotense em uma forte bronchite acompanhada de
muita tosse c expectoração. Venho informal-o de que foi felicíssimo o resultado colhido por mim. Como por encanto, tal foi a rapidez da acção
do Peitoral de Angico Pelotense, cessaram todos os meus sofírimentos; a tosse foi-se, e com ella a expectoração e o mal estar pronunciado.Convém notar que minha edade de 78 janeiros não auxiliava a acção do remédio, pois nessa edade as forças curativas naturaes são muito resu-
midas' Fico sinceramente convicto de que o Peitoral de Angico Pelotense c um remédio heróico para curar a tosse, brònchites, resfriados e 011-
tros padecimentos análogos. Firmado na minha experiência personalíssima, aconselhei francamente o uso de seu maravilhoso preparado  Pei-
toral de Angico Pelotense, pois estou certo de que os outros farão o mesmo que eu fiz, ficarão bons em pouquíssimo tempo. — Dc Vmcê. amigo
e obrigado. — João Martins Guindo."

Theatro APOLLO
Itua D. Josí* do Barros, n. 8

r— EMPU13SA PASCHOAL, SlslGRBTO —;

(,«i.indo còmpsiniiia diulotti.lo di Prosa e
Musica "CITA' Ul NAPüLI„

Dli-ttòro propiii. )io: Cario Nunzlnta
Aniniiiiistratorc: Umliorto Cnló

Espcctaouloa familiaros

HOJE- d.uícirn, IG do agosto - HO J li
A*B 20 Bid

E«(rén com a primoira ropresentaçfio do
drama em 2 aetos do costiuuos napolitanos

A SANTA LÚCIA
e a LiolMssiima oporota om 2 aetos

LA BELLA DEL MARÉ
Preços populares — frisas, lüiJOOü;

Caniarotea, 12JÜ00; Poltronas do l.á,¦J?000; Poltronas de 2.a, 2?000; Cadeiras,
iífDOO; Geral, 1$000.

Oa bllhotes ú venda no Café Guarany,
«la3 10 às IT hora.i, u depois na bilhoteria
do theatro.

Amanha - j\pjQ BIIA BELLA NAPOLII
Noviciado do tlioatro dialetal

'- EsdocIuciiIo familiiir ~ - '

Theatro Municipal
Concessionário: Walter Mocclii

Temporada official de 1916
Sob a íisciilinsição da exma. conimiasão

diroctora do Thoatro Municipal
Companhia dramática franceza, di-

rígida pelo celebre artista-Jlr. Liicicii Gnitr-f —
fimanhã fimanhã
17 de «agosto - - A'a 21 lioras

O.a recita do assignatura
*». m» «m » .ÉTX.jm,,.*--..!.!

j Après moi x
• TTTTT T?TTTTTTO
Pièco on 8 aetos do M. Henry Bornstoin

Mr. Lucion Guitry jouòra lo rolo de
i Gui.llaume liourgade

Os lilllietos aeliam-so d venda no Uaió Uuarany .Ias
10 ris 17 horas o depois na hillieleria do llieatro
Nii sccrelaria do fbcalro acha-se aborta a assipata
para a COirLIUIl LTRI01 iTiUlTtl, das 15 ás 17 tor**

THEATRO S. JOSÉ'
I'.ii.|i.*<ssia Jon.) lioiirelro
Tournóo Artística da rainha do

TRA mÍS'WO MtMMSM o
FATãE83A MIRIS

HOJE - a.a-f.ira, 16 de agosto -HOJE
A'a 8 8|4 da noite

GRANDE ÊXITO DE FÁTIMA MJLRIS
Proeramma — Primeira parte: •— l.o,

Ouverture pela orchestra; 2.o marcha
FÁTIMA; S.o, uma aventura em Florenga
(cáncao italiana); 4,o, grandiosa novlda-
de.

Estrondoso grande exilo mundial de
FÁTIMA MIRIS, a preciosa c-perota cm
2 aetos e 4 quadros, do reputado maestro
FHANZ L.EHAR, arranjo feito por FA-
T1MA MIRIS — A VIUVA ALEGRE.

Segunda parte: l.o Ouverture, pela or-
chestra; 2,o, o 2.o acto da opereta A
VIUVA ALEGRE.

Torceira parlo: l.o, ouverture pela or-
oheatra; 2.o, Fnrla-Conceri,

Tres horas de espectaculo, luxuoslsai-
ma mise-en-scene. Sempre FÁTIMA MI-
RIS, ultimas novidades,
Prefios das localidades) Frisas, 26); <*a-
marotes, 20$; cadoiras, 5$; amphltheatro,
Hi; balcBes, 2$; galerias numeradas,

1ÍD0O; geraes, 1$000

¦ 81 amemlns T
Oomi.ai.Iiiu Oiiicmntogvhphlcn Braslleirn

HOJE — Quarta-Ielra, 10 — HOJE
Brlll.anto solríe dedicada ii fliut íllle

panllstnna.
Progranuna n. 011

0 Quarto Mysterioso

NA w \mu»«*«c.H'.-i w-is ,-,vi
KBiA IÍBIIJ^íIAWAiÍA - m

RIO DH JANEIRO - Perestrello & Filho
0Á% &. ÚA\ À**.. tt\ A*. .A efb. tt%. jt%, *J) Jb, ,tf\ _t*\ /*\ y*\ ^ J\ ^ .^ÇJ

FABRICA e BILIiARF!
IbIt.Altl.trii-.*, KSTBaPiTa'  --•

D
tiuiluioi im vi. a o i-iipricliu-os — uonsuuei,'ilo osiiioruiiá - )'i.',,,.- -t*„i ooiiipo.tlüiolii - AiotíIíiiii-mi) eneuiiiiiii-üilii» pnra „ iiitrrim - li-iin, ,.*«¦ uhjeeios i„.t-,uilliuiea — i mieuitos — |,.xu(!llta-a,toiln òiiifiaü i!icT,^?a,,,„7d^.,';;uè!'i'n;; Kua Brigadeiro Tóblas, 77 h

ialgg°li'" m*Wtm
Exlqlp os Verdadeiro* |

I Pílulas e Xarope |
fe^W c£r0í Assignatora a Eíinnetó verde, ^««g¦aflTr.' Jft j? ^™»*»»^'"*"***8,t**ri5 ^mj&^ÇrK'.'..-?:*."''' t.^*-^í:-Íí

Y".hi '»",;'!'.'»' '!} S rJLS" ¦'¦
&$>, Í/:V "ilí (*!'"-,'¦'.•: filíí f 
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BillIlIlilSMlilSliill)
**are**)iTa-*a>«*)r(^^ 5

IJSTURA FERRÜGINOSA JL^HADj
Preparado pelo oharmaceutico ERICÍI ALBERT UAUSS
*-^i7jr*»**««f «iii.m-ct i i . ii i iii«**i«*ii r****n**i iu i «um

Medicamento composto das raízes de plantas medícinaes, AHRHE-NAL, PERRO e GLYCER1HA
intülilUQl nQf-fl H niim Hu Anemia, Cblnroso; Flòfos liíiliicas, uiiiponstlo
lIMílIlllDl (Júlfl ú Ullia Ufl Irrnguiuridiiilo da nionstruaçao, Colinas uto-
rinas, llnnorrlt.igias utorinas, Dyspopslu, Fiistio, Enfraqiiooimento pulmonar,Muloitas, Purgaçflos o ztinidos ilos ouvi«lns, Nouriistliniila, etc.
Tônico recoiiiiitiiluSsiic e clcptir:«(iv» m.mjj fival jtnvn ho-

 iiBfnm. ii]iilh<>rt>»i «* «•>*3an<;a»i —»-—
iilBEjMARES BÍS<: PESSOAS tytlflABBAS

Kncontra-M tm Iodas as boas plianuatias o drou*ri:is dc S. PAULO, SANTO c no 1110 UH M
5rs. 3. RODRIGUES S C01T1P. - Rua Gonçalues Dtas, 59

Fabrica o laboratório: S. BiOOtÜãi
Ijargo da ifaadrix, fl# - fi.. üe ®. Fat
Modiunto a remossa do lüÇDOO, onviam-so tros írascos paru qualquer poiitn sorvi-
do por ostrada do forro, nosKstados (io Kio, Minas o S. Paulo, livre ilomsiis despesas

IBaarESHB-j»-'^^

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Unem nus devolver o presente annunciü. com seu cndcrt^ij bniu legível, receberá

pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GKATtb, come
.itiUNüE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse»
s-uir pelo liyiino-tnagnetismo a Saude, a Aiqueza e a 1'elicidade.

Este titilissimo livro ensina o modo Ue quaiqucr pessoo. curar a si própria e ao«
ouiros as mais chronicas enftrmidades. o vicio da embriaguei, etc. etc.

Indica como obter o bem-e-uar em casa. como impor a vontade a outrem, com(
inspirar o amor.

Os paes dc familia. os commerciantes. os empregados, os formados, os militare
os sacerdotes, cm fim, todes os homens, seja qual fòr a sua posição social, encontra rãà
o que mais lhes interessa. Devolvei este .«niuincio, acompanhado dc um sello para o.
corte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Dons, rua Paulino Fernandes,
n. 29 — Botafogo. Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME  

RESIDÊNCIA

... ..... .J»

"l

Grande drama policial, cheio de aven-
turas arrojadas, edltudo pela grande Fa-
brlca "Blgu", em 4 partes duplas

O ASSASSINO DO SU. SENSIZO
HUarlanto scena cômica excêntrica, edi-¦tada pela querida íabriea "L-Ko'', em 2

aetos duplos
OS PONEVS 'MAQUINAS

Interessante e curioso film do "Power".

AMANHA AMANHA
A grande artista ITALIjI MANZINI, a

bella e seduetora protagonista do "Sopho-
•nlsba", no grande film "Cabiria", na suü
creação,

ÜNVKJjV da GLORIA
S longos aetos

Para manter o gado em boa saude, tlae ao inesmo Sarei'!
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