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Cuis russos
A Rússia exonerou do commando

dos seus exércitos do norte o general
Kuropatkine, o vencido de Mukden e
o bode expiatório da derrota asiali-
ca de 1905, e nomeou para o substi-
tuir o general Russky, o mesmo que
commandou os exércitos moscovitas
na primeira e victoriosa phase da in-
vasão da Galicia. Um dos signães
mais certos da desorganização do
alto commando slavo é a constante
-substituição dos generaes; dir-se-ia
que Petrogrado teme a reputação
dos seus homens de guerra o. que,
lobrigando nelles futuras causas de
perturbação política, jamais consen-,
te que elles se façam um nome nos
campos de batalha. Todos se recor-
dam ainda de que, ao começar a cam-
panha, confiou o czar o commando
dos seus exércitos ao grão-duque Ni-
colau, que tinha como logar-tenen-
tes, nos differentes seetores, Rennem-
kampf, Russky, Brusilòff e Evert.
Poucas semanas tinham passado, so-
bre os inícios da conflagração, c já
as rivalidades despedaçavam a liar-
monia entre estes homens, já a in-
triga — e até se diz que a traição —
se insinuavam no Ministério da Guer-
ia. O grão-duque, que nada pudera
fazer nas fronteiras da Polônia, invc-
java Rcnnenikauipf, que realizara
um "raid" brilhante nas províncias
da Prússia oriental, cercara Kneni-
gsberg e ameaçava Dantzig. As
duas batalhas de Lycz e de Lódí,
perdidas pela incapacidade do alto
commando, deram a medida do valor
militar do grão-duque Nicolau, que
logo foi transferido para o comman-
do do exercito do Caucaso, ao qual
estava então confiada uma missão
muito secundaria, dc observação c
de apoio eventual aos inglezes em
operações na Ásia menor. Como a

.nomeação dum commandante cm
chefe suscitava sérias perturbações,
resolveu-se o czar a assumir em pes-
soa o commando nominal de todos
os seus exércitos, subordinando as
operações a uma espécie de conselho
militar, composto de indivíduos da
sua nomeação. Um commando único,
numa "fronte" que já então tinha
mais de setecentos kilometros, era
uma ficção que não podia manter-se.
Deu-se então uma tal ou qual auto-
nomia aos differentes exércitos, que
passaram a manobrar como corpos
independentes. Assim se organizou
uma situação provisória, que tem du-
rado até ao presente, e que seria tole-
ravel sem a succèssiva mudança dos
chefes.

Nenhum dos exércitos bclligeran-
tes viu ainda estas freqüentes substi-
tuições, escândalos como o de Skum-
binnof, que passou do Ministério da
Guerra para as masmorras duma
fortaleza, aceusado de crime de alta
traição, disponibilidades como a de
Rennemkampf, que, na invasão da
Prússia, revelara qualidades apre-
ciaveis, corrupções e desidias nos
serviços dc administração, cujo des-
leixo permittiu aos allemães a ra-
pida e triuinphal campanha da pri-
niavera ultima. Na França, joffre
viu-se forçado a afastar das fileiras
muitos generaes, logo no primeiro
mez da guerra; mas isso fez-se ra-
pidamente. duma só vez, e sem que
as substituições trouxessem prsjui-
zos sensíveis ao commando. Na Al-
lemaiiha, os chefes que commauda-
vam os corpos de exercito ao abrir-se
a campanha, são, com uma ou duas
excepções, os mesmos que ainda
hoje os commandam. Só a Rússia
mostrou que um paiz, onde a cairei-
ra das armas era dominada pelo fa-
voritismo e onde os generaes con-
quistavam os seus galões nos silões
da corte, não podia considerar-se
preparado para uma guerra mo-
dema. As mudanças de chefe, mesmo
num exercito victorioso, são uma
causa de desorganização e uin estor-
vo ao espirito de continuidade que
deve presidir ás operações militares.
Num exercito que ainda não venceu,
são um symptoma de fraqueza e uma
causa dc desprestigio e de descon-
fiança. Certo, os moscovitas têm
feito ultimamente um grande es-
forço, desde que, em junho, reabri-
ram as hostilidades na Bukovina e na
Volhynia e começaram a empurrar
lentamente, para oeste, os exércitos
austro-aliemães. O território oecupa-
do ao inimigo é já enorme; e é inne-
gavcl que a situação estratégica dos
slavos melhorou. Porém o seu obje-
plivo primacia», a ruptura da linha

Os teutões retomaram a offensiva na frente do
Zlota Lípa - As tropas moscovitas oecuparam
Lysiets - Os russos tomaram uma serie de

alturas na direcção de Ardzeluz
Os slavos continuam a avançar na região

de Koros HIezo, nos Carpathos
Os soldados ottomanos foram repellidos no sector
do lago Van - Os turcos estão combatendo na
Galicia - Fracassaram as tentativas de contra-
ataque ás posições francezas ao sueste de Mau
repas - Üs tedescos foram expulsos de uma

parte da aldeia de Fleury

sorte lio submarino "Mmf
A causa da evacuação de Lille pela população
civil - Campanha do deputado Carson - Eneon-
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SUBLEVAÇÃO DE OPERÁRIOS
LONDRES, iS — Noticias proce-

dentes dc Amsterdam dizem que
2.000 operários . da Casa Krupp se
sttblevaram, devido á falta de gene-
ros dc primeira necessidade.
MORTE DE UM OFFICIAL DO

EXERCITO INGLEZ
RIO, 18 — Um teíegramma rece-

bido nesta capital informa qne mor-
reu em combate, nas linhas britanni-
cas, o capitão Edmundo Wright, que
servia uo exercito da Grã-Bretanha.

O valente official exercia o com-
mando de um batalhão do exercito
ingiez em operações ua frente do
Somme.

lira brasileiro dc nascimento e dei-
xa nesta capital viuva. d. Maria Lui-
za Wright, e filhos.

O capitão Wright era casado em
uma distineta família paulista e du-
rante algum tempo foi comniandante
do corpo de cavallaria da Força Pu-
blica de S. Paulo.
A SITUAÇÃO INTERNA DA AL-

MANHA
RIO, 18 — O primeiro tenente

Mario Coutinho, que vciu da Allemã-
nha. relatou em uma entrevista que
concedeu á "Rua" as suas impres-
soes.

Disse que no império germânico
já não ha o mesmo ehthüsiasmó pe-
la guerra que se notava no começo
da conflagração.

Primeiramente, os allemães di-
ziami "Quando vencermos..."; ago-
ra dizem: "Si vencermos..."

Além disto, os allemães já criticam
a guerra; o povo supporta resignado
a precária alimentação.

O tenente Coutinho elogia o lar ai-
lemão.

Affinna que a falta de viveres é in-
quietadora em muitas cidades, onde
a quantidade de viveres fornecida a
cada pessoa é uma verdadeira ninha*
ria.

O leite só é conseguido por pre-
scripção medica e o assucar é cousa
rara.

Julga que é um exaggcro dizer-se
que a Allemanha só será vencida pe-
la fome.

A offensiva russa causou á Alie-
manha as maiores surpresas.

O entrevistado acha que, apesar :1a
i falta de alimentação, a guerra dura-

rá ainda no minimo um anno.
A respeito de Verdun, o tenente

Coutinho é de opinião que a grande
praça franceza cahirá.

E'OOS DA QUEM>A DE GORICIA
ROMA, 18 — 0 czar Nicolau II c o rei

Victor Manuel III trocaram affectuosos
telegrammas de saudaçOes por causa da
oecupação dc Goricia pelos italianos.
CONFERÊNCIA DO KAISER COM O

CA lll) EA11 ii AIITEMANN
NOVA YOlíK, 18 — 0 kaiser ao re-

gressar da sua visita as Unhas do fren-
to do Somme, deteve-so em Colônia, vl-
sitando a cathedral flãquollà- cidade.

O imperador Guilherme encontrou-se
com o cardeal llartemann, com o qual
eonferenclou demoradamente.

OS BELGAS NA ÁFRICA
UAVRE, 18 — Um communicado do

commando do exercito belga na África
informa que os soldados do rol Alberto
tomaram ICuroma, na margem oriental
do lago de Tanganyka.

adversaria, ainda não foi attingido; o
inimigo vai reduzindo a sua frente,
mas conserva-se firme, unido e ira-
penetravel. Da qualidade dos golpes
que os russos vibrarem agora nos
austro-aliemães, depende, em grande
parte, a sorte da guerra. A phase que
a conflagração atravessa a oriente é
summamente melindrosa. Razão de
mais para lamentar a instabilidade
dos coni mandos moscovitas e a anar-
chia no estado-maior que essa insta-
i.iilidade presuppõc.

O LIVRO BRANCO AIiLFMAO
E A GUERRA SUBMARINA

LONDRES, 18 — Não se pode deixar
de fazer alguns commentarios sobro os
declarações contidas no Livro Branco
allemâo, apresentado no Reichstag.

Tratando do caso do "Baralong", a
agencia Retitcr diz saber do fonte certa
que a recusa em examinar esse cuso vciu
iiii Allemanha o nilo da Inglaterra.

O governo brltannlco propoz sulimct-
ter o caso, assim como tres outros de
selvagerla allemã, acontecidos na mes-
ma época, a um tribunal de ofCiciaes da
marinha norte-americana.

A proposta íoi rejeitada, como Ina-
driilssivel, pela Allemanha, apesar de
que nüo seria sinão um inquerilo ptran-
te offlclaes do mesmo posto.

Conforme allusuò feita no próprio Li-
vro Branco, a Inglaterra não poderia
aprcsenlar provas, nos tres casos, contra
a Allemanha.'

No entretanto, o caso do submarino
ingiez "E 13", mencionado pelo gover-
no britannico como um dos atteutados
allemães, muitos officiaes o marinheiros
oinamarquezes foram testemunhas do
ussassinlo da tripulação britannica, nas
águas territoriaes da Dinamarca.

No caso do paquete "Arábio" cita
egualmente multas testemunhas perten-
centes a nacionalidades neutras, quo se
achavam entre os passageiros, e qua cer-
uticaram a violação commettida contra
as leis de guerra o da humanidade.

A Alleniunha pretende que os raids de
zeppelins sobre a Inglaterra são repiesa-
iias pelo incidente do "Baralong", Es-
la pretensão, porem, formulada cm agos*
lo de lillli, não se harmoniza com o des-
paeho radiographico allemâo transmlt-
tido a 11 do fevereiro deste anno, decla-
nimlo que o raid de seis zeppelins, le-
vado a eífeito em 31 de Janeiro, não de-
via ser considerada como represália pe-
io incidente do "Baralong", mas que, sl
o tempo permit.tisse, seria o inicio de
uma campanha aérea, tendo por objecti-
v*o a destruição de toda e qualquer cou-
sa que tivesse valor militar ou nutri-
tlvo.

Alem disso, houve treze raids de zcp-
peiins sobre a Inglaterra, entre janeiro e
agosto dc 1915, que podemos considerar
cumo represálias prophetlcas pelo lnci-
iiento do "Baralong" que ia so dar em
ugoslo daquelle anno.

A veracidade do Livro Branco pode
bem ser julgada por estas divagaçõec
eòntradlctorias, mas características,

A Inglaterra podo tranquillamente
aguardar o julgamento do mundo sobre
oa seua methodos de guerra, em coutras-
lo eom os da nação que mettou a pique
o "Lusitânia" o que su esforça por espa-
lhar gradualmente a destruição sobre ai-
delas indefesas- o sobro campos abertos.
A SITUAÇÃO NA FRENTE DA FRANCA

PARIS, 18 — O dia de hontom foi in-
leir.uiieiite consagrado a consolidação o
organização das posiQüos conquistadas
pelos soldados do general Foch ao norte
o ao sul do Sommo.

O inimigo nenhuma reacção tentou,
nem de dia, nem do noite.

Esse facto é notável, mesmo sl corres-
pondor a uma abstenção apenas momen-
tanea.

Poderia esso acontecimento sor egual-
mente determinado pela poupança dos
effectivos.

Por outro lado, a imuiediata renova-
ção do bombardeio constituo talvez a nova
razão da calma dos allemães.

Paz egualmente prevOr a próxima con-
litiu-.ieão do líiarteliamento regular das
posições inimigas.

Cada uma das acções concertadas dos
inglezes e francezes aporta um circulo
om volta do inimigo, quo consciente de
ganhar se apega ao solo com todas as
suas forças e por todos os meios.

De primeiro a trinta e um de julho, o
adversário não lançou monos dc 23 dlvl-
soes na batalha.

Hoje, hesita, antes de manifestar os sl-
snaes inevitáveis de cançaço o fadiga.

Os inglezes, que marcaram lnterossán-
tes progressos, quebraram a resistência
teutonlea, infligindo grandes perdas aos
assaltantes no curso de sola retornas of-
íensivas dos allemães.

O inimigo não se resigna a confessar
positivamente ns suas perdas ao norte o
a leste do Pozieres.

Contiuu'a a calma na região do Ver-
dun, ondo os allemãos parecem cada vez
mais hesitar em empenhar os effectivos
necessários para uma nova offensiva.

GOVERNO INGLEZ
LONDRES, 18 —- O marquez de Crewe

vai assumir a gestfio da pasta da Instruo-
cçao Publica, cm substituição ao minis-
tro Henderson, que foi nomeado pagador
geral.

Lord Newton foi nomeado adjunto ao
sub-secretario dos Negócios Extrangel-
ros.
O COMMERCIO INGLEZ

COM A SUÉCIA
LONDRES, 18 — O rei Jorge V ossl-

gnou um decreto, lnterdictando todas os
exportações para ft .Suécia, salvo as que
forem munidas de permissão especial das
autoridades.

NAO CONTINUARA' A LUCTA
NO PRÓXIMO INVERNO

NOVA YORK, i8. — Ocorres-
pondente do Intefliational News
Service em Budapcst' enviou o se-
guinte despacho, para esta cidade:"E". opinião geralmente comparti-
lhada na capital da Hungria que os
belligerantes não continuarão a .uctar
durante o próximo inverno, impou-
do-se a paz a todas as nações cm
guerra, como uma necessidade inil-
ludivcl.

Consultei numerosos funceiona-
rios, políticos de diversas filiações
partidária e reputados, banqueiros e
commerciantes,

Todos estão de aceôrdo cm ver
que a guerra não jiálerá prolon-
gar-se. ». j 

'
O conde dc Apponyj.jum dos esta*

distas húngaros de maior reputação
c influencia, disse-ine ,o seguinte, a
propósito de tal assumpto:

Não creio em um hovo mno de
guerra, nem acho possível uma pru-
xima campaníia de inverno.

Espero que a razão; se imporá e
triumphará, emfim, pois nào se po-
derá occujtar as nações francezas e
ingleza que a sua grande offensiva
Iracassou. Os seus exércitos não con-
seguiram nenhum resultado decisivo,
apesar do emprego de. enormes for-
ças, muito superiores aos effectivos
allemães, c dc uma poderosa arti-
iharia.

Quanto á Rússia, a sua furiosa in-
vestida foi detida. Tudo indica (pie a
'Ententc" tentou o que podia lazer,
lançando mão de toda? as suas encr-
gias, sem obter uma decisão.

Por conseguinte, tanto faz assi-
gnar a paz agora como em 1926, pois
as cousas nào mudarão. Espero que,
em conseqüência do exposto, o 111 un-
tio chegara a comprehender que é
uma loucura proseguir na guerra.

Depois desia lueta, que üeixara re-
jordaçôcs terríveis, . passarão pelo
menos duas gerações sem que nin*
guem sinta o desejo, de guerrear."
•.'ADAVRAS DO MINISTRO DA GUER-

RA DA GUAN-BRETANHA
LONDRiCS, 18—0 sr. Lloyd George,

ministro ia Ouerra, fez um discurso, por
oceasião da festa nacional de Qalles, em
¦Yberystwilh, dizendo;

"A lrbnra brllanmea pão estft morta,
a potência brltannief. i.ílo c-stlt quebra-
da, os destinos britaimicos não estão uin-
da cumpridos, os seus Ideaes não estão
abalados pelos nossos Inimigos.

A Gran Bretanha eslá mais viva, mais
poderosa, maior de que nunoa.

Aa colônias autônomos de além mar
nunca tiveram mais extensa a sua in-
Cluencli o mais profunda e enérgica a
nua resolução do vencer comnosco.

Sol quo a guerra significa muitos des*
gostos o trovas que desceram sobro mui-
tos lares. Mas os combatentes contl-
miam cheios de ardor o num dos seus te-
legrammas dirigem-nos saudações o os
melhores votos ¦ de suecesso para essa
festa, acerescentando quo a ella as-
ulstlrão no anno próximo.

Pois bem, exclamou Lloyd George, em
melo de applausos, com a graça de Deus,
elles aqui estarão comnosco.

A tempestade ruge eom furor nunca
visto. Todavia, JI tremo sobre as vagas
a claridade de um raio solar o o disco do
arco-lrls eleva-se no seio das ondas tu-
multuosas.

A lueta b mais terrível do que nunca,
porí-in, as legiões do inimigo oppressor
não recalcadas passo a passo.

O estandurte do Direito avança sem
cessar.

Os nossos combatentes levantam-so aos
milhares o milhares atras daquelles que
suecumbem."

O ASSASSINATO DO CAPITÃO
FRYATT

PARIS, 18 — Mr. Eduardo Carson,
membro da Câmara dos Communs e lea-
der unionisla Irlandez, estft fazendo na
Inglaterra e nos paizes alliados, uma actl-
va campanha, que parece estar destina-
da a ter o mais completo suecesso.

Esforça-se mr. Carson para que os go-
vemos alliados declarem o kaiser pes-
soalmonte responsável pelo assassinato
do comniandante Carlos Fryatt e por ou-
tros crimes praticados pelos allemães.

A declaração feita ha dias na Cama-
ra dos Communa pelo primeiro ministro
mr. Herbert »\squlth, dc que a Inglater-
ra não reataria as suas relações diplo-
matiens com a Allemanha emquanto os-
ta não apresentasse completas satisfac-
ções pelo assosélnato do capitão Fryatt,
I: o primeiro resultado dessa campanha

Espera-se agora, dum momento para
outro, quo o governo Ingiez declare o
kaiser pessoalmento responsável.

Querels a saudo para sl o para os
seus?

Sofírols?
Do qualquer manifestação syphilltl-

ca?
De orthritlsmo, de rheumutlsmo agudo

ou chronico, polyarticular ou syphlll-
tico?

Soffrels do estômago, figado, rins ou
intestinos?

Tendes alguma moléstia da pelle?
Estais fatigado?
Desejas veranear com sua senhora c

filhos num clima excepcional?
Parti para

POÇOS DE CALDAS
tA ¦Suib.-.u iirn.siluíraj

Estância do banhos, verão o repouso e
ali oncontrnrcls a saude e o descanço,
proporcionando fts crianças uma tempo-
ruda feliz e cheia de encantos.

Estação de setembro-outubro.
Bilhetes dc excursão com 30 por cento

de abatimento, validos ate 31 de outubro.
Acootrimodâçõea luxuosas, confortáveis

o a preços módicos, a par de tratamento
de primeira ordem, nos

II a

.acoca cum a

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE
i ogoí; OE CALDAS

A grande batalha
OS FRANCE/.ES DOiVlINAM COMBLES

LONDRES, IR — Despachos procedem-
tes do norte da França annunciani que •»*
forças do general Foch dominam eomple-
tamento a cidade dc Combles, ao norte do
Somme.

AVANÇO DOS INGLEZES
LONDRES. 18 — As ultimas noticia.-

chegadas a esta capital relerem que os*
inglezes realizaram um considerável avan-
go na dlrecção do povoado de Bazentln-le-
Potlt, ao norte do Somme.

NAS LINHAS BRFEANNIGAS
LONDRES, 18 — (Official) — No flan-

co direito d.a ala britannica r.a França í
grande a actividade da artilharia.

Os inglezes repellinim seis contra-ata-
quòs dos allemães levados a cfteiio com
grandes effectivos contra ns suas trinchei-
ras a nordeste do Pozieres.

O inimigo toi obrigado a fugir, depois
de soffrer importantíssimas perdas.

A noroosto de Bazentin-le-Petlt, as tro-
pas britannicas apoderaram-se do cem
metros do trincheiras e repelllram um
ataque dos allemãos procedente de Mar-
tlnpulch.

Próximo do Pozieres, foi derrubado um
aeroplano alicmão.

SUCCF.SSOS DOS FRANCEZES
PARIS, 18 — Ao norte do Sommo, as

tropas allemãs fizeram varias tentativas
110 sentido do contra-atacar as novas po-
slçõcs dos francezes, a sueste de Mauro-
pas.

Os esforços dos teutões nesso sector
fracassaram sob o nosso fogo.

Fizemos prisioneiros.
Ao sul do Somme, tomamos ao lniml-

co quatro metralhadoras, nas trincheiras
que occupâmos ao sul de Belloy.

Na margem direita do Meuse, um ata-
que das nossas tropas pormittlu-nos de-
uois do um violento combate, expulsar os
allemães da parte da aldeia de Fleúri
que ainda oecupavam.

Alguns allemães se mantém ainda nas
ruínas da orla oriental do Fleury.

Entre a obra de Thiaumont e Fleury,
fizemos tambem um avanço apreciável.

Tomamos uma metralhadora o aprlsio-
nftmos cincoenta homens.

No resto da frente ass!gnala-se calma.

A llíil ao lado dos
ai.

AINDA A TOMADA DE GORICIA
RO.vlA, 18 — Ainda continuam, em va-

rios pontos do paiz, as manifestações »u*
regozijo pela to;. ...1 do Goricia.

Em Turim, o uonselho Administrativo
Ja Escola Polyti clinica resolveu, na sun
ultima reunião, telegraphar enviando
saudações ao rei o o general Cadorna.

A essa reunião assistiu o sr. üoselli,
priigiúuiili) i.o Conselho de ministros, qm
»ol saudado pelo senador D'Ovldlo.

O sr. p.iulo Boselli agradeceu.
Tratando fa guerra, manifestou a con-

flaiiç.» quo tem no valor dos soldados lia-
llanos, que marcham paru. a próxima vl-
ctoria dsfinttiva.

Em resposta ás fellcluições pela toma-
da de Goricia, o rei enviou um telegrum-
.ua ae agradecimentos ao czar da Rússia

A ACGAO DOS ITALIANOS
ROMA, 18 — O communicado official

do general Cadorna, hoje enviado ao Mi-
nisterio da Guerra, noticia que foi aprl-
sionaua mais uma centena de prlslohel-
ros na zona dc* operações no Carso.

Nosta região, as nossas operações pro-
seguem com a maior segurança.

Os nossos aeroplanos, que auxiliam effi-
cazmento us nossas acções, lançam bom-
bas sobro us posições inimigas que mais
procuravam hostilizar as nossas Unhas.

nosso suecesso na zona do Carso £
completo.
OS AVIÕES AUSTRÍACOS AGEM

ONDRES, i8 — Dizem noticias
de Roma, enviadas para esta capital,
que üs aviadores austriacos tornaram
a Bombardear, sem resultado, Vene-
/.a e Grado.

A OFFENSIVA ITALIANA
ROMA, 18 — As noticias t'e tonte offi-

ciai coiiiuinnlcadas aos jornaes desta ca-
pitai inturmam:

As nossas tropas marcham de suecesso
em suecesso, nas diversas frentes de com-
nato, confirmando a alta confiança que
nellas depositam a nação e o governo

Nas linhas do Carso, as nossas baterias
de grosso calibre vão extendendo a zona
de acção, varrendo os Inimigos das suas
posições, facilitando os nossos ataques de
infamaria, sempre realizados com os mais
decididos resultados, pois, eni cada assai-
to, aügmentamos o numero de prisioneiros
não feridos.

As nossas baterias dominam os prlncl-
pnes pontos do caminho para Trleste, Au-
xilladas pola esquadra, essa marcha vai
se realizando com mais rapidez do quo se
esperava.

Nas Unhas ao norte de. Goricia, a situa*
ção a nosso favor accentua-se, a despeito
da resistência do Inimigo.

Tolmino pôde considerar-se sem valor
militar, dentro de poucos dias,

Nas linhas da Carnia, assim como nas
regiões do Lessána, de Ampczzo a Strlgno,
ft nossa artilharia tem cabido a offensiva.

No monte Sief, occuplmos todos os pon-
los, resistindo o inimigo nos cumes do nor-
te, que ligam Sief eom SettsaBS.

Com as ultimas conquistas quo reali-
zftmos na região do Tofanas, dominámos
completamente todo o valle de Travenazes
a Podestagno.

A offensiva, que emprehendem as nos-
sas tropas nesta Unha, faz comprehender
que Toblach Jft devo achar-se sob o doml-
nio dos nossos canhões de grande alcance.

acotiiecMtos

111 H!I
HOMENAGEM A' INGLATERRA

LISBOA, 18 — A Municipalidade de
Lisboa approvou uma moção do saudação
á Inglaterra, agradecendo a gentileza de
ter enviado uma divisão naval, afim de

SOLDADOS CEIFBIROS trazer cumprimentos ao governo da Re-

P-.RIS, 18 — 0 prefeito do departa- J 
"u^ 

municipalidade resolveu dar a dono-
mlnàçâo dc Inglaterra a um bairro novo.

A LIVRARIA FRANCISCO ALVES
Mudou-se paru u
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O ABASTECIMENTO DE CEREAES
DOS ALLLVDOS

LONDRES, 18 — 0 "Times" sabe ^uc
a situação do.s alliados quanto aos oe-
reaes b muito melhor quo no ultimo an-
no. Com effeito, possuem elles no Rei-
no Unido, nos armazéns, 2.750.000 quln-
taes contra 2.180.000 no anno passado,
e cm viagem 1.600.000 contra 2.000.000.

Na França e na Italia estão em via-
gem 3.700.000 quintaes contra 700.000
no anno passado, ou seja um total de
8.300.000 contra 4.880.000 no anno pas-
sado.

Esses tres grandes palzes consumido-
res do cereaes, vBem, pois, primeiro de
setembro do novo anno do ooreaes
com mais 3.420.000 quintaes de que ti-
nliani ha um anno.

E' dlfflcll determinar a situação exa-
eta nos impérios centraes, mas indubl-
tavelmente cila so aggrava oada vez
mais, na impossibilidade de obter o een-
teto russo, tendo provocado esae facto o
crescente oxgottamento de outras reser-
vos dc matérias farlnaccas.

O BOMBARDEIO DE LILLE PELOS
INGLEZES

NOVA YORK, 18 — Radiographam de
Berlim; "Ai autoridades allemãs obrigam
a população civil de Lille a abandonar a
cidade por causa do furioso bombardeio
dos lnglezes.

Como se trata de uma cidade franceza,
aos inglezes pouco importa deslrutl-íi,
sendo embora uma cidade aberta,'1

mento do Meuso communieou ao governo
que ts soldados írancezcs fizeram a co-
lhelta do feno na clrcumscripção de
Verdun.

AS OPERAÇÕES NO NORTE DA
FRANÇA

PARIS, 18 — As forças francezas do-
minam hojo completamente a cl ade do
Combles, ao norte do Somme, a qual os
allemães, depois de um trabalho intenso
do vinte mezes, tornaram em uma for-
taleza poderosíssima.

As operações das tropas gaulezas na
região do Somme proseguem com o mes-
mo suecesso. Os allemães Jft perderam to-
da a terceira linha do deftsa, entro o
Maurepas o o Somme.

Em dois mezes as tropas tranco-brl-
tannieas reconquistaram aos allemães lüü
kilometros quadrados de terreno.

As tropas germânicas oecupam ainda
na França 21 mil icilomelios qua Irados e
na Bélgica 29 mil kilometros, poróm nes-
so terreno foi derramado o sangue do um
milhão c meio de allemães.
UMA ENTREVISTA COM O COMMAN-

DANTE DAS TROPAS ALIÍE6IAS
NO SOMME

NOVA YORK, 18 — 0 "New York TI-
mes" publica uma entrevista que o seu
correspondente junto ao quartel genera,
allemâo tove com o generalissimo dos tro-
pas germânicas no Somme, que so suppõc
sul' o Kronpiluz da Bavlera.

Disse esso general: "Quanto mais os
inglezes nos atacarem, tanto melhor para I
nós, porque maia facilmente celfarem-us
as suas linhas.

Romper as nossas linhas b Impossível.
Os generaes alliados Jft devem ter com-
prehendido que podem tomar-nos algu-
mas posições, alguns elementos de trln*
cheiras, mas isso custa sacrifícios enor-
mes. Cada uma das ult inuis arremcttldas
dos inglezes, custou ao inimigo 20 mil
baixas.

Sabemos muito bom que 1.500.000 dt
alliados o 1600 canhões de grosso calibri
nos enfrentam, mas a artilharia allemi»
b tambem formldablllsslma. Reconheço
quo esperávamos uma offensiva dos allia
dos, mas não contávamos com a sua pre*
paração militar, que excede a tudo quan*
to podiamos esperar.

Agora o equilíbrio nesta fronte estft
restabelecido.

Contamos com grandes reservas.
A guerra durara ainda muito tempo.
A infantaria franceza 6 boa; a sua ar-

filharia cerlqira. As tropas colonlaes tran*
cezas portam-se bem.

Atê hoje o generalissimo ingiez no-
nhnma estratégia demonstrou. Isso, allfts,
não é de extranhar-se, porque nesta guer-
ia, salvo o general Hindenburgo, nenhum
outro general demonstrou ser estrategista,
pois os generaes de liojc se dedicam an*

1 tos fi tactica,"

MÉDICOS PORTUGUEZES PARA A
FRANÇA

LISBOA, 18 — Diversos médicos cIvíb
foram nomeados para exercer as suas
tuneçües nos hospitaes francezes, onde ha-
ja feridos portuguezes.

CONGRESSO PORTUGUEZ
LISBOA, 18 — Um decreto, publicado

hojo no "Diário do Governo", convoca o
Congresso da Republica para 22 do cor-
rente.
A SAUDE DO SR. FERNANDES COSTA

LISBOA, IS — O sr. Fernandes Costa,
que se acha enfermo, melhorou, devendo
regressar a Lisboa.
PARTIDA DE TROPAS PORTUGUEZAS

PARA A ÁFRICA
LISBOA, 18 — Noticiam os jornaes que

brevemente partirft para a África orien-
tal uma expedição militar do mil homens.

AS OPERAÇÕES NA ÁFRICA
LISBOA, 18 — Eoi publicada a nota of-

ficlosa desmentindo a noticia (lo quo o
general Smuts houvesse telegraphado
para Portugal sobre as operações milita-
res ria África.

SUBLEVAÇÃO DOS ALBANEZES
AT1IENAS, 18 — Despachos transmlt-

tidos para eata capitnl Informam quo o
corpo de albnnezes, que so achava ao lado
dos Impérios centraes, se subiovou oon-
ira os austríacos, concentrando-se nos ar-
redores da cidade dc Durazzo.

UM OFFICIAL GREGO DETIDO NA
FRONTEIRA DA ALBÂNIA

LONDRES, 18 — Os jornaes sulsaos
dizem que as autoridades Italianas man-
daram deter, na fronteira da Albânia, o
uddido militar grego om Berlim, quo dali
se dirigia para a capital allemã, e bem
assim confiscar os papeis diplomáticos
que conduzia.

O ministro da Grécia om Roma pro-
testou contra este acto das autoridades
italianas.

Esta noticia, porém, não estft official-
mento confirmada, ignorando-so mesmo
sl ella tem fundamento.
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O APRISIONAMENTO DO SUBMARINO
"BREMEN •'

PAP.IS, 18 — Despachos de Copenha-
gue dizem que a opinião corrente na Al-
Íoi tanha b de que o submarino mercante
germânico "Bremen" foi capturado pelos
alliados.

Os boatos que circularam nos últimos
dias, annunclaudo estar o "Bremen" ao
largo das costas norte-americanas, eram
completamente falsos, pois haviam con-
fundido esse submarino com o "Deuts-
chlund" que navegava pela superfície a
caminho da Allemanha.

Aeredlta-so que o "Bremen" ficou pre-
so nas redes de ferro extendidas pelOB
navios alliados no Atlântico.

AINDA A CAPTURA DO "BREMEN"

LONDRES, 18 — Assogura-ce quo um
cruzador ingiez caçou um submarino ai-
lemão e o reboca para um porto britan-
nlco.

Alguns Jornaes dando esta nota, dizem
acreditar que se trata do submarino mer-
cante germânico "Bremen".

O almirantado, todavia, não confirma
esses boatos,

A SITUAÇÃO MILITAR
DA ALLEMANHA

LONDRES, 18 — "The Times" publi- 
"

cou o seguinte despacho do mr. Stanley
Washburn, datado do quartel general
russo na frente de sudoeste;

"As proezas realizadas polo exercito
do general Brusilòff tiraram definitiva-
monte aos allemães a Iniciativa em
todas as frentes da guerra, destru-
lndo-U.es o programma que tinham
traçado para esto verão. Obrlgãndo-ris a
reforçar as linhas contra a Rússia, os sia-
vos fizeram com que os teutões onfraque-
cessem relativamente as frentes italiana e
franceza.

A superioridade quo tinham os allemães
desappareceu, estando elles convencidos
agora de que combatem qunsi cm termos
do egunldade com os exércitos alliados.

Somente continuam com a supremacia
cm raateria de canhões, munições c com-
müriicações ferro-vlarias.

Entretanto, excoptuada esta ultima
vantagem, a sua superioridade nos outros
elementos se dissipar.'; antes de um se-
mestre.

Bem depressa os austro-aliemães oo-
meçarão a sentir a falta do combatentes,
sobretudo do officines.

Os tedescos fazem esforços desespera-
dos para deter as tropas do czar, Bom
conseguir o seu objectlvo.

Não ê possível dar detalhes sobre aa
baixas soffridas pelos russos, mas, sob o
ponto de vista militar, não commotto mn
exaggoro, declarando que os slavos podem
resistir cinco annos suecessivos, com o
dobro das baixas 'que experimentaram
neste verão, sem sentir escassez de ho-
mens.

Em troca disso, a repetição do grando
golpe dado pelo general Brusilòff dorrtt-
barla a Áustria e reduziria a existência
de homens na Allemanha, dificultando
o quiçft tornando impossível uma nova
offensiva das tropas do czar.

Duranto os dois mezes quo passei nesta
frente, pude chegar a duas conclusões:

Primeiro — No ciso do exito do uma
nova investida russa, pode esperar-se a '
derrocada da Austria-Hungria.

Segundo — A Allemanha não ostft ain-
da em vésperas de ser anniquilada. Ainda
que os seus exércitos perdessom Kovel,
Brest, Lltowskl e toda a Polônia, resisti-
riam outro anno luetando com ardor.

E' certo que os allemães perderam algo
da sua arrogância, mas sob o ponto de
vista militar estão multo distantes de um
grando fracasso."

A MARCHA DOS SLAVOS
PETROGRAD, 18 (Official) — Oa es-

forços dos austro-aliemães para nos re-.
calcar na Gallcia redundaram em gran-
des perdas para o Inimigo, que não ai-
cançou nenhum suecesso.

Continuamos a marchar para a frentí
om vários seetores.
AS OPERAÇÕES NOS VÁRIOS

SECTORES MOSCOVITAS
LONDRES, 18 — Telegrammas de Pc-

trograd informam quo o mau tempo cou-
tinua a fazer-se sentir ao norte da Gall-
cia e na Volhynia, prejudicando as ope-
rações. Todavia, os russos atravessaram
muitos pontos do Slota Lipa.

Ao sul do Dnlester, os russos continuam
a fazer grando pressão quer sohre o exer-
cito do general von Boroviec, que se reti-
rou para Stanislau e se concentra agora
ao longo do Lukwa, quer sobre as forças
húngaras, que defendom o passo de Kir-
Ubaba, ao sul da Bukovina, que abre pas-
sagem ao3 russos para o nordeste da
Hungria e para a Trarisylvariia.

O exercito de von Boroviec, composto
de mais de 200 mil homens, extendo-se
pelo curso todo do Lukwa, de3de os Cai-
pathos att ao Dnlester.

A osse exercito falta artilharia ligeira,
pois Ti maior parte que possuia íoi toma-
da pelos russos.

Na região do Kirilibaba, a lueta foi
tambem renhida. O próprio communica-
do austríaco confessa isso.

Diz ollo, com effeito, que os russos
avançaram pelo districto de Capul, que
era defendido polas tropas austro-hungn-
ras, que eram commaridadas pessoaimen-
te pelo archiduquo Carlos Francisco.

O segundo coiiimunic.ado do Vienna diz
que os russos conseguiram oceu par aquel-
la montanha, duma altura de 1.663 me-
tros, e que domina, num grande ralo, to-
dos 03 outros cumes dos Carpathos;

NA FRENTE RUSSA
PETROGRAD, 18 — Na fronte do Sio-

la Lipa, ao oeste de Podhaytse, conside-
ravels forças inimigas retomaram a of-
fenslvn.

As tropas russas oecuparam Lysiets,
ua margem oeste do Bystritzá e do Solot-
vina, e tomaram uma série do alturas na
direcção de Ardzeluz.

Na região do Koros Mezo, nos Carpa-
thos, continuamos a avançar, approxi-
mando-nos das montanhas próximas i
aldeia de Koros Mezo.

A offensiva assumida pelos turcos na
região do lago Van foi facilmente repel-
lida.

OS TURCOS NA GALICIA
NOVA YORK, 18 — Um radiogram-

ma official de Berlim annuncia. que estão
combatendo nu Gallcia, ao lado do:» teu-
lões, tropas turcas.

O GENEltAL RCSSIÍV
PARIS, 18 — Todos os Jornaes salien*

tam a importância do regresso do gene-
ral Russky para o commando da ala dl*
rtlta russa,

Nesse faoto, a Imprensa franceza vê ¦
um indicio certo da volta da actlvldode
nas frontes da Curlandia e da Lltliuania,
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SENADO

REUNIÃO

Presidência

A's lü horai

EM IH DE AGOSTO

iln sr, Jorge Tlhlrl...;

, felia a chamada verlfi»
ca-se a presença dos srs. Padua Salles,
Gustavo do Godoy, Joaquim Miguel, Jor-

ge Tlblriçfi, Aureliano de Gusmão o -.1-

bliqucrquo Lins. Deixam do comparecer
com causa participada os srs. Dino Bue-
no, Pinto Ferraz, Fonles júnior, Carlos
do Campos, Eduardo Canto, Ignaofo
Uclióa, Guimarães Junior, Nogueira Alar-
tins e Oscar do Almeida, o sem pitrtlol-
pação os srs. Lacerda Franco, Bento Bi-
cudo, Fernando Prestes, Gabriel do Rc-
¦sonde, Luiz Flaqucr, Pereira du Queiroz,
Luiz Piza, Horculano dc Freitas o Rodrl-

gues Alves.

Estando presentes apenas seis srs. so-
nadores, deixam de ser lidas as acta:; da
sessão e reuniões anteriores.

Não havendo numero legal, não ha ses-
íão. Levanta-se a reunião, designada para
10 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projectos, indicaçBes e
requerimentos.

liraosíi

Um SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 DE
AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado

A' hora regimental, feita a chamadn,
,'vorifica-se a presença dos srs. Cuzemiio
da Rocha, Américo de Campos, Azevedo
Junior, Artliur "Whitalcer, Ascanlo Cer-
qtiéra, Claro Ocsar, Erasmo de Assum-
pção, Guilherme Rublão, Veiga Miranda,
Mochudo íedrosu, Joaquim Gomldo, Al-
cantara .Machado, Freitas Valle, Pereira
Jo Muitos, José Roberto, Trajano Macha-
do, Almeida Prado, Jullo Cardoso, Júlio
Prestes, Laurindo .Minhoto, Campos Ver
;uciro, Mario Tavares, Olavo Guimarães,
'.'nulo Nogueira, Plínio do Godoy, Proco-
pio Carvalho, Raphael Prestes, Theqphl-
lo de Andrude, Vlcento Prado, Carvalho
Pinto c "Wladimiro do Amaral. Deixam de
comparecer com causa participada os srs,
Alfredo Rumos, Amando de Barros, An-
tonio Lobo, Augusto Barreto, Corlolano
do Amaral, Darlo Ribeiro, Francisco So-
dié, Thomaz dc Carvalho ò Gabriel Jun-
queira, e sem participação os srs. Abelar-
do César, Accaelo Piedade, Salles Junior,
Atallba Leonel, Gabriel Rocha, João Mar-
tins, Rodrigues Alves, José Vicente, Ro-
drlgues do Andrade e Pedro Costa.

Abre-se ;t ses.-üo.

ü Slt. •.'.ti SECRETARIO lê as aotas
ila sessão c reunião anteriores, quo são
postas oni discussão e sem debato appro-
vadas.

O SI!.
seguinte

l.o SECRETARIO dá conta do

EXPEDIENTE

Abalxo-asslgnurto de moradores do mu-
niciplo de S. Vicente, fazendo considera-
toes soliro o assumpto do projecto n. 1,
deste anno, que proroga o prazo para as
installaçúes domiciliares do exgottos cm
Santos e S. Vicente. — A's commissões de
Hyglene, Obras Publicas o Fazenda.

E' posto cm discussão,
Rpprovado, o parecer ri. 3,
do em expediente anterior

e sem debato
deste anno, li-

o impresso.

E' lida, e vai a imprimir, a seguinte

ItEDACQÂO DO PROJIÍCTO N. 1,

DE 191(1

A Commissão do Redaccão offerece rc-
Sigido, segundo o vencido nas discussões
.'cgimentacs, nestu Câmara, o projecto n.

,1, do 1010, pela fôrma seguinte:
O Congresso Legislativo do Estado do

ii. Paulo decreta:
Art. l.o — Fica prorogado ate ao dia

31 do dezembro du 1917 o prazo a que
6o refere o artigo 23 da lei u. 1.270, de
31 de dezembro do 1012, paru as lristalla-
ções domiciliares de exgottos cm Santos
e S. Vicente, com as vantagens oohstan-
tes dos artigos 10 e 22 du mesma lei.

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

Sala dus comniissões da Cumaru doa
Deputados, IS dc agosto do 1010, — Jusj
Vicente, presldonto"; Trajano Macliaúo,
Laurindo Dlás Minhoto; José Pereira dc
Mattos.

O SR. PRESIDENTE — Acha-se sobro
a mesa um officio do sr. Salles Junior,
renunciando o .mandato de deputado ao
Congresso do/Estado, por ter sido cieito
e reconhecido depntado ao Congresso Na-
cional.

Esta, em discussão a renuncia do nobro
doputado sr, S.-tllcs Junior.

Ninguém pedindo u palavra, é encerra-
da a discussão e concedida a renuncia.

O Slt. PRESIDENTE — A mesa farft
a necessária communlcação ao governo.

Conimunlco uos srs. deputados que
uma commissão de estudantes convidou
a Câmara dos Deputados a se fazer re-
prescntnr nas festas que se realizarão
amanhã ft noite, no salão nobre da Fa-
cuidado de Direito, cm homenagem ft me-
moria do Teixeira do Freitas.

Nomeio pura representar a Câmara
nossa solennldade uniu commissão com-
posta dos srs. Ascanlo Corquera, JosO Ro-
buiio e Trajano Machado.

Passa-so ft

ORDEM DO DIA

Entra em l.a discussão, < é sem de-
bato approvado, o

PROJECTO N. ü, DE 1010

revertendo ft municipalidade de S. Pau-
lo o imposto predial urbano, o dando ou-
trás providencias.

Entra cm l.a discussão, e é sem debate
approvndo, o

PROJECTO N. 4, DE 1010

dispondo sobre a eleição do prefeito, no
municipio du capital, o dando outras pro-
Videucias.

O DIA

S. Luiz, bispo o confessor.
Filho do rol do Nnpoles. Carlos II, o

neto do S, Luiz, rei de França, foi dado
cm refém a Pedro, rei do Aragon.

Rcstituido X liberdade, recusou um
bello partido dc casamento o a coroa dc
Nápoles, pnru entrar na Ordem do S.
Francisco, conformo o volo quu fizer.*/
quando estava nn prisão.

Jesus Christo, disse elle, é o meu rol-
no; possulndo-o, possuirei tudo, perdeu-
do-o, perderei tudo."

Eleito, apesar do sua resistência, ao
episcopado de Tolos:,, edificou sou povo
por umu caridade sem limites e uma ud-
miravòl modéstia.

Fazla-so acompanhar sempre dc um
religioso, encarregado tle o advertir de
suns fullas.

Morreu, npoims, com 2,1 annos, em
1207.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPAüO
Foram dados os seguintes despachos;
Provisão do confessor substituto duri

• rellgloáas du Santa Tlieres-a a favor dn
revmo. frei Phlilppo Nigermcyer;

idem de confessor ordinário tins reli»
glosas dc Santa Thereza a favor do
revmo. padre Alberto T. Pequeno;

Idoni do confessor ordinário dns rei:-
giosus do Asylo dos Orphams do Santos,
a favor do revmo. frei Affonso von deu
Borg;

idciu, concedendo licença pnru entra-
rem na cluusur-a do Recolhimento dn.»
Mercês, em Ru', o confessor, u medico,
o dentista o oporarlo.

Cartas tòstehiuhhaès a favor do Jos.*
Roma da Rosa Góes e José Vltta.

Ao requerimento tio sr. Antônio Rodrl»
gues foi dado o seguinte despacho: "In-
deferido, por se tratar de um oratório
particular. Rcstd uo supplicante o recut-
so de requerer, lotes quoties, quando
queira fazer ahi celebrar o s. .sacrifício".
SANTUÁRIO DO CORAÇÃO DE .MARIA

Inlclnrain-sé 1,ontem ns novenas que
precedem ft festa dn padroeira a realizai'-
se no domingo. 27 do worronte.

Pregou o rovmo. padre Feridos Bar-
bosa, vigário dc s. Geraldo, quu dlssertoti
sobre o thei.in: -O cornçfto de Maria e o
cOro dos aiijos, O muls perfeito retraiu
da divindade" ,

S. rcvma. prendeu a attencão do nuiil-
torio jior espaço do 20 minutos, peronui-
do com brilhantismo,

E' extraordinária a concorrência tle
fieis nos actos religiosos, que começai.'!
diarlamçnte ;.s is o 20.

Jlojü pregará, o revmo. padre Bernardo
Cabrita, que desenvolverá a these: "o
coração de Maria e o coro dos nrchun-
jos. intervenção de Maria nu historia".

Damos abaixo us outras theses, com os
respectivos oradores.

Dias:
20 — O Coração dc Maria c o COro das

Potestades — A omnlpotencla supplicuu-
te, orador revmo. monsenhor João E. Pe-
reira, Barros.

21 — O Coração de Maria e o COro das
Virtudes --- Juditli, a invicta, oradoi
revmo. padre Casto Delgado, superior dos
padres Agosllnlano . Recoletos.

22 — o Coração de Maria o o Coro das
Dominações — Maria e o peccado, orador
revmo. conego dr. José Jlyglno dc Cum-
pos.

23 — O Coração de Maria e o Coro dos
Prlnclpados — A Rainha da Misericórdia;
orador revmo. padre Theóphiló Lovi-
g 11 ani.

2-1 — O Coração do Maria c o COro dos
Tlironos — linche), a gracioso, orador
revmo. padre Lu!:-, de SanfAnna.

25 — O Coração dc Maria c o Coro dos
Soraphlns — O mnis fino amante, orador
revmo. sr. conego dr. João Baptista
.Martins Ladeira, .

20 — o Coração do Maria e o COro dos
Clierubins — A Mestra da humanidade,
orador revmo. monsenhor Manuel S. Sil-
velra Barradas.

No encerramento pregará o lllustre vi-
garip geral do Arcoblspado, monsenhor
dr. Benedieto de Sousa,

CONFERENCTAS RELIGIOSAS
O revnio. frei Jeronymo, O. F. M.,

farft, do dia 20 a 3 do setembro, uma sé-
rie dc- conferências religiosas na egreja
da V. O. T, de S. Francisco.

S. revma. dissertará sobre us seguiu-
tes theses, só paru homens:

Dias;
21 — A vida futura.
22 — o docalogo considerado sob o 11011-to de visla social,
22 — A justiça divina.
21 — u homem catholico na vida pur-

tlcular o nu família.
25 — O homem catholico nu vida nu-

blica.
20 — o homem no combate contra os

males du época actual.
Paru us senhoras, s. rcvma. falará so-

oro us seguintes theses:
Dias:
28 — O caminho da salvação.
20 — Ü caminho da perdição.
30 — A mulher chrlstã como esposa o

mãe (só paru as senhoras casadas).
31 — o apostoladó da BOa Imprensa,
l.o o 2 — Males da época actual.
Amanhã furú a primeira conferência,

pura homens o senhoras, fts 10 horas.
Nos dias seguintes as conferências para

os homens começarão fts 20 horas u pnruus senhoras fts 10 horus.
Sio dc muita actualldado as theses queo lllustre coníéroncista so propõe desen-

volver.

isa Dantas
Da

tem:
isa edição da noite dc liou-

Nada
ta-se a
fcuinle

mais
sessão,

havendo a tratar leva;,-
designada para 19 a so-

ORDEM DO DIA

2,a discussão do projecto 11. OU, do 1911,creando uma Faculdado do Medicina cCirurgia em S. Paulo, com parecer con-trario, n. o, desto anno.

CONFERÊNCIA DO CONEGO MANFRE-
DO LEITE

Amanhã, ús 20 lioras, uo salão du Le-
gião do S. Pedro, Ci rua Immaculada Con-
calção, n. 5, o sr. conego Manírcão Loito
farft a sua conferência da sério iniciada,
djssei tundo sobra — "A descrença''.'O 

ingresso é perniittido sOmento aos ho-
mens, que deverão procurar os respectivos
bilhetes com os revmos. parochos.

ROMARIA A' APPARECIDA
A Inscripção para a próxima romaria ft

Apparecida é feita nu rua Direita, n. 33,
l.o andar, das 13 fts 10 lioras, com o sr.
dr. Renato Machado de Oliveira.

EGREJA DA BOA MORTE
Não podia ser mais brilhante a festa

,'lc N. S; da Boa Morte, realizada na res-
pèctiya egreja e promovida pela Venera-
vel Irmandade de N. S. da Boa Morte.

As novenas solennes começamm 110 tlla
6 do corrente, oíflclahdo o cupellão du ir-
mandnde, conego José Joaquim Rodrigues'
do Carvalho, servindo no altar o curu dn
Culliedrn!, conego Luiz Sanglrnrdl, o seu
coadjutor padro Januário Sanglrardl o o
padre Selxas,

A orchestra, que nada deixou a desejar,
esteve sob a regência do esforçado irmão
dr. Jlildobruudo Caritlriho Cintra.

A festa, do accôrdo com o compromis-
so, foi feita pelo provedor, o distineto lr-
mãa sr. Francisco de Almeida Cardoso e
pela provedora, a irmã benemérita d. isa-
bel Martins da Silva, que não pouparamesforços paru que as soiennldades tlvos-
sem a máxima pompa o esplendor.

A ornamentação da capeüa-mór o do
altur-mór que obedeceu ao melhor gosto,apresentava um aspecto deslumbrante, pe-Ia combinação das flores de vários inuti-
zes, trabalho do que se encarregaram a
piedosa provedora d. Isabel Martins .da
Silva, e as dedicadas irmãs d.d. Rita Evuri-
gollna Cardoso, Maria Angélica de Slqucl-
ra Ferreira, Maria de Lourdos Cardoso,
Ruth Ferreira, Maria do Carmo Cardoso
e Maria da Conceição Cardoso.

No dia 13, apés as novenas, realizou-
so a eleição da nova mesa administrativa;
no consislorb da Irmandade da Bôa
Morte.

O resultado da eleição dos novos me-
Barios que dirigirão os destinos da ir-
mandado até agosto de 1917 foi o so-
gulnte:

Provedor, Antônio de Siqueira Coutl-
nho; provedora, d. Rlta Evangolina do
Almoida Cardoso; secretario, o Irmão be-
«emérito João Baptista do Alvarenga',

As aleivosias dc que se. fez éco o
grande orgryn portenho "La Pren-
sa" entre as quaes a que insinua queo joven e eminente chanccller interi-
no do Brasil houvesse, lia tempo,
sido inspirador dc referencias na im-
prensa, desagradáveis ao sr. Zcbal-
los, tiveram o seu quarto de hora
de rtiido. Esse ruido não passou, cn-
tretanto, 110 meio culto, nas altas es-
pheras e mesmo nas camadas popu-
lares, de uma explosão de protesto
contra o cohdcmnavcl processo de
que lançou mão um jornal dc imiuen-
sa responsabilidade pára caiuiniiiai*
uin homem publico brasileiro, que
exclusivamente ao seu esforço, á sua
competência c á sua lealdade deve o
posto culminante que exerce com o
apoio unanime dos seus patrícios.

Ainda não se havia firmado, dc
modo absoluto, 110 espirito brasilei-
ro, a convicção de que eram sinceras
as recentes declarações dc arrepen-
diniento do ex-ádversario de nossa
pátria, e já o seu nome surge de no-
vo emmarauliado nas teias de uma
intriga, tão desleal quanto absurda,
em que se visa attingir a pérsónali-
dade do si*. Sousa Dantas.

Felizmente, porém, si o intuito tle"La Prensa" foi diminuir o digno
ministro aos olhos dos que, com in-
teira justiça, louvam, num coro c.x-
pressivo, a sua brilhante acção na
pasta cpic dirige, devemos felicitar-
nos pelo mallogro da investida c pc-
lo ensejo que cila proporcionou não
só ao lllustre offendido de dar unia
nova prova da sua altivez, do seu
desapego c da sua nobreza dc cara-
cter, como aos seus admiradores de
manifestar o alto conceito que lhe
votam c a confiança com que acom-
punham os seus actos, todos dictados
por um prudente e acertado critério.

A tempestade que se pretendia
provocar não chegou siquer a ser
simples borrasca e isso porque, antes
que ella se desencadeasse, o digno di-
plomata foi entregar nas mãos do
presidente da Republica a sua pasta
e pedir-lhe tuna devassa sobre os fa-
ctos alludidos por "La Prensa", ca-
recedores de qualquer fundamento;

O chefe da Nação não acceitou a
'•enuncia, nem admittiu a idéa dc
qualquer syr.dicancia, confirmando,
por essa maneira, a confiança que lhe
merecia o scu provecto auxiliar.

Vê-se, pois, que o caso não assi:-
miu maior gravidade, antes serviu
para expandir ainda mais a atmos-
pliera dc sympathias que cerca o jo-
ven ministro.

Está terminado o incidente.
Dc tudo, porém, resta uma nuvem

e essa é de incerteza sobre a sinec-
ridade dos protestos dc amor do sr.
Zeballos, a respeito do Brasil c dos
brasileiros.

Si o estadista argentino é deveras
um arrependido, mesmo assim não
lhe poderemos abrir os braços, sem
uma indispensável quarentena. Os
tactos a aconselham.

"La Prensa", todos o sabem, é cx-
poente do pensamento poiitico do sr.
Zeballos, e si ella liou;esse claudica-
cio, fazendo a malcdicencia á sua re
vcha, decerto a esta hora já 'cria rc-
celudo do scu habitual mentor a so-
licitação de um esclarecimento que o
puzesse a salvo dc suspeita.

Isso não suecedeu.

Salva-

praça;
sr. Ar-

irônica sócia
ANNIVERSSARIO

Passa hoje o anniversario natalicio
do sr. dr. Luiz Piza, lllustro senador ao
Congresso do Estado.

A s, exc, a quem S. raulo o a Repu-
biica devem os mais relevantes serviços,
apresentamos as nossas folIcltaeScs, mui
lo cordlaes c effuslvãs.

* *
Fazem annos hoje:
A menina Iracema, filha do sr.

dor Ferrara, guarda-livros dosta
a menina Nancy, filha do finado

tinir Iji-oves:
a senhorita Geraldinn. filha do sr. José

Fernandes de Castro, commerciante nesta
praça;

a senhorita Laura Calvão, professora
do grii'p»» escolar Maria José;

a professora sra. d. Herellla Bitlen-
court, esposa do professor Antônio Au-
custo Bittencourt;

a sra. d. Phllomena Rosa do .Mello, es-
posa do sr. Joaquim Vieira de Mello;

a sra. d. Alda Silva Castro, esposa do
sr. Joaquim de Castro;

o sr. Jeronymo do Azevedo, dlrector da
Blbliotheca Publica do Estado;

o sr. Jorgo de Moraes Barros, commer»
ol.-irto nesl.a praga;

o sr. Carlos Fernandes Caminhe, func-
elónarlc postal;

o sr. dr. Octavlo Franco do Campos;
o sr Mario Marcondes de Moura, aca-

demico ;le Direito;
o sr. Luiz Pcrfelra do Toledo, ncadoml»

co dc Medicina;
o sr, major Santos .Silva, pagador dn

Delegacia Fiscal.

-»~*• —— — •-!> ¦ 1 .—

NUPCIAS
Rcaiizou-se lionlem o consórcio do sr.

Francisco Levato com a sonhorlta lísther
Marccllo, filha '¦' do r.r. coronel Antônio
Marcello, contador dos Correios nesto Es-
tado.

O aeto teve logar ás 17 hora.»-, na resl-
dencla dos paex da noiva, embarcando os
mibentes para o CuarujA, após a cerimo-
nia matrimonial;

» *
Contractaram casamento nesta capital,

a gontilissima senhorita Stella Bresser
Monteiro tle Burros, filha do sr. dr. Mon-
teiro de Burros, c o .sr. Joaquim Chagas
i'"illio, funcclonario do Thesouro do Es-
lado.

MANIFESTAÇÃO
O sr. dr. Martins de Menezes, integro

Juiz du segunda vara eivei e commercial,
foi hontem aurprehenditio por uniu ci-
pontanea manifestação de apreço de um
grupo dc acadêmicos de direito, que lo-
ram felicitar sua c.\c. pela sua brilhante
sentença proferida nos autos da causa cm
que d. Maria Falcão lhe pedia que lhe
fosse permlttid-.- constituir seu advogado
o sr. João Bnylíío.'

FESTAS E BAILtS
A directoria do Centro Musical e Rc-

creatlvo o Beneficente SanfAnna enviou-
nos um attencioso convite para a festa
com quo amanhã, ás-, 13 horas, A rua do
oriente, 11. "S, aolenniza u Installação da
sua nova sede social.

CLUB INTERNACIONAL
Amanhã, ús 13 lioras, o Club Interna-

cional realizará uma dus suas encantado-
res matinoes Infantis, que nlo apreciadas
.-.uo pola petlzutlu.

NEiJitULOUtA

Devemos, portanto, manter uma
altitude dc reserva em relação ao 110-
vo amigo e ficar de atalaia para que
manobras do gênero da que acaba
de ser praticada não venham quebrar
a harmonia na verdade existente eu-
ire os povos e as nações argentinos
e brasileiros.

thesoureiro, Benodleto Augusto Ferreira;
procurador, Abílio José da Luz; zelador,
Luclo Fcrrcliv. de Castro.

Irmãos dc mesa, Francisco de Almeida
Cardoso, barão da Bocaina, João Augusto
dc Siqueira, Agcriòr dc Lacerda; Cândido
José dc Araújo, Mario Reys, José de UU-
veira Mesquita, capitão Manuel Pedroso
de Castro, Luiz Maria Mulhelro, dr. Jlil-
tlebrando Cuntlnhò Cintra, Raul JJlas da
Cunha e Oscar Dnimond Costa.

Zcladorns, irmãs beneméritas d. Etila-
lia Maritt das Dores Nascimento o d. Eli-
eu du Costa Ferreira.

Irmãs do iv.csa, a irmã benemérita d.
Isabel Martins da Silvo, d. Gullliermlna
Murcolina do Vasconcellos, d. Maria da
Conceição Cardoso, d. Alzira Uo Amaral,
d. Franciaca do Carmo Amaral, d. Citlalia
de Mello Maihelro; d, Aurora do Amaral,
d. Maria, Olympla Gonçalves Pereira, d.
Maria do Carmo Cardoso, d. Fruneisca de
Sousa Castro, d. Maria Isabel Dias da Sil-
va c d. Laura Augusta do Amaral,

Xo diu 11 realIzou-BO a festa do Nossa
Senhora da Boa Morte, havendo pela ma-
r.hü missa o coininunhão geral, o X nolto
encerramento das novenas e exposição do
sepulcro de Nossa Sonliora.

No dia 10, ãs 8 horas o revmo, cura du
Catliedrul, coi.ego Luiz Sanglrardl, colo-
brou missa no allar-m-jr, u qual foi acom-
paiiliadtt do cânticos.

Foi grande o numero de irmãos c lr-
müs que so approxlmarum du mesa cucha-
ristica.

A's 11 horas, houve missa solenne a
grando orchestra. Cantou a missa o capei-
lão da Irmandade, conego Rodrigues de
Carvalho, servindo de diucono o padre
Soixas o do Btibãlacono o padro Januário
Sanglrardl. Dirigiu as cerimonias o cone-
go Luiz Songirardl,

Pregou uo Evangelho o padie João
Dousdedlt do Araújo, que íulou eloquen-
temente sobre as glorias de Maria San.
tissima, como rainha doa cCos, o maior
o o mnis brllhanto posto a que foi more-
ciilamcntc elevada.

Antes do seu scrmilo, multo apreciado,
o padre Deusdédít leu a nomlnata dos lr-
mãos eleit-os para a nova mesa adminia-
trutlvu e agradeceu a honra com que mui-
tp merecidumento o distinguiram do lr-
mão benemérito da Irmandade da BOa
Morte.

A' noite, encerraram-se as brilhantes
festividades, com "Te Deum" o bençam do
SS. Sacramento.

Os festeiros srs. Francisco de Almeida
Cardoso e d. Isabel Martins da Silva fo-
ram muito felicitados pelo desusado brilho
o imponência das festas, tendo sido muito
justos os cumprimentos quo por esse mo-
tivo receberam,

A posse da nova mesa administrativa
dar-ae-ü, amanhã, domingo, upóa a missa
convcntual das 8 horas,

Falleceu hontem, nesta capital, a inno-
uente Kegina, tio -ã mezes ue euade, rillii»
nha do sr. Luiz Gonzaga do SanfAnna,
guar.lu-li 7'ios nesta pro.-ri, c du exma.
..ia, tl. Angelina banfAimu,

O enterro retilizar-se-.á, hoje, As 13 lio-
ras, subindo o feretro da rua Francisco
...cquilinu, n. 24, pura o cemitério ao
Ataca

A'b 20 horaa du hontem falleceu, ues^a
capital, o sr. Antônio Pranüinl.

u tinudo deixa os seguimos filhos.
Alui Pranairil, negociante estabelecido iiy
israz; Atra Pranüinl Cuprara, iiaiue
,.'iuiidini e (.'eciiiii l'rándlnl.

U enterro Oar-se-ft hoje. ao melo dia,
p&rtlnuO o ferotro ilu uveniua Itangvi
i'cstuna, l"jo. piira o cemitério tlu Cjuurt.i
faradtt;

MAXtICl, CARNKlllU
Completando o nosso .telegramnia de

nontcin sobre o falleeimenio. 110 Rm, de
.i'ianiK'1 Carneiro; cxtránimos do "Paiz'

"as 
seguintes notas a respeito do velho C

.ilustre jornalista:"Padeceu hontem Manuel Carneiro.
A geração quo plissa, quasi que igno-

rava que esse velho negociante, de vida
normal c trpnqullla, abasiauo, ou sutíi-
cicutemento remunerado pelos seus ga-
ohos conimerciacs, fosso o espirito sem-
ullautc a quem o Rio do Janolro deve 11
uuidnção dc dois jornaes de bella tradl-
çilo, no passado, a "Cazeta do Noticias"
o o "Diário de Noticias".

•Sondo um chronisia de feitio próprio
e um doa poucos jornalistas de intuição,
Manuel Carneiro fundou com essas duas
mcnuilidadcs dc cbcóí, quo foram Fer-
icira dc Araújo e Elyslo Mendes, a "Cu-
zela", tle feitio leve, numa Cpoca em quo
a funeção da imprensa era pesada c mo-
notona.

O suecesso desse einiireliemlinien-o
marcou a ascendência do homem culto,
que um estremecimento, um mellndre,
fez abandonar a obra nova a quo impn-
mira o signal do seu methodo dc homem
dc commerclo,

Deixando o seu posto mais tarde, Mu-
nuel Carneiro fitnoou o "Diário do No-
ticius", depois dirigido por proflsslohacs
quo tinham o prestigio do um Ruy Bar-
bosa o o talento jornalístico de um An-
tonio Azeredo.

Mas, estava escripto que Manuel Car-
nelro, crendor tle orgams dc primeira
grandeza, uão ficaria por multo tempo
na vida ingrata da imprensa periódico.

Nfio querendo continuar a sacrificar
us suas aptidões Commerciaes, que nunca
abandonou pela gloria, um dia deixou do
todo o jornal o. deixou-se ficar unlca»
mento negociante.

Foi assim, pouco a pouco, deixando-
se ficar esquecido 110 grande mundo agi-
tado da vida ephcmera do Jornalismo,
ci.ibora firmasse, e eada vez mais, o sei
bom nome nas cspiieras calmas do alto
commerclo, sendo um nome acatadissimo
na sociedade carioca.

Dos fundadores da "Gazeta", com
quem serviram Henrique Chaves, Dorme-
vai da Fonseca e Jullo Braga, foi Ma»
nuel Carneiro o ultimo a desapparecer,

Deixa o estimado commerciante uma
prole grande, e sous filhos, ja nogocian-
tes, nunca conheceram o ambiento ln-
grato da imprensa diária, de que seu 11-
lustre pae, attlngldo varias vezes, os
afastara sempre.

Manuel Carneiro íol director do Ban-
co da Lavoura o Commerclo e do outras
empresas dcsla capital.

Segundo suas disposições, Manuel Car-
nciro será enterrado pobremente, da ma-
neira quo estava quando falleceu, acndo
o equivalente com um entorro sumptuoso
dado X velhice desamparada,"

FOOT-BAIjfj
PARQUE ANTARCTICA

Grande match de foot-ball promovi-do pela Associação dos Chronis-
tas Sportivos e Liga Paulista dc
Foot-ball

Conforme noticiámos, amanhã o
Parque Ahtarctica estará cm festas.

Realiza-se nada mais c nada menos
que um grandioso "meeting" 

J-romo-vido pela Associação dos Ch niilistas
Sportivos, sob os auspícios da Liga
Paulista de Foot-ball.

A ayaliar-sc pclo eiithtisiasmo que
por ahi vai, cm todas as camadas so-
cíáes que acompanham c se interes-
sam pclo movimento sportivo da
nossa capital, o vasto c elegante Par-
que será pequeno para conter a enor-
me concorrência.

Entre os principaes números do
programma avtilta, pela sua extraoi-
dinaria importância c interessante
originalidade, uma prova de foot-ball
disputada pelas mais valentes equi-
pes filiadas á Liga Paulista.

Nesse match "sui generis" toma-
rão parte: Aliança vs.'Santa Marina,
Corinthians vs. um combinado de Vi-
centinò c Internacional, c, finalnicn-
te, Ruggcronc vs. União da Lapa.

Os primeiros, teams jogarão ás 13
horas; os segundos, ás 14 horas e
meia, c os terceiros, ás 16 lioras.

Devido á conhecida rivalidade en»
tre os clubs Rugcrrone e União da
Lapa, que contam unia alluvião dc"torcedores" um e outro, esta ultima
prova deverá ser simplesmente seus;.-
cional.

O Parque Antarctiça está sendo
fèéricameiitc ornamentado para essa
lesta, e durante o desdnrolar dos jo-
gos, duas c>:cellentes bandas execu-
tarão csCblhid.as peças musicaes.

Aos vencedores serão offerccidob
os seguintes prêmios: um bouquet
de flores naturaes, taça "Imprensa'
e taça "Associação dos Chronistas
Soprtiyos".

Estes últimos prêmios já se acham
desde hontem expostos nas vitrinas
da Casa Nctter, á rua 15 de Novem-
bro, 11. 48. * *

A. A. PALMEIRAS INFANTIL

^ Realiza-se hoje, ás 13 horas, na
chácara da Floresta, uni inatch-treino
entre o primeiro e o segundo teams
desta sociedade.

Ü captain, por nosso intermédio,
pede o comparecimentò dos seguin-
tes jogadores:

Netto, Mario, Paulo, Baptista;, A.
Piado, Cid, Cuido, Déga, Tcinistò
eles, Vairão, JJilu', José, Milton, Aí-
fonso, Antônio, Toledo, Luiz, Jayiuc,Ytarahyra, Armando, Joaquim c Lco-
nidas.

>r *

LIGA DO GYMNASÍO DO ES-
TADO

Realiza-se hoje, ás 14 c i]2 horas,
no campo social, o 10.0 match do
Coinpeonato dc Foot-ball, encon-
trando-sc os teams do 2.0 c 5.0 an
nos, que assim ficaram coiistitlüdós

2.0 anuo:
Mario — Tônico — Miguel — Ru»

bino — Barreto — Enrico — Aarão
Galhardo -- Barros — Netto —

Fábio.
5.0 anno:
Nestor — Sodré — Caetano — Saci

Whitacker — .Mcdina — Nelson
Ribeiro — Romeu — Jairo — Floria-
no.

* *
XTI
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A CONCORRÊNCIA PU-
BLICA PARA A APRE-
SENTAÇÃO DOS PRO-

: JECTOS 

na ccçao

ivcrsarlo nu-
majestade o Imperador

soberano d.t Ausirla-lluri»

ssa .lula multo
venerando mo-

. missa solenne

Transcorreu
(alicio de .sua
..'rancisco Josí
prln,

Km cpniinemornção a
cara pura o; suòdllos di
nnrchri, foi eóljbrnda 1111
nu egreja de ti. llenlo.

A essa cerimonia assistiram oa cônsules
estrangeiros, membros .lu colônia e pes-
-sons do íilí.a representação social, sendo
o sr. presidento do Rstado representado
pelo sr. capitão Afro *Üareçmdcs dc Ito-¦t.enSo, seu ajudante de ordens, o o sr. se
orotarlo da Agricultura pelo sr. dr. Luiz
Silveira.

O "Correio Paulistano", associando
ás homenagens .pie, por esse motivo, fo-
rnm rendidas ao velho soberano, apresen-
ta saudações uo representante consular da
Austrlá-lTungrla em S. Paulo, o sr. barão
do P.cmy, e X laboriosa colônia daquelle
palz, domiciliada neste Estado,

MUNICIPAL
A companhia trancozu, dirigida peio

grande actor luicicn üuitry, leva ft scena,
em T.a recita du assignatura, a peça cm
2 aotos, "Servir", dc llcnri Liivedun.

Iniciará o espectaculu a comediu cm 1
ucto, "J.a Chance du Mari"-, 1!,; Flers e
Caillavet.

S. JOSE'
O espectaculo de transíormlsmo dado

pc-ia distineta artista Fulima Mlrls ultra-
iiiu lioiucri avultada concorrência. To-
dos 011 números du programmn annuncla-
do mereceram francos ápplãusõs,

O espectaculo do hojo será bastuo-
te Interessante, pois Fátima lliria reve-
lurft os spgredos do trausformis.no por
meio de tjccoraçOes transparente:-. .Vosso
trabalho vèr-se-fl o sj-stema çue 1'utlmn
udoptu paru obter a rupldea com quemuda os sous vestuários paru as trunsfor-
mações. Além disso, haverft, um scherio
cômico desempenhado por Patlhia Mlrls
e terminará o espectaculo com a "Gran-
Via".

j:m;oxtiios NjVCIOXAES

Transcrevemos do nosso ooü-cía di
¦'Corrcço da Manhã' as seguintes Infor-
inações sobre 03 diversos matehcs Inter-
nacionaes çuc serão pro.ilmomento dis-
p-itadòs naquella capitai:

"A eònimiesüo dc foot-ball da l.a dl-
visão, Incumbida dc estudar os pedidos
do. convites fts equipes sul-americanas
enviadas ft Liga Metropolitana pelo C.
ü. Plãníengó, Botafogo 1*. C. o Flurnl-
nense !.-'. C, iX elaborou parecer a res-
peito.

O relator, sr. Agenor dc Carvalho, at-
tendendo ft ordem dc entrada nu secre-
taria d.j.s officios dos tres clubs c consl-
derando aquollo cm que se consignavam
datas c o.s que não as consignavam, re-
eólvetl deferir todos os pedidos, da se-
giilhte fôrma: O flamengo, para roce-
ber os argentinos, terft as datas pedidas
do 7 e 10 de setembro próximo; o líóta-
logo, para o Glmnoslo y Esgrímn, terft
a data dc 20 do outuliro; o Fluminon-
se, para os uruguayor-, a data de 26 de
novembro.

A. copa Hoca serft realizada a 1- tle
outubro e a laça lüo Uranco, em 20 de
novembro.

Não d o qaso da Metropolitana entrar
em accôrdo com o Flamengo o o Fluml-
n-.nso para unificar cada um respectiva-
11.ente eom a Liga o bcu convite, me-
diante compensações mutuas que corres-
ponilam aos sacrifícios despendidos e ft
relevância emprestada fts tournCcs?"

* *
associação atí!mítica s. bknto

líenliza-se hoje, ús IO horas, no cumpo
social, um trnlnlng entre o primeiro o se-
gundo teams, para o qual é .solicitado o
comparecimentò dos seguintes Jogadores:
Orlando, "Saca, Pauilno, Burgos, l.rigrcca,
Moraes, Eurlco, Dias, Frltz, Mac-Lean,
Hopltlns, Biiclter, Bartlioiòmel, -Mvnren-
ga, B.urgos II, Braça, Dural.1, Enfas,
Montenegro, Saulo, Serra, Oscar, Bartlio-
lóineu it o "Wllllam,

APOLLO
II actos, "Uue
Altavllln, re-
tlieatro pela

A brllhalito comedia cm
celebri iinbrii-jüoiii", de 1'
preseiituda liontem neste
companhia dlalectul "Citiú di Napoll»,' ai-
cançoti um ruidoso suecesso dc hlluridu-
dc. Xão faltaram applausos aos princi-
pães Interpretes. Ásslstonelá, satlsfacto-
ria.

lioje, u peça em 2 actos, "Assunta
Splna", de Salvador du Clacomo, o a
mediu "Tre mogllè gelosõ",

co-

íris theatro
-Neste freqüentado cinema exhlbem-se

hoje os apreciados filnis "Presentlmentò",

pmoolonante draína em tres longos actos,
o "Vaidosa", comedia de fino enredo, tum»
bem cm 2 aelos.

Pstamos publicando,
competente, o edital da Prefeitura
que declara aberta, por trinta dias
concorrência publica para a apresen-
tação de projectos de casas prolcta-rias econômicas, destinadas á habita-
ção dc uma só família.

Completando um dos pontos das
cláusulas precstabelccidas para ;i
concorrência, reproduzimos abaixo,
afim dc mais bem orientar os inte-
ressados, os paragraphps dos artigos
1.0 e 3.0 da lei .195, dc i-| dc dczcin-

ro dc 1900, e que não foram especi-
ficados 110 alludido edital:

Paragrapho 5.0 — A área mínima
de cada compartimento será de dezmetros quadrados,

Paragrapho O.o — Cada comparti-
mento terá pelo menos uma porta ou
janella abrindo directamente para oexterior ou para uma área aberta,
que deverá ter a superfície minima
de dez metros quadrados e a climcri-
são minima de dois metros de lar-
8,0.

Paragrapho 7.0 — O.s muros de
alicerces terão a espessura minima
de 0111,45 até ao nivel do pavimentoe 0111, 30 dahi para cima.

Paragrapho 8.0 — A altura mini--
ma das paredes, contada do nivel su-'
perior do pavimento até ao írcchal,
será de tres metros.

Paragrapho 9.0 — O vão mínimo
das portas e o das jancllas terá a
quinta parte da superfície minima do
compartimento.

Paragrapho 10 — O pavimento po-derá ser de madeira, cimentado 011
ladrilliado. No primeiro caso, ficará
pclo menos 0111,50 acima da supevii-
cie do solo, que deverá ser cimenta-
do ou ladrilhado, sendo o porão cou-
venientemente ventilado.

Paragrapho Jl — As paredes in-
ternas serão rebocadas e caiadas; as
externas deverão ser de juntas to-
niadas.

Paragrapho 12 — Os comparti-
mentos poderão não ser forrados.

.Paragrapho 13 — A-; portas, jane!»las e forros serão pintados a oleo.
Paragrapho 14 — Não havendo

platibanda, o beirai do telhado terá
pelo menos uma saliência de 0111..30.

Paragrapho 15 — O terreno em
torno (las paredes exteriores será re-
vestido, na largura minima dü um
metro, de calçada de alvenaria de
pedra, dc tijolo ou cimentado.

Art. 3.0 — Quando forem construi-
das varias casas unidas, as paredesdivisórias terão a espessura mínima
dc 0111,30 ç irão até ao telhado, sendo
os respectivos terrenos separados pm-meio de muros ou cercas.

A Prefeitura está distribuindo gra-
tuitamente, aos interessados, fasci-
culos contendo, na integra, a lei n.
498, de que destacámos o* paragra-
phos acima.

t>,*>£.*Jtè4.fí '¦»i*»»í**** $ »»>»¦;>»»»>

Em Campinas |

AGÜA

IH l.üUADO 1)1! CI-:iU'.\ IJXS »il,0 CON-
TOS A' SINTA CASA

1IIIERAL MTÉAL

mm PRATAém —.
Mim 
£»íiy' fittiTV. AriTHiA¦*-""*" 1'O.tTI' 

BMIOt.
-,l(Sív iSkw.i>;ii,»:*i*.»

Aclm-soA vcwlíi nas prlncipitus cn.sus com-
meie iicí. Agentes-Jl'. istipiU ia da Cõãta, xuã¦iil.rvj.oaio, •»> ti. raulo - Hclnnlilo Amii-
iiinlr & lia. Jo.;oa ile Unlilns - tlr. Joao
Condido i-ramlno, li.att'çrto Irálii. 

******" ¦?«^*;***'(-*»5*i><f »******?!

TIHO NAOIONATj DK ti. IMULO

(Siaiitl 110 Cninbucy)
Iluv.rú íimunhã, no stand desta pátrio-

tien sociedade, os costumeiros exercidos Uo
tiro, aue comc-çuruo íis S horas, dirigindo-
os o ü.o diroctor do tiro.

As inscripções encerrur-so-üo An 10 o
mola horas, imprelerlvelmcnte, nendo os
srs. resòrvlstaa o visitantes attemlldOH de-
pois desta hora,

O sr. tenente Aralião Jefferiion Ferraz,
inritruetor da sociedade, ministrara exer-
ciclos de cvoluçOes militares a todos os so-
cios presentes, devendo também compare-
cor a estes exercícios os atiradores que
compõem a banda do cometas e tàinbò-
res, // *

Tino miAsu.Kino n. ai, du s.
BERNAHDO

Amanhã haverá exercícios militares, Aa
ia horas, na linha do Tiro Brasileiro n.
34, do H. Bernardo, sob a dlreccio do in-
struetor tenente Gustavo Ramalho Borba,
auxiliado pulo sargento Antônio Teixeira
Leitão, da 2.a companhia do motralhado-
ras do Exercito Nacional.

De accOrdo com o regulamento da
ConfoderaçUo do Tiro, os sócios quo pro-
tenderem obter as cadernetas do reservls-
tas devem freqüentar não só os exercícios,
como as aulas praticas de nomenclatura
do funil Mauser, regulamentar do Exercito
brusilolro.

 Na próxima reunião da directorla
será. nomeada a comiailssão encarregada
de examina.: os candidatos aou postos do
inferiores,

CAMPINAS, IS — Perante o ilr. Almei-
da rirei, juix iiu primeira vara, foi aber-
tu o testamento com i*ue falleceu o ma-
jor Autonlo CorrC-n de Lemos,

Nello figuram oa seguintes legados,
alam de ouiros a diversos parentes:

A suu esposa, cm usufruoto, 500 ac>;Ce»
du Companhia Campineira du Água o Ex-
gottos; D00 letras ilu Cumaru .Municipal
dcsiu cidade e 170 acções du Companhia
Mogyana, devendo reverter iodos esses ti-
tulos, p ir morte deliu ou si contrahlr se-
guridas iiiipeins, ú Santa Casa dosta ci-
dade.

A' Santa Casu deixou ainda iodos os
terrenos c 3-' prédios que possuía 110 bair-
ro de Villa Industrial; com o unleo cucar-
go desse instituto zelar do sua irmã, d.
itosa de Demos, viuva d,, sr. Joaquim BI-
Ctldo.

Ao Asylo ile Inválidos, 10 contos,
A' Creehe Ujjiti' Qulrlno 10 tontos.
A's conferências do ti. Vicente do Pau-

lo da Conceição o de Hruitu Cruz, 10
contos.

Determinou mais que o dote dc 50 con-
tos, instituído em favor do sua esposa, nn
oacríptürn ante-nupclnl, passòní, por
morte desta, também ú Santa Cusa desta
cidade.

Os legados deixados X Santa Casa de
Misericórdia, pelo major Antônio Corrün
dc. Lemos, montam em cerca de -100 con-
los.

TJUO PAULISTANO

N. ,15, dn Confederação!
Continuam eom verdadeiro afan os pre-

punitivos paru a grande parada militar de
7 de setembro, notando-so no seio desta
corporação civica o mais vivo enthusias-
mo, Assim d que, aos exercícios realizados
tem comparecido crescido numero dc atl-
radores quo evoluem com presteza e pre-
cisão ãs vozes de commando e toques de
corneta.

No novo quartel, A ruu Onze de Agosto,
n. 11, a banda de musica desta sociedade
tocará diversas marchas e faríi um ensaio
do conjuneto com a banda do cometas e
tambores, sob a direcção do competente
maestro Josfi Decuussau.

No dia 25 do corrente serão encerradas
as matrículas para os cursos militares.

Os sócios matriculados depois dessa da-
ta não poderão prestar, em dezembro, os
exames de quo trata, o art. 22, do Decreto
n. 8.083, dc £5 ão junho de 1910.

Os atiradores deverão comparecer devi-
demente uniformizados aos exercícios ge-
raes, quo serão realizados ãs quintas-fel-
ras o aos domingos.

FREGUEZIA DO 0'
Escrevera-nos:
O dr. Washington Luis, prefeito de S.

Paulo, vai dotar este arrabalde de niell.o-
ramentos que ha muito so reclamam. Por
Informação do chefo poiitico local, sr.
Tristão Alves dc Siqueira, sabeihos quo
a Prefeitura vai mandar ajardinar o lar-
go publico desta freguezia, logar espaço-
so o apropriado,para tal fim. Com o rijar-
tlliiamenlo, fnr-se-fio também a limpeza
e arborizarão dns ruas, que. bem carecem
de taes melhoramentos.

Du vinda do bonde a esto arrabalde
já ninguém pOde duvidar, visto ficar re-
movida a diffieuldudo da ponte sobre o
Tietfi, pelu lei ultimamente decretada.
Todos reconhecem a necessidade desta
obra, jamais so sabendo quo a travessia
feita peio pessoal da Lapa paru este ar-
n.-bulde é por meio do balsa, difCicultun-
do a passagem, quando o rio sobe. 10 estu
dlfficuldado nugmenta principalmente nu
condueção o acompanhamento dos mor-
los que, por não haver cemitério na l.a-
pa, recebem sepultura no desta freguezia.
Esto serviço du ponte, que em breve vai
principiar, C, pois, um melhoramento ne-
cessado.

BRAZ
ANNIVEKS.UUO

Completou mais um feliz anniversario
o sr. Francisco Corrêa Santos, sócio da
firma destu praça Moraes e Santos,

ENFERMO

Acha-so enfermo o sr. Antônio Itcfi-
nelti, soclo da firma desta praça José
Reflnettl, Irmão o Comp.,-sendo scu me-
dico assistente o dr. .Mario Graccho.

O. D. ALMEIDA GAItRETT

Desta veterana associação recebemos
um amável convite para a sua festa a
realizar-se hoje, cm sua sede social.

C. M. IlEOREATIVO E 15. SANTANNA

Dosta associação recebemos um ama-
vel convite para a sua festa a realizar-se
no dia 20 do corrente, em sua sfide bo-
ciai.

A festa constar", de recepção e posse
solenne dos srs. dr. Jorgo Street, presi-
dento honorário; dr. Mario Tavares, so-
cio honorário; Alfredo Speer, sócio ho-
norarlo; coronel Josfi R. da Costa, ao-
cio benemérito; dr. Ezequiel F. Coelho,
sócio benemérito; Mario Rocha, soclo be-
nemerilo,;

<í
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MOTAS
0 sr. presldento do Estado darft bojo,

ft tardo, audiência publica, no palácio do
governo.

Embarca hoje em Guaratlrigueto, oom
deslino ao Itio, o sr. conselheiro Rodrl-
gues Alves, presldento da CommlsHão Dl-
rectora do Partido Republicano Paulista.

O benemérito brasileiro, ejc-presldento
da Republica o Ires vezes presidente de
8, Paulo, torfi, naquella capital, Imponen-
te recepção, nn qual tomarão parto não
sô os elementos officiaes, como represen-
tantos de todas as classes da socíedado
carioca.

Noticiando a chegada do s. exe., oaoro-
vo "O Palz", cm sou numero do hontem:

"O conselheiro Itodrlgucs Alves desde
mullo foz conhecidas as suns Intenções
de, deixando o seu segundo glorioso go-
verno de S. Paulo, vir habitar no Rio o
seu palanote da rua Senador Verguolro,
dando-se a sua saude admlravelmente
eom o clima daqui.

Eslft claro quo não só os seus lnnumo-
ros amigos e admiradores como todos os
habitantes da capital da Republica, que
devem ao benemérito estadista, no qua-
triennio quo pode sor chamado a "edade
d i ouro" do regimen, a. obra formldavol
flu sua transformação o do seu progresso,
não perderiam ensejo tão opportuno para
rooobel-o com as mais significativas pro-
vas do carinho.

Querendo, porém, evitar quaesquer ma-
nlfestaçSes, o venerando conselheiro Ro-
drlgues Alves timbrou sempre em não
querer revelar a época em quo faria essa
viagem.

Qm homem, porém, da sua excepcional
envergadura, depositário da confiança
Inteira e do lão grandes esperanças da
Nação brasileira, não pode fazer um mo-
vimonto que não soja logo percebido,
procure embora cercal-o de slglllo.

Sabe-se, pois, quo o conselheiro Ro-
drlgues Alves dovo chegar aqui amanhã.
E\ decerto, uma noticia gratíssima para
todos os cariocas. A gratidão nacional vai
encontrar assim um magnífico ensejo. A
recepção do omlnento estadista não pode
deixar de. tomar ns proporções de grande
aoonloclmenlo,

Terft, repetimos, toda a população a lhe
significar as suas mais espontâneas o ca-
lorosas homenagens. E a ellas associar-
se-ão, dn modo mais solenne, o Senado,
a Câmara o os demais poderes públicos.

E assim serli, porque o Brasil habituou-
se a ver no venerando sr. Rodrigues Al-
ves uma das suas mais bellas figuras, o
homem de governo efflclenlc, do larguls-
sima visão c de energia inquebrantavel,
com a qual podo illimitadainente r.*ontar."

Teixeira de Freitas
Commemora~se hoje o centenário do

nascimento do notável júris-
consulto brasileiro

n ííoup; íHasíSMijssa-i*» Ktnsacmsana

O sr, dr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça o da Segurança Publica, seguiu
hontem desta capital para Cluaratinguetíi,
ondo foi enconlrar-se com o sr. conse-
lljciro Rodrigues Alves, presidente da
Commissão Directora do Partido Repu-
bllcano e ex-prosldénte do Estado, doven-
do seguir hoje, em companhia de s. exc,
para o Rio de Janeiro.

Hontem, fts 10 1|2 horas, regressou a
esta capital, de volta da sua viagem a
Porto Feliz, o sr. dr. Cândido Motta, se-
erctnrlo dri Agricultura.

O sr, dr. Oscar Rodrigues Alvos, secro-
tario do Interior, dirigiu aos directores de
todos os grupos escolares do Estado uma
circular declarando que as manifestações
collectívas, que tiverem de realizar-se nes-
nes estabelecimentos, quando não so trato
flo festa nacional ou de educação cívica,
sé serão pormiltidas dentro dos limites
dos respectivos prédios.

A todas as Prefeituras Municipaes do
Eslado, oxcoptuadas as de Piracicaba,
Pirassununga e ti. Paulo, foi dirigida a se-
guinte circular da Secretaria da Agrlcul-
tura:

"Convlndo evitar que se extlngam os
peixes dos nossos rios, solicito, em nome
do sr. secretario, a attenção dessa Pre-
feitura para o facto de não ser consentida
a pesca franca, na época, da desova. Se-
ria acertado pura Impedir a continuação
desse mal, que essa municipalidade, regu-
lando por lei a industria de pesca dentro
dos limites do seu território, adoptas.e
medida semelhante ft do munlolplo desta
capital, quo pelo art. 2.o, da lol ri, 779,
de 7 de outubro de 190*1, estabelece: "a
pesca por meio do rede só é pcrmlttida
nos mezos de fevereiro, março, abril, mnlo,
junho, julho, agosto e setembro."

CB- 1-KiWl -TSÇ ;itSHM| I

O BUSTO DE TEIX IIIRA DE .'KEITÀS

O sr. presidente do Estado assignoú
hontem o decreto designando o dia 21 de
setembro vindouro, para se realizar a
elolção dc uni deputado estadual, no do-
cimo districto, afim de ser preenchida a
vaga do sr. dr. Salles Junior, quu renun-
ciou á sua cadeira na Câmara por ter si-
do eleito o reconhecido deputado ao Con-
grasso Nacional.

O ur. dr. Cândido Motta, secretario da
Agricultura, continua a receber os ap-
jiluusos e a adhesão das municipalidades
do Estado á Idéa dit reunião de um Con-
gresso do Estradas de Rodagem nesta ea-
pitai.

Ainda hontem s. exc. recebeu lélègram-
mas e officios do adhesão e felicitações
da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Par-
do, Câmara Municipal do Itapetlninga,
Camnra de Angatuba, Câmara do Sara-
puhy, Camnra d-j Santa Cruz do Rio Par-
do, Câmara de S, Miguel Arclianjo, Ca-
mara do Igarapava e Câmara do Ituve-
rava.

O sr. ministro do Japão dirigiu, a l.o
do corrente, ao sr. dlrector da Escola
Agrícola "Luiz de Queiroz", de Plraclca-
ba, a seguinte carta, na qual manifesta
as linprossõos recebidas na visita que fez
fiquolle estabelecimento do Estado:"Legação Imperial do Japão no Bra-
sll, — Potropolls, l.o de agosto de 1910.

Exmo. sr. dr. Tarcislo do Magalhães.
Piracicaba.

Cumpro o grato dever de ugradecer a
v. exc. todas as gentilezas e distlneção
com quo nos recebeu quando da nossa
memorável visita ao interessante o im-
portante estabelecimento agrícola de PI-
racleaba, de que v, exc. é digno dlrootor
e do qual voltamos com a molhor e uti-
lisslma impressão.

Tendo estado até agora oocupadissimo,
não pude achar-mo em estado do lhe os-
crever, o que foi, aliás, contrario A minha
vontade e pelo que sinto profundamente.Apresentando a v. exc, os meus slnce-
ros agradecimentos, tanto meus como do
minha esposa, sirvo-mo desta oceasião
para lhe renovar os protestos do minha
elevada consideração e apreço."

Precisamente ha um século, na cidade
de Cachoeiras, Estado da Bahia, nasceu
Augusto Teixeira de Freitas, geralmente
reconhecido como um dos maiores júris-
consultos do Brasil. O eminento patrício,
filho dos barões de Itaparlca, fez o
curso de «ciências sociaes o Jurídicas na
Faculdade de Olinda. Recebendo o grau
de bacharel, entrou a oxorcer aquella
profissão, notabllizanflo-so desde os prl-
mordlos da sua gloriosa carreira de advo-
gado, como um espirito de escol, um ta-
lento finíssimo o bem orientado, uma ox-
cepcional envergadura do Jurlsconsulto.

Foi um modesto quanto a ambições po-
lltlcas, pois que, alheio aos encomios o fis
Honradas, sempre abriu mão das altri-
bulçõcs em que não pudeBSo exercer a
sua activldado como advogado. Caracter
de lei, formado nos prinolplos do trabalho
fecundo e honesto, o eminonto brasileiro
jamais so afastou dos seus nobres misto-
res profisslonaes, sabendo honrar e en-
grandecor a carreira a quo so dedicara.

Teixeira do Freitas foi offieial da or-
dem dn, Rosa o advogado do conselho de
Estado, funeção quo desempenhou com
inexcedlvel brilho, destacando-se sempre
os seus trabalhos pela precisão, pela cia-
reza, polo vigor das argumentações.

Entre os muitos volumes notáveis com
quo enriqueceu a bibliotheca Jurídica nn-
cional, conta-so a "Consolidação das leis",
obra que, examinada por uma commissão
composta do visconde de Uruguay, con-
selhelro Nabuoo do Araujo e dr, Caetano
Alberto Soares, foi considerada merece-
dora até de louvor do govorno pela flde-
lidado o clareza do texto, pela illustração
das respectivas notas que o fundamentam
o ao mesmo tempo o regeneram dos er-
ros e abusos da praxo. O parecer dessa
commissão concluo declarando que, para
apreciação minuciosa daquello livro, fora
preciso um volume egual, e que, apesar de
pequenos defeitos de quo so resento um
ou outro artigo o salvas as divergências
da commissão, relativas ft lntelllgencla ue
algtimus leis o ft derogação implícita de
outras, a obra so recommenda pelo es-
tudo profundo, erudição vasta e mcthodo
diilactlco, dft testemunho do zelo, dedl-
cação o constância do seu autor, o attes-
ta a sua habilitação para o projecto flo
Código Civil, do quo a consolidação 6
preliminar Importante.

Deixou ainda Teixeira do Freitas um
esboço do Código Civil, obra escrlpta por
accôrdo com o governo; "Nova Apostilla"
A censura do sr. Alberto A. do Moraes
Carvalho sobre o projecto do Código (ll-
vil portuguez; "Proniptuarlo das leis cl-
vis"; "Legislação do Brasil"; "Addlta-
mentos ao Código Uoinincrcial"; "Primei-
ras linhas sobro o processo civil"; "Duu-
trina ilus acções"; "Tratado dos testa-
mentos e suecessões''; "Formulário dos

o sr. Alonso Germano, para exercer into-
rlnameiite o cargo de continuo, eniquan-
to durar 6 Impedimento do sr. Alfredo
de Campos, o com os vencimentos da lei.

Ao sr. Francisco José dns Chagas, fis-
cal sanitário fla capital, foram concedidos
seis mezes de licença, em prorogação,
para tratar-se.

A Companhia da Gaz vai usseular cinco
novos combustores na rua Albuquerque
Lins.

No concurso aberto no Supremo Trl-
bunul Militar para a vaga do auditor de.
guerra, cin Pernambuco, inscrevoram-se
52 candidatos,

O sr. conselheiro Ruy Barbosa conti-
nua u ser o presldento da Academia Bra-
sileira do Letras, multo embora os seus
múltiplos alfazeres o privem por em-
quanto de prestar A douta Instituição o
concurso da sua actlvidade.

contractos e testamentos" o outros actos
do tabelllonato, cm cujo livro o dr. Tel-
xelra do Freitas refundlu e ampliou para
o Brasil o quo ha sobro o assumpto até ao
presente; "Código Civil e Criminal"; "Re-
graa do dlrolto", selecção clássica em
quatro partes, revocada para o Brasil
até 1882; "Parecer" sobra um processo de
desapropriação; "Corllco eucharlstico" e
"Podro quer ser Augusto", um opusculo
de dezoito paginas.

As obras do grando mestre aão das
mais reputadas. Serviram de base a mui-
tos estudos e ainda hoje, analysadas atra-
vés da evolução da sciencia do direito,
nellus so notam com admiração os argu-
mentos eruditos que lndelcvclmcntc lhes
gravou aquella robusta mentalidade.

Hoje, data em quo su commcmora o
centenário do nascimento do grande bra-
sileiro, a Faculdade dc Direito o a Uni-
versidade do 8. Paulo promovem varias
solennldades em homenagem A sua Inol-
vlãavel memória.

As commemorações
A's i lioras serft rezada missa por ln-

tenção da alma de Teixeira do Freitas, na
capclla da egreja de S. Francisco.

A's 12 horas, inauguração da plaoa
coiuniemorativa do centenário, falando o
bucharelando Francisco de Barros Pen-
tendo. Por essa oceasião haverá distrl-
bulçfio do mil retratos do grande Jurls-
consulto.

A's 20 horas realizar-sc-ft uma ses-
são civica no salão nobre da Faculdade,
falando sobre a Individualidade do nota-
vel Jurlsconsulto o sr, dr, João Mondes
Junior.

Assistirão ft solennldáde a congregação
da Faculdade, o sr. presidente do Esta-
do, secretários do govorno, representan-
te da sexta região militar, o sr. arcebispo
metropolitano, profelto municipal, sena-
dores, uma commissão da Câmara dos
Deputados, commandanlc da Força Pu-
bllca, ministros, juizes federaes, represen-
tuntes do fórum cível e crimina! u mais
pessoas gradas.

As Universidades de S. Paulo
Rcãllza-so hoje, fts 20 hora.-:, na sedo

da Universidade do S. Paulo, ft rua Dr.
Bento Freitas, n, CO, a sessão solenne
com que esto estabelecimento de ensino
Commemòra o centenário de Teixeira de
Freitas.

O sr. dr. Spencer Vamprõ falar", sobre
a personalidade ilo illustre jurlsconsulto.

» i»

-'. mesa da Câmara dos Doputudos no-
meou unia commissão, composta dos srs.
Ascaulo Cerquêra, Trajano Machado e
José Roberto, para representar essa casa
do Congresso nos festejos que so reall-
zarão hoje, na Faculdade dc Direito, em
homenagem ao centenário do nascimento
do grande juriscotiíiulto pátrio Teixeira
dc Freitas.

clncoenta mombros do Directorio Cen-
uul.

Estu directorio, em reunião, estabele-
cerft os estatutos da grando associação
patriótica, o elegei-a a commissão exe-
eu tiva.

Pelo sr. ministro da Fazenda foi o sr.
director do Patrimônio Nacional autorl-
zndo a mandar vender em publico leilão
a Villa Proletária Orslíia da Fonseca.

o pra/.o pura pagamento ilo Imposto de
Industriai) o profissões, relativo no scgiin-
<lo semestre ilcsti; mino, cum abatimento
ile 15 por cento, termina uo illa 20 do cor-
rente.

Regista d. art.

Para a vaga de JosC* Veríssimo, cuja
iiiscripção foi encerrada na dia 4' deste
mez, apresentaram-se candidatos ft Aca-
ilemia Brasileira do Letras os srs. barão
Homem de Mello o Saturnino Barbosa.

A lnscripção de candidatos para aa va-
gas do Affonso Arlnos e Arthur Orlan-
do serft encerrada, respectivamente, nos
dias 1 o 8 de setembro.

Foi designado o dia 21 do corronto, fts
13 horas, na Dlroctoria do Serviço Sanlta-
rio, para ser feita Inspecção de saude na
pessoa do sr. Hercules Campagnoll, che-
fo do secção da Repartição de Águas e
Exgottos da capital.

O sr. presidente da Republica recebeu
no palácio do Cattete, cm audiência eo-
pocial, os srs. ministro dr. Pedro Lessa,
dr. Miguel Calmon e Olavo Bilac, queexpuzeram a a. exo. as bases prollmlna-roa da organização da Liga da Defesa
Nacional o a relação dos nomes dos mem-
bros do Directorio Central.

O sr. presidente da Republica, manf-
Servi™ „r_t„„._,T~ • °"""v "**' testando o mais vivo enthuslasmo polo
liconc. _££*_i-i 

° ' onV*uanto aur**r a Programma exposto, Receitou a presidemlicença concedida ao sr. Antônio Dias de cia da Liga. pMesquita, com os vencimentos da loi, o Serft publicada, brevemente, a lista dos

Por actos do hontem, foram concedidos aosr. Antônio Dias de Mesquita, meteoro-
logisla do Serviço Meteorológico, tres me-
r.es de licença, nos termos da letya A, pa-ragrapho l.o, art, 9.0, da lei n. 1.310-K,
do SU do dezembro do 1911. O sr. Alfredo13. Campos, continuo do Serviço Meteoro-lógico, foi nomeado** para exercer, Intcri-namante, o cargo do meteorologista do

O sr, ministro da Agricultura agrado-
eeu ao seu collega das Relações Exterlo-
res a remessa, por oõpla, dos trechos
prlnclpaes da proclamação do governo
britannico, expedida em l.o de Junho ul-
limo, prohlblndo a Importação de dlver-
sos artigos e modificando uma procla-mação anterior, em que era vedada a
Importação do dextrina e farinha de ba-
tata,

O sr. mlnlatrò da Viação, logo que re-
cobeu o inquérito quo está sendo feito
na -Repartição dos Correios sobre irro-
gularidadcs havidos cm agencias postaes,farft remessa do mesmo no seu collega
du Fazenda, afim do ser encaminhado
ao procurador criminal da Republica,
para os devidos fins.

O sr. ministro da 'Viação autorizou o
director da E. F. Oésto do Minas a sus-
pender o segundo abatimento especial
do 20 0|0 nos transportes de cajeas ve-
getaes, quando destinadas ao trafogo
mutuo com outras estradas.

Ao Thesouro Nacional foi ante-hontem
recolhida a quantia do 000:000.000, lm-
portanela do saldo arrecadado pela De-
legada Fiscal em S. Paulo.

A Sociedade Nacional de Agricultura
recebeu do Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, a eommunlcação de quo serft lnau-
gurada, a 20 do setembro vindouro, por
Iniciativa do sr, intendente municipal da-
quella cidade, sr. dr. José Montaury de
Aguiar Leitão, e sob os auspícios do go-
verno do Estado, a Terceira Exposição
feira agro-pecuarla.

A commissão organizadora da promet-
tida oxposição é composta de nomes mui-
to conhocldos como especialistas, sendo do
esperar quo tonha o maior brilhantismo
aquelle oertamen.

A Sociedade Naolonal de Agricultura
assegurou o Beu mais decidido apoio a
essa iniciativa.

L'URAGANO
Reallzar-ee-ft hoje, oonforme foi pré-

vlamente annunolado, fts 18 o 1|2 horas,
no ealfto do "Correio Paulistano", a lei-
tura da poça om trea actos, original do
jovon paulista sr. Henrique Alberto Or-
ololi.

Para esso acto foi convidada toda a
Impronsa, bem como diversos homens de
letras.

A loltura será feita polo próprio au-
tor.

* *
EXPOSIÇÃO MARIO K DAR IO

BARBOSA
iRealIza-so hojo a grando tombola do

.30 quadros do conformidade com as cen-
tenaa da Loteria da Cupital Federal n.
185.

A extracçfto dos bilhetes serft feita pe-
lan conlonas dos prêmios superiores a
500$000, isto é, 22 prêmios, e os 8 ultl-
mos pelos quatro inforlores o quatro su-
perlores ao grando prêmio,

Os bilhetes quo não forem pagos até
ft hora da extracção serão considerados
nullos.

Continua aborta a exposição doa 14 fts
17 horas, ft rua de S. Bonto, n. 22.

CULTURA ARTÍSTICA
A Soolodado do Cultura Artística reco-

meçarft os seus saraus a 21 do corrente,
com um concerto musical no salão Tria-
non, no Belvodero da avenida.

A exocução do programma estft confia-
do ao quartetto da Cultura Artística,
actualmente composto doa srs. Z. Autuori,
A. Cancolll, E. F. CSonzalve.. e Armando
BolardI, com o concurso do pianista Fran-
cisco Bourgüignori.

Do programma constam um trio de
Beethoven, um quartetto do H. Oswald o
trechos do Svendson e Carl Nowratel.

A situação era
Matto Grosso

A SITUAÇÃO EM ARAGUAYA — MA-
NIFESTAOAO AO GENERAL CA1C-
TANO DE ALBUQUERQUE

CUSTABA', 18 (A) — Estft averiguado
que nenhum fundamento tOm as noticias
das violências que dizem vem soffrotido
om Arnguaya o dr. Doooloolano.

Aa noticias agora recebidas dizem quo
a vida naquella villa é perfeitamente nor-
mal,

O Inspector da linha tclographlca, o
supplento do juiz dc dirolto o multas pes-
sous gradas da localidado são unanimas
om declarar não eslar o dr. Deocloclano
soffrendo nenhum constrangimento.

O próprio juiz, dr. Deocleclano, tele-
tclcgtapliou declarando haver dado au-
diencla no dia 12 e que não entrou em
goso de licença, por falta de animaes pa-
ra fazer a viagem.

Não tiVm egualmente fundamonto as
noticias das tentativas d« empastellamea-
to do "Dia" o dos excessos convmcttldOB
pelo povo.

Por oceasião da manifestação ao go-
neral Caetano do Albuquerquo. presiden-
to do Estudo, o deputado Generoso de Sl-
queira Ribas e os srs. João Lourenço •>
família o Aprigio dos Anjos, das Janellas
das casas nas im mediações da residência
do presidente do Estado, assistiram ao
desfilar do prestito e ouviram os dtecurs-
soa proferidos.

Não houve nenhuma vidraça partida,
nem foram feitos disparos contra quem
quor que soja; nem contra qualquer casa.

Correio de Minas
BELLO HORIZONTE

(Do correspondente, om 6):
Esta cldado terft o prazer de receber,

pela primeira voz, a visita do Olavo Bl-
lac,

O illustre poeta aqui chegará, no proxi-
me dia 24, pelo trom da manhã.

Bilao vem fazer, ontre nôs, uma con-
fcrencltt patriótica, a convite dos Intel-
lectuaea iminuiros.

Propura-se-lhe condigna recepção.
 Pela "Estrada de Ferro Oeste de

Minas foram transportadas durante o prl-
meiro trimestre do corrente anno 14.218
cabeças do gado, 10.000 toneladas do
mercadorias e 1.000 toneladas do encom-
mondas.

Verificou-se, em relação ao transporto
do primeiro trimestre do 1015, que nos
encommcndaa houvo um augmento do
«1.000 kllos, nus mercadorias 12.000 kl-
lof. o nos animaes 4.950 cabeças.

 A 5 de setembro próximo, come-
çarft a funecionar a escola do onformei-
ras-pnrlolras da Maternidade Hilda Bran-
dão, que, com esse curso dirigido pela
alta competência profissional do illuatra
gynecologisla dr. Hugo Wornook, com-
pletarft a sua modelar organização, tor-
nando-so definitivamente apta a satlsfa-
zer aos nobres e elevadOB fins dc* sua fun-
ilação.

 Vindo do Rio, chegou a esta ea-
pitai o dr. Fausto Ferruz, doputado fede-
ral.

Realizou-se hontem o casamento
do dr. Jair Lins. filho do dr. Edmundo
Lins, presidente do Tribunal da Relação
do Estado, com a senhorlta liuth Pimen-
tel, filha do dr. Mondes Plmentel, advo-
gado aqui resldonte.

Tanto o acto civil como o religioso, que
estiveram multo concorridos, tiveram lo-
gar em casa dos paos da noiva, A rua Pa-
rahyba,

Encontraram-se hontem no ground
do Prado Mlnolro dois acratclis, constl-
tuldos por alumnos das escolas de Enge-
nharla o Agronomia, do um lado, e do
Medicina e Direito, do outro.

Após brllhanto lueta, vorlflcou-so um
empate por 3 goals a 8.

 O Club Acadêmico commemorou
em sessão solenne a data do anniversario
da fundação dos cursos jurídicos no Bra-
sll.

Presidida pelo dr. Mendes Plmentel, 11-
lustre dlroctor da Faculdade do Direito,
a sessão foi aberta fts 8 horas da noite,
sondo dada a palavra ao bacharelando
Mucio Contlnontlno, quo falou eobro a
significação da data o historiou os ante-
cedontes do curso Jurídico no Brasil o om
Portugal.

Em seguida foi conferido diploma do
sócio do club ao dr. Aurélio Pires, que
agradeceu em elegantes phrase- de sym-
pathla e de solidariedade,

<S>

A CARNE
MATADOURO MUNICIPAL

Movimento do matadouro municipal no
dia 18 do corrente mez:

Foram abatidos 17 loitõos, 102 bovinos,
120 suínos, 37 ovinos o 15 vltollaa; lnutl-
lizados 1 suínos por cystlcercus o 2 por
tuberculose; 12 pulmões e 1 Intestino dei-
gado do bovinos; 14 pulmões, 2 fígados e

intestino delgado de suínos; 9 pulmões,
fígados e 2 intestinos delgados de ovi-

nos.
Emblema do carimbo, bandeira,

i Barretos: 130 bovinos, 40 suínos,
6 ovinos o 10 vitollaa. ,

Emblema, cabeça do boi. - *
Preços correntes da carne, em ki-

los, no tendal: Bovinos, $400 a $450; sul-
nos, $900 a 1$; vitellòs, $000 a $800; ovi-
nos, $000 a $800; caprinos, 1J500; leltõos,
1S500.
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Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 18 — Com grande acom-
panhamento, realizou-se hoje, fts 15 lio-
ras, o entorro do benemérito cidadão ma-
lor Antônio Corrêa do Lemos, subindo o
terotro do prédio n. «4, da rua Francisco
Glycorlo.

O caixão foi retirado da sala mortua-
ria pelos sra. coronel Manuol de Moraes,
dr. Antônio Lobo, Pedro Andorson, Joa-
quim Valente, Antônio Quiutães de Cas-
tro e José Ramos, sondo lovado para a
cathedral, onde foi encommendado pelo
conego Oscar Sampaio.

Noturnos sobre o caixão coroas com os
seguintes distlcos: Homenagem da Santa
Casa; Saudades do seu amigo Antônio Lo-
bo a família; Homenagem do Directorio
do Partido Republicano; Ultimo beijo de
sua esposa; saudades do seu amigo dr.
Mascarenhas; Homenagem do Asylo de
inválidos; Saudados rto Pedro Anderson
e família; Lembrança do sou compadre
Antônio Quintãos o familia; Saudades de
Alborto Andorson o família; Saudades dos
sous cunhados; Saudades do seu Irmão
Modesto e familia; Saudades de Juvenal
de Camargo, e multas outras.

 O sr. d. Joaquim Mamede, bispo
auxiliar desta diocese, recobeu hoje lnau-
meros cumprimentos por motivo do seu
anniversario, passado hoje.

A' noite s. revma., em companhia de
d. João Nery, assistiu ao festival que lhe
tol offerecldo no Externato S. João, sen-
do, por essa occa.ião, representado o dra-
ma mystlco — "Beata Margarida", espe-
olalmento eseripto para esso fim pelo sr.
Bonedlctò Octavlo.

 Amanhã, fts 8 horas, d. Mamede,
om recordação dos seus fallocldos pães,
celebrara uma missa por alma delles no
Cemitério do Fundão, na capella Roque
de Marco, o apôs farft encommenilnção
nos túmulos onde repousam os mesmos.

 A Companhia Mogyana entregou
hoje li baldeação da Paulista 20.852 sac-
cas de café despachadas para Santos.

 O juiz da primeira vara designou
o dia 23 do corrente para se effectuar o
summarlo de culpa contra Paschoal Ca-
taldl, Paschoal Eboll, Manuel Ferreira
lios Santos e Gagarolo, como responsa-
veis pelo Incêndio da Fabrica de Calça-
dos desta cidade, apontando-os como ln-
cursos no art. 136 do Código Penal.

 RcalIza-se amanhã, a sessão ordl-
narla da Câmara Municipal.

 O grupo dos Monoculos e Luno-
tns vai realizar amanhã no Club Cam-
plnelro, a sua 7.a solrée do arte.

 Estevo bastante concorrida a mis-
sa celebrada hoje .ás 8 horas na matriz
de Santa Cruz, em suffragio da alma de
d. Vicentlna de Sousa Queiroz Aranhn,
esposa do rtr. Olavo Egydio do Sousa
Aranha, membro da Commissão Dlrecto-
ra do Partido Republicano.

Ribeirão Preto
COMPANHIA MARESCA-WEiSS — FES-

TI VAI» ARTÍSTICO — SOCIEDADE
AMIGA DOS POBRES

RIBEIRÃO PRETO, 18 — A compa-
nhia Italiana de operotas, que trabalha no
theatro Carlos Gomce, levou hontem, ft
scena, cm terceira recita do assignatura,
a peça em 8 aotos, do maestro Franz Le-
har, "Conde de Luxemburgo".

A actriz Clara Weiss interpretou o pa-
pel de Jullette Vermont, Guldo De Salvl
encarregou-Be do representar o papel de
Brissar.

O desempenho foi correcto, o os vários
Interpretes receberam muitos applausos.

A orchestra foi regida pelo maestro Pie-
tro Glammarustl.

Hoje, com um novo programma, serft
realizada a quarta recita de assignatura.

 Reallzou-so hontem, fts 20 horas,
no Polytheama, com grando brilho, o an-
nunclado festival dedicado ft actriz Alzira
Leão.

Foi levada ft scena a poça do Dumas Fi-
lho, em 5 actos, "A dama das camellas",
na quul Interpretou o papel de protagonle-
ta aquella apreciada artista.

Alzira Loão, interpretando Margarida
Gauthler, deu-nos mais uma prova brl-
lliante do seu talento artístico.

O seu trabalho foi primoroso e desper-
tou o máximo enthuslasmo.

O desempenho, daquella peça foi cor-
recto e os artistas da companhia Alzira
Leão receberam muitos applausos.

Num dos lntervallos, a actriz Alzira re-
cebou belllsslmas "corbellies" e outroB
mlmos.

O festival, que estevo brilhante, constl-
tulu um novo trlumpho para aquella ar-
tlstn.

 A Sociedade Amiga dos Pobres,
cuja sede está situada no bairro de Villa
Tlborlo, commemorou hontem, com gran-
de brilho, o sexto annlvorsario da sua fun-
dação;

Os vários números do programma fo-
ram executados com grande perfeição.

A festa commemoratlva esteve multo
animada o foi abrilhantada por um quln-
teto sob a dlrecção do sr. Ilonrique Bar-
tsch.

Aquella agremiação mantém lia 4 an-
nos, com grande freqüência, um estabele-
cimento escolar gratuito, dirigido por duas
dlstlnctas professoras.

O seu albergue nocturno funcclona dia-
riamenle, dando abrigo a muitos pobres.

I SERVIÇO j

I do COSMO, da flpeia

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICLV.
SANTOS, 18 -- Diversos COllSUludOK e

casas c.mmorciaes hastearam os seus
respectivos pavilhões por motivo do an-
njvorsarlo natalicio de Francisco José,
rei da Hungria c imperador da Austria.

Ao cônsul austríaco nesta cidado fo-
ram apresentadas diversas felicitações.

—¦ Encerra-se amanhã a exposição de
quadros da pintora d. Bertha "VVorms,
que so acha armada no "hull" do Po-
lythcaiiia Rio Branco.

Sabe-se nesta cidade haver talle-
cldo em Jundiahy o Joven João Gonçai-
ves, Irmão do sr. Raphaol Gonçalves,
auxiliar da Companhia Docas,

Entraram hoje em Santos 48.880
sacca3 dc café, sendo na Recebedoria rte
llendus despachadas C.G10 saccas.

Polo vapor "Itapacy" chegaram
bojo a este porto os srs. drs, Luiz Tel-
xelra Leito, Carlos Spera e José Chavo-
Iiu.

Polo vapor "Vestrls'' passaram ho-
je por esto porto, cm viagem para Bue-
nos Alros, os srs. Charles Eberliaut,
cônsul norte-americano, e Heotor Velas-
quoz, diplomata paraguayo.Pelo paquete "Itapema" passaram
para o Rio os srs. major Adolpho Uns
e o capitão João Gomes,

Rcallza-sc amanhã, fts 20 horas, a
inauguração da sede do Partido Ropu-
bllcano dc 8. Vicente, á rua Martim Af-
fonso, n. 28.

Afim do assistir a esse acto, foi envia-
do um convite no representante do "Cor-
relo Paulistano".

O nacional Antônio Rodrigues Gou-
vSa, residente no morro da Penha, ten-
tou hojo suicidar-se, por enforcamento.

Soccorrido u tompo por um seu Irmão,
que cortou a corda, foi internado na
Santa Casa.

ESPECIAL lIZ
fewatta . da Havas

Avulso
GUARATINOUETA', 18—Festoja amn-

nhã mais um anno do útil o laboriosa
existência o nosso distineto conterrâneo
sr. professor Jeronymo Marcondes Gui-
marães Filho, talentoso o proveotò lento
ile francez da nossa Escola Normal,

O Hlustro professor, que lia conquista-
do na sociedade om quu vivo e na qual é
lurgamonte rolaeionndo. real estima o
sympathlu; pelas raras o apreciáveis qua-
lidados que exornam o seu caracter e
enobrecem o seu coração, recebora, poiesso feliz acontecimento, as homenagens
affoctíiosas de suu oxma. familia. dos
seus Innumeros amigos e leaes collegas.— (a) Virgílio Moreira.

',..
.-i - MUTILADO

Rio de Jáaeiro
ELOGIOS AO SR. SOUSA DANTAS
RIO, 18 — 0 "Jorrai do Commerclo"

elogia a altitude do sr. dr. Sousa Dantas,
.laudo amplo desenvolvimento aos constl-
lados.

VOLUNTÁRIOS 1)0 EXERCITO
RIO, 18 — Ha tres dius foi aberta a

inscrlpção do voluntários especlaea para
o exercito brasileiro, jã estando alista-
dos 88.

Hoje apresentaram-se ao alistamento
25 voluntários, entre os quaes oito acado-
micos.

TENTATIVA DE SUICÍDIO
RIO, 18 — Josino Brandão, ajudante-

fiscal da Guarda Civil, depois rte haver
perdido no jogo t,udo quanto possuiu, deu
um tiro no peito, ficando em estado
grave.

A tentativa de suicídio deu-so na casa
do Jogo da rua da Carioca.

Josino é casado, mas ha pouco tempo
fugiu com uma moça que residia ft rua
Iladdouk Lobo, tendo ahi inicio as suas
desventuras.

A RESERVA DA ARMADA
RIO, 18 — Até ao flin rto mez estará

logulamontada n, reserva da armada.
O numero de marítimos serft de

11.800, assim discriminados: 2.500 foguis-
tas, 2.500 marinheiros, 600 turefeiros,
200 práticos, 400 officiaes de machlnas o
«00 officiaes de convez, todos da marinha
mercante.
o centenário de Teixeira de

FREITAS
RIO, 13 — A Alliança Acadêmica col-

locará amanhã um medalhão na esta-
lua de Teixeira, de Freitas, commemoran-
do o primeiro centenário da morte do
grande jurlsconsulto brasileiro.
O ASSALTO AO CAPITALISTA FORTES

RIO, 18 — A polícia tipprehendeu
cerca de 4:OOÓ$000 om poder rta nieretriz
l.ydia, 'que era amante de "Moleque Ma-
rinho", que roubou o capitalista José
Fortes.
O NOVO PREFEITO Üli" PETROPOLIS

KIO, is -- O ar. Osvaldo Cruz fnl hoje
empossado no cargo de prefeito de Po-
tropoljs, para o qual foi eleito reeento-
mente.
O DEPUTADO ARGENTINO DIOGENES

ACUIRRE
RIO, 18 — Chegou hojo a esta capital

o deputado argen tino- Diogcncs Agulrre,
quo aqui vem em viagem rto recreio.

O sr. Agulrro saltou om Santos e veiu
por terra para o Rio.

A um jornalista que pediu as suas Im-
pressões de viagem, disso que o per-
curso ilo Santos a ti. Paulo encanta pelo
seu aspecto grandioso o bello.

Elogiou a capital paulista, fazendo ex-
collenles referencias aos estabelecimentos
quo visitou.

Interpõlladò sobro as relações entre a
Argentina o o Brasil, o sr. Agulrre disso
que no seu paiz não ha nenhum senti-
mento do animosidade contra o Brasil.

Accrescentou quo os dois paizes não
precisam (lc expansão territorial o um
produz justamente o quo o outro neces-
sita. Não lia, pois, interesses em choque.

— Precisamos, para nos conhecermos
melhor, visitar-nos mutuamente, concluiu
o deputado argentino.
CÂMARA PORTUGUEZA

DE COMMERCIO
RIO, 18 — A Câmara Portugueza de

Joinnierciu distribuiu no Brasil o em Por-
lugal uma circular convidando os indus-
triaes o commerciuntes a concorrerem
liara os seus inostruarlos, com artigos
oonsumtvels no mercado brasileiro.

Esses artigos devem ser fornecidos fis
Associações Commorclaes do Lisboa o do
Porto.

O TENDER "CEARA"'

RIO, iii (A) — Pelo sr. ministro
da Marinha foram designados para
d guarnição que vai a .-ipez^ia buscar
o tender "Ceará", os srs. tenentes-
machinistas Leopoldo A. Ribeiro,
Jvoberto Barreto Bruçe"; os tnechani-
cos dc l.a classe Alipio de Almeida
Castanho, José Marinho Espíndola e
Vicente Guaríno c os de 2.a classe
Antônio de Carvalho, Stellita José
de. Oliveira e Domingos Pereira Bas-
tos.

A REFORMA DO CONSELHO
MUNICIPAL

RIO, 18 (A) — A' excepção do
sr. Vicente Piragibe, toda a repre-
sentação carioca no Congresso c
contraria á reforma do Conselho Mu-
nicipal, de autoria do sr. Mello Fran-
co.
INTERESSES COMMERCIAES
RIO, 18 (A) — O sr. ministro da

Fazenda recebeu hoje, em seu gabi-
nete, duas commissões, uma da Liga
do Commercio do Rio de Janeiro e
outra dos commerciantes de fumo.

A primeira fez entrega a s. exc,
em nome da Liga, dc uma represen-
tação enviada tambem ao Congres-
so e ao presidente da Republica, pro-
testando contra os projectados au-
gmentos dos impostos de transpor-
tes e da quota ouro nas Alfândegas;
a segunda deixou nas mãos do sr.
Calogeras uma outra representação
de agradecimentos á Commissão de
Finanças da Câmara pela rejeição da
emenda n. 26, pedindo favores rela-
tivós ao empacotamento para todos
os negociantes dc fumo.

O sr. Calogeras, em animada pa-
lestra que entreteve com as referidas
conunissões, declarou-lhes ser matii-
festamente contrario á emenda 26,
que, felizmente, não logrou approva-
ção, e agradeceu-lhes tambem o con-
curso que o commercio tem prestado
aos poderes públicos, para uma so-
lução pratica das medidas que, em
face da situação financeira do pai/.,
tem sido tomadas pelo governo.

S. exc. prometteu tambem á com-
missão de negociantes de fumo, com
relação ao que ellcs pediam em sua
representação, que estudaria o as-
sunipto com a maior boa vontade,
afim dc os attender, na medida do
possível.
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RÍO, 18 (A) — A sessão do Sena
do foi presidida pelo sr. Urbano do
Santos.

O expediente lido constou dc un
officio do secretario da Câmara, re
metteiido cinco proposições de votoi
ao Senado.

O sr. Mendes de Almeida, na hon
do expediente, proseguiu nas suai
aceusações que ha dias vem fazendo

Antes, porém, s. exc. requereu f
inserção, nos arinaes do Senado, d<*
carta que o sr. Sousa Dantas, minis
tro interino do Exterior, enviou ac
sr, presidente da Republica, a respei-
to do telegramma de "l.a Prensa"
de Buenos Aires.

Esse requerimento foi approvado»
A ordein do dia, que foi toda vota-p

da, constava dc pedidos de licença <
de aberturas de créditos.

GÒI/LECTÒIUA DE .HANANAI»
RIO, 18 (A) —O sr. Luciano Neguei-

ia foi reintegrado no cargo de colloctoi
federal de Bananal, com a condição d<
asslgnur o termo de desistência da acqfu
proposta contra a União o de não mali
reclamar quaosquór vantagens pelo tom
po em quo esteve afastado do sorvlço.

VIAJANTES IliLUSTRES
RIO, 18 (A) —- Polo paquote "Desna"

chegaram hoje a esta capital, proceden-
tos dc Buenos Aires, o professor braallolrc
Sa Vianna e a exma. sru. rt. Antoniote
Itudgo Miller, distineta pianista paulista
;iue naquella capital deu vários concer-
tos.

OS VOLUNTAIlIOS DO EXERCITO
RIO, 18 (A) — A exemplo do quo fX

fez cm 11)08, o general Caetano de Faria
ministro dn Guerra, resolveu admlttlr
deste anno 0111 deante, voluntários fis ma-
nobras.

Esses voluntários serão om numoro de
3,000, assim distribuídos: 100 parn a ro-
glão militar desta capital, 1.500 para a
do Rio Cirande do Sul e 1.100 pelas de-
mais regiões.

Esses voluntários servirão durante ot
lõ últimos dias de setombro de cada annc
o duranto 4 annos, findos os quacs serilo
considerados reservistas do exercito, tlcan-
ilo assim Isentos rto sorteio militar.

Ha tres dias estão abertas as inseri-
lições para osso voluntariado, na reglfio
desta capital, olevanrto-se jã. a 38 o nume-
ro desses voluntários.

Só hojo foram Inscrlptos 25, dentro oe
quaes 8 acadêmicos de dirolto.

GREVE DE OPERÁRIOS
RIO, 18 — Continu'a o movimento gré-

vista dos operários da fabrica do tecidos
do Deodoro.

ANDARILHOS AÍ.I.ICMAES
RIO, 18 — Foram recolhidos hoje a

Santa Casa, esfomeados o exhaustos, oa
marinheiros allemães Edwnrd Werner fl
Kritz Grashoff.

Eram ambos andarilhos *. segundo O
¦iuo declararam, quando rebonuu a guer*
ra, estavam om San Louls, nos Estados
Unidos, Dahl passaram ao .México, Qua-
lemala, San Salvador, Honduras, Nlcara-
gua, Costa Rica, Panamá, Equador, Poru',
Bolívia e Argentina.

De Buenos Aires, onde estiveram, par-
tiram no dia 2 de fevereiro ultimo, pas-
sando por Bahlã Blahca, Rosário, Con-
cordia, Uruguayann, Alegrete, Santa Ma?
ria, Passo Fundo, Ponta Crossa, S. Paulo,
para uqui chegarem hontem.'Werner tem ns braços martyrlzados po-
lor. çarrapatos.

DR. ALFREDO REDONDO
UIO, 18 — A bordo rto "Desna", cha

¦,'ou hoje a esta capital o distineto "sport-
man" dr. Alfredo Redondo (Dr. Sema-
na), quo regressa da sua viagem ás repu-
bllcas do sul.

Entrevistado por um jornalista, o dr.-
Semana mostrou-se gratíssimo pelas gen.
tllezas que recebeu na Argentina e no
Uruguay, ondo esteve.

CONSELHEIRO RODRIGUES
ALVES

RIO, 18 (A) —- O sr. Tustiniatio
Serpa, "leader" da bancada do Pa-
rá, recebeu hoje, do cir. Enéas Mar-
tins, presidente daquèlle Estado, uni
telegramma, pedindo-lhe que o re-
prcseutas.se, bem como o Estado, na
recepção ao conselheiro Rodrigues
Alves, por oceasião da sua chegada a
esta capital.

CAPE'
RIO, 18 (A) — Entradas hoje, 8.6C6

saccas.
Entradas desde l.o do corrente, 183.318

saccas.
Entradas desde l.o de julho, 285.262

saccas.
Embarcadas hoje, 7.76!) saccas.
Embarcadas desde l.o do corrente,....

101.9G-1 saccas.
Embarcadas desde l.o de Julho 242.79S

saccas.
Venda do dia G.000 saccas.
Stock, 225.943 saccas.
O mercado esteve calmo, ao preço de

8.400.
CAMBIO

RIO, 18 IA) — A taxa cambial foi de
12 e 1|2 o|o, sendo as libras venaidn. a
19.900,

LETRAS DO THESOURO
1110, 18 (A) — As letras do Thesouro

softreram hoje na praça o desconto d«
oio.

ASSUCAR
RIO, 18 (A) — O mercado do assucar

c-steve frouxo, regulando os seguintes pre?
(jos, por kllo, para os vendedores: orys?
tal branco, de $550 a SC00, e demorara,
de $500 a $540.

Entraram, 1.758 saccas; sahiram, 3.918,
o existem em stock 109.975.

ALGODÃO
RIO, 18 (A) — O mercado da algodão

funocionou com os seguintes preços por.
10 kilos: sertão, de 29? a 31$, e primeira
sorte, de 28$ a 30$0ü0.

Entraram 1.160 fardos; sahiram 825.
o existem em stock 10.190.

ALFÂNDEGA
RIO, 18 (A) — A Alfândega desta ca-.,

pitai rendeu hoje 333:900$204, sendo em,'
ouro 110:003$020.

AS NOMEAÇÕES PARA A GUARDA
NACIONAL

RIO, 18 — O sr. Maurício de Lacerda
procura reunir os documentos necessa»*.1
rios para fazer um requerimento do Inn
formações sobre as nomeações para ai
guarda nacional.

A "Rua" diz hojo que o caften Elbey,
Kamls, falsário, fugido da cadela de Lon-:
dros, conseguiu uma patento de major
daquella milícia.

UM DESMENTIDO
RIO, 18 — 0 sr. Ramalho Ortigtto dos-

mentiu que tivesse subvencionado a Liga
do Commercio, afim desta associação
combater o imposto do transporte, con-
formo affirmaram os boatos provenlen-
tos dessa capital.

POLÍTICA DE ALAGOAS
RIO, 18 — Um vespertino publica In-

formações sobre o pensamento doa pollti-
cos alagoanos, quo são Interessados na
intervenção fedoral no Estado.

Diz que so realizarão varias conferen-.
cias, no Senado, com os políticos minei-
ros, estabelecendo-so as bases da aceito
do governo.

Acerescenta o jornal que os srs. Euzo?
blo do Andrade, Natalicio Camboim, A.
Góes, R. Miranda e barão rte Traipu* pe-
dlram uma audiência ao sr. Wenceslau
Braz, devendo ser recebidos hoje, Ae 21
horas.

O DIREITO DOS NEUTROS
RIO, 18 — O sr. Amaro Cavalcante fez

hoje, na Bibliotheca Nacional, uma con-
Cerençia em quo tratou do direito inter-
nacional, discorrendo sobre o direito doa
neutros.

O conferencista estudou a. nossa situa-.
çSo om faço da guerra européa, mostran-
do a necessidado de se estabelecerem.
meios mais efficlentcs para garantia ao**j_t

' 
paizes neutros. <
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,F,PHONIvS E TELEGRÁPROH IN-

TER-ESTAD1AKS — A SITUAÇAC

FINANCEIRA — UM DISCURSO DO

SR. GAI/l0.\O CARVALUAL — O

PROBLEMA BO ACRE

.10, 18 (A) — A sessão da Câmara
presidida pelo pr. Vespuclo de Abreu
ècretarlàda pelos srs. Costa Ribeiro c
enal Lamartlne.
¦epols da approvada a actu, o sr. Eva-
o do Amaral tratou longamente dn pa-
il' sobro os tfilephories e télegraphos
r-estaduaes, explorados por empresas
tleulares, adduzindo varias considera*
i no sentido de provar a razão das
•es quo s. exc. vem defendendo lia
íto sobre o assumpto.
i Br. Joaquim Osório tratou da refor-

da Justiça Federal,
i sr. Luiz Domlngues, filiando em se-
la, justificou o seguinte projecto:
.rtlgo l.o — 12" o poder executivo nuto-
ido a emittir 75- mil contos em apólices
divida publica nacional dn valor de

*, 2 O O Ç, 500? o 1:000*000 cada umn.
• rtigo 2.0 — Vencerão essas apólices
juros de •! por cento e serão resgatadas
itro do 8 annos, mediante sorteio de
intas o poder executivo entender res-
ar em cada anno.
Vrtigo .'l.o — O poder executivo desta-
ft destas apólices certo numero que
ittirft no portador, cujo coupon servira
•n solver a contribuição dc pena dc
ia, hydrometro c multas respectivas.
\ rtigo 4.o — Revogam-se as disposições
contrario."

ínhuncladn a discussão dos orçamentos,
Ilu a palavra o sr. Galeão Carvalha!.
)i.sse s. exc. que, por ter dado parecer

, itrarlo ft creação do impostos sobre o
tisporlo no orçamento .da Receita, vi-
i defender suas ldéftS.
'. exc, desde o Inicio do seu discur-
manifestou grande optlmismo no en-
ar o nosso eslado econômico e flnan-
ro.
Todos clamam que estamos íi beira de

abysmo; o orador, porém, tem prazer
verificar que a situação econômica do

isil vai melhorando de momento para
mento.
5crvc-llic de exemplo o, seu próprio
lado natal, rememorando então a sur-
ma da safra passada do café, tão pro-
ia.
Pára 'dizer o que então se passou bas-
lembrar que a praça, de Santos não

iservou naquelle periodo o seu costu-
.do stòck.
3. oxc. b de parecer que a unlea cau-
dos nossos embaraços actuaes estft na
íflagraçflo europea.
H dlfficit inventariar todos os males
o dahl se originaram; fácil b, porém,
provar que o Brasil, não recebeu de

» grande abalo a repercussão que fora
esperar. Tudo corro de vento em po-

Q que enche, porém, o orador dc phllo-
phica melancolia é a cireumstnneia de
.irmos a legislar para unia sociedade,

i 1910, onde existe ainda o Imposto
•çado, unia verdadeira extorsão feita

contribuinte pelos mc.cmos cavalliei-
s que recebem o mandato para legis-
¦ de acordo com as aspirações popu-
•es.
Ora, o imposto e uma verdadeira des-
roprluçõo que ninguém pôde soífrer de
ni alegre.
O orador relembra an condições em
e foram elaborados os orçamentos an-
¦lorcs, dizendo que em 1907 jft teve oc-
sião de revelar d Câmara que tres sã*>

inimigos da receita: o contrabando, os
sfalques e a isenção dc direitos.
Agora, porém s. exc, quer necrescen-
r mais dois inimigos llquelles aponta-
s em 1307: as Indemnlzacões e os pa-
mentos em virtude de sentenças judi*
irias.
Além disso convém que os seus colie-
; não se esquecem de que as ldéas e
iitrimis sobre os impostos nos são for*• cidas pelos paizes europeus o que lft
ora, mais do que nunca, vão todos in-

(•Sjnlando novos Impostos.
^3Lft, como aqui, são os mesmos protes*

t> do povo, da imprensa e dos próprios
ftrlamentares, mas do todos os Impostos,
Jmais odioso o nntipathlco é o imposto
b transporte, sobretudo num palz como'nosso.

O orador concluiu declarando ter con-
inca nas conferências mlnlsterlaes, que,
ir certo, não levarão o Congresso ao em-¦ego de medidas absurdas, c, assim, fa-
ndo com quo elle approve leis que con-
izam a uma economia racional e fe-
inda.
O sr. Antônio Nogueira falou longa-
ente sobre o desenvolvimento economl

i do Acre, defendendo a emenda qu-»
iresentou ao orçamento da Receita, elo-
nulo de 12 o[o para 1.". o)) o imposta
•)i*o a borracha exportada daquelle ter-
torio.
Ao terminar s. exc se referiu íi idén

i dar autonomia política ao Acre, cn-
ridendo que a essa autonomia política
;vo preceder a autonomia econômica.
O sr. Bueno de Andrada pediu eui so
tida a palavra, combatendo varias af-
rmaçOes do sr. Antônio Nogueira, mos-
ando ser uma Injustiça o pretendido
igmento de imposto sobra a borracha.

O orador termina mostrando que a uni-
i solução exeqüível para o problema do
cre é llgal-o ao littoral por estradas de¦rro.
Passando-se ft 2.a parte da ordem do

ia foram encerradas sem debates ns dis-
issõcs da matéria annunclada,
Em seguida a sessão foi levantada.
SLMOÇO AO SR. GOMES GARRIDO
RIO, 18 (A) — o embaixador america-

), sr. Edwln Morgan, offereceu hoje um
moço de despedida ao dr. José Luiz Go-
es Garrido, secretario da legação de

uh*», iiuo foi removido para o Peru',
O almoço realizou-so no Club Central,

i 12 horas c mela, e nelle tomaram par-
i as seguintes pessoas: embaixador Ed-
ln Morgan, dr. Gomes Garrido, dr. i'e-
ro Erasmo Callorila, encarregado de nc-
oeios do Uruguay; dr. .Maia .Monteiro,
Efiolal de gabinete do ministro das Re-
ições Exteriores; dr. Antônio S. Cie-
icnte, do Ministério do Exterior; ilr.
íarlno Herrera, encarregado dc nego-
os da Columbla; Charles Schabol, mem-

ro da. commissão norte-americana; dr.
amuel Graeic, do Ministério do Extc-
or; dr. Gulvfto Bueno, secretario da lo-
tção do Brasil cm Roma; drs. Justino de
tontalvão o Gabriel Silva, secretários da
nbaixada dc Portugal; drs. Nicolau No-
ola i Frederico Agacio, secretários da, le-
ação do Chile, e Benon SòUTVdorff. se-
retnrlo da embaixada doa Estados Uni-
os

Ao "champngnu1', o embaixador .Mor-
an .saudou, pm termos muito cordiacs,
Itepublica dç Cuba.
o ilr. Gomes Gnvrldo resporulciij ngxa-

édiin d o.

DEPUTADO CUNHA MACHADO

UIO, IS — Achando-se hoje no .Mi-
islerlo da Fazenda, o deputado Cunha
fachado foi vlctlma dc um desastre.
Aquelie parlamentar escorregou rio

ssoalho encerado o deu uma queda, nn
UOl luxou um braço.

O sr. Cunha Machado foi soccorrldo
elo medico dr. Oliveira Aguiar, funcclo-
ario do Thesouro.

PARA S. PAULO
RIO, 18 IA) — Polo nocturno de hoje,

jguirani para essa capitei os srs. José
íunclsco da Silva, II. Forton. Rodolpho

. Santos, Joaquim C. Barbosa Filho, C.
ilho, R. Bento da Silva, J. Guimarães o
leldes S. Louro.
Pelo nocturno de luxo seguiram os srs.

soar Rudge, dr. Haroldo da Silva San-
)S, Oscar Dias Ribeiro, coronel Amorim
e Lima, A. Gonçalves de Figueiredo e G.
eixoto.
*VOTOS DO MINISTRO DA MARINHA
RIO, 18 (A) — Foi nomeado o capitão
nente Alexandre Paninhos da Silva,

inmedlato do destroyer "Sergipe", em
Jibatltuição ao official de egual patente

do Amaral Castello Branco.
I Do cargo de encarregado dos appare-
tou electrlcos do cruzador ('Barroso" foi
(.onerado o 2.o tenente engenheiro ma-linista Francisco Luiz Gaston Layigne. ,

A DELEGAÇÃO AMERICANA
RIO, 18 — No Silvestre «erft offorocl-

do amanhã um chft ft delegação amorl*
çann que fío acha nesta capital.

Domingo, o sr. Burros .Moreira offere-
ce uio jantar aua dlstinetos hospedes «•
no dia 21 o sr. Luis Gray o senhora con-
vida rão os membros da commissão norto-
americana pura um almoço.

Nn, terça-feira, os srs. Stronc o senho-
ra. Lyon, clianeeller Downs WelRel e Tho-
nina Strectõr, acompanhados pelo sr. Bar-
••o;. Moreira, sègnirüò paro. Bello Hon-
zoiite, om vlsitn fis minas de manganez.

Quando regressar, o sr. Strong visitara,
o Instituto do Maiigulnlios. que l.óin vou-
tudo do conhecer.

italia
E'GOS DOS TERREMOTOS

ROMA, 18 — O movimento ais"-
mico, que ante-liontem se sentiu no
liitoral niédio do Adriático, attin-
giu, além de Ancona, Rimini e Pe-
saro, as cidades dc Verona, Modciia,
Bolonha, Coscna, Rovigo e P<.ruçj*ia,
onde produziu estragos mais ou '.ne-
nos importantes.

Os srs. Giacontó Bonicelli c Rober-
to de Vito, respectivamente sub-sc-
cretarios das Colônias e da Justiçai
visitaram em Rimini os logarcs que
sofíreram os effeitòs do abalo e os
feridos, aos quaes dirigiram pala-
vras affectuosas.

A população de Rimini c das ou-
Iras cidades experimentadas pelo
terremoto mostram-se calmas.

As autoridades têm providenciado,
no sentido dc attender a todas ;*.s ne-
cessidades dos habitantes das regiões
devastadas.

Estados Unidos
DR. LAURO MUI/LER

WASHINGTON, 18 —- O dr. Lauro
Muller, ministro das Relações Exteriores
do Brasil, tendo em sua companhia o sr.
Domicio da Gama, embaixador do mes-
mo palz nos Estados Unidos, irá hoje a
Atlantic City. Esse membro do governo
brasileiro regressar»! segunda-feira a
NTova York. A sua partida com destino ao
Brasil eslft. marcada para 12 do setembro.

E' provável que o dr. Lauro Muller
faça uma curta viagem ao Canada.

Uruguay
A PEÇA "OADEAOX DE NOEL"

MONTEVIDE'0, 18 (A) — O Centro
Germânico desta capital dirigiu-se ao ln-
tendente municipal pedindo prohlbisse a
representação da peça franceza "Cadeaux

de Noel", que so pretendo levar em um
dos theatròs daqui c que julga offensiva
á Allemanha.

O Intendente, recebendo o pedido, de-
clarou que não poderft attendel-o, desde
que não seja possível provar-se o que nl-
ioga o Centro.

Peru
GRI'.'VE DE FERROVIÁRIOS

— ÜM GRAVE CONPLICTO
LIMA, 18 (A) — Declararam-se crr.

greve os operários e empregados da Es-
Irada de Ferro do Porto de Truglllo.

Os grevistas, exaltados. commcttoram
toda sorto do depredações,

A policia intervelu promptamonte,
agindo com energia.

Nessa oceasião deu-se um crave con
flicto entro a tropa o os paredistas, mo.*-
rendo na lueta dois operários ta ficando
feridos 25 outros.

As autoridades tomaram as mais sevo*
cau medidas, para evitar a alteração da
ordem.

Arcéntína
ANNIVERSARIO DO IMPERADOR

FRANCISCO JOSE*
BUENOS ÁlRESi 18 (A) — Os austrla-

cos aqui domiciliados farão celebrar hojo
um "Te-Deuim" em acção de graças pela
passagem do anniversario natalicio do
imperador Francisco .Tose. da Austrla.

SUPPRESS,10 DE IMPOSTOS
BUENOS AIRES. 18 (A) — Uma com-

missão da Câmara Syndlcal de Fruetas
esteve hontem no gabinete do dr. Arturo
Gramajo, intendente municipal, sollcltan-
do de s. exc. a supiiressão de impostos so-
bre ofl fruetas destinadas ao Brasil e ao
Uruguay.

O che. do executivo municipal decla-
rou que ia estudar o assumpto, promet-
tendo attender o quanto fosse possível no
pedido que lhe era feito.

A HESPANHA E A AMERICA
LATINA

BUENOS ATP.ES, 18 (A) — Chegou a
esta capital um filho do condo Romano-
nos, qno vem promover uma campanha
et approximação entre a Hespanha e o
America latina.

ORÇAMENTO DA REPUBLICA
BUENOS AIRES, 18 (A) — "El Dia-

no" assegura que o sr. Hlpolito Trigoieu,
mesidente eleito da Republica, estando
convencido dc que o .Congresso não con-
seguirá votar, dentro do período ordinit*
rio, as leis do orçamento do 1917, jft si
entregou no estudo de um orçamento, q*r.
i(i-á. posto em vigor ,desdo quo s. exc.
assuma a presidência, no dln 12 de outu-
Sr o próximo;

A entrada dos allemães eiíi Bruxellas
UMA CONFERÊNCIA NO CASINO

ANTARCTICA

O eminente orador e literato belga mr.
Jcan François Fonson, quo 6 nosso hos
pede, realizara depois do amanhã, no Ca-
sino Antarctica, unia conferência sob o
thema "O que vi qnando os allemães eu-
ttarain em Bruxellas".

Dada a reputação do conferencistn e.
dado o suecesso que as suas conferência:»
obtiveram no Rio de Janolrò, é dc crei
que lodo o S. Paulo culto correrft d ou
vil-o. Ademais, é bastanto suggestivo e op-
portnno o assumpto que desenvolver,'!
mr. Fonson.

A nossa capital, que tantas provas ).'t'l tem dado dc sympathla e de còinmisera-
(•"Ão pelo mai-tyrio da Bélgica, não deixará.' por certo dc mais uma vez patentear 03
seus nobres sentimentos, indo ouvir mr,
Joan François Fonson na sua commoven-
te narrativa da ontrada das tropas Inimi-
gas em Bruxellas;

Mr. Jcan Fonson realizará aqui apenas
uma conferência.

¦*•**•*--<¦*>

LTIMA HORA
TRANSACCÕES COSI M ERCIAES

DROHIBIDAS
FLORIANÓPOLIS, 18 (A) — Está sen-

do aqui objecto de desagradáveis commen-
tarios o edital publicado pelo cônsul da
ltalla. prohlbindo os seus jurisdicclonados
de manter transaccões còmmerciaes com
allemães, austríacos e turcos.

Alé hoje, na relações entre essas colo-
nlas, quo são numerosas, aqui têm sido
boas, de modo que esse edital do cônsul
Italiano poderft prejudicar os interesses
do Estado e até mesmo dar motivo a per-turbacão da ordem publica» >

I»!
Uma perfídia do sr. Zebàllos contra

o ministro Sousa Dantas

RIO, 18 (A) — Continuou aqui os do-
tiionslrações dc sympathla ao dr. 'Sousa
Dantas, ministro do Exterior, e ao mesmo
tempo dc repulsa ao procedimento do sr.
E.-itunlslau Zoballos.

A òplnlflo publica mostra-se satisfeita
com a uesapprovaçfio que estão tondo em
Iluonos Aires os manejos tortuosos duquel-
lo inimigo do Brasil.

A este propósito, a "A Tribuna" diz lio-
Jo o seguinte:

"Um tolcgramina do Buenos Aires, hoje
publicado nesta capital, vem confirmar as
palavras que hontem escrevêramos a res-
peito do sr. Zebalos,

O sr. Ruy Barbosa, dizíamos, Jft deve
estar bem arrependido, n estas horas, da
Importância que dou a esse poço ambu-
lante de fel o de maldade, constituindo-se
110 Brasil o generoso advogado daquelle
nosso Inimigo tradicional, lrreconcillavel
o mesquinho.

Este nosso conceito não differe, sinão na
fôrma, do juizo emlttldo pela opinião pia-
tina, ante a qual, tanlo quanto ante a
brasileira, o sr. Zebàllos continua a ser
o anjo- mau sul-americano.

A perversidade desse espirito não co-
nhece leis de combato para consecuss&o
dos seus desígnios, o, para estabelecer
clsanias entro duas nações, é falsário e
calittnniador, maneja um teíegramma n.
9, faz diplomatas brasileiros perderem
•10 contos ao Jogo, pagos pela nossa olian-
collaria, e, quando 6 descoberto, Inven-
ta, cusos pessoaes.

O Illustre sr. Ruy Barbosa, depois da
ultima nrronHttlda do sr. üeballos, devo
ter meditado sobre a confiança quo me-
recc o "dlssier" privado do sr. Zebàllos,
cuja leitura ò levara a achar que o volho
rancor do nosso visceral inimigo não pas*
sfi.ru ue um caso pessoal.

Os documentos exhibidos na Intimida*
de pelo sr. Zebàllos devem merecer tan*
to' credito, quanto o celebre teíegramma
n. 9 e us inipuluçõcs contra o sr. Sousa
Dantas.

Do que nuo sorft capaz, om "tête-ft-
teto", o homem que ft íaco de Deus e do
mundo, não se arreceia de fazer o que
elle tom feito?

Mas o sr. Zebàllos b um arlcqulm, que
Jft não provoca risos.

Só lastimamos que um homom da es*
taltira do sr. Ruy Barbosa so tenha dei-
xado apanhar na cspurrella que lhe ar-
mou esse bufão sinistro o decadente."

Commentando ainda a veracidade da
informação contida no teíegramma do
"La Prensa", sobre o pagamento do 40
contos pelo Itamaraty, a mesma "Trlbu-

na", sob o titulo "0 Itamaraty pagou do
facto alguma divida do jogo", diz: —
"Parece que, longiqiiomcnto existo algu-
ma cousa de verdade, do boato de haver
o Itamaraty pago uma divida contrahlda
por um representante nosso no extran-
gelro.

Apenas, a ser exaeto o que se conta, o
personagem envolvido nesse escândalo
não teria sido um diplomata de renome,
posto ft frente de uma importante lega-
çfto sul-americana, e sim um ex-mctnbro
do corpo consular, que esteve ft testa de
um vlce-consulado na Argentina, de onde
foi, em carreira rápida, removido para
um consulado na Europa.

Esse escândalo, allfts, se tornou publi-
;o em parte, e quando na Câmara dos
Deputados c delle se oecupando alguns
Jornaes.

.Sobre o facto Jft decorreu mais de um
anno.

O funccionarlo relapso obteve sua de-
missão "a. pedido" e desappareceu da
circulação, afundando lamentavelmente
¦;a voragem da vidn.

Trazer do novo ft baila esse escândalo,
lnculcando-0 em meias phrases ambíguas
ao sr. Sousa Dantas, é obra Inglória, que
não rccommenda absolutamente quem a
engendrou e poz em execução.

COMO O INCIDENTE E' COMMENTA-
DO EM BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 18 (A) — Continua
a provocar toda a sorto do commentarios
em todas as partes o caso Dantas-Zebal-
los.

A imprensa oecupu-se do assumpto.
atacando a maioria, dos Jornaes. franca-
mente, o sr. Estanislau Zebàllos.

A propósito. "La Mafiana ", "La Cacotn
de Buenos Aires" e "El Diário" fazem
largos commentarios, defendendo o sr.
Sousa Dantas.

"Ua Mafiana", em resumo, diz quo
"quer partam da Republica Argentina,
quer do outra qualquer pnrte, lrrllamo-
100 oom essa-s vozes cobardes contra o
ir. Sousa Dantas, um nosso leal amigo
de todos os momentos, um homem que,
uclufj suap co!hU(m"cs dc caracter elinte-
-rridade de proceder, é digno, sol) todos
is aspectos, do alto cargo do quo se acha
investido, pela confiança de seus »ml-
gos..

"Nós, seus amigos argentinos, necres-
centa o mesmo Jornal, teremos do que-
brar lanças 0. seu favor, si para Isso liou-
ver necessidade, porque atravessamos
unia hora em que sn faz mister (pio os
homens de honra não sejam menoscaba-
dos, nem aqui, nem cm nenhuma outra
uarlc."

"La Gaccta", depois de conimenlar am-
nlamente o assumpto, diz que a repulsa
dada pelo sr. Wenceslau Braz ao pedido
dc renuncia apresentado pelo sr. Sousa
Dantas do alto cargo de ministro dns Rc-
laçSes F.xlerlorcs do seu palz, b um netn
oue multo honra o chefe da nação brnsl-
lelro.

"El Diário" tainbcm trata da questão,
hordando-fl de commentarios totalmente
favoráveis ao. sr. Sonsa Dantas, cujo ca-
'¦neter realça nos termos os mais elogio-
sos.

iils 11
A LUOTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS — OPERAÍ.OES DO
DIA 10

RTO, 18 ÍA) — A legação da Allemã-
nha cru Petropolis recebeu de Berlim, vlo
Washington, o seguinte teíegramma offi-
ciai:

"O quartel general communica. em da-
ta de 10:

Frente oeste — Actividade e combates
a sudeste de Armentieres.

No Artois, tambem Intensa actividade,
liontem.

No sector de Pozieres. os inglezes con-
tinuámm seus inúteis ataques, até hontem
de manhã.

Durante o dia, não houve acções de in-
Cantaria;

Fracassou utu ataque nocturno uo norte
dc Ovillers.

No sector dc MouHn-sous-la Vunt houve
animado, fuzilaria de ambos os lados, de-
vido a unm tentativa do ataque dos fran-
cezes, com gazes asphyxlantes.

Repelllmos, a leste de Relma, fortes
destacamentos de exploração Inimigos.

Frente lesto — Desde o mar Baltico até
ao sector norte ão Dnjcstcr,. nada de lm-
portante.

Destacamentos pertencentes ft legião po-
laça realizaram uma íellz investida nns
proximidades de Hullewicze,

Em uma excursão fts linhas inimigas, a
leste de Klslelln, nossas patrulhas trouxe-
Tam um official e 102 soldados prlslonel-
ros.

Ao norte Ao DnJcster, os russos, devido
fts onormes perdas soffrldas ante-hontem,
somente emprehendcram, com pequenas
forças, ataques isolados, que ficaram sem
resultado algum.

Mn Bukovina nossas tropas conquista-
ram as alturas de Stciywipecyiui, ao norte
do Monte Capul.

Frente balltanlra — Um ataque de va-
rios batalhões francezes, ao sul do lago
do* Djora, foi facilmente repellido polo
n-»-.'*o f-n-o,"1
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lilliíalEfÉlii
Ainda o cano das letras da Gamara

Munioipal de Bariry ¦ Ura homem ima-
ginario - Hábeis diligencias do Gabine-
te de Investigações o Capturas.

Ua tempos, conformo noticiamos deta-
lhadamehto, a Gamara Municipal de Ba-
rlry, pur bou advogado, requererá peranto
a primeira delegacia auxiliar um lnque-
rito, afim do apurar a responsabilidade
do ox-prefeito daquelle município, coro-
nel Sebastião Telxolra, que praticara
actos fraudulentos contra aquella corpo*
ração, do commum aceôrdo com Miguel
Regula, José Correu da Rocha, Virgílio
l.opos o Arlstides Domlngues Teixeira.

Dosso Inquérito resultou que Sebastião,
auxiliado pelos indivíduos do que so ro-
doara, sacava contra aquolla Camnra Mu-
nicipal por molo de letras do cambio, !'!-
gurando nessas operações como sacadora
a. firma Torquato do Menezes, sendo que
as letras oram acceltas por Sebastião Tel-
xelra. na qualidade de prefeito, e endos-
sadas pela. firma sacadora.

Essas letras, no vencimento, eram apre-
sentadas a pagamento o a protesto por
Miguel Regula, quo assim figurava como
portador.

Concluído o Inquérito, em quo depuze-
ram varias testemunhas, a autoridade
chogou ft conclusão do nué os indiciados
procuravam fazer acreditar que Torqua-
lo do Menezes era um corretor do praça,
que tinha sido encarregado pela Câmara
de negociar um empréstimo o que, n. ti-
tulo de commissão polo seu trabalho, re-
cebora OÒ:050$900 eni letras, além dc
18:041Í000 em dinheiro.

Esce indivíduo, entretanto, conforme
ficou perfeitamente patenteado, era um
personagem mysterioso, quo surgiu A aco-
na para exito da falcatrua. E tanto Isso
era verdadeiro, que a pollclu., a despeito
de todo o seu esforço, jamais conseguiu
entrar em contado com tal pessoa.

Romettldo o inquorlto ao Jnlzo crimi-
nal, iniciou-se o siinimarlo sob a presi-
dencia do juiz da terceira vara criminal;
e, quando Ia cm melo a formação dc cul-
pa, eis quo o magistrado, com grande
.surpresa, recebe do Rio uma caria data-
da de 8 dc junho em que o supposto Tor-
quato dizia pouco mais ou menos que,
tendo sido Informado polo coronel Se-
bastião Teixeira do uma citação que lhe
estava sendo feita pelo Jornaes naquelle*
juízo, para depor como testemunha cm
um processo que a Câmara Municipal do
Hurlry movia contra n mesmo coronel,
escrevia aquolla carta, afim de ponderar
que seu compareclmcnto em S. Título lhe
Imporia não pequenos sacrifícios o que,
na Capital Federal, poderia prestar suas
declarações sem dlfficuldade, pois tinha
ali o seu escriptorio ft rua. do Rosário, n.
172, o residia ft rua llomflm, n. 1S2. De
antemão podia, entretanto, declarar que
effcctivnmente fora. Incumbido pelo co-
ronel Sebastião Teixeira do realizar um
empréstimo pnra a Câmara dc Bariry e
que, a titulo de commissão o para despe-
sas, recebera diversas letras dc cambio,
ncgoclando-as mais tarde com Miguel
Regula, que lhe fora apresentado em S.
Paulo pulo referido coronel Teixeira.

Rematando a sua carta. Torquato af-
firmava nada mais ter com a Câmara da
Bariry.

Posteriormente, a 17 de junho, o Juiz
summarionto recebia um cartão endere*
çado do P.lo pelo mesmo Torquato, em
quo esto dizia, om addltamonto ft sua car-
ta, quo no fim do mez se retirava, a ne-
goclo, daquella capital, ¦» '

Deante dessas communicaçBts, que vl*
nham contrariar o apurado pelo inqueri-
to da l.a delegacia auxiliar, a Câmara
Municipal do Bariry, requereu novas dl!!-
trencias peranto o sr. dr. Franlilin Tlza,
•i.o delegado auxiliar o chefe do Gabini
to de Investigações e Capturas.

Impunha-se a descoberta do paradeiro
dc Torquato do Menezes.

As pesqulzas do Gabinete dc Investiga-
çOes o Capturas foram iniciadas om mea-
dos do julho ultimo com ns declarações
dc Sebastião Teixeira.

Este, interrogado pela autoridade, na.
rou o encontro que tivera com Torquato
no escriptorio da rua do Rosário, 11. 172,
110 Rio, referindo tor solicitado desse
corretor que escrevesse no juiz sunima*
rlanto, esclarecendo o caso. Quanto ao
paradeiro actual dc Torquato n.ida podia
udeantar. »

Convidado pela autoridade a descrever
minuciosamente os traços caracteristic >f
do Torquato, o ex-prefeito de Bariry pie-
tou-o como sendo um homem de 40 ac.-
nos rie edade presumíveis, brasileiro,
branco, mas moreno, barba feita, blgodos
aparados, pretos o llzos, cabello preto tam-
bem llzo, sem qualquer signal particular
como cicatrizes, marcas, tatuagot.s 011
cacoetes, trajundo-so bem, activo c intelli-
gente.

Ouvido Miguel Rcguia, este nad.i
adeantou sobro o paradeiro do supposto
corretor.

Embora convencido de quo Torquato
de Menezes ora um personagem Imagi-
nario, o sr. dr. Franlilin Plza dirigiu-se
ft policia do Rio, pedindo-lhe que Inda-
gasse do paradeiro do supposto corretor
na casa n. í 84, da rua Bomflm, em que
ello dizia residir.

A resposta, foi negativa.
Dias dopols informaram as autorida-

des cariocas quo o predio alludldo era
habitado ha mais de seis mezes por Eu-
nock Montalvão Simões, empregado no
commercio, e por sua irmã Prctextata Sl-
mões Honriques, casada com José de
Sousa Henrlques, piloto da Companhia
Cominercial de Navegação.

Declarou Eunoclc quo ha. cerca do dois
mezes seu irmão Pomplllp apparecera cm
sua residência, levando um indivíduo
baixo, mulato escuro, .mal ajntnbrado,
com roupas sovadas, bigodes pequenos,
cabello ft escovlnha e enenrapinlados,
falando mal o portuguez. Apesar de ser
um typo completamente boçal e sórdido,
Pompillo apresentou-o como sendo Tor-
quato de Menezes, c seu irmão natural.

Esse facto não deixou do causar certa
apprehensão no espirito de Eunoclc que,
embora nunca tivesse tido noticia da exis-
toneia desse irmão natural, o admlttlu,
comtudo, sob o seu tecto, por uni nntural
sentimento de piedade.

E o alludldo Torquato aboletou-se na
sun casa, ondo permaneceu por espaço de
dois mezes, desapparecendo ' cm seguida.

Protoxtntn, irmã de Pompillo, sondo
ouvida ]jela policia carioca, complicou
ainda mais o intrigado caso, descrevendo
Torquato como sendo um mulato que ira-
java com elegância, insinuanle e bem
educado.

Essas informações fornm transmittidas
para a policia paulista,, que conhecendo
Pompillo Simões como um esteliionatario,
requisitou a vinda desse Indlviduo a S.
Paulo.

Foi então que Pompillo, no Gabinete
dc Investigações e Capturas, perante o
respectivo director dr. Franldin Plza o
o dr. Mario Pires, 3.o promotor publico,fez luz sobre o caso.

Referiu Pompillo que o coronel Sobas-
iião Teixeira, om junho do corrente an-
no, marcou-lhe um encontro nn quarto
rt. 31J do Rio Palace Hotel, do largo de
S. Francisco de Paula e que nessa ocea-
sião, exhibindo-lhe vários documentos
tendentes a demonstrur-liu» a sua quall-dade de prefeito de Uariry, propoz-liie
um negocio vantajoso, que seria remu-
nerado com uma boa collocação: ineul-
car-sc Torquato do Menezes, para llvral-o
de um embaraço, originado por negócios
oleltoraos.

— Que não so atemorizasse aceresetn-
lou o coronel — pois tratava-se do um"truc" sem importância, visto como o au-
thentico Torquato dc Menezes residia
presentemente em Jahu' ou Bauru',

Essa declaração do PnmuUlo foj o bo*.

lante para que tudo se esclarecesse cou*
vcnionlcmcnte.

Informado, porém, de quo cm Jahu'
existia de facto um Torquato Tollcs do
Menezes, o Gabinete do investigações 11
Capturas tratou do nuvll-o. Mas o Tor-
quato do Jahu é um volho sergipano, de
59 annos do edade, vondodor do bilhetes
do loteria. Tondo residido ha 20 annos om
.Tabotioabal, transferira a residência pura
.Tabu' ha 10 annos. Demuls, b um homem
de eistalura regular, bigodes brancos, mola
calvicle, não sendo, portanto, a mesma
pessoa descrlpta por Sebastião Teixeira.

Interrogado, Torquato Telles do Moue-
zes declarou conhecer do facto o ex-pre-
feito de Bariry, mas accroscentou quo nn
período decorrido de outubro do 1912 a
Janeiro de 191*1, não estevo nesta capital,
sondo quo nunca residiu 110 Rio. Nunca
foi corretor e Jamais tevo qualquer trans-
acção com a Gamara de Bariry, cujo em-
presumo Ignorava,

Desse modo estava, pois, plenamente
provado que Torquato de Menezes fOra
um Indivíduo Imnglnado por Sebastião
Teixeira o seus comparsas, para a defruu-
dação da Câmara do Bariry.

A autoridade, Interrompendo nesse pon-
to as suas diligencias, que ainda prosegul-
rão, representou ao juiz dn 3.a vara cri-
minai, sobro a necessldado de ser decreta-
da a prisão preventiva dos indiciados.

A prisão foi negada.
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Remottldo gentilmente pelo autor, rc*
cubemos um exemplar do tango "Cho-
rão", de Armalcar, quo acaba do ser pos-
to ft venda nesta capital.

O eterno perigo dus urinas — Um pae
fero gravemente um seu filho do
cinco nnnos du «lado — Soccorros da
Assistência

A's 19 horas e meia A" hontem, o afiou-
gitelro Alberto Delia San.a foi procura-
do om sua residência ft rua Turlasuu',
por um indivíduo morador cm Vilia So-
phia, com quem anteriormente combina.-
ra a troca do seu revólver •'Velodoguo"
por uma garrucha.

Recolhendo-so ft saia, de Jantar, Al-
berto tratou de desarmar o seu revólver
afim de offectuar a transacção, mas nes-
sé momento a arma disparou accidentai-
mente, indo o, bala. attingir o pequeno
liruno, seu filho, dc 5 annos do edade.

O projootil, atravessando o flanco es-
querdo do menor, sahiu pela região lom-
bar direita, junto ft espinha.

Desatinado com o deplorável acciden-
to, de que fora cansa involuntária, o de-
solado pae tomou a criança nos braços e
correu ft pharmacia S. Geraldo, do largo
das Perdizes, afim de soccorrel-a.

A policia foi logo informada do facto.
comparecendo na pharmacia o dr. Octa-
vio Ferreira, l.o delegado, o medico lc-
glsla dr. Marcondes Machado, e o dr.
José Luiz Guimarães, medico da Assis-
tencia.

E' gravo o estado do menor.
Alberto Delia Santa prestou declara-

ções perante a autoridade, devendo ser
ouvidos também Alexandre Bovüacqua e
Bllllo Delia Santa, que foram testemu-
hhas do uccidcntc,

O consolho dc guerra a que responde
o aegundo tenente Dilermando do Assis
o (pie, sob a presidência do major dr.
Liberato Bittencourt, iniciou os seus tra-
balhos nu. segund.a-fcira ultima, reunir-
se-ft de novo na próxima quinta-feira
para tomar conhecimento da defesa es-
cripta apresentada pelo aceusado e ar-
rolamento de testemunhas.

Nesso conselho fazem parto como: In-
torrogante, o capitão Christlano Pinto,
juizes, os segundos tenentes Agrícola Bo*
thlom, Alfredo Pllget, Álvaro Bogado t
f.Ima. Santiago o o auditor do guerra,
dr. Moraes Jordino.

O conselho reunir-se-ft tres vezes por
semana.

Desastres e ferimentos
A menor Joaquina Rocha Paes, quim-

do viajava hontem cm uma carroça, pe-
la estrada do Guapira, culiiu desastrada-
mente, fracturando a clavieula direita.

A Assistência soecorrou-a, sendo a me-
nor, .un seguida, internada om estado
grave no nosplt.il da Santn Cnsa.

Quando trabalhava hontem ft tarde
numa pfíiclna da rua Monsenhor An-
drade, o operário Olympio José Pliihei-
ro foi vlctlma dc um desastre, esmagan-
do numa machlna o dedo pollegar da
mão esquerda,

A Assistência prestou-lhe os necessa-
lios soccorros.

Crime em S. Carlos
Uni caso suspeito do envenenamento —

A aceno da policia local

Seguem hoje, pela manhã, paia S. Car-
los, attendendo a uma solicitação do do-
legado de policia daquella cidade, o mo-
dico legisla sr. dr. Leite Bastos o o auxiliar
do Gabinete Medico, que ali vão proce-
der ft cxhumação e necessária autópsia
do cadáver do Carlos Benódicto.

Ao quo se suppSé, Carlos Benedlcto foi
envenenado por Eudoxia Rocha, que vi-
via em sua companhia.

Costa & Baixos
Commuhicam-iius os srs; Mlyucl A.lve-3

da Costa e Manuel Barros quo acabam
dc organizar nesta capital, ft rua Libero
Badaró, ti, 207, unia sociedade solidaria
sob íl firma Costa e Barros, para exp!u-
ração do commercio de ferragens e seus
congêneres.

uspeitas de crime
Em S. Simão — A policia abre rigo-

roso inquérito — Regresso do
medico legista

Noticiámos h;i dias que haviam se-
guido para S. Simão, a requisição do
ílelegado local, o medico legisla dr.
José Libero e o escripturáno sr. Al-
varo Cardoso, afim de procederem á
exhutnação e autópsia do cadáver de
Gènúcfa Castellani, casada, de 2\
atinps de edade, que se achava desde
13 do corrente sepultada 110 cemite-
rio de Jatahy, daquelle municipio.

Tratava-se de averiguar as causas
da morte daquella senhora que, es-
tando sendo medicada de grave en-
Eermidacle pela pharmacia Saiito An-
tonio daquella cidade, sob a direcção
do pharmaceutico Manuel Febronio
da Fòiiseca Brasil, veiu a suecumbir
em condições de gerar suspeitas no
espirito do clinico dr. Monteiro de
Èarros-que, chamado para vel-a, nos
últimos momentos, attestou tratar-
se provavelmente tle envenenamento
pelo mercúrio, tóxico que foi exhibi-
do á policia juntamente com outros
medicamentos ministrados á doente.

O inquérito sobre o facto prosegue
sob a direcção do activo delegado lo-
cal, dr. Achilles Guimarães, determi-
nando a autoridade as diligencias
ptecisas para completo esclarecimen-
to do caso.

Feila a exhuinação e autópsia pelo
dr. José Libero, que já regressou dc
ii. binião, foram extnihidas as visce-
ras para o competente exame no La-
boratorio Chiniico Legal desta capi-
tal, bem assim da medicação appre*
kcr.diíln.

SORTEIO W PREMÍOS EM MERCADORIAS
Ficou encerrada hontem a nova época de assignaturas ejue

abrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.
Para esta época promeítemos distribuir, como prêmios,mercadorias no valor de 12:000.^000, conforme deucripçâo publi-cada nesta folha.
0 sorteio desses prêmios, que fica marcado para o dia :'.0

do corrente, será feito pelas Loterias de S. Paulo, na presençados interessados que queiram assistir.

A obra dc uni ciinuidciro
Embarque dc um medico legisla para

Soccorro
Para Soccorro, onde um Indlviduo tal-

leceu, ao que se presume envenenado por
um curandelro; scRiiem linje pela mnnliD
o medico legisla sr. dr. Paiva Lima o o
escrlpturarlo sr. Álvaro Cardoso.

O medico lefrista vai proceder íi auto-
psla da vlctlma, íi rcrjulslsao da policia
local.

ElJKYTIlMINrc OETUÀN
Conlra as enxaqueca*,.

Na estrada dc Santos
1'nssolo funesto — Morro no hospital

uma das vlctlnma do desnstro
Falleceu hontem, no hospital da San-

ta Casa, onde se nchava em tratamento,
o c.liapclclro Álvaro AJessandrello, qu.j na
terca-íelrd, ultima foi victima dn um
desastre na occoeííío cm (|ue passeava de
automóvel, nn. estrada dc Santos, confor-
me notlelctmos.

O cadáver deverá, ser hoje autopsindo,
no necrotério do Aracá.

Morte repentina
Victima de syncope cardíaca, fal-

leceu hontem, repentinamente, JoãoPereira da Cruz, cie 64 annos, casado,
residente na estrada Jo Ypiranga.

O óbito foi verificado pelo medico
legista dr. Paiva Lima.

Gabinete de Queixas
e Objectos Adiados

Pela Llght foram entregues os seguinte;
objectos, achados nos bondes:

Uma bolsa de senhora com chave o cor-
ronte, o contendo 0$COO; uma cliavlnh.-t.
um caderno do musica, uma blusaobonnel
branco, uma bolsa com livros, um vidro
de remédio, um pnlotot do menino, um
casaqulnho de menina, vim embrulho de
comestíveis, uni boa de criança, uma ar-
gola com chaves, um paletot do criança,
uni caderno, uma carteira com fumo c pn-
pel, um llvrinho do passes escolares, uma
bolslnha com tres bilhetes e 2$100, um
vidro de agu.i, um methodo pnru, bando-
Íim, um cesto com um caldelrão/.Inho.

Pela Casa I.emcko foi entregue um
paletot fle malha fle lil, encontrado na-
quelle estabelecimento.

Por um particular foi entregue um
pacote de papeis cm nomo de Salvatore
Burglo, encontrado na praça da ttopu-
bllca.

 Pelo 2.0 delegado de Policia foi
entregue um avental novo, da casa "Ao
Mundo Elegante".

n*««r*zj3o.*n***j**i.''^^

«II Faspno ColonSaíe»
Circulará amanha um bem feito nu-

mero da revlsttl italiana "11 Pasquino Co-
lonialo". Tra/. "charges" Interessantes o
uma boa collaboraeSò. A capa constituo,
uma n.potlieoso da tomada dc Clorieln !»¦;-In*; italianos.

Prisão de um íarapio
Devido a diligencias do flabinete

lc Investigações e Capturas, foi pre-•ío hontem, pela manhã, o conhecido
gatuno Elpidio Scotta, vulgo "Rus-
so", solteiro, de 43 annos de edade.

Esse indivíduo é aceusado de haver
subtrahido de uma das janella*» da
pensão_ elegante »á rua Conselheiro
Chrispiniano, n. 10, uma valiosa pel-le de raposa, pertencente á artista
England Lablanche.

LwJ^ll^UIJJlJIBtLIJJiy^^itltiJMiJ1---**1*»^*!

ãofrianoã
concerto orcAestraí

diariamente
das 20h ás 2U horas

S£l9&0QQG&Í^SQ9m^mm9Q£^m/

A
Ternos do easlinini u.vtrnngelra, sob

medida, dc lõSOOtl 11 M0S000.
Só na "A Importadora", rua Direita,

n. 4-A.

$ cultura da alfaia
Agora, que a cultura dessa preciosa for-

ragelra comcqa a desenvolver-se entre
nos, merece o attenção dos interessados
no assumpto o annuncio que na secljllo
competente desta folha fazem hoje os im-
oortarites o conceituados Industriaes, ars.
1'*. Bulcão e Comp.

Trata-se da uma entardadeira de alfaia,
com movimento a motor e alimenta dor
automático. De simples manejo, construo-
e/10 sólida, «acabamento esmerado e pro-
duecão abundante, constitue ella uma ex-
celíente machina, utllisaima para o íim
a quo se destina; aliás, jíl suo numerosos
os attestados favoráveis que íi. respeito
tPm recebido os dignos suecessores da Ca*
sa Arens,

Para os doíifgs io "Correio"
Recebemos de um anonymo a quantia

do cinco mil réis para os pobres dosta
folha.

Não podia dormir do lado direito. Levaníava-rae pela
manliã mui.o cauçado. Âífectado dos pulmões
Durante alguns mezes dcscoiihecia a doença que tan-

to me abatia; de noite não podia dormir do lado direito,
porque me faltava o ar, pela manhã levantava-me mais
cauçado do que ao deitar-me, á tarde ficava muito cprado
e tinha febre, fome não tinha nenhuma, consultando um
medico soube estar atacado dos pulmões, em vista do que,
e por exemplo de um irmão meu, que se salvou com o uso
do «REMÉDIO VEGETARIANO DE ORHMAM», es-
tando já (lesengnnado, resolvi usar esse remédio, e fui
egualmente feliz, pois desde que comecei a usar o «RE-
MEDZQ VEGETARIANO DE OR-HMAM» comecei a
melhorar, passou-me a febre, o cançaço, consegui dormir
de qualquer lado e estou completamente curado.

Lúcio de Azevedo Baplista - Guarda-livros - Bahia.
Em todas as pharmacias e drogarias

Crime em Áraçaíuba
Uma diligencia necessária — Regres-

so do medico legista
De Àraçátuba, comarca dc Bauru',

reorressou hontem o medico legista
dr7 Olavo dc Castilho e o auxiliar do
Gabinete Medico Legal sr. Concei-
Cão Júnior, que ali exhumarani e au-
topsiaram o cadáver de Augusto
Wolff, barbaramente assassinado a
tiros de revólver por dois desafie-
ctos.

O dr. Olavo dc Castilho attestou
oomo "causa mortis" unia hcmorrha-
gia interna, por ter sido o coração cia
\-ictima attingido por bala.

K.ssa diligencia tòviióu-se necessa-
ria*, visto como, além dos tiros, Au-
gustp Wolff havia recebido de um
dos desaffectos tuna facada nas ros*
ias e era preciso saber-se qual dos
ferimentos recebidos oncasionára a
morte.

Instrucção Publica
Pur decreto de hontom. Coram conce-

dido.s Kuia iniiüeti de licença, em iirorogá-
i;ãü, para tratar-se, ao sr. Francisco .Tos»'
•.ias Chagas, fiscal sanitário da capilal.

Foram autorizados a permútar on
respectivos cursos °s seiruintes adjunto--
cio grupos escolures!

D. Branca Giullodoro, do do Belémzi*
nho, e d. Bcramisit Áuijustn do Espirito
Santo, do 2.o da Mooca;

si*. Arnaldo dc Alcântara, do l.o d.i
Mouca, e. Benedlcto Ilndson Ferreira, d"
do Triuniplio;

d. Zenaide Lefciídlo, do de Porto Fe"*
reira, e d. Adelaide do Salles Cunha. An
Ao Descalvado.

Foi exonerada a professora d. ignez
Amadei da resencia da escola mista io
l.airrn do Aroucii, cm Santa Cruz da Co.i-
cei(;ão, ]ior haver sido nomeada substitn*
ta effectlva de grupo escolar.

Forain exoneradas, a pedido, os seguia-
les professores:

Paulo Souto .Malta, da 2.a escola .1'.
Santa Cruz da Conceição;

d. llolores da Costa Neves, da escol.i
minta do bairro do Vedroso, em Lorena:

i. Isabel Dias, da escola mista do bair-
ro da Bella Vista, em S. .Manuel;

d. listhcr Piedade, da escola mista do
batrra da Passa Tres ov. Korocaba:

LOTERIAS
LOTERIA DA CAPITAI» I'1-.Dl.HAI»

ÍKxtracção de liontem)
¦14001 10:000$0ü0

S72Ü

r. 14t> .
7137

3:000$000
l:000$000
l:000$000

LOTEMA DO KSTADO DK S. PAULO

Resumo dos prêmios da CSS.a extrao.-
Cão, ãll.a loteria, do plano n. 19, realiza-
da em IS de agosto de 1916:

Premioa.de 50:000$000 a 1:000*000
452"iG 50:000$000
J2S20 5:0005000
165Í7 4:000$000
12735 2:000*000
18172 1:0005000
82023 1:000*000
43557 1:000*000
¦10-10 1:000*000

S prêmios de 500*000
6430 — 10530 — 2-HÜiO — 250*10

250(11 — 30001 ¦— 42710 — 52275
20 prêmios de 200*000

473 — 23-12 — 4857 — 0106
10185 — 18071 — 13775 — 23530
-1004S •— 31127 — 391S3 — 43032
451H2 _ 40149 — 48901 — 490211
.¦•,).-,28 — 4HSS1 — 50740 — 51131

30 prêmios de 100S00O
1743 -• 2774 •— 4790
0195 — 9517 — 17231

18S-15 — 21058 — 22053

8,"» 8 2
17082
2S390

23GK1
34830
40150
49879

297(17
3(i7(!4

- 40955 —
— 50397 —

5944S —

31148 32259
30948 39220
42030 46930
5250G 58109
59586

ApproximaQões
¦15257 . . .
12S27 . . .
15518 . . .
12750 . . .

Dezenas
•15200 . . .
12S30 . . .
15520 . . .
12760 . . .

Centenas
•15300 . . .
12900 . . .
15000 . . .
12800 . . .

Terminações
Todos os ntimeros terml-

nados em 56 têm . .
Todos oa números terml-

nados em 6 têm

4,'.*255
12825
15510
12754

4.--2M
12821
15511
12751

45201
12801
15501
12701

000*000
500*000
'.100*000

200*000

100*000
'"*000
i,(i?0»0
60*000

40*006
30*000
20*000
20*000

10*000

5*000
1 ¦...¦e.-ptun.ndo-f---* 02 terminados em 50,

...-„ „\ . _i* ~„'l ,>. • -.!-¦-¦ —**_ -^-m •* í TOMLADO i ji' 
. .... .... ., » 

• 
_..,: * •-.*,. J--
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, teddos mUitavcs
: Dopois üa formatura e oxorolclos do

ovoluçQes militares realizados hontom.
'coroa das 'lt horas, o antes «lo rocolhor-so
a quartéis, íi companhia do alumnos An
Escola Pratica et Tactlca da Guarda Nu-
clonal, covrectanienta dosfllou om marcha
pelas ruas conlvaes da cidade, sol» o com-
mando do instruetor, prlmelro-tenentc
(Amaral.1 Os Jovens aspirantes, bom farda dos, nr-

jmados o equipados, formavam um conjun-
cto admirável, pela ordem o disciplina que
apresentavam, o nuo demonstra oa resulta-
'dos que vão colhendo da lnslrucçuo quo
lhes 6 ministrada.

No quartel do 10.o de infanta na, A
rua Muller (BrasO, prosognom tambem,
diariamente, o ria melhor ordem, 03 traba-
lhos preparatórios para a formatura dc 7
do setembro.

^

Avisamos aos nossos disllnclos assl-

giiimlcs, «im* nos honram coni ns suas

prezadas o.r.cits, qno lodo o qualquer po-
diilo do Informações; compras o ele., que
Iciiliiiin ilo sei' oblldns fora do perímetro
central dn oldoile, l)KVE VIR ACÒMPA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE

(IDA 15 VOLTA).

m

Sr. dr. J. A. da Gama Cerquei™ —
Santa Rita do Siipiicahy —Seguiu
caria, registada, pelo correio de hon-
tem. T

Sr. Amador P. dc Almeida — lta-
berá — Os pagamentos já foram ef-
fectuados. Os recibos seguiram hon-
tem, acompanhados de carta.

Sr. Antônio Ribeiro da Fonseca -—
Sanla Rosa — O despacho foi íeito
hontem. ("1 conhecimento seguiu,
acompanhado de carta.

Sr. Antônio Rahal — Pederneiras
— Effectiiáinos hontem o pagamen-
to ;'t livraria a que se refere. Segue
carta.

Sr. Octavio de Almeida Bueno —
1'ndaiatuba — A importância foi hon-
ten' 'fcebida e o saldo remettido, sob
repisto 11. 25.572. Segue carta.

Sr. S. X. S. — Lagoinha — O que
deseja só requerendo na forma regu-
lar.

Bi: E. C. — S. José dos Campos —
O livro custa 38500, inclusive o por-
te.

Sr. Sebastião Goulart — Tabu --
Os sellos foram recebidos.

Sr. João Carneiro — Pedreira —
Recebemos o seu postal e ficamos
seientes.

Sr. O. R. N. — Piracicaba — A sua
encommenda, cujo preço foi de 11$,
conforme recibo em nosso poder, se
guiti hontem, despachada como car-
ga.

Sr. Julio de Faria e Sousa — Bebe-
douro — O preço do livro é de 3$ooo.
inclusive o porte. A' venda na Li-
vrariíkjTeixcira, á rua dc S. João, n, 8.

Sr. Jo^o Cartolano -- Rio Claro —
A portaia de licença segue hoje. Não
foi remettida antes, porque em sua
primeira carta não havia dado o no-
me da pessoa licenciada, como fez
agora.' 

Sr. José Manzuca — Orlandia —
Reproduzimos nosso télegramma de
hontem: "Amanha* providenciar.-
mos remessa portaria licença", que
será rol irada e remettida hoje.

Sr. Vicente Barbosa — Bauru' —
Registado pelo correio de hontem,
enviámos o titulo dc nomeação.

, Sr. Antônio Bueno da Cunha —
'iQueluz — A certidão ainda não ficou
prompta.

Sr. Malvino dc Oliveira — S. Ben-
to do Sapucahy —- Segue carta.

Sr. Francisco de Assis César Filho
— Conceição da Roa Vista ¦— Espe-
re carta.

Sr. Raul Brasil — Guararema — A
resposta ao seu pedido seguiu por
carta.

Sr. Sebastião Baptista Fernandes
__ Burv — Aguarde caria, com a in-
formação que pediu.

PoltOS com dia
O sr. ministro Rodrigues Sette. pediu

dia para julgamento nas cíveis 8107 de
Uotucatu'.

O sr. ministro F. Whltacker, pediu
dia nas eiveis 8169 de Santos.

O sr. ministro Moraes Mello, pediu dia
nas eiveis 7SS4, 7GS1 o 7G33 da capital o
79H1. dc Dois Córregos.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr, ministro F. Salda-
nha:

N> 0377 — Iblllnga — Embarganto,
Victor Martuchelli; embarcado, Custo-
dio Ribeiro dos Santos. — Rejeitaram os
embargos, contra os votos dos srs. VI-
cente de Carvalho, Urbano Marcondes o
V. Whltacker.

N. 7713 —- Rio Claro — Embargante,
a Câmara Municipal do Rio Claro; em-
bargados, ãr. Manuel Raymundo da Sil-
va Pereira e seus filhos menores. — He-
jcltaram os embargos por unanimidade
de votos.

Relatados pelo sr. ministro Rodrigues
Solte:

N. 7S30 — Sanla Rita do Possa Qua-
tr0 _ Embargante, Francisco Pldolls dc
Paula; embargado, 

",'ictor de Sousa Mel-
i*òllòs. — Rejeitaram os embargos, con-
tra o voto do sr. Vicento de Carvalho.

Appcllaçõcs eiveis
Rela ladas pelo sr. ministro Rodrigues

Relte;•;, ,s-i23 — Capital — Appellante, o
Juízo, ox-officlo; appellados, José Alfrç-
do Soares de Sousa e sua mulher. — Con.
verteram o julgamento cm dellsenclo.

X. 8470 —- Santos — Appellante, o
Juízo, ex-officio; appellados, Serafim
Fernandes e sua mulher. — Negaram
provimento.

X. 7502 -- Capital •— Appellante,
Jayme Branco dc Miranda Oliveira; ap-
pellados, a herança do Condo Alvares
Penteado, a Câmara Municipal o a Fa-
zenda do Estado. —¦ Negaram provi-
mento.

N, s::oi _ capital — Appellantes, A.
Ántoníã Reis dos Santos c seu marido c
outros; appellada, Real Benemérita So-
cledado Portugueza de Beneficência. —
Negaram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro F. Whita-
ckcr:

X. SIS!) — Santos — Appellante, Ale-
xandro de Mello Faro; appellado, dr.
.losf; da Costa Barros Pereira das Neves.
— Negaram provimento.

N. R2R4 — Santos — Appellante, Ma-
e.uel Fernandes Paclieco; appellado, Joa-
nulm Fernandes Braga. — Negaram pro-
vlmento.

X, 8319 — Capital — Appellante, rt.
Maria 3. Lopes de Andrade; appellados,
Coutinlio e Comp.
mento.

vente o devedor, auo deu om penhor os
bens sobro mie recahlu a penhora. desta
não devem elles ser excluídos, por forgft
do nrtlgo 114, do Regulamento 9549, Ae
21! de jariolrò de 1880. A venda dos benn
dados em penhor evlta-so com a nulllda-
do da penhora; e o privilegio defoude-ne
com a discussão do proferonolas.

Ora no caso dos autos, tratava-so do
embargos ao arresto o mio do embargos
de nullidade da penhora. E o embargan-
te apresenta-se como terceiro sonhor e
possuidor, qualidado que não Dóde sor-
lhe reconhecida, porquo não tem posso e
domínio sobre a cousa. arrestada. Sl tom

civil, falta-lhe. todavia, o (lo-

Negaram provi-

ministro Moraes

Prelo — Appellante,
appellados, José Fer-

Nc-

Relatadas pelo
Mello Júnior:

N. 8-153 — Rio
o Juizo, cx-offieio;
relra Julio Júnior e sua mulher,
-.-aram provimento.

N, 7998 — Capital — Appellante, Eu-
gênio Ulysscs Gabros; appellado, Atire-
lio Vaz. — Deram provimento para de-
clárar nullo o processado, contra o voto
dn sr. Saldanha.

Relatada pelo sr. ministro Urbano
Marcondes:

X. 4949 — Amparo — Appellantes,
Theodoro Wille e Comp.; appellados,
Frota, Irmãos e Comp. —- Julgaram a
dcplstencia poi- sentença.

Relatada pelo sr. ministro Vicc-nlc de
Carvalho-,

X. 8132 — Itapira. — AppÒUantéS,
Christiano Moreira Maia e João Maia;
appellada, a herança de A. Anna Rosa
de Arruda Clareia. — Deram provimen-
to para annullar a partilha, contra o vo-
to do sr. Saldanha que mandou emen-
dar. * *

Na primeira sessão desimpedida, serão
julgados os seguintes embargos:

N. 7952 — Santos — Embargantea,
Francisco Fernandes Vasques o sua mu-
Iher; embargados, dr. Estanlslau do
Amaral Campos e sua mulher. Relator, o
sr. Rodrigues Selte.

N. 8078 — Mocôca — Embargante, d.
Marciana da Silva Mendes; embargado,
Antônio Martins Pinhão. Relator, o sr.
Rodrigues Sette.

X. 0737 — Araraquara — Embargan-
tes, a menor pubero Antonleta de Car-
valho, assistida por seu pae, dr. Theodoro
do Carvalho; embargado, Cassio do Car-
valho. Relator, o sr. Moretz-Sohn de
Castro.

N, 7449 — Mogy-mlrlm — Embargan-
té, d. Mariana Taparelll; embargados,
Ângelo o I.uiz Slmi, Relator, o sr. Mo-
í-etz-Soiih de Castro.

N. 7922 — Santos — Embargantes,
Itune.s e Barlc; embargados, Ferreira
Júnior e Saraiva. Relator, o nr. Moretz-
Sohn do Castro.

N. 7295 — Capital — Embargantes,
rt. Margarida Chaves da ^Silva, tutora de
seus filhos menores; embargado, dr. Ma-
rio Craccho Pinheiro Lima. Relator, o sr.
Urbano Marcondes.

N. 79IS — Amparo —. Embargante,
Josí Barreto; embargada, rt. Maria de
Sousa Rocha. Relator, o sr. Vicente dc
Carvalho.

a posse
minio.

A opinião dos srs. ministros vencidos
sustentava não so tratar do embargos de
terceiro sonhor e possuidor, mas do orn-
burgos do torceiro prejudicado, permitiI-
dos ao credor plgnoratlcio. Polo artigo
004 (lo Regulamento 737. além do torcei-
ro senhor e possuidor, ninguém mais po-
dera obslnr a venda dos bens arrostado..
Mns o Regulamento 6 anterior fi lei hypo-
th.caria e nesta figuram dlsposlçüc. ro-
ferentes A defesa dos direitos do credo;
hypotheoarlo. A loi do 04 dava ao credor
hypotheçarlo, nas oxecuçüos movidas poi
eutrém, embargos do terceiro prejudica-
do. A lei actual traduziu ossa opiniã.',
limitando, porém,' os embargos do credor
hypotheçarlo A. execução de credor pi-
gnoraticlo. A jurisprudência estabelecei*,
no emtanto. que » credor hypotheçarlo
pude, com embargos do terceiro projudl-
cado, impedir 11 venda dos bens dados om
nua garantia, quando ponhorádos em exe-
cuçiio do outro credor, seja elle chlrogra-
plinrlo ou hypotheçarlo.

Poder-sc-n, porém; concedei' egual dl-
nito 110 credor plgnoratlcio? Podia. O
artigo 10 do decreto 109-A, de 19 de Ja-
nelro do 1890. não deve ter Interpretai;ãn
rtstrictiva, pois então seria illusoria adis-
posição do artigo 114 do decreto 9549,
do 23 do janeiro do 1S86, em vigor (nrt.
408 do decreto 370. de 2 de maio de
1S90), disposição que deu ao credor pi-
gnoraticlo o direito do Impedir qualquer
òxecüçuo sobro os bens dados cm sun ga-
rantia. Do resto, o Intuito do legislador
tol equiparar o credor plgnoratlcto ao
hypotheçarlo, como se deprehende do ar-
tigo 374 do decreto 370 o artigo 118 do
decreto 9549. A disposição do artigo 604
do Reg. 737 não importava, para o caso,
porque, redigido em época anterior A re-
forma da legislação hypothecarla e no-
bro o penhor, não podia cogitar do uma
hypothOKC, que havia dc surgir 110 doml-
nio dn. lei novn.

O sr. ministro Moretz-Sohn concorda-
va, em principio, com a doutrina venci-
rta, mas achava-à Inapplleavel íi hypolhe-
so dos autos cm vista dn lnsolvabilida.le
do devedor. O credor plgnoratlcio devia
discutir por Isso o seu direito de prelo-
renda a ser rojo pelo produeto da safra
arrestada.

M. B,

ile,
rlry,
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NOTA IMPORTANTE — On SM. nssl
gnantes que desejarem resposta por ear-
ta, deverão enviar o sello para o respo*
ctivo porte, Tuinliem deverão renietlei
sellos pnrn remessa, pelo correio e regi.--
tados, ilos títulos dc nomeação, portarias.
dc licença o outros documentos. Sem esli.
formalidade não nos rcspoiisnbillzuiuof
peln cxMCtldfio do serviço. Puru ns rc?-
postas, por esla sccçuò, poderão os srs
ftssignunles designai- Inlclacs sob ns
quaes desejem nccullai' os seus nomes.

Outrosim, paru muls brevidade nu
cumprimento dos podidos, deverão elli'*-
ter feitos, separadamente c em caria di-
rljid.i a "Secção de Informações". Os pc-
«lidos que vierem cm cartas, (ruliuido dc
outros nssiunplos extrimlios a esta "Scc-

ção", forçosamente terão dc ser dcmorii-

Trihimftg ila ãuvy
Presidente, sr. dr. Gastào dc Mesquita;

promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Reis Júnior.

Não houve hontem sessão no Tribunal
do Jury por não haver comparecido nu-
mero legal do jurados.

Da urna siippleinentar, a que se recor-
reu, foram sorteados os srs.: José Ramos
de Oliveira. Eugênio Lino de Sa Pereira,
dr. Luiz Augusto Nogueira, Cesarlo Ra-
malho da Silva, José Ferreira Leão Netto,
«Ir. Francisco Jardim do Nascimento,
Francisco Antônio Pedroso, dr. Ulysses
Fagundes, dr. Edmundo do Carvalho, dr.
Azevedo do Castro, dr. Julio Joaquim
Gonçalves Mala, dr. Evariato da Veiga,
dr. José Joaquim Cardoso de Mello N0£-
to e José Corrêa Borges.

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requlslçilos de pagamentos da Secre-
taria da Agricultura:

A C. Hlldebrand o Comp., 22$100; aos
observadores mctcorologlcoB, 2:083$500;
a Malachlas Perolra do Camargo, 
i.Q.'000; a Antônio dos Anjos Rosa, ...
(125.000; ao dr. Josô Carlos de Almeida
Torres Tlbagy, 22ã$00O; a Antunes dos
Santos e Comp., libras 582-15-0; aos mes-
mos, libras, 50-0-0; ao Núcleo Colonial
do Nova Ortessa, 2:331$045; n Stephan
Urachel, 94$200; a Paulo Corroa rto Mel-
lo, ÍOOÇOOO; despesas para. a conservação
do estradas, 997S000; no Núcleo Colonial
Visconde de Induialubii, 1:803.800; ao
Tramway da Cantareira, 481.$800; ao ln-
stltuto Agronômico do Estado
10'385.01G; a Sehlll o Comp., Ii5.48.000;
a Felippe Nlcolau Barbar!, 675*000; A
Câmara Municipal do Avaré, 2401025; a
Câmara Municipal do Cacapava, 
5:000.000; a C. HllõVbrand o Comp.,
(10,000; a Gonçalves o Sobrinho, lfiO.OOO;
A Fazenda. Modelo de. Criação cm Nova
Odossn, 3:195?250; ao Núcleo Colonial
(Invião Peixoto, 1:105.700; A Companhia
do Guarujú, 12:000$000; a José Mnrlno,
HÓS000; é Empresa. Elcctrica de Plvaot-
cuba, 1:320.000; a Francisco de Oliveira
Dínlz, 150,000; á Câmara Municipal de
Limeira. -11 C$500; a Manuel Alexandre de
Oliveira, sr,r,í000; A Camnra Municipal
do S João do Currnlinho, 720$000; á Oa-
mara Municipal de fí. Luiz rto Paraby-
tinga, 8925500; a Bento Branco de Andra-

ViSOOO; A fumara Municipal do Ba-
580.000; a João Vitelll, 1:Ó87$807; a

Câmara Municipal de. Avaré', 89Õ$08S; fi
Light and Power, 50$ 100.

¦|: 
*

SECRETARIA DO INTEKIOK

Por acto d», hontom, foi revalidada fl
portaria de 25 de Julho ultimo, que con-
cedeu um mez do licença íi professora d.
Catharina da Silva, da La escola feminina
de Santa Cruz da Conceição.

 Foram nomeados, por acto do Br.
secretario do Interior:

Renato Lecelii, para substituir o pro-
fessor da 5.a escola nocturna para adultos
do Cambucy, nesta capital;

Antônio (le Moraes Sampaio, para sub-
stitulr o professor da l.a escola feminina
de. Dois Córregos, em Piracicaba;

Francisco Xavier de Campos, para sub-
stitulr o professor da escola rto bairro Jo
Chlmbú, cm Pereiras; ¦

d. Rosalina Parada, para substituir a
professora da l.a escola feminina do Pie-
dade.

, Por neto do hontem foram nome:'.-
das substitutas effectivas de grupos c.-eo-
lares:

D. Maria Augusta Porto, para o rto
Aroiiche, c d. Alayde CorrC-a, para o da
Liberdade.

Fol nomeada uma çommissão mo-
dica, em Botucatu', para lnspecclonar no
dia, logar e hora, designados pelo presl-
dento da cammlssão, a adjunta do 2.o
grupo escolar do Braz, rt. Maria Conceição
Cardoso. <» *

JUSTIÇA K SEGURANÇA PUBLICA
Foram despachados os seguintes reque-

rimentos:
De Anaoleto Dias e outros, residente.»

em Agudos. ¦— Nada ha. quo doferlr, cm
vista das Informações prestadas a esta Sp-
oretarla;

de Sabre Amide, preso recolhido A ca-
dela publJoa «le Avaré: — Indeferido;

de João Ferraz Filho. — Sim, Indemnl-
zando os cofres do Estado da Importan-
ela de 2S$938, proveniente de fardamento;

de E. Muller c Comp. — Indeferido, A
vista da InformaçCo;

de José Gonçalves. — Ao sr. comman-
dante geral;

do Diab Maluhy e Irmãos. — Sellcm os
documentos que juntaram, querendo.

g^!^^-H£r^.g?*Tg-gg^^

seríi grnmadn c arbo-

A parte Intorni era

TRIBUNAL DE JIII

.

CÂMARA CÍVEL
Sessão ordliiníiii cm IB do agosto dc lllll,

Presidente, o sr. ministro Xavier de
Toledo; secretario, o dr. Luiz de Araujo,

Passagens do autos
O sr. Saldanha 110 sr. Whitaclter, as

oivi.-is 7270 de S. José do Rio Pardo, o
7928 da capital c ao sr. U. Sette, as
eiveis 8241 de Giuiratinguelá o 029IJ c
7803 da capital.

O sr. R. Sette ao sr. Moretz-Sohn, a
civel 7358 da capital e ao sr. Whltftolter,
as cíveis S308 e 5347 da capital,

O sr. Moretz-Sohn ao sr. Wliltaoker,
a civel 08S1 da capital, ao sr. Vicente, a
eivei 8237 de Rio Preto e ao sr. Urba-
no, as eiveis 8017 de í'unta Rita do Pas-
sa Quatro, 7298 da Franca, 8011 de Bo-
tueatu', 7273 de Ribeirão Preto, 8230
de Santos, 8005 e 7'JS1 da capital.

O sr. Urbano ao sr. Moraes Mello, as
eiveis 7540 dc Piracaia, e 8170 dc San-
tos, c ao sr. Vicente a civel 7900 de Ll-
meira.

O sr. Vicente ao sr. Moraes Mello, os
eiveis 8218 da capital o 82G9 do Rio
Preto.

O sr. Moraes Mello ao sr. Saldanha, a
cível 8238 da capital.

O sr. WhiJaclter ao sr. Saldanha, as
eiveis 7573 é 810S de Santos, 8047, 7712
e 7195 da capital o'ao sr. Moretz-Sohn,
as eiveis 7931 de Ribeirão Bonito, 7030
de Barretos e 7004 da capital e ao sr.
Urbano, a civel 6478 dc Jaboticabal.

O sr. procurador geral do Estado, deu
parecer nas appellações eiveis 88SG e
8350 da capital e nos embargos 781S de
Jaboticabal e no conflicto de jurisdlo-
ção 104 de PitRUguciraE.

No deposito cm pagamento,
o prazo pnrn embargos conta-
so desdo a oudlencln era qu<'
elle lenha Bldo assignado c
aceusado o deposito.

Peito um deposito em pagamento e cl-
tados os interessados, o credor pediu vista
para embargos, Mas o escrivão informou
quo o prazo dos embargos passara, pelo
quo o juiz negou a vista e proferiu sen-
tença. Desla appellou o credor, lendo os
••rs .ministros Moraes Mello o Rodrigues
Sette votado pelo provimento do recurso
nara annullar o feito. O prazo para em-
bargos conla-so desde que tenha sido as-
signado em audiência c aceusado o de-
posito. Tal prazo não foi assignado e nem
o deposito aceusado em audiência, polo
que a vista foi pedida em tempo.

Contra, votou o sr. ministro Saldanha,
A asslgnação do prazo em audiência não
era essencial, uma vez quo a parle era
s-ibeilora rto deposito por ter sido citada
legalmente. O prazo para embargos rte-
via, portanto, contar-se rta citação.

O credor plgnorulicló não
pode cmbai-gar eomo terceiro
senhor c possuidor o nrrostò
folto nos licns dados em pc-
lll 101*.

Na comarca de Ibltinga, fol arrestada
uma safra de café a requerimento de
um credor chhographarlo do fazendeiro.
Mas ao arresto oppoz-so por embargos
um terceiro, allegando ter-lhe sido dada
em penhor a safra arrestada.

Recebidos 0.1 embargos para discussão,
o embargante requereu quo fosse expedi-
do em seu favor mandado dc manutenção
do posso sobre a safra, ao que o juiz de-
feriu.

O e::cquente appellou da sentença, que
o Tribunal confirmou, visto que, tra-
tando-se dum arresto em que foram ap-
prebendldos bens dados em penhor agrl-
cola, nfio so podia negar i.o credor pi-
gnoraticlo o direito de embargar esse
arresto, para evitar quo taes bens, em
execução movida por crodor chlrogra-
phario, fossem vendidos, como so do-
lirehendo do artigo 10, do decreto 109-A,
de 19 de janeiro de 1890, artigo 114, do
decrelo 9549, de 23 de janeiro de 1880, c
artigo 408, do decreto 370, de 2 do maio
do 1890. Accrescia quo ao credor pignora-
tieio cabia o direito de ser mantido na
posse dos bens dados em penhor, confor-
me o disposto no artigo 365 do decreto
270, de 1890.

A este aceordam oppoz embargos o
oxequente. Os embargos foríun recebidos,
e ao aceordam que os recebeu oppoz, por
sua vez, embargos o credor plgnoratlcio.
Estes embargos foram hontem rejeitado.»,
contra os votos dos srs. ministros Vleen-
te de Carvalho, Urbano Marcondes e Whi-
taker.

A opinião vencedora, sustentada pelos
srs. ministros Moraes Mello, Moretz-
Sohn, Rodrigues Sette e Saldanha oufltcn-
tr.va que os embargos do credor pignora-
tlclo eram um remédio para annullar a
penhora, excepto no caso de lnsolvencia
do devedor; o» embargos de terceiro pos-
suidor o prejudicado são um remédio
para ser mantida a posoe. Si esto. lnsol-

{Fórum Criminal
Primeira vara — Juiz. sr. dr. Adolpho

Mollo.
O sr. Juiz da l.a vara rejeitou

"ln llmiiio" a excepção de incompetência
cpposta por Mello Facchlnl noa autos da
queixa-crime que lhe movo Miguel Anas-
taclo, por crime do apropriação Indébita.

O sr. juiz da primeira vara criminal
Julgou nullo o processo policial instau-
rado contra Eduardo Alvares, por não ter
o mesmo curador na policia e ser de me-
nor edade.

 O sr. Juiz das execuções criminaes
mandou expedir alvará do soltura a fa-
vor dos sentoncladog Joaquim de Ollvel-
ra Lopes, Agostinho Gagnin, Juvenal Da-
nlel, Josfi de Oliveira, Antônio José Ri-
mos o Paulo Salles Tavares, que termina-
vam hontem o cumprimento da pena An
vinte e dois dias o melo de prisão cellular.
a quo foram condemnados por contraven-
ção do artigo 399 do Código Penal,

Segunda vara — Juiz sr. dr. Paulo
Paesalacqua,' O sr. juiz julgou procedente a queixa
crime que Antônio Scopelta offereceu
contra Nicola Vleeconte, condemnando o
querelado no grau médio do artigo 353
paragrapho l.o, combinado com o arti-
-to 13, n. 9. do decreto 1.230. de 24 de
jctotnbro do 1904. A pena de 9 mezes de
prisão cellular e A multa de 2:759.000.

 O mosmo juiz mandou archivut
os inquéritos pollclaes instaurados sobre
o suicídio de Antônio Oaniaro. occorrldo
em 4 do corrente, na rua Caetano Pinto,
e. contra João Muchofeldt, aceusado rte
e.rlme de ferimentos leven.

Terceira vara — Juiz, sr. dr, Gastão de
Mesquita.

Foi pronunciado no urtigo 362. para-
prapho l.o, combinado com os artigos 13
e 03 do Código Penal, Tlto Bertncht, ac-
cusado de, por melo de extorção, haver
tentado prejudicar a "Slnger Sewing Ma-
chino Company".

Quarta vnrn, — Juiz sr. dr. Matheus
Chaves.

De accõrdo com as Informações da po-
lieia, do que Dante Fabbri e Olmi Fabbrl
foram restituldoii A liberdade, o sr. juiz
julgou prejudicada a ordem de "haheas-
norpuB" Impetrada a favor dos mesmos.

Terceira promotoria — Promotor, sr
dr. Mario Pires.

O sr. promotor opinou peln pronuncia
de Fclicio Ruggieri no artigo 830, para-
graphos 3.o e 4.o, do Código Penal.

——_—_— -*<B_w

Preíeitura «ojiicip
BMrcctoria Cícral

EXPEDIENTE DO DIA 18 DE AGOSTO
DE 1910

ACTO N. «01, DE 18 DE AGOSTO DE
lOtli

Estabelece lypos de cercas e
passeios para ns runs Cuiuby,
Hartiru, João Itiuiialho, Ho-
inem de Mello, llupieuru', Tu-
rinssii', entre Cardoso de Al-
incida e Pinto Goiignives, e pa-
rn a.s ruas Monlo Alegre, Dr.
Godoy, Franco d» Rocha, Ml-
nervo, o Pinto GòiíbuIvcs. entre
ns ruas Caiubj* e Turiassn', e
para a rim Sarapuhy, 110 bairro
dns Perdizes.

O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das altribuições que lhe são con-
feridas pelos artigos 25 e 27 da lei 11. 956,
dc 16 dc novembro do 1896, resolve esta-
belecor typos de cercas e passeios para as
ruas Cttluby, Bartlra, João Ramalho, Ho-
mem de Mello, Itapicuru', Turiassn', en-
tre Cardoso do Almeida o Pinto (ionçal-
ves, c para as ruas Monte Alegre, Dr. Oo-
doy, Franco da Rocha, Minerva o Pinto
Gonçalves, entre as ruas 1'aiuby e Tunas-
su', e para a rua Sarapuhy, 110 bairro das
Perdizes.

OAPÍTUÍjO 1

Dns «-civiis

FofiiDBi Cível
Officiaes do dia — Thimoteo de »\rau-

Jc Cintra. Sylvio Mori, Trajano Gonçal-
ves Vianna, Vicente Ciconi o Vicentb
Da trl

Desistência — O sr. dr, Manuel Poly-
carpo do Menezes, juiz de direito da 3.a
vara civel o commercial, julgou por ssu-
tença a desistência apresentada por Ed-
inundo Machado na acção executiva que
moveu a Roberto Pake,

Segunda vara — O sr. dr. Martins de
Menezes, Juiz rte direito da 2.n vara cl-
ve! e commercial, proferiu liontem, entre
outras, ps seguintes decisões:

Julgando por sentença a desistência
apresentada na acção ordinária em qii«.
contendem João Raposo de Mello, presl-
dente da Sociedade União dos Vaquoiros,
e Joaquim Nunes da Costa e outros;

julgando por sentença subsistente a pe-
nhora feila no executivo hyiiothocurio en-
tre partes Guilherme Befanti e Luiz Bet-
talle e sua mulher ;

mandando procestar o pedido de con-
cordata preventiva por parte do nego*
clante Antônio Sadocco.

Juizo Federal
l.o offlcio—Escrivão, sr. João B. Dan-

tas).
A requerlmonto de d. Fanny Marx, nos

autoB da execução hypothecarla que move
a d. Antonla SoareB de Queiroz e outros,
fol expedido edital de contra-protesto
para interesses de terceiro.

 A Companhia Luz Stoarica appel-
lou para o Bupremo Tribunal Federal da
sontença que julgou improcedente a ac-
ção summaria movida A Companhia Fa-
brlcas Pamplonas,

Art. i.o — Os fechos dos terrenos situa-
dos ãs ruas Cuiuby, Bartira, João Rama-
lho, Homem de Mello, Itapicuru', Turiuu-
su', entro Cardoso do Almeida o Pinto
Gonçalves, Monte Alegre, Dr. Godoy,
Franco da Rocha, Minerva e Pinto Oon-
çalves; entro as ruas Caiuby e Turiassn',
é Sarapuhy, no bairro das Perdizes, serão
construídos em sebes vivas, do accõrdo
com o typo estabelecido nas seguintes re-
gras;

Paragraplio l.o — Terão lm,20 de al-
tura,

Pnragrapho 2.0 — Serão constituídos
eom postes de peroba, serrados e plxados
ou oleados, il. Om,OliXOm.Oú do grossura e
enterrados 110 alinhamento da via publica
até 0m,50, 110 mini mo, de 2 em 2 me-
tros.

Paragrapho S.o — Nos postes serão pre-
gados seis fios corridos de arame, guar-
dando, entre si, os «iuatro primeiros a con-
tar dc baixo n distancia de 0,ml5 e os dois
últimos a. distancia de 0m,20,

Paragrapho 4.o — Nesse alinhamento,
do lado interno do terreno, serão planta-
das, ft, distancia, máxima de 0m,60, uma
das outras, trepadeiras, embora de espe-
cies diversas, contanto que sejam de fácil
desenvolvimento c formem tronco resis-
tente, de modo a, com pédu, se transfor-
marom, ao cabo do pouco tempo, em ve-
dação compacta o perfeita.

Art. 8.0 — Os proprietários desses fe-
chds deverão, sempre quo fOr necessário,
substituir os postes estragados, os fios de
arame quebrados e as plantas mortas, con-
servando-as, emflm, em perfeito estado:

Art. 4.o — Os terrenos situados nas
ruas mencionadas no artigo l.o, terceiro
perímetro, que se conservarem em aberto,
pagarão 5?000 por metro linear de frente.

Paragrapho l.o -— Os que tiverem cerca
de arame ou madeira, pagarão 3*5000 por
metro linear de frente.

Paragrapho 2.o — Os que Ja tiverem
fechos, construídos de accõrdo com os ty-
pos estabelecidos em leis oü actos, serão
tolerados.

Paragraplio 3.0 — Os fechos, construi-
doa contra as disposições legaes ou regu-
lamentares, serão substituídos dentro do
prazo que lhes íflr marcado.

CAPITULO II

Dos passeio»

Art. 5.0 — Os passeios, naa ruas a que
ae refere o artigo l.o, terüo a largura e
decllvidade determinadas no artigo 52, do
Acto n. 709, de 14 de Julho de 1915, o ae-
r5o divididos em duas partes eguaes.

Paragrapho l.o — A parto externa, ao

longo dns guias,
rlzada.

Paragrapho 2.o
feita com botltmo.

Parngrapho .'l.o — O betiimc 11 quo so
refere o paragraplio 2.0, consiste na pa-
vlmentaçfio do passeio com terra batida,
bom socada, plxada e revestida dc pé do
podru.

Art. 6.0 — Na parte gramada, n quo
so refere o paragrapho l.o do artigo an-
toeedonto, haverá uma parlo do botumo
para entrada nos prédios ou terrenos, com
a largura de lm,50.

Art. 7.o — »V plantação das arvores se-
rfl, feita pela administração dos Jardins.

Parngraplio l.o — A Prefeitura forno-
cora gratuitamente ns arvores. Tanto
quanto possível) chüil nm tora, uma c.sp<'<'io
differonle.

Pnragrapho 2.0 — Plantadas as arvores,
os proprietários farão logo os grama-
dos,

Art. 8.0 — Os proprietários do prédios
o torrenos situados és ruas de que trata
o artigo l.o desse Aoto, sao obrigados a
construir, reconstruir e conservar os pas-
seios, defronto do suas propriedades, logo
que tenham sido assentadas guias, na fórr "ú
ma determinada 110 artigo 'i.o. (Art, 50,
do Acto n. 7i;:i,'de 1915).

Art. (i.u — Assentadas as guias, serão
notificados por edital os proprietários dos
prédios servidos por ellas, para, 110 prazo
de 00 dias, improrogavels, contados du pu-
bllca.ção do odital, cOnstrulrom 011 seus
passeios, (Ari. 57, do aoto n. 769, de
1915).

Art. 10 — Logo quo esteja terminado o
assentamento do guias cm uma viu publl-
ca, a Dlrectoria do Obras o Viação fora
Immodiata commünicação A Directoria
Geral, afim rte que a Directorla do Policio
e Hygionó faça o edital a quo se refero o
art. 9,n.

Paragrapho l.o — Nesse edital so Indl-
cara sempre a qualidade do passeio a con-
strulr.

Parngrapho 2.0 — Si os passeios não fo-
rem feitos nos prazos marcados, a Dlrecto-
ria Geral farft Immediata cnmmunlcaçiio
ao Thesouro, para serem cobrados os im-
postos. (Art. 59 e seus paragrapho.", (io
Acto 11. 769, do 1915).

Art. 11 — Os proprietários, quando con*
strulrem os passeios, se sujeitarão A flsca-
lizaçào municipal e fis prescrlpçdes da
Prefeitura, relativas ao material que
devora ser empregado o a tudo mais que
seja julgado indispensável A iinlidez e A
boa esthetlca dos passeios. (Art. 00, do
60, ilo Acto n. 769, de 1015).

Paragrapho l.o — Para oa effcilos des-
fe artigo, o construcl.nr dos passeios darfi
aviso ft Directorla de Obras o Vlação, com
antecedência de 24 horas, afim de que se-
jam examinados o acceitos os materiaes
a empregar. (Paragrapho l.o, art. 60, du
Acto 11. 769, de 1915).

Parngrapho 2.o — Em caso de. dosobe-
dlenola, o passeio serfi destruído o fica-
rã, devido o Imposto, como sl não tivesse
sido feito o passeio. (Paragrapho 4.o, art.
60, do Acto li. 769, de 1915).

Á^t; 12 — O Imposto referido no para-
graphn 2.o do artigo antecedente, como
nos demais artigos desto capitulo, é o do
artigo l.o da lei n. 1581, do 22 de agosto
de 1912, que. creou a taxa de 20 réis dia-
rios poi- metro linear dc guias assentadas
nas proximidades dos prédios, nas ruas
e praças, cmquanto não forem feitos os
passeios. (Art. 61 do Acto n. 769, de
1915).

Art. 13 — Os proprietários que liou-
verem feito os passeios darão disso com-
municação A Prefeitura, que, nem demo-
ra, mandara . verificar a veracidade da
commünicação, canoellar o imposto o fa-
zer a restituição da Importância corres-
pondente aos dias que faltarem para
completar o anno, (Art. 62, do Acto ri.
709, do 1915).

Paragrapho l.o — O imposto deixara
do ser devido, desdo o dia em que ficar
concuido o passeio. (Paragrapho l.o, art.
62, do Acto 11. 769, (lo 1915).

Paragrapho 2.0 — O Imposto serã co-
brado desdo o dia da publicação do edi-
tal, sl dentro do prazo de 60 dias não es-
tiverem feitos os passeios. (Paragrapho
2.0, art. 62, do Aoto n. 709, da 1915).

Art. 14 — A coinmiinicação a que se
refere o artigo antecedente, serã feita ao
Dlrector do Obras e Vlação, que a fará
verificar, communlcando o resultado dl-
reetamente ao inspector do Thesouro, pa-
ra ou effeito» íiscats. (Art. 63, do Acto
n. 709, do 1915).

Paragraplio l.o — Si os passeios esti-
verem de accõrdo com as presorlpçõés
munlcipaes, depois rte despachado pelo |
Prefeito, seré feito o cancellamento do
Imposto e restituida a parte do imposto
a que tiver direito o proprietário. (Para-
grapho l.o, art. 03, do Acto 11. 709, de
1915).

Pnragrapho 2.0 — Si nuo tiver sido
feito o passeio ou si não tiver sido feito
do accôroTo eom as prescripfiõcs munlcl-
paes, o Thesouro fará a respectiva co-
branca, como determinam as leis fiBCaea.
(Paragrapho 2.o, art. 03, do Acto n. 7 69,
de 1915).

Ari. 15 — Os proprietários suo obriga-
dos a manter os seus passeios em bom es-
tado de conservação, sob pena de Incorro-
rem 110 imposto de que trata a lei n.
1581, do 22 do agosto de 1912, artigo l.o.
desdo o dia da notificação por edital, si
dentro do prazo de 15 dias não forem fei-
tos os reparos. (Ari. 65, do Acto n. 769,
do 1915).

Paragrapho l.o — A notificação por
edital será feita na Directoria Geral, pe-
la Directoria de Policia e Hyglene, mon-
Bloiiando-EO o numero de metros lineares
a reparar, o nome do proprietário, nome
da rua e numero da propriedade, sempre
que, pela fiscalização ou por outra qual-
quer fôrma, tenha conhecimento do mau
estado dos passeios. (Parngrapho l.o, art.
65, do Acto 11. 769, de 1915).

Paragrapho 2.o — Si os passeios não
forem reparados, se procedera da mesma
fôrma que em relação aos passeios não
construídos. (Paragrapho 2.0, art. 65, iio
Acto ilí 769, de 1915).

Art. 16 — Deante das portas-oocbeiras,
a pavimentação serã feita dc granlto ap-
parelhado, podendo as guias ser chanlYa-
das. (Paragrapho 2.0, art. 53, do Acto
n. 769, do 1915).

Art. 17 — São prohlbldos degraus noa
passeios, salvo quando a modificação do
nivelamento da rua, pela Prefeitura, não
permitta fazer a concordância por meio
de rampas, cuja deelividarte não exceda
de 20 0|0. (Ari. 54, do Acto n. 769, dc
1915),

Art. 18 — »\s canalizações para escoa-
mento «Ias águas pluvines e outras pas-
sarão sob os passeios. (Art. 55, do Acto
n. 769, de 1915).

Art. 19 — Oh passeios que Já se neha-
rem construídos nas runs mencionadas no
arligo l.o, de accõrdo com os typos an-
terlormente adoptados pela Prefeitura,
são tolerados.

Art. 20 — A infracção de qualquer das
disposições deste Acto, a que não esteja
coinmlnada pena, sujeita o Infraelor fi
pena dc 20$000 de multa na primeira vez
e do dobro nas outras. (Lei ri. 189, de 12
do dezembro de 1895, art. 27.).

Prefeitura do Município de S. Paulo,
18 de agosto de 1910, 363.0 da fundação
de S. Paulo.

O Prefeito,
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Enfie os muitos FINOS exemplares dc TAPETES
ORIENTAIS nesta exposição, as qualidades

seguintes são de interesse especial:
N 10008

Um tapete das índias (lo typo Galcutta, 3.75-X 2.8?) m. -
Cores : Fundo, greimt com burra ir/.nl escuro, padrão oriental

Preço: __®$í$ por 700$
N. 10179

Tapete antigo de MESHED (Pérsia). Estes tapetes são
já bastante raros e devido a f_uerr:i nüo será, possível obter
mnis por muito tempo - Cores delicadas, com dese.nlio elaborado
3.50 X 2..r)fi Preço: _iüB©íí$ por ti
N, 10470

Tapete ESKISHERH, muito íelpudo, próprio pira IlALL
ou SALA - Cores e desenhos riquíssimos.
Tamanho 2.10X2.95 Preço.:';1_Ò*Ótt$ p©r 9©0$

N, 10090
Diversos tapetes da índia Central em tamanho

2.10X1.20 m. mais ou menos)
eom padrões orientaes

Preço: 180$ por 160$
N. 10451

Um sortimento de tapetes feitos á mão nas VILAYETES
DAS JIDULAYA8, muito molles - Cores, vermelho com
padrão azul:

1.80Xl..r5 . , . -. 95$ por 80$
1.50 X 86. ... 80«? por.

liindos vermelho ou creme

70$

Durante a exposição todos os tapetes soffrem um abati-
mento de 10 até 21) o[o abaixo dos preços de costume.

Caixa
mi

M Quinze i« Kcrabvo, 26
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Wiislilnglon I»ula P. de Sousa.
O Director Geral,

Arnaldo Cintra.
.Atilurizou-ae a deBpesa de 62E$000,

eom o soi-vl«*o de reconstrucijilo daa eer-
cas do mercado de Pinheiros.

 Requerimentos despachados:
De Dlniz Prado de Azambuja, pedindo

ferias; Francisco Manuel duerra, José
de Aguiar, pedindo licença — Sim em
termos;

de A. Porlan e Brandlni, sobr« altera-
çAo de chaminé — Como requer;

de Ollvlo Fernandes, pedindo férias;
Oscar Girardelll, Ucnrlqueta Maria Con-
ceifiHo, Romulo Fanoli, pedindo releva-
mento de multa — Blm;

do Manuel Sabater, pedindo féiiaí —
Sim, nos termos da Informaçüo;

de Ângelo Boanazza, sobre construcgfto
de uma cozinha no predio n. 2, da rua
Guaicuru' — Indeterido, k vlata dos arts.
52 . Cl) do Acto 84.;

de Fellsberto Ranzlnl, «obre construo-
«fio de dois prédios na rua Scllpl&o,77, tln-
ta — Indeferido, a vista dos arts, 9, 77,

Rtiragrapho l.o, 1)5 o Ii6 do Acto 819 c do
arts. 5-1 rto Acto 709;

de Maria Chrlstlna Gonçalves Buono,
Jos.'- Kiiliclir-i o Irrniio, Ernesto Grazlano
e Magdalena Campi; pedindo apprnva-
«jão do plantas — A* directoria dc Obras
e VIncao uara os devidos fins.

As turmas da Directorla de Obras
o Vlasao, paru o dia 19 do corrente mez,
foram assim distribuídas:

Turma de culcotciros:
Rua da .Mouca. 0 calcetciros, 5 serven-

tes o 1 carroça, reposição de calçamento.
Rua Cruz Branca. 5 caleeteiros, 5 ser-

«/entes o 1 carroça, reposição de calça-
minto.

P.ua 7 de Abril. 5 caleeteiros, 5 serven-
tes o 1 carroça, reposição do calçamento,

Rua do Arouchc. 5 caleeteiros, 4 Ber-
ventes u 1 carroça, reposição de calça.-
mento,

Rua D. de Moraes, 5 caleeteiros, 4 ser-
ventes e 1 carroça, reposição do calça-
mento.

Rua da Consolação, 5 caleeteiros, 4 ser-
ventes e 1 carroça, reposição de calça-
monto.

Rua Conselheiro Nebias, 7 caleeteiros.
7 serventes e 2 carroças, reposição de eal-
ç-imonti».

Diversas ruas, 3 caleeteiros, 4 serventes
e 2 carroças, ligações de água e gaz.

Porto Cniiliidí, 2 serventes, guardas.
(Turma de trabalhadores:
Alraoxarlfado, 2 operários, guarda e ar-

rumação de materiaes.
Centro da cidade, 7 operai-los n 2 carro-

cas, reposição de calçamentos ospeclaes.
Rua. Duilio, 1 feitor, 6 operários o 1

carroça, regularização.
Rua II. de Figueiredo, 1 feitor, 11 ope-

ralos e 4 carroças, regularização.
Rua Manuel Nobrega, 1 feitor, 9 opera-

rios e 4 carroças, regularização.
Rua Monte Alegre, 1 feitor, 9 operários

e 5 carroças, regularização.
Turma do macadam:
Rua Arihanguéra, 2 feitores, 12 opera-

rios o 4 carroças, recomposição de mae-
adam.

Diversas ruas, 1 feitor, 4 operários o 1
carroça, ligações de água e gaz.

—— Acham-se approvadas na Dlrooto-
ria de Obras e Vlação as seguintes piau-
tas:

De Antônio Vito, para construir uma
casa, á rua D. Carlota Ribeiro, n. 13;

de Antônio Pereira Marques, para au-
gmentar um predio, ft rua Felix Gullhem.
n. 227;

do d. Alice de Noronha Torrezão Gui-
vão, para construir um muro, .1 rua Albu-
quorque Dlns, Junto ao n. 184;

de Francisco Gomes da Silva Jnnlor,
para construir tres prédios, ft rua Blguft,
ns. 37, 39 e 41;

de Francisco Augusto de Azevedo, para
construir um muro, ft rua Sciiver.o, n. 28;

de Francisco Glordano, para construir
tres burracOes, fi rua Plratlnlnga, n. 21;

de d. Julla Ohrlstlanlni, para construir
tres prédios, a rua General Osório, ns.
48, .0 e 52;

úe Nlcolau dos Santos, para construir
um terraço, ft rua Conselheiro Ramalho,
esquina da rua Ricardo Baptlsta;

de R. Panzoldo c Comp., para con-
30

Rego, Antônio de Barros Barreto, Anto-
nlo Russo, Antônio Baptista da Costa,
Aiidn' Potcstato, Ângelo Duro, Antenor de
Camargo, AndrC- Potestato, Carlos Taça-
telli, Còstabllle Galdleri, Carlos de An-
drado, Companhia Iniciadora Predial (3),
Domingos Plahtullq, Domingos Pisani (2),
Donu-nico Consollnl, dr. Estanlslau do
funaral Campos, Francisco Nicola, Joa-
nulm de Azevedo, Luiz Galdleri (2), d.
Maria Stella, Masslrlol Rlcco, Mariano
Pamplona Sobrinho, Nicola Mosslni, Nl-
cola Simioni o Fantale&o Gatto.

RDUSTRIA
1IERCI0

Café
JUNDIAHY, 18,
Durante o dia de bojo foram recebidas

¦10 G5S saccas de café, sendo com destino
a S. Paulo 3.29. e 37.3(32 para Santoa.

S. PA1XO. 18.
Caf; «aldeado hoje, até melo-dla, para

Santos, 48.229 saccas, sendo*.

Recebidas dc Judlaliy (Pau*
lista) x

Recebidas da Bragantina . .
Recebidas da Sorocabana . .
Recebidas do Pary ....»;
Recebidas do Braz
Recebidas da Barra Funda .

Saccaa

35.913
93 8

8.432
2.3SS

555

SANTOS, 18.
As vcmlas .ie lioje fornm reduzidas.
Morcado calmo.
Nas vendas realizadas regulou o prefio.

tle C$700 paru i> typo 4.
SANTOS, 18.

Saccas
48.830,

763.368
2.010.272.

Btrulr um barracão, a rua Plauhy, n. ...
fle Paschoai Splcclati, para construir Desdo 1.0 do rnez

um muro, íi rua Antônio Raposo, n. 87;'"
de Ricardo Puocl, para reformar um

predio, A rua Lino Coutinho, n. S4;
de Sylvio Masl, para construir um pro-

dio, fi rua Lins de Vasconcellos. n. 117.
.. Devem comparecer na mesma DI-

rcotorla, para esclarecimentos, os srs.:
Antônio Btiller, Antônio Francisco do

Filtradas :¦ •¦
Desde l.o do mez
Idem desde l.o do Julho .
Existência hojo om primeira

e segunda mãos ......
Média • :•
Despachadas
Idem desde l.o do mez . .
Idem desde l.o de julho . .
Embarcadas :•¦ •
Idem desde l.o do mez . ,
Idem desdo l.o de julho . >
Passagens de hoje .....
Idem, desde l.o do mez . . .
ldcm, desde l.o de julho . ..

Sahldas*. .... no
Para Europa • :•; „„,"
Argentina
Estados Unidos . ...... .
Por cabotagem ......
Para o Chile  :•
Para o Uruguay
Em egual data do anno

passado:
Entradas

1.640.799.
42.408

8.611'
510.23S

1.230.102
25.678

519.778
1.194.485

48.229-,
767.315

2.027.73»;

9.945
337.38»

2.127|

730

Desde l.o de julho . . .
Existência em primeira

segunda mEos
Média ........ ... ..
Vendas ;•: >:
Base . . .. . ..• :,: ... W •'
Despachadas .......
Embarcadas*.,.'... a: j> s.¦>:¦'

46..6f:
1.078.276,
2,3U(i.362

1.688.0911
59.90»
45.740;

4*200
67.778

. 44,271,
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SANTOS, 18.

**-Uí.'ri-i.'iir.to dc oaf6 na Companhia Con-
(trai de Armazéns Geraes, no dia 18:

Saccas
jEitlsLencla no dia 17 .- ,. . 130.802"Entradas hoje . . . -.- -.- ;, li.020

ÍTotnl . 135.322

Bahidiis hoje . . -.-. .; -,: ,. .- 1.820
Rtoclc bojo . . -.- x x :t ••- ¦•• 183.502

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

SANTOS, 18
Cotações do fechamento da Caixa do

Liquidação, fornecidas íis 17 horas:
Comp. Vcnd."Agosto ...... . ;,: -. 6$650 G$700

Setombro . :. . . x C$650 G$575
Outubro . . . . , C$450 C$476
Novombro ....... C$426 C$450
Dezombro . . ,; -,. -_ C$400 C$423
Janeiro . . . -..- -,: -,- C$400 6$425
v, SANTOS, 18

Telegramma ospeolal do "Correio":
i As cotaçOes do feohamento da Compa-
phla Roglstadora e Caixa de Liquidação
•do Santos, na base do typo 4, foram as
Seguintes:

Comp. Vcnd.
[Agosto . . . .: . :.: v .*650 C$075
Botembro . .»: :.. .: _ .- C$425 C$450
(Outubro . :.. ..: :.: -.: .: C$400 C$425
pozombro .. ... ... :.- ,• C$400 C$425

S. PAULO, 18.

tttoje ¦ y •,•"Anterior ...... ,-
No mesmo período do' 
passado"Entradas 

pela Estrada
• cabana . , -.- -.- _• -.-
{Anterior ...,-.• .
No mesmo período do' 

passado . . -,- -,- -,¦ -,.
f"Total, hojo . i y ,• y
ÍAntorlor .... v •¦
No mesmo período do
K pnssado ...... .

Saccas
,v 35.018
. -.- 35.130

anno
. •¦ 27.893

Soro-
. 12.311

-. -.- 14.807
anno

. .- 11.131

y 48.229
.*.• 40.437

(Foram recebidas hoje, du-
i rante o dia, na estação do

¦ Jundiahy:

jCom destino a S. Paulo . . .-;>Antorlor
;No mesmo período do anno

; passado - >
Com destino a Santos ,- . .
jiAnterior
(No mesmo período do anno

passado ..... >- y .

{Total, hoje ...... .- e .
Anterior ..... .- -.
No mesmo período do anno* passado ..... .- . .

39.024

SaccaB
3.29'J
3.532

C.553
37.302
.'10.082

35.947

40.658
39.014

42.500

MERCADOS EXTRANGEIROS

NOVA YORK, 18.
, Hontem fechou esto mercado estável,
bom baixa do 3 a 5 pontos do fechamento
unterlor.

Colações:1 • Setombro , .: -,- ¦,-. 8,08
Antorlor. , , .! y, 8,71
Dozombro ..; .; y. y 8,74
Anterior. , ii x -»• 8,79

, NOVA YORK, 18.
Hoje abriu este mercado estavol, oom

baixa parcial de 1 ponto,
CotaçOes:

Setembro ,: ,; . . 8,68
Dezembro . . y . 8,73

NOVA YORK, 18.
Na Begunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresontava-se estável, com baixa
de 1 ponto.

CotaçOes:
Setombro y . -.- ;.-. ¦ 8,67
Dozembro .- . . .- 8,73

LONDRES, 18.
Hontem fechou esto mercado estável,

com alta geral do 3 ds., do fechamento
anterior.
CotaçOes: ,*' • '

Setembro . ,- .. ,; 47|3
.Anterior,; y y . .; 47
Março . >• .- y >¦ 50(3
Anterior, ,- .- , -.- 50

HAVRE, 18.
Hontem fochou este mercado calmo,'com os preços inalterados, do fechamonto

anterior.

Cambio
, Hontem esto mercado abriu estável,
«som os estabelecimentos bancários nego-
ciando os sous saques na baso de 12

i'9|l" d.
I Pelas 14 horas, o mercado onfraquo-
cou, passando a ser feito o fornecimento
do cnmbiaos na baso do 12 17|32 d., che-
Bando alguns bancos por essa oceasião a
recusar negócios acima de 12 1|2 d.

A' ultima hora, o mercado ora susten-
tado, vigorando nos bancos, para saques,
ns taxas do 12 17|32 d. - 12 9|16 d.

Nesta posição, o mercado fechou es*a-
Vol o com pequeno numero de negócios
íoltos no correr do dia.

A' taxa do 12 9|16, a 90 dias de vista,
sobre Londres, quo foi a offlclal do hon-
tem, a libra esterlina vale 19$105, o fran-
co $(10.1 e o marco $724.

A* vista, 12 7*10, a libra esterlina vale
19$297, o franco $671, o marco $734, a
lira $026, cem réis fortes $287 e o dollar
4.055.

CÂMARA SYNDICAL
A Câmara Syndlcal dos Corretores affl-

_ou hontem a scgulnto tabeliã:
90 d-v, A' vista

Londres . >: -. -,- ... 12 D|1C 12 7|16
Paris . . y :>. ,. 603 C71
Hamburgo . ¦,'• -,- , 724 734
Italia !',;., 025
Portugal. ... .;<.-, —1 287
Nova York , ¦•• .- -. —1 4$05G

Extremos:
Contra banqueiros. . 12 17|32 12 19|32
Contra caixa matriz. 12 17[32 12 19)32

Em egual data do
anno passado:

Contra banqueiros. ,- 12 511.0 12 7|10
Contra caixa matriz, 12 3|8 12 7|10

SANTOS
GAMARA SYNDICAL

F Curso offlclal de cambio e moeda me-
lalllca affixado hontem pela Câmara Syn-
_!cal dos Corretores:
j 90 d-v. A' vista
Londros . ¦_ -.- .... 12 9|10 12 7|1C"Paris ... x . . . -. 680 C00
Hamburgo ..... 730 740
Italia . . -,- -, ... —t (j32
Portugal  292
Hespanha ..... 837
Nova York ..... 4-.120
Argentina .-..,, __ 1$770
Soberanos  19$300

BANCO DO BRASIL
Vales onro

^ Taxa cambial para pagamonto de direi-
tos em ouro, na Alfândega, 12 35|64.^ Aglo: 2$152 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
IondV_. 

A° •"c•'00¦n'- ''*• »¦*«*»» d» morondo úc

üam do ilosconto ilo flan-I co ilu Inulntorra
Unia ilo desconto do Dan.

00 da Françi». . . ,Tnxn "o desconto tio Han.co da Allom.inlia . .aaxu ilo ilo.iconlo no mor.cado ilo l.onnrcs 3 me.
z°n ...... .

OAMnlO.!
Novn-Yorlt sobro l.ondros,

il vista, por IA. . .
Hova-York sobro Londres,

a 10 ilpr por IA. . .Usbon nobro l.onilros A vil-
Ia, por mil réis . , .

Paris sohro l.onilros *, ris.
ta, por IA. ....•Clonòra sobro l,ondtu,il vis-

; ta, por IA. ....
Madrld sobro Londres a

| vlstn, por IA. . . .
Paris sobre llnlin, á visto,

• por 100 liras ....
jPnrls sobro llespanlia, a

vlstn, por 000 posolas .Ifíova-Yorlr sobro Berlim, il
. vista, por 4 maroos. _•

Hontom Antorloi

6 0(0 o 0|0

6 0|0 6 0|0

» 0|0 6 0|0

Títulos brasileiros em Londres
Iiontem Antorlor

Apolicos Foiloruos, 1889
4 (l|i| 60 00

Kedornos 18M, 6 t.'|0... 70 70
Fiindiiig, Mi|(i 81 01
Fiimlin», 1014 IU li* 81 l-l
l'*linillni*, 1l»0a. li (11 . , 80 88
1 (iiii Oonvcrsíio, íaia . t,t no

0|0 1008 71 71
Silo Paulo, ISS-i .... 8» ll|l 80 3-4
¦Silo Pnulo, I8IIII .... —
süo Pnnlo, 11101 .... —
Silo Pnulo, Itl in, n t|) . Í9 1(4 00 114
lllo iln ,1,'incii.i Mlllllclpllll-

dado r» Oi ~
Dollo Horizonte, I|i0,1, 0 Op 86 85
Leoiiolillnii Itailivnv Uo.

Ltd. Stoclc . 
'. 

. 18 l|"l BB 0\4
llratlllnn '1'raollon 1., „ P.

Llil. .Stoelt Ord. . ". 01 3(4 01 8|<
S. Panlo Itnllvvnv (Jo. I.ld

Ord ,....., 108 108
llrnsll üiillwiiy l.o., I.lld.
Ord 1 9(4 7 8[4

Diimond Colfcii (,'0. I.til.
— l|2 0|i)Onm. Pref. 0 1|4 9.1*4

Uonsolldndos Inglo-os 2 1|1
(Ip, ox-Juros .... CO 1(4 60 1(8

México Noitb IVosIcrnlinll-
wnv Co., Llll. Ord . 4

Bolsa de S. Paulo
OITIUITAS UM 18 DU A_Ò_T.

Vondo- Oompin-
doros iloro-

¦'aanilOH |iul»'lr»N :
Apolicos do l'!atnilo,R.iinn.n sírios,

ox-.liiro» —
Idcm dli ll.ns iSric dc dOO! . —
Idcm, 7.11 il Itn sütlo«. . •
•'lem, 10.11 sórin ....
Idcm, Auxilio Aiirlcoln, 8 oin ,
Idcm. dn Unlilo, fi nio, ox-Juros.

l/cfo-nn
Uamnrii ilo s. 1'iinlo," _o (Vinda-

cio) ......
ulom, l.n cmlssnn. . ,Idcm,, 2.iii>mlss0n.
Idom cmprp-llinn lia 1018 . .
Idom, n ;io illns ....
lOem, empréstimo ila'1011 .
Iilom, 11 30 ,11,,, ....
Uimnru dn Amputo .

„ , Arntnqunrn . .
„ Allbnln .

„ , Aiinriliolls . ,
f, -f Ariin.*> . ¦

„ Avnrí
., nnrl>-

.1 d lt .111 r u . ,
.1 H HotiiralH • 1
,t t nnrri.to**. . • •
•• d rjiniitinns, , »
.*) n í'rii*;oirn , *
„ „ UnlnrA .
.1 „ 1'fliilvn'r'r .
,; ,, íír/ivlnlma • .
.t -t Or-Hivlíii • •

„ (t.-i-ri.-ri.-.-i.
.^nrrn Nnirrn , •
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80.84 80.88

23.65 28.70

n ip .1 jji

606.00 600.00

72.60 7Í.Õ01

ti, Ui
Dçscnlvndii . 
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„ 10. .*¦'. dn Plnlml .
M 1'Vxlnn

., Hlholr/En Mrolfi, px-j.
S..lo-'iiln Itnii Vista
S..ln=,»dn Itio Pnrdo
.lanirclij' • • ¦

S. SiiM-ln' .Plrncloslin." IV1I1..I111 .'* 
Plr:i-''Miiiiir.';,'i ." 

.. f. .ln>* iiii (.'nmpos
,, I'nr|n l''nli/. ,

ülicriilin .
Sln. Piln dor. Quatro" Rllirlriift Ponllo
.lnl-nlirnl'.'il, ,
.l.*irii;nfM*')IÍ** 4 ,

•*¦ 
Iirinr*tonlt.(;i. ¦ •
Iliutir*. . ¦ ¦
lhllliiL'11 

• . .'• „ ll.llllICII . ¦
*' „ rttivonivji . . ,

., (liiiii!illii„iiiilil,or-J,.¦' 
„ Moirv-mlrlni . .
„ T.imolifi . ' •
„ I-oronft . t •
„ ItaraTA . , •

.. Ilnnolis , . .
„ l.nrnpnva. ¦ ,
„ Snlto di* lli . ,
„ Itln Prelo. . ,
„ 

'Pnnnnrallnüa . ,*• 
„ TIctA. . .
„ Taliiliv . ,
„ Piinlnmonlinnfrnha ,
„ Sorlrlnzlnhi»
„ M. ÍTnrlós • . ,
„ S. ('ru7 do Rio Pardo
,, S. Manuel . ,
„ Matlíin . . ,
„ Moeocn . .

- „ S. .Indo da Roonlna
• .Inln'. . . ,
.. M. Podrn . . .

flnncCM
(lommcrclo n Industria. , ,
Unlflo do K. Pnulo . . .I*. Pnnlo, ex-div
ttlflm, n Rfl dtna • ¦
Uom mor p.Ial tio KíiIjuIo do S»

Paulo, eom CO n|i», oi-dlv. .
Idem, n .10 (Ha** , ,

4'oimi.Kililn.
I'nnl|sla, ex-rllvldendo . . ,*
Idcm.n 00 dln. . . , >¦• ,
Moeranii, 6x-divliloudo , ,
Mom. n .io rtlnj. ....
Iiilpladprn Predial . . .
Melhoramentos do S. Pnnlo .
'dom. n no iVum ....'•'«Irada ile Perto Pirrils-PIrapora
Telenlinnien llr.iRnnlInn . .
AntnrcMnft ,
IVIenlionlen de K. Paulo . .
Pílttllstfl do c-*f>*nirní, (*(im ,10 0|0«
CíPTfit ilo Antnrnoví-i*- ,'"Incmnlo.iaplilci 

Urnsllolr». ,nrnslleln» de Melallnrelii . ,
''niniiinelrn A min e P.xgoltos •rriinijíilllldaile . ,
1'niün Mnltin . .
ü. Pnulo MT.arf;:i!n» . . ,¦ÍOvnl 'Chontri' , • ,
1'niiTn dos Pefinadorcs. . ,¦•\ Fíitto Donrn-lo .
I''ercn o Ln? Knrle ile S, Paulo ,
Cia. íliialnnnr.' ¦
Tpfii-.no í.nlior . . • _
R. o Tpfiiilo'*" — (ií-oríddíi . ,
Mae. Hnnlv ...
•'olnho -"nnllsln . ... . .Moirrnnn de Tecidos . . .
l'olnninein Rodnlnlm Crcspl
Orasllolrii de Hcirnros, eom 40 0|0
Uninn Rfittinr ....
Plnelli dambii . ,'f-rfumf*» Dlrtk ....
Pnhrléndnrn de Pnnel . , .
'•Inêmntnir"_plii<in Rrnsllclriv .
Ir.r.lnnldn .
frlerorlflcn Paslorll er-dlv!ilcndo"nnlKln de nrerra" (Int.i
Virrlnnla Piinllsla. . • ¦'"'nn. AnonV< í':i**)i V/inohtcn *
\rmn7rnq (-ífirnoí 1T0 R. Pnulo ,
I.u* e Knrcn ile .Inlui .
f-n-.nrtn Rn film ....
MolhoTÃmon. »ln PofiosdoCnldas
l.llncrranliln Hnrlmnnn. . ¦*••. Pnuln.fínvnx ».'.."_"|nbrll Pnullslnnn. .
'Vnirrtl df* Arm.Tzon0 (lemes _
Vidraria Knnln Mnrlnn . ,^fun n Í.117 ílf* Moirv-mirim •¦'iiluirli.nn-i Pnnllsln 

.
•ndiislrln" '1'exlls .
I.llh. PnrHimnnn - .
límnresn Hvdro lílirclriea Serra

dn ¦>o**fi . • ' .
l"o5»d.(nro*

\ntnrclír*.i l'nuH**t(n . . •
\rnrnnnnin. in firl • • ••>rnrnntiíirii S '.'» . .
¦\_riin o F-çr, Mnrry
W/mi n Fjrif, **í:i)Tfi
-Iciin e Lui dn Mnr.v-mlrlm ¦

• ini ji e Pt. il.» Illlieirlln Preto .**ir»in o '-'xcntlns do Rnurii •
¦^í-f-rlntrom .Io SViln , ¦ «"nnoo rinlí-o, _
(MiImlçVi lnflu**(rlnl . . ¦»'
f!fiTlii*mo Affiiit (lr.infi:i . •
Pfimnlnõlrn rln Acidi*' (^ FxcrfiHos
IIÃjnpInnin 'PrnrtplTõ. ¦ ¦"*¦ .iFòròn
tíihprcsn Itvilro P.leeliiea Hcrrn

i.fi -^nfiiln.-. 1 ''•"'¦¦', *
'''Ififitrlfin líin í.l.irn . ,
l,u- p Pnren de (liunliuiriicll .
Porca e I.-,iz R. Vnlcnllm . ¦

ne.'ilanlv. . . . ,
I.HI o Pnren de .Inliolleabnl .
I.nr. e Porca de 'I'lel6 . . .
I.tlt e PorCli de Snnta Criie ,ijerldlnnnl Pnnllstn . . .
W fin.tr! oi tln ilo dó ¦"fir.imhn'. ,'¦'rnnennn de Plcclrieldndc. ,
Pnbrll Pnnllslanii. .
Prnilncln- (Milmlcos 1,. Oiiclroí,
'nd. o (. n m m fi ro ln Cmr Tollo ,
Porca o I.iiji de Rlbelrüo Preto .
Vidraria «anln Mnrlnn . .
ferro 

'''smnlfndo Nllo* . ,
1,11- e Porca rto .lundialijr , •
l.anlllclo Knwnrlelt . . ,
•'".slriida, do Perro H. Panlo-doTAi
Socíedado Anonvmn "O Hotado

do H, Pnuio„ ....
Idcm n 00 di?" ....
líleelrlon de Pnbodoiiro . .
Porca o Lui do llhernhlnha .
Hloe.trlon S; Pnulo o lllo . .- -.,'
Sport i! Atlrnoertos . , ¦•¦',
Pahreiidorndo Parafusos . .,.-«
H. Martlnho. . . . 

',
1'olnphonloa do H. Panlo • :.
Pastoril do Aterradlnho . .
lilnmnntairrHphlon llrnsllolm .
Porca o l,nz Norto do li. Paulo
Sanla Rosalla ....
rracçllo, l,nn o Força Melhora-

monlos do Paranapanema ,
Vlacflo ti, Paulo-.Mallo Grosso ,
Parnlivha do Norto . . ,
flfoll.nriimcnloB Pogos de Caldas ,
Mothomnif*iitú3 do ti. Paulo .
Melhora mentos de ParanagaA ,
Melhoramentos rto Puniria. .
Melhoramentos do K. Joilo. ¦"
Nacional de Kstamparla ¦ .
força e Luz do Araiçiiarj» ¦ , ."
Soo. Casa Vnnorilon . . ,i
H. Bernardo Fabril . . ,
Salto Fabril. . . , ,.,'à
Calçado Itoolia . , , 

'"'-,¦'
Pinoltl Gainba . . . 

"-,'
Industrial do üunrulluis • ,
Aprlcola Santa Uarüar» • |íl (IClootiicIdado dt Unuril '«'*IÍL,
Pinhal Fabril . , (•?•¥_
Lllt ii Força de .alui < • ,
Industrial Mog. Ana do Teoldos,'iooldos B. Joflo ... . i

SOÍOl-0
03-1005

?ow
fi'i*ooo
80*000
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oo "(oo
00-'000
711'OO:!
R-.»nno
(!3t000
IS'.'lil!0
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7010(10
801100
50*000

— 80«oot

(lOfOOJ
mifooo —
401000 80.00070(0./

— 90.»otW

MIÕOÜ 76SO0C

CASA BODSMTfl
RUA BOAJISTA, 44

Bombas centrífugas
conjugadas com motores electrico»

para todas as alturas

Costa, Campos & Malta
Valores da Bolsa

Tr;insuoi;õea realizadas hontem na hora
óKlòlal da Bolati:

FUNDOS 1-UBIiICJOS
.00 letrafl da Gamara de S.

Pnulo, empréstimo de
1014, 80$000

tr>0 Intniíi da Gamara de S.
Paulo, omprestlmo de
1014,  89,000

300 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1014, 89$000

2f. letras da Câmara do Sito
Mniiiiel, 75.000

100 lotrfis dn Camnra de São
•Tose* :]--> P.lo Pardo, a . 6GÍB00

CH lotriiK il.i Gamara de Ja-
hn',  74 .500

BANCOS
6 liccSc. do Banco Cuiiiinor-

irio o li.iluutrla do São
Paulo, 471.000

COMPANHIAS
(Ia Companhia

TCstrnda dc

Companhia
listrada do

10 nciíões
Piiujlsta de
Perro, o . . : ¦

10 iiccüos da Companhia
Paulista de Rstrada de
Perro, o . ,.

10 iiegõòs da
Paulista de
Perro, 

II ac.jõps da Companhia.An-
tarctlea Paulista, a . . .

DI.!J1_NTDRES
¦lf) debenturèa da Sociedade

Anonyma "O Estado de S.
Paulo", 

no debentures da Campineira
T. Luz .1 Porca, 

-2 debentures da Campineira
T. Luz c Força, 

840.000

342(000

342$0O0

220*000

7G$500

8SÇ000

85(000

T'1000 «0ÍO00
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1'oíooo

75»ooo
tO'000 4;i'000
80J000 "*S'0C.

801000 OB'000

80T003 721000
«0MOO
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_ 00»tXK!
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480*floo 4nr>*ooo
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78'000 70'OOO

Ml'003 139.0X1

"60'OC. 3.1*000
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B05ÍOO0 1RO*00(
00*000 BníDO!-

«0*000 Í0OÍ0CO

100*0*0
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ooi.00 Z
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_. 2&0J0O0
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_ 840*000

BOOfOOO 22S.»000
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so.jooo

40JÕO"

65ÍÕ00 60.JO00

SOípOO

2201000 108*000

_ 140X00
_ o.W

— 80*00?

88'íiOo 84*000

20MOO0 108"0!»
100*000 85.000

80>000 80*000
011*000 87Í00!'
86itO00 05'000

031000 88*000

801000

SBfO.d
80*000

70JO00 75(500
401000

78(000 74*000
88.100

857OO0 05*01,0
100(000 8,->tO0O

DOfooo
UOjOOO 1201000

88*000
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80*000
40*000
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001000
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VISITEM A

LIOÜIDÍiCÂO ANNUAL
da Casa Franceza do

L. .iüMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

Secção livre
DK. EUNESTO GOÜTiART PENTEADO

Advogado
Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15

S. PAULO

1 * 
*•*¦

DB. SOARES DE PARIA
Advogado

Largo da S0, 15 (salas 1, 2 a 8).

6ÜfflE5 D05 sflirros

Jardim de Académus
À' venda em todas as livrarias e na a_-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço, 3*fooo réis; pelo Correio, 3.500.

Os syimitomas de lomiiri-
gas são bem conhecidos

-. As lom.rigns e a solitária atacam ge-
ralmente ua crianças (ainda quo som por-
iloarom os adultos). Quando alijuem tiver
um appetlto voraz as vezes e llio faltar o
appetlto a occasiòes, sl tiver mau Iiallto,
cór pallida, a bocea aquosa, os narizes
alargados, olrculos llvldos ou pretos ao
redor dos ollios, dllatac;.1o o concentrai;ilo
das meninas, ha indícios seguros do lom-
brigas ou solitária.

O Vormlfugo "TIRO SEGURO" do dr.
II. F. Peory, tomado sogundo as Instruo-
C<3es da circular que envolve os vidros,
faz com que aquelles symptomas dosap-
pareçam, extirpando as lombrlgas do sys-
tema o destruindo o foco onde sc formam
o (lesonvolvom. Nem lia iiil.itÍT do outros
pursnntcs pnra completar a sua ncçiio.

Compre logo um vidro do Vermlfugo"TIRO SEGURO» do dr. H, F. Peory, o
unlco legitimo e fabricado pela AVrlghfs
Tridian Vegetable 1*111 Co., do 372 Pearl
Street, Nova Yorlc, N. Y.

BENTO VIDAL
M___.__._2_____a_A.1s1

LUIZ SILVEIRA

r 1

AUVOCtADOS

4 16-A-Rna da Qnltanda-16-A ?1 Telephono n. 2.628
¦??TTVBTTTTVV**/*}

Prof. A. JDetonrt
GRflPBOIiOGO

Consultado por vultos eminentes do
Brasil o da America do Sul

«« Consulta das 13 ás 17 horas
HUia Araujo n. 10

l'E-_l_l*IIONE, ._-_8

Bolsa de Santos
.¦''.HRTAS

Camiiin
l.nlrns iinrtliiiilftro., m .'> iliii9 .
I,i>lrn« nnrlI-iilnrM, n Kl illm .
I.olrni liniirnrliis li r. iühs .
I.clrni» luincnrln" n Ít0 llin» •

1'rnnnn nuto : (•ÜO.
Apnlloo* I

Krii ti ro* íi mft estorno do lb_. M„
lR.0(l'>.(l(lr'-''-,l

Rslíuln iln S. Pnnlo, B.n nítle
lí»lmln ilo S, 1'nulo, 7.íi 1W0
ICatnilo ilo S. Pnulo, R.r sírrlo
Cnlniln ilo H. Pnnlo. O.s série
Kslailn ijo í*. P(u\lo, 1.0a bíi-Io

Ki-lra-í :
Ciuniim Municipal rt» S. Vlconto
('amam iln S. Pnulo, ompros-

limo ilo IÍII4 ....
Unm.irn ilo S. Paulo, ompros.

limoilo inttl ....
Dolionluros

li*cob_om ilo "-".oiin Iinlo-llinsl.
lolm

1'nnlrnl. Arrtmen" (lornc*. .
•"nnllsln iii* llntiltnçSoi Roono-
micn*i - •

AcçSo.'
Comp. Pnnllstn ilo 'fccolneem
tlomi». Iln.lslnilorn ilo Nnntos
Moinho SnnH.ttn.
Pnslnrll iln lllliclrfln l'lri*«
(.'oninnnlila Pnnllsln ilo Anna-

ÍOIIS (lorof.s ....
('omnnnlilit* Central ilo Arma-

zpnt í.ornfít ....
(lomiinnliin ilo Pnsoa Hnntos .
Cnmiianliln Paulista d» Víns

Porrofis ii Kluviru"-..
Compnnhln MoRynnn ib* Kslra-

iln? ilo Perro e Savõgaçío cx-
(liviilrtjiln ....

Compnnhln Piurllsl • •
(.'ompiinhln Pnullsla ilo Torras

o Colonlunçlto. . . >
llompnnliln Olilnilea o Agrícola
Snnllsln

Compnnhln Snntisln ilo llorila-
ilns

Comiinnliin llnsaccnilorn o Ilo
noflclnilnra itn Cnfô, BO op .

(/'ompnnliln Snnllsln lio Drn.ns
Compniihin Unlilo ilo Trnnspor-

Io» ,¦..¦'»
Clomii» Confltrnotorfl ilo Sautna

1'oi roglslniln li vonda, no llin
l.lhnis
Pruncos 
\1nrrn*i , • • • *
lOsouilo*
Co^oloa • • • • •
l.lrns
Dollar»

Venil. Comp,

12 flití ia W
12 (H15 12 fiiA
1! 0ilH 1» 5|B
12 9|1" 12 5|8

07W)Oi* OBOÍOOO
(175*000 MOIIIM
975*000 flBOtOCO
975*000 06OÍO00

00'000 —

905000 88*000

801000 781000

85*000 8ÍW000
801003 801000

S15Í00I 195Í000

.1000*000 USOOIOOÜ

ÜOQiOM -
17BÍ00D —

816*000 IMl'003

2B3ÍOO0 23G!000

90I0O0 —

100IO.I1 —

120Í00J 80Í000

90*000
17 'lo corronto, doi

57.200-0-0
100.000

600.0

ISoiBfl13nnciitos Hseacs
SANTOS, 10.

lVuooliuiloriu:
líxporlui-ao paullBta . rr 30:213.495
Expediente - -^ . . 107*700
Impostos • 1:7515901
Estampilhas _ . . . . 1:456.300

Total . . .¦ ¦. .

Cnfó dcspaclindo:

Paulista . .. ..: :,-. v

Ronda cm francos:
Paulista

88:520(396

Saccas
,• 8.610

43.064

CEREAES
B._.lli8ii Warraní Gompany, Limited.
Ilccolie ceroaoa cm oonal^unoUo, sobre

eu',*i mercadoria faz ndlniitamento. de dl'
uliclro.
Cs.Ha po¦_._-., SÍ4 - S. Paulo

Braziüan Warrant Company, Ltd.
Uoccflo dn proiluctos do Kstado

Preços oorrontei
Arroz tionollclndo, Airullia do l.a 58 kllos 20*000 a

n\ÜOi.
Dito Idom, Idom, ilo li.a, idom 215 a 2.15.
Oito ldem, Idom, do .1,n Idcm, 181 n **!..
Dito idom, (Jnttoto, do l.a, Idom, 23? ft 24Í.
Dilo Idom, Idcm do 2.a, idom, 181 a 20$.
Dito idcm, idcm, ilo II.ft idom, KI! _ I8f.
Dito Idom, ("nlrern, Idom, 8» a 101.
Dito om cnsca Agulha, hom50 kllos 18!5al'°l>.
Dito ld"m Callotc, Idom, idom, 12(6 a 1819,
AI|;niIllo, 15 kllos, .'01 a 85..
Amondolm, 100 litros, õ?5 ft 7*1.
Assuoar oryslal (10 kllos, .16! a 87*.
ilatalns, 100 litros, 181 ft 101.
Ilorrnolin manualiolra, suporlor, 15 kllos, 95) a 40).
Dita Idom, regular. Idom, 80t ft 85..
Dita Idom. ordinária, Idom, 20) a 16%.
Uiifô inliido, bom, Idom, 8) I» 8!.
Dito Idem, ordinário, Idom, tt ft 71.
Dito escollia, suporlor, Idem, 01 ft 7"< •
Dito Idom, roeular. Idem, 59 a St.
Dito Idom, ordinário, Idom, 41 » 0%. ..*. '.
Feljflo mnlntliilio novo, superior, 100 litros, 016 ft

10'6.
Dito idom, ldem, regular, idom, ldem, 816 ft Ut.Dito Idom. volho suporlor, Idom, Bt a 8J5,
Dito ldem, rogulnr, [dom, 7í a 8».
Dito liliiin, btohado, para vaccas, ldem, 6| » &),
Dito branco, Idom, 1016 a 1116.
Dito manteiga, novo, 1016 a li.*6.
Milho Cattete, iioro, bem secoo, Idom, 1%1 _ í{6,
Dito amarello, bom, ldem, 7*6 a Ul.
Dito iinmroil/to, ldem, Idom, 7)6 a 747»
ltD lininon. Idom, Idom, ¦1.1,6 u Ul.

% Brevemente, para INICIADOS: ?

| 05 ÜER505 AÜRE05 \
»«3 t•*> I

l Pithagoras |
cuidadosa traducção portuguoza, se- ?

Z gnitla do notas explicativas I
Proço .... DÇ000 %

% A' vondii na J

| 
LIVRARIA LEALDADE ?

l 57 - Rua de 8. Bento - 57 xX
???•.•..??•.?... ?????????????4

A' PRAÇA
Aviso

O "Centro Sportlvo", casa do bilhetes
do loterias, sita A travessa do Commer-
cio, n. 10, declara para oa devidos eífei-
tos que os srs. Nllo Cainz8,ns do Mono-
zes e Luiz Mediei deixaram de ser em-
pregados dessa casa.

S. Paulo/;,17—.—91C.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
PAULA PERUOSE

•«"Ha"l'_-AM.ST»)

<"*>.•**; Prailoií da clinica do pror. Hutlaol.do Pari»
CüNSULTOlllO: Kna Direita n. *S, das 8 á»'. — Tolephono n. 5.022.
ítKSIDHN.IA: Avenida Paulista n. U". - Te-

lophono ii. .1.8-11.

"11 llll"
AVISO

As contiis de publicações do
jornal -Correio Paulistano» (levem
ser pagas, no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

<S«19s-*S-ií!fe^>.4_!!_/*J_ I d&AáÜh A&tk A***.
D.

| Escriptorio de advocacia de 2
I Caflos de Campos |

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

Rosldencia: Rua das Palmeiras, 9.
Tolephono, 1.813 - Escrlptorlo: Rua
Josó Bonifácio. 13 - Do 13 ás 16 hs.

Tolephono, 4.500

Ao I
DcHfollHivit, lui ultimas paginas dos

Martjr-s do Clirlslliinlsmo, qnanilo mo
volu A monte o liollo pensamento ilo gran-ilo romancista: — "I.u boiító est uno qua-lltó iircclCHSo".

Conheci que esln qualidade existo nos
corações do povo do S. Paulo, Santos o
Campinas, recclienilo ilo mluluis mãos o
meu slngello opusculo: "Historia tio um
Infeliz o remlnlsceiicliis". Conforme ml-
nha secção livre pulillcuila no "Eslndo
do ti. Paulo", cm .11—12—015, fica á dls-
posição ila Conferência ile S. Vicente de
Paulo da Eírreja ila «oa Morte, nesta eu-
pitnl, tt quantia ilo ••I080.0 ríls, 10 b|o so-
l»ro .001.000 ile meus lucros, quo fiiriun
ilcpoülliiiíiis na (,'iiixn Econômica, cujn
quimliii poderá sei* piociirailii do dia _ de
setembro cm ilonnic.

A terceira edição, aliuln mnls melhora-
dn, rebatendo cm nlí-iimns paginas nsfnlwis doutrinas quo são propagadas pelomundo*, subirá brevemente com 00 nu 100
paRliuis. Desdo Jft so acediam podidos íi
nm Tnbatlii-jucra, n. 90. Preço, 3$000.
10 o!i) de meus lucros serão entregues ft
ÍVuz Vermelha Porttijruexn. Estão cm
pi.pnro pura entrarem no prelo as se-•ruinlos obras: Aurora — Ttomnnce, lau-
veado do miilla religião; Incenso (ver-sos), o T)o Vicio ão Cio, Xovella dó umSanto.

S. Paulo, 16 de agosto do IIMO.
JOAQUIM DE QUEIROZ.

EDITAI,
Cenoorrencla paru arrendamento do ter-

reno situado ft rua Onze dc Agosto,
do antigo quartel do S.o batalhão

De ordom do dr. Eduardo M, Fontes,
procurador fiscal, substituto, o despacho
ilo oxmo, sr. dr. secretario da Fazonda,
fica aberta concorrência publica, peranteesta procuradoria fiscal (edifício do Tho-
Douro do Estado, largo do Palácio), pordez dias, a contar donla data, para arren-
damonto do terreno do propilodado do
Estado, situado íl rua Onzo do Agosto,
aonde estevo o 3,o batalhão da Forca
Publica, mediante as seguintes condizes:

l.a) o arrendamento serft pelo prazo
do um anno, contado da data da esorlptü-
ra do contracto;

2.a) o aluguel mensal serft pagoadeantadaniente atí ao dln, 5 de cada
mez;

3.a) o terreno será rcstituldo no osta-
do om quo A recebido, cornado o limpo;

4.a) o arrendatário não poderft sub-locar o terreno sem prévio consentimento
do governo;

G.a) o aluguel mensal nfto poderft str
Inferior a rs. 200Ç000 e serft garantido o?eu pagamento por flador Idôneo, aceelto
pelo governo;

IU) o arrendatário renuncia qualquerdireito relativo a bomfeltorlas, termina-
do o contracto, e no caso do despojo porfalta do pagnmonto dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Estado, em 19(le agosto de líllO.
O l.o oscrlpturarlo — Tlionmz Dias

IiCltC.

—¦ »

SUOJtKlAKIA DA AG1UÜUL. UHA,
COMMMI-CIO E ORnAB PU- >

I5MOAS
DJroctorln do Viaoilo

Para appllcayílo da tarifa movei na*estradas do terro do concessão estadual,observadas as dlsposIfiCe.-* vlgonte» sobre
a matéria, deverá ser considorado, no
corrente mez, o cambio do 13 (treze) dl-nlielros por mil rtSls.

S, Paulo, l.o tle agosto de 1916.
Tlieophllo Sousa,

Dlrootor,

7

E1MTAT, N. IO
Thosouro Municipal

Do ordem do sr. dr. Inspector do The-souro faço publico, para conliecimonto
dos Interessados, quo no dia 22 do corren-
te, fis trezo horas, ft rua Libero Badarô,
21, so procederá ao sorteio de 210 títulos
do empréstimo municipal, contrahldo de
accôrdo com a lol n. 1.279 de 30 de bo-
tembro do 1909.

Contadorla, 17 de agosto do 1916.
O contador,

Domingos Ferreira.

EDITABS
CÂMARA MUNICIPAJj DE ITAPOLIS

Avlsa-Bo aos portadores do letras daCâmara Municipal do Itapolis que, em 25.
do oorrente, fis duas horas da tarde, serft
realizado, na sido das Loterias do Estado,
o sorteio publico do letras a resgatar no
corrente anno.

S. Pnulo, 10 de agosto de 1916,
O prefeito municipal,

Orestes dn Costn Seno Junior.

FALLE-íCIA DE ADOLPHO SOIIÜARTZ
Aviso

O syndico da falíencia do Adolpho
Scliuartz, abaixo assignado, avisa os cre-
dores e mais Interessados nella, quo estft
A dlspóslçHo dos mesmos para dar Infor-
mações todos us dias úteis, em seu eserl-
litoiio, á rua líl de Novembro, n. 29, sa-
la 7, onde tambem receberá as declara-
çSes de credito a que se refero o art. 82
da lei n. 2.021 de 17 dc dezembro do 1908,
ató ao dia 1 de setembro próximo. Avisa
mais que o Jornal offlclal para os actos
da falíencia ê o "Correio Paulistano",

S. Paulo, 17 de agosto de 1916.
O syndico,

José F. de Carvalho o Mello.

g Sylvio de Campos |
| Praça Antônio Prado n. 13 II
líl Casn Mnrllnlco — — (l.o nndar) _)

mjtmW

Exames no Gymnaslo Jo Estado
O melhor preparo para ot examea par-

collados quo devem ser prestados, em de-••ombro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os de ad-
missfto a qualquer anno gymnaslal, no
anno do 1917, dft-se no Instituto de
Scicrcias e Letras, onde o cxcellente
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratloos do dito Gymnaslo.

Matrioulas todos oo dias, das 7 ft» 10
o das 15 fts 18 horas,

O dlrootor — Inilz Antônio dos Sanlos.
Rua Sonador Queiroz, '.*! — S. Paulo.

- 
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Pertences para automo.eis ||
Accessorios @

Pneumaticos fi
Gazolina *$

Lubrificantes ©
Preços sem competência @
Acceita pedidos do interior, as- ri
sim como recebe encommendas @
:-: :-: para o extrangeiro :-: :-: ^

Tel.ph.ne, 3706 • Caixa, 284'
End. Telegr. «flUTOGERfll*»

| R. Barão de Itapetininga, 17 ]
S. PAULO

wmmmmmmm©

EDITAL
MINISTÉRIO BA fíüERRA — ESTADO

DE S. PAULO
Edital do Convocação parn o alistamento

militar
DISTRICTO DO BRA2, H MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Faz saber aos que
o presento edital lerem ou dello tenham
conhecimento que, nesta data, foram Ins-
(aliados os trabalhos desta Junta e, por-tanto,- convoca a todos os jovens da eda-
de de vinte annos, completos no anno pro-
xlmo passado, e domiciliados neste muni-
clplo, a virem se Inscrever, at6 ao dia 15
de setembro do corrente anno, c bem as-
sim todos aquelles que, tondo 21 annos ou
mais, ainda não estilo Inscrlptos nos re-
glstos militares, como determina o rogu-
lamento para a execução da lei do alista-
mento militar, — de 21 ate 30 annoB de
edade completos.

Convoca, tambem todos os Interessado»
a apresentarem, a bem do sous direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bom orientada da
verdade o dar as informações precisas a
esclarecer o juízo da Junta de Revisão que
tem do apurar este alistamento.

A Junta funcclonarft em todos os dias
utels, na casa n. 836-Q, da avenida Rangel
Postana.

E, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presente edital, por mim feito e
assignado, rubricado pelo presidente, que
nerft affixado junto ao edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tonen-
te Justo Anselmo Bianchi.

S. Paulo, 15 de julho de 1916.
Coronel Constnntino Xavier,

Presidente.

PALLENOIÁ DE ADOLPHO SCIIUARTZ
O flr. Miguel do Godoy Sobrinho, Juiz de""" direito da l.a vara commercial desta

comarca do S. Paulo.
Faz saber nus que o prosonto edital vi-

rem que, por nentonca de hoje, decretou
a falíencia do Adolpho Schuartz, nego-
cinnto ft rua Barão do Itapetininga, 73-A,
a contar de 40 dias anteriores a 16 do cor-
rente. Nomeou syndico o credor José F.
do Carvalho o Mello. Ficam, pois, notlfl-
cados todos 03 credores da falíencia para,
no prazo de 15 dias, apresentarem ao
syndico nomeado a declaração de seus
créditos, acompanhada dos respectivos ti-
tulos. Foi designado o dia 12 do sotembro
p. f., fis 14 horas, no Fórum Cível, ft rua
do Thesouro, 2, para so realizar a assem-
bifa do credores, pelo que são estes con-
vocados a comparecerem, a bem do seus
direitos e Interesses e para os fins Iegaes.
13 para quo chegue ao conhecimento do
todos os interessados, mandou expedir o
presente edital, quo sorft affixado e pu-
Ijlicado, nos termos da lei.

8. Paulo, 17 de agosto do 1916. Eu,'An-
rollano da Silva Arruda, escrivão, o esore-
vi. — Sllguel dc Godoy Sobrinho.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Extlncçno do formigueiro

Sclentiflco ao proprietário do terreno ft
rua Machado do Assis, situado a 17 me-
troa além da rua Ouimarãos Passos, que,
dentro do prazo do cinco dias, a contar
desta data, deve extinguir, de accOr-»
com os arts. l.o, 3.o e 4.o do Acto 192,
de 17 de dezembro de 1904, o formiguei-
ro existente no referido terreno, sob pena
do 10$000 do multa o de ser o serviço
folto pela Trefeltura, por conta do pro-
prlotarlo, com o acerescimo de 20 o|o pelo
trabalho de fiscalização e cobrança, dc-
pois da multa 

"na 
reincidência.

Directoria de Policia e Hyglene, 1G de
agosto de 1910.

O dlrector,
Alberto da Costa.

QUADRO GERAL DOS CREDO*
RES DA MASSA FALLIDA
DE JORGE A. DE SOUSA

Chirographarios
i Schmidt Trost c

Comp  2:2,"'4$20o
Teixeira e Mar-

tins t :oo8$300
S. Costa e Comp.. 2:3251200
Nicola Roberto . 8oo$ooo
Francisco Martho

(D. Elysabcth
Taylor) .... 3:2oo$ooa

Castresc Impara-
to so$ooo

Duarte Seiva »
Comp  2:ooi$_5_

Albino Gonçalves
e Comp. . . 630,^700

S. Paulo, 12 de agosto de 1916.
Miguel de Godoy Sobrinho.

Os syndicos: Albino Gonçalves c
Comp.

PRAÇA
Prefeitura Municipal

Faço publico que o guarda fiscal do
dlstrlcto mandou recolher ao Doposlto
Municipal, sito A rua do Gazomotro, por
Infracção do art. 15 da lei 1.882, um
burrn do pello tordilho, um cavallo d»
pello vermelho, uma besta de pello cam«
brala, uma besta de pello de côr preta,
um burro do pello tordilho negro o duaa
cabras, sendo uma branca o outra pintada,
que serão levados ft praça no dia 23 do cor-
rente, fts 7 1|2 horas, próximo A porta do
Almoxarlfadò Municipal, ft rua 25 do
Março, sl nilo furem retirado? pelos res-
poctlvòs proprietários, pagas as Impor*
landas das multas o das despesas do De-
poslto.

Directoria de Policia e Hyglene, 17 do
agosto de 1916.

O dlrector,
A. Costa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Animaes errantes nas ruas

Faço saber aos Intoressados que, de
accOrdo com os arts. 15 o 16 da lol n.
1882 de 9 do junho de 915, os animaes
que forem encontrados errantes nas vias
publicas da cidade serão apprehendldos
pelo fiscal do dlstrlcto e recolhidos ao
Deposito Municipal, donde só poderão
ser retirados pelos respectivos proprleta-
rios, dentro do prazo de 5 dias, pagas
ns despesas feitas, bem como a importan-
cia da multa do 10$000, que so duplicara
na reincidência.

Directoria de Policia Administrativa e
Hyglone, 8 de agosto de 1916.

O Dlroctor,
Alberto da Costa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Servlgos de caiacão, pinturas, etc, de

casas
De ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu-

bllco que, nos termos do art. 18, para-
grapho único, do Acto 849, de 27 dc ja-
neiro de 1916, não depende do plantas
approvadas, nem do alvarft do licença, a
execução dos serviços de limpeza, cala-
gão, pintura, empapelamento, etc., e pe-
quenas reparações no Interior dos edlfl-
cios, ou no exterior " destes quando rn-
ouados das vias publicas, desde que as re-
parações não alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Devo, porém, a oxeeução de taes sor-
viços ser precedida do communlcação fi
Directoria do* Obras e Viação, sob pena
de muita de 20*1000, ex-vi do art. 201, do
Acto acima mencionado.

São consideradas partes csaenelaes em
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, quo nilo
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios!
2.0 — altura do pé direito;
8.0 — espessura das paredes;
4.o -— superfície dos compartlmentoa;
6.0 — alicerces e cobertura;
6.0 — altura e largura das aberturas;
7.o — acerescimo ou suppressao dc

aberturas;
8.0 — tamanho das saliências.
Directoria de Policia e Hyglene, 18 do

Julho de 191.6..':. ¦
O Dlrector,

/Uborto da ___"•_

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção de passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do acto n. 769, de 14 de junho de 1915,
e dentro do prazo de 60 dias, lmproroga-
veis, a contar de 22 do corrento mez, de-
verão os proprietários de casas o terrenos
construir os necessários passeios até A
largura do 3 metros, na rua Pamplona,
em frente ft alameda Rio Claro, e nesta
até onde foram collocadas aa guias, de-
vendo a pavimentação ser feita com con-
creto de pedregulho, ecm argamassa de
cimento, cylindrado com rolo pleotado,
tendo traços para formar quadros de
0m,50 x0m,50.

No caso de serem construídos oa pas-
selos depois da terminação do prazo aci-
ma referido, deverão os interessados eom-
munlcar Isso â Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communlcação. ser
feito o cancellamento do Imposto de 20
réis diários por metro linear de gulaa
assentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse Imposto não comprehende os pas-
selos construídos dentro do prazo de 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se Bujel-
tarão ft fiscalização municipal e fts pres-
crlpções da Prefeitura relativas ao ma-
loiial que deverft ser empregado e a
ludo o mais que Beja Julgado lndispen-
savel ft solidez e á boa esthetlca dos pas-
selos, devendo para íbso o construetor dar
aviso ft Directoria de Obras, oom ante-
eedencia de 24 horas, afim de que sejam
examinados o acceltos os materlaes a em-
pregar, sob pena de serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o Imposto,
como b1 não tivessem sido construídos. Os
proprietários são obrigados a mantel-os
om bom estado de conservação, sob pena
do pagarem o referido Imposto.

Directoria de Policia e Hyglene, 21 de
iunho de 1916.

O dlrector interino,
José Gonzaca.-

riIIiSOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Directoria da receita

EDITAL N. 15
De ordem do sr. dr, Inspector do Tho-

souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 de agosto do corrente anno, so proce-
derfi nesta Directoria, ft rua Liboro Ba-
daró, n. 98, ft arrecadação a boooa do co-
fro dos Impostos de Industrias e Profls-
sfles correspondentes ao 2.0 semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem sous lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão ão
abatimento do 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0j0, e, finalmente, os que pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0,

Purante o mez do setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento o sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos lm-
postos com a multa addlclonal do 20 0|0.
Dlreotorla da Receita do Thesouro Muni-
clpal Ae S- Paulo, 31 de julho do 1916.

' O Director.
_)_--'_ P, de Azambuja,

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito, faço publico

quo, pelo prazo de 30 dlaa, contados da
presento data, se acha aberta concorron-
cia publica para a apresentação do pro-
jectos de casas proletárias econômicas,
destinadas A habitação de u na 86 faml-
Da.

Versara a concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compre

hendendo dois compartimeritos habita-
veis, dos quaes um servindo slmulta*
noamento de cozinha, refeitório e perma-
nencia diurna e dependências, destinada
a casal sem filhos. Deve a moradia p/o-
jectada-poder -transformar-se facilmoi,: .*,
por acerescimo, em duas outras de cot •
diçCea análogas, mas do tres e quatro
oompartlmentos habitavels, destinada.1!,
respectivamente, a cãsaes com filhos da
um sexo ou de sexos dlffereritos,

b) — As casas projoctadas devem st-
'Isfazer fts prcscripçrícs dos pacaferapl.oa
l.o a 15.o do art. l.o e do art. ll.o da
lol n. 498, de 14 do dezembro do 1900;
quando haja mais de um pavimento, serft
observado o Acto n. 900, de 17 de maio
lo 1916. Poderão os concorrentes apre-
sentar mais de um projecto; deverão an-
nexar a cada um deites o traçado doa lar-
Uns correspondentes fls zonas de recuo
"rvenluaes, bem como o dos jardins lato-
raes ou adjacentes que Julgarem utels ft
:oncepção offereclda.

c) — Dovem os projectos satisfazer ft9
quatro condições seguintes: — hygicne —
commodldade — esthetlca — economia.

d) — Deverão os concorrente? apro-
sentar:

l.o — As plantas, folhas do medição
desorlptlva o orçamento detalhado, como
si se tratasse do contracto para construo*
ção real. Deverão fornecer as indicações
completas e necessárias, relativas aos
accessos, annexos e canalizações que não
fôr possível apresentar. Os preços unlta-
rios adoptados serilo dados em lista â
parte; As plantas serão na escnla de 2
centímetros por metro e representarão,
nelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pavimentos, um efirte
longitudinal, frente principal, lateral o
posterior. As aivennrlas o outros mate-
rl.áes serão indicados com cOreá convon-
clonaes.

2.0 — Um memorial, tratando parti-
onlarmente:

dns materlaes de construcção preconl-
zados;

das canalizações Internas de aprua pota?
vel o servida, da electrlcldado 011 gaz;

do systema de ventilação, bem como da
disposição das janellas e seu modo de
funcclonamento;

das vantagens que pode offereeer o nys*
tema de cobertura escolhido.

0) — Nfto entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários do archltocto;
3.0 — As despesas lpjtaes do approva-

Cão de planta ou oulras do análoga pro-
venienoia.

f) — As plantas serão desenhadas em
papel tela.

g) — E' permlttlda aos concorrentes a
apresentação de qnaesque'.' outros do-
eumentos, alem dos especificados, e que
possam julgar utels ft apreciação de aeus
projectos.

li) — Não serfi permlltido aos concor-
rentes darem-se a conhecer (salvo o oaso
do planos realizados ou em via de exe*.
ctição), a não ser pela seguinte forma: —'¦
os projectos e relatórios serão marcados
nor melo de divisa 011 emblema, repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
com slnete, entregue junto com os do-
comentos o contendo nomo o endereço do
nutor 011 autores dos projectos.

1) — Havérft tres prêmios a serem
conferidos pelo jury que fOr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro de ....|
3:000$000, o segundo de 2:000*000 e O
terceiro do 1:000*000. Estes prêmios SÕ-
mente serão conforldos sl forem apre*
sentados projectos do valor real. Será
concedida-a tal respeito ao jury liberdade,
plena, bem como a do repartir a totall*
dado ou parte da Importância global dos
prêmios, do modo por quo julgar mala
equltatlvo.

j) — Após a decisão ão Jury, serão
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
respondentes aos projectos premiados a
proclamados os nomes dos laureados.

10 — Encerrados os trabalhos do jury,
todos os projectos serão expostos ao pu*
bllco, duranto quinze dias, em local •
hora annuncladòa pela imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl*
relto de reproduzir o Imprimir os proje?
ctos premiados, quo cahlrão por essa
forma no domínio publico.

m) — Finda a exposição, serão postou
fl disposição dos seus autores os proje*
ctos não premiados. Ficarão elles de pro-i
nrledade da Municipalidade, na forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dontro do noventa dias.

n) — O acto de participar no concur-
30 Implica na acceltacão do programma
especificado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dire*
ctorla Geral da Prefeitura, atí fls 17 ho*
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro — ahl rece-
bendo numero de ordem e delles se pas-
sando recibo.

Dlreotorla Oeral da Prefeitura do Mu»
niciplo de S. Paulo, 11 de agosto de 101B, ,
36J.O da fundação de S. Paulo.

.' ,j •-•' ) ^ t q Director Ooral,
v - Anwll'* pintríSi
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de OLIVEIRA JUNIO
 (Sabão em fôrma liquida)

MANCHAS
SARDAS
ESPINHAS
UUGOSIDADKS

CRAVOS
VERMELBIDOES
cosnnnflEs
IRRITAÇÕES

ERIEIRAS
1'ERIRAS
OASPA
PERDA DE CABELLO

DORES
EC/jEMAS
DARTIIROS
GOLPES

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
EKY-.IPItt.AS
INFLAMMAÇÒFS

Sendo em fôrma liduida é de uso commodo e asseiado, serve para o banho para a barba e para os dentes
A9 venda em qualquer pharmacia, barbearias e siertnnuwias

t
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PREPR1TURA DO MUNICÍPIO

PlilÇU

].';u;o publico que os guardas flseaes do
üislricto inundaram recolher ao Deposito
Municipal, sito X rua do f.inzometro, por
InfracçHo do art. 79 do Código do Postu-
ras, 1 bezerra de um anno, oOr preta: 1
cabra branca, 9 vacoas côr preta, 1 cu-

vallo pampa o 1 ogua pangare, que serão
levados X praqu no dia 22 do corrente, ãs

7 l|2 horas, próximo X porta do Almo::a-

rifado Municipal, X ruu 25 tle Março, sl

Iião forem retirados pelos respectivos

proprietários, paga a Importância da mui-
ta e das despesas do Deposito.

Directorla do Policia Administrativa o
1-Iyglone, IS dc acosto de 1910.

O director,
A. Cosia,

PRI.IT.ITUIÍA MUNICIPAL
iConcorrcnclii publica pura apresentação
1 do projectos do casas iirolcini-lits ccn-

nom i cas
Para perfeito c completo conhcctmoii-

io dos interessados, faço saber, de ordem
ilo sr. Prefeito, quu as disposições da lei
n. 498. de 1-1 do dezembro de 1900. a que
se refere a letra "li" do edital de 11 do
corrente, paru apresentação do projectos
para cusus proletárias econômicas, são
ae seguintes:

. Art. l.o.

. Paragrapho 5.o — A firoa mínima de
cada compartimento será. de dez metros
¦quadrados.

Paragrapho ü.o'-- Cada comparllmon-
to terá. peio menos uma porta ou janella
abrindo dlrectamente pnru o exterior ou
para uma íirea, aberta, que devora ter a
miperficie mínima de dez molros quadra-
dou o a dimensão minima dc dois metros
de largo.

Paragrapho 7.0 -— Os muros dc alicor-
ees terão u espessura minima de Om/15
atfi ao nivel do pavimento e Om.üO dahi
para cima.

Paragrapho S.o — A altura mínima
das paredes, contada do nível superior
do pavimento até ao frechal, sorú de tres
metros.

Paragrapho ü.o — O vão mínimo das
portas e das janellas torft a quinta parte
da superfície minima do compartimento.

Paragrapho 10 — O pavimento poderá
ser do madeira, cimentado ou ludrllliail.)
No primeiro caso, ficara pelo monos
Om.üO acima dn superfície do solo, que
devera ser cimentado ou ladrilliado. seu-
do o porão convenientemente ventilado.

P.irasrapho 11 — As paredes internas
serilo rebocadas e caiadas; as externas
poderão ser do juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartlinenl03
poderão não ser forrados.

Pár-ágraplio 13 — As portas, as janel-
las c os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 11 —- Kão havendo plati-
banda, o beirai do telhado tcrS. pclo me-
nos uma saliência de Om.30.

Paragrapho 15 — O terrono em torno
das paredes exteriores será revestido, na
largura minima de um metro do calçada
ão alvenpvia de pedra, de tijolo ou chncn-
tado.

Art. 2.o — Quando forem coiíslruldao
varias casas unidas, as paredes divisórias
lerão a espessura mínima do Ora,20 e irão
uti ao telhado, sendo o.s respectivos ter-
renos separados por meio de muros ou
seioos.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo do ti. Paulo, IS dc agosto de 1910,
3C2.0 da fundação de S. Paulo.

O director geral,
A. Cintra.

l.a PRAÇA
O dr. Miguel dc Godoy Sobrinho, juiz

de direito da l.a vara eivei c com-
morelal desta comarca da capital.

Eus saber aos que o presente edital
virem e o seu conhecimento possa into-
ressar, que o porteiro dos auditórios João
dc Sousa Dias Batalha ou quem suas vo-
res fizer, trará u publico pregão do ven-

t, c arrcmalaeão, cm l.a praga, a quem
ils dfir c maior lanço offerecer. no

9 de setembro, ás 12 horas, na porta'"orum Cível, X rua do Thesouro, n.
• bens penhorados aos herdeiros de

f-. .Uo Nala-le e sua mulher no oxccu»
hypothecario quo lhes move Hono-
Barsotll. a saber: uma casa usso-

tda, A rua Arlstidea Lobo, n. 1, ire-
.ia do Bruz, dosta capital, medindo

..o frente S,00 por 92,00 du frente uos
fundos, com duas portus no pavimento
térreo o Ires janellas no superior, tendo
como dependência um tolhòlro, Confina
de um lado com propriedade de II. Bar-
õotli, por outro com propriedade de
João Saraht e pelos fundos com pessoas
desconhecidas. O referido immovel Irá a
esta l.a praça pelo preço da avaliação,
que fi de 10:000.$000. Para que chegue
uo conhecimento de todos, mandei expe-
dir o presente, que serã afíixado c pu-
blicado nu forma da lei. S. Paulo. IC
de agosto dc 1910. Eu, Aureliano Arru-
da, escrivão, o subscrevi. — Miguel de
Godoy Sobrinho.

PRAÇA

PrcfcKura Municipal
Faço publico que o gii.irda-fiscal do

districto mandou recolher uo Deposilo
Municipal, sito ft rua do Gozoinct.ro, por
infracção do art. 79 do Código do Postu-
ras, um burro de pello côr do dn rato e
um burro do pello rosado, quo serão lc-
vados íl praça no dia. 21 do corrente, ás
7 1|2 horas, próximo A porta dn Almoxa-
rifado Municipal, íl rua 25 de Março, si
não forem retirados pelos respectivos
proprietários, panas as importâncias das
multas e das despesas do Deposito.

Directoria do Policia c Hygieno da
Prefeitura do Município do ti. Paulo, 17
do agosto do 1910.

O director,
A. Costn.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
'Concorrência 

pnra a csoollin das «emas da
cldado

Tendo sido annullada a primeira con-
correncia por despacho do sr, Prefeito,
faço publico, do ordem do s. exc, que,
pelo prazo do 120 dias, contados do ama-
niiã, se acha aborta concorrência publica
liara a escolha das armas da cidade, nos
termos do Aeto n. SG7, dc 10 do feverol-
ro do 1910.

Versara a concorrência:
A) — As armas da cldado de ti. Paulo,

comprchendendo um escudo, com suas cO-
res, met.tes, peças o figuras o também os
ornamentos exteriores, tudo adoptado e
dlspost" do accôrdo com as regras da arte.
heráldica;

B) — essas armas, tanto quanto possl
vel, devem simbolizar os feitos do pos
sadó, desde a fundação da cidade alf: aos
nosso.-i dias, sendo garantida plena llber-
dade do concepção artística aos concor-
rentes;

— os projectos dos concorrentes dc-
vem conter:

— Desenho.'', em duplicata, coloridos,
na escala tle 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, em duplicata, em linhas
e pontos, para ns diversas cores, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
dn 1:50, para as armas apresentadas:

—• memorial explicativo e justifica-
tivo Oa SUO concepção.

Os projectos apresentados ficam per-
teneentlo X Municipalidade.

Os projectos não serão asslgnados pe-
.os autores, mas mareados com um em-
blema, pelo qual possam ser identificado.*:

Os projectos, devidamente fechados o
lacrados, serão recebidos na Directorla
Cerni da Prefeitura, atfi ás 5 lioras da
tardo do ultimo dia da concorrência, 18
de dezembro próximo futuro, abi recebeu--
do numero dc ordem, c delles se passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia seguinto — 19 do dezembro — serão
piiblir.imento abertas todas as propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serilo
excluídos do concurso os projectos que
contiverem erros technlcos ou concepções
monstruosos.

Os proj.ectos accçltos serão expostos om
logar publico, do fácil necesso, durante o
prazo dc 20 dias, findo o qual será, feita
a classificação dos projectos pnra l.o, 2.o
o 3.o logares.

O projecto classificado em l.o logar se-
rX o escolhido para as armas do, cidade de
f*. Paulo, para o uso conveniente.

A acceitação c classificação serão feitas
por' um Jury, composto do cinco mem-
bros, escolhidos c nomeados pclo rrefcl-
to. Da acceitução e classificação dos pro-
Jcetos serão lavradas uctns, asslgnadas
por todos os membros do Jury.

Cano o Jury entenda quo nenhum dos
projectos merece classificação, serfl. aber-
ta nova concorrência, por ãgual prazo.

Haverá um prêmio do 2:0004000, oulro
do 1:000$000 e o ultimo do. 500$000 para
os projectos classificados, respectivíimen-
te, em l.o, 2.o o 3.o logares.

AlCm dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados unia
menção em que constará a classificação,.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A ontrçgií dos pre-
mios será feita a].As a publicação da das-
sifienção dos projectos no jornal officiai
da Prefeitura.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlcipio do ti. Paulo, 17 do axosto de 1Õ1C,
303.o da fundação de S. Paulo.

O Director Ceral,
Arnaldo Cintra.

Avisos Commerciaes
Coiaiiã Central Armazéns Geraos

AssemliBéa Geral Ordinária
Convido os srs. Acciouistas piíra comparecerem á Assembléa Ge-

ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 lioras, na sede social A rua 15 de Novembro, 161,
sobrado, afim dc tomarem conhecimento c resolverem sobre o relatório
e contas referentes ao ultimo exercício c bem como elegerem os
membros do Conselho Fiscal.

Ficam ii disposição dos srs. Accionistas, em nosso Escriptorio, os
documentos a que 

'se 
refere o art. 147 do Decreto n. 434 de 4 dc

julho dc 1891.
Santos, 10 de agosto de 1916.

Conde de Prafces,
'-;.. Presidente,

MUTUA PAULISTA
«UA ALVARES PENTEADO» «0

Fallcclmento
¦l.a SERIE

Convido os associados da 2»a serie, quo
nüo tiverem deposito, a contribuírem com
115000, at6 ao dia 19 Jo corrento, pura
formafiüo do novo pecúlio, pelo faüocl-
mento do associado desta serie, o sr.
JoiKiuim Vaz do Almeida Moraes, de Bo-
tucatü'.

S. Paulo, 5 de agosto do 19K!.
Dr. Alfredo Medeiros,

l.o secretario.

A União Paulista

COMPANHIA PAULISTA
DE ESTIVADAS DE FERRO

No próximo mos. dc setembro, a tarifa
inovei soríi. cobrada cm todas us linhas
desta Companhia X ras-Up do 35 o]o, cor-
respondeu!e X taxa. cambiai de 13 dlniiei-
tos, nos termos dos conlraclns cm vigor,
com cxcepcüo das tdbellas do ceifo, :i-A,
.t-P o 3-C, que continuam a pagar a taxa
'iddicionul dn 15 por cento, correspondeu-
to ao cambio do 17 dinlielros.

Aa tabellM 1. 1-A. 2. 2-A. 4, 4-A o 5
cão isentas da. tarifa movei.

S. Paulo, 1" do agosto de 1910.
Adolplio Augusto Pinto,

Chefe do Escriptorio Central.

PcBisâo ifirasileira
Helií-.iri.i Hibciro communlca aos &ons froicuc/cH quo
liansfcrlu o sou oitnliolucl.iiento pnra um grande
prodio ua centra ila ciilntlc, junto no Irinpi tia Sé, á
tii.i tle Símia TIictozh, üí, ondo continua a íccolmr
l-ospodc3 diários o pensionistas flo me», bom como

, n. Fornecer comida n domicilio 

Rümc. Ifrnnla tio Amlrnilo Fiu-iicireilo»
pnrtclni -liplmiintln pela l'°Ci>líl ilo Pii.irninf.la tlu S
r.-,u!o, or- inferna, da Matoríildailo desta eniiiln'. Al-
Ifdifl a cliatniulof» a quaU|iicr luira. Fípslilçiícla o
consultório: riiií OerfCrnt * sòyio, UÒ, ITuIoplií, ,Vi-V)

ItATOS ilo porcollana branca, do Li-
moRes, duzia 18 ; idom, èhlcnrns pnra

clifl, porcnllnnii, ali., dir/.ia: serviços de
r.lià o café, pnrr.nllana ern mires n So ; idom,
1'uyonco, cm cflros, pnru enfú, 1»"> poças por
llí»; na liquidação do Ilniideirnnlo, run São
João 87.

Catlngueiro royo, Ic^ilimo, sacco de 200
litros, C$000. Cnbello dc negro, .sueco de
200 litros, lCiOOO: .laragua, Ber.mlnnçãq
garantida: puro do cacho, sueco de 200 II-
tros, 7SC00. Podido ao antlKO o afnniado
forncccd-ir .fose" Marcclllno do Asnílins —¦
I.lnba Móp-yana — ERtncilo dc Tlestlnf»n

SOCIEDADE .-iXuXVMA DK
CONCTUUCCAO K PECÚLIO

Súdq: Ittin dc ti. Bento, 11. OH

(Sobrado)
Hcla.;iio das apólices que foram heno-

fieladas no .sorteio realizado cm ir, do
agosto c correspondente ao mez de jullio
ultimo.

Finaes Ca Loteria Federal desse dia,
correspondente nos nossos pecúlios pre-
diacs c prêmios! 7.104, 9.S04, 8.320, 0.229,
0.331, 7.909, 9.120.

PAGAMENTOS INTEGKAES
SKCl.NDA SE'R1E

(tiitrle "A")
lis. 10:000$000, primeiro pecúlio pro-

dial — Um immovel ao menor Appariclo
Catai uno, fülio do sr. Antônio Gatalanoj
possuidor da apólice 11. dc ordem 3.C53 o
do sorteio 7.103 e 7.10 I.

Hs. 2:0009000, segundo pecúlio predial
— Um immovel ao sr. Arcliimcdea Cur-
nelro dc Õllvciru, possuidor da apólice
n. de ordem 4.9U2 o (lc sorteio 9.S03 o
9.804.

lis, 120ÍOOO, terceiro prêmio — Ao sr,
TjUíz Lconidas de Lacerda Leite, possui-
dor da apólice 11. dc ordem 4.100 e de
sorteio S.313 e 8.320.

lis. 120Í000, quarto prêmio — A' apo-
lice 11. dc ordem 3.114 c de sorteio 0.227
c B.22S (decaiiiiln).

Hs. 120$000, quinto prêmio — A' exma.
sra. d. Julia dc Tulcdu Aguiar, possuidora
da apólice 11. dc ordem 4.000, o de sorteio
9.331 c 9.3:12.

Rs. 120$000, sexto prêmio — Senhor!-
ta Maria Rodrigues, possuidora da apoli-
ce n. de ordem 3.905 o dc sorteio 7.909
c 7.910.

Rs. 120$000, sétimo prêmio — Ao sr.
Alfredo DaltCr, possuidor dn apollco n.
de ordem 4.66'! o de Scrtclo 9.125 c
9.120.

A PPAüF.l.IIOS para j.intnr, meia poreel--»*lana, decorados com ouro, louça iu»
¦"Inza, a Ro o loo ono, idem, para ctiA e
café a .-io*, na liquidação dn Bandeirante,
ú rua do S. João 87.

Alujra-so 
uma casx nsBÒbrndada com

dois quartos o cozinlia, lendo ob bai-
xob ns mesmas commndidados 0 podando
servir para uma ofíiein», sita ü rua do
Livra.lip, 71. (Fim da rua das Palmeiras.)

CiniÒAHÁR 
do sranitn branco,inp-lo.:, para-cnfa, duzia !t 0oo o 4"; ídora, para cli,',

a 7', pratos a, 7', terrinn-i ;i ií', bules para
cli A o cafó a i', idem, leiteiras e assuca-
rciros a 2 úoo,: na liouidação do ilandoi-
mnlo. rua do .*?. Jnfio, 87.

«KMENTKS DE (JAIMM. novas, do per-*>?inin!Íção garantida, vondom-se: "Oatin-
pneiro linxo" a »>;3!"»0 o "Jaraírná". «In cn-
clio, a -G50, o kiio, onsancadn, a dinheiro.
Podidos a Maneei Eduardo Forrolra, estn-
cüo dn Jussara.
(SáEKVlrOS para chá o cíifò; turra cotia™ iiiRlezos, íi peças por lü ; louça es»
mal tada para cozinha; fôrmas para. docóso
xmpndas; lalhores. Tudo pulo custo o abai-
00 do custo, na liquidação (lo Bandeirante.
rua do S. João, 87.

antos Maury
Preçlsa-sò falar com esle senhor, com

urgência; para negocio dc seu interesse
das 12 is 1.0 lioras, na rua do ti. Bento, n.
41, procurar o dr. Noguolrá da Sllvn.

Vende-se
uma bloyclolã usada o cm bom estado,
preço barato, rua ('icnoral Osório, n, 135.

© PRESERVATIVO %jm V. ®
fg e>DI7.l»  «$»«(» 21
(-» n"eio «•«>i»r<>3» tiia.M . $."»»1}<> gj
© Ao Boticão Universal %%
t Rna 15 ic Novcmliro

]3rs. Carlos do Moraes Andrade, Pedro
Motta o Elpldlo Velou advogam nd eivei
o no crime. Acc.-itani causas no lnlcrior
do Estado.

Escriptorio: Rua du Quitanda, 20 (Cusa
Micliol), 2.0 andar, sala. n. 1.

ft

AVICULTURA
CHÒOÀblÜínÂS M GP.IADE1I1AS"COUTO"

As mnis iir«i:i!r.'»iI:i.H. Premia I:.*í com ürniulc !*r.c-
min .lc lionrit itn K-cpõsiQÜo 1'iilillaln dir Avlciiltnm',
rm '.'.—7 — ipi. 1'cijiiil |iiospoClÓ1 :¦. ti. t.oiíiln. lillll
Qilluliua liocuviiv.i, 11, 4. rolcpUouOj SIS.

&m£t\ mSm. mék. /*%¦ Am Jh- léA\ At\ t*% -<ft».© Am. A%\ -*%. mtm mttm Am mimm. m^K Àf\m.^

^ A "B _ TSTSWifl!" WBr a Hf» "BI71Í2Í

amÍ$_ VABmUL

4 t*
$f*W *mr" V "^ ,|C *W

ne flMiyi
IBKMÍtíííttJK ÍÍSTEl».*

Umlolo- novos o eriprlclio-0.1 — UànsIrlicçlIO csníeniila — TTcjo.i sem compe.
i-nciri — Acecltnm-so cnciiDiiiiçitiIiu n.nru o interior — Venda uo olijoclos psrii

Dít-se qualquer quantia com garantia
do hypotheca do prédios nesla caiillal e
em Santos.

Juros módicos, condições vantajosas,
Não so acceitnm intermediários.
Trata-se na rua da Quitanda, n. 2 (Casa'

MiehoD, 2.0 untlar. sala 11, 1.

[xternaío Paulista
Rua Yeridlana, 49

nii-cctor: Professor Pedro Wolff
(lurso dc preparatórios para admissão
ás EscõlaB Normaos, Ovmnnsios, Mo-
dieina, 1'ohlneliiiicn, Direito, Phar»
macia, Odoiitolo{»ia, Commorcio, otc.
Aulas diurnas o nocturnas para am»
bos os sexos. A Light fornece passos tio
100 réis uns alumnos desto Kxlcrnato

Externai o Motta
Dirigido pclo dr. Artliur Motta Junlor,

que conta com n colIaboroBÜò dn ollo dis-
llnctns professores, prepara nlumnos pa-
ra os exames dc admissão ús escolas nor»
miic.s c Iodas ns escolas superiores,

Oç prnpriimmus officlaes são rlsorosa-
incnic observados.

HUA ,7\r,liAP.Il*l". 72 — S. PAULO

ecciuih.-,,,., - ciiicciios -¦,teoonwjM.:|{ilia Brigadeiro Tobias,77(oin classo ilo truliiillia.- ilo toincntii E
^ W W lm*. © V V ^m7 W 'W V W ? W$

(luzia; idein,
C10L-OS para r...ips, 28 a¦"forma barri), a fl1; idciii, rom pó a õ;
caliens a 3', fnictoiras a 2Tioo, ostojos
para mosa, tros peças do metal por 4'; na
liqiiiilaçfío do Bandeirante, rua S. João, 87.

CÍASA 
/i venda, porlo da EEeola Normal,'por d0:O0p$QpO nu aliig,-.-so por 800$,

á rua do Aronclio, 7; modonia, luxuosa, 9
comtnodos o íl no porão. Tratar A rua Au*
rorn, 1.*Í7.

Farato completo
Vondo-:;o um, quo c.-sloii 2jO?000, por

1S0í(!00, novo, SC. com qulnzo dias de uso,
em tujo cspa.;o de tempo curou unia :io-
vrâlgla inter-costal, nílo mais apparecen-
do us dores; vendo-so por muita procísiló
de dinliêlro, devido X crise. Para Infor-
mar 6, rua Bonodicto Camargo, n. 15,
Penha';

Nfio coníundam a "A União Paulista"
com as demais sociedades congoiiorcs, pois
d a única que paga INTEGRALMENTE
e que não tem sérios com pagamentos
p. oporeionues.

Já. providcneiúnius todos os pagamen-
tos,

S, Paulo, 10 do agosto de 101C.
,\ I.II.KCTOIUA.

Vendc-so por preço do oceasião; J L:tn-
dnulot, torpatlo, 25 HP., novo, côr verde, 7
loffhrõs, acabamento do todo o luxo, ilin-
minação completa.

Wemer, Hilpert & Comp, - S. Paulo,
rua S. Bento. 10 - Caixa. Ml.

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presenie annuncio, com scu endereço bem leg-vej. recebera

pela volta do correio, a titulo de propaganda c AB.SOI.UTA..IENT1Í. GUA NS, come
BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadatnèhie a maneira de conse
Rtur pelo liypno-magnctismo a Saúde, a Riqueza e a Felicidade;

Este iiliíissimò livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
ouiros as mais cbronicas enfermidades, o vicio da embriague.?, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa, como impor a vontade a otitrcm, come
inspirar o amor. ...

Os pães de familia. 03 commcrciantcSi os cmprcf-a-Jos. os íormados. os militares
ns sacrdoies, emfim, todos os homens, seja qual fòr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, ac.-imr>?.riliado de um scljo para o
porte do precioso livro, ao representame, sr. dr. Marx DorÍ3, rua Paulino Fernandes.
n. 29 — Botafogo, Kio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME ......

HESiDENCfA • ¦• lia • 1>

o fígado
O figado é um dos orgams mais importantes da nossa economia.
Um figado desordenado causa a perda do appetiic, prisão dc ventre,, dores de

cabe*,?, infartação depois de1 comer, perda de energia para o trahallio, physico e men-
tal, perda dc memória, cançaço, paípttação do coração, sonmo desassocegado, urina
carregada, -.-tristeza, etc.

Em seguida aos symptomas mencionados, sobrevém um eslado nervoso que pro-
duz graves resultados, como sejam: bypocondria, perda do poder sexual, etc.

AS PÍLULAS U-NIVERSAES MULIIORADAS DE PERF.STRELLO
têm ent si os agentes mcdicxacs para combater os males acima enumerados.

con»

dc

por

Estas pihihs são compostas dc vegetacs e o seu uso não m-uer resguardo, nem
bocea, nem dc lempo. - CAIXA, 2$5oo.
Remetlc-sc pilo Correio uma caixa por 3$òoo; 6 caixas por i.tf.ooo e 12 caixas
2Õ$o'oo.

J.a PKAÇA
O dr. Miguel dc Godoy Sobrinho, juiz do

direito da l.a vara eivei e commer-
ciai desta comarca da capital.

Fn/. sabor aos que o presente edital vi-
rem e o .seu conhecimento possa lntores-
sar nuo o porteiro dos auditórios João dc
Sousa Dias Batalha, ou .|uem suas vo-
tes fizer, trar.á a publico pregão de ven-
da c arrematasão a quem mais iltr e
maior lanço offerecer, 110 dia 3 do se-
tembro, fis 13 1|2 horas, na porta do Fo-
rum Civel, A rua do Thesouro, n. 2, os
bens penhorados aos herdeiros de Flis-
sato Natalo e .sua mulher no executivo
(tue. lhes movo Pedro Glorgi, a sabor:
Uma cu:-:a, X rua Prudente do Moraes, 23
(ant. 22), freguezia do llraz, desta ca-
pitai, medindo dc Crente íí.00 por 10,00
da frente aos fundos, com tres co.nmo-
dos próprios para negocio e dependência
dc um tclhõlro coberto do r.inco. Conf!-
na pelos lados com propriedades dos
executados e pelos fundos com pessoais
desconhecidas; avaliada por .):000$000.
Uma casa X rua Prudente de Moraes, 30
(antigo 24), freguezia do Braz, desta ca-
pitai, medindo do frente Gm.OO por
lCm,00 dc frente dos fundos com tres
commodo:; próprios para negocio e dc-
pendência do um télhelro coberto do zin-
eo. Coníina, pelos lados com proprieda-
de dos executados o pelos fundos com
pessoas desconhecidas; avaliada por
MrOOOíüOO). Unia casa, X rua Prudente
dc Moraes, n. 32 (ant. 2C), freguezia do
Braz, desta capital, medindo do frente
5,00 por 10,00 da frente nos fundos, com
tres comiviodos c dependência dc um te-
lhciro coberto, do zinco. Confina pelos
lados com os oxecutados c pelos fundos
com pess-as desconhecida':; avaliada
por (4:O00?OOO). Uma casa, d rua Pru-
dente de Moracn. 34 (ant. !Í8), fregue-
íio, do 'JSr.r,:, 

dema capital, medindo dc
frento Cm,00 por ltm.OO da frente aos
fundos, com tres commodos o dependeu-
cia do um tolheiro dc zinco. Confina por
um Udo c»-m os executados, e pelo outro
lado o fundos com pes-soa-i desconheci-
da«, avaliada por (4:000{000). Os refe-
ridos Immoveis Irão a esta l.u praça pc-
loa preço.- daa respectivas avaliações dc
4:0UQ$0UU, 4:UGÜ5uUO, 4:ü00{000
4:ooufü00, no lotai dn 111:0001,000. Paru
quo oh.-guo au conhecimento, mandei
piuuiar o presouto odtlal, quo scri. afllxa-
do e publlc*do na forma da lei. í). Pau-
lo, 16 da «jfonto de 1916. Eu, Aureliano
Arruda, escrivfio, subscrevi. — Miguel dc
Godoy Sobrinho,

fc4*AA«k|A.AA*!*£.Í!***!fe!è**Í!*****'»*'
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,, SANTOS—Flllalj R. S. Frmeluá, 160—'lei. «3D l&
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MARM0RARIA GARRARA
'Fiiinul-tis. K»rcn|iliiiR;OK, cruzcn,

cN(u<unM, c(«.
Preros razoáveis t trabalho garautíão, sob cn-

a.mm&nda — JCnv.am-se desenhos «
„Uendcm*te pedidos do interior

.1. PAULO-Bua 7 tle Abril, '11 e 27-'/cl. U06
KAürOS—Filial, fi. S. '¦Vonc/jco.lK-

Mutua Paulista
" Rua .Alvares Penteado, 30

rALUXlMl-NTO
l.a B 2.a SB'R1ES

Convido os associados .las vfiries su-
pra, aue não tiverem deposito, a contri-
hr.irem com 11Í000 atfi ao dia 28 DO
CORRENTE. 1-ara formação do hovos po-
cullos, pclo fullecimcnto do sr. Josfi To-
bias do Oliveira, oceorrido cm Santa RI-
ta do Passa Quatro. S. Paulo, 14 de ago>
to do 1010.

Dr. Alfredo Medeiros,
l.o secretario.

ESTÃO A' VENDA NAS LIVRARIAS GARRAUX, TEIXEIRA
E ALVES OS ÚLTIMOS EXEMPLARES DAS

VENDE-SE NA èV Oairafa @rarcde
eu - ItlJÁ UliUClUAYÁMA - O©

RiO DB JANEIRO - PerestreSlo & Filho

llpcohom-ío h cnmmlssfin, Knrnnlindo contíi
lio.i, mpiilii c pHRamcnto Iinmoiltnio,

Adeniiln--.ii illnlinlro soln-.! os oonlicciiiion-
Ips, nn sõtriilntn linao c por sacco: Arroz )im-
po, 201; reiiíi.) bom, 10!: milho rjunlqucr .pia-
lidnile, Sf: linl.ilns, fi'000.
Venüir-se (|iinl.|iitT qii.-uiüilnilu .In SIICCIl/lt>

pnra ccrcur", nsstiçar o ciifô — do ai-
íro.lflo 011 nnl.njçem, novos on iianüoi, u
pro ços rnzonvols.

Manilnm-so luoçoá correntes loilns «5scnlnnn»

Alfredo Brasil & Cia.
Rua Conceição, «5G

Garage
Companhia Mecliauica e Importadora

de S. Paulo
Acccita todo o qualquor serviço tio ro-

forma o concerto do automóveis.
Sorviço rnpiilo o f»Krantjflo.
Tom sempro em stoclc automóveis úo tu»

rismo o (ío car^a da reputada marca
"FIAT" o bem nssim totlas ns poças sobro»
coücntes.

Rua 15 de Novembro, 36

BWKMICIflIA
éíifía^lTi mmm.99

%M^â*M,%&
O mais ccoiiiiiiiico nu mcrcailo!
Não precisa FOCO, r.cm apph-

rolho especial para o scu chípío-
go, Não estrada as plantas, o co-
íuo não 6 iiiHnnimavc!, pódc ser
guardado cm qualquer logar sem
perigo do Incêndio.

Um lllro dc formlcldn, mistura-
do com ugun, 6 sufficicnCo pnra
tira metro quadrado do forml-
guciro.

de Nuto Sant'Anna, livros que foram unanimemente applaudidos pela
critica.

Delles disse o notável artista brasileiro Alberto de Oliveira:
"A Nuto Sant'Anna envia Alberto de Oliveira muitos parabéns por

scu livro de versos, que leu com verdadeiro prazer. Ha no poeta de
"Meio-Dia" e "Lua-Nova" uni artista e um pensador, capaz de obras
.primas. — Agosto, 1914."

"Meu caro poeta. — Soube, quando ahi estive, que nie procurou,
e por minha vez fui procural-o, sem que nos pudéssemos vêr. Deve-
haver o genio dos desencontros, para explicar o que se deu, com
grande coiitíariedade minha. Perdi a melhor oceasião dc o conhecer
pessoalmente e sinto-o deveras. O que não se perdeu nem se perderá
nunca é o seu livro Misererc, que dahi trouxe c vim lendo, a ameiii-
zar-mc a viagem. Com vagar, si m'o permiUir esta vida atrapalhada
de cousas vulgares, escreverei sobre seus novos versos. Àdcanto-lhe;
entretanto, a impressão que sobre os outros, os primeiros publicados,
elles representam um grande passo adeante. Desde já posso, pois, dar-
lhe calorosos parabéns. Crcia-mc deveras scu muito admirador — Al-
berto de Oliveira. — 15 — 12 — 1915»"

€ JLRDIÕ GENOL
Êm^AsMÍ/n'mmMy

TjtoiííaAKliitio oovtw
I KlAPfi&blliam-

__ f-jmmm/f^X ' \j)£l£**' *}

todas as

CORAÇÃO
A' venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS

Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO

29 - Sina Onze de Agosto,

THEATRO 8. JOSE'
I'lii3|M'i!N» .Bomc ff.ottrelrn
Tournco Arlisüca dn rainha do

V Bi A i\ S li"» f fi M S S Nl fi-
FATgga gjjRig

HOJE — Habitado, 1!) dc tt^o-ito — HOJIr!
A's 20 3|4

•Progriuninii liilercssanlc
Grandiosa novidade! — Colossal exilo!

OS IIXSTEIUÒS DO TUAXSFOHMIK-tO
Róvoladòs por decorações transparcn-

tes — Neste trabalho, o publico vevü o
systema que adopla FÁTIMA pnra obter
a rapidez cm mudar os «eus vestuários
para as transformações.
Grandiosa novidade

O KSl-üI.llO QUEBHADO
Sclierzo cômico desempenhado por FA-

TIJIA MlllIS, cm companhia de um ar-
tlsta.

Termlnar& o espectaculo com
JJA GKAN VIA

frcijos dus localluatles: Frisas, üD?; ca-
marotos, 20?; cadeiras, 5?; amphltheatro,
üj; balcões, 2>V, ijalcrins numeradas,

1Ç500; f-efaos, l-jOOO

Bilhotea X venua na Charuiarla. ilinii,
a rua 15 do Novembro, n. 58; daa 10 &s
IS horas, e depois na bilheteria do
Theatro,

Theatro APOLLO
Itua D, Josfi de Burros, n, S— EàiPKESA PASCHOAii BEGRETO —

Grando Compiiirulii dlalcllalc dl I'rosa o
Musica "GirfA' 1)1 NAPOTA» ¦

Dirottoro proprietário: Cario Nuiuluta
Amminislratore: Umberto Calo

Kspcctaoulos familiaros
HOJE-r-r Hubbado, 10 do agosto —HOJE

A's 8 S|4 da nollo"rrcmiúre" grãhdò estréa, pela prl»
melra ven em ti. Paulo, do "capolavoro"
cm 2 actos, dc Salvador de Giacomo, re-
presenlado durante 150 noites consecull-
vas no tlieatro Novo, do Nápoles:

N. B. — Esta peca scrfi. representada
Integralmente, como a escreveu o autor.

Seguir-sc-íl a brilhantíssima comedia
em 1 aeto:

TRE MOGI.IE GELOSE
Grandioso neto do variedades, puramente

familiar
Presos populures — Frisus, 16Ç000;

Camarotes, 12?00Õ; Poltronas do l.a,
35000; Poltronas de 2.a, 2$000; Cadeiras,
1?600; Geral, 1$000.

Os bilhetes A venda no Caie Guarany,
daa 10 ás 17 hora';, c depois na bilheteria
do theatro..

THEATRO MUNICIPAL
CouceHSionnrioi WAI/rEK MOVV.l.

Sob a fiscalização úa exma. commissão dlrectora flo Theatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pclo

W-\. LÜCIEfi GÜIT^Y
celebre artista

IO de agonio
ús ÍJL lioras

9.a róeKu «le awMlgiiftitiP»

- hoje:
m*,t*m*mAc*mC**mm<>*m******i PROSRÀMMÀ ».*»»*l"»">*»***^'»***'^'»*'t"»">g

Ita Chance h Mari- servir
•S S-- ilémle FrántjaUe ¦ Mr. i-uclou Guitry Jonirn•í Comodia cm 1 aeto dc Flors o Caillavot ie ii.e du Coionei cmin ^
a»?5?^»?**i5*iP*'?^v-5'5v*v^^*

bilhetes acham-se a veima no Galé Guarany das 10 ás 17 Horas e depois na bilheteria do tlieatro

teu acua
Empresa Soutli American Tour

Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para
- --- a Companhia Lyrica italiana, das 15 ás 17 horas

Segunda-feira
21 de agosto de 1916

UMA ÚNICA CONFERÊNCIA
Pelo eminente orador e

literato belga

lm François Fora)
"CE QUE J'AI VU QUAND
LES ALLEMANDS S0NT

ENIWS
MM MUXELLES"

Amanhã 8.a o ultima rócita do assignatura - i/algioU drama cm i actos, om verso
do M. lidmond HOSTAND — Segunda-feira Despctlida da Companhia. Festa artística
(Jo .Mr. LUCIIÍN GUITKY com a peca em d actos do M, Paul Borprct fl/Emísrc. -—

BilliGtes â venda no Gaíé união (rua
São Bento) tias 10 as 17 noras

Apiilica-sc taiiiliein como IN-
SKCTICIBA, o para esse ílm bas-
ta USl HTHO dc formlcldá mlsiu-
rado cm 100 lltroa de água.

.Fornecemos esto maravilhoso
fofinltdda cm caixas do 2 laias de
8 litros cada uma, ou sojam 10 11-
tros. O formlclda "GALLO" icm
olitldo os mais lirllliantca allcsta-
dos ofliclncs dc diversos núcleos
colonlacs, postos zootoclinleos e
secretarias de Agricultura de todos
os Estados.

Peçam Infor-naçCes aos únicos
(lenesll.'"'!'".!

F. VPVO!V & C.
'" Largo S. licnto, 12

S. PA L' Í.O
Avenida Rio Branco, 18

HIO DF. il.VVK.lHO

gpis Theatro-
Couipanlilu Clncniatograplilcn. Brasileiraj

UOJl.-— Salibado, 10 do agosto —UOJB

«niI.IIANTE SOIRE'E CHIO

Um magnífico* conjunoto do filma eoastl-,
tue o proí-rarriiTia li. CU

Resentimento
Majestoso o emocionante drama Cltt

grando fabrica "Universal", tendo oomo:

principal protagonista a linda e conhe-*
clda artista Cleo Madison. ¦¦- Tres lon-»

gos actos.
VAIDOSA

Interessautí eomedla do enredo multo
fino, com uma lnterpret*,?'- niftglstr»li
Bello trabalho do "I, M, P.", cm 3 gl'".n»f.
des octi;»-..

PAPAGAIOS EN(;IÍ?O10S0S ' ^

Curioso film natural, do "Power". _ 
"

AMANHA — Em "solrêe popular", r,
contiimasão do grando romançp do aven»:
tura? " )

: O SUBORNO

l, S ü.a o O.a sCricá;

t V MIITII.Ano
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Dr. BILHAUT. KmíÍvjÍ

TÔNICO e RECONSTITUINTE
Recommendado por todos os Médicos Recompensa nacional dc

16.600 francos.

A QUINA-LAROCHE, de gosto muitíssimo agradável, contém todos
os princípios das tres melhores espécies de Quina. E' superior a todos os
demais Vinhos de Quina, e as maiores Celebridades médicas do mundo são
unanimes em consideral-a como um remédio soberano para todos os casos de:

Falta de porcas .. .. ..
Doenças de Eston?af>o. ..
Convalescenças  ..
Febres, etc

£à& r :: :: :: j QUINA - LAROCHE

QUINA = LAROCHE
SIMPLES

Cblorose
1«wi'iwi 

-c**»»* 

Conseqüências do parto FERRDGINOSA

A Quina-Lãroche
é sem contrddicção o
mais aetivo dos re-
constituintes.

Dr. Biliiaut,
Cirurgião em Chefe do Itotpilal

International de i"arfi,

A Companhia Anonyma do Construc-
çOos Tredlaes "Vcrltos", em conformlda-
do com o disposto no paragraplio 2,o do
artigo 4.0 de seus planos, leva no co-
nheclmento dos srs. associados que os
seus prêmios a oxtrnlilr no dia 19 do cor-
rfnte serão pagos proporcionalmente.

8. Paulo, 18 de agosto do 1910.
A Directoria,

f.rM^ES^SS^tp-'"

FERRA ÚjtjS

Ferramenta!-", ai tipos pnra
constriicções c pintura

Thomaz, IvmSn & C
Ivun do ' IhoKoino, 11

fabrica
pÍTonlio om stock typos ynriados o motlernoa, nno ítitip.ikIo coneor*

i%] rcnciii cm |ii"C(;os — rirüiidc. sortimento do po1h3, giz, tacos, etc,
Alh'i)do.m-sc pedidos do interior

ícolar
«Pequenos trechos»

do Óotovlono dc Mello, poro leitura sup-
plementnr nas classes ndeantadns do cur-
so preliminar. ile multa utilidade nos
cursos noòturnos.

Approvado polo governo o adaptado
nas escolas e grupos do Estudo ele S.
Paulo.

Pedidos aos editores PATJERXOSTRQ
IRMÃOS, CRTJ/iEÍRO; ou aos deposita-
rios DUPRAT & COMP., íun (le S. Cento,
n. 21, S. PAULO.

Desconto nos revendedores.

CASA A1ANCI0
Agencia ('o Loterias

F. BOCHA & -COMP.

ROA GENRRAL CARNEIRO, 1

H

Producção:
10 a 20

fardos por
• hora

Dimensões
dos fardos
14x18x1,20

Machina de enfardar

RUA DOS GUS^OES, 49 - S. Paulo -- Telephone, 1.894

Rm froulo nos Correios

CiUx-» s-j« - 'B'(»i«'s>:i. ?»?

S. PAULO

IIMI;11 '-'"""/; ~™ © S A ¥ E II ô

com movimento a motor e alimentador automático Jgl I

CU

Í2 na
Sobre a oxcellencia dessas machinas de nossa fabricação fale o competente w

Germano Martins: 6fâ

\M^

WlJfiSBliÜlíSlií!!
Gom escriptorio em sua residência

AT'"'"'..*V*!S* *¦ CIIAAlÁltOM- l!i»lii|itii*c ven-
dc moveis d immdvõls cmpràstjrnoa boIi hypolhcpãs.
aoccitii procnraçito pnra tomar rõnto «Io prcillos,
Afim ilr :iIu'j,.i!-ofi, proçcdor a concertos c recebo i
lillllIltOlS.

Tem i renda íil-rnii^ prédios, Inclusive t.m ilbs
melhore» iinlnclos tlu Avenida 1'niillsln, liem cn mi
illrõrsaS fnr.cniliis, sendo íimn «lo crlur, tio primeira
o idem, no I rl-iiigiitn Mliiolii), coin POiíl piiru rc.si-
dencln, frrrnrln, qnfilro mil nlipi Iro* lio teirm dc
prime-lri". qtinliiliirle, scntlb l.l> (lo irínilfln.". lie lei
b Invermidns c-.Mnj dd camiios, nativos parii crinr,
tln ü ie t mil rc7.es. r-Un vn ¦•c.i'» parlilns e» cenlei o
tantas pnra dar cria, cotilo c ppitçns p^ny>3,4 carroí
com a respectiva boiada ò ufandeti qu^hiR úc a^nas
cm iiitfercntcs logares p.iru Iticnr mentia eloctrica.

1'ara mnis iiiIormncBes
Travessa Particular (ln Travesso Muni/, «lc
Sousn, n. 4 - - (Ciiiiil.URj") - - SÂO 1'ÀULO

engenheiio agrônomo sr.
"Ilimos. Srs. F. Bulcão & Comp.
"Amgos. e Srs.

"Tendo feito acquisição de duas machinas de enfardar alfafa, movimentadas
a motor, consl .ruídas em suas offioinas, em Jundiahy, venho por meio desta attestar

"que as referidas machinas trabalham optimamente, dando um produeto superior,
nela symetria. e perfeição do entardamento. A producção de cada machina é ds

"150 tardos por dia, em 12 horas de trabalho.
"Devo declarar lhes tambem que a sua enfardadeira é uma peça que satisfaz per-

"feitamente seu fim, pela simplicidade do seu manejo, forte construcção do ma-
"chinisrho e seu esmerado acabamento.

tt

".(

SJM-.-a-mBgMmg

ExfcraeeÕes ás segundas «3 quintas-^feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32

^#####®»l®@@ '

OrdeiiTi! das e-tt^acções em agosto

cm
690
691

Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato

LI03 # €
Caixa, 44 ¦ S. Paulo
•a •** ¦*» 9%* <&-4&-<6fr"<t&-<&-&$è

Iioyl Real HnllaiÉ

gjh Info

y<7*^. ***»ii*miiiiitr>iii

è S. PAULO: Rua
W Rio de Janeiro:. Av,

Ò&ÊÒS
• G-ELAZAS

CARBURETO

1
rmaçòes eom

O. (Casa Arens)
Fabricantes e Imporíadores de Machinas para a Lavoura e Industrias sssss

Florencio de Abreu, n. 58
I

MEZ remio maioi
'eco CO

1'iete

22 dc ngosío
àli ,,

Terçn-feira
Scxta-ffilra
Tcrça-Icirn

in:onn*o(Vi
/iO:000S000
l5:ü0pi0(X)

155800
38600
l-SOOÜ

Qu-irlg-íelra, 6 de setembro, nr-nnie i-ntirH bomiriemoráíiv-i fia
IndGnendencli iio Bnsll lOOiOíWSOftOm d-ils tjnntles
preniios tlfi &&!<i&0$!>§$'2>00 caiía nm - Por ,4$000

na pedidos do inturlur, ai!i.iii|)liiihui.'uii fln renpeèttvV» lãipurtuiníii» a
tnnlü a qunntlu necesfiarla p.ira o porto do correio, devem sei ellr!i,'ldo*«
ioa Agoniei? Oe;'ae*i;

Julle. Antunes !e Abreii o Comp. — Run Direita, 39 — Caixa, 177
— S. Paulo.

J. Azevedo a Comp. — Caaa Doüvasfi ~ Run Direita, 10 — Caixa, 26
S. Paulo.

Amunclo Rodrigues dos Santos e Comp. — Praçn Antonl." Prado 5
i— Cnlxn, 166 — S. Paulo.

VAL1Í QVlr."»l rilM — Itua Direita, 4 — Caixa; 1H7 — ínllii Antu*
nes dc Aluei» o Comp.

3. ü. Sarmento — Rua Bartlo de .Tnguara. 18 — Caixa. 71 ri"
m pinas —
wg»ttaa^a!EiS^

Rio Branco, 20 = Officinas:¦ Jundiahy

FRI81A
SahirA dc Santoa no dia ^í) dc aposto para
Hio, tlnlilíi, 1'crnnmliuco, Vigo, l'nlmoulli

o Aui.stcrdant
Só 8e ncocllnm pnssaieeiros com |nissii|ior-
io - Torcolra 01 asso pnra Vigõ-J irtOfOlH), in-
cliildo o Impo «Io. l.n e :'.ii clnfsos, Iriiliu

oom a agencia
¦***iM-««IPII.-*«****iP«l*>

Sfiliiiíl .lc Unntos no «lia lu ile setembro
paia MoiitcviiU'f> c Hucnos Airci

Passagens dc 8.11 c.nsac, rs. ü&f«3=J*j, inclui-
do o imiiosto

Voltnnl do 1'rnln nn 21) elo sclomliio e
partira no meamo .11:» para n Kiiropa

_Jiivma 1MRTI1ILL! ?
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
¦y ''itsxii 

|i»>H<3itl ». ;;-i"i,

SANTOS
Pioça Barão do Rio Bicneo, 12

te Ifalxu 'KK-tit! n. c . f-.

Completo sortimento de pertences -para automóveis
B^rècos sem concorrência

Rua Ici-iráo de Itapetininga, 33 - Tolephone, 1,518~S*P"»PS~N"C~
fi TUEROYAl MAItSTEAMPACKnC» IHE PACIFIC SIlANINAVIÜAlfON C»
i MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

A AO PUBLICO I
Os fabricantes do Grande Depurativo do San.

gue ELIXIR DE NOGUEIRA, do Phar-
maceutico Jetão da Silva Silveira, avisam
que. apegar da aetual crise, não augmentaram o
preço do referido preparado, não havendo raeão
para o publico compral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo.

\

1'AÍJUICTliS 13A KlHlOfA, E6PEHA»
D03 KM BA.NTO".

1 MtEMEaiARA
Kn «Ila 'íO de itiroslo — tialilra no

mesmo dia para
ilontevidto a liuenoi Airtt

OMISSA
no ella '"í de Agosto, -uhiiú uo mos-
mo «lia paia Moiiiuvieléo, .'ort Uliiii-
ley, i iiiilii Areiiii.» o purtos elo inollloo

PAQLiUTlia l-AUA A lèUliOI'A
A snhl! do llio i

'/JI

no ilia 'tH Uo agoslo paia H. Vloonto
Lisboa, i.iiiiflus. Vigo, Uorunlia, La

3(eicl)')lle-l'ulllco o luglalorrn
A salili iio lllu: . . .

MaJEMEHAHA
Ho (Ua e» ele solombro paia

USÜOA e lMJfiAílilMA
A siehlr iio Sanloi:

Amazon - 18 do setembrofij DRINA — 30 úe agosto

81 Exige-se passaporte e não será permittido o ingresso de visitantes a bordo
,, I'nr'i [iie- .oa das passagens : inlorniacücs dingir-sc ,10 cseriptono Ua^ Be Hóyal laii stuai Faif Co, • üia (le Si Heníii

Be f aciüc Bteàni Daniatioi Co. ?¦£ KAáSfí

BPPÇI— -

9 A PREFERIDA
Lopes •& Fernandes

Agencia de bilhetes de loterias

Rua 15 de Novembro, 50
Telephone n. 4.590

S. PAULO

W7 -', "*.' ^V^Ç'yííj.; '^^^^^^^^X^I^^W^^i
mWmW^?^SÊ*W^^^^^ÊÊSk'Ky,í^!^ '

MÊÊÊfiÊmmi c^#-êfsv-l^mÊ
^^^^j§l^^:.;Y%^^Y', * JraÉI

Wmlm^íWÊSÊ^^^^l^^^ÊÊai

aef^^^^^^^^^^r^^SW^L^mmtmWKSSSM

W^-^^^^m^S^m&ÍWÍWmWÍ
m^máÊiãm^m^^mMmmM

das ma-
benetlclar

ATTE
nue a al!.id;-,-i machina "Freitas" ê de
cima peonono espneo, dc resultado per
bra cnfC-, faz compleln sçparaçíjo cm dl

Cnmninas, 21 dc flezemhro de 1ÍI15.
(A>"«!r'nafln--3 .TOlo puriRO DT" JK

BARTtVTO, ORn^TMBO MATA.
Oranflo stoclc de mnchinnq rirnnintn

na promnta a funcclonnr. TKMOR I3M
Fsbníirndnri-'!! dn enfí com aüDtrador e
— Fnrnon "FroitnR" o ' oa Inpftmn<i«nvp

Descasca-iiires dn nüfé "FREITAS"
ílescasca'-ores de café í

A soberana
cliinaa para
caré.

A ultima palavra no
gênero.

.Tofíos completamente
oliiniiiitclos e com a fa-
cuidado de aer montada
e desmontada em 15
minutos.

Alancaer, de lubriílca-
çãe,. automática e ajusta-
vels.

A mais reforçada fer-
rauem até hoje appllca-
da c-m machina ele bene-
flciar cnfC.

E' a machina por
excellencia a mais econo-
mica que existe no mer-
endo.

Froelucqíio garantida
ÜOO a 400 arrobas em 10
hom?.

Força, necessária: va-
por G cnvnllos. Motor elo-
clrico: 20 cavallos.

Chamamos n attcnejilo
dos srs. lavradores pa-
ra o seguinte attestado:

Os abaixo asslgna-
dos. cominisslonados pe-
lo "'Cbiigwasb A-c-rlcolu",
reunido em Piracicaba
para examinar o func-
cionaini-nto da machina
tio benefleinr cafC» dono-
minada "Freitas". fab-*l-
entltt pelos srs. TAVA-
URS &. CTA.. sú agora,
apoa Indispensável ob'
servaqilo e estudo

STAcV!
uma combinação simples, sem Jngo, oc-

feito no seu funcclonamenlo: não que-
versos typos e 6 de fácil desmontagem.»

SUS, DR. AUGUSTO F. DF MATTOS

s. Fm deü dlns podemos dar uma maohl-
DFPOPTTO: Classiflendores de enfê —
sem asnlrador — Cntnelnres ele pedras

Ir Ventiladores de oerenes "Freitas".

nom asnlrarlop nara 4fl0 arrobas -
mão, para tirar amostras.

3. & €0
Successores de FREITAS & GGMP.

Officinas: Rua José Paulmo.- Ponte Preta -Campinas* Caixa postal, 69
i Reíerenclas com João Jorge, Figueiredo & Gomp. - "Santos 

e Campinas

Tl/IIT-ril.AIM*


