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Os russos cohünuáiii a ganhar ter-

reno na Galicia e na Volliynia, iiidií-
fcrentes ás barreiras que os austro-
allemães lhes oppõcm c que elles des-

troem quasi sem esforço visível. O
objectivo duma guerra não é, bem o
sabemos, a posse de territórios,
nem essa posse adeanta grande cousa

quando não visa posições estrategi-
cas ou regiões cujo domínio importe,

para o adversário, uni estado de gran-
dc depressão moral. O objectivo da

guerra é a destruição da força inili-
tar do inimigo; e é este fim que de-
ve ser perseguido através de todos os
movimentos do exercito. Porém, es- '

se objectivo vai sendo conseguido pc-
los russos simultaneamente com o
alargamento do território disputado
ao adversário. Si dermos credito roí-
communicados moscovitas, não me-
nos de 300.000 prisioneiros foram fei-
tos desde o começo da offensiva, isto
é, desde junho; c a esses algarismos
de capturados deve correspondei" uni
numero proporcional dc feridos c de
mortos, o que tudo representa um
enorme desfalque lia força militar
dos austríacos. As informações dc
origem allemã dizem que os slavos,

para poderem realizar o avanço até
agora assignalado, tivera**.) de sa-
criticar nada menos de quinhentos
mil homens. Pode haver cxaggcro
nestas cifras; mas, admittindo-as co-
mo boas, ainda assim se verifica que
mais falta fazem aos impérios cen-
traes trezentos mil homens que
quinhentos mil á Rússia — á Rússia

que, por si só, tem uma população
dupla da Allemanha e da Áustria
reunidas. Ha, razões para acreditai"

que a situação, 110 oriente, está em
vésperas de mudança; von Hiiulcn-
burgo acaba dé assumir o eommando
cin chefe dos exércitos centraes a
icsle, com.plenos poderes, e o "kai-

ser" partiu para uma visita a Kovel cj
a Lemberg, onde pretende certificar-
se por seus próprios olhos das diffi-
culdades da situação. O intuito alie-
mão, immediato, é, provavelmente,
deter os moscovitas na linha de Lem-
berg, afim de defender cfíicazniente a
linha do Bug e o accesso á Polônia
entre o Bug e o San. E si esse intuito
fôr realizado, não é improvável que
assistamos a uma nova contra-offensi-
va em grande estylo, como aquella
que Hiudeiibiírgó cominandou na
primavera do anno ultimo, e que em-
purrou os russos para além da Volhy-
nia c para a Bessarabia.

As forças moscovitas tomaram Solotvina e Gría
va - O crítico Hilário Belloc estuda a situação

militar da Allemanha

Os inglezes capturaram a quinta parte das
tropas tedescas na frente occidental

Os allemães já estão chamando os seus terceiros
batalhões de reserva - As perdas do 60.° regi-
mento da reserva bávara são impressionantes -
O marechal Hindenburg está contendo os russos
ao sul de Brody - A conquista de Joblonít_.
permitte aos slavos descer sobre as planícies da
Hungria - O aviador Kruten tem alcançado bri-
lhantes suecessos - O almirante Corsí ínspeccíona

a defesa de Grado

O kaiser encontra-se em Kovel
Proseguem as operações dos italianos - Aggra-
vam-se as relações entre a Rumanía e a Bulgária
- Os austríacos incendiaram os subúrbios de
Toimíno - Assígnalaram-se pequenas operações

nas linhas de leste - Os teiegrammas do
«Correio Paulistano»

NOTICIAS Di Bi
AS PERDAS AUSTRO-ALLE-

MÃS NOS ÚLTIMOS RE-
CONTROS COM OS ALLIA-
DOS

LONDRES, iG — O critico niili-
tar Hilário Belloc publica um artigo
ua revista "Land and VVater", no
qual estuda asittiação militar da Al-
lemanha através das ultimas opera-
_ões na frente occidental.

Diz elle que os inglezes captura-
ram a quinta parte das forças alie-
inãs que atacaram a frente do Som-
me.

Us allemães, em julho, augmenta-
ram até 26 divisões os seus cffeçti-
vos na frente ingleza, mas essas tro-
pas são muito hecterogeneas.

-Ficou plenamente comprovada a
insiifiicicueia das forças germânicas.
para fazer frente aos alliados.

Us allemães já estão chamando ü.i
.seus terceiros batalhões de reservas.

U critico Belloc salienta que a in
Kufficieitcia não significa exgotta-
mento, mas implica a necessidade dc
chamar os convalescentes e mais ou
menos 500 mil homens voltarão ás
linhas de batalha, cm más condições
de saude e com o mural abatido.

Diz tambem o sr. Hilário Belloc
que a Áustria, devido á retirada das
tropas allemãs da frente russa para
a Picardia, viu-se na necessidade dc
mandar urgentemente á Galicia e á
Volhynia oito divisões que .stavain
no Trentino, quatro das quacs eram
compostas de homens propensos ao
irrèdehtismo, .

A Allemanha, desta vez, somente
ponde emprestai* á Austria Hungria
oito divisões para a defesa contra o
avanço dos russos e isso se deve á
offensiva dos alliados na frente ocei-
dental."Temos documentos, diz o sr. Hi-
lario Belloc, que provam que o 60,0
regimento da reserva bávara, cujo
effectivo era de 3.500 homens, per-
deu 3 mil.

O 19.0 regimento, cujo effectivo
«-a de 1.100 homens, perdeu 950, é
a terceira divisão da guarda prussia-
na tambem perdeu metade dos seus
effeclivos.

O ESFORÇO RO REINO UNIDO
LONDRES, 10 — O ministro das'Mu-

UlçOeiJ, sr. MonttigiS, concluiu "o sou dln-
curso na Carnara dos Commuhs, mui. ex-
pnz o que tem «ido n ncção do ministério
a seu cargo, com us seguintes declara-
QOes:"A imprensa allenitl dissera que a nos-
sa despesa de munições, no decurso d .
olCensivn actual, abriria unia brecha Irru-
paravel nas nossas reservas.

E' certo que as munições despendidas
no mej! passado subiram a mais do do-
bro do ipie julgaríamos sufflciont., ha
oito mezes.

O bombardeio da somana anterior fis
oporaçües da oCfensiva consumiu mais dn
total fabricado nos primeiros onze me-¦*.s- * ¦___«_ ¦ -,<-,  • - é-,

F, o total das munições pesadas produ-
zldns naquelle mesmo período não basta-
riu hoje parn o bombardeio do um sõ
dia.

A prpdueção de semana a somana co-
bro o consumo e sl os trabalhadores e pa?
trões continuarem a desempenhar seu.-;
cargos, tão nobremente como fazem
actualmente, não haverá, receio quo a of-
fensiva termine prematuramente por fal-
ta do munições.

Quarenta e cinco mil soldados foram
tirados das fileiras para trabalharem nas
fabricas.

No anno findo, 325 mil pessoas traba-
lhhvam no fabrico de muhlQOé.".

Ha, agora, necupados nesses serviços
dois milhões e um quarto, entre os quaes¦100 mil mulheres."
COAlPENSAÇÍiES 1*ER_Ü*_ÕRIA_*'S A'

RUMANIA
BUCAREST, IC — A "Época" noticia

quo o governo da Allemanha offoreceu á
íi-umania compensações territoriaes & eus-
ta da Áustria, em troca do sua neutrali-
Jade na conflagração europèa.
A REMESSA DE TRÒPÃH FORTÔiSÜE-'AAS PAUA A FRANÇA

LISBÓAj 16 — Os jornaes com montam
favoravelmente o envio do tropa, portu-
guezas para a Franga,
A AIjIÍEMÀNHÀ e a Hungria co..--

TltA A AUSURIA
PARIS, 10 ~ Tudos os jornaes pari-sienses, commenluncio a noticia, não con-

firmada, da substituição do barão Buriiir,
von Razbcz, na pres.dencia do conselho da
iiionarohia, pelo condo de Andrassy, vêem
nisso a escravizáção completa da Áustria.
Hungria pela política germânica.

Varias folhas são de opinião quo a Al-
lemanha c a Hungria se entendom uma
cem o outra em detrimento da Áustria,
porquo a Hungria espera aproveitar-se ilo
desmembramento do império.

Recordam os jornaes de Paris que o
pae do conde de Andrassy lançou a Aus-
tria sangrenta ainda da batalha de Sa-
down, pelo tratado de Praga, nos braços
do vencedor.

Approxlmum tambem a substituição Ja
.solução da questão polaca pela Allema-
nha.

Consideram as folhas desta capita! r>
conde de Aiulríissy como provável contra-
signatário do esbulhe da Áustria em pro-Volto da sua nlliada.

1)1 1'LOMACIA INGIiE".;.
LONDRES, 10 — O conde do Dasails

foi nomeado parn substituir sir llownrd
delegado inglez Junto ao Vaticano.

MENSAGEM DE JORGE V
LONDRES, 16.— Numa niciisa-

geni o rei Jorge V exprime a sua
isatisfacçã. pelo que observou uo
exercito francez, a semana passada
por oceasião de sua visita, saudando
os militares.

JOVENS DECIDIDAS
MADBID, 16 — Teiegrammas dc Cadiz.

dizem que. numerosas senliorlnlias quo nurecente festa da Flor, fizeram uma quúteem favor da Cruz Vormclha, Indignadas
ante as iiiconveiiicncitis que contra ellas
editou um jornal, so reuniram em frente
á reducção dessa folha em tumultuosa
manifestação do protesto. As janellas da
roducçEo foram apedrejadas ao som de es-
trepitosa vala.

EXPLOSÃO DE MUNIÇÕES ]___
KOENIGSBEP.G

HAYA, 10 — Noticias recebidas da
Allemanha iinnuncium que explodiu mys-
teriosamente um Importantíssimo deposito
de munições, que os allomães tomaram no
curso da lueta sustentada com os russos
em Tannenborg.

Essas munições haviam sido accumula-
das no acampamento de Koeulgsborg, na

.previsão de 11111 assedio dessa praça pelas
tropas moscovitas.

No desastre morreram clncoenta pes-
soas, entre ns quaes vinte e uma mulho-
res. Além disso, ficaram feridas set.nfã e
duas pessoas.

Foram presas multas pessoas aceusadas
ile negligencia, pois, lhes são lançadas as
responsabilidades ilo desastre.

A SITUAÇÃO NA RUMANIA
ROMA, 16 — A "Tribuna'', eni

telcgramma de Athenas, diz constar
alt que cm toda a Ruinania reina
grahdtí agitação politica, que assume
proporções impressionantes.Accrescê
que o governo acaba dc chamai" com
ut gencia todos os officiaes e soldados
que estavam licenciados, e requisitou
MiUis as estradas de ferro pertencei*.-
lcs a eiriprezas particulares, niilitari-
..ando. todo o pessoal empregado na
viação fôrea. O citado despacho de
Athenas diz mais que o governo bul-
[•aro, .alaniiadissimo, concentra ás
pressas sete divisões 

'mfrronleira 
da

í.ttmania.
MENSAGEM 1K" REI DA INGLATEISRA

LONDRES, 10 — A mensagem do rei
Jorge V", dirigida ao exercito britannico,
em operações "a Franca, por occa_ião da
visita do soberano ás linlia-s de frente, diz
o seguinte:

" Oíf Ieiáés, inferiores e soldadosI Foi
para mim um grande prazer o grande sa-
tisfacção encontrar-me na semana passa-
da 110 meio das minhas armas. Tive ocea-
siiio de apreciar, por mim mesmo o es-
pleiidido estado cm quo estão paia a guer-
.0, c do •'entraln" o confiança que amiuiim
a todos os combatentes, unidos como se

1 acham, em fiel cooperação uns oom ou-
tros o com sou chefe. Depois do minl.a
ultima visita 11 frente, houve em trechos
ua nossa linhas combates quasi Inlntèr-
ruptos. A oífonslva rocontemonte eomu-
sadu, proseguiu noite e dia, com tenaci-
dade. Tive oceasião de visitar alguns dos
íogãrcs onde sc deseiirollaram recente-
.iientti luciiui encarniçadas, c apreciar,
embora cm fraca níeuiua, quanta cora-
_ein e tenackla.ie phyiica exigiram o ata-
.,ue e a conquista de posiçõo.1 preparadas
.. ururite estes últimos uois annos o ener-
_'.camento defendidas ãtfc o fim.

Tive Oceasião de apreciar mio sô o os-
plóiidi-ò trauaiho executado cm oontacto
immediato com o Inimigo 0111 terra e no
..;, como tambem detrás da linha do fogo, e
que luz tanta honra ao gênio dos organl-
...dores como ao coração o habilidade
uos executárites.

ror toda a parto, maiilfestii-se 11 pro-
va ue quo todos os homens e mulheres
representam o sau papel, e sinto vivo
prazer em pensar que esses nobres esfor-
^os aão cordialmente secundados por to-
uns 110 Reino Unido.

As felizes relações ontrelldas pelos»
meus exércitos cum os dos nossos allia-
_os francezes oiiservam-so egualmente
entro minhas tropas o os liuliilanles daa
regiões, onde ellas so acham acanteadr.s,
e das quaes. desdo que chegaram pela
primeira vez A Franca, jamais cessaram
ne reoeber um acolhimento cordial,

Não Julgueis quo eu ou os nossos com-
patriotas nos esquecemos dos posados sa-
orlflòlos feitos pólos exércitos, nem da
bravura e reslstoncla desenvolvidos por
elles duranto estes últimos dois uiinns de
combates trabalhosos.

Esses sacrifícios não foram vãos. Ot
alliados jamais deporão as armas, em-
quanto a nossa causa não houver trium-
nhado. E' mais do que nunca orgulhoso
de vús que regresso fl Gran-Bretanlia.
Deus vou conduza a victoria. — ta) Jor-
ge, rei e Imperador."

* *•_***_- * fam
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OS PROCESSOS EMPREGADOS PÊLOS

SUBMARINOS AfiLEHAES
LONDRES, 16 — Na sess.io do hontom

da Câmara dus Lords, o sr. bydnham per-
guntou ao governo se-"julga que' cs com-
mandantes dos submarinos aiieniaes se
têm conformado com a declaração feita
pola Allemanha. aos Ettados Unidos u
propósito da desírtiiçud**üe na,.os morcan-
tes, sem aviso pr.vld e sl us austríacos
estão ligados ao compromisso nessa decla-
ração.

Loid Crewe, presidente do conselho prl-
vado, respondeu que o goren.u nao mais
chamará a allengão 00 piib.luo para os
processos monstruosos empregados pelos
submarinos iulmlgus, esperatu.o o mo-
mento em que seja possível, (..,. nomo uos
alliados, fazer uina deciura_uo precisa,
relativamente A política qúe se propõo se-
gulr a esto. atlitude que e a mais conve-
nlente soh tonos os poiuos de vlsia.

O governo sabe quo quiu.o navios in-
glezes o tres neutros foram uúirídâdos pul
submarinos, certamente aliei.,,u.s, uepms
das garantias dadas aos Estados ünluoa.

Um navio neutro foi luaeuno por um
torpedo, sem advertência previa.

A destruição desses sete navios provo-
cou, pelo menos, a morle ue ¦>!) pessoas.

E' Impossível não conciuir que, nestes
casos, tenha havido vT3lag.ío oaractciistlca
do compromisso lo.T.ado pela Allemanha.

Estes casos péUem ser cimsldorauua eo-
1110 bem estabclteicioa, mus aiém de.sr.es
houve numerosos outros navios afundados
c vidas perdidas, em condições, ainda que
internamente demonstrada, a violação do
compromisso da Alieniánhit.

Paia esies últimos ijnsus, o governo bri-
tannlco não dirá definitivamente quo 1.
governo allomão e seus luiiecioiiaiioa te
nham infringido a lcíra do seu compro-
miíso.

Como a Austria-liungria fez, no dia 2li
do dezembro ultimo, declaração anai-jga á
da Allemanha em 4 de maio, para o que
diz respeito ás medidas a tomur relativa?
mente aos submarinos ausuo-hungaros,
lord Crewe repete que "(ai questão não im
porta somente aos inglezes, mas lambem
a Iodes as nações r.lilacn.n e, oe concerto
oom ellus, é que a Inglaterra deve estudai
não somente a quei-ilio da destruição dos
navios mercantes pelou submarinos iniml-
gos, mas ainda as differentes questões de
infracção da;, leis da'guerra elvi.izaúa nus
quacs os allemães 8ft.*torniiram lão volun-
tarinincnle culpados;^

Somente depois da .dlseussão completo
com nossos alliados,.concluiu lord Crewe,
A que poderemos chegar, seja a uma üe-
claracRp das nossas Intenções para o futu-
ro, seja a uma, resolução do agir liiime-
diutamente.

Respondendo a iutru. interpellaçãq so-
bre o mesmo ussu^SiitoV lord Cie,ve disse
que não se devo esperar poder persuadir
as autoridades allemães a renunciar aos
seus processos de guerra submarina,
ameacanilo-as com castigos em terceiras
posuoas. Isso não daria o menor resultado.

A questlio da natureza do castigo que
devo sor infligida, exige multo estudo e
reflexão.

Quanto o saber se o Inimigo tem atira-
do contra os escalores om que so refugiam
03 sobreviventes dos navios torpedeados,
ha seto doclarações nesse sentido, aa quaes
certamente trazem comslgo um perfeito
cunho de veracidade.
UMA CIRCULAR DO MINISTRO

DA MARINHA DO BRASIL
RIO, 16 (A) — O sr. ministro da

Marinha, cm circular, declarou a to-
dos os chefes das repartições subor-
dinadas, para seu conhecimento e
fins convenientes, que, afim dc ser
evitada a reproducção do caso suece-
dido com o navio hollandez "Lírau-
dolug", conforme nota da legação do
império allemão ao Ministério do
Kxterior, devem os commandantes
dos navios mercantes, dc accôrdo
com as disposições do direito das
gentes, obedecer á ordeni para parar,
que fôr dada por forcas navaes da
marinha de guerra allemã e nunca iu-
correr no erro, praticado pelo referi-
do navio, de tomar rumo de encontro
á unidade de guerra que o intimou.

A CONSTITUIÇÃO PORTU-
GUEZA

LISBOA, 16 — Consta que o Con-
gresso vai pronunciar-se de modo fa-
voravel á reforma da constituição,
mas, attendendo ás múltiplas preoc-
cupações da liora presente, parece
que resolverá só tratar da reforma
depois da guerra, quando estiver res-
tabeleeida a normalidade no paiz.
JORNAL AlONAIÍCilISTA

EM PORTUGAL
LISJJOA, 16—Começou a circular hoje

nesta capital um novo jornal monarchla-
ta, denominado "Diário Nacional", sob a
direcção do dr. Ayros de Ornollas, antigo
ministro do gabinete João Franco. •

No seu artigo de apresentação diz o
seguinte, entre outras cousas:"Agora, nenhuma condição apresenta-
mos; pertencemos, com nossa vida e fa-
zendu, ft pátria portugueza".

VISITA AOS QUARTÉIS DO PORTO
LISBOA, 10-—O sr. Norton de Mat-

tos, ministro da Guerra, está visitando 03
quartéis do exercito situados na cldad»
do Poria

_ Iiii 90 lado dos
dos oa guerra

ENTRE OS ITALIANOS
E OS AUSTRÍACOS

ROMA, 1G — As noticias de fonte of-
flcial, fornecidas hoje aos Jornaes, infor-
main;

Nas linhas do Carso, as nossas tropas
estão operando, eom inexcodlvol valor e
firmeza, garantindo o solidificando as po-
slQ0e's tomadas ao adversário.

Os sectores no sul de San Marttnho e
Sagrado, que soffrem os nossos ataques,
vão gradativamente passando para o nos-
so domínio.

De Ronchi e Monfalcone exercemos
egual pressão, de forma a que o inimigo
nos abandone Sagrado e Dobprdi*i.

A offensiva, em toda a frente do Carso,
A realizada com brilhantes actos de bra-
vnra, assegurando a no.*..;a victoria.

Na região ile Tolmino, mautem-se in-
tenslsslmo o nosso fogo, aguardando-se n
todo momonto uma noticia positiva soere
a queda dessa posição.

Na Cnrnia, nos Dolomilas e nas linhas
do Trentino, os ataques doa inimigos não
têm tido a primitiva energia, aendo ropel-
lidos com o nosso, fogo de artilharia.

A ACÇÃO RA ITALIA CONTRA O
INIMIGO

RIO, 10 — O consulado italiano com-
mímica o seguinte:

"Por decreto du ollo do corrento, publi-
cado no jornal offlclal italiano do dez do
corrente, fica prohlbldo, sob a ameaça de
graves penas, a todos os cidadãos itnlia-
nos domiciliados em qualquer parte, o
commercio com pessoas estabelecidas nos
territórios portoncentes ou ocoupados pe-
los paizes Inimigos dos alliados, bem co-
mo com cldadãoB dos mosmos paizes do-
iniciliados em qualquer parte, e com pes-
soas, firmas o sociedades que venham a
ser inscriptas cm listas que serão appro-
vadaa por decreto real.

As relações jurídicas havidas e a con-
travencão dua disposições referidas serão
núlías, sendo aa mercadorias seqüestradas
o eventualmente confiscadas, o mesmo
acontecendo com correspondências o eon-
tractos, mesmo anterioros a este decreto,
que forem julgados nocivos ao interesso
nacional, os quaes .poderão ser declarados
caducos,"

IA EíTICIENCIA DA OEFENSIVA H"Y-
L.ANA — ACTIVIRADE DOS AVIA-
DORES EM TRiESTE

LONDRES, 111 — O ultimo communi-
cado do generallsslmo Cadorna pôde ser
assim resumido, "Rechassamos todos os
violentos contra-ataques dos austríacos,

quer durante a noite, quer durante o dlu.
na zona ilo Carso, a oeste de Salnto Gra-
do e monto 1'èclnk.

'Nas novas trincheiras quo occupamos.
fizemos prisioneiros 32 officiaes o 1.4tu
soldados.

A nossa artilharia já installaila nas no-
vas posições, recomeçou intensissimu
bombardeio contra us posicr.es austríacas,
em todos os sectores, desde a fronteira
da Suissa até o gulio de Triesie.

Noticias de fonte particular dizem que
o bombardeio contra as linhas austríacas,
ao longo dn Ispiuai, A uma cousa horrível.
Centenas de pecas de grosso calibre da
artilharia !tali..:u despejam tonelat.as do
terro a cada minuto, sobre as posições im-
r.iigas.

De Veneza communicam que os austria-
cos Incendiaram os subúrbios c praças do
Tolmino.

Esta praça já foi tambem evacuada pe?
las tropas da monarchia eludi.

O correspondente do "New York ile-
raid", cm Veneza, enviou Hontem um des-
pachu para o seu jornal, ém que diz nave-
rem sido rocebidas ali uet.cias do que a es-
quadra austríaca so preparava pnra ában-
ilonar Trleste, devido á appròxlmação dos
italianos.

Esta noticia porím não tem fundamen-
to, pola ú Inexplicável que a esquadra, que
podo auxiliar a defeja da cldado, seja a
primeira a retirar.

Os hydroplanos italianos, auxiliados
pelos franceaes, lançaram numerosas bom-
bas sobre ur, estaleiros o o aeroilromo ile
Muggla, dentro da zona do Triéste, pro-
vocando muitos 

'incendiou dc officinas.
APKlSIONAJiENTÜ 1>E ' i'' OEPICIAL

TRAIDOR
ROMA, 1G — Os jornaes desla capital

noticiam quo entro os prisioneiros capiu-
nulos em Goricia, foi encomrado o ma-
jor Alan, natural do Rivorà.

Esso offieial pertenço a uma familia
nobre do melo da Italia. renegou a Pátria
e o honroso passado da família, para ir
combater ao ludo dos austríacos.
AS MANIFESTAÇÕES PÁTRIO-

TICAS DOS ITALIANO..
RIO, 16 — A legação italiana

commtmica o seguinte:Tendo esta
real legação da Italia recebido mui-
los teiegrammas contendo as expres-
soes de erithusiasmo dos italianos
aqui residentes pelo victorioso avan-
ço das nossas armas, e particularmcn-
te pela gloriosa tomada de Goricia,
e tendo por seu dever feito chegar ao
seu alto destino taes patrióticas ma-
nifestações, recebeu agora de s. exc.
o' ministro das Relações Exteriores,
de Roma, a agradável missão de, em
nome do rei da Italia, agradecer a
todos que dessas manifestações foram
interpretes.
COMO SE DEU O ASSALTO A GORICIA

LONDRES, ut — o "Morning l'ost"
publicou o seguinto telegramma do seu
'carrcspohdorito especial nas linhas da
Crente italiana;

"Jamais vi uma torrente de fogo ão
formidável como a que decidiu a conquls-
ta do Goricia.

O canhonoio era tão violento que pro-
dúzia o eCCelto de um terremoto.

As casus desabavam.
03 tectos das grandes cavernas, esca-

vadas 110 Carso, rulam sepultando noa es-
combros milhares de austríacos.

Quando, ã tarde, íol dada ordem üs
tropas Italianas para sahlrem do suas
trincheiras, ellas saltaram pura fora, os-
tentando na ponta das baionetas grlnai-
das do flores tecidas pelas mulheres de
Thlene, Kchlo, Marostica e Yleenza, aos
grito, do "Viva a Italia", "Avante Sa-
voia!"

Os soldados italianos cruzaram a ca-
beca da ponto de Goricia o escalaram as
linhas inimigas do planalto do Carso,
combatendo corpo a corpo.

Deante do grosso da columna, as tro-
pas do duque de Aosta levavam uns pos-
tos quo Indicavam ft artilharia, por meto
do discos convenelonues, os pontos que a
infantaria ia. conquistando."
A TOMADA DE GORICiA —• AGRADE-

CIMENTOS DO REI VICTOR .MA-
NUEL

RIO, 16 (A) — A leg;u;ão italiana com-
mürilcou aos jornaes o seguinte:

"Tendo a Real Logacíio da Italia reco-
bido muitos telegraininiis, contando ex-
pressões do onthuslasmo dos italianos
aqui residentes, pelo victorioso avanço
das nossas anuas, particularmente a gio-
riosa tomada de Goricia, e tendo, conio
de seu dever, feito chegar-ao seu alto
destino taes patrióticas manifestações,
recebeu agora do ministro do Exterior
om Rbmtv a agradável missão de, em no-
mo do rol, agradecer a todos os que des-
sas manifestações foram Interpretes."
O OOMMEUCIO COM OS PAIZES EM

GUERRA — UM COMMÜNICAIK)
ITALIANO

itlu, lü (A) — O consulado italiano
communicou A imprensa o seguinte:

"Por decreto de S do corrente, publi-
cado 110 jornal offieial de 10, fica prohl-
bido, sob ameaças de graves penas, a lo-
dos os cidadãos domiciliados om qualquei
parto, o comuiercio com pessoas ou en-
tes estabelecidos cm territórios parlou-
cenles ou oecupados pelos paizes Inimi-
gos, ou pelos alliados mesmos, bom co-
mo com os cidadãos dos me.jmos paizes,
domiciliados om qualquor parte, com pos-
soas, firmas ou sociedades, que venham
a sor Inscrlptos nus listas que serão ap-
provadas por um âecreto real.

As relações jurídicas havidas em con-
travencão com as disposições referidas
serão nullas, sendo as mercadorias se-
quostradas c eventualmente confiscadas,
o mesmo acontecendo com as correspon-
denoias e contractos, mesmo anteriores
aos decretos, que forem Julgados noci-
vos ao interesso nacional o quo poderão
ser declarados caducos."
INSPECÇÃO A'S OBRAS DE

DEFESA MAP.tTIMA DE "GRADO

LONDRES, 16 — Telegrapham de lio-
ma: "O ministro du Marinha Inspecclõ-
nou as obras da defesa marítima de Gra-
do, no golfo do Trleste,

A populucilo daquella cidade acclamou
enthusiasticamenle o v 1 C e-almirante
Corsi.

AS OPERAÇÕES DOS ITALIANOS
ROMA, 16 — O communicado de ho-

je, do generalissimo Cadorna, annuncia
que as tropas italianas so apoderaram de
Importantes entríncheiraméntos inimigos
nos pendores do monte Pecinka, na mar-
gem septontrlonal de Carso, e a les-
le de Goricia, fazendo 353 prisioneiros,
entro os quaes se achavam onze offlclacs.

Os aviões Caprohi damniflcaram as
vias-ferreas millUros perto de Dernberg,
tondo regressado Incólumes ás suas bases.

OS

ItiSfiS
AS RELAÇÕES ENTRE A'-RUMÁN1A E

A BULGÁRIA
LONDRK.-;, 16 — Lu .: ra:ie.*i sulssor-

ilibem que :..i relações e:..ro a llumanlii
e a Eülgf' .i ¦ ...jt.:varam-se devido ao.,
iroquiir.t-fl incidentes provocados pelas
tropas bu ....ras, na fronteira.

O chefe do gabh.r te rumalco, sr. Bra-
llano, levo hontem, durante toda a ma-
nl.d, ti ia longa conferência com o mi-
iil.tro da l.un; nia cai Koila, o qual ha-
».a sido cliuinado urgentemente a Duch-
resl.

O sr. Bratlano, entrevistado pelos Jor-
nallstas, negòü-sc a .'azer doclarações "1-
zondo a;.t-i..,s qu.* a situação ora grave,
pois a Rumania nüo podia deixar do do-
iV.idor os seus diretos num momento eo-
mo esto quo atravessava a liluropa.

A grande batalha
 -

A BATALHA PO SOMMI"
NOVA YOIIK, 16 — (Ilorlim, via Say

dlle) — Us correspondentes do jornaed
i,„ • se encontram na irente oeste qiuili-
lie..:'], i -.aninicmente a batalha do Som
mo CD...0 a mais terrível o gigantesca
lueta quo se tem podido acompanhar.

Deplaram ellcs que oa exiios lnlclaes
do inimigo são devidos ao tacto de terem
as tropas da emente atacado o adversa-
rio com forcas dez vezes superiores.

Entretanto, as reservas o n artilharia
alleiiiás chegaram ao campo da lueta e
paralysaram os progressos do Inimigo.

Üs alliados lançaram tropas frescas
contra a linha de batalha allemã, o que
na opinião dos correspondentes de guer-
ra ,nüo passa de um sacrifício louco e
Inútil.

Assignalam tambem a dlíferenía de -a-
clica entre os ataques do Verdun o os
do Somme.

Tudos os triuinphos allemães orn Ver
dun encurtam a linha de co.abato da Al-
lemanha.

A conquista do terreno nas proximlda-
des da fortaleza tambem ó multo Impor-
tanto, pois, obriga os francezes a realizai
vigorosos contra-ataques, quo lhes causam
giar.des perdas.

ISo Somme, os pequenos avanços rea-
lizados pelo inimigo alargaram a sua
Irente.

As linhas avançadas do inimigo são alvo
doa nossos fogos, do dois e ate de treb
lados.

Os correspondentes acreditam quo a
frento do Sbmme foi escolhida pelos ai?
liados para a sua offensiva porque o cen-.
tro forro-vlario de Amlen3 estft. dctrfts da
Crente frunco-britannlca e tambem porque
as linhas da entente so unem nessa re-'
glão.

A OEFENSIVA ANGLO-ERANOE/iA
NOVA YORK, ÍG — O correspondente

do Internacional News Service om Lon-
dres enviou o seguinte despacho para esta
capital:

Tlvo uma entrevista tom o sub-socre-
tario do Ministério da Guerra, que me di3-
su, referindo-se a, grando offensiva dos
alliados:

".Estamos fazendo tudo quanto nos ti-
iihanios proposto. Devemos olhar para to-
das us frentes como si fossem uma sô on-
tiilade. lia um anno, tudo favorecia aos
allemães. Então, elles contavam com a
vantagem de poder enviar rapidamente
grandes quantidades do tropas do uma
Irente para ou.ra. Agora, nlio podem ti-
rar um sõ homem do oriente afim do en-
vinl-o liara o oeste.

O único modo de trlumpliar ê matar o
maior .numero do ulleinães que fOr possl-
vol. isio levaremos a cabo com os nossos
aluados,

O no.so avanço é multo lento. Os alie-
mães lançam grandea massas contra as
nossas posições. Isto nos causa uma ln-
tensa alegria; pois. cada massa quo des-
trulmos representa mais um passo que da-
mus para a vlctorla.

Recebemos eom juiiilo os contra-ata-
qu?s, porque asf.tm podemos matar malt
allomães.

A situncf.o geral nos é favorável."
l'erguntei-lhe sl era exaeto quo os alie-

mães haviam enviado para a frenlo bri-
tanniça mocos de lü annos de edade, re-
cebendo esta resposta:

"Sim, o tambom de mono.; edndo."

A CAMPANHA DA FRANÇA
PARIS, iíj -- A inacção do in iiiii:

go, que nenhum esforço tentou, no
sentido de reconquistar as posições
que os francezes lhe tomaram entre
Hardecourt e o rio, é provavelmenteimposta pela necessidade que tem o
adversário ile reconstituir as unida-
cies em cheque c dizimadas.

Os contra-ataques que oppõe á
progressão gaulèzã, nu sector do
Somitie, são effectivanientc e gra-dualniciite mais espaçados.

lista acalmia permitte aos france*¦/.cs organizar immediatamentc o ter*
reno conquistado com obras de defe**a e preparar novas pressões,

Os inglezes, sustentados pelo fo*
go de uma artilharia formidável,
conseguiram, após uma lueta tenaz,
reconquistar e assenhorear-se dos
elementos de trincheiras, onde os ai-
lemães tinham tomado pé no domin-
go ultimo, proseguindo mesmo no
avanço, além dessas posições.

O "Petit Parisien" diz que os in-
glezes tomaram a herdade de Mou-
quet, no alto do planalto de Thiepval,
ultimo observatório do inimigo sobre
as linhas britanuicas.

Continua a affirmar-se a efficacia
das operações de detalhes dos fran-
rezes, no sector de Verdun.

No lio oriental da íoera
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A LIVRARIA FRANCISCO ALVES
Mudou-se para .»
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NA FRENTE FRANCEZA
PARIS, 1(5 — O comunicado offi-

ciai de hoje, de manhã, diz que, ao
sul do Somme e á margem direita
do Meuse, se regista vivo canhoneio.

Nada houve de notável nos outroí
pontos.

NAS LINHAS INGLEZAS
LONDRES, 16 — O comtmmica-

do offieial do War Office refere que sc
regista o costumado bombardeio ern
diííerentes pontos da' frente ingleza,
continuando a situação inalterada.

ESCARAMUÇAS DE INEANTAllíA
LONDRES, 18 — Têm-se dado peque-

nns escaramuças entre as nossas e i.s In-
fantarias inimigas, nas vizinlianijas de l'o-
Kléres, onde consolidámos ns nossas li-
nhas.
OS CONTRA-ATAQUES ALLEMi.ES NA

i.KOIÃO DE VAUX
1'AUIS, 10 — Ao longo de toda n linha

da frente franceza nada houve de impor-
tante.'

Os allemães contra-atacaram violenta-
mento as novas linhas francezas, tomadas
na noite de anto-hontem para hontem, na
encruzilhada dos caminhos de Fleury a
Vaux. porém foram repellidos com gran-
des perdas.

Os francezes mantém todo o terreno
conquistado.
OPERAÇÕES DE DETALHE

NA FRANÇA
PARIS, 10 — A noite correu calma na

maior parto da linha de frente.
Na Cliampagne, na região de Taliure,

o na Argonno, na dlrecção do La liava-
Kée, as nossas forças dispersaram pntru-
lhas inimigas.

Asáignaloú-ée um animado bombardeio
nos sectores de Thiaumont, Fleury, Vaux
o Chapltro.

Alguns aeroplanos germânicos bombar-
doaram a praça de Belfort, onde luinja-
ram varias bombas.

As explosões não causaram nenhuma
vlctima.

CHEGADA i>0 KAISEK A'S LINHAS
ALLE3IAS NA RÚSSIA

NOVA YORK, 16 — Um radiogramma
le Berlim informa quo o kaiser chegou
is linhas de fronte allemãs na Itussla.

Parece que o imperador ('uilliermo se
encontra em Kovel.
O AVANÇO DOK RUSSOS NA OALICIA

E OS COMMUNICADOS AUSTRIA-
COS

LONDRES, 10 — Um eoinumnieado of-
riclal publicado hontem á tarde em Ber-
lim diz que o general Hindenburg está
contendo os russos que atacam Luiz Clra-
bc-rca, ao sul do rio Brody.

O communicado austríaco de hontem
'.ambem confessa que os russos reoccupu-
ram as posições austríacas ao sul de Tar-
taroff o Vnrokulto, acerescentando:

"'Recha.ssãmos seis ataques levados a
effetto em massas cerradas, a oeste da
Monasterzysca".

Essas noticias são velhas e aqui ja. co-
-.hecidas através dos communicados rua-
sos, de dois dias atras.

O estado-maior austríaco retarda as no-
ticius do tres o quatro dias, afim de pro-
vocar confusão entre as pessoas que não
acompanham as operações com o mappa
deante de si.

Ha tres dias que os russos pas.-aram
além do Monasterzysca, encontrando-so,
desdo segunda-feira, nas margens do Zlo-
ta-Llpn.

A occupaçao pelos russos do .Tablont-
tza, permitte aos exércitos do czar o avan-
co sobre as planícies húngaras.

Os russos fizeram ali muitos prisionel*
ros.
PROEZAS DE UM CAPITÃO AVIADOR

LONDRES, 16 — Os jornaes russos fa-
zem grandes elogios ao capilã-o aviador
Kruten, quo já derrubou, relativamente
em pouco tompo, mais do dez "tauben",

O capitão Kruten derrubou hontem um
outro apparelho allemão em NesvIJ.

Esse offieial usa uma tactlca inteira-
mente nova para atacar o inimigo, e o
seu methodo tem-lho dado os melhores
resultados.

OS SUCCESSOS DOS RUSSOS
PETROGRAD, 16 — Capturámos aa ai-

turas a oeste de Vorokhta e Ardzemoy,
na cordilheira dos Carpathos.

Os austríacos, nas regiões de Norckta e
Delatyn, retiram-se na dlrecção de oeste,

No período da actual offensiva, coir.-
prehendldo entro 4 de junho e 12 de agos-
to corrente, os exercites do general Bru*
.illoff capturaram 7.767 officiaes, 350.8*15
soldados, 405 canhões, 1.326 motralhado-
ras, 33S lunça-bombas, além de 202 vo-
hiculos conduetores de pólvora,

AS VANTAGENS DOS RUSSOS
PETROGRAD, 16 — Na região ao sul

da cidade de Brzezany, as nossas tropas
acouparam vários pontos, na margem oes-
te do Zlpta-Lipa.

O inimigo recomeçou os seus contra*
ataques para deter-rioa entre o Zlota-Ll-
pa e o Dniester.

As nossas columnas fizeram progressos-.ipesar da resistência encarniçada do ad-
veísarló.

No rio Bystrltza, as nossas forçua oe-
cuparam Solotvina e Criava.

Na cordilheira dos Carpathos, na dlrec-
Cão de Kirlibaba e da montanha Oapul,
fracassaram as tentativa.", do Inimigo no
sentido de retomar a offensiva.
OS RUSSOS TOMAM DIAS POSIÇÕES

PETROGRAD, 16 — (Offieial) — As
tropas russas tomaram Solotvina e Orla- ¦
r.a aos austríacos.

— ^m-_.i_»

iiilil IH
A LUCTA ENTKE OS ALLEMÃES E

OS ALLIADOS — OPEilAÇÔES DO
DIA 1*1

RIO, 16 (A) — A legàeáõ da Allema-
niia, em Petropolls, recebeu de Berlim,
¦. :•. Washington, os seguintes telegram-
mas offlclacs:

*'0 quartfl general communiea, em da-
ta do 14 — Frento oeste: A sudoeste da
estrada dc Thiepval a Poziéres, os ingle-
zes penetraram hontem de manhã nas
.mssiis trincheiras avançadas, numa ox-
tensão de. 700 metros. Foram expulsos,
durante a noite passada.

Kepelliinos as investidas inglezas em
frente o ao sul de Guillemont.com grandes
perdas para o inimigo.

Fracassaram egualmente dois ataques
muito fortes dos francezes, entre Maure-
pas e Hen.

Os francezes Investiram infructiíera-
mento ante-hontem, contra a aldeia de
Fleury o as posições que lhe ficam a
leste, e hontem, a noroeste de Thiaumont.

Em muitos outros pontos da frente,
houve pequenos mus vivos combates, cs-
peclalménte na região do canal de Ln
B.asséo e a noroeste de Kcims.

A leste de Bapauine, obrigámos um ao-
r- plano inglez a descer.

Começaram novos ataques do archl-
duque herdeiro no sector de iilorrow f)

* Koniuchy,

T~ ~_~_.
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Quinta~teii?a, 17 de agosto de

Legislativo
SENADO

reunião v>t io DE AGOSTO

Presidência «l«> sr. Cíiisiavo do Oocll)}*

A's irèzo horas, feita it chamada, veri-
fica-se a presença dos srs. Bento Bicudo,
Carlos do Campos, Gabriel ilo Rezende,
Gustavo d'' Oodoy, Joaquim Miguel; Lúlz
Flaquer, Aurollano ilo Gusmão o Albu-
querqúo Lins, Deixam Ao compareoiVr
com causa participada os srs. Dlno Buc
no, Pinto Ferraz, Fontes .lunior, Eduardo

íCantò, Ignaclo 1'uhOa, Jorgo Tlblrlçdj
Guimarães Júnior, Nogueira Martins o
Oscar do Almeida, e sem participação os
srs. Lacerda Franco, . Padua. Salles, For-
nando rrostos, pçreiru, do Queiroz; Luiz
Piza, iíorviilano do Freitas o Rodrigues
Alves.

Estando presentes apenas oito. srs. vc-
readores, 'deixam do,«cr lidas as actas da
sessão õ reuniões anteriores.

Não havendo numero legal, não ha ses-
são. Levanta-sc a .reunião, designada pu-
ra 17 n mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação do projectos, Indicações e
requerimentos,

CÂMARA

13.11 SESSÃO ORDINÁRIA EM 11!
DIO AGOSTO

Presidoncin iio si*. Almcldn Prado

A' lioni regimental, feita a chamada,
vfcrlflca-so a presença «los srs. Abelardo
Çesar, Cazeuilro da Rocha, Américo Ao
Campos, Azevedo Júnior, Arthur Whita-
hor, Ascaiilo Cerquéra, Claro Cosar. Eras-
mo de Assunipijílo, Guilherme Rubião,
Veiga Miranda, Mitchndo tediosa, Alcan-
tara Machado. Freitas Valle. Jos,'*; Ite-
berto, Tr.ájano Machado, Almeida Prado,
José Vicente. Julio Cardoso, Mario Tu-
vares, Olavo Guimarães, Paulo Nogueira,
Proeoplo da Carvalho. Raphael Prestos,
«Theophiio dc Andrade. Vicente Prado o
Carvalho Pinto; Deixam de cohiparecer
eom ou usa participada os srs. »Ufrcdo Uu-
mos, Anuindo «le Barros. Antônio Lobo,'Augusto Barreto, Corlolano do Amaral,
Dano RlbeÜ'0, Francisco Rodrc. 'Thomaz
*.io Carvalho o. Gabriel Junqueira, e sem
participação os srs. Accacio 1'iedudc. Sal-
lei Júnior. Ataliba Leonel, Gabriel Ro-
cha, João Martins, Joaquim Gomidc. pe-
reira dc Muitos, Rodrigues Alves, Julio
Prestes, Luurindo Minhoto, Campos 'Ver-

guelro, Rodrigues do Andrade, Fodí'0
Costa, l'linio de üodoy e YVIadiiniro do
Amaral.

Abre-se a sessão.
.'¦:

O Slt. 'i.o SECRETARIO 1*3 as itct__
tia sessão v reuniões anteriores, que são
postas tem'; discussão o sem debate api.ro-
vadas,

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

EXPEDIENTE

Officlo do sr. i.o secretario da Aâseni-
blêa Legisla'Iva do. Estado do Rio dò Ja
nelro, agradecendo a oomanüiiicaçãp de,

...ler sido eleita a mesa que deve. dirigir
«is. trabalhos doata Cai.naru. — Inteirada.

--.. idom 'An Câmara Municipal 'dc s; Pc*•dro, tnuisiiilttinii.) um abaixo assignado
om que os moradores do bairro do Roti-
ro; daquelle munlolplo, solicitam a orca-

ção de unia escola. -x- a* Çommissão de
Instvucção Publica'.

Telegruiiiniu dn deputado sr. Gabriel
.1 imquolra, coniinuiileanüo que. por mo-- livo de força maior-, deixará de compare-
co; ás sessões ainda durante algum tom-

•po, — Inteirada,
Idem do sr. tenente-coronel Sllvest!.*o

.Mato, membro dn commissãu de liniiU-j
do Brasil com o Urucuuy. agradecendo ua
fttfcnçõea que lhe foram dispensada;) pel.i
niCF-i dá Câmara. — Inteirada.

!¦'.' lii"o. e vai a liupriniir, o seguinte

PARECEU N. O, DE 191(1

A Çouimlssilo do Fazenda o Contai,
tendo tomado çonliocimpiito da exposição
transmittida ã Caniara pela Secretaria da
Agrie-.ilturn, na qual o sr, A. J. Doo:-,
«la firma "Tho A. J. Rec-t* Company", de
Horncll; Estado de New York. nos Esta;
«los Unidos, procura justificar o pedido
aó governo do umu subvenção para a¦jirypaguidii. do nosso eaC<5 nos EstadosUnidos e no CanadíS, do modo a pôr ter-
me ás suas falsificações o sueoodunoos, 6
do parecer que não. deve ser deferida a
pi-etençã») do proponente.Dlspensa-se a Conimbisão do uoonipa*
nhar o proponente, no desdobramento do
tou plano, sem duvida interessante e on-

Eenl.oso .masdo qual nom todas as pro-
missas e previsões são indiscutíveis, por.
quo para fundamento do seu parecer
bastam as seguintes razOos principaes;

1) — Para a propagulidu do café, cs
pecialmente para uma propaganda sub-
vencionuda com a avultada soinniu soll-
citada polo proponente, devem i-vldcnto-
mento ser procurados ou preferidos os
palzes onde o consumo desso artigo seja
diminuto ou quasi nullo e não aquelles
em quo o seu uso 6 habitual e Já se acha
dlffundldo c radicado, como C* o caso pro-cisanicnto com os Estados Unidos, o
maior mercado mundial da nossa prociosa rubiaeea.

2) — Foi- mais razoáveis que pareçam
lati suggestões do ppllcltjnariò quanto fls
vantagens do tornar o rctalhista mais In-
teressado uno aetiialinente na renda docafé ao consumidor, o (lado de barato quto plano proposto u.ja éfflcloii.o Hcsto
particular, não õ prudente que pnra ten.
Uil-o se prpsto o Fitado a. o.u-i-lgh* ç,,combater uma, or;;ani?i çiío çònimarolalque, som embargo dos defeitos iipi.>iity<jo:i,
assegura ao café brasileiro uma exporta-

, ,i;ão animal do cinco a, sois, milhões. mu.3' 'bu menos, do saeeas,' reivindicando páraiu Estados Unidos n ludisputada eatego-''ria «lc nossa maior cliente.
Subvencionai* uni Importador num poiaom quo existem lhriiíhveròs importado-

res que, lia longos annos, sustentam jcpnimerclo do rafo naquella oxtraqrdiua-
ria cifra, seria não sójiiento estabelecer
ulílit cxccpçào arbitraria o injusln. ramotambem correi* ó risco de afastui- do mer-cado, com grave prejuízo para nós, aqúòl.leu Importadores <,ue. a perspectiva, douma lucta dosegiial com nin concorrente
privilegiado fosse pouoo a pouco desinto-rossanilo dn negocio.

Estas razões de ordom (jçral não sen-do, na liypothcse, conio s.ío, invalidadas
ou compensadas por vantagens eápcciaesou extraordinárias, dictaram :i Coni.-nis-são o presc-nie parecer," (pie ellu respeito-
siimeiite offm-cco A esclarecida aprecia-
çfio da Caniai-a.

Sala das oom missões, 10 do agosto (1.1010. — Miiriõ Tavares', presidento; Eras-nm d(> Assnnipeãd, relator;
Prado. Vlcchlo

t

niufe-M do' no'oôrd'0 com a pa tonto do
Invenção, . é do parecer quo seJa.Hobr
assumi.io ouvido' oi governo pqrlntc-i'dio das Secretarias du Agricultura o
Fazenda, ás quaes serão remeti idas eó
da. petição.

Sala das oòmmtfjsOos da Cnmara,
Diqjiitadi.s, lfi do agosto do 1.910.

Mario Tavares, prosldento; Eillsino
AtíSlliniição, i-ele.lor; \rlcon(c Ti-udo.

PARECER N. II, DE ltfio

suu
O o
nío-

da
pias

do.

dc

Suo lidos, postos em discussão o appro-vadosj os parnoeros seguintes

PARE6ER N. 10. DE fUlfl

A. (Joiiiniissíío de Fazenda o Contas, pa-ra pronunpiar.-sò' a respeito <ia petiçãocm quo Bernardo MOrelll Hbllcita para si,
ou companhia quo organizar, isenção, pc-Io prazo dc cinco annos, do imposto do
exportação ou outro equivalento, para
iodo o café baixo quo exportar sob a fúr-
ma do labloides comprimidos, confeccio-

A.Coniniissão do Justiça; Constituição o
Fodoros, tendo om vista a petição cm quo
os sorvemos da Secretária do Intorlor so-
licitam a sua inclusão no quadro dos
fiinceionario.s publlcos, para o offollo do
coiiíi-lbnireni para 'ii Oalxa llenetloento
dos Funccionarlos Públicos, 6 do parecer
quo. sobr-i o ássumpto. seja ouvido o go-verno, p„r Intermédio' da, Secretaria 'do
tntfjrlor, 'envlando-se-llio c«»pla da allu-

in petição.
Sala, dn»; oonimlSBOes da Caniara, dos
iputados, Uí do agosto de 191(1.
>Tos('> Míiriliis*, prosldento; Josfi Rolicr-

relator; .lulii» prostes; Alcuntnm Ma-
uniu.

¦1 O tilt. FREITAS VALLE — Sr. .presi-
dente, o missò oolloga sr.. Alfredo' Rumos
pediu-mo comninnlciii' n, v. exc. o á casa
quo, por motivo do molesfiii, deixará do
comparecer ás sossijos duranto alguns
dia..,

. .11 SH. RRESIDEATO — Cons.lará da
UCta ;i oieiiiimnieiição do nobro deputado,

i» nosso collegn sr. Augusto Barreto
comr.iiiiilea que, por motivo Justo, deixa
do comparecer ,1 presunto sessão. 

'

O SR. MARIO TAVARES — .Sr. presl
donti», em 1905, o Senado paulista ouviu
dos lábios venerandos; do- oiiilnc-nto patri-
cio conselheiro Duarte do Azevedo a .iux-
lifii-aoão lapidar dns mjodiflcaçües Ofíero-
cldas ú lei n. IC, do 1.01.

Si esso trabalho do Congresso Consti-
tiilnte do S. Paulo, longo de reilee.th* du-
vidas ç inçertozas, no .inicio do posso re-
gim.oii politico, constituiu um luomimen-
to do sabor legislativo, a lei n. 1.03S,.quc,
na eloqüente apreciaçá.p do insigno AIniei-
da Nogueira, foi a coniproheiisãy exacta
dos princípios do direito publico appli-
cados ao munioipio, crystallizou as i-léas
o as aspirações do quasi tluas,.décadas de
Vida republicana. ...- '

O ex-mlnlstro do Impei-lo, juriseonsulto
o parlamentar, a cuja memória rendo,
nesta hora, o tributo da minha saudado,
lembrou varias fcléas avançadas, o,, além
do voto unlnomliial para a escolha do vé-
readores, voto hojo .adoptadq mi escruti-
liio do' .Uo turno das olelçõoi! munlcipaes
e estaduacs, prcoecupou-so vivamento com
a discriminação das funeções executivas
o legislativas da Cnmara.

Tlvcnió.-', assim, córpoMfioadò na lei o
principio, c-nlão vencedor, Aa divisão do
poderes, o o prefeito oom uma nova In-
vesiidura, emergindo directámcllte da eu-
eolha popular.

A' Camnra, dizia á loi, euinpeto legis-
lar, e ao prefeito, as funeções do exoeti-
tor das leis.

A passagem trltilnphal peln foiigros-
so desso prójeetu, quo fol depois a lei n
l.OKS, não fazia prever a sua modiflou-
ção no anno seguinte,' Vozes autorizadas so elevaram entro-
tanto c, na sessão legislativa iniinedíuta.
a lei n. 1.103 restringiu aos município*»
da eapitiíl, Santos o Campinas a esco-
lha dirceta do prefeito.

A esse tempo, desenvolvendo as mea-
mas idéus de hoje, o humildo orador que
vai abusando da attenção da casa dizia,
como consta dos Annaes de 1907: (I.i;)"Carneiro Maia, profk-ioiite tratádlsta
nacional, estudando a administração Io-
bal, aspirava cm 1SS3, para os municípios,
um poder executivo independente; disíin-
cto, eleito directamente o por tempo du-
terminado, pedia a individualizaçâo da
ixeoução, para que so accentuasse a res-'
ponsâbUidiido do cxcçutanto.

Mais tardo, em 1905, o meslfc de nós
todos, conselheiro Puartf; de Azevedo.,
apresentava o projecto quo foi, dopois
convertido cm lei. n. 1.038, .adv.oguirflo
conr todo ò calor da. sua «.xperlcncln, c
dessa mocidade espiritual,' sua insepara-
vel, a separação dos poderes munlcipaes.

, Eleito por maioria absoluta do volos,
eerla realmente o prefeito o legitimo rc-
presentante do circulo que q elegesse.
Kram mesmo, essas origens diversas dc
poderes quo constituíam, na phrase do
saudoso e oniineuto sOc-iologd sr. Faulo
Egydio; o traço difft-renclal. do notável
ássumpto então debatido cm relação A lei
vigente."

Depoin, sr. presidente, a lei n, 1.211, do
1910, revogou por sua voz a lcl n. 1.103,
e tambem os prefeitos da capital, Santoa
e Campinas passaram a sor eleitos un-
nualmcnto dentro os vereadores,

Um triennio transcorrido a mais con-
¦venceu, a seguir, o Coníírcsso da vanta-'gem do offerecer maior estabilidade ao.
executivo municipal, flofphdlindorò du
«.'ontingonoia do enfrentar possíveis inalo-
rias oceasionaes.

Foi entaò promulgada a. lei n. 1,392, de
1913, quo dilatou o mandato do preíeltç
da capital para tres annos;

, Voltámos assim dc faeto uo pensamento
do legislador de 1900 e sé o fizemos na
consonância da pratica legislativa do fí.
Paulo, depois das demonstrações rcaul-
(antes das leis vigentes,

E' ainda essa orientação prudente qua
aqui encontramos e na qual devemos por-
sevórar; que nos aconselha o eompleineu-
to necessário a lei 1.392, o que vou ter a
honra de enviar á mesa.

Pela leitura do seu contexto, a Cama-
ra verificará, que não contém novidade,
em relaijSo ás até hoje votadas. Resta-
beleco a eleição directa do prefeito da
eapltal, eonservando-lho o mandato por
tres annos.

Do parto a controvérsia doutrinaria en-
tre os que defendem a oxistonela do's po-
deres govornujiientaes do município, o
legislativo e o executivo, o as opiniões
contrarias; respeitadas as opiniões quo
levaram o Congresso do Estado de S.
Faulo a determinar quo a. escolha do ve-
readores um todos os municípios fosse
feita pelas respectivas câmaras, insta o
problema na capital, de ejEcppcionallssl-
uia posição, por um romedlo, que C do
nessa alçada.

Ao apresentar a lei n. 1.39'., o seu il-
lustro autor dizia uo Congresso quo a
gestão do serviços imporíamos reclamava
uma noção uniforme, por uni prazo mais
lüi-go, por parte di» executivo municipal.

Tinha razão o sr. Fontes Júnior, a es-
so tempo, brilhante 'ieader" desta casa,
S. Paulo, sr. presidente, graças a desi-
gnlos providc-nclaes, á fei-aoidade do sau
sijlo, fi, enflbi-atui-a o á operosidade «lc
sous filhos, . á. orientação superior dos
guias máximos do seu progresso, tom, na
sua capital, incessante no progredir sem
termos, um espelho da sua ,aoção lutou-
sao vigorosa. Aqui, ondo os capitães alie*
nlgenas aportam confiantes, onde o com-
merolo se desdobra, dia á dia, multlfor*
inc, onde a industria multiplica suas cha-
mines, procurando consagrar o futuro
centro Industrial do Brasil — defronta-
mos com uma excepção do organismo ge-
ral no Estado.

Nesto município, como em nenhum ou-
tro, dos sous, co-ifiiiãos, o volume do tra*-
biilhos, a receita o a somma de suas des-
pesas, são impressionantes ao primeiro
exame.

W do ceroa do 12.000:000$000 a re-
eeita ordinária desta municipalidade o at-
tingem a essa cifra respoituvel, as dos-
pesas com os serviços munlcipaes.

Póuoos Estudos brasileiros tém arrocá*
ilação superior á sua e muitos são os que
não conseguem attingil-a.

Pois Dum, sr. presidente, o estudo dos
requerimentos quo se contam por conte-
nas, a responsabilidade na arrecadação,
fiscalização e appllcação dos dinheiros
públicos, os problemas que se repetem
dia a dia, reclamando solução, porque so
referem ú habitação, conforto-e á hygle-
nt- dos niunicipes; a vigilância indispensa-
vel, em juízo o fura dello, pela defesa dos
múltiplos Interesses do município; a
acção previdente e providente do udmi-
nlatrador deante do desdobramento da
cidade, quo vai integrando no seu pori-nietro, pela expansão assombrosa, os
bairros mais afastado.?;, os serviços rela-'

tlvos ao emliellozanionto, au calçamento,
a ;ounsli-ucções a ás (lonoorrenoi-is publl-¦cas, o, a Imlu, muls, o fautjo do ser o pre-
Culto o represou lauto natural du muni-
olplo, nas suas relações com os demais
poderes dq Estado, — reclamam do exe-
cutivo ..municipal uma iteoão cffectlva o
coiisiuiiie, quesu nao reparta coni outros
dcvnros.

Ondo u possibilidade dc oxercor o pro-
feito om Si Paulo (iHi.fnneçõos do Veroa-
dor, discutindo ou tnmsomento estudando
a.s questões um debate, si 0 faoto sor «ma-
sl impossívol a sua cómparoucla fls ses-
sõcsí Ilu. tres annos rdglplran» im aoliri
dos trabalhos da Camitra ,u presença do
digníssimo profelto, o, uo emtanto, hu tres
annos u sua palavra, liicoiitc-slavelinciilo
desvelada pelo Interesse municipal, sabia-
moulõ defensora dou créditos o do pro-
grosso do município, não poudo ser ouvi-
da tm rolação a qualquer ássumpto om
discussão',

E' porque, sr. prosídonle, om S. 1'aulo
A Caniara'- devo caber o trabalho do, lcgls-
lar o ao prefeito não sobra tempo paracolluborai* na confecção d.-ui leis.

O r.hiedlo'; como ou dizin, está no mou
projeito, quei nfio contém novidade além
da preqceuptfção do fazer com que o fim
dq. inaiiduto do prefulto uoiiicida- seíiipro
com o lèrino do mandato du, Õuni.iirá com
ollo eleita. Dispõe sobro o tempodo nian-
dalo, pivuccupa-so com as providencias
relativas '.-aos casoa do vaga o do Impedi-,
mento do prefeito, sem esquecei- as pru-
vldoncliis. r.iafivas A apiiraçno, refconhò-
cimento^ c respectiva pósi/o do ek-ltb.: Nilo jíai-lilho, sr. -in-esldénto. dos receios,
do quantos so preoccupaln coni" as polis!-
Veis divergências quo o, .novo processo pou-sa trazer entre o executivo municipal «• n
Câmara; Não resultam do urodo do. ;n-
vcstlãlira o sim do tonipcr'anicutò;'do cada
um us possíveis divergência*! elitrti os ele!-
tos.

. Eram essas mesmas as nossas pala-
vras eíil 1907, ao ser debatido o ássumpto
hestò, cisa, o a prova ovidciite de quanio
venlio u/rii-niitiido. resulta- do cxáiiio do
triennlo .rxpli-ante, (lui-antc .0 qual tem
sido do Incontestável oordlnlidado a accão
harmônica; effi.lentó; om torno dos pro-
bleiuuij munlcipaes e sua execução, entro

prefeito p a Câmara Municipal.
O sr. Alcântara Machado — Apoiado.
O si*. Mario Tavares — Sr. presidente,

mio sô do município, baso dos governos
livrou, na sentença exaota de La Orasse*
rie; do munlolplo, crençilo sabida directa-
menlo das mãos. do Deus, .como escrevera
Tiicquovlllu; do município quo 6 para as
UbordádcM publicas o primeiro ensaio,
como a escola, o estagio inlcl&l para, o.
cunhoclinento das- sclorioiás, — mas do
município quo é a capital do S..-Paulo,
sedo do sou governo, centro de attracç5o
0 dp convorgeneia, de esforços, de lnlclll-
gcnela' o do actividades de nacionaes c
do extraugeiros, trata o projecto que vaicu espero — ser aperfoiçoado pela col-
taboração brllhanto da Câmara, afim ds
ser alinhado ontro on decretos legislativos
do Estado.

Vozes — Muito bom! Multo bem!
(O orador é' felicitado).

Vai A mesa, é lido, Julgado objecto do
deliberação, o vai a imprimir, afim do sei*
incluído na ordem das trabalhos, o so-
gulnte •

PROJECTO X. I, DE llll.

O Congresso Legislativo do Estado do
S. Paulo decreta:

Art. l.o — No município da capital, o'
[prefeito será eleito por suffragio dlrecto
o maioria relativa dc votos, na mesma
oocasISo em que fôr eleita a Câmara Mu-
nlcipal.

I'araP-.ru.pho único — u mandalo do pre-
feito durará, tr.os annos.

Art, 2.0 — Nq: caso do vaga antes do dois
annos a.con.lar da constjtubjão da Cama-
ra, proi-edcr-se-ã a nova eleição o o elei-
to completara.' o tempo de mandato que
faltava iio substituto.

Paragra.pho único.— .Verificada' a vaga
depois..dc completados dois annos, será
a mesma., preenchida, até'uo, fim do triçn-
liio, pelo vice-prefeito.

• Art, 3.0-—Ü prefeito poderá assistir Ae
sossOes da. Câmara, isem direito do voto,
prestar verbalmente as IntownaçBes quo
lhe, forem pedidas o tomar,parto noa dls-
etissõe*». ;

Art. 4,o — O reconhecimento do prefel-
to snrá feJcc» pela .Câmara, logo .aptjg u.
verificação .do poderes do seus membros
o por maioria i(o votos do vereadores, om
numero suffielcntc pura a Câmara func-
clonar. ''

Art. ti.o — O prefeito prestará compro-
misso perante a Camnra e, si esta não
so reunir, pc-ranto o juiz do direito da pri*
meira vara civel da capital.

Paragraplio unlco -^ Em suas faltas e
impedimentos, o prefeito será substituído
pelo vice-prefeito, eleito aiinualmcntc pc-
la Câmara, doutro os veroadores.

Art. O.o — São clogivcls para o cargo
do prefeito os eleitores do município da
capital e quo nello tenham ao monos um
anno do domicilio.

Art. 7,o — Esta lei entrará om vigor
na data dc sua publicação no "Diário Of-
flclal";

Art. S.o — Revogam-se as disposições
em contrario,

! Saia das, sessões, IG de agosto do 191*1.
Mario Tavares.

O SR. VERIA MIRANDA — Sr. presl-
dento, o art. 103,0 do nosso regimento dls-
põe. o seguinte: (LC) "O projecto ou In-
dicação sobro que a çommissão não dor
parecer dentro do oito dias, poderá on-
trai* na ordom dos trabalhos, sl ass.im fúr
requerido por algum doputado e resolvi-
do pela Câmara."

Ora, sr. presidente, a 27 de Julho proxl-
mo passado tive a honra do enviar á mo-
«a um projecto de resolução dispondo so-
bro a modificação do serviço da apanha-
i.',onto dos nossos debates o .publicação
dos Annaes, rnodifica«jão essa qut*, sem
sacrificar os trabalhos, redundaria, entre-
tanto, para os cofres do Estado, cm uma
economia dc cineoenla por cento sobro os
preços vigentes. ...

No dia seguinte, o nosso illust.e, e aea>
tadissimo Joiider apresentou uma lndioa-
ção cqngenero que, longe do vir collidir
com a níiuha, veiu, pelo contrario, oom-
pletal-a. S. oxc. bem o frisou, por unia
fôrma a que não posso doixar do manlfoB-
tur-nio reconhecido, nas palavras seguiu-
tos: CI.fi).

"Hontom, foi :iprcs"ntado nesta casa,
pelo distineto representante do lO.o dis-
triotó, sr. Veiga .Miranda, um projecto
quo co relaciona com a materiu, da indl-
cação ano acabei do ler. Esso trabalho,
porém, cogita da creacão do uni corpo
lo tachygraplios, e exige,' j.olus relações
do direito dello decorrentes, entro o Es-
tado o ossos novos funccionarlos, examo
c estudo demorado da Commissfio a cujo
esclarecimento fol sujeito, As nossas ses-
sões, ontietunto, estão abertas ha muitos
dias, e, provavelmente, funce.ionarão ain-
da muitos dias, antes da decisão final do
rpferiâs projecto."

Com estas inequívocas ponderações, cn-
viuva b, cxe..,á mesa uma indicação, con-
for:ndu-!lie a attribuiíjão do oonlractar o
serviço tachygrapJilco. Fleou, porém, hem
claro, sr, presldento, quo s, e.xc, assim pro-
codia devido á slluaçüo, quo era anômala,
cslandq abortas e funucionandp as nossas
bossCos o devendo prosegulr ainda Dor
multou dias antes da decisão do meu lin-.
mlldc o, Innoconto projocto,

De. tudo isso so doprebende forçosa-
mente, c ninguém podo deixar dc assim
concluir, quo se tratava do uma medida
provisória, bastante para acautclar lnte-
tosses das duos partes, emquantq, repito,
não fosso possível A Caniara deliberar so-
bre o nssuinpto. JO. aquillo de quo fui in-
formado é .de quo sorla assignado um con-
tracto, a vigorar até 31 do dezembro pro-
ximo futuro.

Pareceu-mo do. alguma fôrma dilatado
esto prazo paru o estudo e discussão do
um projecto insignificante, que seria apo»
nas" objecto üo deliberação desta casa, sem
precisar ir ao Senado e, muito menos, 6
tiuneção presidencial.

Entretanto, resignei-mo e puz-me a es-
perar o parecer da benemérita o lllustre
Çommissão do Policia, a quo fflra affecto
o meu projeeio de resolução. Vfio-se, no
emtanto, passando os dias, «r. presiden-
to, e eu receio que trabalhos-do outra or-
dem venham exigir a attenção dosta Illus-
ro Câmara, fazendo relegar para um

longínquo plano do inferioridade aquelie
a auo mo .refiro; o desejaria, sr, prosld.cn-

!«', aproveitar osln. phoso do : oolosldado
(perdilem-ijío oh iU.ustèes .ipllegus) eni
quo nos afiliamos, para resolver definiu-'.-aniento esla questão iliiniiscula, quo, pn-Irctunln, parece tor tido o condão de pro-
Juzlr, intra o extra muros, uma insólita
Hensação o.até provocar, _ob a ferina, dc
um cômico lioycollogc, a amu'o o o dos-
peito do certa"Imprensa graduada, quo Vi-
vo a pregar medidas de economia o que
(.'iilrotiinto pareço ior-so dnsgoMado oxtra-
ordinariamente com aquolla por mim pro-
1'OStll,

Tudo isso, sr. presidente, inc desvane-
ce o anima, consolo oomo mo acho do quo
propague o interesso do Filado o a boa-
appllcação dos recursos quo sáom do cs-
forço, do suor o até, do sacrifício dos con-
tribulíilcs.

E' por isso que, baseado no art, 103
do Reglinoiíto, tenho a honra do enviar
á mesa um requerimento" pedindo quo
seja dado para a discussão no plenário,
com ou sem parecer da eonimlssfio, o
meu humildo projecto de l'0SolU«.„".,

(Multo bom;) •'-'.¦.'

Yui á mesa,'
nõo, o segulnto

é Tido o posto etn dlscUB-

REQUEItlME.STO

Roqueiro quo, do accõrdo, com' o art.
103 <('o roglnleiilo.íKOjn. drfdn para a or-
dom dos • trabalhos' o projecto du resolu-
ção, ii. I, do'-191C, quo tlvo a honra de
ouvi-ir A mesa a 27 do julho, próximo
findo. ¦

Snl.a das sessões, '10 do agosto do 191(1.
— Veiga Mli-nndn,

O SU. MAltlo TAVARES — Sr. pre-
slilente, acredit. que o requerimento, quo
acaba, desr-r - fundamentado polo nosso
distineto «Jolloga, não traduz sinfio a'pre-
oecupação do fazei- um appello á úlsdn-,
étii Çommissão do' Policia da Cániarh, om
relação, á matéria quP foi objecto da. sua
brilhante exposição.' , ¦

Essa CómmissáO, ; do 'quo fuz pnrte a
m.tfsa,"íiím merecido, c continuará a mo-,
recor do 'toda a Caniara as homenagens
devidas á solicitude com quo defende a
interesso publico, èsso mesmo Interesso
quo está tondo,..

O sr. Vclfrn Miranda— Sou o primeiro
a render á' mesa as homenagens mereci-
dus.

O sr. Mnrlo Tavares — ... com lou-
vores do todos nos, na palavra eloquento.
do orador quo acabou de falar, defensor
ostrentio o tfio brilhante. '

A Çommissão dc Policia, certamente,
nu. orientação dada'ao assümpto, preoo-
cupou-so. ao asslgnar o contracto a que
s, oxc. so referiu o pelo tempo a que allu-
dlu, com a impossibilidade do Contractar
serviços dessa monta e natureza poi- meia
«luzia do dia.»,

Ella, entretanto, não se manifestou
ainda, nom a Câmara deliberou, sobro o
projecto apresentado pelo nosso lllustre
collega, o dis'!:i'oto representante do 10.o
districto. -

O sr. Veiga "Miranda •— Muito obrl-
gado.

O Hi*. Mnrlo Tavares — Assim sendo,
tornado bem claro* o intuito quo mo pa-
roceu deduzlr-sa dna expressões do lilu»-
tre deputado, tato é, do ser sua preoceu-
pação inzer um appello 0. Çommissão do
Policia, para quo o ássumpto soja dlscu-
tido opportunaiiiente, •venho; por minha
vez, appollar para O nobro deputado, para
que retiro da discussão o requerimento
que acaba do apresentar, vlsl o como sous
intuitos serão alcançado» sem a votação
do mosmo.

(Multo bem,)

O SR. VEIGA MUliVNDA — Sr. pre-
sldento, attendo, com o majciino prazer,
ao pedido que acaba do fazer-me o nobre"Ieader", o retiro o meu requerimento,
sem prejuízo dos trairiltes uormaes do meu
projecto, declarando .qup Jamais tive o
Intuito de molindrar a mesa, u que sou do
todos os deputados aquelie talvez que te-
nha ua mais alta conta o :seií acondrado
o nobllissimo -patriotismo. •

(Muito liem.) *.»»;•

A_€ÁB.fié
Movinionto do dia 16 de agosto do

Matadouro Municipal:
Foram abatidos; i leitão, io; bo-

vinqs, in suínos, 23 ovino*s e «jvi-
tel los.

Foram iniitili/.ailos: 6 •siiillos»; 1.!
pulmões e 2 intestinos delgados de
bovinos; :t..t puliHôcs, 2 figados e 2
intestinos delgados do suinos; 7 pul-
mões, I ligado e 1 intestino delgadfJ
de ovinos.

Observações —- Foram inutiliza*
dos 6 suinos, pot* cystiçerciis;

Emblema do carimbo: "Andori-
nha".

 No matadouro de Jlarrctos
foram abatidos: 110 bovinos, 20 sui-
nos, 3 ovinos e 7 vitellos.

Emblema: "Sol".'
. .—— No .matadouro .dc Osasco £0-
ram abatidos: 7j bovinos e 29 sui-
nos., •-. . . - , -

 PrSços correntes da ' carne,
em kilos, uo Tciidal:

Bovinos, .'jS.ux) a $450; suinos, $1)00
n 1$; vitellos, $600 a $800; ovinos,
S60Ò a SiSoo; caprinos, i$500;'e lei-
teõs, .iíj>5PÒ,

Consultada, a. cosa ÍVoncedo a rotirada
do rcquorlnipnto do sr^.yclga Miranda.

,;' .' "> ¦'¦' -, i <•!•,.-. :;«Passa-so fl. .

ÓRREMDO DIA Í; •

Entra cni.'2.a, discussão o . .'

P1Í0W5OÍO x. a, UE 1»__

autorizando o governo a mandar con-
strulr uni edlíicio para cadeia e fórum,
na sede do inunlclpiO do Campos Novos
do Paranupancma.

Ningucni pedindo a palavra, é encerj-a-
da a discussão.

E' posto a votos o projecto, artigo por
artigo, c approvado.

Nada inata liavondo a tratar, lcvanta-so
a sessão, designada para 17 a seguinte

ORDTTM DO DIA

l.a disouasão do projecto n. 3, destn
anno, revertendo á municipalidade da fí.
Paulo o Imposto predial urbano, o idando
outras providencias.

SaV •¦/^^àm\%\
MMifÈ$ JP^OT\

Ini^^rfWmj

li^^__L
"^m\l

Emulsão de Scott
Min contem drogas nociva*.
Mão contem óleo adulterado
Não contem aícool

Mais sim contem, todos
os elementos necessários
para dar saúde e robustez

Chronica Social
ANIVERSÁRIOS
A geiitilíssíma senhorita Maria

L)'dia de Campos, prendada (ilha do
nosso querido director sr. dr. Carlos
dc Campos, senador estadual e mem-
bro da Çommissão Directora. festeja
hoje a siia data íiatalíciâ.

Por esse jubiloso motivo, a gra-
ciosa antiiversariante, que conta com
a3 sympathias e os carinhos-de imiti-
meras amigtiinhas, receberá lioje,
numa effusão dc encantadora alegria,
muitas flores, com intitinieros votos
de felicidades.

* *
.Fazem annos hoje:
O menino Alfredo, filho do sr. dr.

Alfredo Ferreira dos Santos, digno
chefe do districto telúgrnpliico de S.
Paulo;

a senhorita Esther, alumna da lis-
cola Normal, c filha do sr. major
Carlos Corrêa de Toledo, official do
Registo Civil dc Villa Mariana;

a sra, d. Magdalena Vieira, esposa
do sr. João T.ucio Vieira;

a sra. d.'Maria Martins, esposa do
cirurgiáo-deulista sr. Julio, Martins
Netto; . .

a sra. d. I tortciicia

GUARANY-CLUB
.._-.

Depois du uniunhã o Ouarany-Club rea-fizuríi. nu Salilo l.ji'.-i. mais um dos sou.?-ítti-alientes saraiis dramatlco-dancanto»,' ò
qual promette grande brilhantismo,

EOSPEDES E VIAJANTES
llegressou lionteni do Rio o sr. Raul

Apoealypso, bacharelando pela Pneuldndfl
de Direito de K. Paulo,

Regressaram hontom para Jaliu* os urn.
.Tpsú Luiz Ferreira e Quintino N.-u-ilv, re-
apeollvamcnte ajudante habilitado- iio i.o
tabellião e sub-otflcl.-il do registo geral do
hypblhecas daquella cidade.

NECROLOGÍA

de Sil
dr. Eiièciiío

Franco,
Alberto

ls p vis'•¦•- i rm Mb

-«.V-

Festival infantil
VMA, l'KS'1'A DIS Bl_Nl.riCi:NClA

NO 'XR1.VNON

: Reállzar-BO-â. sabbado próximo, no
Trlanon, o amplo salilo do Belvedere da
Avenida, uma feuta infantil em Ijonoflclo
da Cruz 'Vernielha Jnglczu. Esto 1'estlval,
quo prpmotto ser brilhante o que constará
de «lituiias cot» distribuição de prêmios, o
do outros divertimentos, fol promovido
pelo sr. cônsul da Inglaterra o sua espo-
ea, exma. sra. d. Cí F.alconcr Atlee.

chronica"^
1ELM0SA

O DIA
: A Egreja Catholica coinmcmora bojo
H. Mamedci, martyr.

.íamede, filho de um pastor do Casa-
rCo, na Cupadocia, unia a piedade á
pubrozà, e coroou por um glorioso mar-
tyrlo, uma vida do sofírimentos c priva-
„.«JSi
, As suas virtudes foram celebradas por
Aoin grande**, doutores da lSgreJa S. Ha-
Blllo o S, ürogorlo do Nazianzeno.

Esto ultimo.conta quo em sua Juvontu-
de, Jullano o Apóstata c seu irmíto Galio
eniprelienderaip. a cdifica«jão do nina
t-greja sobro o túmulo de S. Mamede, pb-
rC*iii, apôs muitos esforços, para edlflcar-
se os fundamentos da parte que competia
a Jullano, fol necessário renunciar a em-
prosa,'

J^SÍÁ «IS N. S, DA SAÜDE
Roalizou-so anlo-liontom a festividade

do N. S. da Saúde dos padres regoletlos,
que foram Inoançavels para que a festa
tivesse o maior brilhantismo.
, Nesso dia foram inaugurados, naquella
egreja, os quadros do Vla-Bacra, cuja fal-
ta, de ha! multo se fazia sentir;

A festa, quo fol precedleía de trlduo,
obedeceu ao seguinte programma*.

Dia 15, fts 7 horas, missa e conimu-
nhilo; fls S horas e meia, missa cantada;
ás 10 lioras, as meninas do catecismo do-
ram entrada, nu «igreja levando os qua-
dros da Via-Saorai que, depois de bentos,
foram collocados pelo revmo. padro Cas-
tro. B. revmn., fiz uma bHfhaütc alio-
cu(;ão, allusiva ao aoto. Envsegtilda, liou-
vo leilão de premlnf, sendo -a festa abri-
lhantada por umu, banda do musica.

O sr. dr. Kloy Chaves, titular da pasta
dc, Jusiiija o da Segurança Publica, uub-
ínetleu liontom A asslgnatura do sr, pra-,
sidente do Estado o decreto que approvou
lis ihstrúcçfc-K fixando us i-égrasí regula-,
doras das iiromocdes eni' qualquer! flflv-
peraijad da Fo(*«n l*iibllca.

I Damos a seguir,' na integra, as referi-
<las instrucijões:' 1'ara u effeito dns disposições dos ai*-'
|tigos 10 a 11 da lei n. R'4*l, de 27 da
idt-zeinbro du 1910. ficam tefapclecjdaa aa
seguintes regras reguladoras dns promo-
i;8es cm qualquer corporação da Forca
Publica:

O tempo do serviço será provado com
u, respectiva íó dc. officlo.-

A aptidfto physica serft. provada peran-
to examo da Junta medica do Corpo d'.»
f*audo da Força Publica.

A aptldtlo technica serfi provada cm
exame pratico da arma respectiva peran-
to uma comuilssão composta do um te-
nente-coronol e mais quatro membros dc
pesti) superior ao do candidato, todos es-
colhidos pelo coininandanlo geral.

O comportamento será provado pela :'ú
du offieio, corroborada i»clo juizo pessoal
do respectivo conimandante, o qual si
manifestara sobre o merecimento do cau-
didato, buscado' nos requisitos seguintes:

a) Capacidade' de convmaiido; b) su-
bordlnaçüo; <:) moralidade Irreprelíonsl-
iel; d) valor; e) critério; í) zelo; g) pro*
bidade; li) intelligencia; 1) serviços pres-
tados na paz e na guerru.

Não haverá1 exame para a promoção u
tenente-coronel.

Não concorrem a promoção:
Os officiaes que nao Batlsfizorcm íis

exigências do artigo l.o e seus paragra-
phos.

Os alferes o tenentes qut* não houve-
rem sido approvados no curso complc-
bíentar; nos termos do artigo -l.o o para-
jgjüprio unlco, ultima parte do artigo 30
00 decreto ii. L'3G0, ile 14 de fevereiro do
1013.

Os officiaes que houverem sido atllngí-
dos pela compulsória, nos termos do arti-
go 13 da lei n. 1244. do 27 de dezembro
de 1910.

Ficam isentos desla condição os offl-
ciaes diplomados pelo Curso Especial Mi-
Slltar, nos termos do decreto n. 2,490-A,
So 20 dc maio do IBM.

• As promoções de officiaes ato o posto
do major, inclusive, serão feitas medlanto
proposta do commandante geral; o as do
tenente-coronel, por livro escolha do go-
verno do Estado.

As propostas de pi-omocão poi* antlgui-
dado serão organizadas segundo a elassi-
fleiujão dos officiaes no aliiiannclc da For-
Ca Publica,

As propostas de promoção por mereci-
mento serão organizada»! depois de ouvi-
da uma commlssSo designada pelo secre-
tnrlo da Justirja o da Segurança Publica,
composta de quatro tencntes-coronels, **ob

[a presidência do commandante geral da
Forca Publica.

Essa conini Issão oiamlnará detldaiiion-
te os documentos referentes ãs provas exí-
gldas, o emlttira parecer justificativo da
classificação que fizer.

Havendo desaccOrdo na classificação,
os membros om maioria assignarfto ven-
clilos, Justificando os-seus votos.' Em qualquer caso, a proposta sorú. In-
strulda eom o parecer da commissfio exa-
minadora.

Os pareceres serão registados cm livro
próprio na Secretaria do commando ge-
>*al o ossignadoa de próprio punho por
toda a comniissfto.

. A lista das propostas do promoção por
merecimento conterá, tros nomes, quando
se tratar do uma unlea vaga, o serü ac-
crescida do. mate um nome, sempre que
houver mais de uma vaga.

Q official que figurar em proposta de
promoção por merecimento ntto poderá
ser excluído naquollos que forem apresen-
tadas posteriormente, salvo sl houver sof-
frldo pena quo o colloque em oondiçOcs
inferiores ás de qualquer outro nclla con-
templado, ou quando estiver eomprehen-
dldo nas disposições do artlço 8.o, para-
gvaplio 3.o.

Na promoção ao posto Ae alferes, quo
será feita por estudos, observar-se-fio as
disposições estabelecidas no decreto n.
2.490-A, de 25 de maio do 1914.

A oomrólsstto, para a classificação dos
candidatos approvados, serft, a mesma de
quo trata o artigo sexto destas instruc-
çijes.

Os-'Alumnoa approvados em um anno
nos exames para alferes, embora alcan-
com media superior, ntto podem preterir

;os approvados om turmas anteriores,.

viuva do sr,
Franco;

o sr. Henrique Rodrigues Costa,
pae do sr. José Rodrigues Costa, di-
rector da Kabriea de Tecidos dc Ju-
ta;

o sr. Oscar Coelho dc Araujo;
o sr. Abelardo Martins;
o sr. Alberto Pereira Comes;
o sr. Epiphanio de Freitas;
o _sf. professor Arthur da Cunha

Gloria;
o sr. Virialo de Campos Filho:

_ o cirurgião-dentista sr.- Julio Mar-
tina Netto.

Cyrci dc Freitas Valio'
Por motivo do seu anniversario natali-

cio, quo so passou hontem, o distineto mo-
ço Cyru de Freitas Valle, aui.iliai- de ga-
blncto do sr. presidente do Estado, rece-
bcu lnnume.ras demonstrações de estima
o sympathia.

Pessoalmente, por cartas, cartões o te-
legranimas, felicitaram s. s. os srs:

Dr. Altino Arautos, presldento do Esta-
do; dr. Cundido Rodrigues, vleo-pre.sldcii-
te do Estado; drs. Oscar Rodrigues Alves,
Eloy Chaves, Cardoso do Almeida, secreta-
rios do Interior, Justl«|-i e Fazenda; sena-
dor Carlos de Campos, dr. .losê Rublão,
secretario da presidência; major Eduardo
l.cjeune c capitão Afro Marcondes do Re-
zendo, da casa militar da presidência; dr.
Washington Ruis, prefeito municipal; dr.
Sampaio Vianna, vice-prefeito municipal;
drs. Almeida e Silva e Molrelles Reis, mi-
nlstros do Tribunal dc Justiça; dr. Julio
Barbosa, socretarlo da presidência do.Se-
nado Federal; dr. Matheus Chaves, juiz
da -l.a vara criminal; drs. Godoy Sobrinho
c Luiu Ayres, juizes do orphams da ca-
pltul; disputados federaes Manuel. Villa-
boim c Valols do Castro; senador estadual
Herculano ' du Freitas, deputados esta-
dtuics Veiga Miranda, Plínio de Oodoy,
Aseimlo Ccrquera, Josl- Roberto, o Al-
frodó Ramos; Francisco Oornuino de Me-¦.deiros,, ofüçial „ do gabinete,, 'dp, '.Tuistiça.:
dr. Luiz .Silveira, administrador'd'o í'Cor-
rulo Paulistano"; dr. Mario Cardoso de

[Almeida, official de gabinete,du. Fazenda;
dr. Lauro Cardoso dc Almeida, Antônio
Carlos da Fonseca, ' redaet-or-secrotario
desta folha; Custodio o Armonio Cardoso
de Almeida, capitão Dantas Cortcz, aju-
(lauto de ordens do si*.'secretario da Justl-
ça o da Segurança Publica; coronel: Luiz
Gonzaga, inspector do Thesouro; dr. Fran-
ldin Plzá, 4,o delegado'auxiliar; dr. Anto-
nlo Nàoara.o, 2,o delegado de policia; dr.
Pedro Nacarato, medico da Assistência
Policial! dr. João Chrysostomo, dlreotor
geral da InstruccUo Publica; dr. João Pas-
sos, proeilrador geral do Eslado; dr.
Flysses Coutinlio, l.o promotor publico;
dr. Roberto Moreira, i.o promotor publi-

[c.o; AVlllIani Zadig e senhora; coronel Pe-
dro França Pinto, Aleebiadcs de Oliveira,
Jaynie Morse, Josí Henrique da Silva,
Joaquim Ao Paula Brito; .Manuel Vlllaçu
e fu milia; Vicente Paulo Vleenle de Aze-
vedo, Mario- Roys, official de gabinete do
Interior; Julleta Bohn, dr. Eduardo Mar-
tinelll, inspector sanitário; Sebastião Mo-
raés, dr, João Pires Germano, dr. Lul?
Piza Sobrinho, dr. Jlarrey Júnior, verea-
dor municipal; dr. Plínio Barbosa, do"Correio Paulistano"; .maestro João Go-
mos Júnior, professores Felix Otoro, Fis-
eber Elpons, Nlcoló Petrllli, dr. Antônio
Picarolo, Paulo Araiites, Francisco e.
Waldcmar Otoro, João de Kousa Lima,
Gustavo Figner, dr. Argc-nilro Gcrma c
familia; Joaquim Morse, dr. Martim Da-
my, Carlos Paglluchi, dr. Francisco Gly-
cerlo dc Freitas, Rogério do Freitas, dr.
Oscar TolIcnH, Clemente Sampaio Vianna,
dr. Silvio Maia, Rodolpho Troppmaler,
director do "Diário Allemão"; João Sil*
veira Júnior, Pedro Rodrigues dos Reis,
professor Eugr.nlo Pinto, diroctor do gru-
po escolar do S. Sebastião; niirie. Hcnriot-
te Morse, mine. Muria dn Conceição Mor-
se, Mario Egydlo de Oliveira Carvalho,
dr. Antenor Gurjão, auditor da. Força Pu-
blica; Benjamln Reis, d. Zellna Duarte,
dr. Oscar de Carvalho, Tlieophllo Dias de
Castro, Abelardo César Filho, Silverio
Dias de Oliveira, dr. Alcides V. Orval,
Pereira Lima, dr, Alfredo Medeiro, pro-'fessor .Toso dc Sousa Lima, dr. Theodure-
to de Carvalho, tenente Herculano- do Car-
valho o Silva, Dugobc-rto de Padua Sal-
les, Paulo Nogueira Filho, Arthur Bar-
ros, Salles -Guerra-, mr. o mme. Hol.itein

-Morse, Eugênio Leo Rosh, mr. Emilio da
Costa, Armando Nobrcga, tenente-coronel
[Carlos Corria de Toledo, coronel Antônio
fi. Campos, Domingos Natal, dr. Ernesto
Maleita, João Romaria, dr. Abílio Fontes
Júnior, Plínio Rumos, dlrector da Secreta.
,rla da Gamara dos Deputados; dr. Moaeyr
Piza, delegado du Santa Branca; profes-
sor Victor Sodrí, dr. Mendonça Filho,
Carlos de Lima. e família; Abílio Auglisto
Fernandes, dr, Syuoalo Pestana, coronel
Estanlslau Borges, dr. Leopoldo de Frei-
tas, dr. João Passos Filho, João Climaoo
Cosarino, dr. Henriquo Dayma, advogado
do Patronato Agrícola; dr. AlDerto Sl-
ronl, dr. Lplz Paranaguá, AristOo Selxas,
Melchladcs Pereira, da "Platea"; dr. Cao-
lano Potraglia, Irinou Silva, professor
Américo dc Moura, dr. Pedro Voss, faml-
üa Caetano Nanl, Mario Guastlnl, 'Wen-
coslau Arco c Flcxa, Arlosto e Archimedes
Azevedo; professor 

'Frontino Guimarães,
Luiz Ramos Guimarães, do "Diário Po-
pular"; dr. Dolor Brito Franco, Potygnar
Medeiros, 06cavo de Paula o Silva, dire-
ctor do grupo do Itaporanga; dr. Elyseu
Pires Germano c família; professor J. B.
Martino,

NUPCIAS
Na cidade do Rio Grande (Rio Grando

do Sul) oonsorclaram-se o estlma-do cava-
lholro sr. Alberto Alves de Lima e a gon-
tllisslmn senhorita AUno Duprat Alves de
Lima.

Os distinetos noivos partiram para Bue-
nos Aires, onde fixaram residência,

S, PAULO CLUB
Sabbado, 19 do corrente, como d« cos-

turno, haverá, das 20 ás 22 horas, aula de
dança para os filhos dos sócios, dirigida
por mino. Poças Leitão..

Coronel Teixeira .Ia Fonseca
Falleceu ,lionteni ciii_ Porto Feliz o sr.

coronel José -Teixeira, ;, Foc«_«!i, l.o
tabellião daquella (Jída * IíW>ti:;ii,so
ch( ¦'• político loenl. () IV ; io extilictíi era
priino-iriiifio do st*, dr. üiuidifio Motta, st-
crclarjo da Agricultura, motivo por quo
foram suspensos os festejou que em hon-
ra dos srs. secretários dn governo estavam
sendo preparados em Porto Feliz, pura

-onde ss. exes. so dirigiam, Do Itu', onda
foi recebida a trlutc, nova,, regressaram a.
esta capital o sr. «Ir. Oscar Rodrigues Al-
ves, o alguns membros da comitiva, lindo
seguido pára Porto Feliz, afim de assisti-

• ròhí uo enterraniento .Io sr. coronel Tel**
xeira da Fonsocu., os srs. dr. Cândido -Mot-
ta, dBputádos Julio Prestes; Laurindo Mii
nllòto e Canipo!) Vergueiro o dr. José Car-
Iob Macedo Soares.

A' espia. funíUio, enliiuida e ao sr. dr,
Cândido Motta, pelo lamentável aconteci-
mento, transmiüiuios os nossos sinceros
pesamos*.

Fãllòceu lionteni, pela manhã', o coto-
nel Vicente de. Oliveira Mello Trindade,
antigo lavrador ein fartura e veterano;
do Paraguay.

Deixa yiuva c vários filhos, dentre os
quaes os srs. major Ernesto Trindade/
tunoelonario «la. lleeebedorla do Rendas,
o d. Gabrlella Trindade Campos, casada
oom o capitão Virgílio Pires de Campos,
aqui residente,

O enterro realizou-se hontem mesmo,
ãs 17 horas, sahlndo o feretro do largo
da Liberdade, n. 7, l.ara o cemitério do
Araçá.

Falleceu hontem no Rio de Janeiro, on-
do se achava em tratamento, a exma. sra.
d. Regina Loureiro de Araujo Giícs, vir-
tuosa esposa do lllustre «iserlptòr dr. Eu-
rico de GO.s,

A extineta, quo era filha do fallecido
visconde do Rio Tinto o morreu com 30
annos de edade, fol sepultada no comi-
torió de S. João Baptista, na Capital Fe-
deral.

Ao sr. dr. Euiico de (Lies, nosso antl-
go eolloborsdnr, apresentamos as nossaí
condolências.

* tt

Realizou-se hontem o enterro da srn. d.
Amélia Barrettl Zoecali Moita Reàle, sa-
hinilo o feretro da rua Augusta, n. 2,1*5,
para o cemitério do Araçá.

Acompanharam o enterro, entre outros,
pa srs. Fernando Carvalho, Umberto Pas-
cale, por seu paç. t: pelo dr. Spera; dr. Ju-
lio Prestes, Raphaol Dlafírla, Phellppa
de Lima, dr. Raul Jordão de Magalhães,"di*. Julio.Cardo>»0,' da. Armando- do Aze-
vedo, Januário Grlecõg, por si e por Ja-
iniario Griêcco o Comp.; Edmundo Jnr-
dão de Magalhães, Ronurato Hursolti, por
Barsotli E. Giorgl; Vicente Costabile,
Francisco Nusdeo, Mario Giorgl, por Pe-
dro Giorgl! Ernesto l>icosso, por A. 1*1-
cosso-o Comp.; Francisco Costa, Adolpho
Daniel, ScbritziiK-yer, Francisco Rollm
Gom-nlvos, João Carpinelli, Nicola Bíir-
rettl, Nicola Gullo, Antônio Barrctti, Sa*.
bino RiáfCriu, Gilberto Barrettl, Ulysses
Mattarazzo, Bernardo Lconardl, Fran-
ehco de Vivo, por si e pelo cav. Erme-
lino Matiarazzo; dr. Felix Buspagllà, Ra-

iphacl dc Sanolis, íllcheíè Rizzo, Affon-
so Rublio, por sl o pelo dr, Ruhbo; Albcr-
to Ferreira da Rosa, pelo dr. Joaquim
Ferreira, dn Rosa; Carlos Felico Ansel-
mo; Luiz SiítII, Josfi Telha, Arthur ,lu-
liani, Henriquo ftlanco, Alexaudro Dlan-
co, José Blanco, Roberto de Campos, l',\-
no Frugoli, Amadeo Frugoli e Comp., Ju-
sé Giorgl, José Tonori, dr. José Gorg.-t,
Francisco Alvares Teonato, Cláudio Bo-
Sisid, dr. Antônio Lemo Júnior, Scipionq
Morchcse, lioiaüigos Ft-n-aro, Francisco
TapochI.nl, Domingos Tunaro, e outros,
cujos nomes nos escaparam.

Sobre o feretro foram depositadas mui-,
tua corOas, eom expressivas dedicatórias.

D. VICEM DÉ QUEIROZ ARANHA
A*s 9 horas dc hoje, nu egreja de S.

Bento, serft, rezada a missa de sétimo dia
jpqp alma du ..ranteada e distinetu sra,
d. Vlcc-ntina de Queiroz Aranha, fulleci-
da nesta capital. A missa é miuidada ra-
y.ar pelo sr, (Ir. Olavo Egydlo e filhos.

iPOK-T
FOOT-fil.M.1-

A. A. DAS I*.*»T,Mi:iRAS

Realiza-se lioje, ás J.C horas, um match
tiainlug entre os l.o o 2.o teams da A. A.
das Palmeiras.

O dlrector sporlivo solicita o compa-
reélmerito dc todos os jogadores.

I^ot-hii.J.s Ingiezes o ucccssorioB
CASA TONGLET

Rua BarSo de Rapcthilnga, Si
S. PAULO

Kcçftsto dc arte
EXPOSIÇÃO ÍIAltlO -.

DAIUO BARBOSA

Coutinu'a aberta, das 14 as 17 horas,
a grande exposição dos pintores paulistas
Mario o Dario Barbosa, fi rua S. Bonto,
n. 22. -

J3stes pintores resolveram fazer uma re-»
ducçfto de 20 o;o sobro o preço do cada
quadro.

A oxtracção dos bilhetes da tombola d»
30 quadros uera feita no dia 1*9 deste mez,
pelas centenas dos grandes prêmios An
loteria da Capital Federal, n. 185, a par*
th* de 500,000, isto 6, 22 prêmios. Oa •_<.
tros 8 prêmios serão os 4 Inferiores e i
suporloreB ao grande premio desta loto**
ria.

Encontram-se ainda na exposição bllluti-,
¦tes para a grande tombola.

EXPOSIÇÃO TRAJANO VAJJ

A exposição do pintor paulista Trajano'
Vaz, installàda a rua Direita, n. 44, con-'
tinua a sor muito visitada.

Foram hontem vendidos mal? dois
quadros aos srs. coronol Marcos do. Frei*
tas s Pires Coelho,*

,: I
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(Gomes dos 5antos)

(CHRTfl fl UfDfl CARIOCA)
E' verdade: cá o temos, ao fumo-

so Guitry, eom a sua troupe dc ma*
•405 errantes, encarregados de os|>a-
lhar pelo orlie culto as palavras foi-
tes de Bernstein e as toilettes stmi-
ptuosas dc. Wortli. Estreou-se, uma
noite (lestas, com La veine, uni fino
embroglio de Captis, quatro actos
dialogados com um espirito cujas
seintiilações, offuscàndo tudo o que
em nós resta dc capacidade analytica,
nos levam a acceitar, como theatro
moderno, o que lia dc mais antigo, dc
mais romântico e de mais inverosi-
mil. Guitry é sempre o mesmo come-
diante arguto e psychologo, que sup-
pre pelo gesto abundante, as sohrie-
dades do dialogo, que completa ale
á minúcia os personagens simples-
mente esboçados pelos clrainaturgos,
e que, inovcndo-se a dentro dum mim-
do convencional e fictício, dum intui-
do que só existe nas construcções da
blague de salão, parece, não obstan-
te. recortado das realidades vivas e
sangrentas. Traz um pouco mais de
dèahtttnano nasalismo e um pouco
mais de ventre —- os defeitos vocaes
e as dyspcpsias dos cineoenta e seis
annos, a niór parte dos quaes consu-
midos entre batons e poeiras de sce-
nario, entre intrigas de. cabotinos e
luxes ásperas dc ribaítas, Mas a sua
arte continua a ser invejável e es-
plendida, a revelar-nos um tempera-
mento fundamental de cômico, que
empresta clarões desconhecidos .ás
robustas figuras de Lavedan ou de
Bãtaille e restitue milagrosamente
nervos e vida aos pobres titeres dos
Feydeau e dos Gavault.

O theatro francez é prestigioso en-
Ire nós, minha boa amiga, como o
são todas as portas que abrem para
horizontes cobiçados e desconheci-
dos. c cuja ignorância vamos sup-
prindo com a imaginação. Elle é um
clarão de holophotc, rápido mas in-
tenso, projectado sobre a vida de Pa-
ris — e não só sobre o Paris dum
povo magnífico, sceptico e sentimen-
tal, ironista c emotivo, capaz das ul-
trajantes blagues c das espontanet-
dades da mais delicada ternura, mas
tambem sobre o Paris da moda, das
jóias ricas, dos salões, da sociedade,
rir» arte dc bem dizer, de bem sentir
e de bem vestir. Todos nós vivemos
com os olhos da imaginação e da in-
veja voltados para esse rutilante em-
pyreo, de prestigio mágico, que rea-
liza na terra um csqttissò paradisia-
co. Pela revista, pelo jornal, pela no-
v.ella, pela costureira, pelo barbeiro,
pelo garçon de hotel, pela institutri-
ce, já commiínícamos abundantenien-
te, exaggeradamente, com Paris.
Uma cousa é, porém, coinniünícáí a
distancia, através de conduetos que
tão imperfeitamente canalizam a
maneira franceza — outra cousa é ter
íihi, nas taboas do Municipal, mn rc-
canto fresco e vivo da cidade-luz,
com toilettes que ainda hontem sahi-
ram dos hombros dos manequins de
Longcliamps, personagens qttç ainda
hontem faziam o boulevard e parado-
xos que ainda hontem tremiam sus-
pensos dos lábios do sr. Capus.

Certo, Guitry não trouxe um re-
pertorio ignorado da nossa gente,
novidades que nos forçassem a aeu-
dir á bilheteria, com as impaciencias
de quem espera uma revelação ou
um prodígio. O que elle desentrou-
xou das suas malas, e poz em 3cena
com aquelie apurado rigor dos gran-
des theatròs parisienses, era já velha-
ria para a nossa elite muito lida. Ou
pelos fascicttlos côr de creme da II-
lustration Théatrale, ou pelas collec-
ções econômicas de Arthéme Fayard,
ou pelas tournées que anteriormente
nos visitaram, o seu theatro estava
já conhecido, saboreado, discutido.
^Fornecera mesmo a algumas burgue-
jzinhas aliteratadas a affectacão du-
!ma vida sentimental complexa e a
|c.ertos clubmen destituidos do dom
de improvisação algumas phrases de
espirito. Mas a nossa paixão por Pa-
ris não se saciava com as leituras.
Uma vez que Guitry ahi passava,
acaudilhado pelo seu exemplar ban-
do de cômicos, forçoso era que visse-
mos realizadas por seres vivos as fie-
ções que a letra redonda puzera de
pé nos nossos cérebros. Era necessa-
rio que as abstracçõe3 se fizessem
realidades cruas ante os nossos olhos.
Sabendo já conto se pensa em Paris,
queríamos vêr como ali se sente e se
y«ye.

kirsão a Porto Feliz
Os srs. secretários do Interior s da Agri-

cultura em Itú - Enthusiastica reoe-
peão - Adiamento da viagem do sr.
secretario do Interior a Porto Feliz -

lima companhia fraiiçcx.a de pn-.jj Eegresso - Varias notas
meira ordem, como a de Guitry,
*.'¦ uma escola ambulante. Vai-se
vcl-à com a mesma intensa von-
tade dc apprender com que se
freqüentaria uma' aula de civiliza-
cão e de boas maneiras. E' fácil
illustrar o espirito pelas leituras

j/£$9£i

assíduas e escolhidas; é diíficilimo
fazer dessa illustração um uso disere-
tu e sábio, sem sentir a lingua enta-
ramelar-se pela timidez e o cérebro
paraiysar-sc cm çóllapsbs de racioci-
nio. Está ao alcance dum grande nu-
mero mandar vir uma toilette ele-

ganiu da rua da Paz; mas é um se-

gredo de poucos saber vestil-a, pas-
seal-a com desembaraço e distinçção.
O pisar a rua, o inovev-sc dum para
outro lado num salão, ^o sustentar
uma palestra no seu tom justo c na-
lutai, são pequenas futilidades dc
que o mimdanismo fez uma y.crda-
deita e profunda arte. A sua acqiüsi-
cão parece fácil; mas experimente ai-
guem, que não pertença ao inundo
dos iniciados, inculcar-se como dc-
tentor dessa arte e verá com que im-
prudência se atirou aos abysmos do
ridículo. Pois bem: o theatro, que é
uma cópia da vida melhor adjectiva-
da c melhor vestida, é, por isso mes-
mo, unia alta escola dc civilização;
ensina-nos, pelo exemplo, a aperfei-
coar tudo o qu» se pôde comprelieu-
der entre o corte dos nossos colletes
e a pureza e elegância da nossa Hn-
guagem. F.m rigor, as tournées tran-
cezas não são para nós a revelação
duma literatura; são um útil eomple-
mento dos institutos de belleza e
dos estabelecimentos hydrotherapi-
cos, onde vamos sujeitar as nossas
pequenas e sadias iguorancias a mas-
sagens e a douche-s.

... Que penso desta universal sü-
perstição de Paris? Estou vendo a
pergunta aflorar-lhe aos lábios, co-
mo conclusão da leitura destes pe-
riodos estirados de relatório official;
e hesito na resposta. Julgo, como o
Eça, que esta superstição nos des-
nacionaliza um pouco, já pensamos
e falamos como si tivéssemos nasci-
do em Clignancourtouem Bellcvillc.
Será mister que passemos a viver in-
teiramente em francez, e que a nossa
existência seja, de futuro, uma pes-
sima traducção do boulevard, feita
em collaboração com o sr. Guitry,
com o sr. Le Bargy ou com o sr.
Hugueiíct?... Ainda abstrahindo
dum patriotismo exaggerado, — e
esse exaggero não é só desculpavel,
é necessário ás nacionalidades que
querem viver e durar — a minha ai-
ma de estheta, que ama a variedade,
revolta-se contra esta idolatria que
tende a converter os dois liemisphe
rios em arrabaldes parisienses, satu
rados de argot e de complexidades
acadêmicas. Aos viajantes sentimen-
taes que restará em breve de não-
parisiense no globo — além da Pa-
tagonia e das ilhas Pomotu? Onde
nos refugiarmos, nas épocas de neu-
rastheuia aguda, com a certeza de
não sermos perseguidos pela brochtt*
ra amarella de Charpentier c pelo
taiileur bleu Índigo col organdi?
Onde repousar oa olhos, fatigados da
penumbra dos theatròs, dos céos es-
curecidos pela fumaça das fabricas,
sem correr o risco de defrontar com
um cartaz annunciando as vantagens
do pneumatico Michelin?...

Mas não foi esta necessidade de-
clamatoria, tão commum aos mora*
listas de mau estômago, que me ar-
rastou a estas confidencias epístola*
res. Foi, antes, o desejo de dizer-lhe
que Guitry, visto unicamente como
artista, continua a ser o mais feliz
interprete da vida contemporânea do
mundo velho. O refinamento dessa
vida exerce-se, não no sentido das
cousas grandes e profundas, mas no
sentido da futilidade. Jogar com as
mais clássicas paixões humanas, fa
zendo dellas simples brinquedos, tra-
pezios para um sorridente equilíbrio
entre a emoção mais nobre e o cy
nismo mais nauseante; sublinhar
com uma ironia esgarçante as mais
honestas sinceridades; velar ligeira-
mente com a gaze do espirito as
chagas que corroem os corações t*
envenenam as almas; vogar na vida
abandonado á corrente mansa do
acaso, acceitando como fatalidades
ineluetaveis os incidentes duma tra
vessia que uma mão firme consegui-
ria modificar favoravelmente; fazer
da existência, não uma empresa pes-
soai e característica, mas uma casca
de cortiça boiando sem destino á flor
de agita, — taes são as modalidades
da obra de arte inquietadora, que
Guitry realiza, com uma energia e
segurança de meios que nelle fazem
presentir o mais acabado comedimi-
te do palco francez. E na expectativa
duma impressão concordante —- im-
pressão de quem não perdeu uma
única recita do mago admirável —
beija-lhe as mãos o fiel e frivolo cor-
respondente em terras paulistas.

NOTAS
O sr. secretario da Fazenda dOBpáçha*

ríi hoje c.oir. o sr. presidente do Estado.

O sr. Secretário da Justiça e da Sogu-
rança Publica ilíiríl hoje, d tarde, audieti-
ela publica, no Beu gabinete dc trabalho",

Com destino a Portu Feliz, com escala
per Itu', .seguiram liontem, em trem es-
peclal (íuo partiu dn estação Sorocabana,
fia R horas, oa srs. drs. Osuar Rodrigues
Alves e Cândido Motta, socretarios do
Interior o du Agricultura, rcspootlvá*
mente.

Acompanharoni ss, exes. os srs. dra
Washington Luis, prefeito municipal; do-
pulados Júlio Prestes, Laurlndo Minhoto,
João Martins o Campos Vergueiro; drs.
Rudof ÍCÒsselrlnÈfi superintendente 'Ia
•Sorocaba um; Uuuiòfí dc Azevedo, Jo.sfl
Carlos de Macedo Soares, Itaphael Cor-
réu. .Sampaio. DJlilma For.luz, Jos6 .Vugiii-
tu Arantes Oelavlo Veiga o Plinio Barbo*
ea, do "Correio Paulistano".

A viagem decorreu àgraduhlilsslimi
ate Itu'.

Ü principal motivo dn viagem du ar.
dr. Osolir Rodrigues Alves cru. examino»
a zona empestuda. pelo impaludismo o re-
solvcr as providencias a pór em pratica
para combater o mnl.

ü sr. dr. Cândido .Multa la verificar a
possibilidade de no êxbhtitor o traçado dn
uma Unha forrei» ligando Capivary a For
to Feliz.

A cctiislrucçfiõ (lesHjt eatrudu de forro
b uma velha aspiração dus moradores de
Torto Feliz.

CIIEGADA A ITU*
Oa ars. secretários do Interior o da

Agricultura o prefeito municipal de »S.
Paulo foram 'recebidos com eiithusiasticits.
manifõsfaiiõès. pelas .autoridades civis o
ccclcsbistlás, eolleaids e compacta massa
|h.pular, tocando nu nare duas bandas do
iiiiuilca — "30 do Outubro'' e "União do*
Arlbaiiíi".

O batalhão do Collegio S. Luiz e o deii-
tiieamc.ito .* policial prestaram as contl-
nonclas devidas aos dlguos membros do
governo.

A ciistu conseguimos notar a preseiiQa
doa Brs.: df.JOracianò Qorlboll.ò, dr. An-
tonio ilu Silva tlaatro, dr, Ura/. Bicudo do
Al iu.-iii,1. ióflpe.dtoij-iiiedlco-escpla'r desto
niuniuipio; dr. Anuuido Ko-m-s (,'aiuby,
(klcgudo de policia; dr. Antônio Carioa
Põrélrn, piíoniotor ijublico; coronel Dol-
phim Ferreira d« Roçh.i, coronel Joa-
quim Manuel Pacheco da Fonseca, AfCoti-
eo Borges, (Ir, AVcllio Borges, dr. Manuel
Murla Bueno, prof, Hdúl Fonseca; prof.
Belmlrò .Martins, correspondente do "Es-
tudo"; prof. Accacio Araseoiioellos. rirof.
Clastão Machado, oorrespondento do

Correio Paulistano"; Sebastião Martins
dc Mello, plliirmacenticó Amido Geribél*
Io, José Maria Alves, Lauro Alves, Abra-
híio Borsàri, i.uiz Antônio Mendes, prof.
Luiz Gonzaga d.a Cosia, prof. l'odra
Thirnotoo, prof. Glycerio Barrica, ,foa-
quini de Toledo Prado, dr. Augusto Sam-
paio, Carioa da Sousa Freitas, prof. Fe-
llcio Marino, Pamphllo Marmo, Braz Or-
t!z, Manuel Castanho, José de Padua Cn-i-
tenho, José Castanho dc Burros. Francis-
eo Brontia Ribeiro, prefeito municipal:
Flünibortõ Goribolioi, Jpaqúim Martina Ao
iVe.llo, Sylvlo Pacheco, Sylvlo Fonseca,
,Iuh« Silva, Adolpho Magalhães, Joaquim
Victorlnn dc Toledo, prof. Leopoldo de
SanPAnna, lnspector escolar; Vicente
Maurino, capitão Irineu do Sousa, Fran*
cisco dc Toledo, dr. Sylviò Aranha, prof.
Mario Macedo, prof. Bento Clalvão de
Friiiuju, Joaé Augusto da Silva, Fausto
Teixeira, Carlos Cflinargo Teixeira o pa-
dre du Dreneuf, S. J.

Os illustres membros du governo e sua
comitiva seguiram dahl a pe para o Ho-
tel Central, onde se hospedaram,

O ALMOÇO
A's 12 e 80 íoi sorvido aos ara. aecrola-

rios e comitiva uin lauto almoço.
A'a 13 hora.s chegou de Porto Feliz

pelo telephono a triste noticia do falle-
cimento do sr. coronel JosC Teixeira da
Fonseca, primeiro tahi-llifio daquella cl-
dade, preatigioso chefo político o paren-
to próximo do ar. secretario da Agrioul-
tura.

ADLUIFNXO DA EXCURSÃO
Em vista dlaso, o sr. secretario do In*

terlor, em signal do peaar, resolveu nilo
prosogulr na viagem, regressando a. 3.
1'aulo.

O ar. dr. Cândido Motta, visivelmente
commòvldo, recebeu os sentimentos de
pesar das pessoas presentes, seguindo im-
liiedlatamente para Portu Feliz, acompa-
nhadu pelus sra. dcputaüua Jullu Prestes,
Minhoto e Campos Vergueiro e Ar. Ma-
cedo Soares.

VISITAS ÜO SH. SECIUÍTABIO HO
INTJ2KIOB

O ar. secretario du Interior e comitiva
visitaram us doia grupos escolares, sendo
s. exc. recebido polo director professor
Raul Fonseca, saudando-o nessa òecusião
doia alüinnos, um de cada seogito,

Foram-lbo offoreciilos rámalhetos do
flores.

Inspoccionando tudo o iuformando-se
minuciosamente do progresso dos alu-
mnos, s. exc. retiruu-so para o segundo
grupo, que prosehtêmente nüo funceiona.

Percorreu todas as dependências e pro-
inetleu om'peiihar-30 para que o mesmo
tenha regular fuiioclouamenlo, com a
possível brevidade.

Dahl dirigiu-se â Câmara .Municipal,
uos colleglos do Patrocínio o de S. Luiz,
onde o receberam os directores, professo-
ros e alumnos, sendo saudado por cnthu-
slaslicas allooüç3os.

Depola de visltál-òs, b. exc. so dirigiu
com sua comitiva para a cidade ilo Salto.

NO SALTO
O sr. dr. Sylvlo de Camargo Aranha,

distineto clinico, quo ali :-e acha i*m com-
missão para debellar o impaludismo, vorU
a Itu' afim de conduzir o sr. secretario
du Interior, que deaojava conhecer as
causaa desse mal.

Seguindo para aquella cidade oom a oo-
mltlva, s. exo. verificou do perto quaes
aa medidas a serem adoptudits para de-
bollar a epidemia do impaludismo quo
ali grassa.

Uriia das causas b a falia de hygiene
local, om viata de nüo possuir rôde de ex-
gottos, e a grande affluencia de mosqui-
tos íi beira do rio Tietê.

Notámos, no emtanto, quo durante qua-
tro mezes JA o er. dr. Sylvlo Aranha vem
conseguindo, lentamente mus com folia
exito, o possível saneamento da cidade.

Quando e. a ali ohegou 2|8 da popula-
ijão, na sua quasl totalidade operaria,
3.000 pessoas, so achavam atacadas lo lm-
paludlsmo,

Agora, porém, esse numero deoresceu
algum tanto.

De regresso de Salto, em companhia do
sr. Luiz Diaa, prefeito municipal, e comi-
tlva, o sr. dr. Oscar Rodrigues Alves pa-
rou na fazenda do ar. dr. Pereira Mendes,
onde, além de saborear optlmas fruetas,
apreciou um bello typo de animal puro
sangaio, «Candidato", do i annos de eda-
de.

Regreaaando a Itu', foi otíerecido no
Hotel Central a a, exe. • oomitlva um
Jantar, despido de todo o caracter (estl*
vo, em slgn&l de pesar pelo íalloolmonto
do «r. ooronel Teixeira da Foneeoa,

REGRESSO A S. PAULO
A's 20 horas partiu o especial par* 3.

Paulo, conduzindo os srs. drs. Oscar Ro-
drlgues Alvee, Washington. Luis, Ramos
de Azevedo, Kesselrlng, Djalma Forjaz,
Raphael Sampaio, Sylvlo de Camargo,
José Arantes, Octavlo "Veiga o Plínio
Barbosa, do "Correio Paulistano".

Na estação de Itu' apresentaram as
despedidas aos distlnctos excursionistas
os srs. membros do dlrectorio, Câmara e
compacta massa popular.

A visita a Porto Feliz, que íazla parte
(lo programma do sr. secretario do lute-
rlor, ficou adiada para data indetermina-
da.

O especial chegou a fl. Paulo üs 23 ho-
ras e 25 minutos, sem incidentes.

O sr. dr. ICessolring, superintendente da
Sorocabana o que dirigiu pessoalmente a
viagem, foi de uma gentileza a. toda a pro-
va para com os •xoursionlstos.

Não haverá hoje audiência publica na
Secretaria da Agricultura.

K' hoje dia do audiência pública na
Secretaria do Interior.

O prcclaro brasileiro sr. conselheiro
Rodrigues Alves seguira sabbado, polo
Irem diurno, do Guaratlllguotâ para a ea-
pitai da Republica, ondo passara o vertto
na suu residência du rua Senador Vor-
guclro.

-» —¦ —

o ar. deputado Ramos Calado, repre-
sbntnrite dc tloyuz na Câmara Federal,
que ae acha nosta capitai; hospedado no
llolol Fraca rolli, visitou liontem o ar. pro-
sidente do Estado. Retribuiu a sua visita
o nr. capitão Afro Marcondes de Rezende,
ajudante do ordens da presidência.

Km nome do ar. presidente do Estado,
o sou ajudante do ordens, capitão Afro
Marcondes de lluzendc, visitou hontom o
ar. Iiiapo d. Antônio Mulan, quo se acha eu-
ferino, no Lycou do Sagrado Coração de
Jesus.

O sr. accrctarlo da Agricultura recebeu
os aeguInteH telogi-aiuinaa, a propósito do
Congresso du Estradas de Rodagem;

"1','triiliyliuna — A Camnra Municipal,
applaudlndo a iniciativa de v. exc, rela-
tlvrimènte fia Estradas de Rodagem* prós-
ta-lllO a sua inteira adhesão. SaudaçOes.

(a) O pn.feito, .foão Cala/uns."
"Ubatuba — A noticia do projectado

Congrosso dc Estradas do Rodagem, aob
a competente iniciativa de v. oxc, foi ro-
ccbldll com grando aatisfacijüo pelo povo
(leste município. Respeitosas saudaçOes,

tu) Bonediclo Fellppe, presidente da
Câmara."

Respondendo a uma consulta do sr.
presidente da Câmara dc Bica de Pèdrtt,
o si-, socretario do Interior declarou-lhe
que não pdilu ser eleito vereador á futu*
ra Câmara Municipal o actual Juiz de paz,
(•in oxerolcio, em vista do disposto no n.
2, ilo art. 53, da lei n. 13, de 21 do no-
vembro de 1891; art. S, n. 1, do decreto
n. l.lll, de 10 de outubro de 1'JHC. De-
bluroú-llie ainda que, para o cargo de ve-
rc.utoi-, o candidato ac dovo aohiir hablll-
tado na fôrma estabelecida pelo art. G,
do decreto n. 1.411, acima referido.

O ar. presidente do Estado assignou o
decreto concedendo a licença dn um anuo,
om prorogação, pura. tratar de sua sau-
de, no l.o tubellião do notas e annexos da
comarca do Bebedouro, sr. .loaé da Silvei-
ra Pinto.

Foi uccelta a desistência quo apresen-
tou o ar. Francisco Pedroso Ao Brito, da
scrv.tiitiu vitalícia do officio de 'l.o tabol-
lião de notas o annexos da comarca de
Sit.riipuliy.

No despacho do sr. secretario da Jus-
tlça o da Segurança Publica com o sr.
presidente do Estado, lol asslgnado o de-
creio nomeando o sr. Agenor de Lara
Campos para o logar de escrivão do Juizo
d»- paz do districto dn Apparecida da
Água Rosa, comarca de S. Manuel.

O sr. secretario da Justiça e da Segu
rança Publica submetteu ft, assignatura
do ar. presidente do Estado o decreto
declarando vago o cargo, de escrivão de
paz do districto de Salto dé Plrapóra, co-
marca dc Sorocaba, A vista do abandono
do mesmo cargo por parto do respectivo
funcolonarlo, sr. Fernando Martlm César.

O ar. almirante Alexandrino de Alun-
car, ministro da Marinha, dirigiu o se*
gulute aviso ao sr. director gorai da Con-
tabiUdudc da Marinha:"Em resposta ao offlcio n, 770, 2.a soo-
ção, de 25 dc Julho ultimo, dessa conta-
bllldade, sobro a consulta feita e relativa
a doscontos nos vencimentos dos guar-
das-marinhas, declaro-vos, para os devi-
dos effeltos, e dc acoúrdo com vossa in-
formação, que, d vista do que dispõe a
lei n. 2.290, do 13 de dezembro dc 1910,
os referidos guardas-marlnhas estão su-
jeitos aos descontos legaos nos respecti-
voa vencimentos, porque fazem parto da
tabeliã A, annexa fiquelle decreto, que os
considera officiaes da Armada, como os
alferes-utúmnos, seus collegas do Exer-'cito.

Eslão isentos, porém, da contribuição
do montepio porquo essa vantagem só 6
concedida aoa officiaes de patente."

A Câmara Federal recebeu ante-hon-
tom um requerimento de d. Mariana do
Noronha Horta, residente em Bollo Horl-
zoiite, pedindo lei que dê fts mulheres dl-
relto dc voto. visto como "estfi, convenci-
da do que a Constituição não fez dlstlno-
ção entre homens o mulheres, quando
exigiu n edade dc 21 annos para o cid:-.-
dão ser alistado eleitor."

Não estando sellado, o requerimento
não podoru ser lido o remettido ú Corn-
missão.

O Tribunal de Contas julgou idônea fc
uufflclente a fiança no valor de 24:000í,
prosta,da ---'i*1 npoUces da divida publica pé-
lo coronol Augusto Cosiir do Nascimento,
om garantia do auu, rosponsabilodude no
logar dc collector das rendas federaes em
Sorocaba.

¦ O sr. ministro das Relações Exteriores,
(Om aviso dirigido ao Ministério da Agri-

....... ' " •"" •"•'•"Ti fn.-....-.; '¦ -• i^lns
os consulados .*.......o..„
mações quo possam servir para propu-
ganda do no'.so palz no extrangelro.

,i pi-ir/.ii para pagamento do Imposto de
Imi iistrliis c profissões, relativo ao scgiin-
do Hcmostro desto uiiiio, com abatimento
do 15 por conto, termina no dia 'Ai io cor-
rente.

Associações
GRÊMIO IiITEIIVUIO "ALVARES DE

AZEVEDO"
Mais uma sessão ordinária realizou

ante-hontem esta associação literária, a
qual foi grandemente concorrida.

O sr. Tácito de Almeida lou a sua an-
nunoiada conferência sobre "A mulher",
obtendo calorosos applausos.

O bacharelando Joaquim Dolphlno RI-
beiro da Luz recitou uma composição sua
e varias outras poesias, e o acadêmico
Arthur Carneiro tamboin recitou lindas
poesias.

A próxima reunião tora logar no dia 29.
GRXtMIO DRAMÁTICO E

RECREATIVO OLAVO BILAC
Fundou-se recentemente nesta capital,

sob o titulo de Grêmio Dramático e Re-
oreatlvo Olavo Bllac, uma sociedade dos-
tlnada ao cultivo daquelle ramo de dl-
versões.

A primeira dlreotorla eleita ficou assim
constituída;

Presidente, Manuol Calhes; vloe-prssl-
dente, Condor Antfto Fernandes; l.o m-
cretarlo, Ismael de Castro Junlor; l.o so-
cretarlo, Clarlndo de Andrade; l.o the-
sourelro, João Alonso Ribeiro; 2,o the-
sourelro, "Woncoslau Gonçalves da Silva;
l.o mostre-sala, Floravantl Ângelo; 3.0
msstre-sala, JosA Morlano; l.o fiscal,
Gregorio Fornandes; 2.o fiscal, João Cao-
tano ds França; 8.0 fiscal, Martinho Del
Santaro; 4.0 fiscal, Justlno José; presl-
dente do conselho de syndlcanoia, Boné-
dlcto DartI; l.o conselheiro, Tertullano
Augusto dos Santos; 2.0 conselheiro, Car-
los Freire; 8.0 conselheiro, Adjalme RI-
beiro dos Santos; i.o conselheiro, José do
Freitas Candelária; «nsaiador. Manuel
Calhes; ssoretarlo do soona,, João da Ma-
delrok*,

0 nosso café
na Eurowi

Da nossa edição da'noite, dc lion-
tem:

A Euroiia recebeu, durante o mez
dc abril de 1915, remessas de café
que attingiram a cifra de 1.032.00(1
saccas, ao passo que em egual perio-do do anno corrente ellas apenas che-
garam a 420.000 saccas. As vendas,
que, no primeiro desses annos, se ele-
varam a 1.122.000 saccas, em 1916 fo-
ram reduzidas a 210.000.

Os stocks nos portos europeus, queem Hjí.[ subiam a 8.258.000 saccas,
c em 1915 a 4.289.000, estão agora ve-
dúzidós a ;5-399.ooo.

Vê-se bem que o decréscimo das
existências, das remessas c das ven-
das obedecem á influencia de factores
anoniiacs.

Não se pôde, naturalmente, acre-
ditar que a guerra houvesse influído
para a diminuição do consumo do
nosso principal produeto. Considera-
do por muitos alimento de poupança,o seu uso sei ia rccommcndavel e tal-
vez esteja sendo feito pelos próprios
exércitos em operações. Além disso,
as populações desprovidas dos seus
recursos normaes, com certeza o pro-
curam e mais não o consomem, devi-
do á diífieuldade de encontral-o a
bom preço.

Os algarismos acima referidos m-
dicam, pois, um perigo futuro que se
desenha desde já, claro e alarmante.

Reduzem-se dia a dia os stocks c
as entradas escasseiam, em virtude
das excessivas restricçõe.s das leis in-
glezas de bloqueio c da deficiência
enorme da navegação transatlântica.

Isso por uni lado. Por outro, uos
verno:*; na impossibilidade de tirar
qualquer proveito da propaganda quefizermos na Europa, principalmente
na Allemanha, cujas portas nos es-
tão fechadas, e nos paizes neutros,
onde o consumo foi restringido a
proporções niiuiiuas, por effeito da
lei de excepção, posta em vigor pelos
alliados.

Felizmente, o colossal consumo
dos Estados Unidos tem, por em-
quanto, livrado o Brasil de sentir, eni
toda a sua intensidade, os damnos
tremendos da limitação que foi de-
crelada para o commercio do nosso
café, com os mercados europeus.

Mas devemos imaginar que seme*
lhante estado dc cousas não é perclu*
ravcl. A nova safra começa a descei
para o porto dc Santos, e, uma vc2
suppridas as necessidades do nosso
importante consumidor, que é a
grande Republica da America do
Norte, precisaremos de novas valvu-
Ias paia escoar o produeto.

E não bastam, seguramente, as
poucas que estão ao nosso alcance.

As avttltadas somnias com que de*
vemos enfrentar as despesas da nos-
sa importação, o serviço de juros e
amortizações de empréstimos offi*
ciaes e privados, conlrahidos no ex-
terior, têm quasi sempvc a sua fontt
nos fundos provenientes das vendas
do café. '

E si este, em vez de ser distribui*
do aos consumidores cie todo o mim*
do, ficar cm grande parte abarrotam
do as fazendas c os armazéns dentro
do Estado, não lograremos, decerto,
cumprir pontualmente as nossas re*
sponsabilidades.

Ahi eslá caracterizado um caso de
verdadeira força maior, em que o
nosso empenho c a nossa vontade, no
sentido de remcdial-O, seriam ineffi*
cazes.

Claras são, pois, a conveniência c
a opportttnidade de olhar-se desde já
para os meios de resolver tão impor-
tante problema.

A chave delle, têm-na, etn suas
mãos, os paizes alliados. Será siiffi-
ciente uma razoável modificação nos
limites estabelecidos para a entrada
do café nas nações neutras, para que
o nosso actual sobrésaltc desapparè-
ça '.'. 05 nossos magnos interesses se-
jam salvaguardados;

Depende o exito desta obra de pa-
triotismo do encaminhamento de
uma "entente" entre a chancellana
do Rio de Janeiro e a dc Londres,
que, deante das justíssimas allega-
ções que lhe serão apresentadas, se
decidirá, estamos certos, a attender
aos justos reclamos que se levantam,
na perspectiva de mn desastre que
ameaça sinistro a economia nacional.

flicairos
e Salões
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E 1 SERVIÇO ESPECIAL L
do COBBetO, da Agencia tavicatia c da Jtavas

INTERIOR
Santos

VARIAS .VOTICIAS

SANTOS, IC - Entraram hoje em
.Suntos -18.500 saocaa (Io cafí-, senilo nu
Kecebodória do Rendas despachadas ...
Ü7.770 suecos.

 O trem que purte dn csIoqüo da
S. Paulo Rallwuy fts 5 horas, eom destino
ao Culmtílo, ao passar hoje pclu ponte
do HuliuO, apanhou o português! Manuel
de Almeida Basillo, guarda An ci(.sa Car-
valho e Karlu, (jue faljeoéu instantânea-
mente.

O cadáver foi removido para o Salioó,
onde será autopsiudo.

A policia tomou conhecimento Uo ta-
cto.

 Km nessau ordinária, reúniu-Hc
hoje a veroaçito da Câmara Municipal.

 O sr. Ferrtiiano Édwíges dos San-
tos o sua esposa d. Emllla Pacheco dus
Santos qommiinicaram ao representante
do "Correio Paulistano" o nascimento dn
sou fllhu Iteynaldo Joffre.

Fonim hojo celeliradas nesta ci-
dnilu duas missas por alma Ao nr. Adol-
pho Pujol.

Foi expedida carta de saudo ao
vapor infili-z "Black Prlnce", para Nova
1'i.rk e esçâlás, carga catb.

—— Foram visitadas as embarcagOes:
vapor argentino "POrvenlr", procedentede Buenos Aires e osõalas, de 002 tonela-
dus dc reglslo;

lu'gi'0 norte-amoricano ".lanes \V, Eli-
veil", procedente do Phlltidclphia, do 1081
toneladas de registo.

A requisição dn agonciu do "vapor
alif-milo "Vnlesla", a Inspeetorla de. Saudo
do porto expediu gniri, nflm de ser In-
tornado nr» hospital d.a Santa Casa lo-
cal, Amlroo íTtilir, do nacionalidade alie-
mil, com 20 annos, solteiro, marinheiro
daquelle vapor.

Cajuru
(Retardado)

RDMü-VDO MOITA
CA.IUiUr, 12 — Causou aqui dolorosa

impressão a noticia do .suicídio oceorrido
nessa capital do Edmundo Motta (IU6,
neste município residiu ha muitos annoa,

(1 indltoso extineto era. nqul muito es-
tinindo 110 circulo do suas rclaqOes o dei-
xa viuva a sra. d. Fátima Bessa e tam-
bem dois filíiinhos de tenra edade.

 Jft. se acha nesla cidado com hu»
exma. srn. o sr. dr. Manuel Jnles, reoeit-
leniente nomeado delegado de poltoia
deste município, tendo entrado om exer-
ciei».

Lorena
(Retardado)

IliSIA DO DIVINO — GYMNASIO S.
JOAQUIM

LORENA; 14 — Realizou-se honlcm a
festa do Divino Espirito Santo, na ogrejl.
matriz, com solennklade e grande concor.
renola do fiéis.

——- O revtiio. sr. padre Lute Marcl*
Kaglia, director do Gymnaslo S. Joaquim,
conseguiu do conselho superior do ensl-
110, branca, examinadora para oh exame*
finaea do ourso gymnaslal,

O modelar estabelecimento de onslno
.secundário, dos equiparados, b o segundo
do Estado que conseguiu esta gloria. J

ü dlstincto educador revmo. sr. padrt-
Luiz Marclgaglla tem recebido felicita-
(lOes por alcançar mais uma justa violo*
ria.

MUNICIPAL

Cam pi uas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, IC — Fala-se nesta cidade
quo o virtuoso sacerdote monsenhor Ma-
nuol Ribas (1'Aviln, vigário da parochia
ue Santa Cruz, será eleito bispo da dlo-
i:o**íl' tio Espirito Santo.

 Regressou do Rio, onde esteve em
tro tamento da sua saude, o dr. Francisco
Pompeti do Camargo, vico-presldente da
Câmara Municipal,

 Com o depoimento do mais duas
testemunhas, ficou hojo concluído o sutn*
niiirio do culpa contra Orlando de Car*
valho, processado como incurso 110 artigo
30-1 do Código Penal.

• No próximo sabbado, effectua-sti
11 sessão ordinária da Câmara Municipal.

Gravemente enfermo, deu entra-
da na Beneficência Portugueza, 1111 mn-
drugaila dc hoje, o estimado campineiro
major Antônio Corrêa de Lemos, sendo
operado logo depois.

O seu estado b llsongeiro.
Regressou hoje p.nra essa capital

o dr. Sousa Carvalho, lente da Faculdade
de Direito, o quo aqui esteve nflm de as-
sisllr ft sogrjiçiiõ episcopal de d. Joaquim
Miiméde,

 Na matriz de Santa Cruz, foi hojn
celebrada a missa de ItO.o dia, em suffra-
gio da alma do dr. Mario Pompeu do
Amaral.

Seguiram hoje para essa capital
os srs. Antônio Lobo, présldento da Ca-
mara dos Deputados; coronel Manuel do
Mor.-H-s o dr, Alfredo Monteiro da Carva-
lho o Silva, respectivamente presidente e
chefe do Escriplorlo Central da Com-
panhia Mogyana.

——- Peranto o dr. Almeida Pires, juiz
da l.a vara, realiza-se no dia 19 do cor-
rfente o sorteio dos 48 jurados que têm
que servir na terceira sesíi.to do jury deste
anno.

No salão nobro do Centro de Selou-
cias Letras o Artes, foi Inaugurado um
retrato a oleo do saudoso campineiro ge-
neral Francisco Glycerio, òffcrepldo pelo
sr. Alberto Faria, membro da Academia
Paulista do Letras.

 O sr. d. Joaquim Mamede, bispo
auxiliar dosta diocese, celebrou hoje uma
missa na Capella do Collegio Progresso
e a tarde visitou o Lyeeu, ondo llio foi
prestada uma homenagem pelo director,
professor e alumnos daquelle estabeleci-
mento de ensino.

Hoje, na Estação de Carlos Go-
mes, fts 10 horas, um hahlano do oOr
preta, cujo nomo não conseguimos saber
por questões antigos desfechou cinco tirou
de revólver no negociante daquella local!-
dado Domingos Kuchelll.

O nggressor evadiu-se.
A vlctlma foi removida para esta cida-

de, sendo Internado na Beneficência Por-
tugueza 0111 estado grave. ¦

O Inquérito será .aberto amanhã pela
policia.

 Com destino a Poços do Caldaa
passou hojo por esta cldado o dr. Manuel
Galeão Carvftlhal, advogado em Santos.

 A Companhia Mogyana entregou
hoje ft baideaçft'0 da Paulista 18.412 sac-
cas do café despachadas para Santos.

Regressou hoje para o Rio o dr.
Jullo Barbosa, que aqui esteve afim d»
representar a mesa do Senado Fedoral e
o dr. Urbano dos Santos, vice-presidente
da Republica, nas homenagens prestadas
ft memória do general Francisco Glyco*
rio.

Sorocaba
(Retardado)

-ILKV — FESTA DO ItfVLVO — DJVKR*
SOES — DR. CÂNDIDO MOITA

SOROCABA, 11 — Installou-se hoje *
prlmolra sessão do jury, entrando em jul*
gamento o réo preso João do Amaral
Dias, que tem oomo advogado o dr. A.
Plros.

¦ Estiveram muito animadas as fea»
tas do Divino Espirito Santo, realizados no
vizinho municipio de Campo Largo.

No sabbado o domingo, eom e*>
traordlnarla concorrência, realizaram-a-)
èspectaculos em todas nu casas do dlvor-
sues.

O Cinema Rio Branco esteve repleto,
tendo sido necessário suspender a venda
das entradas.

Em companhia de sua exma. tu,-
milia, seguiu hoje para essa capital, o dr,.
Cândido .Motta, secretario da Agricultura.'

S. exc. regreusará, na próxima quarta*,
feira,

A companhia Guitry representa hoje,
neste theatro. em Ca recita de assignatu-
ra, a peca om 3 netos do Henry Bernstein,
' Aprés moi".

S. JOSE'
Fátima Miris. a festejada transformis-

ta, repetiu hontom a "Viuva Alegre",
cujo desempenho agradou como da prl-
meira vez em que foi representada,

: Hoje, mais um espectaculo com
variado programma»

APOLLO

A companhia dialectal "Clttá di Napo-
li" estreou-se hontom, levando ti scena
a opereta em 2 actos "A Santa Lúcia" t»
"La Bolla dei maré", em 2 actos. Os prln-
clpaes artistas da "troupe" foram muito
applaudldos. A concorrência era regular.

—¦—- Hoje. a peoa "Addlo Bella Napo-
lll", que dizem ser um "capolavoro" tliea-
trai.

ÍRIS theatro
Neste freqüentado clnoma oxhlbe-so

hoje o mmulfioo film "Inveja da gloria",
am I acto».

VARIAS

Recubciiios llonloin a amável visita da
applaudido transformista Fátima Mlris,
que aoi-ualmonto, oom Inteiro suecesso,
trabalha no S. José.

A apreciada artista velu em companhia
do seu digno pae, maestro Arturo Fras-
iilnesl, e de sua gentil lrmO.

Gratos pela gontlleza.

Ribeirão Preto
COMPA.N ll IA MAlll i-SCA- WEISS

— OUTRAS NOTICIAS

RIBEIRÃO PRETO. 16 -- Como anto-
cipftiuós, a grande' companhia Italiana
de oporotas Maresca-Woisa Iniciou hoje,
0a 21 honu-i, no theatro Carlos Gomes, di
empresa Arlstides Motta. ó espectacul»
inicial da sua temporada artística.

Foi levada ft scena a opereta "Eva",
em 3 actos, de Frauz Lehar. na qual Cln-
ra Welss. a primeira artista daquella
companhia, interpretou o empolgante p.a-
poi de Glpsy', recebendo os mais coloro-
eos applausos da aélecta assistência.

Claro Welss, que. como so sabe. tem
recebido us mais eritlilislasticas referen-
cias da critica theatral, revelou ao publi-
co desta oldado os. sous finos dotes de
grando artista.

A estréa daquella grande companhia
causou optimo Impressão. Constituiu um
verdadeiro .triuinpho.

. A pefia foi montada com a mais apu-
rada esthetlca e agradou plenamente.

Todos os artistas contribuíram efficaz-
mente para o brilhantismo, da estréu o
receberam calorosos applausos.

Amanhã..em segunda recita de óssigna-
tura. serft levado A scena uma nova peca.

, -^— O sr. dr. Laudo Ferreira de Ca-
margo, juiz do direito desta comarca, do-
Blgnou o dia 11 do mex de setembro vin-
deuro para a inslallafião da tercolra ses-
eüo periódica do Jury.
.';  A policio, local estft continuando

a tomar providencias relativamente a um
caso muito grave oceorrido entro um ve-
lhoido 50 annos de edade e uma menina
de 14 annos.

O aceusado . reside no município dc
Ai oiaquara.

 A applaudida actriz Alziro Loao
realizar!! 110 dlo 17 do corrente, no Poly-

itlieamn, a sua festa artística, sondo re-
l»iesentodu a pega "Dama das Camollas".

Rio cie Janeiro
/ COI.I.A-...VO DE GRAU

RIO, 10 —¦ A Faculdade llahnemaniaii*.
realizo, hoje, íi noite, a cerimonia da. col-,
lafião dc grau dos novos dentistas e phar-
máceu ticos.
EXPKKIKNCIAS NA Iliil.V

DA TRINUA-DH
RIO, 10 — As experiências feitas pel»

almlranto Alexandrino de Alencar, qu*
mandou collocar ha annos dois cabrito»
na ilha da Trindade, surtiram o desojadi)
effeito, pois a ilha jft possuo trinta cabras,
provando assim qua ella pôde ser habl-
toda.

O ministro da Marinha vai mandar para
li outros animaes para serem accllmata'
dos,

EXPOSIÇÃO DE I1ELLAS ARTES
RIO, 10 — Foi muito visitada hoje *

oxpo.slyão de Bellns Artes.
Jft se acha aberta a inscripção para O

prêmio de viagem ft Europa, nR secção d»
gravuras.

ESCOLA 1>E BEI-T-AS ARTES
RIO, 10 —t-Jo próximo sabbado terí.

inicio na Escola do Hellaa Artes a série
de conferências promovida por aquello es-
tabeleclmonto.

O primeiro conferencista serfi o sr. dr.
Affonso Celso, que discorrerá sobre o the-
ma "A evolução do arte".

No sabbado segulnto falará o sr. dr.;
Pinto da Rocha, dlssortando sobre "A arte
manuelina, suas origens o appllcação no
Brasil".

No dia 2 do setembro occupo.'ft a trl-
buna frei Pedro Zingy, que escolheu •
thema "A egreja, a arte e os artistas", 9,
finalmente, 110 dia 0 desse mez, o at,-
BrasHlo Magalhães fará uma conferenol»
sobre a Individualidade da Manuel Arau-
jo de Porto Alegre.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 10 (A) — Foi o seguinte o mo-vl-

mento deste porto:
Vapores entrados:
Do Porto Alegre e escalas, os nacionaes"Marolm" e "Itatinga";
do Nova York e escalas, 1 . ia.v.losei"Vostris" o "Belgian Princc";
de Manaus o escalai), o nacional••Hahia";
da Bahia, o cubano "Mobília" o o na-

cional "Itacolomy".
Vapores sabidos:
Para Buenos Aires c escalas, o lnghHl"Belgian Prlnce";
paro Llvèrpool o escalas, o iu^lez "Ara-

guaya";
para Imbltuba e escalas, o nacional"Itapacy".

PARA S. PAULO
RIO, 16 (A) -- Polo nocturno do hole

seguiram para essa capital os srs. Podro
Foschinl, dr. Sylvlo Genes Pereira. EU-
sinrio A. Ribeiro. Arlstides J. Ribas, Ar-'
liado Ferreira e Gustavo de Almeida.

Pelo nocturno de luxo seguiram os er».
dr. Henrique Santos Dumont o família,
dr. Raul ICennedy e família, José Bento
do Sousa, João Rodrigues de Mattos *u»
nlor, Antônio Blanco e.famllia/e dr. Raul
Vieira dc Carvalho. •

DEPUTADO RACI. FERNANDES
RIO, 16 (A) — A bordo do paqueto"Veslris", chegou da America do Norto,

acompanhado do sun oxma. familia, o
deputado Raul Fernandes, "leader" d*
bnnoada fluminense.

CAPE'
RIO, 16 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento do café neste mercado:
Entradas hoje, 15.303 saccas.
Entradas desde l.o do corrente, 112.5T8

saccas. >
Entrados desde l.o de Julho, 264.504

saccas.
Embarcadas hoje, 6,661 saccas.
Er..barcadas desde l.o do corrente, .,,-'

S7.f»íi6 saccas.
EmbarcrUas desdo l.o do Julho, .,,.,

228,'4!17 saccas. '
Venda do dia, 1.000 saccas.
Stock, 210.563 saccas.
O mercado esteve calmo aos preços ià

9Í300 o Í1J400.
CAMBIO

RIO, 10 (A) — A taxi. cambial tol d»
1" 5|8, sendo as libras vendidas a ..,,
1U$"00.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 16 (A) — As letras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto do
3 1|2 OjO.

ASSUCAR
RIO, 16 (A) — O mercado de assucar

esteve frouxo,regulando os seguintes pre-
ços, por kilo, porá os vendedores: crys-
taes brancos do 550 a 600 e demorara dé
500 o 540 réis.

Entraram 2.630 saccas, eahlram 4,184
e existem om stock 112,364.

•Hí»
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! RIO, 10 (A) — A sessão do Senado tol
iresldida pelo sr. Urbano dos Santos.

Foi approvada, sem debato, a acta dn
léssão anterior.

O expediente careceu dc Importância.
O sr. Mendes cU- Almeida pede n pala-

/ra o diz quo ante-hontem o sr. João l.iiiz
«silves o convidou a precisar a.s aoçusaçoes
roiluií ao sr. presidente da Republica
Uns atrfts.

Intimado, s. exc. prometteu trazer X
;nz as accusaçOes, douuniontando-iis.

Isso foi o impulso in- primeiro moniiüi-
to; pensou, porém, e achou quo não du-
ciu precisar cousa nenhuma, porque; ao
quo lho parece, o que se procura é collo-
cnr s. exc. cm situação odiosn.

A Imprenso tem feito accusaçOes uo sr.
Weiiecslau Braz o é habito do Congresso
dar logo resposta a essas necusações, sem
e.xlglr .um um senador venha precisar at-
suas.

O sr. Wcnceslau Braz veiu dc uma ter-
ra gloriosa, onde se faz grande questão
de honestidade.

S. exc. ê, dc facto, honestíssimo.
O orador acha que exigir documentos

'de um senador contra s. exc. é grande-
desconsideração pnra com ellc.

) Ü orador passa um seguida a referir-se
nos seus projeetos, que não têm tido n.n*
¦lamento no Senado, e reclama contra a

Ilesconsiderução 

de que tem sido vietima.
S. exc. fala om seguida sobre a li uar-

:1a Nacional, ft qual tece elogios.
líypiilhecn sua solidariedade polltl-

Uco ao presidente da Republico, no qual,
Jiz, dará sempre o seu voto, quando ellc

'fór necessário.
ti. exc. censura, entretanto, o esbanja-

mento, referiu lo-so aos gabinetes dos

j ministros, onde pullulani os officiaes, que
íniida fazem e nem significam.
( ti. exc, prosegulndo, diz que no come-

ço do governo vin (pie o caminho ca eco-
noniio fora desprezado, e que tom outras
gravíssimas nccusáçõòs o fazer e as po-
dera delotr.r em bor-üo secreta, uara evl-
lar o mal que a sun publicidade pôde

.'acarretar foro do Brasil.
O orador lembra o seu projocto sobro

a fixação do cambio « continua, recordou-
.do os discursos pronunciados pela oppo-

slção, srs. Maurício de Lacerda o Nica

Í' 
nor Nascimento.

Refere-se ft d flr, ás lagrimas do soffrl-
mentos dos credores do Estado que foram

«jllllididos pelo governo federal.
Outros houve, porém, que tiveram til-

de, que foram bem aquinhoados.
— Quaes? pergunta o sr. João Luiz Al-

ves.
O orador lê trechos dc discursos oppo-

slólonlstas pronunciados na Cnmara e
censura o sr. presidente da Republica,
pòi' ter mandado descontar imposto so-
bre os vencimentos dos juizes.

Terminada a horu ilo expediente, o
) orador senta-se, prometteridò continuar
j a tratar do assumpto na sessão de ama-
í nhã.
j Na ordem do dlo são votados os pare-
[ cores da Commissão de Poderes, reconhe-
l condo os sr.s. barão de MIracema o ge-
. neral Dantas Barreto senadores, rospecti-
f vãmente, pelo Estudo do Rio e pelo de
I Pernambuco.
[ O resto da ordem do dia, que constava
; de concessão de licença a funecionario'!
f públicos ¦* outras matérias sem Importan-
1 cln, foi ioda. votada.

COMMERCIANTES NORTE-
AMERICANOS — CHE-

GADA AO RIO
KIO., 16 (A) -- A bordo du "Ves-

Íris", chegou hoje a grande commis-
são de commerciantcs amerjeanes,
nomeada pelo ministério do Thesou-
ro dos Estados Unidos, especialinen-
te para visitar o Brasil, conforme o
que ficou resolvido, por oceasião da
ultima reunião da Conferência Fi-
nanceira Americana, por proposta
do delegado do Uruguay.

Varias outras commissões identi
cas já visitaram diversos paizes ame-
ricanos.

Justamente a quinta visita foi des*
tinada ao Brasil e não tem nenhum
caracter official.

Essas commissões são compostas
de homens que viajam á sua custa,
com o intuito único de verificar as
condições financeiras dos diversos
paizes, e os meios dc. estreitar o mais
possível a.s relações em toda a Ame-
rica, e, emfim, colherem todas a.s in*
formações que possam ser úteis aos
commerciantcs na America do Norte.

A commissão que foi destinada ao
Brasil é composta dos srs. dr. Ri.
charcl P. Strong, vice-presidente da
Corporação Internacional, que é o

£ presidente da commissão; Charles
i Lyon Chandlc, agente da South
t American Raiiway, secretario; Wil»
' liam C. Do.vns, attaché comnicrcia!
f da embaixada americana, nesta ca
i pitai, c que reside já entre nós.
J O sr. Chandlc já varias ve/.es cs-

teve em nosso paiz e ha alguns me-
I zes nos visitou, oecupando-se dos
V trabalhos concernentes á questão dc
,ç Fretes no Brasil.
[ Os outros membros da còmmissãc
j* ião: Henry Culp, presidente da Llcn
\ Contraction Cy.j de Chicago; L
[ Fondpcy, advogado em Nova York

, Louis Gray, da firma Arbuckle e C,
f do Rio dc Janeiro; Frederico Lagc,
: gerente do departamento sul-ameri-
' cano; William M. Itnbrie, da Com*

panhia Nova York; dr. Edward F.
Stage, da Burroüghs C}*., de Chica-

[ go; Thomas AV. Strewer, vice-presi-
ciente da Corporação I.atino-Ameri-
cana. de Nova Y"ork; Alfd. C. Wei-
ge, da firma Walsh and Wcidmet
Boller e Cy.

O sr. Louis R. Gray, que faz parte
da commissão, é uni dos membros
mais antigos da colônia americana
aqui residente.

Acompanham a comniissão varias
senhoras.

O cônsul c muitas pessoas de re-
presentacão na colônia americana fo-
ram receber a comniissão no cães do
porto, onde o "Vestns" atracou, ás-5 horas.

O desembarque èífectuou-se logo
e os membros da grande comniissão
foram para o Internacional Hotel,
cm Santa Thereza, onde se hospeda-
ram.

Amanhã, a commissão começará a
dar desempenho á alta missão de que
foi incumbida, e que consta de visi-
tas aos grandes estabelecimentos
coinmerciaes e iiidustriaes.

Desta capital a commissão seguirá
para S. Paulo.
.IS RELAÇÕES CO.MMKRCIAKS ENTJtE

O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS
ItIO, 18 — Chegou hoje a bordo do"Vestris" a delegação americana! que vem

retribuir a visita feita nos Estados Unidos
pólos financistas brasileiros, por oceasião
da Conferência Pan-Amcrlcaria,

Os dlsllnctos visitantes fornm recebidos
w bordo pelos representantes du Associa-
;tto Commerclnl.

Amanhã essa Associação effeotuará uma
íessiTo especial pura receber a commls-
«0o americana.
a nTGIENE NOS SALÕES

DE UARBKIRO
ItIO, 1(1 — A "Itua" fez um inquérito

sobre as casas de barbeiro desta capital,
provando que cilas constituem um foco
de infecçfio e transmissão de moléstias.

Os barbeiros têm apparelhos de desin-
fecção, mas nao os empresam.sendo com-
mum a transmissão do carbúnculo, da
•yoose, syphiliB, furunculoBe • outras mo-leítlw da pelle,

IUO, lil (A) — A Hessílo da Câmara
foi presidida pelo sr. Vespucio do Abreu,
o secretariada pelos srs. Costn Ribeiro o
Juvenal Loniartlno,

Depois de approvados as actns das
duas ultimas sessões, e dc lido o expo-

Maurício de Lacerda npro-
requerimentos de Infor-

dlente, o sr.
sentou .alguns
m ações.

-cuida falou o sr. Antônio Cur-Em
los.

Disse s. exc. quo, a propósito do roque-
rtmenín do sr. Maurício de Lacerda, so-
bro fornecimentos dc carvão ao Lloyd e
dos outros da mesma espécie, pretendia
descer a todas as minúcias do caso dc
fornecimentos feitos pela, firma Cnldus,
Bastos e Companhia o das suas trunsac-
gfi(*s com a referido empresa.

Encaminhou, porém, fi. votação, s. oxc.
devia ser breve, podendo, comtudo, dizer
o sufflciento pnra determinar quo nüo
pairo sobro o presidento da Itcpublica o
menor vislumbro de duvida, que lhe pos-
so marear u Integridade moral.

Prosegulndo s, exe. — "Devo u pos*-*o
rectll.s- vários Importantes? pontos tra-
iildos .1 Cornara, dentre os quaes avultum
os seguintes:

1,0 — A firma Caldas Bastos e Comp.
fiinccioun na capital dn República, ba 10
a 1111 o.s;

2.o — Desta íirinn faz cm iv.aliiln-
dc parte um concuiiliinlo cio presidento da
llepubllca, o qual ali figura hn 10 nnnos
(.•niiii. soclo solidário;

S.o — Nõo fazem porto da mesma nem
o si*. Tlieoiloinirii Sahllugp, nem o seu
progenltor, como ainda nenhum outro
parente do sr. dr. Welioesluti Braz."

Apiirteado pelo sr. Maurício do Laoer-
da, o orador declarem: —¦ "Existo nesta
capital uma Junta Commercial o fácil
seria a qualquer pessoa 'onsegulr uma
ccrtldfto o respeito da firma em debute.

A firma Caldos Bustos e Comp., faz
transitcçòes com o Lloyd, bem como com
todas as instituições a que comparecem
por intermédio dos seus representantes,
convliido salientar que o mesma ha oito
ami. negocia com aquelle ostabelèclmeil-
to de navegação.

Respondendo a novo aparto do depu-
tado fluminense, s. exc. asslghaln que o
systemn da uno concorrência & o que tem
sempre prevalecido no Lloyd.

O facto dos fornecimentos no Lloyd
datarem já de 8 annos, demonstro que
o nome do sr. presidente da Itcpublica
não servia paru facilitar qualquer trans-
acção.

Além disso, cumpre dar relevo ao fu-
oto dc haver o presidente prohibido us
transhcçôcs com o Lloyd, logo que teve
conhecimento das insinuações que o ora-
dor rebate.

Aliás, não Cs de extranhar este proce-
dimento, unia vez que todo paiz, inclusl-
vê o sr. Muurlclo de Lacerda, fax jus-
tiça á honestidade e aos escrúpulos do
dr. Wenceslau Brar.

Nem podia ser de outro modo, por-
quanto o orador 6 o primeiro a reconhe-
cer quo o presidente da lic-pulilicn seria
incapaz de assumir us responsabilidades
do seu cnrgo>j*jI esses escrúpulos e essn
honestidade, que lhes- são tão gabados,
não se reflectissem em todos o.s depnr-
tamentos da administração publica.

Facll o dizer que sob os auspícios de
s. exc. se operam negociatas; difflcil serii,
porém, a especificação das mesmas.

O presidente da Itcpublica nao espera
que lhe solicitem informações; antes, se
apressa em pedil-as.

O sr. Maurício de Lacerda pergunta o
que fez s. exc. no que diz respeito ao sr.
Arrojado Lisboa.

O orador respondo dizendo que casual-
mente traz comsigo a defesa eloqüente do
presidente do Republica no questão dos
fornecimentos feitos pela firmo Fonseca
Machado o Comp., a Central do Brasil.

Da altura dos seus escrúpulos dá Idéa
a curta que s. exc. passo a ler ft Câmara,
endereçado por s. exo. ao ãr. Arrojado
Lisboa, carta datado de 10 de Julho.

O orador salienta que cila foi assim es-
cripta multo antes dos requerimentos que
iigor» surgem.

DepoiB de ler a corto, s. exc. passo a
mostrar qual tem sido o destino das alie-
gações apresentadas pelo sr. Mauricio dc
Lacerda, especialmente daqueila que se
refere t negociata das "sablnas".

O sr. Maurício de Lacerda, em aporte,
refere-se os loterim, pedindo sobre o co-•áo a opinião do orador.

O "leader" responde o s. exc. que lor-
mule o seu requerimento o obterá uma
resposta destruldora de todas as suas bus-
peita--*.

O orador não pretende negar que pos-
sam existir erros no governo do sr. Wen-
MSl.au Braz, pois que o erro é humano o
próprio dos homens.

O orador perora dizendo desejar que
não trlumpbcm as paixões perigosas quu
está a combater, porquanto a vietoria dei-
Ias, para quantos realmente se interessam
oela pátria, corresponderá no anniquila-
mento dos inals altos dos ideaes, a cujo.--
serviços se collocam quantos defendem a
liepublica.

A terminar, o orador foi vivamente
cumprir, mudo por todas as bancadas.

 Ao ser discutido o requerimento
do sr. Mauricio de Lacerda sobre o Lloyd"BrasTlelro, oecupou a tribuno o sr. Sousa
c Silva, tratando longamente do caso do
convocação do uma 'assembléa do Club
Militar.

O orador, depois dc oltar vnrlos exeiu-
pios, termina dizendo ter onhiilmcnlc do-
monstrado a insuhsistonclii dos boatos es-
palhoclos e n exploração feita om torno
delles, asse/jurando que a Camnra prtdc
estar certa do que não se poderá nnlnhar
no espirito dos militares a mais remota
intenção de faltai* oo cumprimento do seu
dever de obodlencio ás autoridades do
Republica o no reglmen constitucional,
do qual têm sido e continuam a ser os
mais abnegados e desinteressados defen-
sores.* Em seguida falou o sr. Lnimounlor Go-
dofreão.

ti. exc. lembrou que deve chegar sob-
bailo próximo a esto capital o sr. conse-
lhelro Rodrigues Alves.

Trtita-sc de um estadista no qual o Bra-
si' dovo os mais usslgiinlados serviços.

O sr, Rodrigues Alves merece a adml-
ração e a gratidão de todos os brasileiro;!.

A Câmara deve-lhe. pois, uma home-
ungem no dia do seu regresso ao Rio.

Essa homenagem devo consistir na no-
menção de uma commlssüo de 5 deputa-
dos pnra, em nomo du Gamara, saudar
o benemérito brasileiro.

O presidente nomeou para esta oomml-
uto os srs. Liiinounler Godoíredo, Conti
Ribeiro, Arllndo Leonlr Raul Veiga o
Marcai Escobar;

O Sr. Hitenò do Andrado requereu o pu-bllca.sln, no "Diário do Congresso", da
cerfirencia realizada sobro assumptos
ecpnpniieos nn Bibliõtheca Nacional pelo
dr Casslanò Ao.cioly,

Biii-sando-ss*. á ordem do dia foi consi-
dc-radü objecto de deliberação o seguinte
projectò do sr. Mauricio do Lacerda,"O Congresso Noeinniil decreta:

Arligo l.o — E' concedida nmnisliaam-
lila nos inferiores e demais pinças do
exercito, policia e bombeiros, denunciados
e punidos pelos inquéritos realizados nos
vnrlos corpos do Capital Federal, em
l!)lõ (dezembro) o 11)1 G (fevereiro dmarço),

Artigo 2.o — Revogam-so. as dispo::!-
ções em contrario."

Encaminhando a votação, foi ú tribuna
o sr. Mauricio do Lacerda,

S. exe. fez varias considerações sobre o
chamada revolta dos sargentos, condo-
mhando com veheinenelo a oohducta que
as autoridades militares obedeceram para
considerar, cm inquérito aberto para esse
fim, as responsabilidades dos envolvidos
naquelle movimento.

Logo i ih segiililn falou do novo o sr.
Antonio Carlos.

Disse s. exc: — "listou longe sr. pro-
sidente, do aconselhar os meus collcgas
o a casa o rompimento do praxe que a
Cumara até aqui vem mantendo o propo-
sito do projectò apresentado pelo nobre
deputado do Estado do Rio concedendo
amnistia as sargentos implicados numa
recente rebelllSo.

Desejo pdrém que, sendo considerado
esto projectò objecto do deliberação pelo
Gamara, ninguém lhe queira dar pelo vo-
to obtido outro alcance quo não seja
aquelle de que so costumam revestir esses
gestos do delicadeza parlamentar.

1'oderá a Cumara por ventura emittlr
esto voto sob a iillegnção dos motivos que
acabam de sei- expostos pelo nobro depu-
tado?

Não.
A noção que a Câmara o o paiz têm

sobre este caso do rebelião dos sargentos,
como sobre a attltude dus autoridades
civis e militares, 6 bem diversa da que
acaba do espalhar a oração do si*. Mauri-
cio de Lacerda.

NBo podemos, sr. presidente, deixar de
considerar que as palavras do nobre col-
lega nesta questão são palavras que bem
denunciam o quo está gravado no Intimo
de todos iiOh; o convicção de que s. exc,
sempre que abordo assumptos do tal na-
tureza, está tocado de paixões flommejan-
tes que falseiam a verdade dos ocontool-
mentos.

Nós que estamos em condições' de apre-
ciar serenamente os factos, devemos fa-
zer justiça ás autoridades militares e á
policia civil, sobretudo, a quem devo o
palz rolovantes servIçoB, evidenciados nas
medidas ciuo pô/. em pratica para a Invés-
tlgação do movimento c na altitude esfor-
coda e criteriosa do dr. Aurelino Leal.

São cstns, sr. presidente, as palavras que
julgo opportuno proferir, devendo tcrml-
riar assignalando as fortes paixões quo vl-
ciam o julgamento do nobre deputado pelo
Estndo do Rio e lembrando que, em outra
oceasião, lhe será grato o debate sobre o
assumpto, afim de patentear a absoluta
correcçíio coni que agiram as autoridades
militares.

Foram cm seguida approvados 7 requo-
rlmentos do Informações, sendo 5 do i.i*.
Muurlclo de Lacerdu, 1 do sr. ÉvarlBto
do Amaral c outro do sr. Nlconor Nasci-
mento.

Não houve numero para as votações.
Desse modo não foi votado o parecer

relativo oo caso do Espirito Santo.
Entrando em discussão os orçamentos,

usou do palavra o sr. Bento de Miranda,
que, depois do se defender de accusaçOes
assacadas contra suo pessoa, o propósito

da emenda quo apresentou sobre o sanoa-
monto da Ilha de Marajó, desonvolvou
longas considerações, analysando o tro-
balho da Com missão do Finanças, o fa-
zendo varias consIdcraçOos, afim do mo-
Ihornr a lol de meios paru o futuro oxer-
ciclo.

O orador tratou especialmente di} de-
pressão econômico om quo vivemos, estu-
dando-lhe as causas o os offeltos, conje-
cturiindo provisões no caso do so mentor
o "stntu quo" em quo se encontro o uni-
verso, ou na hypotheso de findar o oon-
flagraçao européo dontro de pouco tempo.

S. exo. permaneceu na tribuno até ao
fim da sessão.

O SR. ZEBAIsLOS E O BRASIL
RIO, 10 — Um vespertino carioca pu-

bllca hojo uma carta que o ur. Zebnllos
dirigiu ao jorna listo Sertorio de Custro,
desmentindo que haja pago, no tempo om
que foi ministro, o propaganda contra o
Brasil na Europa.

Nado pagou nosse sentido, tendo mesmo
suspendido a subvenção quo o govorno
argentino dava ao "Flgnro" desdo á pre-
sidencla Qulntnna.

O politico argentino declara também
que é falso quo desse inBtrucQões expres-
sas ou indlrectns para o campanha contra
a marinho brasileira.

Nado lhe consta o esso respeito u nem
jamais o logação de Londres o Informou
disso.

PARTIDO AUTONOMISTA
RIO, 18 —- O Partido Autonomista es-

colheu para seus candidatos a sonador o
sr. Briclo Filho o a deputados oh srs.
Pinto do Rocha o Lopes Trovão, poro as
vagas existentes na representação do Dls-
tricto Fedcrol.
A COMMISSÃO OOMMEllCIsIsL

AMERICANA NO BRASIL
RIO, 1G — Os membros do commlssão

do americanos quo veiu visitar o Brasil,
Interpellados pelos jornalistas, inanlfes-
toram-sé encantados com as bellezas na-
turaes das nossas costns, principalmente
do bahla da Guanabara.

O sr. Dantas Strong disse quo o ap-
proximação entro as duas Américas deve
trazer extraordinárias vantagens de par-
le a parte.

Accrescentou que o Brasil é um paiz do
grande futuro, quo só necessita expan-
dir-so para produzir as suas Industrias o
commercio.

O excursionista americano declarou quo
sentiu que o paquete só tivesse parado nn
Bahia, impeilindo-o de visitar Belém, eu-
ja entrada dizem ser soberba, e o Re-
cífe, cujo eldade parece ser linda. Toda-
via, a costn brasileira lbo pareceu In-
terossante eni seus aspectos.

Quanto á bnhin do Guanabara, a pala-
vni belloza não tom significado bastante
para traduzir a maravilha dos panora-
mas que possuo.

A comniissão norte-americana demo-
ror-se-fi 24 dias no Brasil, devendo visi-
tar ti. Raulo e Minas Geraes.
O OASO DOS DESFALQUES I-OSTAES

RIO, lli — O chefe de secção dos Cor-
rolos, Alvares de Azevedo, aceusado pelo
oíficial Arllndo, nuo sc suicidou, recebeu
IntlmoçSo para entregar as chaves das
suns gavetas e armários, íitlm de se pro-
ceder a unia rigoroso busca.

EXTERIOR

Estados Unidos
DR. LAURO MULIsIÍIt

-WASHINGTON, IC — Chegou hontem
a esto capital o clr. Louro Muller, inlnls-
tro das Relnçõeii Exteriores do Brasil. Es-
se homem publico brasileiro vai fazer
uma brove excursão. DnpolB, continuará
em repouso, tendo em vista o restabeleci-
mento do suo saude. z

O DR. LAURO SfULLER
WASHINGTON, 10 —• Chegou hoje de

Clnclnatl o dr. Louro Muller, ministro daa
Relações Exteriores do Brasil.

O chanceller brasileiro foi recebido pe-
los secretários do Estado, srs. Lanclng,
Mac Adoo, Domlclo da Guma, embai-
xador do Brnsll, por todo o pessoal da
embaixada o por muitos brasileiros.

ti. exc. visitou os secretários do Estado
e Thesouro, almoçando no embaixada ln-
gleza, por cujo Intermédio recebeu convi-
to paro visitar o Cnnnilá.

O dr. Lauro Muller jantou com o sr.
Mc. Adoo.

Amanhã, o secrelario dc Kstndo, sr.
Lanclng, ofteieoer-lhe-á um juntar,

O chanceller dispensou os officiaes
ajudantes do ordens, postos á sua dísposl-
ção, allegando o caracter particular dn
sua viagem.

Pelu. mesma razão, s. exc. se esquiva ás
entiuvliiius ijmuallatlcas.

III llfl

Argentina
FALLECIMENTO

BUENOS AJRliS, 16 (A) — Pai-
leceu hoje nesta capital o conhecido
medico argentino dr. German Aus
chutz, que desempenhou com muita
competência varias missões scientifi-
cas.

GOVERNO DO PARAGUAY
BUENOS Ai.RES, 16 (A) — Os

jornaes desta capital publicam hoje o
programma com que assume q go-
verno do Paraguay o dr. Manuel
Franco.

A plataforma do novo presidente
da Republica vizinha causou aqui
optima impressão, pelo acerto e in-
telligencia com que estuda os vários
assumptos que merecerão a sua at-
tehção.

Uma perversidade dc "La Prensa," visan-
do o minislro Sousa Dantas

A attitude do chanceller bra-
sileiro interino

Varias notas

"LA RRENSA" E O BR. SOl'KA
DANTAH

RIO, 10 (A) ¦— Logo que foi conhe-
cldo aqui n telegramma oalumnlpsò de"La Prensa", de Buenos Aires, a respei-
to do sr. Sousa Dantas, ministro interino
das RelacCíos Exteriores, s. exc. apresen-
tou-se ao sr. presidente do Republica,
pedindo (pie fosso aberto uo Ministério do
Exterior um rigoroso Incpiorito para apu-
ror a veracidade da accusaçjão levantada
pelo sr. Estanislau Zebnllos.

A esse propósito, a secretaria do Pala-
cio da presidência do Itcpublica enviou t
Imprensa a seguinte nota: - ¦

"Não tem o menor fundamento a notl-
cln do (|iic foi orgam, segundo um tele-

"La
di-

DO
DA

Chilí

Itália
ABALOS DE TElUtA

RO.MA, 16 — Telegrnniinns aipii rècB-
bidos referem «me foram sentidos abalos
de terra nas cidades dc Anconn, 1'esnro o
Riminl.

O phenomeno não causou prejuízo ai-
gum em Ancona.

Multas casas em Resaro ficaram fendi-
das, sendo, por isso, desoecupadas. Nãn
houve, porfim, nenhuma vlctlma.

Varias casas em Rlmini foram abati-
das. -

Receia-so que tenham perecido algu-
mas pessoas sob os escombros*.

Ae autoridades tomaram ae providon-
cias necessárias.

Os srs. Roberto Do Vlto, sub-secreui-
rio da Justiça, e o deputado Giacomo Bo-
nicelll portlrarà para Rhnlnl.

Hespanlia
AGITAÇÃO OPERARIA

EM BARCELONA
MADRID, 1« — Dizem os jornaes dos-

ta capitol que em Barcelona se prepara
uma temerosa agitação operaria.

A SITUAÇÃO ESI MARROCOS
MADRID, iti — üm telegramma dc-

sSan Sebnsllan Informa que o condo dc
Roíiiuiiones teve umn longa conferencb
com o general Luque, ministro da Quer-
rn, a propósito da situação om Marrocos.

ELEIÇÕES NO REINO
MADRID, IC ¦— O governo acaba de

marcar o «tif». 17 de setembro vindouro,
para ns elolçBes de deputados o senado-
res em todos os dlstrlctos ondo ha va-
gas.

EXPEDIÇÃO SHACKLETON
SANTIAGO, íó (A) — Noti-

cias de Emita Arenas dizem ter ali
chegado o "escampavis" "Telcho",

que veiu rebocando a goleta 
"Em-

ma", que teve a bordo a expedição
chefiada pelo explorador inglez sr
Shackleton.

Este — accresccntani as noticias—-
está resolvido a seguir para as ilhas
«Malvinas, afim de aguardar ali os
soecorros que envia o governo da In-
glaterra aos membros da exposição,
perdidos na ilha dos Elcphantes.

PILAS ESCOLAS
UNIVERSIDADE DE ti. 1-AL'LO

Doação no Instituto Lul» Pereira línrctto
O dr. Abriihíto Ribeiro, illustre advoga-

do do nosso foro o lento dc Direito Com-
mercial na escolo dc Direito dii Unlver-
sldode, dirigiu ao sr. reitor a seguinte
carta:

"ti. 1'aulo, JO de agosto de 19KÍ.
Rre-uulo e iliustro amigo clr. Eduardo

Guimarães, — Ainda sois o impressão ex-
traòrdiharla que mo causou a visito oo"Instituto Pereira Hnretto", mais uma
obra grandioso da sua energia lncoinpara-
vel, venho, por meio desin, reiterar-lhe os
meus sinceros parabéns c votos pela prós
paridade desso Instituição benemérita.

Em cumprimento do promessa que. lhe
fiz no diu. daqueila visita, envio-lhe, pelo
portador desta, um magnífico mlcrosoo-
pio Zèlli-Wetzler, n. 1-1 ti-!C5, de grande
augmento, com todos os «eus pertences,
c quo offereçn aquelle Instituto paro uso
de seus professores o alumnos.

Envio, juntamente, unia caixinha con-
tendo muitas preparilçiiès, que, espero,
serão úteis aos estudante.*'.

Folgo muito em poder, assim, contri-
buir com algunl.a cousa para o desenvol-
vlmento daqueila cura. o oproveitamentu
dos alumnos da Universidade de ti. 1'aulo.

Com muita estima o «onsidoracão, sou
dc v. oxo. cr. im, oi*, (a) ¦— Abrajiíío RI-
beiro."

grama do Buonos Aires, o Jornal
fronsa", sob o titulo "L'm oscandnli
plomatlcò". ,
C.VHTA DO .MINISTRO INTERINO

EXTERIOR AO PRESIDENTE
REPUBLICA

RIO, Hi l.A) — A sv, presidente da
República dirigiu hoje, íi noite, o dr
.Sousa Dantas, ministro interino do Exte-
rlor, a seguinte curto:

"Sr. presidente.
Em um jornal da tarde, de hoje, ujipa-

recou o sesuinto telogramma: "uuenos
Aires, 10. O Jornal "La Prensa" publica
o seguinte telegramma do seu correspon-
dente no Rio de Janeiro, sob o titulo
Um escândalo diplomático": "Circula

o boato do que um diplomata brasileiro,
hoje altamente collocado. quando esteve
ft frente de uma importante legação do
Brasil na America do Sul, perdeu no jogo
40 contos de rfils, qno foram pagos pelri
Ministério dos Relações Exteriores."

Como v. exc. sabe. tlvo oindo hontem
oceasião de provar, pelos jornaes a aliso-
luta lnexaetidiio das asserções do sr. 'Lo-
ballos o meu respeito.

No telegramma dc hoje vojo que "Li
Prensa", diário de Buenos Aires, do qual
o sr. Zeballos fi um dos prlncipaes colla-
boradores, lnneo sobre "Um diplomata
brasileiro", a mais offensiva dns caiu-
um Ias.

Asseguro a. v. exc. que nunca, em tom-
po algum, por motivo algum, recebi do
Estado um vintém para despesas espeçiaes
ou reservadas, sob o titulo de grotlíicacõo
ou qualquer outro.

Toniio recebido atfi hojo unicamente,
os .meus vencimentos o 4 ajudas de custo,
marcadas pele lcl, durante 23 nnnos de
carreira, sendo duas de 2.o secretario,
uma de l.o, e uma do ministro.

Cheguei a restlt.iir Integralmente umn,
quando promovido pura a legação da
Turquia, por não ter, alias., eni cumpri-
mento de ordens do governo, tido tempo
dc seguir poro o meu posto, por haver
sido promovido a mlnist.ro em Buenos
Aires.

Claramente pela lei, que nõo cogitava
da necessidade do posso do corgo, mas
apenas da nomeogãó, pertohcfa-ine a njti-
do de custo referida; entretanto, preferi••estiiuil-a ao Estado.

Üein que pareço evidente (pie o caiu-
mulo s6 a mim viso ferir, doi Immcdla-
tamerite todas as providencias, hoje mes-
mo, paro verificar si o aleive poderia at-
tingir outro dlplomoto brasileiro, qne
não eu.

Do rigoroso Inquérito o une procedi,
verificou-se o completa falsidade do ac-
cii.inç^o. '

Rogo a v. exe. mande sobre o quo o
mim so refere, e. cl v„ exc. entender con-
yeniente tambs;m sobre o quo a outrem
se posso rcíorir, abrir, por quem v. exc.
julgar conveniente, o mais rigoroso in-
iiuerito, deixando en, esta claro, tempo-
lariomi-ntc, ou definitivamente, segundo
v. exc. ordenar, o dlrecção interina do
Ministério do Exterior, a que me elevou o
confiança de. v. exe.

Rogando ainda a v. exc. me permitia a
publicação desta caria, lenho a subido
honro de reiterar a v. exc. o protesto do
meu mais profundo respeito. — (o) L.
M'. do Sousa Dantas".

O er. presidente do Republica não ao-
ceitou o pedido poro abertura de um iu-
querlto solicitado pelo er.Sou.-a Dantas".
:\S DECLARAÇÕES DO SR. SOUSA

DANTAS A JORNAIS DO RIO
BUENOS ATUES, lü (A) — Causaram

aqui o melhor impressão as declarações
prestadas pelo sr. Sousa Dantas no "Cor-
reio da Jlanhã" e ao "Imparcial" do Rio
de Janeiro, rebatendo as aiYirmativas fei-
cns pelo sr. Zeballos ao correspondente
de uni jornal do Lo Pnz sobro as outipa-

Hilas com que a opinião publica brasilel»
ca estfi percebendo suo tentativo de ap-
oroximnçilo oo nosso palz,

Conquanto jâ sejam aqui bem conheci-
dos os processos tortuosos do falsifica-
•lor do telogramma n. 3, o a scmcerlmonln
¦'.om que elle sempre procuro Inverter
actos e factos conhecidos, as palavras .Io
ministro Sousa Dantas foram considero-
das em todn.s as rodas, prlncipnlmcnto
nos meios tradicionalmente amigos do
nosso palz, e, portanto intensos ao celebre
agitador dos elementos brasllophobos, co-
mo umo renceão Indispensável de defeso
e de decoro da política internacional que
o Brasil tem mantido.

A situação em
Matto Grosso

ENCONTRO ENTRE OIU1POS
ARMADOS

CDYABA' Hi — Renlizou-so lionle.ii o
manifestação feltn pelo coronel Podro
Celestino ao general Caetano de Albu-
querque, por motivo do primeiro nnnlver-
sario do seu governo.

o prestito era composto de Indivíduos
pertencentes .'is forcas, palíianos, crian-
ças e um pequeno numero do pessoas de-
centos.

Em frente X residência do general ('ue-
lano de Albuquerque fnlarOm o dr. liar-
nabfi Mesquita, genro do deputado Pe-
reira Lolte;dr. Edmundo Riidolf.comhien-
sal do presidente; Theõdômlro Corré-i,
conhecido orador tlc rua, e Virgílio do
.Mello.

Respondendo ãs saudações, o general
Caetano de Albuquerque fez um discurso
ncendlorio, elogiando a sua pessoa e ata-

cando fortemente a Assembléa Legisla-
tlva.

Os manifestantes enthuslasmados pro-
romperam em gritos de "furas!" e "mor-
ras!" aos deputados estaduaes, chegando
alguns exaltados a apedrejar o edifício
d.-i Ássemblfio; cujos vidros ficaram pnr-
tidos.

Ante-hontem foi expedida unia ordem
reservada ao delegado do policia, auto-
rlzandò o dlspondlo de quatro contos pr,-
ra o manutenção do ordem publica. Es-
se dinheiro foi gasto hontem, nos prepo»
ratlyos dn manifestação.

Assim mesmo causou espanto que ti»
vesse sido necessário tanto dinheiro por-
que os manifestantes sej apresentavam ai-
guinas lanternas chlnezas o poucos fogos
dc bengala.

Hoje, no Assembléa, o deputado Mar-
Unho Rego falou sobre o discurso do pre-
sidente do Estndo, defendendo o poder
legislativo.

Os conservadores daqui são Infensos
no accOrdo proposto pelo deputado Pes
reira Leite.

Todos esião resolvidos o unia franca
campanha contra o presidente.

Telegramnias de Aquidauana dizem (iuo
houve ali uni encontro entre dois grupos
armados, ambos pertencentes ao partido
mattogrossensc.

-Vo conflieto ficou ferido no pé o sr.
João Gomes de Oliveira, chefe do um dos
yrtipos.

O» '
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Escola Profissional Feminina

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves, titular
da posta do Interior, tem estudado, com

grando interesse, a organização dos esco-
Ias proflssionnes desta capital, no Intuito
de dnr n estes institui os de ensino o de-
."¦envolvimento de que carecem.

A aceito efflciz do governo em rel.iqãe,
X Escola Feminina, já. se vai manifestou-
do no incremento que vão tomando as
suas officinas, o que se evidencio, não sõ

pelo exemplo eom quo grando numero de

candidatos 5 matriculo ali procuro es-
te anno a educação profissional, cerno
ainda pelo variedade do úteis c Intcres-
sanles artigos monufaclurodos pelas alu-
ninas sob a direcção de mestras hábeis.

Para sclencio dos Interessados, trans-

crqv.em.os, em seguida, uma circular dc
sr. professor sr. Josfi Carneiro do '*'lva,

director do referido estnbíleclriiento, no

qual so enumeram as difforentes espécies
de artigos que nas suas offleinns se eon-
feceionom e que poderão :cr executados
inadiantp enconimenda o por presos mui-
to baratos.

Eis o circular:
"Tenho a honra de communloar n v,

exe. que, com o desenvolvimento dado ul»
tlmamente pelo governo do Estudo fi Ks-
colo Profissional Feminina desta, capital,
esto este instituto do ensino em condi-
.-jfles de receber c executar com perfeição
por preços sem competência enóommeii»
das dos diversos artigos qne nos suus Offl-
cinas so confeccionam, como sejam:

1) — Flores de quaesquer espécies em

papel, nanzouk, seda, velludo e eellulól-
dine; ornamentação e palmas paro egre-

jas; flores do palheta, dc coco, de laran-

geiro e pellica; flúrea c fruetos de cera

o parafino; armação de corbeilles coin

folhagens c flores — Pirogrovuro em mn-

deira, drop e velludo. Fholomlniatiira;

photoplnturo em vidro, madeira e porccl-
lana. Pintura japoneza. Decoração eui

couro, tecidos e motaes. Trabalhos de ce-
roínicn. Pintura em pellica, porcellana,
barro e vidro.

2) — Conformação, reforma e enlcit*.
dô chapfios.

3) — Confecções, em geral, paro crlán-

ças de ambos os sexos c senhora. Blusas,

salaB, vestidos completos, peignoirs, mau-

teaux, vestidos a phainasio, tailleur, *>n-

xovaos para baptlzados e casamentos.
4) i— Roupas brancas paro criança-:,

homens e senhoras. Pyjamas, robs-ebam-

bre, bohnels para colleglaes, copas para
cadeiras, etc.

5) .— Sapatinhos, puletózinhos e toucas
de ulochet; toalhas, porto-comisolas, ai-
mofadas, abot-jours, abafadores, sachets,
opplicações de Veneza, do filet e Riche-
Ueu; rondas irlanclezns, de Miiõo e de bil»
ros; bordados ü filo, t seda a ouro, a

missango e froco.
A directorio da Escola aguarda com

prazer os apreciadas ordens do v. exc. At»

tenciosos saudações. — O direotor, J,
Carneiro (ln Silva'*.

"A Cigarra,,
Mais um numero 

'sVImoroso sern lioj«
distribuído por esta bello o popular re-.
visto a seus Innumeros leitores. A repori
tngem photogrophlco é abundante e vo»
liada, os "clichês" são niagnificamente
Impressos, com uma nitidez impeccovel,
e o texto, redigido com verdadeiro caprl-»
cho e artisticamente disposto entre aa vl*»
nhetas o a» gravuras, vem confirmar •
nlto conceito literário em que é tida, em
todo o Brasil, "A Cigurra". Da reporta»
gem pholographica destocam-»e esplendi**
dos aspectos dn grande manifestação dol
Italianos, nesla capital, ao ser recebido a
noticia dn queda de Goricia; as festai
tieademlce.s de 11 de agosto; viBita dol
officiaes uruguayos, etc. Merecem espe*
ciai menção no texto os sonetos de Cant«
o Mello, I.ulz Carlos o Costa Rego e i
prosa de domes dos Santos, Juliano Hcir,
Escuhtpio o Carloa Ribeiro.. ....
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Enxaquecas, suores frios, vômitos,
es no estômago

Asslgm&l-íí^is

ci»: iio.no
llitO DE

A ül DIO DUZIOM-
1111(1 128500

Durante muitos nnnos, fui victima de cnfermklat.es do
estômago, que tránsformarnm minha, vida em um martvrio.

Freqüentemente tinha enxaquecas seguidas de vômitos,
dores no estômago, suores frios, que me deixavam imiti-
lizado por vários dias; tomei tudo quanto me receitavam,
tendo a infelicidade de ver repetir-se sempre meu iucom-
modo. Deante de tantos soffrimeufos ó comprclicnsivel a,
minha alegria e satisfncção, vindo attestar publicamente
que com duas semanas de uso das «PÍLULASDO ABBADE
iMO.SS» fiquei completamente livre e goso agora saúde e
bem estar que pensei perdidos para sempre. — Carlos
Amaral Cos/a. — Rio, 29 de março de 1913.

Em todas as pharmacias c drogarias.

Policia do Estado
Por decretos de hontem, foram

exoneradas e nomeadas as seguintes
autoridades policiaes:

ígarapava — Exonerações, a pc-
dido: i.o supplente do delegado,
Francisco Pereira do Valle; 2.0 sup-
plente do delegado, Romualdo José
da Silva; subdélegado dc policia, Al-
fredo Cesario de Oliveira.

Nomeações: 1.0 supplente do dele-
gado, Alfredo Cesario dc Oliveira:
2.0 supplente do delegado, Pedro Jo-
sé dc Oliveira; subdélegado dc poli-
cia, José Cesario de Oliveira.

Piraju' — Nomeação: 3.0 sttppleii*
te do delegado, Augusto Leme Car-
doso.

Dois Córregos — Nomeações: i.d
supplente.» do delegado, Thimothci,
Alves de. Lima; 3.0 supplente do de
legado, Julio Corrêa de Oliveira.

Santa Branca — Exonerações, a
pedido: 1.0 supplento do delegado.
Norbcrto Machado Gomes; 2.0 sup
plente do delegado, Pedro Monte
Ayres; subdélegado dc policia, Lúis*
Pagano.

Nomeações: 1.0 supplente do dele
gado, Antônio Constando de San-
CAiina; 2.0 supplente do delegado,
Joaquim Machado Gomes; subdele
gado de policia, José Antonio de Si-
queira.

Pennapolis — Exoneração: sub-
delegado de policia, Jarbas Augusto
de Barros.

Nomeações: 3.0 supplente do dele-
gado, Fábiano Porto; subdelesrado
de policia, Manuel Antônio Mon-
teiro.

Conceição dc Monte Alegre —
Exoneração, a pedido1 delegado de
policia, Galilino Antônio de Figttci-
redo.

Faxina — Exoneração, a pedido:
1.0 supplente do delegado, Adil Ber-
nardino dc Sousa.

Franca — Exoneração, a pedido*2.0 supplente do delegado, Gabriel
de Andrade; Couto.

Torrinha, municioio de Brotas —
Exoneração, a pedido: 1.0 supplente
do subdélegado, Benigno de Castro
Lae-reca.

Pedregulho, município de Tgarapa-
va — Exoneração: 1.0 süpolénte do
sub-delegadò; Antônio dc Paula So-
brinho,

As nossas osslgnatiirns venecr-se-ão n
31 do dezembro.

Abertura de estradas
O proíçltõ ele» Ariirueiunvti pretende eni-

pregar os scntcnclndos nn construi:-
(,'iio c reparação dc çstradus duqucllc
município

O sr. Bluito tle Abreu Sampaio Vidal,
presidente! do Cnmara Municipal ãe Ara-
rammra, dirigiu hontem um offldo ao dr.
Thyrso .Martins, dlrector ela Penitenciaria,
peãlnüo Instrucções sobro o modo por tine
está sendo executado pelos sentenciados n
abertura da estrado do rodagem di» ti.
P:iu3,.) n Jundiahy.

E' Idéa do prefeito elo Ariiraiiunra obter
a applicação nàquollé munleipio dn lei epie
estabelece o reglmen penitenciário.

Oje 0ta
de Moda

tio Cnanon
Suicídio iiiiiii hospital

Um doente do Hospital Humberto I pãe
formo á existência, dcsfcchuiulo uni
tiro de ¦revolver nu cnlwça

O sexagenário Benedicto Costa, can-
teiro, casado, residente em S. João do Cur-
rallnho, achandò-sé acommettido de dia-
betes o d«i uma pertinàz ncurastlienia,
»*clu hn 15 dias poro S. Paulo, oblendo um
Utiorto particular no hospital Umberto I.

liontem, cerca das 19 horas, achando-
ne no seu aposento,' Uenedlcto' desfechou
um tiro ãe revólver na região temporal
direita, follocendo momentos depois, o des-
peito dos soecorros dos médicos do esto-
beleclmcnto. . ..

Avisado n policio, coni pareceram no
hospital o dr. Tamandaré UcliíJn. 4.o dele-
gado interino, o o medico leglsta dr. Leite
Hostes.

O cadáver elo suicido ficou depositado
nn necrotério ão próprio hospital, ãe on-
ãe sahirá hoje o enterrnnicnto.

Benedlcto Costa nenhuma ileclarae.no
deixou.

Demographia Sanitária
Durante! a semana dc 7 a 33 dò

corrente, falleceram nesta capital 140
pessoas, victilnadas por: sarampo, 1;
croup, 2; grippc, 2; febre typhoide,
1; tuberculose, 8; pcpticcinia, 1; s.y-
pliilis, 3; cancros, 8; affecç.õcs do
.systema nervoso, 5; do appárelho
circulatório, 14; do respiratório, $2;
do.digestivo, 34; do "irmano, S; de
bilidade congênita, 10; morte vio-
lenta, 1; suicídios- 3; outras uiules-
t.'r.s, 4, e uiolçstias mal definidas, 3.Das fallecidas, jj eram do sexo
masculino e 63 do feminino.; 100 ua-
cionaes e 40 extrangéiras; 57 nieno-
res dc 2 annos.

Houve na mesma semana 371 uas-
cimentos, 33 casamentos e *20 nasci-
das mortavs.

Foram vaccinadas c reváceinadás
contra a variola 1.160 pessoas c côii-
tra a febre typhoide 67.

Tojutcio dé mmi
Corre muito animada a itisçripção

para o próximo torneio de partidas,
que o Club de Xadrez S. Paulo aea-
ba de organizar.

: Encerraudo-se 110 dia 21, começará
:o torneio 110 dia 25, ás 20 e meia ho-'!';!•'.
1 Os inscriptos serão divididos em
turmas, sendo distribuídos, prêmios,
que serão òpportüiiaiiieiite atiniin
ciados.

j Os amadores extranhos ao Club
poderão tomar parte no torneio, me
diante a entrada dc 10$.

Os sócios pagarão somente 5$ pela inscripção.
O regulamento acha-se affixado

na sede do Club, á rua 15 de No-
vembro, 11. 22, segundo andar, onde
se poderão obter mais esclarecei nièii-
tos.

HIOMOGLOBINE STAR7
o Rei dos Reconforíarites

Desastres e ferimentos
Hontem pelo irioilrugotla ia para Sant'-

Anna. um automóvel, guindo por João BU-
loira.

A-» chegar em frente o uma copelllnhj
existente t rua Voluntários ão Potrin, c
cliímffeur pretendendo desvinr-so do ou-
tro automóvel que vinha em dirccijão n
Cidade; foi ele encontro o um bonde."Devido ao violento choquò, o seu auto-
movc-1 foi atirado para um barranco, f!-
candõ bastante damnlflcádo,

João Rlllatrn, vendo o perigo, saltol!
fura do corro, ficando illeso.

* *»
Maria Angelina de Paula, residente á

rim Sarapuliy, hontem pela manhã, 110
oceaslão em quo accendlo um fogarelro,
incendiou ns vostes, recebendo queima-
durai graves em ambas as pernas.

A victima recebeu os primeiros soecor-
ros ei»» medico da Assistência o, em ae-
guldn, foi internado na Santa Casa.

[ Sr. Oetavio A. Bueno — Tndaiatu-
ba — Vai ser providenciado.

Sr. Vicente Barbosa — Bauru —
Recebemos o telegramma e confir-
iiiainos a resposta.

Srs. Nagib e Comp. — Alto da Ser-
ra — O preço do preparado a que se
referem, incluindo o despacho, é de
32$00O.

Sr. João M. Albuquerque - Anhem-
by — O titulo será averbado e remet-
tido, juntamente com a ordem de pa-
gamento, pela collectoria de Botu-
catu'.

Sr. Accacio Fagundes — T.paussu'
O projecto que pediu foi liontem

reincttido,
Sr. Basilio Silva — Mineiros — O

titulo de nomeação foi enviado hon-
tem, registado, pelo correio. Foi de-
volvido tambem o saldo em sellos.

Sr. Arthur Bohn — Taubaté —
Ficou providenciado liontem para,
logo que sejam despachados os rc*
querimentos, a que allude, serem ex*
pedidas as ordens de pagamentos pe-
la collectoria local.

Sr. Paulino dos Santos Pinto —-
Cidade dc Pinheiros — Estamos co-
lhendo informações sobre o que de-
seja saber.

Sr. João Bento de Moura — Jam-
beiro — Encontrámos o que deseja,
para 100$ c 20o$ooo. O fabricante é"Blois", não havendo catalogo pre-
scntemciite.

Sr. João Santiago de Oliveira —
Xiririca — Pelo correio de. liontem,
registada, seguiu a portaria de li»
cença.

Sr. Virginio Antunes de Faria —
\Tatividadi.' — Já foram tomadas as
providencias quanto ao seu negocio
e os papeis estão em andamento.

Sr. Malvino dc Oliveira — S. Ben-
to do Sapucahy — O requerimento
foi hontem encaminhado c deve: ficai
prompta a certidão dentro dc 15 dias.

Sr. Antonio Espíndola de Castro
Jahu' — O requerimento foi cn-

caminhado liontem. Provavelmente,
até ao fim do mez, ficará prompta a
certidão.

Sr. assignante 1.552 — Cachoeira
Pelo correio de hontem seguiu rc-

«distada a portaria dn licença de que
trata sua carta de 14.

Sr. Antonio José da Silva Leme
Junior — Apparecida — Escreve-
mos-lhe.

Sr. Edmundo dc Castro — App.i
recida do Norte — Aguarde cartn
com os preços.

Sr. assignante 1.079 — Pindamo
nhangaba — Os pagamentos foram
feitos. Os recibos seguiram acompa
uliados dc carta.

Sr. Clovis de Camargo — Irapé —
•V sua encommenda seguiu hontem
em carta registada.

Sr. Domingos Faro — Dourado --
A. sua encommenda já foi comprada
e será despachada amanhã. Segue
carta.

Sr. Benedicto P. Mello — Angatu
ba — Espere carta.

Sr. Antonio José de A. Vianna —
tpaussu' — O medicamento foi ,1011-
tem mesmo remettido, registado, pe-
Io correio. Segue carta.

Sr. Benjamim A. Novaes — Avaré
— Pelo correio respondemos.

Sr. V. M. ~ Rio.de Janeiro
gue carta.

LIBERDADE
''CORREIO PAULISTANO"

O sr. Armando Nobrega ê nosso ro-
presentnuto nesto bairro o reslão á rua
Thomaz Gonzaga, n. 22, oiulo poderá ser
procurado para tratar ão negócios eom
referencia a osta folho.-

HOSPEDE!

Esteve entro nôs, a possoio, o sr, capl-
tão Jullo Nobrega, escrivão ãa collectoria
estadual de Bragança.

FAMiioonrENaH,
Contando 80 annos de edade, falleceu

hontem, ás 7 horoS, o distlncto cavalhel-
ro sr. coronel Vicente de Oliveira Trin-
dnãe. veterano do Poraguay.

Foi um dos fundadores da villa do For-
tura. em Piraju', ondo viveu multo tem-
po o gosava de grande estima c ãe pres-
tlglo político.

O coronel Trindade, que ha alguns an-
nos so transferira pnra esto capital, dei-
xa viuvo o sro. d. Anua .Cândido Trlnila-
ão e os eegulntes filhos: srs. Braslllo
Trindade, ninjor JOrnosto Trindade, Hor-
eulano Trlndndo o d, Gobriella Trindade,
Campos, cnsada com o sr, Virgílio 1'iros
de Campos.

O seu enterro (realizou-se ás 17 horas,
sahindo o feretro do largo ão Liberdade,
n. 7, para. o cemitério dn, Consolação,

Entre ns pessoas presentes, vimos os
srs.: Alberto Salvador, dr. Salles Junior,
Kpninliiniiiliis Mattos, por sl o pelo sr.
Amador César; J. Spioors, por si o poli»
sr. Bento Ph*es; Ellns Carneiro, João lio-
drlgues Lourenço, Alfredo B. Alves, Vo-
lendo Ferraz Campos, J. Baptista Alves

11 Silva. Salvador Amaro Componoll!, Can-
dido Moreira, por s! o pelos cobradores
tia Recebeãorla do Rendas; Humberto
Vianna, A'Icento Froneo, Homero Paullno
Costa. Virgílio Pires ele. Campos, Ignoclii
Vieira Marcondes, Agenor e Rodolpho
Olyntlio Tiiililel, Sebastião Braga, Orestes
Araujo, Pasçhoal Senlsgalü, Joaquim Cln-
tra, José'» lielisnrio, João Adolpho Smyor,
dr. Costa ?».'etto, João Broilt Itoehn, Jor-
ge Botelho, elr. Aurélio Pires dei Campos,
Josf o Lauro Costa, Pedro Nolascd Vlei-
rn, Dul-val Carneiro, Alfredo Martins AI-
ves, Brasil io Trindade. Emílio Bessa, Ma-
cario Mello. Ernesto Trindade, Oswaldo
Trindade, Moacyr Trinãnel", frei Oliveira,
dr, Ovidlo I'. Campos. Antenor Pontòa-

ínn-Jn, Heitor Soobra, Emílio Bossa e Arn
ele» Nobrega, pdo "Correio Paulistano".

Entre ns corOas notámos ns seguintes:
flocorãação eterna dc sun esposo; Lem-
branca de Ernesto, Albortintv n filhos; UI-
ümo adeus ele Qábrlella u Virgílio; Sau-
dades eternas dc Braslllo, NénO e filhos;
Saudades do Marcondes- 1» Coudoco; Sou-
dades de sua. sobrinha Alzira; Saudades
de suo sobrinha Ccorglna; Recordações
dos amigos do Pensão Bello Vista; lio-
meiiiigem dos cobradores da Reeebedo-
ria. ....

-mS>-

1 Do dois mezes, a ã. Alzira Pousa Godi-
'lho. elu ele Jneliilaüiliu;

do um mez, ao sr, José Julluno Nello,
do "Dr. Piiduit Salles"; ãe Jahu1.

 Fo! concedido um nioz ãe licença
ao sr. Josf: Pedro do Silveira, dlrector elu
grupo escolar ele Plracnlu,

 Requerimentos despachados:
Do d. Dinoral) Fonseca. — Concedo dois

mezes;
ãe Pedro JTerraz do Amaral e Paulo

Ferraz. — Nego provimento ai» recurso,
mantendo o acto do sr. direetor;

de el. Francisco Marcondes do Abreu.
Sello o otteslado com estanipllha es-

tadual;
de d. Roso de Almeida Prado. — Pro-

ve com certidão do Thesouro ter o tem-
po legal;

ão Theotonlo ão SanCAnnii Espinhei
Junior. — Sim, om termos;

do d. Orlnsto Cortez. — Inscreva-se;
do d. Lauro'ão Cosia Santos. — Sim,

provisoriamente;
de Paulo Mont Sorrnt Ferreira da

Siiva e dd, Jacyra Feitosa e Cuiuudlna
Afiulno. — Sim;

do Antonio Bberlo dos Santos o d. Lau-
ra ão Azevedo. — A' Directoria Geral dn
Instrucção Publica;

do el. Vonlnii Mugnnnl. — Complcle o
sello do attestado. medico;

de d. Iracy de Paula. — Rotlre o tl-
tulo de nomeação;

do Osório Pinto ãe Freitas. — Selle
o requerimento;

do Vicente Lau ria no. — O mesmo des-
pacho;

de Arthur Santiago, d. Guiomar de
Almeida Leal e Norival Gomes Barbosa.

Requeiram na fôrma regulamentar.
* *

JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
Foram dospnohaãòs os seguintes re-

(iuerimentos:
Do E. Muller o Comp. — Ao sr. 3.o do-

legado auxiliar;
ele Joaquim Flauzlno CorrGa e outros.

Sellem o petle;áo, querendo;
do Juan Ruslni, preso recolhido ;'i ca-

dela publica ãe Sertãozinho. — liidefc-
rido.

Abalxo-asslgnndo despachado:
De Jaclntiio Ricardo de Oliveira e ou-

tros, presos recolhidos á cadela iniblic*»
ele Santos. — .Aguardem opportunidade.

—— Foi concedido passaporte a José
ele Sampaio Leite, que seguo viagem pa-
ra os Estados Unidos ela America elo
Norte.

Delegacia Fiscal
"O

irravos paru

Áctos officiaes

Se-

NOTA IMPORTANTE — Os &9. nssl-
rnniites quo desejarem i-cspostn por cur-
ta, «IcverSo enviar o sello para o respe*
divo porte, Tambem dcvcrSo remei tor
«ellns para reines.»:., polo correio o regls-
lados, dos tituleis de nomeação, portaria»-
Jc licença c outros documentos. Sem esdi
formalidade UUo nos rcsponsnbllizumo.'
pcln exnctldão do serviço. Para us i"cs-
postas, por esta secção, podcrãi» os srs.
ns.slgnitute*» designar inlclucs sul) oi-
pines desejem occullar os seus numes.

Otitroslm, pnrn mnls brevidade iio
cumprimento dos pedidos, deverão cllc.'
ser leilos, separadamente c cn» curta dl-
rljliin ii "Secção de Informações". Os pc-
illdos que vierem cm cúrias, fiiilaiuli» ile
outros iissnniptos extranhos u eslu "Scc*

;.".(»", forçosamente terno fie ser démoru»
•los.

OS NOSSOS BAIRROS

A Importadora
Tei'»»os de fii»lniii'.i c.vtrnngeiru,

medida, do 'ir»SO(l(l a letOSOOi),
Só na "A im portadora", rua Direita.

11. 4-/1.

sol

l
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Gons.,r. Qulnt. Bocayuva, 14-lás 3-T..1808 |

Força Publica
Por decreto de honteiii, foi nomea*

.do o tenente Pedro de Moraes Pinto,
do corpo escola, para o cargo de aju-
dante da mesma unidade.

 Foram transferidos, por dc-
cretos dc hontem:

O capitão Gencsio de Castro e Sil-
va, do commando da primeira com-
panhia do corpo escola, para o com-
nando da terceira companhia do ter-

batalhão;
' "**o Belmiro Baptista Çepeí-iinando da terceira com-

-y___ terceiro batalhão, para o
la primeira companhia

n "ola.

Loteria Federal
lOcUriiifão d,» liontem

35307
25Í.Í57
29148
1;302:i

20:ü00$000
2:000$000
l:0OOS0flO
1:000?000

Secção de
informações

Avlso.nos nos nossos distliictos asai-
gniintcs, que nos honram cou» os suas
piezndas ordens, quo todo c qualquer pc-dido de tiiformncõoB, cumpras p etc., «iiic
lenlinm dc ser obtidas rf.ru do perímetro
central da ecidade, DEVE VIR ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NECF.SSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DIO I10ND1
(IDA E VOI/1A).

Sr. Amador P. de Almeida — Ita-
beira — Vamos providenciar sobre os
pedidos feitos em cana de 12. A pes-soa a que se refere ainda não com-
pletou o pagamento.

Sra. d. Silvina V. de Oliveira —
Rio Claro — A portaria dc licença
foi entregue ao Thesouro para ser
averbada e será rcmettida directa-
mente á collectoria dessa cidade.

Sr, P. Manuel F. de Pontes — S.
Joaquim — Foi remettido 110 dia 5,sob registo 11. 170.578,' confonne

I cqiiimtinicaçãq feita em carta de 10.
"•»*»>» 

PONTE PEQUENA
ORATÓRIO FESTIVO

Esteve encantadora a festo realizado
no domingo pasaaão no Oratório lVstivo
da Ponte J.Jefiuenn.

A cila não faltaram brilho, alegria e
enthusiasmo.

As catechistõs c os calechistos, que
são os iiucci!lares elo podre Sebastião Or-
toli-va, não pouparam esforços paro quo
aquellp festival se revestisse ãe grando
imponência.

O Irabolho dessas dlstlnctas senhoritas
e moços, foi multo bem compensado com
o grando súccesso que a3cançaram.

Tomou porto activa nas festas monse-
nhor dr. Benedicto Alvos do Sousa, vigo-
rio geral deste arcebispado, que no missa
dns 8 hora.* distribuiu o primeira com-
inunháo o 140 pessoas.

Ajudaram o miesa do monsenhor Be-
nedlicto os meninos Aehlllcs fitaurisoni c
Armando Dd Dobio, alumnos do Oroto-
rio.

Foram em seguida servielos aos nto-
commungantcs o ao grande numero de
convidados, cafe*. doces, otc.

Monsenhor dr. Benedlcto foi nessa oc-
ciisiáo saudado por diversos meninos ão
cutecismo.

A's 14 horas e mela, roallíou-so un im-
provlsaão lheatrinho, com a presença do
vigário geroi, un» espoctoculo literário-
cômico e musical, quo obedeceu a um
optimo programma.

Nos intervallos as genUs senhorltaa
Maria, Margarida c Maria Ignez Cornar-
go Barres o Francisco Butlcr executaram
escolhidos trechos dc musica, senão mui-
to applaudidos pela numerosa asslsten-
ela.

As dlstinctas senhoritas M. L. Ramos,
ti. Martins, Mario do Lourdes Malheiros,
N. Ambra, A. Butlcr e M. A, Braga, de-
ram muito realce ao festival, recitando
Interessantes poesias, diálogos e monolo-
gos.

No final do espectaculo falou monse-
nhor ãr, Benedicto, congrotulando-se
com o revmo. podro Sebastião Ortolova,
pelos rápidos progressos com que cami-
nho aquello importante obra dos filhosde D. Bosco o pe3o grande bem que ellafaz á sociedaãe com a educação c protee-
ção á juventude.

O (iistineto orador terminou o sou dls'.curso, pedindo ftqudlas crianças que con-
riflassem, insistissem mesmo com seus
paes para que elles tambem fossem lá to-
dos ou domingos, compartilhar da alegria
de seus filhos, assistindo A* funeções ro-IlgioxiiH e tomando porte activa em to-
ãns as festos.

Uma salva do palmas abafou as ulti-
mas palavras de monsenhor Benedicto.— O interior do Oratório Festivo acha-
va-se lindamente ornamentado, apresen-
tando agradável espectaculo,

SIOCItllTARIA DA F.V/.IOXDA

Iteqúisifiõcs de' pagamentos da Secreta-
ila da Agricultura: o Alves Burges, 4í»$;
o Antonio Teixeira, 36**100; a Pedro 55an-
chetta, 150*0.00; a Ângelo Todelll. 32*.
11 Vlctor lüntliio, llL'*Ç8i); a Amaro No-
grinl, GOJUOi:; no sr. condo Roberto el.»
Giaiiaud, limifOlli); a lUitbsechiid e» Comp,,
:»28$8Ü0; a José Aseanio Burlámaqtll,
IKIOtOOQ; ao dr. Iloraeio Vieira do Mello.
f!00$0i)(i; a Ricardo Ernesto de Carvalho,
120S000'; para os despesos do nuolco co-
lonlnl Dr. Jorgu Tibiriçá, 723*000; ao ãr.
Antonio Kessel. SOOÇOOO; a J036 Mirandr.,
•iOOfOUO; o Weiszflog Irmãos. 100$0ü0; uo
dr. Adalberto de Queiroz,'Telles, 00$000,
a Antônio Feliz de Araujo Cintra. 215°,
o Nadir Figueiredo o Ce-mp., SS$000; a
Rothschüd 1.» Coinp., 110Í700; a Affonso
Porchat ãe Assis e Comp.. 2:GOO!000: o
Francisco Lovechlo e Irnifios, 6:61o*;.*»80;
á Camorn Municipal de. Piracicaba. 9110$:
á Delegada Fiscal do Thesouro Federa!
neste Estado, libras 25-0-0; Idem, marcos
lv'4,00; o Eduardo Ivlclil. 731000; a Co-
tnlllo Gomes, 4I31S187; á Camnrn Muni-
dpol de Iporangn, 2:745$00O; u João VI-
telll, 197$070; a João Joaquim Gomes,
l.»2í}000; o Luiz Tolesnno, 42$000; ao*,
fornecedores i!o Trniiiway ãa Cantiirolro,
t4:033í7G8.j a Francisco Octavlano elu-
AlmeldiU ,r,'ll$*394. ¦ ••

Reqülsiçõos de pngainenlos dn Secreta-
rir. elo Justiça: ao delegado do polida elo
Caijapavã, 61> í o o 0; o Augu«(o Pinto e C,
94IJ000; o Almeldn Silvo o Comp., 4**n':
o 13. M. de Andrade, 243f"400; o Th. Cnii-
cer o Comp.,, 400$000; a Frhnolsòo Voz-
7,a, 2:õ38í250"; 11 Roílisclilld o Com*».,
301$5G0; a C. Hlldclirand o Comp '..
103*200; a Francisco Alves e Comp
1!!8*000; a Almeida Silvo c C, 871*i3DU;

.'1 Casa Tòllglot, 3 33*1)00; a Almeida Sil-
va c Co»n.:i., 13O.?0HO; tl Cnsa Tongiol,
3S$000; 00 doleBodo do policia dn Itapo-
Us, 585(500; -ao- delegado «le polioio ão
Lorena, 00*000.

Requisições ão pagamentos dn Secreta-
ria do Interior: nos fornaceãores do Be-
oretAVln do Sonndo', 2:2S9Í800; a Josí d 1
Silvo Bueno Brandão, !,00$000; ao de".
Ruzoblo do Queiroz, 800$000; ao dr. Fer-
reira Garcia Redon-do. 8ü$000; 1103 for-,
neccãores ãe grupos escolares do Interior
do Estado, 3899710; o Horaclo dc Corvo-
lho, 5:400*000.. . .

Officios remettldos: ao éxmo, sr. se-
cretorio do Interior, solldülildo a nomea-
Cão ãe uma Junta medica puro a tnspec-
ção do sr, João Climaeo Guimarães, re-
cebeãor da. Recebedorla ãa coplla!
solicitou umo licença,

Autos ãespachaãos: Anesla Piroa d.»
Aguiar, pngue-se; Arruinado Ptüegrlnl,
pague-se; 3'refelturn Municipal eie. Itn-
liolinlnga, 00 Thesouro; Grupo Escolar
do Cacho»., f,.„*.,-„^"hcsnnro; Cáries i.efí-
vre, sim, em 

't"V.",,V,"^.1'tu'a 
;"-""--, fconllrmo 11 decisão ão RflCobçãoriFiw Sü

cnpitii!; dr. João Bernardino C. Gonzago,
Informe o Thesouro; Irmãos Brandi c
Comp,; estfi finde» o prozo; Associação
Pròlectora da Infância jjesvalida dc Siiu-
tos, indeferido; Eduardo dc Piro, lndefo»
rltln; Pefgeíitliío de Freitau, deferldn;
Nuãlr Figueiredo e Comp., paguc-s;;
Sbhia Cosa tle Misericórdia de Santos, ro-
qulsltc-iii-se informações da Secretaria do
Interior; C. Hlldehrnnd o Comp., pague»
so; Mmiiiel Tgnocio Bittencourt, ao sr.
procurador fiscal; Lyceu dc Artes e Off!-
cios, 00 Thesouro; Franclfioo Rodrigues
Vieira, pngue-sè; Antonio Pedro ão oli-
velra, 00 Thesouro; Mario Antonio de
Sousa, á Contabilidade; Addolde O. de
Siqueira, restltua-so de accOrdo; Curiós
Bergozza, está findo o prazo; Santo Cosi
do Misericórdia dc Bauru1. ao ThcS01.ro:
Cump. Armazéns Coroes da capital, pro-
vldcnçle-se de accordo, ãoslgnonão o j\:
lhepéòtór o funcdonurlo; o loi-na! "Din-
rio Hespanhol", pnaue-sc a quantia de
70$000; Jornal "Commereio do S. Paulo",
pnguc-se 11 quatlu dc 00*000; Alfredo Fir-
mn ãa Silva e outro», pague-se; Jost*» Co-
vagholl, deferido de accordo; Lui*J MI-
norvlno Napolitano, reãuza-se o lonea-
menlo de accordo com o Informação du
RooSbodorla; Jonial "A Capltal". pague-
se o quantia do 72*000; Santa Cnsa de
Mlsoricordla do Franca, ao Tliesouro;
Francisco Alvares, Indeferido; João Ba-
sile, reduza-se o lançamento feito pelu
Recebedorla da capital poro 24:000*f000;
collector do Pirotinlnga, de accordo com
o parecer soja imposto a multa legal o |
proviãoncie-se «obro a, cobrança.

qua

SECRETARLV DO INTERIOR

Fornm nomeadas conimlssões médicas
para inspecclonar 110 dio 19 do corronto.
na Directoria do Serviço Sanitário, as
adjuntas de grupos escolares dd. Florin-
du Paluiliuii, do de S. Bernardo; Alclna
ão Silveira Mendes, do "Rangel Pestana",
do Amparo'; Avelino dos Santos Teixeira
Pinto, do ele Boa Esperança,

 Foi nomeada' uma commlssão me-
dica em Campinas, para inspecclonar o
sr. Benedlcto de Almeida Salles, adjunto
do grupo escolar de Jabotlcabal.

——: Licenças concedidas o adjuntos do
arupos escolares: ,

Distribuição de autos em 17 de
agosto de 1916

AO CARTÓRIO DO 1.0 OFFICIO
Appellação crime

— Avaré — A Justiça c
Carlos Alves de Camargo.

Aggravo¦ N. «84ei3 — Capital — Manuel dos
Santos e Giuseppe Marino e sua mu-
Ihcr. — Ao sr. Ph.. Castro.

Appellações eiveis
N. 8514 — Rio Preto — Dr. JoséTeixeira Portugal Freixo e sua mu-

lher c Theodoro dc Paula Ribeiro e
outros. — Ao sr. Rodrigues Sette.

N. 8512 — Rio Preto — José De-
nietrio e Jorge José c sua mulher. —
Ao sr. Vicente de Carvalho.

N. 8519 — Capital — Massa fal-
lida da Companhia Intermediária de
Café e Paulo Jordão. — Ao sr. Mo-
raes Mello.

N. «S520 — Lorena ¦— Adelino Mi
randa e José Valcntim Thebas e ou-
tros. — Ao sr. F. Saldanha.

N. 8522 —.Palmeiras — Miguel
Ângelo de Oliveira e Luiz do Lagei
Guimarães. — Ao sr. F. Whitackes-.

_N. 8525 — Santos — Francisco
Pierri e Cattini Malttf e Irmão, r—
Aosr. Vicente dc Carvalho.

Embargos
N. 8141 — Santos — Alfredo

Chrysostomo da Silva Bastos e Al-
berto Joaquim da Silva. :— Ao sr.
Moretz-Sohn.

N. 787S — Capivary — Ernesto
Bernardo Miékel e outros c Jerony-
mo c outros. — Ao sr. Urbano Mar-
condes.
AO CARTÓRIO DO 2.0 OFFICIO

Appellação crime
N. 798$ — Capital — Luigi Schif-

fini e Ernesto Massucci. — Ao sr.
Pinto de Toledo.

Aggravo
N. 8494 — Campinas — Gabriel

Theodoro e Filhos e João Godinho.— Ao sr. Pinto de Toledo.
Appellações eiveis

N. .8515 — Capital — R. Guima-'
rães c Comp. c Bento Sousa Sobri-
nho. — Ao sr. F. Whitacker.

N. 8517 -- Jahu' — Victor Cesa-'
rio e sua mulher c Manuel Almeida
e Sousa e sua mulher. — Ao sr. Ur-
bano Marcondes.

N. 8521 — Santos-— Bernardino
T.. Loureiro e Manuel Cardoso Lou- \
rcirõ e outro. — Ao sr. Rodrigues
Sette.

N. 85 3.* — Pirasáuniinga — Car-
los Scharlacl, »: Guilhermiiia Ar-
thur. — Ao sr. KioretK-Sotii»-.-
jS-M §*tô '-- Capital — Alfredo Bo-

elos e infor- ' 
""^r,. —- Ap Sr.

i\toiaeS iVlèuíFmmm'^^*'
Embargos

X. 7564 — Capital — Ao sr. Mo»
raes li ello.

Recurso crime
N. ,¦•546 — Avaré — A Justiça e

João de Camargo Prado. — Ao sr.
Urito Bastos,
AO CARTÓRIO DO 1.0 OFFICIO

Appellações crimes
N. 7989 — Avaré — A Justiça e

Carlos Alves de Camargo. — Ao sr.
Ph. -Castro.

N- 7975 — Capital — Ao sr. Brito
Bastos.
AO CARTÓRIO DO 3.0 OFFICIO

Appellações crimes
N. 7990 — Capital — A Justiça c

Luiz Luchini. — Ao sr. Pinto de To-
ledo.

N. 7991 — Capital — José Fucei e
Raphael Teixeira. — Ao sr. Almeida
e Silva.

Agravo
N. 8492 — Rio Preto — D. Angela

Peres Brú e outros e Jorge José. —
Ao sr. Pinto de Toledo.

Appellações cíveis
N- 851*^ — Caçapava — José Fran-

cisco Teixeira e Benedicto Guigel
do Amaral. — Ao sr. F. Saldanha.

N. «8516 — Rio Preto — João Jo-
sias dc Azevedo e outros e dr. José.
Nogueira de Noronha e outros. —
Ao sr. Moretz-Sohn.

N. 8518 — Capital — Saturnina
dos Santos e outros «e José Balsells e
sua mulher. —. Aò sr. Vicente dc
Carvalho.

N. 8524 — Santos. .— Florencio
Branco Gonçalves e sua mulher e
outros e José Vasques e sua mu-
lher. — Ao sr. Urbano Marcondes.

N. 8527 — Capita! — Maria Ro-
dovalho Cantino e dr. Antonio
Proost Rodovalho Junior e outro. »-•
Ao sr. F. Saldanha'.

Movimento elo hontem:

Officios o porlarlas expediãòs:
A' dlrectorio elo gabinete, enouiiiinhaii-

do n proposto quo fnz d collector federalem S. Luiz do laraliytingu, sr. Armanelo
ele» Castro, elo José» Pereira de Gotloy
Froncn, para seu agente auxiliar,

A' mesma dlroótoria, eiioaini-
ni; indo a proposta «iuo faz o collector fe-
deieil cm lilo Claro, elo Silvio Guimarães,
paro seu agente auxiliar,

A' mesmo directoria, enconilnlian-
do a proposta e[uj) fez o-escrivão da col-
iectoria federal em Rio Claro, do Esto-
nlslnu Josí» de Oliveira, para seu aju-
donlo.

 A' mesmo directoria, romettendo
o processo elo divida dn exercidos findos,
no Importância dc tOi}00.0, do que 6 ore-flora, o S. Paulo Tramway Llght and Po-
iver Comi». Limited.

A' directoria do Despesa Publica,
remetiemlo o processo cm quo o S. Paulo
Railw.-iy Company peão pagamento du
quantia üe r.7$400, ãe passagens forneci-
.ins por conta do Ministério do Fõzen-
elo.

 A' mesma directoria, remottendo
e» processo elo divido de exercidos findos,
d.» que fi. credor o carteiro elo l.a classe
aposentail»), Henriquo Pinto do Faria,

 A' mesma directoria, remettendo
o processo do divida do exercidos findos,
no Importando elo 57ÍSKS, ele quo 6 cre-
.loro a viuva, elo carteiro ela agenda do
correio elo H. Manuel, el. Thereza Maria
.'.'agilalcua.

A' directoria «Io receito, èncami-
abando o procesBO ein que a Companhia
Paulista ão lOstrodas de Ferro pedo ren-
titulfCjüo da quantia, de 3f,8$700 ele direi-
eos panos na Alfândega ele Santos pela no-
to de importação n, 923.

 A' mesma directoria encamlnhan-
ão o processo em quo o Companhia Pou-
listo ele Estraüas ão Forro pcilo rcstitul-
ção ãa quantia do 122Í400, ele direitos
pagos i.a Alfândega ãe Santos pelo nota
de importação n. 920, desto anno.

Ao Ministério ela Vinção e Obras
Publicas, romcttemló o titulo declnrato-
rio elo d. Rozinelo Sampaio, afim ãe ser
apostlllado.

A' procuraãorla Geral ela Fazen-
ela, rcstittilnelo o processo ele» reforço Je
fiança elo collector federal em Franca,
Joaquim Antonio dc Lima.

A' Alfândega de Santos, transfe"-
lindei o credito «Io 9024077, ouro, o ...
l:S42*431, papel, paro attender ao po-
gan-iento da divido proveniente de dlrri-
tos pagos o mais pelo Companhia Estro-
ela de Ferro de Dourado.

 A' mesmo inspectoria, transferiu-
elo o credito elo 207*820, poro attender

Camargo, desclassificando do
leves r.s ferimentos.

i:"«»i expedido alva cá de soltura afovor dos sentenciados João Clusson e Ho-norlo Demetrio Dias Paraguntísu', quohontem terminaram o cumprimento iIuü
penas, aquello du dois nnnos de reclusão
na Colônia Corroccional o este do 22 dlau
o meio de prisão c.oliulnr.

!•'(»! pronunciado o río Agostinhoile Anulai' como incurso no nrtlgo 304 do
Código peiial.

 O sr. Juiz julgou Improcedente a
flouuncln offorerida contra Francisco LI-
r.arãi, epjc respondia a processo por ha-
ver encarcera ão uma sua fillia menor.

^ 
Scitiiiiilii vara — Juiz ,),.. fl.., pa„|0 a.Pussiiliicqua. _ '.'oi 

pronunciado hontom
nor crime ele ferimentos leves o réo Gul-Iherme Pasçhoal.

Tereririi. promotoria — Promotor, sr,
ãr. Mario Pires.

O sr. ãr. Mario Pires denunciou Jacin-
tho Eriiestó ãa Silvo como incurso no o»'-
tl-ro 304 dei Coellgo Penal.

O sr. promotor reqüorou o ardil-
vamentei elo inquérito policiai. Instaurado
sobre o encontro ãe» um cadáver desço-
nhcdrtu no amigo Vclodromo. á rua da
Consolitgáo, em 29 ile junho próximo pas-nado,

Fórum < ivcl

uo pagamento do gratifica ção que compe-
te so l.o escripturarlo daquella alfândega
JosC Luiz ile Oliveira Guerra, por haver
exercido o cargo de chefe tio secção.

A' Collectoria de Bebedouro, de-
volvendo o processo de multo Imposta o
Vieira o Irmão, afim ele sor completado o
sello de» documento de fls, 6.

 A' mesma exoctoria, devolvendo
o processo dc multo imposta a João PI-
res, afim do serem satisfeitas exigen-
cias.

 A' Cdlectoria ela capltal, remet-
lenel" a petição de Willlom Dommenhein,
ofln: lo ser tomado eni Consideração o
que .'Or devido.

 A' Collectoria cm Avaré, remet-
tendo o requerimento do ã, Leonor de
Castro Araujo, afim ão ser informado.

¦—— A' Collectoria em Bebedouro, re-
mettendo o processo ele infrocçüo contra
Calll José ICfourl o Comp,, afim de ser o
autoado scientlílcodo do termo ãe perem-
pejáo do recurso.

-Tj— A' Colledurlo em» Rio Preto, au-
torlzando pagar oo asente fiscal Jerony-
mo Bastos o quantia do 754000, do por-
contagem sobre a multo imiiosta o Abrã«>
Abdo o Comp.

Requerimentos despachados:
De José Mario Alves Ferreira Junior.

sobro transferencia do apólices. — O delo-
gado fiscal, interino, en» sessüo do Junta
de Fazenda resolve não mondar cumprir
o alvará junto ão juizo ãe ãlrelto ãa 2.n
vara ãcsia capital de S. Paulo, por não se
adiar revestido tios formalidades exigi-
elas nos uaragruiilios l.o e 2.0 do ort. 122
do decreto n. 0,711 ele 7 de novembro de
1897, bem como por sor o mesmo de tibrl-
gnção cm vez de o ser de autorizaicão
como elo direito; ele João ão Oliveira Mo-
eliado, pedindo piieamento ile quantias
despendidas em viagens tle fiscalização.—
Provo que entre as localidades citadas
existem linhas do diligencias, automóveis
ou outra.»; cujns pnssogens excedam o ....
2$,*00; ,ie Wllliam Darnmenhein, sobro
pagamento tle multa, — A' Collectoria
oara tomar em consideração o quo fü»r
devido: tia José Theodoro Boyeux, so-
bre carta patente. — Publique-se edital;
ele Bento ele Barros Silva, pedindo restl-
tulção ih" 1503000. T-.Oueo-se a odminis-
tra«'ão dos Correios; ele Francisco dos1
DÒres c Oliveira Lisboa, pedindo cncaml-
nhnmi-ii'.o do petlçlo, — Roniotto-se t
Delegacia Fiscal eni Goj'oz.

ecçao
Judie

Ofildiiics de» din — Manuol ãe Abreu
Corr.-a, Miguel Pinto, Nula! Bergaminl,
Mario Pinto tle Oliveira e Oetavio Gar-
elo do Abreu.

Divorcio — o sr. dr. Luiz Ayres, Jula
uo direito do segundo vara de orphams.
lulgou procedente o acção ele divorcio quu
d. Cormen Homero propoz contra sou
marido Luiz Homero, decretando o di-
vorclo requerido,

Na sua sentença aquello magistrado or-
Jer.ou que a única filha, do casal fique em
noeler de sua mãe. Sua exo. fixou a quota
oam que deve contribuir o pao da i"o-
ferida menor paro auxiliar a sua subsls-
tenda u educação,

Secunda vara — O sr. dr. Martins e!»
.Menezes, juiz de direito ãa 2.a varo el*
vel o commerclal, proferiu liontem, entru
nutras, aa .seguintes ãeeisõos:

Respondendo e mandnnão seguir para
o Trlbunnl de Justiça o aggravo elo S(t-
'ero ãe Sousn, nus nulos da liqulãoçfio da
nodeãndo mercantil que girava ^ob .-» ro-'cão social de ti. Sousa o Comp.;

respondendo e mondando seguir para o
Tribuna! de Justiça o aggravo dos credo-
'•eu Couto o Comp., nos autos da impu-
únaçõó de seu credito, no falleneia dt
José'- Manuel Flguolredo Junlnr;

reformando, cm resposta oo aggrave*,
do dr. Antônio Bento Vldnl, o decisão
aggrayada, nos autos do prestação ãe
contas em que contonãé com rt, Francls-
ea. Falcão;

mandando ouvir os interessados c o sr.
curador fiscal, sobre o calculo feito nos
lutos do Inventario de ã. Carollna Fer-
roz;

rejeltniiile» os embargos offcrccldon por
Gnlameã! Gardosani, como executado, e
Indréa Delega, como S.o seiihor e pos-

ntiiãor, li. ponhora feita na execução de
icntença movleia por Eines'«i llergamlni.

Terceira vara — O sr. elr. .Manuel Pn-
Ivcarpo do Azevedo, Juiz dec direito do".a vam eivei ii conimereínl, proferia
hontem, entre outrns, as seguintes ileci-
ifies:

Julgando confessos J. Azevedo e Comp.,
uor deixarem ele exhlhlr seu*» livros para'i verificação ãa conta requerida pdo 11-
qúidatario ãa mnssa fallieln de Armindo
Azcveão e Comp.; ' »

lulgamlu extlncta a eceocuçilo promo-
vida por .Mario Aldeies contra J. D'At-
tino;

julganão o penhora no cxc-cuth-o com-
i»!a! que Sêcúndlno Domlngues move o,
Arnaldo Pinto Nunes;

julgando por sentença a liquidação or-
ç.inizado nos autos do executivo hypothe-
cario entre João F. de Mouro e o dr. Al-
horto Snlaeilno.

Prefeitura ilo liicip
Bdircflm-ia Chorai

5"í

..• ':.i«3*/
Pnciei- :¦«. , «io Mesviult.t.

proinol.""]*, è.r. .-. iii»^ Pires; e-íicrivão,
er. Siqiucini 3tds Junior.

Na sessão de hontem do Tribunal d)
Jury fornm- Julgados tres réos presos.

Em primeiro logar respondeu a Julgo-
iiicnlo Serafim Pereiro, processado por
hn ver furtadp uma aranha, com o respe-
ctlvo animal orreiutlo, do pateo ãa osta-
ção ão Norte, no dia 17 de março desfe
anno, pertencente a Palmierl Lande, e
avaliada em 700Í000.

Occupou o tribuna ela defesa, como a«l-
vogado "od hoc", o sr. dr. Poulo Setubjl.

O réo foi condemnodo fl peno ão eds
mezes de prisão ceUulor.

—— Em segundo legai' apresentaram-
Ric o julgamento Benoãlcto do Nnsciriicn-
to c Estado de Oliveira Lapa. Incurso:;
no nrtlgo 330, parâgrOpho 4.0, do Coellgo
Penal, por haverem furtado 25 malas elo
respectivo deposito, t mn Llbertlndc, iio
dia 4 de março ão corrente annti, etunn-
ãr» ali foram proceilor fi pehhOra no mio
qualidade de offlciaes de Justiça.

O rfo Estado ele Oliveira Lapa recn-
sou o conselho ele sentença, motivo pele»
qual não foi julgado.

Benedicto do Nascimento teve por od-
vogado o si*. Antônio Gomes do Amaral.

O Jury. por unanimidade de votos, o
condemnou ft pena tíe tres annos do iiri-
eõo cellular, grau máximo do artigo cm
que foi pronunciado.

 Em terceiro logar entrou em .lul*
gamento Joaquim Lome do Silvo, proços-
sodo por haver ferido levemente a .luãlt;»
Marcondes, no ãia 2 do dezembro de
1014, á ruo Caetano Pinto.

Defendido "ad hoc" pelo sr. dr. .1. de
Castro Rosa. foi absolvido por unaniml-
dade de votos.

O conselho ãe sentença estava constitui-
do dos srs,: Alfredo Soares do Câmara,
Elpldio de Paiva, Azevedo, Boceado Bn-
di.rô, Paulo Pereira Barreto, Humberto
Bueno Penteado. José Alves do Giaçu,
Gustavo de Godoy Filho, Armando Pinta
Ferreira, Augusto Corrêa Vasques, Jos':
Joaquim de Freitas, Mamid Caetano Ju-
nior « Adolpho Grazlono.

Fórum Criminai
Primeira vnrn —; .luis, dr. Adolpho

Mello — Os peritos drs. Eduardo Marti-
nclll o Brito Pereira procederam a exo-
me de sonlãoãe em José de Oliveira Cos-
>a, ofíentTidn nòr ílumilpho' Marques ile

EXPEDIl"N'J"IO DO DIA Kl J>l! AGOSTO
DF, 191(1

Solicitou-se da Secretaria dn Fazenda
d entrega á Prefeitura. fios títulos de
compra o plantas dos prédios ilas ruas
Libero Badarft, ti. João, Formosa, largos
elo Rlachuelo e da Mc-morin e ladeira do
Dr. Falcão, .adquiridos pelo Estado, para
o execução do. plaiu» Boiivard.

Solicitou-se. elo presidência e!»> Tribu-
ua! elo ,1 ii ry a dispensa elo sr. .Tos»' Joa-
qulm ãe Freitas, administrador elo Mata-
douro Muillcipalj sorteado parn. servir co-
mo jurado nu sessão do Jury elo corronto
mez.

Requerimentos despachados:
Do Rnphael Mazzlo, pedindo licença

para construir barracão eni Pinh-ciros, A
ruo do Boa Vista, n. 3 27. — Indeferido,
ii visto do art. O.o ão Acta n. 819;

ão Jorge Fuch;», «obro pagamento- de
Imposto de guias sem pasieio. — Hím,
hob termos d.». lei te. I.BSl;

ele Daqui Kiuun, 'pedindo licença. —i
Sim, cm lermos;

ão SodedOde Sulssa úe Beneficência
"llelver.io", pedinãu" licença e Isenção de
Imposto. — Sim-, em termos.

Devéia comparecer uo Directoria
do Expediente o representante ão Com-
panhia Tclephonico o no Dlrectorio de
Policia o si*. Pasçhoal Tambuco.

 As turmas dn Directoria ão Obras
o Viação paro o din. li elo corrente moz
foram assim distribuídas:

Turma do calceteiros:
Avenida Rangel Pestana: 11 calcetel»

ros, 10 serventes, 2 carroças; reposlfjSto
de calçamento.

Run, 7 de Abril: 5 calceteiros, 5 serven-
tes, 1 carroça; reposição dc calçamento.

Avenida Tlraãéntes: 5 colcetolros, 4
serventes, 1 carroça; reposição ãe calço-
monto.

Rua Domingos ão Moraes: 0 calcetei»
ros, 4 serventes, 3 carroça; reposição de
calçamento.

Ruo dn Consolação: 5 calceteiros, 4
serventes. 1 carroça; reposição ãe «calça-
mento.

Rua Conselheiro Neliins: 7 colcetelros,
7 Serventes, 2 carroças; reposição ãe cal-
comento.

Diversas ruas: 5 calceteiros. 4 serven-
te."». 2 carroças; ligações, do íigua o gaz.

Porto Canlndé: 2 serventes: guardas.
Turma ãe trabalhadores:
Almoxartfòdn: 2 operários; guarda o

arrumação de materlaes.
Centro da cidade: 7 operários; 2 carro-

qus; !reposição elo calçamentos espeoloen.
Ruo Duilin:' 1 foitor, 0 operários; 1

lüirrnçii; rcsularização.
Rua B. do Figueiredo: 1 fdtor, 11 ope-

rarios, -I cnn-oeas; limpeza ele valia de
bueiros.

Itua Manuel Nobrega: 1 feito;-, 9 ope«
rarios, 4 carroças; regúlàrfeaçiló.

Rua Monte Alegre: 1. feitor, 9 opera»,
rios, 5 carroças; regularização.

Turma de niaãaãam:
Rua Anhanguéra: 2 feitores, 12 operiM

rios, 4 carroças.: recomposição de maça-
dam.

Diversas ruas: 3 feitor, 4 oporarios, 1
carroça; ligações ãe agun e gaz.

—— Acham-se uppróvaãas uri Dlrecto*
ria ãe Obras e Viação as 3cgiiiittes plon-l
tos:

De Adolpho Urito. para ;iei;;ni.'nt.,.í
um pmlio uo alam.'"In l-iarãi) de Limeira,
n 0;

de Adelino Uortull, paro coiiitrulr umi
prédio á rua CanindC. n. 3 28;

tle Antoniii Pinto Tanieirãu. poro abrir.
mn i»ortãu il ruo Juvoliés, t». 21;

de Bi'on)berg e Companhia, poro con-:
strulr um pi*cdio A ruo Tenoníe" 1'oiina,
n, 1; -

do Companhia dc Obras publicas de 6,
Paulo, poro construir dois liarracõéâ i*.Ã

- -' ¦'-¦«*. - ¦' ¦— ¦
1 MUTILADO I
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ses

''avenida do Ratado, próximo A rua D. An
•'na 'Kory;

do Collogio ilo SiuifAiinn, pnra cou
•Btruii' uma cerca fl ruu Cons. Mufinno
*de Burros, 2ü0:
'" do Cláudio ile Sousa, liará construi-
¦-uma capella na iivonlil» POtnpelá;
' do Francisco Ambrosio. pnra construi".'
uma puredo íl ruu ilo Hlppodromo, n.
Í117:
¦'; do Horlbaldò Slollliino, paru abrir umu
ivallu na alameda Eugonló do Lima;

de Joaquim Medeiros, para construir
¦um tablquo íl má da Gloria n, 157:

do ,T. Monteiro Junlor. para colloear
•uma vitrina na avenida Rance) Pestana,
ir. 333;

de José ilu Cunho Freire, paru opn-i
«trulr um muro A ruu Briroricza -do .llu';
-' do Luiz Cune.ro. pnra construir um mu-
ro fi. rua Peixoto Clomlile, n. 79;

»• dc d. Lulza ilu Conceição de Sousa Ma-
.oliailii, paru obnfitruir urn predio fi run
-Padre Joilo, n. 20;

do Matlíóus Cniidla. para abrir dim.;
vallas fi run Rtil.Inò de Oliveira, ns. 'Vc

a) 30:
, do d. Maria Snlomé do Oliveira, para
.reconstruir um terraço X rua 25 do Mar-
.«.o, n. 50; •
.; du S. Paulo Rallway Çtfmpnny. para
assentar dois postes pura lelephono A run
Conselheiro Brotèrò;

de Santo Bortoíuzzl, pnra construir um
.paredão A run Condcssn dn S. Joaquim,
a. 21;

1 de Sylvio Mnntnrlnl, parn conslrulr uni
predio fi rua General Flores, n. 74;

de Sabbado Paglíucoi purn coiiatrulr
doln predio.-) fl rua Minas'Geraes. n. 30.
.  Devem comparecer na mesma Dl-
rectorla, para esclarecimentos, os sr.-!.:

Antônio Rodrigues Teixeira, Bernardo
.Valente, Dnvltl Antônio e Irmão. Godo»
frodo Gemlgnnnl, Isidoro Domlngue.-,
Luiz Ferreira, Pedro "Wpiucrlll, Raplitic-l
Vlgnola, Salvador Aluno,

INDUSTRIA
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M101tCAl)OS NXTUANGII0UIOH

NOVA YORK-, 16.
Hontom fechou este mercado estável,

com balxn dc 5 a 0 pontos do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro ,..••••. 8,05
Anterior. .... 8,71
Dezembro .... 8,78
Anterior. ... . 8,7»

NOVA YORTC, 16.
Hoje abriu esto mercado estável, oom

baixa parcial iíe 2 pontos.
COtngOos!

Setembro .... 8.6»
Dezembro . > . , 8,71

NOVA YOI1K. 10.
Na soRÜhda chamada dn Bolsn, o mer-

cado ripro.soiitavn-sii estável, com alta de
1 a 2 pontos.

Cotações:
Setembro
Anterior.
Manjo .
Anterior.

HAVRE, 16.
Ilontotu foi feriado neste mercado.

47
40|9
50 -
491»

Cambio

Cate
JUNDIAHY, 18.
Duranto o dia do hoje foram recebi-

das 40.S78 saecas de café, sendo com des-
tino a S. Paulo 2.557 o 40.373 parn San-
tos.

S. PAULO, 16.
. Café baldeado hoje, atê roolo-dln, pnru
Santos 51.804 Baccas, sendo:

Saccns.
Recebidas de Jundiahy (Pau-
llsla) 34.510

Recebidas da Bragantina . 1.500
Recebidas dn Sorocabana . 7.357
Recebidas do Pary 4.070
Recebidas do Bran 3.755

.Recebidas da Barra Funda —

SANTOS, 10.
. As vendas de hoje foram pequenas.

Mercado es-turcl.
Nas vendas renUisudits regulou o preço

tio ttis.oo para o typo 1.
. SANTOS, 10.

Saccns-
•18.500
06.-1 ll-I

l.íllt.-10-i

"Entradas .........
Desde l.n ilo mez ....
Idem desde l.o dc Julho . .
Éxistonola hoje cm primeira

e. segunda milos , ., •• :• .
Média  . .
Despachadas ....,-..
Idem desde l.o do mer. .
Idem desde l.o de Julho . .
Embarcadas
Jdem desde l.o do mez -.. . .
Idem desde l.o de Julho . , .
Passagens de hojo ... , ¦ , ,
Idem, desde l.o do mez . , .
Idem, desde l.o de Julho . .

Sahiijas:^ :, » >•
Paia Europa . . .'."*/"¦. ¦'.-.
Argentina ...... ¦. > »,.'.,.-
Estados Unidos , . , , ••' .-
Por cabptagem . . . . ».- .
Para o Chile . . , -. v v -.-
Para o Uruguay ..... ,
Fim egual dnta do anno paa»

sado:
Entrados ....,.., »,-
Desde l.o do moz . , ,- . .
Desde 1.6 do Julho
Existência em primeira e ne-

Bunda mãos
Mídia
Vendas ....,,,.,,
BaEe ......... . ,.
Despachadas . , .-¦>•', . . .
Embarcadas .......

SANTOS, Ifi.
Movimento ile café na Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes, no dia 10:
¦Existência no dia 14 , , ... 120.20.0
Entradas hoje . . . .' . '-. 2.825

1.50!).310
41.530
37.770

4S3.560
1.200.430

71.803
452.752

1.127.S10
. 51.804
609.640

1.030.07!)

102.117
S.880

70.255
2.012

730

GP, .72?»
977.-.198

2.395.50-

1.OCO.017
01.093
28 .'710
4J200

31.410
81.652

Total . .
•Snhidas hoje

Stoch hoje . , -,-

129.001
1.85-1

127.227

CAIXA RE LIQUIDAÇÃO' 
SANTOS, 16.
Cnlaçõos do fechamento da Caixa

Liquidação, fornecidas áa 17 heras:
So

Comp.
C$626
C$025
6M60
01425
«$125
C$426

Vend-
«$C6'J
C$550
6$470
C$450
C$450
C$450

Agosto . , , . ,
Setembro . . . ,
Outubro .....
Novembro ....
Dezembro ....
Janeiro ....

SANTOS, 16.
Telogramma especinl do "Correio":

_ As cotações da abortura do hoje dn
Companhia Rogístadora c Caixa de Liqul-
daQão de Santos, nn base do typo 4, fórum
as seguintes:

Comp. Vend.
Agosto ........ C$625 C$660
Setembro  C$525 C$550
Outubro  C$450 C$175
Novembro  C$425 C$450
Dezembro  C$425 C$450

3. PAULO, 16.

Hojo .-'.,.
Anterior 
No mesmo período do anno
passado

. Entradas pelu Estrada Soro-
cabanu 

Anterior ,"No 
mosmo período do anno

passado 

Totul, hoje
Anterior
No mesmo período do anno
passado  ..

.Foram recebidas hoje, du-
rnnte o dln, na estapBo de
Jundiahy:

Com destino a S. Paulo . , .
Anterior
No mosmo período do anno
passado , ,.

Com destino a Santos , ., :,.- ..:
Anterior
No mesmo período do anno
passado

Total, boje . . -,- ,- , .,- .- -f
Anterior
No mesmo poriodo do anno

passado ..... , , ,

Sueca*»
34.510
48.658

43.224

17.294
10.875

18.978

51.804
59.358

67.202

Saocas
2.557
2.635

567
87,816
88.711

41.938

F.nle morcado abriu hontem estável,
com os bancos declarando aacar entre
12 G|R d. o 12 21133 d.

Mala tarde, o merendo era menos flr-
me, generalizándo-so nos estabeloclmón-
tos bancários n çotngdo de 12 6|8 d.

A' tarde', o merendo oro fraco, passai*-
do a ser folto o fornecimento de eambiaeú
outro 12 29(10 d. o 12 G|8 d.

O merendo nestas condições fechou
Inalterado o piírálysiido e eom pequeno
ininiero do negócios feitos no correr rte
diu.

A', tan 
'du 

12 G|8, a 00 dias de vista]
sobre Londres, que fui n offlclul de hon-
tem, a.libro esterlina vale 19$0t0, o frfcn-
co $073 o o marco $721.

A' V.lsla, 12 1|2, a libra esterlina vnl«
19J200, o franco $1581, o marco $731, a
Urn $632, eom ríls fortes $2S7 o o dollar
4$035.

CÂMARA SYNRK.VI,
A Camarn Syndlcnl dos Corretores aCfl

xou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v.

Londres ....
Paris
Hamburgo.
Italia 
Portugal ....
Nova Yorl; . . .-

Extremos:
Contra banqueiros .
Contra' caixa matriz

Em egual dnta do
anno passado!

Contra líahquèlíos . . 12 114 12 ,-;ü
Conlra caixa matriz , .!?¦ 114 12 5 ir,

12 5'R
07!!
721

12 6,(8
12 518

A! vista
12 1|2

081
73\
li 21!
237

4ÍO30

SANTOS
CÂMARA SYNDTCATi

Curso offlclal de b.ihiblo e moeda mo-
talllcã afflxado hontem pela Câmara Syn-
dlcnl dos Corretores:

90 d-v. A' vista
Londres 12 518 12 112-
Parln 077 687
Hamburgo 7.10 740
Italia 035
Portugal ....,- 292
Hespanha. ...,_. 837
>Tova York . . rílOO
Argentina ..... 1$760
Sfilieianos 39$"On

BANCO BO BRASIT'

Vales ouro .
Taxa camliinl para pagamento de:direi-

tos om ouro, na Alfândega, 12 35|64,
Aglo: 2$152 por 1$000 ouro.

nontoai ¦¦¦Antorioi.

,!) 0(0- o 0|!)
6 0|0' li 0|0

6 0|?. - 6 OjO

â'.ll|U0{9 6»U|1A0|0

Câmbios Extfangeifòs
Tnxn.i ilo ilnseonln iiii nhortiirn 40 morcnilo iii

l.ondrca: .
¦ *"' . -.v- Ábi ¦¦:¦ f"
7axn ilo ilniiconlo ilo l!nn-

eo da Incl»léii'r.ií.' ,1.
1'nj.H'ili. ileanonto do-Hiin-

: co ila Françn. ."' . .
Iara do ileanonto do Onn.

eo du Allrmiinlm . .
íiixii de ilogcohto no mer-f'

endo ilo l,oanie3 S me.
ios

CÂMBIOS:
Sovn-York. «obro l.runli-j, .-. .. - .

A visln, por IV. . . 4.T5 7» Ut T5MoviuYork aohro Londres,
a CO rffv por l,h. . . 4.TZ.0O 1.12.00

l.lsbon sohre l.onilrns & vis.
tu, por mil iMn ... —

¦'riria soliro l.omlros.A vis-
tn, por 1,1.. .... I8.lt Í8.1T"enovaeolirfl Londres,A vis» ' •
ln, por l.h  • M.BS gn.Br.'

.Indrid notiro Londres A
tIsIh. pnr Ll ííl.70 88,70

1'nrls soliro llnlln, A ylste,
por IUO liras .... »l 1[3 01 1|31'arla «obro ricapanh», A

, vistn, nor r.0,1 penetns , 606.00 690 m
NovR.Yorli aolire Rorllm. A

vlstn, por 4 marcos. 73 5|8 ¦ 7S SjS

Títulos brasileiros
Apólices hVdemos, 1833
„ -I 0|OFojioraos iaor,, r, 0|0 . . .Pundlnpr, r, 0|0. . . , ,.''undlnpr, wu
Kundlnc, 100Ü, r. 0(0 . , ,* 0|O CoiiTnrs.lo, 1010 , ,
ill 1003 ¦ . • .¦"•Ao 1'nnlo, 1883 ....

tino Pnulo, 16!» ....-tio Pnulo, 1901 ....•Süo 1'nnlo, 1018, .1 0i0 . .
llio de .Inneiro Municlprill-

dníoSOiO
liello Horlironlo, 100.", 0 0(0Leonoldlnn Hnllwny Co.

Ltd. Stoclt ....
nrn-lllnn '1'rnolion li. & P.

Ltd. tilflek Ord. . .
o-: l'nulo linllwny Co. LW

Ord .......
ürnall Ralln-nr Co., Lllll,

Ord. . . ", . . .
-'nmond Colfco lio. Ltd.— 1l2 0|fl Cura. Prof. .Lonsolidndos Inslczcs s !|1

0|0, ox-Jnron.....
WoilooKoith "Vestem Rnll-•t«t Oo.. Ltd. Ord . .

em Londres
Hontom Anterior

Mmolrft ¦ ¦
t-tOTiínft ,'*' *
IlnrnrA • •

, llnpidls 
-..'..* i

IijnriipATA. .Sallo 
dn 114 .

Blo Proto. .
Tnonnrutlng» •
Tlele. ¦ •

,, Tnluhv •'
Plnil..|inoiili»nf(»li». ¦
Rortdoílnliõ .
ti. Cnrlos ¦ .
ti. Criir, do Itlo Parda
H. Miinnel .
MnUflo .
MooAon ¦ .
ti, JoAo da Boenlaa
Jalul. < •
M. Podro , ,

HnncOM
Onmmnrolo o Industria. , .•Unido do H. Pnulo . • •
•"» Piuilo, ox-dl»., ' i • •
ldcm, a :in dlaa • , • •
Cnmmórotnl iln Kstndo do B,

Paulo, oom 00 op, ox-dlv. .
Idom, n 80 dln» . • •

¦1-oiiip.tnlilnM
1'aiillntn, cx-dlvIdcndo > ¦
Idom a no HIm». . < ¦
Mnrrynnn, cx-dlvldoudo . ¦
Idoni, n W) dias ...»
miolndorn Predial . ¦ >
Melhoramentos do S. Pnulo .
Idom, n 80 dlns ....
("«trada do I*nrro PorAj-PIrnpora
Tnlonhonlen llrHKnntlnn . ' '•
AnlnrolloH
1'elcnlinnlcn do S. l'nn!o » ' .
PnilHsln do Rocnros, eom SO 0|0,
(iiini! dt» Aiifnmrt^ot-» »
'*ínpm'iopf:(ipliÍPfi FtfíiHllnird» «
RnivMcfrfi il<* Mrtíillnn:in •
''ninnliiolra Arrua o ürijoltos .
fránifiilllldado • • •
I'nlin Mnlun . .
s. Pnnló Aliiargaliis . . .
Itnvil fllMlr- . .
tlilülo dr." !.',.|!ii:ii|i.r(.s. . .
[fl, l-Vrro Oniirfi'l'i • . ¦
forçn n l.u- Xorto (lo H, Paulo ,
Cln. (liirilnnriri ...'(¦chlflo*-- íiftfior • • » ¦
K. o 'IVoldoa — lloorirldil . •
Mfii».. IInril»- .' • • .
Moinho -.nnllsln • •
Mntrnuiíí ile 'IVriiliti . • »
ÇolonlOoIn noilnlplio (!ri>sp! ,
Rrn<«i|p|rfi dõ SorriiTôs, com -lOOfíl
tiRlnH KaHiri •
llnnlll (inmliii • • •
f"ítrhinií»-j |)líi|( • •
l'';i1)rlc.i<toT!i (ln Pnnól . • •
.¦InpmiitOKrnt.liICíi Hrnnllolra .
ArLIuiildo .
I'*rl(rnriflou l'a«lnrll exíillvldondo
1'nullslH do llinías (Inl..
\irrlnol..| 1'Aiilisln.
s*of>. Annnv*. Vn*i\ Vnnonlcn .
Arninzon» llènté- do S. Pnulo ,
Lins (¦ Fftjçn df .Inlnt . . •
Cnljadn llnolia ....
•lolhoriimon. do Poços'(IoCnlfluis
Ufnr;Tiir*bi]i flnrtmntin. ¦* •->; Pnnlrj-Õnrni ....
t.*nhtl1 fíiulíofiiMü • •
t-P.nírill 'li- -**. rrrrn /t»R-* flr* ri ai «
Vidraria Hi).n!ii Marina • .
^fiin ll Lu/ .!.¦ Xlorry-niitini •
Suli|írt;nn'i PaiiUsln •
fll-lÍi«(flíÍ»» '!>¦(!'•- •
LIlli. Ilàrliiinnjri ' •
Rífiiiroflft IhJi'1 l'lcc.'riivt Serra

dn í»opii(na . » •
t-riieiiluri»*

AninroHon Paullsln • •
Aiiirnniiarn. in o¦ *» •
-Vrn.Tiiflii-irn Rr.'). ¦ -
Atriifi c r.i'<£. N-nüf iiii*1 OfUíôSi
A-nin o 1'tit. Hnllo do Hu .
Airiri o l.mr dc Miiev-mlrlm •
^iriui o Pt. d.< RilidrAn Prol» •
-Vtriin (* RTÍrôHni tio Itimrrt •
rpf-Mfl»?(>ni 'li' Sciln . t •
°«nr»ft Ilni'"»'-. • •
^liimlcn ln».nstrlft1 • •
Pnrhimc Arruu Briíncvi •
•"nmnlnp.riuli» Aiíiiüi i- K.iirotloi
HamnliiMrn '1'rnootlo, Lm ,1 (•'orça
•¦"moro»!. Hv.lrn Klíotrlca Serra

ijt.V-opfiinn ¦ •
RIcpItIm llio ífliirjt •
Lnr o Fnrea dc 'turutlniriietA •
força o Lm ¦". VnlonUm • '•
Mar. Riir-U* •
Luz o |.'nrirn llll Jiihntleiilml •
Luz o Porrra ilo Tlctfl, . . •
ÍíUt; p Korfii dc .^.int» tírnr. .
MorldloniirP.iul!«ln . . t¦¦'IpRtHí-iiIftilo iii' ('nrnmhR'» *
¦¦'mnniiiiri do IClooliloldnde •
fahril !'iiull«lnnu. . • •"
Prndiiolo* Chlmlnos l„ Oiiolme,
Ind. o .Comniorolo Ca^n Toüo ¦
Foroa o Lin; dn lllhelrío Preto .'
Vldrarln «unia Marina . •
Forro.lísmallado Rllot • ¦
Luz o Foron do .InndlSIíy . <
l.anlfloln Knivnrlofc . • •.'
'ínlrnda do Forro R, Pnulo-f.ovsj-Jocloiln.il! Annnyuin "O Kalnili).

-(Ifi K-^Píid.oí »-***:• .. ¦* aIdem a nn ,r ,
l-!ll>o.trleft)to lioho.lonro ' . ,Foron o i,r'z ilo üliornlilnha ,
F.lcetrlo» *". Panlo o lüo . ,^nort c* AftrncçAfiB « •
Fahr'oi.|!nrn do Parafusos . •
K. Martlnho. . ' » . :.
Tnloohonlea do K. Paulo '. 

,
Pastoril do Atorradlnlm . , .
ClneipntOCTnphleirRrnslloIm .
Foron o Luz Korlo do 8. Paulo
Santa lio-mlln . . . . •
rriiooüo, Luz o Força Mollíora-

inontns do Paranapanoma .
Vlnçíln !'., Panlo-Mnlto (Irosso .
Pnrnhvha do Norto '..'',
Molhornmontoa do H. Paulo ,
Mnlhoramonlna dn* PnranagiiA •
Mellinrnirtcnlns do ParanA . •
Melhoramentos de H. .Inflo. i
Vaolonaldn Estamparia , .
Fnrrsí. n I-m. dn ATntftiíiry • •'¦¦¦oo. Tft<n Vhnonlen . • * .*"• rternnrdo F.-ilirll . • •""alto Fnlirll
Calçado Roolui • •
Pinnltl C.amlia • •
Industrial do Gnnrulhos • ',
Aerrleoln Hanta llarbara ¦ ,
Rlontrloldndo do üiiurii ,
Pinhal Fahril • .
i>.Í7. P VotQH tlO JhIiÚ •
Industrial Mogynnn do Teoldos,
Peclilof- í^. .íonõ . ,

6«
70
91
M

.81 ,
£6
71
8D 8|l

BO !|1

85

68 B|l

61 8(t

10*

T8|<

9 1|<

BO 1|B
•t

66
TO
»1
Kl
81
66
7!
80 8|1

00 ll-l

ar.

88 ll|l

«I 8|l

198

8,4

lyl

59 1|8

4

- lifOOG

Z 60^00

_ 854000
40WHI0

«01000

80Í00» 70W00

807000 —
tom>

80ÍOOO T<»000
_ 90ÍOOO

MIMO W«00

4Bn>aoo -tas-fooo
S8?ooo sn'oon
7BIOO0 701000

uiíooo tne.'ooii

860 '000 MWfllil

MlStÕcí 2881000

mm'
OOfOOO 6Í'00.1

ÜSfllOOO —

300ÍOOO IfOHlOO

16.'000

M(Õ00 -

aeoÃüoo —

üriotiioi
340TO0I.

WíÓO")
810*001

80.'003 —

8001000 MÜW00

SMíSoO I20!'103

_ «okoo

40fc»m -

Í0K-00 6M00.I

_ (IC'0''''

SS0'O)l IC8ÍO0O

_ íiovion
_ 55tO0*

— OOIO"

8?. 'TO* 84*00.1

SO5ÍO00 193«ü!)
_' B.1100I)'

b:.>000 _. -
nr,»(K» 87W0'l
8STCM —

9Ü100Ü 88flW'i

80«Kiri
80 !0C0

761060

HOWfW

70{!«0 7B-0O"!
81? 'wr

851000 0'*0.0
8*'*000

• 00 «000
1801000 1201000

80.00;

801000
8'1-ÜKXi
-10.00.I

TCtoo::',

1101000
r.5.0Cft

00'000 -
9ü?i)00 76form

60*003

o-iíooo õwoòo
75>(.rii
65(00.1

10 dobonturM dn Soolodad*
/Anonyma "O BBtádo d»

S. Paulo", a .... . .
It dobontures da Hooleílafli*

Anonyma "O Hntaflo d*
S. Paulo", a , . , . . .

3 dobenturoa da ISooledado
Anonyma "O listado d»
fl. T'aulo", , . .» -.» ».; -. ¦•

T5$600

TUtROO

T«$60O

Bolsa de Santos
OFPIüRTAS

Valores da Bolsa
TriiiisacQõi-.i roallzadaa hontom na. lio-

rn off!'r!nl iln JUilaa:

Bolsa de S. Paulo
Ol-FF.R'1'AS KM ,8 Dlí A0O8'l'O i

Vondo- Compm-
doros iloro»> iimlo-i iiuiiilcii» i

Apólices do Kstndo, 8»a A 8.a séries,
ox-inros ¦_ _

[dem da ii.ns orlo. do 500! —
[dom, 7»n A ü.a sérios . ...
[dem, lO.n sírio . . , ,
[ilem, Auxilio Artriooln, 8 om .'dom. da llal.lo. r. njo, ex.|nros,

lietrnu

oaaíoin
nn-ífioo
' ÍKKIS-Í

810Í0O0 -

40.378
41.246

42.600

VISITEM A

LIQUIDAÇÃO ANNUAL
da Casa Franceza de

L GRUMBACH & C.
Eua de S. Bento, 89 e 91

Oarnara do !*. Pnulo, Co (Vinda»
.elo) • .idom, l.a emlssflo. . ,

[dem,, 2.a omlssüo. . ,idem empréstimo do 101B .Idem, a an dias . . ,
[dem, emprontlmo do 1914 :ldcm, a 80 dias ....(*ama,ra de Amparo ,

« . Araraquara .
„ ,. Atlhitla . .
„ . Ananpolls ,
- „ Araras . •
,, „ Acarí 1 .
,1 „ Hariy , ,
„ „ ilanni • .

m llotlldltlll • • .
,» , IlíirrdtOfl • • •
., „ Campinas, , ,
M „ Urii>.elrb . , •
i . Cajnrii . .
rt „ (iaplvarjr. , ,
„ „ Cravlnlios , ,
,, „ Orlandla . • •

n Caçanara, ¦ ,
r Hcrra Negn , .* . S. Iloqoe. . ," „ llosonlvado , ,

,' , K. H. do Pinhal .
11 „ Fnxlna . . •
» ., lllhelrlto Prelo, ex.J.
, , ti. Jofio da Roa Vista
, „ S. .losá do Rio Pardo
, , .lAoarchy. . ,
r • ti. Sim Ao , «v. ,
, . Plraolòaba, t- \
J « Pedreira , . .
^' < Plrnssnnunga , ,

„ H. loto doa üarapo»" » Porto Folia . .
Ulieratia . . .

, Bta.nitndoP.Qnatro
,, „ RlhelrSo Boolle ,
„ t .lahoflflithnl, 1 .
. . .lardlnopolls • ,
, „ Itapetnnlnf-a • .

. llnplra > t . ¦• íí!!!-"-» ' l ¦-•'"
Ilnünví í- V
ltnromra, • »
OnaralInpraoH^»!,.'

Moirr-mlrlm • »,¦

05*000
wi»o.*
- 80»0(H)

70»n00 761500
sn«noo
90*000 891000

88Í000
-. 78'000

90Í000

S2M00,
SS-OOO
03 000
õstooo
70«00
60M00

MIOO^

80W0-
80(000 íüíuOU
«WK0 80»000

mmoo
-- 704000

Krt(K» I6M00
MW0O"«•noo tyoiM

tm» 1-.000
ioiiooo

m\ T0ÍÕ°U
80«0«6

8010-0

7H00O 61«0<»
BOíOOO Í0«J*5*
40JOO0 ÍOÍuOO

70*0"-

- W«)00|
** *t 4

FUNDOS PUBIíICOS
ííríO letras du Caimirá de S.

Paulo, empréstimo do
Í0Í3, a 

100 iolrns da Câmara ile ti.
Paulo, orfiprestimo de
1913, 

800 letras ila Gamara de S.
Paulo, empréstimo de
mil, it

,3 letniK iiu Cumaru do 9.
1'mtlo, empreiíHii.u de
1011, 

100 letras ilu Câmara, de S.
Josfi ilò Uio Pardo, a . .

BANCOS
16 ticfiScs do Banco Commer-

elo o IndiiBtrla dc ti. Pau-
lo, 

lü acoücs ilo Banco Commer-
cio o Industria do S. Pau-
lo, ¦'....•'.

31 accõCB do Banco Conluiar»
cio e Indústria de S. Pãú-
lo, 

IS accüOH ilo Banco Commer-
cio o lm! nutria do S. Pau-
lo, 

IS acções do Banco Commor-
cio e 'Industria 

do S. Pau-
lo, 

100 ncqiles do Banco de 3.
Paulo, 

37 acções do Bnnoo de S.
Pnulo, 

COMPANHIAS
148 acções da Companhia

Paulista de lustrada do
Forro, a 

t acções da Companhia
Paulista de Estrada do
Ferro, 

15 acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada do For-
ro, 

t acçOca da Companhia Mo-
íryana de Estrada do For-
ro, a . . . . , . , ,

3 acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada do Fer-
ro, a 

'. i.»

12 acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada de For-
ro, 

8 acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada da Fer-
ro, a . ,- . , , . , ,

10 acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada de For-
w, a . . . > , . . .-

30 acções da Companhia Ia-
dustrlal Mogyana de Te-
olãos, a . . , . . ,¦ -,.

DEBENTUHES
60- debentures da Ind. Agrico-

Ia Pastoril do Atorradi-
nho, a . . . . . ¦, ,,

10 debentures da Socledado
Anonyma "O Estado do

.. R. Paulo", axkk w -a_jBJ»

79$000

79?000

OOÇO00

901000,

66(600

470$000

470)000

471(000

4713000

4713000

70$000

701000

3403000

3403000

186(000

386)000

«86(000

3(6(000

188(000

188(000

18(000

.111(00

18(600

Camhlo
Letras partlnulnrej, a 6 dlai .
f.olras nnrtlonlnros, a 80 dia» .
Letras hnnoarlas a fi dias .
I.otrns linnearlns a 80 dlns

Franno ouro 1 887.
Apolloos 1

Fmprnsllmo oilerno dn Ih»
iri.om.wr-ivi .

Fstado de 8. Páiilo, Í.R sArlo
1'nlndo dn H. Pníilo, T.a aArlo
listado do H. Paulo, R.a ndrle
Falado de 3, Paulo, O.a «írle
Rslndn de S. Paulo, 1.0a nfirle

F.otrns :
¦ 'amara Munlelpal da S. Vloonle
('amara do S. Pnulo, ompres-

time do.101-1 . , • • •
("amam do 8. Pnnlu, emptes.

tlmodo.lílln ..¦ • . •
1'ehcntiirea

locelncem de Soda llalo.llraal»
loira

'"entrai Armazéns (lernes. .""niilista 
lio HeMlm-Oin Reono-

inlcns 
Aeçües

''nmp. Santisln do Tcoolap-em
(•nnin. Iteitlsludorii do Santos
Moinho Hnnlls.n. , . •
Pastoril dn lülioirAo Pires
fompanhin Paulista do Arma-'/ons (lorne-i « » •
Comr.anhln Centra! (le Arma-

«eus Cornos . . . •
<-ompanhia dn Posea Nnulos .
Companhia Paulisla do Vlai

Formas o Fluvlács. . " •
Companhia Monrynna do F.stra-

iliis do ForrocNanoíh-no ox-
dlvldoi-do. ....

Companhia Piurllsl . .
Companhia Paulisla de Terras

o C0lonl7.n0.ln. '.-"•.. •
Oompanlda Clilmlon o Agrícola
Santlsta

Companhia Snntlstn do Horda-
(|(H •

foiniianliln línsaeendorn o Ro
noOelndora do Carí-, 80 o|0 .

(U.inpnnhla Snnllsla de Droijns
Compnnliln tlnlIM do Transpor-
.P*

Comp. Constnictors de Snntos

Vend. Oomp.

19 2I|M 19 SS1B2
19 tlllO 12 58|8'!
1! PlinB 11 281^2
19íl|M 1S11|W

978*000 080-001
978*000 080MOO
?7RÍ0O0 DflOWOO
975W00 OM?000

901000 -

00(000 SSfftOO

80Í000 78M00

8S*0M S0Í0O0
801003 somou

ti-»noi toiíiooo

SiOO.iJOOO liSOOWCKl

soníario -
IIB'00» -

8ir,?ooo MWpi

Braíllian Warraot Company, Ltd.
Beeo,Ko de prodnolos do Estado
- Preços oononto*

Arroí benollelad», Agulha do t.a 58 kllos 98(000 «SÍÍOOO. ,¦..»;
O }o Idem, Idem, de a.a, Idom 211 a 981.
JJ to Idem, Idem, de -t.a Idem, .18» a ilí.Do idem, Oatlole, de l.a, Idem, Jlt » 94?.D Ito Idem, Idom de S.a, Idem, Ül a 109.
g Ií Idom, Idem, do n.a Idem, 1«« a 18!.D te Idem, Qulrora, Idom, 8» a 10(.U o em eaaca Ap-nlhn, bom80klloa 18ÍÕ.A 1416,D tn Idem Callote, Idem, Idem, 1310 a 1HB,AlKodío, 15 kllos, i'0f a 85f.Amendoim, 100 litros, 015 a It.Assuoar oryetn! 80 kllos, m a 0T!.natnlan, 100 litro», IRÍ a 19Í.norrnoha man-tatiolra, snr,er1or, 15 kllo-, M* a 40!.D ta dom, ro-rulnr, idom, 80Í a 85?.Rlta Idem, ordinária, Idom, 201 a IWOafó mludo, hom, Idom. 71 a 8».mo Idem, ordinário, Idom, 61 a 74» •

J) lo esoollin, superior, Idem, 5Í a 6).
J> to Idem, ropilar, Idom, 4* a 01.Illtn Idem, ordinário, Idem, 8Í5 a 41.Feljílo miilntlaho noro, superior, 100 litros, 10? a10Í/Í.
Dl o Idom, Itlom, rof-ülnr, Idom, Idom, Oi a 191.u lo ldcm. volho aiipnrlor, ldcm, 8( n ol.
f> o Idoni, rouulnr, Idom, 71 a Rí.1; to Idem, hlohado, para Taooas, Idem, 5f a ti.D to liranoo, idom, lolfi a 11»a. '
BIS? mi,llt<!|(*», noro, 1015 a 1115.Milho Catteto, noyo.Oom seono, Idem, 714 a Ut.Oito nmarcllo, hom, idem, 7Í4 a tlfl.IJ Io nmnrcllao, Idom, Idom, 7(4 a V.tDito branco, Idom, ldcm, VI ii 718.

? ? ? <> ? '¦? ?

Amanhã Amanhã
fiOT.Kfltl/% DE S. PA'IJL-1

50 CONTOS
POR 4$SOO

i> 3

* ***»

Secção livre

S8JÍO30 2.10'000

9M000 -

íoo ro -
1<0*OOJ -

DOÍDO I
Foi reslslada a venda, ao dia ll do corronlo, dc:

I.IIiims 81»Í.O»0»n
Frnnoói . ... • r-OJ.OOO
MíUCO» 1 1 t a — •*"¦
Ksendos —•-
Posolas —¦—
Uras . . > • • —•¦-
llollnr.» TÍ.C00

Rendimentos flseaes
.\IiI"A1NDKG.\

SANTOS, lti
llla 15:

papel .......
Ouro
Consinnn
Estampillias ....
Verba 
Telesráplio , . . .
Guias
lílcenoRS

,. . Totril , . ... ,..,

Dia -IC:
Papel.. . ...... . .
Ouro ... . . . .'
Consumo . . . . ' ;¦'
Estarripllliaii
Verliá
Telogrãpho . ¦'. . .
Gtilàa .......
I,loenças .......

Total ....

Ronda dcsile; primeiro do

75:70130C1
15:785(''0r,

a:4T2$480
15(600
23(000

527(70(1

400(000

-»4:920$187

101:175(311
68:210(000
8:024(105

400(000
106(200
406(100

5:086(400
00(000

183:43>I(8GG

2.158:805$60!i

RocblKMlòrUi!
Exportação paullata . . , 121:917(18!
Pl-xportaçüo mineira . . .; 10:067(268
lOxiieilionto . ":." . . 

'.. 
:.: 176$'200

lmpo9tO»''T'n--'ír;^-"-,:v--.:'/'--.1*-'':-'"l!-282(Ò0Ü

Dli. lilTtNESTO flOTU,,\nT I-KNTEABO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o nnilnr. snln 15
S. l'AUr,0

DK. SOARES llli! PAIUA
Atlvogndo

I.nrt;f,iln Sf, 15 fsalíiH 1, 2 e 3)

éX-m- tewmamk mutt i aaaaaa^

Escriptorio de advocacia de !
Carlos de Campos ^

| séss ps m===à §
Sylvio de Campos \h
Praça Antônio Prado n. 13 \-
l'ann .liiirllnlco — — (l.o nnilnr)

GOfflES D05 SflílTOS

Jardim de Académus
A'-venda em todas as livrarias e na ad»ministrarão do "Correio Paulistano". -

Preço, 3?ooo réis; pelo Correio, 3"*3oo.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Or. PAULA PERUCrfE

(l«l-W.«AI,I.HTA)
Com [irnlion iln cllnicu doiiroí. llalinol,tia 1'nris(-ONiiUliTORIUi Kua Direita n. 4i, daa li ar
,»,-':• 4. — Tolophono n. 6.022.I.I.SIDKNOIA: Areoliln 1'niiUsla n. IU. - Io»

lephono ll. 3,841.

1VIS0S RELIGIOSOS

^wqp*imrwmmm<\ vwwvf

AVISO
Aa contas ile piililicações do

jorunl <(!orreio Paulistano» devem
sei; pagas no seu escriptorio ou
art seu cobrador, ar. Josó China,
unico autorizado para isso.

mU-tl

»>AAAA.A!lAA.AikAA5?

BENTO VTDAL l

Eslirtmpiljia» ,, .y., .,
. ? '» ¦, '¦¦3 

.4 I) :
I Total -., .' '* . •

VÍ í ? i
í.'|if(" ili-r-imi-liudii: i

'PaullMta . .• t . '¦. •'<
Mineiro .....

Tniítl ....

Ronilii em franco-:
Paulista ..,.,.
Mineiro ......

Tutal ....

1(700

. 133:205(652

, 31.783 o .10 jú.
, 3.036 e 53 1(H.

, 87.770 e 23"ks.

173.(;S7;f.0
n.rio.or.

1S2 78,1!*,

EXPORTAÇÃO DE CAPE*
SANTOS,' IG.
Relatjáú dou exportailoren riuo paRaram¦liroitoíj na iiébéliétlorlo do UeiuliiH;

Café inmÜHta
Hârflj ÜiiMil e'C!u;iii !I8:!ÍIOJOOO

Saõoaa .... 11.000
brancos . . 56.0*00

,T. Avon o Comi) 24:õ70?niio
Saecas .... 7.OO0
BYaiicos . . sr,.ooo

Xnimiaini Gepp Co.. Ltd. . 11:2.18*010
SncoiiH .... 3.204
Francos ... 10.020

.Micli. WrisHt, Co., T.til. . . 10:530(000
Saccas . ... »'!.000
francos ... 15.000

Companhia Rnulo Chaves 8:775(000
SairoaH .... 2.500
Mrancos . . 12.500

R. Alves Toledo e Comp. . 0:403(500
íilteças .... 1.850
iffirahcos ... 9.250

Snntos, CofTái''Company , 0:318(000
Sneens-. ... 1.800
l.'1-amroH ... 3.000

X.eon, Israel elCònip 6:205(000
«Saccas .... 1.500
l"rancoB ... 7.500

K. Johnatoii Co., Ltd. . . .1:387(500
Sdccas- .... 1.250

ijb'ránco's . . 6.250
Companhia Leme Ferreira 2:061(1!)!)

Sn.ri.lis .... 760
Francos , ... S.800

.T. C. Mollo e Comp. ...... 1:755(000
Saccns , , . (; 500
Francos . . 2.500

Soclett! Flnanciere . -,. -.: ¦: 1:277(040
Saóoàs .... 307

'Francos .-.'.;¦ 1.820
DivoiHO»'. 19(305

' Saccas . ,,:•',; :- 5
Kilôs . . . :.¦- .- 30
Francos . . .- . .27,60

Cate mineiro!
.loRo Osório 4:972(000

Saccas . . . 1.500
Francos .... 7.500

Naumann ("tepp Co., Ltd, 4:298(240' Snccaa .... 1.296
. Francos . . 3.888

Companhia Lemo Ferreira 798(528
Saccns .... 210

.! Kllos .... 53
Francos . . 722,65

Rflovlmento marítimo
SANTOS, 10»

Hmbarcaijões entradas:
do Buonos Aires, com 14 dias do via-

({cm, o vapor argentino "Porvcnlor", do
662 toneladas, carga vários generoa, oon-
slgnado a Bolll e Comp.;

de Phlladelphia, eom 97 dias do via-
gem, o palhabote norte-americano "Ja-
mes Elwell", do 1.081 toneladas, carga
oleo, d ordem (entrou arribado),

Sahida:
vapor lngler "Rio Verde", com café,

para Nova York.

LUIZ SILVEIRA f>
11>V4M. A9)ON . V

16-A • Rua da Quitanda-16-A ?
Telephone n. 2.628 f

I
1). '/.VliMIRA FURTADO DK ANDRADA

MACHADO

Antônio Carlos de Andraila MacliaUo,
snuH filhos o Irmfís, na quliitii-felra, 17
tio corrento, fazem celebrar na matriz ão
Santa Cecília, fis 0 horas da inanhfl, uma
míssil iln 7.0 dia pelu alma tle

D". 7,1'r.MlItA FURTADO DL! ANDRADA
MACHADO,

una esposa, mSo o cunhada.

E3DITA.BIS
CÂMARA MIXICII-AI, IM'!

Figurino grátis
A uiiciii cortar (--.li- lunuiiiilii «¦ nol-o

inundai- .jiintami-nUi com 800 róis om sei-
loi ile IO cm "(I réis, ciuo sao apenas |inrii
:is dopc.-.is inliiaiicirns o porte du correio.
!(.iii(r!li't'<»íiiii.s, a i it nlo ile propaganda c
'i-m iiciiiiiim conjprqnilsso dc parte, dn
!'i'c«i:;-..la. iiiii liiipiir(n:ills;(iiiio figurino
do preço ooinii.oroi.il do üSíõOO .¦ ÜSdlK).
1'eiildíis á Alt. I.illa—Kd. Inlorii,—Cal.ifi
Pnüíiil, 7!!4. K. Paulo. Nai) >.c litlcnilo H
|icil|tlos yorbãtis, nt-iii Kós qiiç não nos re-
liu-ilercm este nii;iiiiiciu. "Corr. Paul."

mmmmmen *HM)9MM

Í9n*mmL A. m\\*et4Úmm*Í
QRflPBOhOSO

('oii8a.tii.lu |idi vnltos ominentos do
Bnisil c cia America do Sul

«« Consulta daa 18 áa 17 horas
Itua Aranfo n. 10

riH.KPIIO.VlC. I8-Ü8

Dr. Rubião Oleira
1'roffssiir de clinica medica

líosid.ohcia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

ITAI-OTdK
Avisa-se no.s portadores do lotrás da

Câmara .Municipal do Ilapolts ipie, em 25
do corrente, fis duas lioras dá tarde, será
realizado, nu sedo dan Loterias do listado,
o sorteio pulilico dc Ictrns a reatar no
corrente nnno,

ti. Paulo, 10 de agosto de 1916.
O prefeito municipal;

Orestcs da Costa .Scue .(iinlor.

'['HESOÚRO MUMCITATi DK S. PAÜIiO
.Directorla iln receita' 'lüDITAL 

íí. 15
De ordem do sr. dr. Inspector do The-

somo, faço publico, para conhecimento
dos interessados, quo, do tlla l.o no dln
31 de agosto do corrente anno, se proce-
derft nosla Directoria, A rua Libefo Bn-
tlarO, n. 98, & àrrccaiiaçito a bocea do co-
fre dos impostos dc Industrias o Profis-
sões correspondentes ao 2.o scmc.Urc do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento do 20 OjO; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 OjO, c, finalmente, os que pngarom
do dia 21 no 81, gosarão do abatimento
ile 10 0|0.'"urante o moz de sotembro pfpximo
futuro os referidos impostos serão cobra»
dos som abatimento e sem multa. Findo
esto mez, serftn cobrados os referidos im-
pr.írlos com a multa addlelomil de 20 0|0
Directoria da- líccelta do Thesouro Muni-
cipal de S. Pnulo. 31 de julho de 1916.

O Director.
Diniz I*. dc Azmiibtijn.

I-RISFJ31TÜHÁ DO MÜNIOTWO
Anlmaes errantes nas rirns

Faço. sabor aos Interessados cpie, "do
accOrdo com os arts, 15 o IC dá lei n.
1882 de 9- de Junho do 915, o.s animaex
que forem encontrados orràntCfi nns víns
piibllcns da bldádo soríio apprehondidõil
pelo fiscal do dlstricto o recoltililofi u»
Deposito Municipal, donde »sCi poderão
ser retirados pelos respectivos prõprlota-
rios, dentro do prazo do 5 dias, puna»
ns despesas feitas, bem como a imporlan»
cia da multa dc 10(000, quo so dupllenrü
na reincidência.

Directorla ile Policia Administrativa (
Ftygleiio, 8 de agosto de 1916.

O Dlrector,
Alberto cln Coslit.

S}\flK.-'.XARIÀ DA ÁGKIOUJ7FÚRA,
COM!Mi:i{(J10 E OBRAS I'D-

BLIOAS
Directorla de Viação '

. Pura appllcação da tarifa movei nas
estradas do ferro de concessão estadual,,
observadas as dlsposIçDc.i vigentes sobre
a mnterln, deverft ser consldorado, no
corrente mez, o cambio de 1,1 (treüe) dl«
nheíròs por mil rêls. n

fí. Paulo, l.o de agosto de 191S.
Tlieoplillo fjcnis»,

Director.

TEL1SGRAMMA8
RIO ORANDE. 16
"Itajubft" «ahlu hontom para Pelotau,

"Ilapenia" sahlu hontem para Pa-
ranaguá,

NATAL, 16
"Itauba" sahiu hontem para Cabedello.
PARANAGUÁ', 16
"Itaperuna" chegou hontom de Itajahy.

' BAHIA, 10"Itapuhy" sahlu honlonn para Macelfi.
PARANAOUA', 1»"Itapura" sahlu hontom para B, Fran-

pteeojL'

¦Exames no Gymnaslo do Estado
O melhor preparo parn or exames par-

cellados que devem ser prestndos, cm do-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, o bem nsslm para os de ad-
mis.vDo a qunlquer nnno pymnaslal, no
nnno de 1917, dll-so no Instituto de
Scicrclas e Loiras, onde o exoellente
corpo docente conta vários lentes cathe-
iliallcos do tlllo Gymnaslo.

llatrlculas todos os dlap, das 7 fts 10
c dns 15 âs IS lioras.

O dlrector — Luiz Anlonlo dos Snntos.
Rua Sennilor Queiroz. '4 — S, Paulo.

mm
AUTtIGERflL"

H Pertences para automóveis
2 Accessorios

Pneumaticos
Gazolína

Lubrificantes
Pfeços sem competência ^
Acceita pedidos do interior, as- t»
sim como recebe cncomraendas
:-t w para o estrangeiro :-: :-:

fã\ Telephone, 3706 • Caixa, 284
g EntL Telegt. «HUTOSERflfa»

JU R, Barão de Itapetininga, 171
S. PAULO

I-KEFEITURA DO MUNICÍPIO
Scnifos de caliição. pinturas, etc, de

casas
Do ordom do sr. dr. iVefello, laço pu-

bllco tpie, nos termos do art. 18, para-
grapho unico, do Aeto 849, do 27 de Ja-
nelro de 1910. não depende de planta.--
approvadas, nom de alvar" de llceiiQa, a
execução dos serviços de limpeza, cala-
Cüo, pintura, empapelamento, etc, o pe-
nuenas roparaçOes no interior dos edifi-
cios. ou no exterior destes quando re»
nuados das vias publicas, desde que as rr-
parações não alterem na parto essenolal
a planla approvada ou o edifício construi-
ilo. Deve, porCm, a execução de taes ser-
viços ser precedida de communicaçlio fl
Directoria de Obras e Viação, sob pona
ile multa de 20$000, ox-vi do art. 201. dc
Aeto acima mencionado.

São consideradas partea essenciaes em
uma construcção, cm relação aos mini-
mos lixados nas leis munlclpaes, que não
podem ser alterados:

1.0 — altura dos edlflcloa;
2.o — altura do pê direito;
3.o — espessura das paredes;
4.0 — superficlo dos compartimontos.
5.0 — alicerces e cobertura;
8»o — altura e largura das aberturas;
7.0 — acerescimo ou supprcssílo dc

aberturas;
8.o — tamanho das saliências.
Dlreotorla de Policia o Hygieno, 18 de

lulho do 1916.
O Dlrector,

AHicrto da Cosia.

EDITAIr
MINISTÉRIO DA GUEKKA — ESTADO

DE S. PADIjO

Edital de Convocação purn o alistamento
milhar

DISTRICTO DO BIIAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Junta
do Alistamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lorem ou dello tenham
conhecimento que, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta e, por-
tanto, convoca a todos os jovens da eda-
de de vlnto annos, completos no anno pro»
ximo passado, o domiciliados neste muni-
clpio, a vlrom se Inscrover, ato ao dia ÍO
de setembro do corrente anno, e bem as-
sim todos aquelles quo, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão Insçriptos nos re-
cristos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do alista»
mento militar, — de 21 até ÜO annos dc
edade completos.

Convoca também todos os interessado.»
a apresentarem, a bem dc seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim dc
que a Junta possa ficar bem orientada da
vordado o dnr as Informações precisas n
esclarecer o juízo dn Junta do Revisão que
tom de apurar este alistamento.

A Junta funcclonnrü em todos os dias
uteis, na casa h, 335-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento dc todos, manda
lovrar o presente edital, por mim feito e
assignado, rubricado pelo presidente, que
serft affixado junto ao edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
té Justo Anselmo Blnnchl.

S. Paulo, IB de julho de 1911"

,. Coronel Constantlno Xttvior,
i, —' , Presidente,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construci-üo de passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do neto n. 709, de 14 de junho de 191S*
e dentro do prazo do 60 dias, Irnproroga-í
vels, a eonlar de 22 do corrento mez, de-»
verão os proprietários de casas o terreno»
construir os necessários passeios até 4
largura de 3 metros, na rim Pamqlona,
em frente X alameda Rio Claro, e nesí*.
até onde foram collocadas as guias, So*
vendo a pavimentação ser feita com eon-
creio de pedregülho, cem argamassa de
cimento, c.vlindratlo com rolo plcotndo,
tendo traços pura formar quadros il*
Om.ãOx üm,r,0.

No caso do sei-em construídos os pas-
.•elos depois da terminação do prazi aci»,
mn referido, deverão os interessados com-
tnüniear Isso ft Prefeitura, afim de, vorl-
ficada a voracidade da commiinicaç.flo. eef
feito ', cancellamento do Imposto de 29
réis diários por metro llnsar de gula*
assentadas, a contar da dnta da conclusão
.lo serviço.

Esse Imposto não comprehende oa pas*
ícios construídos dentro do prazo d» 61
.lias, acima referido. Os proprlotarlon'íuando conslruirem os passeios, so sujei»,
tardo â fiscalização municipal e Ss pres»»'
crlpções da Prefeitura relativas ao mtA
terlnl que devorii ser empregado e A
tudo o mais que seja julgado Indlspen-»
savol ft solidez o á hoa esthetlca dos pas*
selos, devendo pnra Isso o construetor daí
aviso A Directorla do Obras, com ante»;
cedenela de 24 horas, afim de quo sojam
examinados e acceitos os materlaes a em-
pregar, sob pena de serem ilesmanohadou
os mesmos passeios o mantido o Imposto,
como s! não tivessom sido construídos. Os
oropiiclaiios sio obrigados a mantcl-OS
om bom estndo de conservação, sob pon»
lo pagarem o referido imposto.

Directoria de Policia e Hyglene, 21 dt,
icnlio de 1916.

O dlroclor interino.
ílosé Oon/.nun.

EDITAL DE PRAÇA DA FAZENDA
SANTA CRU/,

O doutor Luclano Estevcs dos Santos JuJ,
nlor, juiz de direito desla comarca de
Avaré, etc.
J.'aço saber aos que o presente edital

virem, quo o porteiro dos iiudltorlos ha
il ¦ trazer a publico pregão dc venda e
a irei natação a quem mais dér e maloi
lanço offerecer, no dia dois de set.embrt
próximo futuro, logo apôs a audiência,
om frente fi cadeia publica, o iinmoyè!
seguinte: Fuzenda "Santa Cru-'.", penha»
rado a iIoiih Anloniu Augusta do Áni!t-
ral Pires, seus filhos o genro, para paga-
iiionlo da noção executiva hyppthecnrià
mio lhes movem Junqueira Guimarães
Leitão o Companhia, a saber: A casa de
morada, construída de tijolos, assoalha-
iln e forrada, com os respectivos moveis,
avaliada por quatro contos de réis
(4:000$00.0'); os clncoenta commoilos pa-
ra casa do colonos, em mau estudo, a tlu-
zentos mil réis cada um. avaliados por
dez contos de réis (10:000$000); a casa
para engenho de canna. com o.s seu»
uteiiBilios o um motor de quatro cavai»
los, tudo em mau estado, avalia dos por
dez contos do réis (10:000$000>; casa.
com uma machlna "Amaral", para bene-
Cielnr café, tulha. um motor do doze ca-
vallos. tudo em mau estado, isto d, a tu-
Ilin e n casa. avaliados por doze contDs
de réis (12:000$000); Um paiol e tulha,
estragados, avaliados por dois contos d»
réis (2:000f000); tres quadros dê terre-
nos murados o pichados, avaliados por
de;, contos de réis (10:000$ü00); vinte ai-
quelres de pasto fechado, a duzentos mil
réis o alqueire, avaliados por quatro con-
los de réis (4:000?000); Uma represa d»
água avaliada por dois oontos da rél*
(!-:-.000$000); cento c clncoenta mil ca-
feeiros formados e tio diversas edades,
com as respectivas terras, a mil a qul-
nhentos réis o pé. avaliados por duzoa-
toa e vinte cinco contos do réis
(225:000$000); setenta alqueires do ter-
ras mais ou menos, dc primeira qualida-
tle, a duzentos o olncoeiita mil réis c ai-
quelro, avaliados por dezesete contos e
quinhentos mil réis (17:BO0?OOO); cem
alqueires tle torras, mais ou monos, de
segunda qualidade, om commum. na fa-
zenda "Venturas", a cenlo e clncoenta
mil réis o alqueire, avaliados por quinze
contos de réis (15:0005000). Mil metros
mais ou menos de canos de ferro o depo-
sito dágua, avaliados por dois contos dí
réis (2:000$000); quatro oarretellas usa»-
das, com os respectivos arreios, a dnzon-
tos mil réis, avaliadas por oilocentos mil
réis (80OÍ000); doze burros de carroça
bons, a duzentos mil réis, avaliados por
dois contos O quatrocentos mil rêls
(2:400$000); quatorze anlmaes velhos,
sendo burros e cavallos, a cem mil réi-í
cada um, avaliados por um conto e qun-
trbeentos mil réis (l:400$000); Ires vac-
eus, um boi e dois bezerros, avaliados en-
¦ílobadnineiitc por trezentos mil reis
(300$000): mil e duzentos alqueires do
café colhidos, a dois mil o quinhentos
réis o alqueire, avaliados por tres con-
tos de réis'(3:000$000); os fructos de ea-
fé pendentes, calculados em oito mil ur-
rebas, avaliados por vinte e quatro con-'
tos de réis (2-1:0005000), perfazendo o
total do trezentos c quarenta e cinco con-
tos e quatrocentos mil réis (3»l."i:<IOU$000>.!
Essa fazenda tem as seguintes confron-,
taoões: Por um lado com Ernesto Bran-i
co de Vilhenn, Marques A'nl!e e Compa-
nhia, capitão Israel Pinto do Araújo No-
vaes, herdeiros tle Ventura, coronel João
Baptista du Cruz, dona Benedieto, Cruz,,
Carlos Pires de Almeida Mello, miijo.?
Alberto Arçhanjo da Cruz, Joaquim Ro-,
ilrigues é Américo de tal. parte dlvitlltlrt-
judicialmente e parte por dividir. !•!, para!
t;iie chegue no conhecimento dos iritores*
smlos, mandei expedir-o presente edital,
que será. àfíixado e publicado nn f6rmn.'.v
da lei. Dado o passado nesta cldaftw
.•Waré, aos onze de agosto de >-'
centos e dezeseis. Eu. Maiu.
Cunha, escrivão. subscrevi
Estevcs dos Santos Junlor. ,^-ífc
vecentos réis de sellos esta .
mento inutilizados), -*;','¦

-.•'¦•¦¦.','

i MUTILADO . . ./-.-
iiii*; tts'
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Scientifico ao propriclario do terreno íi
rua Machado do Assis, situado a 17 mo-

.. tros além da rua Puiinurães Passos, quo,
dentro do prazo do cinco dias, a contar
desta data, deve extinguir, dc, accôrdo
«om os arts. l.o, 3.0 c 4.0 do Acto 192,
de' 17 do dezembro do 11)0-1, o formiguei-
ro. existente no referido terreno, sob pena

. (Je 10*1)00 do multa o de ser o sorv/fló
feito pela rrefc-lturu, por conta do pro-
prletarlo, com d acerescimo de 2.0 o|o jpolo
Irnbalho de fiscaliiuiijãq. e cobrança,,"do-
pois AA multa na reincidência.

Directoria do,Policia e Ilygicne, lli ilo
ago.-.to de 11)16.

O dlrector,
Alberto ila Ciistn.

GYMiVASTO D.\ CAPITAL DO ESTADO
: DE ti, PAULO

Oe ordem do oxmo. st. Ar. Augusto
freire da, Silva, fliroctor desto Gymnaslo,
fai;o publico que, nesta data,, foram e:ipe-
didos ns boletins referentes aos meze.
do junho c Julho próximos iiassados.

Havendo qualqtiei' irregiilaridado na cn-
trega dos mesmos, os Interessados deve-
vão reclamar.

Secretaria do OymnaslQ da Capllul, !)
do agosto do 1016.

, O socretario,
Ariniiuilo Pinto Ferreira.

¦•::"'•-. EDITAL

Dc ordom do sr. Prefeito, fuço-publico
qti'.-, pcln prazo -do 30-dias,-contados da
presente data, se acha aberta concorron-
cia publica pnra a (ipr*.èiUnfifio do pro-

ieptos do cai;ns proletária, econômicas,
liestinadas á habitação do u.na, s6'faml*
lln.

Versará a concorrência:'

a) — Sobro typo dc moradia, compre-
liendojiO'» dois c_niparllmci*t,i-,:>. habita,-
veis. doa quacs um servindo slmiilta-
nuainenlo de cozinha, refeitório o pcrina-
uenoir. 'diurna, c ..dependência:-, destinada
a casal 'sem filhos. Devo li moradia jpro-'íectada poder Iransforniar-so facIlniBntO,

'Vor aceroscimo, em duas outras do |con-.
MçCcB análogas, mas -dn tros e-tiúaUo
'.•tjmpavtinu-nlcs liabitavcis, destinada'.

•• Tospoutlvínncnte' a casaes com filhos d*
¦' um sexo ou do sexos •differentes.'

' ' b)'-- As casas projectadas flcverii sa-
•'' rlsfazcr ás prcscripçõi'*. do.1» paragraplios"D/o a) lii.o*»lo •arl.-i l.o:.-.o do art. S.o da
'lel'i'i.' '98, de- M dc 'dezembro do Ijll.O.p;' 
huando haja anais dor um pavimento, iscrfi

"•ilBèrvado o Avio n. 000, do 1-7- do Inalo
•lo mui. Poiicrííò os concorreu tos* apre-
seiifai' mais dõ um projecto;. deverão; an-
nexar a cada um (folies o traçado' dosija*"
dhis'Correspondentes íis zonas de recuo

''•eveiituaes.-.-liem como o dos jardins late-
raes ou adjacentes quo julgarem titcls.fl
concepção offeroclda.

c) —- Devem os projectos salistJzer.as
luatro condlçOes .cguintes: — liyglonh .~
itommodidnde — o.thetlea — economia!

d) — Deverão os concorrentes apre-
icnlar:

1.o' — Ah plantas, fullias do meilição.
•ilcspriptiva o orçamento detalhado, como
fl so tuatasso de contracto para construi"-
ção real. Deverão fornecer aain.tcacy.os
completas o necessárias, relativas ílps
.iceessoi», annexos a canalizações-que não
fór possível apresentar. Os preços imita-
rios ailoptadus serão dados cm lista. A
purlo. As plantas Eíuão na. escala do *¦'

centímetros por metro o representarão,
polo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pavimentou, um 0'irte
longitudinal, frente principal, lateral o
posterior. Ás nlvenarlas e outros mate-
riaes serão indicados com cõrcs conven-
ciònaes.

•i.o — Um memorial, tratando parti-
cúlàrmentò:

dou materlaes do conslnicfiüo proconl?
r.a d os;

das canalizações inlernns do agua pita-
vel c servida, da electrieilade ou gaz;

•Io sy.tomã de ventilação, bem como do
•li.spo.sição dos jüiollas o sou modo ' d,e

runecionamento;
das vantagens que pode ofící-CC. o'65'S-

tema. de cobertura eflçplhldp.
e) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.0 — Os honor.irion do arelitlecto;
3.0 —- As despesas legaes do approva

ção do planta ou outras do análoga pro
vciiicncin.

f) — As plantas serão desenhadas cm
¦*apol Uin'.

lí) — E' permitllda aos concorrentes n
ipresentação do quíiosqucr outros do
aumentos, além! dos espcõlflcadps; o.qui
possam julgar ulels A apreciação do seus'
projoctos.

Il) —- Xão será. perniiltido aos concor-
rentes durem-se a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do. exo

•ução), a não sor pela. seguinte forma: —
ou' projectos o relatórios serilo in arena'''!?

¦ por meio do divisa ou emblema,, vepotlilc
no lado exterior do soliroscrlpto lacrado
com slneto, entregue junto com 03 do-
cuniontos e contendo, nomo o endereço do
autor ou autores dos prajocl.03.

i) — Haverá tros prêmios a serem
conferidos pelo jury qun £ôr nomcailc
polo Prefeito, sendo o primeiro do ....
.1:00f)$0«0, o segundo de _:000$000 o <*
terceiro do 1:QOO">000. Estes prêmios srt
inento serão conferidos sl forem apre-
seiilados projeelos do valor real. Seri
concedida a l.'|I respeito no jury libsrilail»
plena, bem como a do. repartiria total!-
dado ou parto da importância, global do?-
prêmios, do modo poi* quo julgar mai?
oquitativo.

.1) — Apôs a decisão do Jury, sorãr
abertos unicamente os sobreseriptos cor-
re;;pondontcs nos projectos premiados c
proclamados os nomes dos laureados

lc) — Encerrados os trabalhos do jury
todos ns projectos serão expostos ao pm
bllco, durante, quinze dias, cm local 0
hora, annunciados pela Imprensa.

1) -— Reserva-so a. Prefeitura o dl*
reito de reproduzir o imprimir os p.rojo
cios premiados, quo cahirão "íor essa
forma no iloniinio publico.

m) — Finda a exposição, .orio posto?
íl. disposição dos seus autores os proje-
titos não premiado.1;. Ficarão elles do pro
prieilude da Municipalidade, na. forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O neto do participar no caneur-
so implica na acceitação do prpgraflTiwri
especificado nas condições desto edital.

Os projectos serão recebidos na Dirá-
oloria, Geral da Prefeitura, atí- as 17 lio-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
.setembro próximo futuro — ahl roce-
jjendo numero de ordeni o¦ tlclles so pa3-
saneio recibo.

Direclorla Coral da Prefeitura- tio- Mu-
niciplo do ti. Paulo, 11 do agosto de IDIO,
:!83.o da fundação dc S. Paulo. |

O Director Geral,
Anialilo Clnlva, I

A' PílAPA E AO INTERIOR

LEVAMOS AO ('ONREl..\lEN'JX. DOS
NOSSf)S PREt!D_."**È_ <)VE, NESTA
data (por süá espontânea von-
tade), deixo v de ser nosso
Empregado o sr. ikaxoisco l,
PESTANA.

(", PAPI.O, l« DE AWOSTO'DIO 1010.-
.MACDONALD JS CÓ.MP,

Companhia Centrai Armazéns n.
Assemblêa Ge_-sl Ordjinaria

Couviilo os sj.'b. A<Jciouiistí.s para comparecerem á ¦ Assemblóa £}.*
pi Ordinaiia da Corapauliia a realizar-se tio dia' 30 do corrente
mez ;is 13 Jioras, na sédc social á rua 15 tlc Noyeinbro, 161*
sobrado, afim dc tomarem conhecimento c resolverem sobre o relatório
c coutas referentes ao ultimo cxc-rcicio c hem comp elegerem os
membros do Conselho Fiscal.. - ..

Jíicam á disposição dos srs. Accionistas, cm nosso..liscriptorio, os
documentos a que sc refere . art. 147 do Decreto n. 434 de 4 dc
julhO (IC 1891. 0j ...; , •.'" , nf*

...;*j*. Satítos, 10 de agosto' de 1ÍJ16.
Conde do Praftes,

Presitleiitc, .
tUM-MI-lllllll — J1M1 || 1

.IIiik*. Iriinln de AUilriKlc l'i_in*»r<i»li».
Iiurtclra ilipionmilu pula lisciiltl do .r.i.-.nii.-iciu ilo ü
Jí.ul«, bx- Intoiim ilu .M.itiuniiliiilr.ilcsta cu|ilt|i, Al-
Km Iuu clinniiiiloB n ipimqitcr liorn. itcsliciiiila o
coiisiillorioi nin Uinicnll. »sgrlo, l.il. Jilciilu, 5,1>J0.

RATOS d. jioTeolIana liritiica, üo LI-
raogos, (Jir.ia 18 ; idem, cliícarna paroolnl, porcellana, a 1*1.,.: tlu/.in: Sqrviços (jc

chi o eufó, [lOr-oollutK. om-ci)ros a 5o ; idom,
Fiiyonco, eni coros, pura caíó, 15 poças por
IM. na í.imidaciin tio Jíandcirnrite, rua mo
JoHo 87: -

bem relacionados com familias de boa
pp.l_.a_v Podem iianliár 15*0(iQ dlnrios.
D!rlslr-.«i" por caria ft Walnstoin o Co.

Rua. Libero BádurO; 131 —'ti. Paulo;r

•__-_ÍH ¦e m

Mutualisníio

Sementes novas
• . Catlni-uolro iipxô, leijitlmo, cacco do '.00
litros, 5.000. Cabollo do íiccrp, sacco de-
SOO litros, 1.0*000;' Jaragúd, germlna.rió
carantid*, puro; de cacho, sacco do 200 II-
troa, 75C00. 

'Pedido 
ao antigo o afaftiado

fornocedir Jp.a Mnrccllino dp Àgnêllbs —
Llnlia Mojiyana — Irlstaiião du nestiiiRn.

jííliMKNTES DK UA1MM, novas, do gô|j™mli*aQ.ilo 
gorantida, vcndeni-Bo: "Gatin-.

fruoiro I*o_o" a «850 c "JarngtitV1, do ca-
cho, a '050, o kiio, ensaccado, a dinhoiro.
1'cdidos a Mnnnol Kiltinrdo Forroira, esta-
cão ilo .liissarn.

j&KííVIÇOS para ch.i o cale, turra coita'
'¦^ inglezes, •_ pecas por 15 ; loiifiá cs-
nialtada pnra uoziniui: lôrinas para doces c
onipadas; (iilliores. Ttnlo pelo custo o.abai?.
ao do custo, mi liquidarão do Bãndoifantb.
rua do g, .loãiv, 87.

Santos Maiiry;

3'rs.. Carlos de Moraes Andrade, Pedro
Moita c Klpidio Veijra advogam no clvol
e no crime. Ãccoltam causas no interior,
do listado.

Ksçriptorlo: Rua d& Qultandn, 20 (Coiaa
Michel), 2.o andnr, sala n. 1.

.Dá-se ininliiuer iiunntla com garantia
do hypothoca de predlou nesta capital a
om Santos.

Juros módicos, condiijões vantajosas.
Não so acceltani Intermediários.
Trata-se na rua da Quitanda, n. 2 (Ca:;a

Miclicl), 2.0 andar, «ala n. 1.

"A PROPAGANDA"
AGENCIA DE AKNUNTIOS

Uma & Comp. f
Una 15 dc, Novembro, 59-Sol).

S. PAULO
Telephone, 5885 |

Aocc-ltiiiiios .¦iDiiimoüiü 11:11a todos os joriuie.",ícvlstus 1: liii|iu»j3os ilo llrnsll 11 Kxlnin^olro

íovo livro escolar
«Pequenos trechos»

d» Octavlano de Mello, para leitura sup-
plcmenlar nas-classes adeanlailas do euí-
sn preliminar. De multa utilidade nos
cursos nocturno*-'.

Approvado pelo governo e 
' 
udoptado

nas escolas o grupos do Estndo' do ti.
Paulo."

Pedidos aos editores P.YTKItNOKTKO
IRMÃOS, CI,__7,-_UtO* ou 

' 
uos deposita-

rios BPPR.Vr *_ COMP., ruu i!,; S. Ronti»,
n. _l, S, PAUIX".

Desconto aos revendedores.

Externato Motta
Dirigido pelo dr. Arthur Molin Junior,

que conla com n collaboraoão dc oito dls*
llnctos professorc., preparu nluinnos pn-
rn os exames ilo iulmissrio ís escolas nor-
mu es o todas ns escolas superiores.

Os priigi-nnimas offlcliies siio rigorosa,
mcnle olucrvailos.

RUA JAGUARIBE. 72 — S. PACLO

SEMENTES -¦ FAZEUDEUIOS
t.uiini mcllior vendi! seníüntès du ca-

plin CATINâÜBIRQi ROXO, JARAGÜA'-
o CABEDLO DE K_GRO, garantindo B
germinação,- som temer concorrência o
preçjos? E' Ihcontestavelmentó Odorlco
líarbosn', estaf.-ão de Restinga, llnka Mor
gyann, fanciida da Matta.

RIOS DE DINHEIRO!
Fortuna pura Iodos! O ni.y.sterlo photO

gruplilcol Novidade sciisuclòunl! Os moiv
tos ijiic* retjiiscltani!"Munllojiliotoniiiglc 

A uma machina pri?vilegliula da casa ¦_. Coiitl c Comp., do
Rio de Janeiro, nuo ía_ photograplliáà
auo cantam, riem, abrem e fecham a
bocea o os olhos como uma pessoa cm
carno e osso. Novidade estrablliante! Km
uma semana, oom o emprego dc um pe-(luo.no capilal do 701000 ganliam-sc ....-•13Ò$000. A maior opportunldade para so
ganhar dinheiro! [*m„ criança poderá
executar o trabalho com a máxima íaclll-
dade. Manda-se amostra da photogra-
píiia, livro dn porte do correio, mediante
remessa do r>*000. Com esta machina faz?
so fortuna com rapidez.

Agente geral para o Kstado de í?',
Paulo: Vlccnlo Imiecco. — Rua K. Anto?
nio, 21-A (sobrado). S. Paulo.

_______Hpn"MUTUJÍ IDEAL»
SOCIEDADE BtrASIIiElRA DE C0WSTRÜCÇ0E3 - Fundaüa om 1910.'
Appravtuiit e fincalixada pelo Uov.eHo,Jçdcral •- Çajjtll Pat\ehiet n;

Tres Séries em yigopfr7.-:
_-,r*it'»l,II<°' - . 

'¦:¦'¦' ',' ':•;¦ ''' . r 
'•?. -,

.Na-sòrle t-, com a nioituslu economia mensal do 2I0J", [loilt-b l,nl)iliiar-vòs-iio..oitcio ilo
ill [ireiiilos mcusiilmeiiloj.--.- .

, l.:is aôrlus ll}l'l/,l,.o KXl'1'A, ilo ]irem\03 lUidorCB, íi rontrilliiiçflo mensal ii ilo ó:0')Cl
Uiiii._iin_j_lü; " •
Umn vtíz òoiHiilolas i-Htns siries, 05 seus hemioí.tíos 'côncorrorSn a 10 lirómto. mensal-

¦ muiiii.', num total ilo Us. Gh**-f _$'•<»".•
«llll .".TTI. V AO 1

. A .MU'i'UA ilJKAl, acoeila tianarirrencias dn soeios quo pcileniwrem a.o.ulras sooicJadoa
. .. . i>Píi[..'.t/''*'//Wfí'í pptutfu-iito _tfl,-w.íff.í.i vist.i [üíç. rítMi. ti t ll I OS ji. (IoiijiIiÍiIos. ti cro tlí ílÍ il ü g-! h O d Ul

triòi.SHluudcs (jhü, tlyoicni.nngo, ijífo iií£i> pxccüiui. it x-í,-«..o <'..vai v» .Mi
A ,»il)TU/> lUKAb jrl ilUIrlliuln entro m srits aiioclujos premiou i]iié'attliigciq. a iimij
ilo *.*S«*C. r«nt«i*? <!»» rélH.
A .MlIlLiA IIIKAUJiI olfecuíólí roombolsos cujo valor total vai nlím üo "SO «'«".tílM
IM" BJKHK.

IVf «hi |tró_iioc(«h c itniSf. Iiilornntrões A HAAe <;<*nlrul t
Hua Uhero l.'»"li.i*(>, 11. ..'! n -1 Caisa postal, „,_1M Si. _*.-*.l'.I,4>

Efliloroçó tcloíjrti])liico MUTUA IDE AL TÕlciilioiiô, .i.7-10

5H3

Pri clsa-so falar
u.rgi-ni-la, para, ne.i
.£tS,iÍ2 fialO horas,
41, ]iro<uirar.'o'ilr'. ,
<tS££5SE£SBE£BSSSBB

•inij.cslo senhor, ; com,
o-Olo. de seu interesso
,iM,ríi;i.,.d'* S. ífento, n.
>-|.igii'r-ir."i'.'ila Kllva.'

AVICULTURA
. (.IiOC*,l>i:niAS" E CR-ÀDKIRA.

"COUTO"
¦As niais proçiirnüas. 1'ronilndiu i»m Grando l'iõ-

Hllo il. honra, nn l"X(»psl(ilií 1'anlisln ilir-.li-loiiltiirii.
«ni '."•—',— iiii.. riroain |iios|loctn3 11 C. l/orain. 111:1
lliilnjbio llih-nyitVa, 11. 1; J'dn|ilioupj S48,

Mutua Paulista
Una .Alyiucs Ptinleiiilo, 30

l'*AI.DKt'iMl':XTO
l.a K 2.a SK^I.Kf*

Convido 03 associados das rérles su-
pra, ipie não tiverem deposito, a eontri-
buirem com 11Í000 até ao dia 28 X>0
C01.tltl-:.\'T1-*, para formarão dc novoa po-
culios, pelo fnllocimento. do sr. Josô To-
bia»v de Olivcini, uucorrldo em Santa 1;!-
ta do Passa Quatro, S. Paulo, 14 de agos-
to dc J Cffl. -

Dv, AlIVodo Medeiros,
1.0 secretario.

A União Paulista
Vi-vri.io

i. (:'<

luenos annuncios
* ÍTAUEUIOS para jpnôi*,m8l_*po*ra.l-J-» hintt, docorailos com ouro, louça itt-

jrlezu, a 80 o loo oon, idom, pnra clul .0
eafó a ilu , na liiiuiilação do Batidciruiiíe,
â rua de 8. João 87.

AlíSa-so 
unia casi 'nssjübrádadá 'com

dois quartos o co/.iiiha, tendo os bai-
xos :ts iiiosmas cominodldaiJos c polloudo
servir para tinia òflicinn, sita :'t rua do
Lavradio, 71, (Kini da rua das Palmetras.)
é '[IIOAIIÀS do Rranitoliranco,inglez, para^-ycai0, dnuia 11 Soo o 4'; idom, para. eliii,
a 7 , pralos, a 7 , teirijini á 5 , bules Dará
cliá q Ciiíú a 4 , idcm, leitairas" o assaca-
roiros a ü-õoO'1 11a !iqtii(Ja$(ioi do Handci-
rtuite, rua do S. João, 87.

SÒCIEDÁtíK ANO\T"M'A DK
éONCTRUCÇAO E

fióilo: Üiin iln S; lieiilii,

(Siibrailir)
IlclaCÉvo dus .. iipullccfi 'i\'e. forarn, beni-

ílcbuias nu sorteio reull»,:*.do «11 15 'de

agqsf/a e coireí-pulidciiíe ao me;*, de julho
ul ii 1110.

Fliiàes- Lã Loteria Pederal iIcsío ¦ dia,
eqrrésponjlonto aos nossos pecúlios pra- i
diavs e prwnin.H: 7.104, 9.804, 8.3*10, 0.1123,
0.331, 7.90.9, 9.120.

P.\'"AMJ*'.V_OS ].\Ti:<;i!.\i:.s
SEGUNDA **E'pÍK

(Sírio "A") -
Rs. 10:000*000, prlipelro pecúlio' pre?

dial — IJni lmmovel ao menor Apparlcio
Cataluno, filho rto sr. Antônio Catnlario,
possuído» da apólice h. dc ordem 3.55" o'
de. sòrteiB 7.103 p 7.10-1.

lt*. 2:i)00$'i00, segundo pecúlio predial:— Um lmmovel ab sr. Archimedes Car-
neiro dc Olivoira, possuidor da apólice-
ii. dc oi|dem 'LOO"' o de sorteio ÔTsO.") o-
9.80-1.

Rs, 12J0.000; terceiro projnio — Ao sr.
Ltiiü Leonidas do Lacerda iLeite, possui-
dor ila apólice 11. de ordepi 4,1 (lo 11 da
sorteio 81310 o 3.11-0.

• Rs. iao$000, 
'quarto 

.pr.iijlo —A' apo-,
lice ii. ilin ordeili 3.1-11 o de sorteio 0.221
G-fi.üíS (decahkla).

Rs. 120*000, quinto pri-mio — A* exma.
«rn. d. Jülia do Toledo Aguiar, possuidora
da apólice 11. de ordem 4.0GO, e do sorteio
9.331 c 9.332.

Rs, 120*000, .sexto |>ro»iio — Senliori-,
ta Maria Rodrigues, possuidora du upoll-
co 11, do ordem 3.9õ."i o de sorteio 7,!)09
o 7.910, .- .',. ._:'..'..

Rs. 120.*000, sétimo prêmio — Ao sr.:
Alfredo Duiicr, possniiior da apollc»* n".;
de ordem 4.503 .0 Ao «prtiíio 9.125 e
0.1 üü, . ,

-Nilo "confimdiiih it "A- União Paulistas
eom as doma!.*! sociedades congeiii/ro», pola
fia unica que paga IMTRlüRALMKNTE
c que mio tem Séries com pagamentos'!>. oporcionac.,'

.1.1 providenciamos todos os pagumen-
loa. '¦ , "

ti. Paulo, 1G de ago.sto de. 19U*.
A DiRK.c*a'qiua, ,

CKJPOS pani. cliops, L'.*S a dux(ia; idom,
.^fiirma ijurril, a 3 ; idcm, com pó a &;.

cálices a !)', Iruoteiras a 2 ãoo, oçtojos.
liara íiicsn, tros peijns do inol.l por 4^; im
liquidação do - Jtawlcirante, rua S: ;Ioãój 87.'~Sk_^_imís~"

Vrinlu-By jMir i»ioç« r-.-iiuz.dv-,;'
1 Doiililc-iilnicloii, tuipeilo, 4'i, III'., novo. fór-

Mn! osourii, iiicluos nikciailo*, eapoiu amorie.-iio,
iuialni'1 rn',11 idrtoilrt e iii\o, motor.' sem válvulas.
lVai;iii-'r Hii|n-it ,v Co,n|i., 3. í-iittí<»," rua ilo .. non-
Io; 11. 10. — IJahíi, 111

lBeii»n» Brnsãlvlru
liqllsiirln Uibolio cominiinlcu aoa.sous fiDi*U"2.CS <jn.
tianslorlii o scú oituüoloclinòiiíó pam 11111 grn'11'iiü
prtdir, 110 centro du culailo, jnnto.ao largo 1I11 ,ve, n
,un ilu Santa Tlurrcza, ^*, omlo eonlinn.i a rccóbet
hospedes diários o licüslonlstiis rto mez, liem .cOtu»

> .a foniccet comliJi. a domicilio <•

g*gfa

Externato Paulista
Rua Verídlana, 49*

Dirccíot: Professor PedíoWolíí
Curso üfl preparatórios para [idmifs/Io
:'ts Esdòlfts Nòrmáçs, (Ivinntisios, Mc-'
dicjna, l'ol3tciilijiieii, ÍJiroitO| Pitar-
macia, Odontologia, .(.'qniqiercio, Otc.
Aultis diurnas o noeliuiias- para. am-
lios 03 sexos. A J.ighMuniooo passos do
IUO róis uns aluimios doslo Exloriiato

ESTA' G0N8TIPADG ?
TOSSE MUITO ?

RESFRI0U-SE?
USE AlGAPIUNÂ.
Preço üe um vidro Rs. 1$000

Vcndc-so cm ledas aa pbnrintioitiu
DKPOSlTOS PUlXClPAliS :

DROGARIA PACHECO 
'%

líuo dos Andradas, 48 - fiio
DROGARIA BARUEL

]!|ia Direita, l- K. Paulo
Laboiatorio Komeopathico

Alberto Lopss & Cl**,
iíiiá ICtigonlib do Dentro, 2C *- Hío

ã PRESERVATIVO 0. V.
S Hii/.i»  . . . . «$000
-g IVIo rorrcl» mail-) . *5*i».IO

Q Ao Boticão Uhivèrs&l

f: Rua 15 üe HoíciEliro, 1 I

Kiio ___. Janeèro

0 maior e mais importan..
do Brasil podendo hospedar
diariamente 400- pessoas..Si-
tuado no melhor ,e,mais 'dias?
tineto ponto da Avenida'Eio

Branco (Antiga Central)
I>i A_Rl A comple _ a

á partir tíeiOí000
End. Telgraphico: AVENIDA

RIO PE JANEIRO
As Bôres de Ventre portem

ser symptomas íie
Lombrigas ou

Solitária
As clOres ilo ventre, a .eomiehlSü na

park* Inferior dos intcstliius,. a àlarrliGnl
iiniu.s vezò» o a prisfio ilo vcmtro outrus, n
aéde insaciltví. e outras ileaõr_bns so-
niclhaiiteH, são symptonjas ilo loinbrisas.
O VenniftiKO "TUtO ,SEOUJíO", flo dr.
H. F.- Pc<»r,v, 6 o mate offlçaz o seguro do.
auo so conheço hoje para a ."airpaQfio
,daa loinbrisas. a ixilltarla. til' de nccfio
muito iiiompta, o do óirfllnàrío; "basta
uma nrt dose para eliminai* do systema,
eni íiouoas"horas, ns lombrigas o. solltn-
ria." Xão precisa do outros yursantes pu-
ra completai? o sua ai.*(jio. Compre o Ver-
iiií"uí;o "'PIRO, SÉtrUBQ" do dr. IT. B.
1'eruy, o único Irriiitimo, c não adnillla
onira. --(rousn. "Pahrlcndó cxr.lusivuiueiitü
pela Wriiihfs .Indiaii Vi^etabli* -J*1U Co.,
de 372 Pearl Stroet, XovaVorlc, Ki T.

Liquidação de livros
VISITEM

vgpt
a livfnrla Miignlliãcs
o vcrifiQiicm o bello
sortimento flo livros a
preços mareados e ro-
dú.iübs] .

Verdadeira liquidação'o livros sobro todos
on assumptos o coube-
cimento.-" humano», pa-
ra dai* enlrafla a gran-
do o variado sqrtimen-
to ultimamento ad<inl*
rido na Europa o quo
ãçabà de cheirar pelos
vapores "Caniõos" o
"Krlsla".

A entrada é franca na
RUA DA QUITANDA, N. 5

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Illia % rte A!n-_I nn. 93 c 2? - Tcle|.Iionc, S.40»
aoliar «^m.^iílS.^.Si8*? lnll"!!-!"'*" "_s:> •'lvis,<'"* ''" «"aai. família*, auo na mesma poilordo-r41.;"l,lKI- prompto yarliido nortmeilto do túmulos, _st_lu„.J snrcophagos anlof, cnuM. Tttfoj,oio. por .inign. nmtvel», _ ISspccIalIdado cm tuniuloa lio „riiálto. Mnnffi-toTsúil.i.., a pe"lo'CASA FILIAL EM SANTOS:
Btua S-à tvuivisvu n. UU - Telc|»lione n. §»»

Í*j3A'a&.jÍ!Ai  __ __, _ _„ .. . ¦ _»_ _

i FABRICA de BILHARES ?
?**

*-¦

II_--.lU4.UE K*.,*rKI*,A
..- Modelos noi-os.o.c&prlchoíos — Coualniogao.csmoraila— '"rcços «em oompo. (k

timcin.— Accoltam-so èncommoiuliifl para o Interior — Vomla do objcotospara ^
todo clftsãõ do Uab»lhordo'"mo»ri_ *Rll* BrigadOirO Í0D18iS, «7

.

Casa Lyoollus
.. , €Hf)§T___lt, §UI'^'§09ueijos PMATO? BOQÜEFORT

Rua Direita, n. 55-B
CARDIOGENOL

m^LW ___________ J4»m\\\\ _________

todas as 1 todas as
ttS lv este o iiiiiiH' uu ex- Mm

moléstias^ "t:"'''.* '"olesíias

Coração Goracâo

A' venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS

Depositário em S. Panlo, L. CAMARGO
*í* - tina Otise de Afjoslo, »* » Sobrado

Theatro APOLLO
Rua D. Jy.íi: de Burros, n. S

— KMr-UKKÀ. "¦ABCHOAT; HEÜltRTO —

Grunde cimipanliia dialettulo. di Prosa o
Musica "('ITA' DI NAPOLí/,

pirotlore proprietárioi Cnrlò Niuixlnin

KspcctaculoB familiares.
IIO.I I*: -- D.a-felva, 17 du a_o_tu —HOJ-lj

A's 8 S|4 <liv iiollo
O "cajiolavoro" dramático em 2 acton

do notavc-I ponta Ernesto, Murolo

Aiio mia Mia Napli!
Noviiaiuiü ilo tneatto' ulalifiu. — Gran-j

dlosf» ,sii<v_*so— 100 roprescntucõcs con-
sceiillviis no Théntrò "Sovo ilo Napiiles.
1381'l.CTACULO FAMILIAR PE GRAN-

DB INTERESSE: '
SeguirCi n, '"vilhantissiitia,. comodia.- om

um acto de À, relito
'JHI'AI'1 AV VEI/K***" AVI!

ClraiiilliiKo aeto do variedades puramente
familiar.

Pi-ôço.i Jibptilares — Jj'risaf, l.?U0Õl
Camarotes, 12*Ç*00; PolironiiH de l.n,
3$000; I'oltroiliiS üe IA, 25000; CadoiraSj
1$500* Geral, _ÍJOÔO. •

Os bilhetes A ye'nd..'Oiõ Café Guarany,
das 10 as 17, lioraã-iit-.depOis na bilheteria
do tliçalro,

THEATRO MUNICIPAL
<í*____4-_.f.iennrios .VAI/rfKÍE, /UOCCIII

DE 1916
Sob a fiscalização ila gxiti?. commissão directora-ilo Theatro Municipal
C0.MPAÍÜ1IA DRAMÁTICA PRANGEZA, dirigida pelo _cl____ artista

\VÍ% i-ÜCIEfl GUITRY
M©JE - 'VAsr - HOJE

6.íi rútii.a dc aNMigiiattirn

5 I

«^^.*________!i_>__!«____:*_>___b

ÍAPRÈS MOt11
tt>-. 

"f-vv*.*»>**í¦*.***¦*»*¦-*-tf.v*ií

Picco on 1) aotos do M. Ilonry Boiuatoin
MB. LUQIEN GUITBY joucra lc role dc éá&wmè Boar<jad>.

Os bitiietes acham-se a vencia no Café Guarany das 10 ãs 17 horas e depois na bilheteria do tiisatro
Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assighatura para—: g Companhia Lyrica Italiana, das 15 ás 17 horas —..-'. -

THEATRO S. JOSE
ltaiprc*.-*» .._-._ JiOHrcIro
Touniéo Artística da raiiilia do

VH AMS *'# MMMM8MO
FÁTIMA M8H1S

IIO . E - 5;_-fi!Írb"i 17 tio agosto' -110 J1!
A'n S 3'4 ila noite

CKANDK JHXI'J'0 DE VATSAÍÀ MIRIS
Progrtnnnia — Orchestra — Fátinia não

estíi (monólogo); Valsa Chaviréo (caução
Irancc/.a), A comedia cra 1 neto, grando

fatiíÍa wiiÀ ^ segredo ile IWr|iiiia
^laxima celüiidadu — TransíormaçOes om

20 minutos — Otncrturo pola Oroliestra
A GE1SHA

Ouvorlurc pela orebostra
MBAHMS^MJOi\VEU'M'

Grandiosa novitludo
O ESPELHO QVEBRADO

Tros liora** do efipeeilicnilo, lnxnosissi-
ma Wiseion-iceri'.! Beilipío FÁTIMA Ml-
RiH',. ultimas novldaile.i.
Preços das localidades: Frisas, 26$; ca*
marotos, 20$; cadeiras, GS; amphlthcalrO,
3?; balo*ic-s, 2$; ealerias numeradas,

1.509; Keraes, l .000
nointufi-w, !9« •¦ _í:Vi. _...¦'_*, ¦

Íris Theatro
Coiupanliíti OincniatogTnplilcft nrasilelr»

IfOjií — C.a-feira, 17 de agosto — IIOJB

Maravilhosa soirée elegante

Cnia giamlo peçn llieatrolü!

Um estiípcmli» Irnlinllio de arte c liixolU

l'rogrammn, n. 612

Inveja i sli
Soberlia c emocionanto creaiji'0 drama*

¦tlca, da artística fábrica "ÍTALA FILM",
tendo oomo principal Intorpretc a fascl?
nante e sctluetora • •

ITALIA T&ASIXSX

Querida artista quo tanto suceesso al*i

cansou no palco do _OPHONISBA_, nt>

iiios.uecivel film «CABIHIA».

8 nioniimentacs actos, 8

It*<_i_...'iJ*i\3 tollellcs!!! Lnxo nsittllwlll

r ¦*-«_-—

._.'.V--„.
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T B> tônico depurativo e «antj-rheamatico
A' venda em qualquer pharmaeia ou dr
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bOipanhia Central de Armazéns Geraes
Calva n. §fg . Mina lã He JVovembro h. M6M
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Afflrinütivamcrito estíi ile acoberta a cura da Lepra, dos
(I tumores auo existem, o que affliitein tanto a humnnída-
ile, a iiiie nos temos referido das inunerisas puras pperà-das, com o opulento o vertiginoso "Extracto tlCTánibiinHàu'."

E quem -sofiVe destas terríveis moléstia», o suas cpiiso.
(|iionclas, nilo delxnvft da se utilizai" flo porlcnioiso "Extra-
cto do «Taiiil.uiissii". ,

Demorei-me em fazer estn publlclúade, em reíacilo ftenorme procuro rto referido "Extraclo de .Tambiiàfisü"', quepouco tivo descnnqo para natlsfazet* nu ònçònimoiitlft,., re-
latlvamento fia curas roalhada3 de lo.los os pomos, e as
quo estão em via rte reallza:'-si., conformo nprèclnrnd os in-
teressados: curas Importantíssimas:

"Conimunico-vos o seguinte, que peco n gcnlili;z;i do
responrter-ine. Lobo completam C mezes que niiiiha fillin
estC cm uso do vosso aíamádo "E.vlracto tle ¦Tanliiuassii*",
E tem o desejo tio comer fnictns; desejo que V. íüxn. indi-
que-me as. fructas que prtdo usar. E. inala alguns mezes, a
familia çonimuiilòar-vos-ha que a oura sord reallzatiii."
Outras consultas: '.'Junto n esta, vai mais n linpbrínneln
d'uma eulxa, que complela :t caixas, e acho que não
precisarei da S.u. Antes que sobrou, alcuns vidros, de quefaltar." — Em tratamento temos dc todas ns classes: me-
dlcòs, pliarmaçeiiticos, etc, cem resultados satlsfaotorios,
conforme as cartas que temos .nas mitos, o deixando de nu-lilicnl-us. Mais ainda outra carta: "::,iiioi*iint,p I)i*. A'. Exa,
disse em suas cartas que. depois de «•unido. - conveniente
guardar a dieta alguiis inozes, depois fln cura, pura deixarfortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes que sc acharestabelecido. Pergunta-vos se pôde abandonai* a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamos resposla".

Cehteiiarés de cartas assim nestes (ermos. A cur:. sou-rto corta. 0 inevitável, não Ink-i rompendo o (mts.inoiito,desde o principio ato o fim da cura. Puni acabar do cou-ilrinai* a efficaçln do >'Extra 
pto do .Tumbunssu'", fnltarlnaquelle que reconhecemos no.; sr, Deus, I'inn caixa cmn "I vi-dros custa J20$00(i. Os pedidos não podei», ser maiores <¦•'¦•¦

menores.

iu'.*. <».\ i,Tiii:!!]».\!)i:. rv. -,.;

para ondo 03 pedidos o consult.i.-i de Vem ser c-iio.loiv.;...:..'
S. Paulo, Agosto, 2, de 19JO.

O autor. A. 1>CK.\\|»

m

SANTOS
FISCALIZAI»! PÍÍLO ttOVEKl-VO DO KSTADO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. ,Tos) Martiniano Rodrigues Alves - Secretario-Belmiro Ribeiro, de Moraes e Silva - Director Geral.

Kecebe ca/e 
^jrs. Iam adores, cobrando somente OOO réispor sacca com direito a O meses de

.. ; armaxeiMiiem e seguro

Ferro em barra
Quadrado, redondo!

e chato
Cirande stock .

LIO IA kf C.
Caixa, 44 - S. Paulo

m
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*lfij^l»r. J®
-MAflOA

mwwv.

1 O-iBILIDADE, NEURASTHENM*ttNSUMPÇÂO, 
CHLOR08Ê

•MMMM^â

CONVALESCENÇA

mim R

vxm Hémog!c,lsFtr>e
vínho e xarope Oaschieps

Todos os Medico* ntoclomariflao este Cerro vital do Sanguo e-üja»' ur.H-lítUO sailda. forca, lipllezn a todos. Mullo suãcrior í corno crio., aos fomiKinoso' ^^^5**'3S*

Conseguirão todas as pessoas de am-
Dos os sexos que desejem. Mesta Instl-'uicão se encontram Inscrlptos senhonus,
lenliorltàs o cavalheiros de todas as ca-aiadas sociaes o com fortuna dt» 6 a 500contos. Aciualmente entre outras cita-remos 2 meninas brasileiras, de 19 e 21
mnos, naturaçs ,1o Rio flrando do Sul"lcgantci e Instruídas, doladaa com 100
somos. Ksta lrsiitui«:no tím realizado
mportanten óiásampntns entre 03 quofitaremos o dn srr* R-lmlra R. Aniu-

les, como o sr, t>lony.**lo d'Albuquer-¦uc, no Maranlião, '«• 
outros muitos quei cntã.j cm rolnr,*„s ,''-rma na j,re."iirio-itr'! portem rlirlnlr-sp ft "Miitri-mí-

•!sil Clnti (.1 \ctv-Y<•••':" Apnrlnrto. !)().<*
íiiiucvíilrn. Pi'r**!«inniln nc rnrtas ü rf*«icllcr-lo mais S.r,00 pnrn n resposta rurlslarto

à^MhÚtltÁ , *,.-«yjr-»->™a ;>-,'.*•: ¦ >ii ! :'.••¦"'''•"¦-".',"" ir,r;"í^"--. [x,ct.

| Banco Francez para o I
33 A

\-'-am
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Sede social em Paris: Boiiiovard des Caimcines
CAPITAL: FRANCOS, 15.000.00U -. RE'|,S, 9.000:000$000

Succursal fle S, Paulo: 34-A. ma fle S, Bento. M
CAB-ST.IIj «ji SW€C.'Í1R§ÃI» *í.««'J,'!«0.*)<;«<í«

Seeção de contas correntes limitadas
Recebe flinlieiro cio c-õnta óòrifjntè «lc p&qtiehos depósitos a

juros dc 4 OjO ao anno, capitalizados semestralmente cm 30 de ju-
nho c 31 de dezembro. A entrada .inicial .mínima será de f,0?000,
nao excedendo.'d m'nxiiv.0 (!,• 1 (>:0005000. As entradas isubsoqiton-
tes não serão Inferiores a 2030Í.0'. As horas do expcdicnlc, sómcil-
to para esla classe flo depósitos, serão das I) horas da manhã fts 5
fla Isirfle, salvo hoü sabbados, dia om quo o Banco fechara, d 1 hora—— I-ífSyCn-, ——— "— >

I3S1 ^i

OsWw&tMií-fci*M
fiel &§.

Afroncia ('o I.nioriiis"a F. KOGHA & fJ.OMP. 1
RUA GENERAL CARNEIRO, 1

Em fronte aos Correios

Ciai*.,» I9« . Vfilopli. 7»»

S. PAULO

ts:

m-Am.'.

EI-.m

usa
liistOM. da Dicdtdurji Müitur uo Jii-jit-il — Çlp.in um prefacio do Viscp.nde de Ouro

f'relo, um vol. dc 400 paginjis tratando dos acontecimento.-; do Brasil des-
de ISSO, Tratados Diplomáticos o credito financeiro, o que t- u Republica
Brasileira, nitidamente impresso, br. «líüOO, ene. C$000.

Viagens ú Sloilia. Malta c figr)*p(o — Uni vol; nitidamente impresso,- com 320 pa-
gliias, 4$000, ene. C?000.

A Biiiiilcirii Niiciomil — Um vol. ornado, com ir, magníficas gravuríis. estudando
e definindo a origem da Bandeira Nacional, vol. 3.5000, brio*, fi$000.

Viagens mi America, Oceania t* Ásia — Um vol, do !::.', pagina»,, nitidamente im-
prc-.sas, 4$0(IO, cnc. Bfftdft.

Çiilleclancas — Çollecção de seus melhores esórlptorés, sobre nssumpios brasllil-
ros, 4 vol ninei»: ri 45Ò00 urirnoiro c •¦ „,s,., SSO00 Icrcoi... 2Ç500 quarto,

LIVRARIA mmêLMâEB
 EUÂ DA QUITANDA, 5-A 

f 'flsMíM

JiSImim

Empregado com snr>
] cesso nas seguintes mo*
lesüas;

(DKTopbaUa.
DarUinK.
BíiiIuj.
Bou bons.
iDll.imcuçOta tto cut.
Corrlmenti) do. ooriiVi ,Conorrhl!-».
C-rbiiDcalü'*.
1'IiiuIm,
fVpInhu
Uucroí raoreari
ÍUrfiitifi/uu.
Florr? 1'raneo.
Ulrftfu.
Tumor»*»
R-ir-i»
Crvílm
Mli'iimiiistriü ea gn-fl.
Mmirhu da pelle,
AiVr-de. i<|>bllill-*a.
Ulrera. da becta.
Tumores Brancot,
AíIkcD» do llgul»
Ltiirei oo pello. .-
Tomores nos n&ui'

^ LupJ-inicDlo du «rte'! fiai du pewr,^ • fi-
nolmooio, mvr.
toiiaa ns mole*
lio» provoDlon*
l»« do ou Dana

I

tm

|8f**-*l»?'sa^K3SBaa«Hí*f«^^

FARELO PUBO OE TRI60 I
Para manter o gallo eni lioa saude, ílae ao mesmo £nr*i*Io
|Hiro -== O ísircífí de trigo, quando 6 puro, è um
optimo alimento, nuliitivo, refreseante e também (\ mais
ecomosBíBco == 0 seu preço é o muls har»*!»» de~"— ijualqiicr outra forragem

t-mmli. "MOII»IHO SA^TISTA,,
«UA Iii} S. UkaKTOm Íü-A -- S. PAtífii©
\ende unicamente W \ ES I. I¦ O 1B U110

Um livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, recebera' 
I.TJJM?,t? do correl0' a tuul° de P*0Pa8anda e ADSÜLÜTAMlsrKTE GKATiS, comej>jxxjndü, um hvro. onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-«ítur pelo hypnq-magnetismo a Saude, a Riqiicza c a felicidade.

Jwte utihssimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos•>Utros as mais cnronicas enfermidades, o vicio da embriague?, etc. etc.
,;r..ni«,nJdlc;i„comu ohler ° b-m-tstar em casa. como impor a vontade a outrem, com»inspirar o amor*

« c,Hr/^s 
de 

/ajn,!ia*. M commerciantes, ós empregados, os formados. 0s militare»
., onl Í, 

¦\™í,m- todo» os homens, seja qual fór a sua posição social, encontrarão
ÍL«V? . ,?nterc3sa. Devolvei este annuncio. acompanhado dc um sello para cforte do precioso livro, ao representante, «r. dr. Marx Dons, rua Paulino fernande»,ji. 39 — jjotatogo, Kio de Janeiro t recebereis p posso brinde gratuito.
NOMU ... .., ... fJÍ it[ s., ,,, í>a >t ^ ( ^ ^ ^ ^
RESIDÊNCIA• »«. iu íü «ji ...j. j... ,j, i,., ,jj ,,, ,., !j_, ,,, ,,, fJl til t{.

iKocucira Salsa
:>JAROBAf»iUAIAt:o
.2*"Nt-OOIIHAO0«),

dcpU^-VO tlò iúfiqiJJí

I.lVSS^iootiaapajl. 
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dcpur *I'vo dõ *,d«,«],« ^|
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¦M Phenftbeia Popular ||J| Encootra-SB exc
todas a pbarmacias.
drc-arlü3"8 casas p

nuniTC-i» to ORinimi

GRANDE DEPüRlTiyO DO SAfiGOE

l*> ?««»¦¦» *%-^^am*a,'am^nm

?
Llajf M\ Hollandez

V?
?

FRISIA
H.iliiril ilu Santos no dlu ií) do npsosto pninHlo, llnliia, Pernambuco, Vigo, Falmouth¦ c Arhslciiliini
o* ao itccolliim.pnssiiiielros oom paasnnor-to - 'I crcelra cIíibsc para Vigo, lantOOli, In-oluldo o Imposto. i.n o tí.a clusi.es, Irntat

OOm ll iif.rnr.iii

Z£I']LAWlliA
SSaliiia «lc *j!iiitos no dia io tlu sotoinbio

pura Moiitevldéo o llucnos Alroa ,
Pnssugons ilo o.a cmsso, n. 05(000, Inolui- Ã

ilo o Imposto ©
Voliará do l'inla cm 26 do solombio J

partira no mosmo ilia pura 11 Cnropa A

Sociedade ADonyma MARTINKLLI ?
S. PAULO à

Rua Quinze de liouembro, 35 Y
iuixii iioH.nl «I. nau ®

SANTOS A
Praça Barão do Rio Branco, 12 T

41 nlxii jioslnl n. l«j« A

VANTAJOSOS!

,.-*i'9p.__..,

t(0 sangue'viciado é a causa latente
do toüas as moléstias" (BOURDIEU)

DEPURAE 0 VOSSO SANGUE USANDO A

TÂYU PI RA SILVA ARAUJO
*üieof< e^elüsi^ametite vegetal

MARAVILHOSO CONTRA

SYPHILIS-RHEUlYIATISiYIO
FERIDAS-MOLESTIAS DA PELLE

o-

¦T****1 ,¦¦-—.

a.aSmmmmtt

FUNDAOA 
|[Jy|jl§| EM 1883

rtíJH
11 ]SÊ Rs- 22flW°0

Alexandra - Tailleur
«

eingabardinetina, azul
marinho e cores da nio-
da, com torro de «seda
t5aia ampla com dois I
bolsos

¦'"iiwniiifWHi iinu i

Kli'íX.inte •5'Síapco modelo Vinichc, tle vclludo preto nu
de côr, ornado de um riquíssimo luyo de fim e finissimas
flores ao lado

Rs. 40$000

£'

§ SO*. AS TEM CiBEs^i
QPEPOÜ QUEM DESÇO-
NHFCE A EXISTÊNCIA

DO PODEFOSISSIMQ

r

| Recsbemos um lindo sortimento de
I i'SíA/m MtymmMAs* *> para senhoras e meninas <> •>

WAGNER, SGHADLICH & C.
«mm

"wrf/m£tJfntt _oÍüàMg4
a

i «wnn. i «.iu ¦*«*¦ 11 i-**HiB)«iga-f**^r*^>^^

Exigir a antiga e verdadeira marca
ALBERT R0B1N & CO.

GRA-¥[§£ FÀBRIGA
Tenho em stock typos variados e modernos, não temendo coneor*
rencia em preços — Grande sortimento de f-olas, rrj-.. tacos, etc.

Aftendem-se pedidos do interior

S1VERIO BLOIS
RUA DÜ8 GUSMOES, 49 « 8. Paulo -- Telephone, 1.894
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ÓLEOS

V'

Completo sortimento de pertences para automóveis
¦ 5*reeott sen» concorrência ¦»>-=»-«>

CASA TOÜÜLET
Bua Baráo de Itapetininga, 33 « Telephone, 1,518

TRAOB MARK

AlbertRobin&C?
COGNAC

ra

m
Loteria le S. Paulo I

Únicos Depositários Etablissements Bloch
Paris - 26. Gité Trevisé

RIO DE JANEIRO, 116 rua da Alfandeqa
S. PAULO

47, Rua Direita - Caixa, 462 -Teleph. 1214

Ertfcraeeões ás segundas e quintas—feiras
sob a fiscalização do governo do Estado

tino Bocayuva, 32

POR 4$50G
MMP

«J¥mSP IFSNC <**»
Wé .THEROYAnTOtSTEAMPflCKtiTC* IME PACIFIC SlEAMNAVIbATlON C» |8

j MALA REALINfíLEZA COMPtANHIAOOfACIRCO R
%. —— é
K PAQUETES DA IÍÜI10PA KSPKIIA* eAQblifEB (»AIIA A Slí.UUÜPÁ 8

UOS KM SANTO' A siililt do Hlo: fS

R SmillEUÂRA fioaiftI8!?M*:'1 |mYM ftO ut:t 1» do utío-ito narn K**ím

mo dia ihiiii Mouiuviilfjfi, l'i.u Dluu-
loy, i iludi Aioaiis o portos ilo iiicillco

i u^o-ito pnr.LISIIOA e 1SI3LA1F.RRAKo dln Si** (lo agoslo — Hnliltil no
i,i,'sino dlu parn

Moiilalileo ,e. lluenói Airet A 5i«liir do lllo :

OMiMSSA OMITA
uo dia Si ilo _ Agosto, salilnl no mos- l.lsbon, lcíxõüs, Vigo, Doninha, i.a

s
l(oeli'silü-rnilico o Ingliiiorrt 5

A s.ilili ilo Kio: .... fiORINA - 29 de agosto DEMERAKA, 8 tíe Setembro |
Exige-se passaporte e não será pernilltido o inziesso de visitantes a oordo |•M 1'nr'-. |)ii\i)S das passagens s inlonnat;ÔC3 ifirigir-se au e-i..ri|.'..jr.o üa ^

g fie Hoyal Maii Steam Facieí Co. - aua ae >>. Beato
| AeFaGik M hifpii co, isq«: í?a%ss?í.
a

Ordeni das exitracções em agosto
==r. . .'== •=--¦ "'^~^''~j^'''-='-^-""^—----

•» '§ \i ir*.-/ J» i» í ,Jreco .o
^ Ml'./, Dia Prêmio inniot ,..:,.

! ' '.. 
!

688 I8.de agosto Sexta-feira 50:OOQ$30O 4@S00
(189 22 „ Tôrçii íèiru . 'Jn-.OiKi (HK) :'],-:«()U

690 25 „ Sexta-feira 4O:000$00IJ 38600
091 29 „ Torça-foira l5:U0ü*O>JÜ ; 1SÜUÜ

Quartd-letrd, 6 üe setemlirj, gi\inde Loteria commsníorativj úá
Independencli do Brasil âoòtoomooo em Uols gr.nitles
prêmios de &OíOOQ8000 carta mn - ror 4$UüM

Ua ptitliüua ilu n.ierior, aooiiiiiiiiiiiu,.,,» im reupéulivii ... ,,-i liuciu «
mau a quantia necusaarla para o porto do correio, devem dei dins-iaon
403 Agentes Uerae3;.

Jullu Antuntu de Abreu e Comp. — Hun Direita, 29 — Calüa, 177— 8. l-a uio.
J. Azevedo e Comp. — Caea Dollvaas » • Uua Direita, lü — Caixa, 28

S. Paulo.
Amanolo Rodrigues doi Santoa e Comp. — Fraca Antônio Prado 6

*— Calxi», 106 — a. Pauto.
VALK QlirSl 1I.M — Run DlrelUj, i — CnUn, lf.7 — «lullo Antu.

nes dc Alircu e Comp.
3. U. Sarmento — Rua Barão de Jnguara, 18 — Caixa. 71 — Clara-

pinas
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