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A GUERRA
A OFFENSIVA

As noticias dos diferentes thea-
tros da guerra continuam a registar
pequenos successos dos aluados, eon-
seguidos em geral á custa de perdas
inteiramente desproporcionadas com
os resultados colhidos. Dos cincoen-
ta mil kilometros quadrados de ter-
ritorios, que os allemães oecupam
na França e na Bélgica, recuperou a
offensiva franco-ingleza cerca de
cento e cincoenta. Nesta tarefa gas-
tou ella mez c meio e teve duzentos
mil homens fora de combate — mui-
to menos, ainda assim, que as perdas
que a Aliemanha tem soffrido em
Verdun com menor resultado. Si ad-
•nittissemos estes algarismos, rclati-
vos ao tempo e ás baixas, como média
dos resultados que os àlliados podem
conseguir a oceideute, averiguaria-
mos que, somente para reconduzir
os .allemães ás suas fronteiras, se-
-iam necessários quarenta e dois an-
rios e sessenta milhões de homens.
Evidentemente, outros factores cn-
(ram cm jogo, numa offensiva, que
profundamente corrigem esta pro-
porção arithmetica; ás vezes basta
uma manobra feliz para coiioear o
inimigo em apuros e obrigal-o a re-
tiradas dc grande extensão. Tal foi o
que suecedeu aos russos, na prima*
vera passada, quando, em quatro me-

- zes, acossados por Hindenburg, eva-
cuaram toda a Polônia, a Volhynia e
a Galicia. Mas o que foi possível a
oriente, em territórios planos, pouco
densos, favoráveis ás batalhas cam-
pães e ás grandes evoluções tacticas,
é absolutamente impossivel a ocei-
dente, onde lia uma linha continuada
dc trincheiras, onde os elementos dc
resistência são mais numerosos e
mais profícuos, onde uma longa pre-
paração de resistência assegura van-
tagens a qualquer dos partidos que
fôr atacado. Decerto, a imprensa ai-
lema exaggera, dizendo que a offen-
siva franco-inglcza sc encontra já
positivamente detida; mas importa
não cahir no erro contrario, suppon-
do que os exércitos do Somme e da
Picardia poderão, com o tempo, rpm»
per e destroçar as linhas allemãs.
Estas linhas, forçadas a recuar numa
certa extensão, continuam unidas e
impenetráveis; depois duma trin-
cheira expugnada, outras surgem;
quando um redueto cáe, já outro sc
encontra erguido na retaguarda. O
que se dá, actualmente, é um pheno-
meno de refluxo determinado pela
impetuosidade do ataque dos allia-
dos. Os allemães cedem terreno, mui-
to lentamente aliás, emquanto a in-
tensidade do ataque inimigo se man-
tem; mas, no primeiro momento de
repouso, voltarão á offensiva com a
sua tenacidade habitual, procurando
recuperar as posições perdidas e que
tenham importância estratégica. No
final a "fronte" não ficará sensível-
mente alterada. Os dois partidos es-
tão impossibilitados de modificar a
situação e de preparar uma vietoria
decisiva. Quando esla verdade pene-
trar bem profundamente 110 animo
dos belligèíárites, elles apressar-se-
ão a negociar a paz, renunciando a
proseguir uma lueta que, segundo
todas as apparcncias, não pôde ter
uma solução militar.

As forças do general Brusiloff romJA grande bfítallia
peram as linhas .allemãs no Stokhod

Os russos realizaram um considerável
avanço na Woihynía -Na África Oriental os belgas
oecuparam Saínt Miehel.» juntando-se ás tropas
britannicas - Prosegue com intensidade a batalha
do Somme - Os soldados de Douglas Haig oc-

cuparam os arredores de Guillemont
Os inglézes avançaram a sua frente a
leste e a sueste da herdade de Mouquet

Os teutoes foram rechassados pelo exer-
cito do general Fock - O kronprínz experimentou um
novo insuecesso no Meuse - O aviador Guynemer
abateu o seu décimo quarto aeroplano - Os francezés

reconquistaram toda a aldeia de Fleury
As operações dos italianos

Os telegrammas do CORREIO PAULISTANO
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NOTICIA DA GÜERRÀ
MISSÃO 1)1*'. PARLAMENTARES

RELGAS
RIO, 19 — A bordo do vapor "Desna",

chegara no dia 29 do corrente 11 osta ca-
pltul a coniraissap do parlamentares bel-
gas, composta dos srs. Melot e Buysso,
que vêm cumprimentar os deputados e so-
nadores brasileiros.

OS BELGAS NA AF1UOA
HAVRÈ, 19 — As forcas coloniaes bel-

gas, om operações na África oriental,
occuiiaram Salnt Miehel, fazendo Juncção
com os inglézes procedentes do Memenza.

O "DEUTSCHLAND" CHEGOU A
BREMEN

NOVA YORK, llt — O.s jornaes dc Ber-
Um Informam ipie o submarino "Deuts-

clilund" chegou hontem, ft. noite, a Bro-
men.

A noticia não esta ainda confirmada
officialmonte.

EMPRÉSTIMOS A' TURQUIA
NOVA YORK, 19 — A Aliemanha fez

mais um empréstimo do 500 mlUiões de
marcos íl Turquia.

Os banqueiros austro-allcmãos também
vão emprestar ao governo turco 200 ml-
lhões dc marcos, a prazo curto.
UM ESPIÃO GERMÂNICO CONDEMNA-

DO A' MORTE
PARIS, 19 — Foi condemnado t morte

o espião allemão Rodcck, proso om Chau-
mont, quando recolhia informações sobre
localização de tropas,

UM ESPIÃO S HISSO
PARIS, 19 — Pol hoje proso nesta ca-

pitai o subdilo suisso Wurgen, que exer-
cia a espionagem na Francja, por conta
da Aliemanha,

OPINIÃO DE UM AMERICANO
LONDRES, 19 — 0 "Daily Tclegraph"

publlòf. hoje uma entrevista que um dos
seus reduc.orcs obteve do sr. James Mont-
gomery Beclc, ex-procurador da Kcpubli-
ca dos Estados Unidos tiue regressa íc
America depois do uma visita as llnlins
da frente fiaiico-inglezu. Disso o sr. Mont-
gomery Beelc:

"Estou convencido de (iuo é próximo e
certo o triumpho dos exércitos àlliados.

Duas cousas mais quo tudo me impres-
slonaram: a esquadra ingleza o a resis-
tencia de Verdun. Embora esta cidade se-
Ja um montão do ruinas, a cidadella eslij
lnviolada e os exércitos francezés circtim-
dam-na, ncsia luota homerica, como ver-
(ladeira muralha de granlto.

Maa os combates em torno de Verdun
approxlmam-se lentamente do fim e elle
marcara a pliase decisiva da guerra."

O optimismo dos generaes francezés
impressionou muito o sr. James Beck.
Joffre esta convencido de que a lueta en-
tra no seu ultimo período triumphante
Douglos-Haig, o gcnerallsslmo inglez,
partilha egualmente essa opinislo.

Continuando a externar as suas impres-
soes, disse o s.\ James Beclc que acredita
que a potência militar allemã poderá
afundar-se bruscamente por fuita de uni-
dado o porque as tropas tOm o moral sO-
rlamerite attingido.

Posto que a guena aotual seja um»
lueta pela civilização, os neutros, por dl-
versas razões, recusuram-se a tomar par-
te nella. Quaesquer que sejam essas ra-
zões claro está que elles não tem de ln-
tervlr em mediação voluntária ou sob ou-
tra fôrma, quando fOr ganha a batalha
final. Isso só poderia prejudicar os allia
dos vencedores aos quucs assiste o direi
to do determinarem por si mesmos as
condições da paz.

O castiço a Infligir aos .llemiles pelat
suas crueldades, depois da guerra vira,
mas 6 preciso evitar que a civilização se
torno uma vingança interminável.

E' preciso quo as violações do direito
das g*.ntes sejam punidas, segundo o sen
timento geral da França e da Ingla-
torra.

Quanto aos Estados Unidos, concluiu o
sr. James Beclc, não haverá mudançu
na sua atlitude neutral, salvo sl as poten-
cias centraes commetterem novo crime
do gênero do torpedeamento do "Luslta-
nla".

O povo norte-americano acompanha
fielmente o presidente Wilson que não
destituiria durante o período do seu man-
dato mesmo si sentisse que a sua política
externa estava cm desaecordo com a di-
gnldado e os interesses americanos.

Eis porque us próximas eleições presi-
dei.ciac-s nos Estados Unidos serão tão in-
teressantes. Nesse pleito, tratar-se-â ef-
fectivamente de saber si a dignidade o os
Interesses vitaes da nação foram devida
mento defendidos.

E' certo, todavia, que a politica ex
trangeira do candidato sr. Hughes seria
mais vigorosa si 0.1 seus actos fossem con-
formes com as suas palavras.

O PLANO ALLEMÃO PARA
CONSEGUIR UMA BOA PAZ

LONDRES, 19 — Os planos dos
allemães indicam aos próprios allia-
dos que se está firmemente tornando
evidente que os impérios centraes já
abandonaram a Turquia c a Buiga-
ria, as quaes agora sentem plenamen-
te o vaior das promessas tetitonicas.

As operações, agora dirigidas pelo
marechal Hindembürgò, visam uni- •
camente a defesa do território alie-
mão, deixando aquelles infelizes pai-
zes sem o menor apoio.

As noticias vindas da frente ocei-
dental confirmam que os allemães
estão concentrando to-Jas as suas for-
ças, para procurar impedir a itiva-
são da Aliemanha, esperando que,
cpm sacrificio da Áustria, Turquia e
Bulgária, contentará aos àlliados c
tornará possível á Allenianha con-
seguir uma paz sem soffrer os rigo-
res da guerra, que serão impostos ás
outras nações suas alliadas.

As aspirações da Aliemanha estão
condenmadas ao mallogro, porque os
aluados têm por principal objectivo
a destruição do militarismo prus-
siano.

Só depois de conseguirem isso,
pensarão na paz. As victorias sobre
os outros inimigos não passam de
meros incidentes subsidiários.

INCURSÃO FELIZ DOS NAVIOS
INGLÉZES

LONDRES, 19 — Um esquadrilha de
aeroplanos navaos Inglézes lançou hon-
tem 48 bombas sobre oa depósitos de mu-
nlções Inimigos de Llchtervcde.

Foram observados em seguida grandes
incêndios.

A esquadrilha regressou indemne t sua
base de operações,

A AUTO.NOMIA DA POLÔNIA
AIUSTERDAM, 19 — Referem de Bor

Um que a Aliemanha o a Austrla firma-
iam um accôrdo, segundo o qual será re
conhecida por essas duas nações a auto-
nomla da Polônia.

AS DEPORTAÇÕES NO NORTE DA
FRANCA

PARIS, 19 — O "ABC", do Madrid,
escrevo a propósito das deportações no
norte da França, quo 6 Impossível pre-
tonder-se que a neutralidudo do uma na-
ção seja Incompatível com o cumprlmen-
10 da sua missão jurídica e com 11 obra
de piedade o humanidade.

Ejsii publicação aecrescenta:
" Tudo quanto fizermos em nomo da

humanidade e dou princípios unlversaes
será nossa a honra.

Desejaríamos fazer mentir aquelles que
dizem com os jornaes francezos que não
ha a contar com os neutros.

Desejaríamos que o rol d. Affonso XI11
sc constituísse juiz o parto neste conflieto
universal."

Os acontecimentos
nos Salkans

NOS CAMPOS »A MAOEDON1A
PsUUS, 19 — Communicam do quar-

tol general do exercito sorvlo em Saio-
nica:

Os búlgaros atacaram a nossa frente
no sector do Moglenlca, no dia 17 do
corrente.

Os nossos contra-ataques, porém, fl-
zeram-nos retroceder ds suas posições,
com perdas enormes.

Os búlgaros oecuparam Florlna.
Aeroplanos Inimigos bombardearam

ambulâncias Inglczas, em Verbelcop, vl-
etlmando seis pessoas.

Os aviadores aluados bombardearam,
por sua vez, os "hangars" de Monastir,
eom excellente resultado,

A LUCTA NA FRENTE DE SAI.ONIOA

PARIS, 19 (Offlclai) — As tropas ai-

liados estão om conüicto com as forcas

gcrmaiio-billgaras em toda a frento d9

Salonlca.

Os àlliados capturaram já cinco aldeias.

9 lll iHlístfl
EM HONRA DA ARMADA POR

TUGUEZA
LISBOA, 19 — No theatro Poly-

theama, realizou-se uma brilhante
festa em honra da armada nacional.

Assistiraiii-11'a o representante do
presidente da Republica, todos os
ministros e officiaes do exercito e
da ar m a da.

Houve grande enthusiasiiiò.
A assistência ouviu de pé os hy-

mnos das nações alliadas.
OS PORTUGUESES QUEREM ENTRAR

NA LUCTA
PARIS, 19 — O sr. Norton de Mattos,

ministro da Guerra de Portugal, acaba
de expor a um representa nte do "Jour-
nal", em Lisboa, 11 situação militar e ln-
dustrial do seu paiz, acerescentando:

"Por nossa situação getigriiphlca e gra-
ças ao domínio dos aluados no mar, o
allemão, nosso inimigo, nenhuma proba-
billilade tem do vir atfi nõs. Devemos,
portanto, Ir atfi ello.

Esperamos apenus a ordem de marcha.
O desejo unanime do exercito portuguez fi
alcançar a frente."
OS MONARC1IISTAS PORTUGUEZES

LISBOs., 19 — Os jornaes dão curso ao
boato do que o conselheiro Ayres do Or-
nellus, que foi ministro do gabinete João
Franco, o que actualmento dirige a folha
monarchica "Diário Nacional", vai re-
querer ao ministro da Guerra a sua ro-
admissão no exercito, o pedira também a
sua nomeação para a primeira expedição
portugueza que siga para 03 campos de
batalha, na Europa.

A CONSTITUIÇÃO PORTUGUEZA
LISBOA, 19 — A "Capital", na sua

edição de hojo, diz quo o governo vai
apresentar ao Congresso as propostas
para diversas alterações na Constituição
Nacional, conslando quo Introduzirá uma
disposição para vigorar no tempo de
guerra.
A PARTICIPAÇÃO DO PORTU-

GAL NA GUERRA
LISBOA, 19 — A imprensa desta

capital é de opinião que a missão
militar ingleza que chegará em breve
a Lisboa, vem concluir para a par-
ticipação de Portugal na guerra.

A primeira divisão fará exercícios
em Tancos, embarcando em seguida
para a França.

NAS LINnAS INGHÜZAS.

LONDRES," 19 — (Offieij*,»* — O re-
sultado da batalha em toda -IV fronte In-
gleza, ontro Pozifires e o rló Somme, con-
slstiu na teimada do multas c fortes po-
slçõos.

Ganhamos terreno na dlrecção de Gu-
lnchy o Guillemont, ondo nos-apoderamos
do 200 prisioneiros validos.

Dorrubámos dois aviões allemães e
bombardeamos os acantonamtòtos inimi-
gos em diversos pontos.

OS SUCCESSOS DOS FRANCEZÉS

PARIS, 19 — (Official) -7. Ao norto
do Somme, num assalto brílhapto, as nos-
sus tropas npoderarain-so ,dp notável par-
to da aldeia do Maurepas, assim como
da colllna de Calvnlre. ,-.-,..

Fizemos nesse sector uns 200/ prisionei-
ros válidos.

Entre Maurepas o o rio Soiiuno, exten-
demos ns nossas posições a leste da es-
truda daqueila localidade, que vai a Clfiry.

Na margem direita do Mouse continua-
mos nn nossa oífensiva, expulsando os
allemães de dois reduetos fortificados, a
vols, nssim como nus vizinhanças da es-
noroeste da obra de Thlauinont, e captu-
rando 100 homens validos.

A leste do bosque té Vãux-Chapltro,
realizámos também príígressoa aprecia-
trada de Vnux no forto do mesmo nome.

No resto da linha de frente reglstn-so
o canhonoio habitual.

OS FRANCEZÉS EM MAUREPAS

LONDRES, 19 — Annunciiim para esta
capital que as tropas francezas, num lm-
petuoso assalto, conseguiram oecupar
grando parte da aldeia de Maurepas.

O COMMANDO DAS FORÇAS ALLE.VLyS
LONDRES, 19 — Segundo' noticias de

Zurich, o commando das forças allemãs,
na frente occidental soffreu novas modl-
ficações.

A extonsa linha do batalha, que se cs-
tondo do mar do Norte X fronteira da
Suissa, foi dividida em dois sectores: um
do oeste do llttoral da Flandre atfi ao
Champagne, sob o commando do maio-
chal von MacUensen, e outro' de leste do
Champagne até os Vosges, sob o com-
mando do kronprínz Imperial.

QUADROS DA GUERRA
NOVA YORK, 19 — Mr. Fredè-

rick Palmer, correspondente do In-
ternatioual News Service, que se
acha no quartel-general inglez, na
frente do Somme, communica para
esta capital: -" ."Tudo o cjue se disse C paliido ao
lado da,realidade. Ne^ys 'á..has,-i,ãQ
só combatem terrivelmente a irifati-
taria e a artilharia, como também to-
riiani parte muito intensa na offcnsi-
va os aeroplanos britannicos.

Toda uma brigada de machinas
aéreas vôa sem cessar sobre as li-
nhas allemãs, subindo ás vezes á
altura de 9.000 pés. Dessa altura e
de outras approximadas, os pilotos
britannicos descarregam uma chuva
de bombas dc doze libras sobre os
povoados, acampamentos, trinchei-
ras, galpões e toda a classe de abri-
gos do inimigo.

As explosões, que se suecedem
continuamente, unem-se ao estrondo
dos grandes canhões. Da terra so-
bem para o céo espessas columnas de
fumaça negra, produeto dos incen-
dios e das explosões..Assim, foram
destruídos muitos dos depósitos si-
tuados na retaguarda dos allemães.

A tarefa desenvolvida pelos avia-
dores do exercito do general Dou-
glas Haig passa a tudo que a mente
possa conceber. Um numero esma-
gador das nossas machinas prc.cipi-
ta-se sempre sobre o inimigo, o;-'*.-
rando com audácia na estreita fren-
te do Somme. Os aviões cooperam
com a sua actividade e a suaniagni-
fica acção na obra de destruição da
artilharia britannica.

A's vezes, divisam-se nas nuvens
varias dúzias de aeroplanos das flo-
tilhas empenhadas na lueta de ti-
tans, voando sobre a primeira e a
segunda linhas allemãs.

As machinas inglczas são hábil-
niente dirigidas e os seus pilotos cs-
colhem para lançar bombas os quar-
teis do inimigo, os seus depósitos de
viveres e munições, as suas trinchei-
ras de abrigo e os seus trens dc
aprovisionamento. Os effeitos conse-
guidos têm sido terríveis, a julgar
pelas partes dos aviadores e pelo
que o ouvido e a vista alcançam.

Pode dizer-se que não ficou um
povoado, uma aldeia e ponto algum
das linhas allemãs que não tenha
sido castigado pela acção dos nossos
aviadores.

Entre os damnos causados ulti-
mamente ao inimigo, figura o incen-
dio dc vários botes-automoveis dc
carga c dc um trem em marcha."
AS OPERAÇÕES NA FRENTE OCCI-

DENTAL DURANTE A SE.MANA
FINDA

LONDRES, 19 — As operações ao lon-
go de' toda a frente occidental, durante
a semana hojo finda, foram francamente
favoráveis aos aluados.

Os inglézes ropelliram, entre o Ancro
e Longeval, seis grandes contra-offensl-
vas dos allemães, mantendo-so em todas
as posições o havendo conquistado mais
terreno.

Os francezés, ao norte do Somme, con»
quistaram quasl toda a aldeia do Mauro-
pus, quo lhes abre caminho' para Com-
bles, e fizeram, nas margens do rio, no-
vi* progressos na direcção do Peronne.

Ao sul dosso rio, ganharam também
algumas posições importantes, mantendo
todo o terreno conquistado, apesar dos es-
forcos desesperados do inimigo.

Na região do Verdun, expulsaram, mais
uma vez, as allemães do Fleury e aca-
bam de conquistar novas poslçõos muito
importantes na tmmediações de Thiau-
mont e contiveram furiosos ataques dos
allemães nas duas margens do Mosa.

Para fazer Idéa do que foram esses ata-
quês basta dizer que nos últimos 15 dias,
o inimigo lançou ali 23 divisões.

Diversos jornaes suissos dizem que o
kronprinz ficou ligeiramente forido por
um estilhaço de obtiz, deante do Verdun.
Essa noticia, porfim,- não estfi confirmada.

CRISE MINISTERIAL NA ÁUSTRIA

LONDRES, 19 — No seu numero dt
hoje, o "Daily Mall" confirma estar em
crlso o gablnoto austfo-hungaro.

A renuncia do chanceller barão Burlan
von Rnjecz, aecrescenta, é motivada po;
uma grave moléstia dos olhos, quo o Im
pede do entregar-se a todo o qualquei
trabalho.

DR. E. COSTA GALVÃO
AUvògnilo

TAQUARITINGA

A NOVA ARREMETTIDA
INGLÉZES

DOS

A

LONDRES, 19 — Às tropas do ge-
neral sir Douglas Haig oecuparam
agora os arredores oceidentacs da ai-
deia dc Giiillemont e a linha que par-
te dahi para o norte até o meio do
caminho entre o bosque de Delville
ao povoado de Giucliy, assim como
os pomares situados ao norte de Lon-
gueval.

As forças britannicas assenhorea-
ram-se, entre o bosque de Foureaux
e a estrada de Aibert a Bapaitme, de
centenas de jardas de trincheiras.

Üs inglézes avançaram a sua linha
a leste c a sueste da herdade de Mon-
quet em cerca dc trezentas jardas.

Os soldados do rei Jorge avança-
ram egualmente entre Ovillers e
Thiepval, numa frente que excede a
meia milha.

Os inglézes fizeram varias cente-
nas de prisoneiros.

NOS DHTKKENTES SECTORES DA
FRANCA

PARIS, 19 — Ao norte do Soninio, o
Inimigo levou a cabo, X noite, vários e vio-
lentos contra-ataques ás posições que lhe
tomamos homem e nos dias anteriores,
desde o norie de Mau 1*0pas até Clery. To-
das as tentativas do avanço dos allemães
foram quebradas pelo fogo das nossas
metralhadoras. A contra-offenslva ener-
gica dos nossos granadeiros fez com que
so tornassem infruetiferns as tentativas
do*, teutões, oxeepto num ponto, ondo o
lnlmlgO tomou pé em pequena parte du
tuna trincheira, ao norte do Maurepas.
¦Fizemos mais de clacoe!i,ivJ prisioneiro**.

Ao sul do Somme, a lueta da artilha-
ria osteve muito viva, nas regiões ao sul
de Belloy e Estrfies.

Na margem esquerda do Meuse, hon-
tom, no fim do dia, os allemíies levaram
a effeito dois ataques a granada ao sa-
llento de Avocourt o as nossas trincheira*-
na cota 304.

O inimigo foi Impotento para attlnglr
qualquer dos pontos da nossa linha, sendo
obrigado a retirar-se para a3 suas posl-
ções.

O adversário deixou os seus mortos u
feridos 110 terreno da acção.

O soguiido-tcnente Guynemer abatou,
no dia 17 do corrente, o sou docimo ter-
coiro aeroplano nllcmão e hontem o seu
décimo quarto apparelho, entro Boucha-
vesnes e Clery.

O tenento Hanerteu.x abateu 110 dia 17
do corrente o seu quinto aeroplano alio-
mão.

Na margem direita do Meuse, o com-
bate, que começou hontem, continuou en-
carnlçado.

Tomamos, passo a passo, todas as ca-
sos arruinadas que o Inimigo occupavu
nas proximidades do Fleury.

As tropas do general Nivolle estão ugo-
ra* de posso do toda a aldeia do Fleury,
apesar de dois violentos contra-ataques
dos soldados do kronprinz, que custaram
aos allemães siingrentisslmas perdas.

Na região a leste do bosque do Vaux-
Clmpltre, continua o combato a granadas
travado nas vizinhanças da estrada que
conduz ao forte de Vaux.

Os contra-ataques dos allemães, apesar
de bastante vivos, não alteraram a si-
tuação.

Os prisioneiros validos ciuo fizemos na
margem direita, entre 17 o 18 do cor-
rente, excedem a 300.

Assigiialou-se um actlvissimo bombar-
ciclo, de ambos os lados, nas secções de
frente, onde se travaram os ataques.

AS OPERAÇÕES DOS FllANCEZKS

PARIS, 19 — As tropas francezas con-
tlnuaram a afflrmár o seu dominio na.-;
operações empenhadas no Somme e cm
Verdun, as quaes foram executadas poi
formações relativamente pouco numero-
sas, depois de um bombardeio que desor-
ganizou completamente as posições inl
inigas.

Essas operações, que acarretaram por-
das pouco numerosas, foram coroadas dc
suecesso, com o muis notável resultado,
devido, sobretudo, a ligação Incompara-
vel existente ugoru, antes c durante os
ataques, entre a artilharia, a aviação e ã
infantaria,

A reação allemã 110 Somme teve o mais
claro resultado, nas suas perdas avulta-
das e sangrentas.

Os jornaes explicam o oxgultamento
das forças allemãs 110 Somme, dando eo-
mo resultado a falta de energia nas reae-
ções depois de cada avanço dos francezés

As folhas parisienses concluem por af-
firmar que 30 divisões foram oppostai-
em julho as offenslvus francezas.

Em 31 de Julho restavam apenas na II-
nha de' fogo oito divisões germânicas om
reserva e na retaguarda nove considera-
velmunte enfraquecidas, e que havia sido
necessário render.

Os dois successos alcançados slinulta-
neamente nos sectores mais Importantes
da frente franceza demonstram, coin evi-
dencla, que o inimigo, a despeito de ai-
guns surtos do energia, perdeu deflnlti-
vãmente a iniciativa do combate e esta
reduzido .1 defensiva.

Os progressos constantemente realizados
em toda parte são de natureza a inspirar
inteira confiança na solução da offonsl-
va da entente, da qual as operações
actuaes apenus constituem o prelúdio.

O PATRIOTISMO ITALIANO
ROMA, 19 — Hontem, em Turim,

na Piazzeta Rcale, o sr. Paolo Bo-
seli, presidente do conselho de minis-
tros, condecorou 92 ofifciaes e solda-
dos dc infantaria e do 3.0 corpo de
alpinos com a medalha de valor mi-
litar.

O acto, que se revestiu dc um ca-
racter festivo, teve grande solcnni-
dade.

O sr. Lsoselli pronunciou um dis-
curso enaltecendo o valor das tropas
italianas, sendo, ao terminar, longa-

enchia .1 praça.
Na tribuna official, viam-se as

principaes autoridades da cidade e as
mais distinetas personalidades so-
ciacs.

A' noite, as principaes ruas foram
festivamente illuminadas.

Desfilou, ao som de vanas ban-
das de musica, um grande cortejo ci-
viço, victoriando os reis, o exercito e
as nações alliadas.

ESTA' EMINENTE A QUE'DA DE
TOLM1NO

ROMA, 19 — Os jornaes romanos no-
tlolam hoje qne, nos círculos militares, se
espora a todo o momento a noticia da qufi-
da de Tolmlno.

Üs Inimigos defendem essa posição com
o maior esforço, mas terão quo ceder.

No sector de Plava e Tolmlno, a zona
estft sob o nosso domínio.

FELICITAÇÕES A' RAINHA DA ITALTA
PARIS, 19 — Informam do Roma que

03 feridos recolhidos no palácio do Qul-
rinal, querendo commemorar a data ono-
mastlca da rainha Helena enviaram-lhe
um enorme cesto de flores, princlpalmcn-
to do cravos e rosas.

A soberana, multo reconhecida, mandou
as suas damas repartir entre os feridos
cigarros, doces e outros presentes.

A população de Gorlcla tambom enviou
a soberana calorosas felicitações.
RESUMO DE UM CO.MMUNICADO DO

GENERAL CADORNA
LONDRES, 19 — Eis o resumo do um

communlcado do genoral Cadorna, publl-
cado em Roma, hoje, pela manhã:"Rechassamos nas proximidades de Po-
sina o Sc.atolarl vários contra ataquos vi-
gorosos dos austríacos.

A artllhariu inimiga esta bombardoan-
do as povoações dos valles do Adlgo o do
Poslna; respondemos, bombardeando acll-
vãmente A estação de Slllian e fazendo
paralysar os trens militares que por aU
passavam.

mente apphltldido pela multidão, que] As nossas tropas atacaram, nas alturas
a leste de Goricia, o sector de Vlppach até
L.okiiiea.

Em certos pontos, travaram-se encarnl-
çados combates corpo a corpo.

Os austríacos resistem em Plava e nos
Dolomtas."

¦ IIJB »*» *p|ll 111

turra no mar
NAVIO ITALIANO AFUNDADO

LONDRES, 19 — O "Lloyd'3 Regia-
ter" Informa que o vapor italiano "Stam-

palia", do nove mil toneladas, foi posto
íi pic-tie,

OS ITALIANOS CONTRA OS
AUSTRÍACOS

ROMA", 19 — Rechassamos os novos
ataques do Inimigo próximo de Poslnn.

Oa austríacos bombardeiam o vallo do
Adíge. Retribuímos ao seu fogo bombar-
delineio a estação do Sillan e paralysando
os troii3 militares do adversário.

Assaltamos as posições inimigas em Vil-
ianovu, ao sul de Oppachlasella, destruln-
do us suas obras do defesa e aprisionando
muitos austríacos. Estes resistem próximo
a Plava.

Entro o monte SabotiBtJ* c Montalcono,
a linha austríaca, quo'*íé extende por trln-
ta kllomttro:-,' esta sendo esmagada.

A ACÇAO DOS ITALIANOS
ROMA, 19 — As nossas baterias locall-

sadas em Qorlcía hostilizam, com a maior
•flolencfa; sem ceijsar, a Unha do leste,
comprehendtda entre Salcano e Mernd,
Impedindo que o Inimigo reallso concen-
trações.

Na zona de Dornberg e eih todas as ai-
deias ao sul do Wippach, o nosso bombar-
deio tem causado maiores estragos, lan-
çundo fogo nos bosques.

Os atuques ás trincheiras austríacas têm
sido muito sangrentos.

A VIGOROSA LUCTA NAS LI-
NHAS ITALIANAS

ROMA, 19 — As noticias de fonte
official communicadas aos jornaes de
hoje informam:

As nossas tropas em operações na
região do Carso, mantêm-se em fran-
co avanço, obtendo sobre o inimigo
os mais brilhantes êxitos parciaes.

Um violento fogo de artilharia do-
mina a aldeia de Lohvica, onde tudo
foi destruído. Ao sul desse ponto, as
trincheiras inimigas estão sendo
hostilizadas.

Entre Merna e Monfalcone, . as
nossas baterias despejam um vivissi-
mo fogo sobre os austríacos, que nos
vão, gradativamente, cedendo o ter-
reno. Nas acções de infantaria, te-
mos o melhor êxito.

Os "raids" emprehendidos pelos
aeroplanos inimigos sobre as nossas
linhas de Vermigliano, Monfalcone e
San Giovanni não produziram o
effeito esperado.

Ao norte e a leste de Goricia,
continuamos a progredir, apoiados
pela artilharia.

No alto lsonzo, após tuna energi-
ca preparação da artilharia, foram
forçadas em Caporctto (KarfreitJ
as posições inimigas. A acção foi de
uma violência inaudita, chegando-se
á lueta corporal. Grande parte das
trincheiras inimigas ficou em nosso
poder, tendo sido feitos prisioneiros.

Nas demais linhas, permanece a
mesma situação, sem modificações, a
não ser na região de Monte Castclet-
to, onde, respondendo ao fogo da
artilharia austríaca, os nossos ca-
nhões de grosso calibre atiraram
sobre Toblach, cessando o ataque do
inimigo.
A SITUAÇÃO EM SAN MARCO

ROMA, 19 — "La Tribuna", em
despacho de seu correspondente
junto ás linhas dc combate, informa
que as tropas austríacas reforçam
poderosamente as suas posições em
San Marco, com artilharia e abtiu-
dantes forças.

As nosas baterias destruíram to-
dos os pontos dc defesa que o ini-
migo tinha nesse sector, deixando-o
a descoberto.

ACÇÕES DE ARTILHARIA
ROM.*., 19 — Asslgnnlnrnin-se acções

do artilharia em toda a frente.
A nossa artilharia esteve partlcularmen-

to uctiva 110 Alto Fella.
O fogo dos nossos canhões damnifleou

a forrovla na sahida do valie de Seebach.
A artilharia Inimiga atirou sobre Gorl-

cia, tentando attlnglr as pontes do lsonzo.
No carso, depois do um violento bom-

bardelo do adversário, o Inimigo iniciou
um ataque contra a nossa ala esquerda,
mas foi promptamente detido, devido á
efficaz Intervenção dns nossas baterias.

MAIS UMA VIOTOHIA ITALIANA
LONDRES, ID — O correspondente ão

"Dnily Telegraph", om Voneza, Informa
que os Italianos destruíram completamcn-
te a primeira Unha de defesa austríaca,
numa frente do trinta kilometros, entre o
monte Sabottlno e Monfalcone.

Esta vietoria permltte aos Italianos um
rápido avanço a leste em todo aquelle se-

1 ctor, appioxlmantlo-se assim de Triestc,

to theatro oriental da perra
COMO AGEM OS AVIADORES RUSSOS

LONDRES, 19 — Despachos enviados
para esta capital Informam que numoro-
sos aviadores russos atacaram as posições
inimigas nas margens do lago Argem.

O ALMIRANTE KOTCHA1C
PETROGRAD, 19 — O almiranto Kot-

chak, do 40 annos de edade, o mais novo
de seu posto na marinha russa, por ha-
ver sido promovido em abril ultimo, fo.
designado para sueceder ao almlranta
Bbèrhard, que acaba de ser reformado.

NA FRONTE RUSSA
PETROGRAD, 19 — Na linha de fren»

to occidental e no Caucaso, a situação
permanece inalterada.

Os aeroplanos russos executaram com
êxito, um rald contra a estação de avlõe
allemães nas margens do lago Angern, ni
costa da Prússia Oriental, regressando in
demnes a3 suas bases.

OS SUCCESSOS MOSCOVITAS
LONDRES, 19 — As tropas rus-

sas approxiinam-se do passo Koros-
mezo, nos Carpathos centraes, ao sul
de Stanislau, ameaçando a Hungria
de invasão por aquelle ponto. Ao sul
do Dniester a offensiva russa prose-
gue com grande êxito. As tropas rus-
sas atravessaram o Dptorzyca em
diversos pontos e oecuparam todas na
aldeias e villas da margem oe3te, e
marcham agora sobre os austríacos,
concentrados nas margens do Luk-
wa.

Ao norte do Dniester ha a salien-
tar alguns novos progressos, na re-
gião do Slota Lipa.

Na Volhynia os allemães resistem
desepedaramente.
OS RUSSOS ROMPERAM AS LI-

NHAS ALLEMÃS NO STO-
KHOD

PETROGRAD, 19 — As tropas
do general Brusiloff romperam as li-
nhas allemãs na região de Czerwiszc-
ze, 110 Stokhod.

Na Volhynia, os russos realizaram
um considerável avanço.
A SITUAÇÃO NA FRENTE MOSCOVITA

PETROGRAD, 19 (Official) — A sl»
tuação om toda a linha de frente coail-.
nua inalterada.

I fllUÈ a lup
E'COS DA REVOI/TA DOS ÁRABES
PARIS, 19 — Os chefes arabos impli»

cados no movimento revolucionário que
estalou em Mocca foram Julgados á re-
velU pelas autoridades turcas e conde-
ninados todos X morte.

POBRE SYRLV
LONDRES, 19 — Um Jornal norte-

americano, em correspondência de Con-
stnntinopla, noticia que o govorno turco
persiste em prolilblr terminantomonte a
romessa de qualquer soccorro para a Sy»
ria.
VIOLÊNCIA DOS TURCOS CONTRA OS

GREGOS
ATHENAS, 19 — Dizem para esta ca-

pitai quo os turcos, prevendo o rápido
avanço dos russos, obrigaram os gregos
a evacuar as aldeias ãas costas do mar
Negro.

O govorno da Grécia enviou uma nota
a Sublime Porta, protestando enérgica-
mento contra tal violência.

COMBATE NA MESOFOTANIA
LONDRES, 19 — Houve um combalo

na Mesopotania entro as forças britan-
nicas o as forças irregulares ottomanas,

Foram mortos sessenta turcos, ficando
muitos feridos.

Os Inglézes perderam tres mortos.

Festival infantil
. s>

lOffcctiiou-se no Triiuion
a niiiKiiiciadii lesta cm bc-

nclloio ilu Cruz Vcrmcllit*.
Ingleza.

Reallzuu-se hontem, com grande anima-

ção, no confortável Trlanon do Belvedere,

a Avenida Paulista, o festival Infantil pa-
trocinado pelo sr. cônsul da Inglaterra e

sua esposa, exma. sra. d. G. Falconer
Atlée, em beneficio da Cruz Vermelha
Ingleza.

As danças, dirigidas pela sra. d. Roy-

nold Poças Leitão, prolongaram-so atfi Xa

18 horas, reinando sempre grande alegria

entro os pares juvenis.
A distribuição do prêmios aos convivas

que mais so salientaram correu multo anl-

mada, sendo grande o numero de jovens

que foram dislinguldos.
Em todos os divertimentos reinou o

maior enthusiasmo, sendo que a selecta
assistência, a que foram servidos doces,
o magníficos refrescos, se deliciou contl-
nuamente eom as musicas sonoras de uma

, ::eellente orchestra,
Uma linda festa.
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Congresso
Légísfiativo
O-

SENADO
REUNIÃO EM 11) DIO AGOSTO

A's 13 lioras, acham-se presentes npc-
nas os srs. Dento Illcudo, Aurellatio do
Gusmão c Rodrigues Alves. Deixam do
comparecer com causa participada os srs.
Dino Bueno, Pinto Ferraz, Fontes Júnior,
Carlos dc Campos, Eduardo Canto, Ignaeio
Uchóa, Guimarães Junlor, Jorge TiljiriçS,
Nogueira Martins c Oscar do Almeida, c
sem participação os srs. Lacerda Franco,
Puflua Salles, Fernando Prestes, Gabriel
tle Rezende, Gustavo de Oodoy, Joaquim
-Miguel, Luiz Finquei-, Pereira do Queiroz,
Luiz PIza, Albuquerque, Dlns o ilerculano
de Freitas.

Justando presentes apenas tres srs. sena-
dores, deixn do haver sessão, continua ndo
para 21 n íiiesma ordem do dia.

^^^^±^^±^ZjF°^mao, «U de agosto ©té luta

REUNIÃO EM il) DE ACOSTO

Presidência tio sr. Campos Vergueiro

A' hora regimental, feita a chamada,
crlílca-se a presença dos srs. Cazetnlro

fla Ilochu, Américo dc Campos, Arthur
Wliltaker, Ascanio Cerquera, Guilherme
Itublfto, Veiga Miranda, Machado Pedro-
sa, Joaquim Comido, Alcântara Miicliu-
dc, JosC Roberto, Jullo Cardoso, Júlio
Prestes, Campos Vergueiro, Plinlo do üo-
doy, Procopio Carvalho, Hapluiel Pres-
tes, Theophilo de Andrade e WÍadlmlro
do Amaral,

Tendo oomparecldo apenas dezoito srs.
deputados, deixa de ser lida a neta da
sessão anterior.

O SR. l.o SECRETARIO tiú. conta
seguinte

EXPEDIENTE

Mensagem do sr. presidente
do, nos seguintes termos;

Palácio do governo do Estado
Paulo, 17 dc agosto do 1910.

Exmo. sr. presidente o mais membros
lio Congresso Legislativo do listado.

Tenho a honra da transmlttir a v.v.
exes., para o fim fle sc dignarem provi-
deneiar sobre o assumpto, por ser de con-
venieiicia para o Estado, a inclusa rc-
presemução que mo foi presente pelo sr.
rir, secretario dos Negócios flo Interior.

Attenciosas saudações,

Nilo oceorreu, pois, ainda, facto ou ru-
;:ão quo determino augmento de venci-
mentos,

Pelo quo fica cv.po.slo, a Commlssão da
Fazenda, e Contas C do parecer quo sojnj
Indeferida a mencionada petição.

Bnlu. das commlssOos, 10 de agosto da
101 ii. —¦ Mnrln-Tavares, presidente; Alio-
llirilo Ccsiir, relator; Erasmo il0 Assurn-
peão.

PARECER X. 13, DE 11)1(1

A Coniiiilssão de Fazenda e Contas,
tendo examinado o contexto da petiçãoouvindo pela Mesa Administrativa da San-
ta Casa de Misericórdia de Casa Branca
fi Secretaria do Interior o por esta trans-
inlltidii á Câmara dos Deputados, solid'-
tando subvenção, C dc parecer tjuo soja
a. mesma urehivudii, porquanto tom a ré-ferida. Instituição recebido auxilio pecu-nlario, o (pio prova ler sido tomada nadevida consideração a assistência que
presl a.

Saiu das commlsaões dft Cantara fios
Deputados, 10 do agoslo dc 1910. — Mn-
rio Tavares, presidente; Abelardo Ccsai',
relator; Erasmo tle Aísiimprão.

O Slt. PRESIDENTE — O nobre depu-tado sr. Almeida Prado communicti que,
por motivo justo, deixa de comparecer
hoje,

_Fcita a segunda chamada, verifica-se
não ter comparecido mais nenhum sr.
deputado, deixando dc comparecer com
causa participada os srs. Alfredo Ramos,
Amando do Barros, Antônio Lobo, Angus-
to Barreto, Coriolano rto Amaral, Dario
Ribeiro, Francisco KodrC, Tlionui;: de Car-
valho, Gabriel Junqueira o Almeida Pru-
flo, o sem participação os srs. Abelardo
Ccsar, Accaelo Plcdnde, Azevedo .Tunior,
Ataliba Leonel, Claro Cosar, Erasmo de
Assumpção, Gabriel Rocha, João Martins,
Freitas Valle, Pereira do Mattos, Rodri-
gues Alves, Trajano Machado, JosC Vleon-
te, Laurlndo Minhoto, Mario Tavares,
Rodrigues de Andrade, Olavo Guimarães.
Paulo Nogueira, Pedro Cosln, Vicente
Prado e Carvalho Pinto.

__Nao havendo numero legal, não ha sos-
são. Levanta-se a rotmlão, designada para21 a mesma ordem do dia.

¦¦*-*s**>-
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SOCIEDADE DE LETRAS AL-
VARES DE AZEVEDO

Realiza-se amanhã; ás 14 horas,
numa das salas do predio, 11. 3, da rtta
Bento Freitas, a décima quinta /eu-nião da "Sociedade de Letras Alvares
de Azevedo".

O.s sócios srs. Teixeira Graça eManuel Duarte farão o elogio dosseus respectivos patronos Eusebio dcMattos e Cru-', e Sousa.

ANNIVERSSARIO
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1 Para as pessoas I
| débeis ou doentes |
1 O Álcool
j ê um veneno

tf'

do Esta

de

H.'iífe„fei,B* mu. iu |

| Para crear forças I
I tenha certeza de j
| tomar §
j A Emulsão I

de Scott I
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E o único prepara- I
do de Bacalháo que 1
Não Contem

Álcool

Altino Arantes.
REPRESENTAÇÃO

tariü do Estado dos Negócios doSecre
Intcrlòi

S. Paulo, 17 dc agosto dc 1910.
Exmo: sr, dr. presidente do Estado.
Por contracto dc G dc fevereiro dc 1900,

renovado por additlvo dc 13 dc abril de
190S, o sr, Ângelo Sestinl tem o privilé-
^io .1.: fornecimento dc luz o força clectri
nus ao Hospício do Juquery polo espaço
Jc 10 annos. Apesar da rigorosa econü-
«pia do dr. Director do Hoapicio, íiinccio-
aario zeloso o dedicado, o fornecimento
ictual orclllíi entre l':500$000 c 5:000*000
mensaes.

iV preciso salientar que o Hos|.icio o
is colônias estão mal illuniinados u quemuito breve soía imprescindível a instai-
luçüo fle maior numero dc lâmpadas c flo
varias bombas, accionadas por electricl-
ilade, o que clcvurá do muilo o consuma
iio cncrsja mensal. Calcula-se que, den-
tro dc um anno talvez, o pelos pregoscòntractüaes, o Estado icrã de pagarmensalidade não inferior n 0:000*000, o
quo eqüivale a 72:0001*000 amiunes.

Accresco quo o privilegio de forneci-
mento sú termina em 22 dc agosto de
1920, o que os preços são bastante eleva-
dos e muito acima dos correntes: poruma lâmpada dc dez veias paga o Esta-
sio 5Í09O mensaes, por um l.ilowult dc
energia para forca ' exigida a quantia fletOO réis.

Mém flo mais, o contracto não pres-creve a reversão a favor do Estado; an-
tes, findo o privilegio, dá a Ângelo Ses-
tini^ preferencia para nova. exploração.

Nestas condições, a solução aconselha-
rei C a encampação da empresa.

Para este fim a Secretaria do Interior,
ainda nu administração do meu lllustro
antecessor, iniciou negociações com o srÂngelo Sestinl, chegando ao accordo sc-
guinte:

O Estado pagara 550:000?000 pc-Ia installação electrlca, linhas, do dis-tribuição, todos os terrenos pertencentesa Sestinl, vizinhos aos terrenos do Hos-
picio, menos os das casas que o mesmotem junto A estação dc Juquery, e a linha
de bondes. Os terrenos são 

'vastos, 
o 0

por elles que o Estado tem communica-
çüo entro o mesmo Hospício o a estaçãoda Estrada do Ferro.

Pagara mais o Estado 25:000$000 polostock d materiaes eiectricos que SÒStlnitem, como lâmpadas, fios, transformado-
ros, motores, etc, e mais por vários mo-veis e semoventos, necessários ao custeioda empresa.

Esses 575:0001*000 serão pagos omapólices do Estado recebidas ao par Ora
pela transacção contraetnda, o Estado
passara a pagar annualmcnto 34:500*000
quando actualmento pagtt «0:0005000 edentro de um anuo pagara 72:0005000.

Resta considerar o custeio das instai-laçÇes, As despesas para esse fim sãopequenas e não utUngirão a 10:0005000
somma que poderá ser muito reduzida oumesma supprlmida com o fornecimento
dp luz a estação da Estrada do Ferro eluz e torça as casas da estação de Ju-query.

A' vista do exposto, parece da maiorconyonloticia. aos interesses do Estado aBfiluçfio que tenho a. honra dc apresentarao alto critério «lc v. exc.
Attenciosas saudações,

Oscar Rodrigues Alves, secretario doInterior. — ,y Commissão dc Fazenda.Abaixo asslgnado (ie moradores do po-vou do tle Bernardíno tle Campas, no mu-ssieipio p comarca tio Santa Cruz flo Rioi areio, solicitando n creução de um dis-.neto de'paz naquclla localidade. —A'
Conimissão dc Estatística,

IuBlBíII.
GRANDE .MATCH DE FOOT-UAUj l>110-

MOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS
OIIRONISTAS SPOHTIVOS E LIGA
PAULISTA DE l'OOT-BAI,r,

No Parque Autarctlca, um flos mais
aprazíveis o pittureseos recantos da cida-
dc dc ti. Paulo, realiza-se hoje a gran-
diosit festa sportlva organizada poln As-
soeiução dos Cliroiilstas o a Liga Paulista
dc Foot-üall.

¦ O programam desso festival, organiza-
do com escrupuloso critério por essas duas
sociedades, consta de uma Infindável sé-
riu de diversões, cada qual a mais inte-
ressanto e dc moldo a proporcionar uos
espectadores, que por certo serão nume-
rosos, horas do verdadeira saUsfaoçfio.

j\ parte principal dessa excepcional fes-
ta serã, som duvida alguma, o grandetorneio fle foot-ball disputado pelos mais
reputados teams filiados fi Liga Pau-
lista.

A essa colossal prova, ainda inédita
nos unimos do sport da nossa terra, cqh-
correrão os seguintes clubs: Alliança ve,
Santa Marina, Corintliiaus vs. um "com-
binado" flo Vicentino e do Internacional,
e, finalmente, Ruggcroiio vs, União Lapa.

Sendo por demais conhecida e antiga
rivalidade destes dois últimos teams, C
flo sa suppõr que só o facto desto encontro
seja mais quo auíficionte para arrastar
áquellc local enorme multidão.

Além desta lueta, por todos os motivos
digna do especial registo, haverá no Par-
que, como dissemos, outras diversões*.

Os prêmios ofíerecldos uos vencedores
são os seguintes: Um bouqüet do flores
iiatiiiaes, taqa* "Imprensa" e taça "Asso-
ciaçãu dos Clironistos Sportivos".

Durante os festejos, qua começarão fts
13 horas om ponto, tocarão no jardim do
Parque duas exeelltsntes bandas do mu-
sica.

Servirão de juizes os srs. Manuel Do-
mingos Corrêa o tlr. Mario Cardim.

O l.o match realiza-se ús 13 horas, o
o ás M e meia o o 3.0 fts 10.

S IL331 J
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Festeja hoje mais um anniversario
natalicio n c.vnin. sra. d. Mai-la da Glo-
ria do Amaral silveira, virtuosa esposa
do nosso prezado companheiro João Sii-
veira Junlor,

* *
Fuzein annos hoje:
A menina Yolc, filha do sr. dr.. Arthur

Motta, director da Repartição do Águas
e Exgotlos;

a menina Antonlela, filha flo sr, dr.
JossC F. Credlcio;

a menina Is_ura, filha do sr. dr. Ra»
phael CorrCa Sampaio, «lustrado lente da
Faculdade de Direito;

a senhorlla Alice, flllia do ar. Llnfloíl
do Vasconcellos;

a senhorita Laura, filha flo sr, Francel-
Uno Noves;

a sra. d. Jcunnetto do Campos Pagllu-
chi, esposa do maestro Carlos Pagliuchi;

a sra. fl. Joanna Penteado Dias, espo-
sa do sr. Joaquim Ferreira Dias;

a sra. d. Elisa F. Tavares do Maga-
lhães, esposa do sr. Eugênio do Maga-
lhães;

a sra. d. Antonia Amélia Pores, espo-
sa do sr. capitão Llno Gonçalves Pores,
sub-director aposentado do Thosouro do
Estado;

o Sr. dr. Thomaz Ribeiro de Lima, len-
(e da Escola Normal c advogado neste
foro;

o sr. João Augusto Pereira Junlor, dl-
rector do curso literário da Forca Pu-
bllca;

o sr. prof. 1'lcrro B. de Bouchohe-
nillo;

o sr. Arthur Vieira Costa, funcclonarlo
do Thesouro do Estado;

o sr Virgílio Moreira, residente P,nGuarntmguctíl;
o ttr. Lcovigildo de Azevedo, funeciona-rio da Secretaria do Interior.

Tenente - coronel
Alexandre Gama

Completa hoje 25 annos dé cxcel-
lentes serviços á Força Publica doLstádo o sr. tenente-coronel Ale-
xaiidre Gama, membro do estado-
maior daquella milicia.

O tenente-coronel Alexandre Ga-ma verificou praça aos 18 annos dcedade, pois nasceu a 18 dc janeiro dciS/3'
Pela sua intelligeneia esclarecida,

pelo seu espirito de. disciplina c pe-lo seu caracter lhauo c bondoso, sou-bc não só se impor sempre á cousi-deraçãp dus seus .superiores cm
patente, como gi-ajigcar a synipatliia
e a amizade dos eus camaradas dearmas.

Para sc ter uma idéa do que foi asua carreira militar, damos a seguir

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO
PAULO

Exames parciaos — Segundu-folra, 21
do corrente, serão chamados á prova es-
cripta:

2.0 anno, sala n. 8, a primeira turma
de n. I a :iU: Economia Política, as » ho-
ras, Direito Internacional, fts 11 horas e

j 
Direito Civil, fts 12 horas.

I 3.,j anno, sala n. 0, a primeira turma
jde n. 1 a 30: Direito Civil, fts S hora»;

Direito Penal, fts 9 horas, o Direito Com-
merclal, fis 12 horas.

—tf»—

VU PONTO DE RECREIO NO
MOURO DOS INGLESCES, NO
BAIRRO DA BELLA VISTA.

Eoot-buJs Insiczcs e ucecssorios
CASA TONGLET

Rua Iisirün flo Ilapetlnlngii, 33
S. PAULO

CLUB ATHIiETICQ BRASIL
Effectüa-sa amanhã, fis 8- horas, 110

campo do C. A. Brasil, um training.
O captairi solicita o comparecimento

de todos os jogadores.
A's 11 horas, A rua Aurora, n, 10, ha-

verá reunião dos sócios.

_ .j,

A. A. PALMEI It AS VS.
C. A. YPIRANGA

No ground da Floresta, encontram-se
hoje os teams da A. A. das Palmeiras o
do C. do Ypiranga, para a disputa du
mais uma prova do campeonato do cor-
rente anno.

São Iiilus, o
rCS seguintes:

vão Imprimir, os parece-

PARECER N. 12, DE ,1010

Examinando o contcuMo da petição emque os fieis da pagadorla da Secretariaita Agricultura solicitam equiparação d"seus vencimentos aos de fiel ou auxiliardo pagador do Tliesouro do Estado aCommlssão de Fazenda o Contas "6'de
parecer quo seja a mesma Indeferida

Quando foi creada a pagadorla da So-cretaria da Agricultura, com os logarestle lieis, os vencimentos fixados para 0.5funcclonarios quo os viessem oecupar fo-ram os que constam da mencionada po-tiçao. '
A organização das tabellas de venci-mentos foi levada a effeito nnquella Se-cretaria, tendo-se em attenção os deve-res e_ obrigações dos funcclonarios que fos-sen» Incumbidos de os desempenhar
Foi, portanto, medida de economia in-terna da Secretaria, affocta, por mensa-gem, no conhecimento do Congresso.
As obrigações e serviços a cargo dosfieis da pagadorla já referida, sua cate-gorm no seio do funcclonallsmo são ásmessnas que ao tempo dc sua Investtduranos respectivos cargos.

Do rosto, sl os poticlonarios se ausen-l»m da capitai, tt serviços da Secretaria,receocin, como declaram, por esses servi-
Cos extraordinários, cstiponitio especial, asüianas pasras em separado.;

.1*4. -¦ r¦'-.•; ..•**.;.;,:..v..,.. .; • jjodji

ASSOCIAÇÃO SPOimVA
DOS EXCÊNTRICOS

. Nu sédc da Associaçãa S.poniva dos
Excêntricos reulisai-se hoje a cerinionia
da entrega das medalhas aos vencedores
do raid S. Paul.ò-Santos, a pC, promovido
por aquelle club.

Os vencedores desso torneio, quo sorealizou no dia 15 de julho passado, fa-ram os sis. Georgc Dule, Manuel do Ama-ral, Joaquim Assumpção o Bernardo Mo-raes, respectivamente, em primeiro logur,segundo, terceiro o quarto.

IDH-.!LOTA
FRONTÃO DOA VISTA

quo
orgai

Muito pror.ietle o espectaculo
empresa desta casa de diversões ,,,..,zou para hoje, das 13 horas em deante.

As diversas turmas do proflssionnc:-
quo ali trabalham actualmento; estão Cctal maneira organizadas us forcasUio equilibradas, que darão logar a rcníil-tisssimas pelejas e será difficil mesmoapontar qual soja o mais dextro pelotariou qual o que reúne maior probabilidadede victorias nas qtilnlolas.

Talvez seja essa ogualdado de forcas omotivo por que o publico tem cada' vozmais affluldo ao Frontão Boa VistaPara hoje, está preparada uma dispu-taaisslma quiniela de honra, a S pontosna qual se empenharão em vigorosa lu-etti, os valentes artistas díspar — Gurru-chaga, *-, Llno - Zalucain - Villabonae Potonito.

GRANDE MARCA FRANCEZA

5'ífw*-* (|
S»X3.«í^íii

Todo dia vemos ap-
parecer novoa pr0.
duetos para a pelle;.são quasi sempre dro-
gas. Súmente o CRE'-
jME STMON dfi a cutls
a frescura e a belleza
niituraes.

Elle se venfle ha
cincocnta annos em
todo o universo a des-
peito das falsifica-

%r%£*rA 
F0UDRE DE RIZ c o SAVON

iW «mpletun os effeitos hygienf-• cos do cremo.- "
. . o"

O sr. Victor Manuel Lucci acaba dc
,apresentar A Câmara Municipal7o pro-
jecto qiie abaixo transcrevemos, e no qual

ipede coneessãu paj-a, construir uma gi-
gantiíseu totre giiüturia, cm que installa-
rã um grande estabelecimento com va-
rios gêneros de diversões*

"Exmos. srs. presidente o dd. vercado-
res ila Câmara .Municipal de S. Paulo. —

|' Victor Manuel Lucci, residente nesta cit:
, pitai, vem peranie esso egrégia Câmara
Impetrar concessão para construir o ex-

jpiorar, sobro o mono denominado dus
|inglezes, no bairro de Bella Vista, ncEta
íca-pual, para sl ou empresa que orguni-
::ar, umu Torro Giratória pura uso u goso
publico e na fôrma por que passa a cx-
pôr:

A torre será de proporção gigantesca
tanto quanto permitiu- tt área da praça¦que cm tal morro Ja esta projeetada na
rua do Só, em frente a rua Fortaleza, po-

jdeniJo o concu-sslonani recorrer a .acqui-
sição tle alguns terrenos iio particulares
para melhor aproveitar a área da praçapara o livro c amplo transito publico;A dita. torre terá dois andares, além do
térreo, (praça, publica) q um andar sub-iterruneo.

O andar térreo serft provido do mesas
o bancos 011 pequenas saliuhas e uo aber-
tu debaixo dos torreões, onde o publicolivremente poderá ilescailçar c aproveitar,0 serviço fle bar-rwnaurante.

Q primeiro andar será a.o c terá porfora uma ampla sacaela para posados
jem redor da torre. Terá serviço dc gran-dc-bur restaurante o será aproveitado
lambem para concertos, confercucius, etc.conformo as oceasiões e as conveiilen-•cias da empresa.

; O segundo andar será de crystal e gira-
.torio o adaptado pura recreio chie de
icoiiíormidudo com as exigências Ja une'« do bom gosto.
I O, movimento será produzido por elo-clricidadc, com uma suavidade tal que us
pessoas que o freqüentarem tanto ao te-rçm accesso cm tal pavilhão, como ao es-

jtareni seuiudus nos diversos comparti-
mentos do mesmo, não perceberão o mu-vimento, dc maneira quo o panorama dacidade se descortina ao observador, como

[por encanto,, sem este sc mexer,
t O. segundo andar, terá uma cupola tam-bem com accesso o por cima desta, um
igrande projector paru «luminar a cidade
:A noite, emquanto o estabelecimento func-clonar.

O subterrâneo, por fim, seríi adaptado
para diversões, como: theatro, cinema,salas para dança, musica, jogos lícitos,bar-restaurante, etc.

A construcção será do ferro — cimen-to armado — crystal, ete., do conforniida-
de com as exigências da engenharia ino-derna.

O concessionário, edificando tão gran-fliosa obra, sõ pede lhe seja guranüda aexploração dc todos os estabelecimentos
que seruo montados na dita torre e a au-torlzacao para cobrar a entrada nos dl-versos pavilhões, de conformidade eom tu,tabelas qun julgar adequadas ás respectl-vas diversões. Isto quanto ao plano sub-

Para o accesso aos dois andares da tor-
0% 

a cnh'a,ja scrú- ao dois mil reis por
A.parte tor.rca será publica, sujeita sõ-

ZcvlrTlllT^ 
aUe °S &™-aUorcS;

O suppllcánte, tendo cm vista dotar es- ita capital fle um maravilhoso estabeleci-
mWfm Jl™ ,°"US alBUm pam ° '"«nioipio,
pede somente a Isenção do impostos mu-nlupaes o a garantia de uso e goso portrinta annos, desde a data fla inaugura"

çao 
exgottudos os qunes, a tui monümên-ai toiro passará ao patrimônio munlcl-íal mediante indomnização do valor do,mobiliários, stock de mercadorias etcque na oecasião do mesmo existirem, aluuo de uma perita avaliação.

O supplieante, uma vez contemplado

TsubmeRerT0' 
^''Z*™ & aP-'^n"re submotter A approvação dessa egregiaCâmara o projecto definitivo, com todosos detalhes o executar as obras Èm tem-lio do serem Inauguradas antes das festasdo centenário da Independência.

Nestes termos, assim o requer, e Pfle ferimento -. a. Paulo, 19 ^^ £
.tf,1} ~r. 

^),.Vi«0.V,Man,ui*l Lucçl.":; , >

:„,,°,Sl*,' ^tti!i0 CIoriei* Bscúlptor o pro-prletarlo da jMarinorarla Milão;

te 
°fõro maj0'' JOa° °1,lIZ' aavoea<-o **«s-

* *
Passa hoje a data natalicla da exma.sra. d. Anna dc Toledo Passos, virtuo-sa esposa flo sr. flr. João Passos, roc -rador geral flo Estado.

A dlstincta anniversarlanto receberaPor esto motivo, muitos cumprimento»'tendo ensejo do aquilatar a sympathla deque gosa 110 circulo de suas relacíos j«is-«amentu conquistadas pela nobreza de seussentimentos c pela sinceridade dc seu tra-lo bondoso c itffavel.

NOPCIAS
Realizou-sê nesta capita), ,.,„ ca3a ãusi. tenente .coronel Eduardo de Paula

runii-n, 
CI,sanie,llü ^ S"a filha, senho-1 U Neiy com o sr. Eduardo Herwoy doMontmorenç*,-, funcclonarlo dos Correios.Foram paranymplios, por parte da nol-•a, o sr. João D. .salles Bastos o suaexm.i. esposa c, por parto do noivo, osi. Syivio Justo da Silva,

* *
Effectuou-sc hontem, as IS horas onieln, o enlace nupcial da gentil senhori-W America D'Aiigelo, filha do sr. .Mar-co D Ângelo, com o sr. Arthur AllafincAs cerimonias realizaram-sc na resl-dencla dos paes da noiva, A rua Ounya-curtis n. 18,»,..servindo dc padrinhos ossis,. dr. Raul üsiquet, por parto da nol-ia, c Joito Dalla. Nora, por parto.do noí-

HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-so nesta capitai e deu-nos o pra-zer de sua visita, o sr. coronel João Ma-nucl, prestigioso chefe politico om Bebe-uOuI'0.

*4*" 'A'

Estevo nesta capital, á passeio, o sr.major Antônio Estavam Gomes de Esco-bar prestigioso chefe politico, residente'-ni Jiiguary, ml dc .Minas G«'racs
S. s. seguiu hontem para Poços doCaldas, cm visita ao seu digno irmão, co-ronel Francisco Escobar, acompanhadoUo sr. capitão Guilherme Spilborghs, eu-

pitaiisla aqui residente.

ENFEBDÍA
Entrou cm franca convalescença da en-fermidafle quo a acommettera, 

"a 
exmasra, fl. Laura du Fonseca Osório, filhado sr major Arthur da Fonseca Osório,official reformado fla Força Public-iA distineta senhora deixou hontem aBeneficência Pòrtugueza, ondo se achavaen: tratamento.

1SITA S. PAULO a sra. d.
Maria Tinoco Gioia, dire-
etora da Associação Femi-

ei.".' «Wjcflccntij tle Burra do Pira-
hy. A cam ?su dama, uma alma for-
mada na pratica das grandes vlrtu-
des humanitárias, mantém aquelle es-
tabclceimento,,u que dedica os seus

. maiores esforços, com n sõ aspiração
de servir aos pobrezinhos desfavore-
cidos da sorte. Todos os sous senti-
mentos de mulher, do que se ema-
nam as graças esplrituallzantes e vivi-
ficadorus da ternura e do carinho, se
convergem para aquella associação
altamente humanitária, que 6 bem
como um selo ncolhedor e pródigo cm
que so refugiam, para o affecto do es-
piritos dedicados, criaturiiihas info-
«zes, que, ao desabrochur da existen-
cia, foram feridas pelo ralo da íata-
lldade que lhes roubou os insubstltui-
veis carinhos paternaes.

D. Maria Tinoco C uma abnegudu.
Na árdua obra em que se empenho,
dc allivlar ponas alheias, soffre, apo-
sar do alcance altrulstlco do seu em-
prcliendimento, toda a sorte de diífi-
cuidados. A casa pia quo dirige, asylo
e creche, 6 mantida apenas por um
diminuto numero dc associados, os
quaes so constituíram' numa commu-
nhão a que assistem ideas c seiitimen-
tos phlliintliropicos, para o fim unlco
de manter o ulludido cstubelcclmen-
to; nem o govorno da União non o
do Estado do Rio de Janeiro, em cuja
clrcmnscripção se localiza Barra do
Pirahy, prestam o seu concurso
aquella obra benemérita. Ainda as-
sim, porém, o esmorocimeuto não
abateu a energia devotada da distln»
cta senhora — quando as difflcul-
dades são muitas, o o déficit ameaça
o regular funecionamento da associa»
Cão, que tão bons fruetos tem daflo,
concentra todo o seu amor, toda a sua
immensa affclção pelos seus protegi-
flos e por abi sál, confiada e actlva,
a appellar para os corações gênero-
sos. Ora se encontra ella em S. Paulo:'
saibam, portanto, os paulistas, eom a
sua habitual liberalidude o grandeza
do alma, prestar o seu valioso con»
curso a essa alma boa quo com lm-
menso ardor trabalha para amenizar
o infortúnio de tenraa meniiiazlnhas
orphüs, que, sem protecções affeiçoa-
das oomo essas, sabe Deus a sorte quo
teriam nesto valle' dc lagrimas',:,^,^ "¦

a brilliante fé de officio do distinetóofficial:
Allstou-so em 20 flo agosto flo 1891 110então Corpo Policial Permanente: Em 5«le novembro foi promovido a forrlel. Em

7 de dezembro fnl transferido para o"l.o Curpo Militar, passando a sargentear
sua companhia; cm 12 flo dezembro foi
promovido ao posto fle l.o sargento, tendo,» comnianilanto do corpo o louvado, em
ordem do dia, pela coadjuvação cfficiiz
que prestbu paru a reorganização por qüo
passará o corpo.

1S92 -- Janeiro, a 1 S, foi promovido ao
posto do sargento-àjudanto. Abril, a 19,
seguiu com o corpo paru Sorocaba, abi íl-
oando aquartelado. Julho, a 2, foi livens-
ferido pura o 3.o Corpo Militar, regressau-
do a 5 fi, capital.

1893 — Fevereiro, a l.o, foi pronio-vido uo posto do ülfercs-secrctnrio purao Corpo do Bombeiros, sendo louvado,
pelo seu ox-conimnii(ianlo, pela, suu assi-
duidaflc e dedicação ao serviço. Marco,
louvado a 10 c a 27, pela, presteza e ácti-
viflado com que se houve para acudir a"
chamados de Incêndios. Agosto, a 9, foi
elogiado pela sua provada cooperação cm
prol do serviço publico. Setembro, a 8
seguiu, em diligencia, paru a cidado dt
Santos, do onrle regressou a 3 flo novem-
bro.

1894 — Janeiro, a 13, foi louvado peloseu prompto concurso na extlncçüo dc
um Incêndio, e, a 13, soguiu em diligencia,
para a cldado do Santos. Mulo, a 4, foi
mencionado com louvor em ordem do dia
do commnnflo da segunda linha dc dote-
sa. da primeira brigada — Outeirinhos —
ein Santos, pela dedicai;;;o e manifesta
boa vontado quo demonstrou no fiel cum-
primento o prompto desempenho dc or-
«lens o serviços que lhe foram oomineltl-
dos, taes como: levantamento do trlnchol-
ras, oonsirucçScs do casas, assentamentos
dc machinas, aberturas do estradas, ns-
sehlamentos de linhas dc torpedos, otc,
etc, tornamlo-so assim um valioso auxl-
liar daquello commando nn. árdua tarefa
que desempenhava cm flefesa da pátria;
a 8, conformo fez publico a ordem flo dia
flo eommnndn geral fla Força, foi man-
ilado constar de seus assentamentos quo
o seu segulmento para Santos tivera lo-

li' a S fle setembro flo 1393, fazendo par-
te. do primeiro contingente quo, cm de-
fesa das instituições pátrias, seguira para
a guarnição do porto daquella cidade, por
oecasião da revolta, da Armada Nacional,
de 0 de setembro daquelle anno, cm cuja
guarnição ficou A disposição do sr. gene-
ral Josó Jardim, então commandanto dò
•l.o districto militar e daquella praça de
guerra; regressou a S. Paulo, chamado
pelu governo do Estudo, em 3 do novem-
bro, partindo novamente pura a guarni-
ção dc Santos cm 3 dc janeiro do 189-1, o,
u 1.1 de maio, upõs a terminação da ro»
volta, regressou finalmente A capital.

Em Santos, alfm do outros serviços
Iriherontò íi sua qualidade fle official com-
batente, prestou, duranto a revolta, os
seguintes serviços: conininndoii o contin-
qe.nte quo gusirueceu as grandes carvoel-
ras da casa Wilson, Sons e Companhia;
na margem flo canal denominado "Con*
eciçãozinhii", na Ilha de Santo Amaro;
acampou depois no Isolamento o mais
tarde seguiu para os Outeirinhos, onde
acampou novamente, fazendo parte rta
guarnição do llttoral, junto A administra-
cão technica fla linha do torpedos da de-
tesa do canal. Nesto acampamento, onde
operavam outras forças, exerceu, accumu-
lativámeiitc, as seguintes funtsçõcn: se-
cretario, quartel-niestro o agente geral
do contingente do quo fazia parte, In-
struetor geral de. infantaria e almoxarife
da munição fle artilharia c outros artigos
bclllcós da bateria a cargo fla. linha de
defesa; do que fazia parte. Junho, a 19,
foi louvado peio valioso auxilio prestado
á administração do corpo. Julho, a 0, foi
indicado, por seu commandante, o pro-
posto parn servir como secretario lnte-
rino da commlssão examinadora, da or-
recadação da Força, e, a. 21, foi prumo-
vido ao posto de tenente, continuando,
porém, a exercer interinamente o cargo
de secretario. Agosto, a 20, foi elogiado
pela courtjuviiçãu prestada por oecasião
do uma parada militar a 13 desse mez,
com o quo deu prova do um verdadeiro
militar, digno da consideração rto seus
superiores. Sotembro, a 11, foi rtíspcn-
surto flo cargo rto secretario o louvado
pelo zelo. interesse, intelligeneia e cri-

corpo, foi, por unanimidade dc votos, elel-to Hesourelro para. «, primeiro semestredosso anno c a 24 foi louvado pelo . ,'iC ogurbo mUitar, disciplina, u.lltomjflad^ '•
firmeza com quo «o apresentou com ocorpo em uma revista; fevereiro, a 21 fo"mencionado om ordem do dia, coni louvor
ç 

agradecimento, por ter, di„*ant" o festojos carnavalescos, então realizados com
MtTmm 

° 'Ti «"""-«"¦«M-la Popular, su-bldo so conduzir com corroeção o critériona execução de ordens relativas no bomandamento dos serviços do que. fflra lnciimbido, quer no tocante, uos dn sua cor-poraçiio propriamente ditos, quer os dopoliciamento om geral, nos quaes deu vi-s!ve.s provas de dedicação e Interesso,concorrendo assim pn,.,, evUni. r,uo hou.vesso alteração da ordom. Por decreto di*-S foi promovido ao ponto, do capitão-maio, a 2, em ordem rt,, dia do corpo orospecclvo commandante „ ]0liva por tormuls uma vez apreciado a coragem, bra-Vuivi o cangue frio eom que se houve nopavoroso Incêndio havido, na noite de 1 o,na fabrica dc phosphoros o fogos artll'1-Clacs1 ilu rua Vergueiro, onde demonstrouaptidão cotrecta n«, seri-lço do Incêndio' eno fiel .cumprimento do ordens emana-«us pelo mosmo commaniínrité. tendo-oeguaimente o commando geral da Forca«nyudo pelo modo digno cóm que soloitou, ilcmonstKiiiflo zelo o activldade nointeresse que tomo:, pelu causa publica.n.i. e.Mliicção flo citado Incêndio, salvandoconi risco rte vida, grandi! quantidade Je'iflanimavcis; julho, a fl aclxoà o cargo deIhcsourolro do conselho econômico e adminlstrativo do corpo, quo desempenhavasondo louvado pelo bom desempenho que.den a:essa lneumbencla,:c a ll foi aindalouvado pela correcção, zelo, tiiscipilno
Barbo militar o firmeza com que se apre-sentou cm fprjiiritura-do.jfbrpo; agosto, a
^0 

iol louvado pelo sr. rtr, secretario daJustiça, em nomo do governo flo Estado
pelos boiís serviços prestados com todartcrticiiça,,, nfim de manter „ ordem publlca durante os ultlmos acontecimentos*
que so deram nesta capital, salvaguarflan
do assim os aircitos rto tortos os cida-dilo-:; novembro, a 7 f0» novamente eleitotbesiour-iro flo cQnselho econômico e.sidiiilnistrativo do corpo, o a 17 foi louva-'do o agradecido pelo modo digno com que«o condtizlu com o sou corpo em forma-tura de parada da For,;», realizada, ã 1!»desse mez. .

CPONIGA
WÈÊm

O DIA
S. Bernardo, abbade o doutor.
Nesclflo om 1091, dc nobre família 

'

¦m Fontnlne-les-Dijon entrou na abba-dia do Clteaux, sendo seguido por cincoirmãos o vinte cinco nobres.
Mais notável pelas suas virtudes «ne

pelo seu talento, recusou os arcebispa-dos dc Reims, Gõncs 0 M1Ifl0i p0J. gfl JuI_gar Indigno do tal honra.
Tornou-se o consultor dus bispos, relao pontífices.
PrCgou uma cruzada, com prodigiososuecesso e fundou Innumeros mosteiros.
Foi um grande lhaumaturgo e o fla-

gello das heresias.
Escreveu innumerus obras de valor,

onde brilha uma doutrina celeste, tradu-
zindo mais o frueto da divina Inspira-
cão que o resultado do traballio numa-
110.

Morreu cm 1153, sendo proclamado
por Pio VIÜ, doutor da Egreja Univer-
sal. ¦

EVANCEI.no DIC HOJE
Declina ilomlngíi depois dc Pcntocosles

terio quo demonstrou no exercício dessas
funeções. Novembro, a S, seguiu para a
Capital FdderaJ, 0111 commiss.ão, afim do
representar *» Estado em uns festejos que
ali se realizaram a 15 desse mez, e, dt
regresso, foi, a 19, mencionado com elo
glo em ordem flo tila pela fina educação
c disciplina que patenteou na commlssão
rte quo fora incumbido, concorrendo des-
3'aHo para elevar altamente os créditos
do Eslado. A 29, íoi nomeado agento do
corpo, e, a 30, foi publico em ordem
rto dia haver o sr, general ministro fla
Guerra, pnr flocratò rto 9, dc t*. exc. .•» sr.
mareei ai presidente; da Republica, üie
concedido as honras de tenente honorário
do Exercito. Dezembro, a 24, foi no-
meado para exercer, interinamente, o
cargo do secretario do commando geral
ila Forca, pelo que foi dispensado dns
funeções do agente do corpo.

1895 — Janoiro, a 20 o sr. dr. secreta-
rio da Justiça, cm nomo do governo, o
elogiou "pelos relevantes serviços presta-
dos por oecasião da revolta do uma par-
te da armada e em continuas prompti-'does;, dando a todos exuberantes provas
de patriotismo o verdudelro militar"; fe-
vereiro, a 20 foi louvado pelo modo cor-
recto e prudente como se dirigiu ao povo
para manutenção da ordem, por oecasião
do carnaval, demonstrando assim critério
o disciplina na observância das Instruo-
ções que recebera; julho, a 8 o comman-
danto geral da Força o louvou, pela de-
rticução e interesse que demonstrou du-
rante uma formatura dos corpos em pa-
rada flo homenagem ao marechal Fio-
rluno Peixoto, na qual soubo so conduzir
com assolo, zelo, garbo militar, unlfor-
mlflade, firmeza e disciplina; agosto, a 13
foi nomeado, cffcctlvamonte, para o car-
go fle secretario do commando geral da
Força, sendo transferido do Corpo do
Bombeiros para o estado-maior da Força;
setembro, a 10 foi louvado pelo garbo ml-
lltar, disciplina e assolo com quo se apro-
sentou em fôrma por oecasião da parada
flos corpos da Força, realizada a 7 desse
mez, em commemoraçâo â. data da Inde-
pendência do Brasil; outubro, a 24 foi, a
seu pedido, exonerado do cargo de secre-
tarlo geral da Força; novembro, a l.o, em
vlrtudo do sua exoneração do cargo de se-
cretario do commando geral, foi transfe-
rido do estado maior da Força para o
Corpo fle Bombeiros, e a 14 foi convidado
para o desempenho de uma commissão
junto A presidência do Estado, commlsslio
essa de que foi dispensado a 10; .dezembro,
a 9, deante da boa vontade, ordem o dis-
ciplina que demonstrou durante a extinc-'ção dc um incêndio, foi louvado om ordem
do dia.

1890 — Janeiro, a 7, em reunião do
cons.çBi.9,,jcconpmlco,, o. adjjilijist.vatly-o-.idd

1807 — Janoiro, A S foi dispensado docargo do thesoureiro do conselho ecoiio-mico e administrativo do corpo, sendo,á Kl, designado paru o cargo do ir.spc-ctor du banda dc musica, cargo esso de
que, a 2"*, foi dispensado, Fevereiro, a (i,íoi eleito thesoureiro rta caixa da banda
do musica. .Março, ã •!, fui louvado pelomorto digno o correcto eomo se portoumirante as festas du carnaval dc ciilão,om cujo policiamento so conduziu comtorta prudência. Maio, 11 M, foi elogiado
pelo brio, garbo o assolo como se apre-sentou em fdrmiUuh. du Força cm honraá officialidr.do da marinha de guerra chi-lcna cm visita -.1 cs.ta capital. Junho, a5, fo! nomeado íiispeeior da bunda flo
musica. Julho, ia c, foi dispensado flo'cargo de thesoureiro du caixa da banda
dc musica. Setembro, u 10, foi louvado
pelu ooiiujuvação, ftsseló e disciplina quepatenteou por oecasião da formatura docorpo em parada du Força para comirio-
morar a dula da Independência do Bru-
sii» Outubro, d l.o, foi exonerado docargo fle inspector ilu banda' dc musica,
sendo louvado pelo modo satistactorlp
com que so desempenhou desse encargo,
o a 9, foi louvado pelu maneira digna
com que se portou durante a extinção
do um incêndio, a 8, cm diversos prédiosfla rua Libero liudaró. Novembro, a 10,foi nomeado lpstiaictor «lc iníasitarlu.

189S — Fevereiro, a 10, foi louvado
por haver fleinonsfrado bravura, zelo,
calma o maneira digna durante os tra-liiilbos paru u extinc-ão dc um incêndio
no theatro s. José*. Julho, a 7, foi elo-
giudo pela maneira dlstincta eom quuapresentou a uma revista sua companhia,
animaes e materiaes a seu curgo, Agos-
to, a l.o, foi nomeado instruetór do «aer-
cicio dc bombeiros'. Dezembro, a l.b; foilouvado, pela couiljiivação, interesse,' in-
tèlligeiiela o zelo, por tudo quanto se r'ç-
laclona á bou marcha do serviço do cor-
po.

1S99 — Julho, 11 0, foi elogiado por ter
demonstrado dciiodo, sangue frio o cor-
receão quando trabalhava na oxtineoào
de nm incêndio, na rua dc S. Bento. Sc-
tembro, por decreto de 23 foi nomeado
ajudante, accuiiiulando as funeções de
fiscal flo corpo.

1901 -— Julho, a 22, foi louvado com
agradecimento pelu correcção que obser-
vou quando traualhayá ria (xilncção de
um incêndio, no largo do S. Bento, não
desmentindo assim suas velhas tradi-
ções. Agosto, a S, ío! transferido paru ocorpo do cavullaria, sendo louvado com
agradecimento pelos bons o leaes sorvi-
ços quo longos annos prestou uo corpo
de bombeiros. Outubro, digo povembro,
ft 18, foi eleito thesoureiro do conselho
econômico c administrativo rto corpo.

1902 — Fevereiro; a 18, foi transfe-
riflo para o 4.0 batalhão, sendo louvado
com agradecimento pela correcção com
quo so houve no ulludido corpo, nssu-
mindo nu mesma data a fiscal'/.ação do
mesmo batalhão. A 15 fui tombem lou-
vado com agradecimento pelo offiçaa
concurso quo prestou paru que fosse lc-
vado a effeito um modelar serviço de
policiamento durante os Ires rtias de fts-
Ias carnavalescas dc entãoo. Julho, a 5,
passou a exercer, interinamente, o car-
go de secretario do commando geral da
Força, sendo elogiado pelo critério, ze-
lo, Intelligeneia e actividude que no 4.o
batalhão sem-.rc demonstrou 110 cumpri-
monto de seus devores, c, por decreto dc
3, foi nomeado, effectivamente, paru o
cargo fle secretario do eommanflo geral
da Força. A M, foi elogiado, por ter,
em parada da Força, pnra soíennlznr a
posse da presidência do Estado o na qualtomou parte, se apresentado eom ga-
Ihardia, nsselo, ordem, disciplina e cor-
recção.

1903 — Fevereiro, a 27, foi louvado
com agradecimento pila correcção e zo-
lo com que se houve no serviço do quefoi Incumbido durante os tres dias rte
carnaval desse anno. Novembro, a 17,
foi louvado por ter demonstrado disci-
plin.i, decência, asseio nas armas o nos
uniformes, intuição o compostura militar
na formatura da Força ein parada pura
commemorar a data fla proclamação rta
Republica.

1904 — Janeiro, a 29, foi nomeado pa-ra, accumulatlva e interinamente, exer-
ecr as funeções rte assistente da Força.
Abril, n 23, foi dispensado das funeções
do assistcn:c, sendo louvado pelo modo
como eo conduziu no desempenho desse
cargo, ondo demonstrou mais uma vez
seus eleyaflos conhecimentos. Maio, a 4,
foi louvado por ter, cm formatura fla
Força, por oecasião du posse do governo,
so apresentado com garbo, correcção e
disciplina. Agosto, a l.o, foi nomeado
para accumulatlva e interinamente, exer-
eer as funeções de assistente da Força,
das quaes foi dispensado a 16, Setembro,
a 9, foi louvado, po rter em formatura da
Força, em parada commemoraUva da
data da Independência do Brasil, sc
apresentado com extrema correcção e ma-
xima galhardia. Outubro, a 3, foi no-
meado para, accumulativa e interina-
mente, exercer as funeçõea de assistente
da Força.

. 1905 — Janeiro, a 2G foi dispensado
das funeções tio cargo de assistente da
Força, sendo louvado pelo modo satis-
factorio como se desempenhou desse en-
cargo; julho, a 5 foi nomeado pura, aceu-
mulati»*a e interinamente, exercer as
funeções do assistente da Força; setem-
bro, a 11 íoi elogiado pelo garbo, dlsclpll-
na e asseio com que se apresentou om
formatura da Força para commemorar a
data da Independência do Brasil; outu-
bro, a 13 foi dispensado das funeções de
assistente da Força.

1906 — Janeiro, por decreto do 80 de
dezembro foi promovido ao posío de ma-
jor; março, a 30 passou a exercer as func-
lões do assistente da Força; maio, a 0

foi mencionado com agradecimento em
ordem do dia do commando geral, eme, ao
deixar o cargo, lho fez referencias espe-
ciacs; outubro, a l.o. foi dispensado das
funeções de assistente, c a 11 seguiu pa-
ra a Capital Federal, aíim. de representar
b, ; Fpnja^çp.i.;, uma.MÍes.tividadc;.. dezembro,

S. Lucas, XVIII, 9-14. Naquelle tempo,
Jesus "disse também esla parábola a uns
que confiavam em sl mesmos, que eram
Justos, o desprezavam aos outros:

Dois homens subiram ao templo, a
orar; um phaViséu, o o outro publicam».

O pharlseu, estando em põ; orava com-"!go desta maneira, O" Deus, graças te
dou, porque nfio sou como os demais ho-
mens, roubadores, injustos e adúlteros;
nem ainda como esto publlcano.

Jejuo duas vezes na semana, o dou o»
dízimos do tudo quanto possuo.

O publlcano, porCm, estando em pe,de longe, nem ainda queria levantar os
olhos ao céo, mus batia em seu peito, .11-
zendo: O' Deus, tem misericórdia do
mim peccador!

Digo-vos que este desceu Justificado
para sua casa, c não aquelle; porque
qualquer que a si mesmo se exalta serft
humilhado; o qualquer que a si mesmo
se humilha será exaltado."

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO
Foram despachados os seguintes pa-

peis:
Cartas testemunhai'.», a favor rte Fran-

cisco Llno dos Passos e Pedro do Vallo
Monteiro.;

Provisão do faculdade dc binar, a fa-
vor do revflmo. padre Joaquim do Can-
(o, vigário dc Itatiba;

.Ao requerimento da Susaná CyrUIa San
Juan Rodrigues, foi dado o seguinte des-
Piicho: — Ao revmo. sr. vigário de San-
tu Cecilia pura proceder a Justificação
na fc.rma costumada;

ao requerimento du sra. d. Yole Sodrt**,
foi dado o seguinte despacho: — Ao
revmo. vigário com a faculdade pclila.

CONFERENCI.VS RELIGIOSAS
«Realizam-so hoje, às 20 horas, no su-

lão da legião de S. Pedro, a confereiic;a
do sr. conego Munfredo Leite, sobre: A
descrença", e na egroja da V. O. T. de
ti. Francisco, ás 19 horas, a. flp .'ir. frei
Jcronymo O. F. M., preliminar dn se-
rie que desenvolverá até 3 rte setembro
próximo.

SANTUÁRIO DA PENHA

Iilingom tia Sagrada Família

Realiza-se hoje a bençam da nova imfl»
gem du Sagrada Família, adqulrltío pe-
lu Liga Catholica Jesus, Maria, JosC.

Durante a missa das 6 1|2 horas, ha-
verft. communhão geral dos homens. .

A's IX horas terá logar a bençam da
imagem, fazendo nessa oecasião uma ai-
locução o revmo. conego Melréllès Frél-
re.

As novenas du festa dc X. S. rta Penha
começarão no dia 25 do mez corrente, fts
18 horas.

No dia 3 de setembro, Lo domingo rto
mez, será celebrada com a maior piedn-
do possível, a festa da excelsa Padroeira.

Nesso dia, fts S horas, haverá missa
com cânticos .c communhão geral; fts 10
e meia horas, mista cantada com sermão.
A's 17 horas sahirá a procissão, coridu-
zindo alCm do andor artisticamente cn-
feitado do N. ti. du Penha, os da Sagra-
da Família, do S. Coração, Menino Je-
sus, S. JosC, S. Luiz e S. Geraldo.

A's 20 horas; queimará o hábil pyro-
technico, sr. Vicente Nasça, diversas pés-
çiis do fogos artiflciacs.

Falará na novena e 110 dia da festa o
orador sacro, padre Miguel Nogueira,
S. .1.

A parte musical da festa será dirigida
pelo professor sr. Manuel Silvcrio, orga-
nlsta du matriz.

Todas as noites, apôs as novenas, ha-
verá leilão de prendas.

Pedo-se a coafljuvação fle todos os de-
votos de N. S. da Penha, enviando pren-
das para o leilão, enfeitando as ruas pór
onde passará a procissão ou compareceu-
do com os anjos o virgens.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Reunc-sc hoje a seeção feminina da

Confederação Catholica, ás 14 horas, no
salão da V. O. T. de S. Francisco, sol,
a presidência de monsenhor dr. Den edi-
cto de Sousa.

CAPELLA DA SALDE
O si*. Américo Teixeira, querendo con-

triiiuir para 03 melhoramentos por que
está passando u antiga canellinha du San-
de, offereceu um oratório, que entrará
em sorteio e cujo produeto reverterá em
favor do altar-mòr da mesma capeila.

Os bilhetes, que podem ser procurada*.
com o revmo. padro Castro, serão vendi-
didos a mil rCls.

Paru a Inauguração do coro du capei-
Unha, a realizar-se hoje. ás 9 e meia,
está preparada uma festu eom o .seguinte
programma: A's 9 o mela. mis.*a cantada
com sermão pelo revmo. padre Castro,

A's IG o meia, ladainha e bençam tio
Su-itissimo Sacramento.

Depois da missa haverá a reunião daa
irmandades para deliberar sobre vários
assumptos que se prendem aos Interesse?
du capeila.

a 28 foi nomeado assistente interino da
Força.

1909 — Julho, a 16 foi dispensado do
cargo de assistente, tendo»o o sr. dr. secre-
tarlo da Justiça c da Segurança Publlcn
elogiado pelo zelo e intelligeneia com
que se houve no desempenho do cargo «Jo
assistente; setembro, por decreto de 25
foi promovido ao posto do tenenlo-coro-
nel commandante da Guarda Civica da
capital, sondo transferido do estado-maior
da Força.

1910 — Abril, a 15 foi transferido para
o estado-maior da Força e classificado*
no cargo do assistente.

1912 — Julho, a 25 foi .'nomeado pelo
governo para, em commissão, organizar
as bases da reforma do regulamento da
Força; dezembro, a 16 apresentou-se ao
serviço por ter terminado sua com-
missão.

1913 — Março, a 13 o governo da Re-
publica concedeu-lhe a medalha de ouro
e de distlncção de primeira classe, creada
pelo decreto n. 58, de 14 do dezembro de
1889; abril, a 9 foi nomeado pelo gover-
no para, em commlssão, examinar no ra-
mo administrativo da Força vários capi-
tães, candidatos fi. promoção ao posto da
major; Junho, a 9 deixou o exercício do
seu cargo, por ter de seguir a 10, para a
Europa, em commlssão do governo do Es-
tado; regressou em outubro, reassumln-»
do, a 11, o exercício de seu cargo, no qual
actualmento-so .encontra,-.^, .'. *¦'
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O RODRIGUES ALVES!

A recepção feita na capital da Republica ao preclaro
estadista brasileiro

OS NOSSOS TELEGRAMMAS
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¦:.*,'.;.,...-. j (le a.andu imponência a
recepção feita hontem ao sr. conselhcir..
Rodrlfrúes Alves por occaslão do sua che-
t*ada ao llio dc Janeiro.

Leiulo-so os telegrammas e as notas
que a seguir publicamos, tor-sc-íi. uma
idéa do (ino foi essa grandiosa honiena-
Bem ao benemérito estadista brasileiro.

Como a imprensa carioca
recebeu o eminente estadista

O "Jornal du Commercio*', nòtician-
do, em sua primeira "varia" de hontem,
a chegada ao Itio do sr. conselheiro Ho-
drigtios Alves, consagrou os seguintes pe-
rio d os ao preclaro estadista:

"Regressa hoje de Í5. Paulo para a sua
residência habitual no Rio o eminente sr.
Rodrigues Alves, quo mais uma vez acaba
de dirigir o grande Estado, havendo tido
opportunidado do prestar novamente a
sua terra serviços dc extraordinária valia

A capital da Republica dove o (pie
actualmonte b ao experimentado estadia*
ta fino hoje chega. Foi o seu gênio
einprohendedor uue elevou a metrópole
brasileira á situação em que se encontra,
dc uma das mais bellas o sadias cidades
do mundo. A obra dc seus tres auxlliaros
srs. Oswaldo Cruz, I,atiro .Muller o Pòreira
Passos reverto em gloria conjunetã para
o chefe do governo que ideou esso pr.»-
granima o o levou íi bom termo com uma
segurança de vistas c uma tenacidade
acima dc todos os elogios, Todo o paiz se
bem flciou desse trabalho; quo e o melhor
titulo de honra do reglmen e constituiu
uma phase áurea, a ser lembra'**i sempro
como uma licçfio de fé o um exemplo ia
operosidade Inteligente e salutar. Nós
03lampa recompondo nesto momento a
no...ão do governo, perdida nos extravio-;
da politicagem, que tudo perturba e nada
édifica, A administração íictual. cujo sln-
coro o alevantado empenho »>eia corri-
genda desse numero infinito de erros a:*
cumulados todos reconhecem e procli-
mam, devia roflectlr no significado da
recepção ente ítaMiralmento vai ser feita
ao illustre paulista; Kllo tambem soffrc-t:,
ao tempo do sua presidência, injustiças
e criticas. Mus nunca se embaraçou no
temor dessas contrariedades o poiide as-
i:im realizar calmamente uma obra das
mais merltorias que a historia da Repu-
lilica regista. Decerto o momento agora
6 muito mais complicado o grave, noiii
aa responsabilidades do descalabro ainda
reinante cabem directamente a esto qua-tríonnlq, Mas por »»so mesmo convém
quo os dirigentes de agora, tão bom intea-
cionados, procurem inspirar-se na acção
daquelles une melhor souberam servir
aos interesses do paiz trabalhando co:u
nflnco para corrigir os males que impe-
dom ou embaraçam o sou desenvolvlmen-
lo. Entre esses, nenhum fez mais do quoo er. Rodrigues Alves, cuja. tarefa a ener-
gia o capacidade do Campos Salles tor*
irirarn possível, do mesmo modo unohoje todos pedem e esperam qno a dlil-
goncla e patriotismo provados do sr.
Woáceslau Braz logrem conseguir que o
sou Hiiceessor. seja ello qual .fõr. possaacabar do tirar o Brasil do desgoverno
em quo ello so afundou por culpa exclusiva
dos políticos profissionaes que são aqui
n desgraça da administração publica,"

m *
Escrevo "O Paiz'':"Si para a eminente figura nacional,

quo b a do venerando conselheiro Rodrl-
gues Alves, todos os olhos se voltam com
reconhecimento", respeito o esperança,
forçoso (• proclamar que no quo concerne
aos habitantes do Districto Federal esses
sentimentos se misturam com os do uma
gratióão intensamente commovlda e os de
um carinho mais vivo.

E nem podia deixar do ser assim. Uo-
vernando o sou grando Estado natal em
duas presidências egualmente benemeri-
tas, ou dirigindo os destinos do Brasil,
nesse quatriennlo Incòmpáravel que se
pode chamar a edade do ouro da Repu-
bllca, o conselheiro Rodrigues Alves foi
sempro p mesmo estadista de visão se-
gura e amplíssima e de energia Inquo-
brantavel o serena, dotado da faculdade
magnífica do acertar e concorrendo para
o bem publico com cada uni dos sous
aetos e altitudes.

Nas presidências do S. Paulo deu ello
(sempre, ao paiz todo, bfl melhores exem-
pios. Como chofo da Nação, construindo
portos, traçando o desenvolvendo estra-
das de ferro, saneando o remodelando a
capital da Republica, poderosamente con-
trlbuiu para o progresso e felicidade
íoraea.

A maravilhosa transformação do Riode Janeiro, para a qual o conselheiro Ro-
drlgues Alves soubo encontrar collabora-
dores como Osivaldo Cruz, Lauro Mui-

ler e o inesquecível Pereira Pastos, b, vor
qualquer dos aspectos em que seja. en-
carada, obra profundamente nacional.

Em prlmolro logar, o romodclamento
do Rio agiu como exemplo o estimulo.
Foi o ponto de partida indispensável para
uma porçfin de tentativasde menor vulto,
mns do mesmo gênero em diversos Esta-
dos. E, depois, todos nús lucramos lm-
menso, os créditos do Brasil notavelmente
augmentaram com os da sua capital, que
é ac mesmo tempo a sua, cidade maior,
mais populosa, mais importante o pro-
curada.

O carioca, porém, quo depois do go*
verno Rodrigues Alves tanto orgulho tem
em o ser, jamais se esquecera que foi
graças d sua acção esclarecida e officien-
to que o Itio colonial, sujo, alrazado, cor-
tado de viollas infectas, assolado pelo es-
pantoso flagcllo da febre amarella, ra-
pblamente se converteu numa das mais
Bttlúbres e formosas cidades da America
do Sul.

Ahl esta a cidade moderna, rasgada df
esplendidas avenidas, illumlnada como
numa "fêbrle", ardendo numa vida, iiiteii-
sa, com o cães do porto a que os maiores
transatlânticos acostam, attrahcnlc 6 ci-
vilizada, admirada c querida, de quantos a
visitam» E o carioca bémdiz o nomo tle
Rodrigues Alves ao gosar o conforto da
sua casa, a belleza das suas ruas o das
suas praias, a frescura e o esplendor dos
seus novos jardins, E' por isso que não
pode deixar de experimentar por essa
grande figura nacional uma gratidão c
um carinho que não têm limites.

A chegada do eminente estadista que
aqui se deve demorar, pois vai residir no
sou palacete da rua Senador Vergueiro, b,
pois, para o Rio, um treontcelmento de
valor excepcional.

A resolução dc se fixar aqui foi toma-
da pelo conselheiro Rodrigues Alves ties-
de que estava, para terminar o seu go-
verno de S. Paulo, por convir o nosso cll*
ma â sua saude que, desdo multo recon-
solidada, b, felizmente, magnífica. Teve
olle sempre, porém, o máximo empenho
em não revelar a época da sua viagem,
desejando evitar quaesquer manifesta-
fjÕOí*..

Mas, um homom' do tal envergadura
não se escondo facilmente e desde hon-
tem se sabo quo o venerando conselheiro
Rodrigues Alves deveria viajar em carro
ligado ad especial em que o engenheiro
Bliler, da Central do Brasil, esta fazendo
uma viagem dc Inspecção, o chegará hoje
d estação da praça da Republica, íis 17
horas, mais ou menos.

E não serão apenas os representantes
paulistas e as pessoas do mundo official
que accorrerão ao desembarque. O povo
da capilal da Republica, cujo remodela-
mento qbnstltue um dos mais fulgurantes
períodos da extraordinária folha do ser-
vlços que 4 venerando estadista tem pres-
tado ao seu palz, far-lho-a uma recepção
apothcotlca.

A gratidão que elle mereço c as espe-
ranças que para ello irrcsistivclmcntc se
voltam, não perderão tão opportuno en-
sejo do so manifestarem.

E' assoclando-nos a esses sentimentos
de verdadeiro caracter nacional, que
apresentamos ao eminente conselheiro
Rodrigues Alves as nossas boas-vindas,"

t, •*-.

Da "Gazeta de Noticias":
" Chega hoje a esta capital o sr. con-

solholro Rodrigues Alvos, que deve des-
embarcar ás 5 horas o meia, na gare da
Estrada do Forro Central do Brasil, vindo
pelo rápido paulista.

Apresentando respeitosas saudações e
votos do boas vindas ao benemérito bra-
sileiro, fazetno-nos éco dos sentimentos de
toda a população desta capital, rccohlie-
cida ;io administrador a quem o Bio do
Janeiro deve a sua remodelação com-
pleta.

Typo de estadisla moderno, tolerante e
largamente progressista, o sr, conselheiro
Rodrigues Alves é hoje entro os vivos
um dos homens a quem o pulz devo mais
preciosos serviços.

Aos olhos do todos nós elle avulta priri-cipalmente pelo modo por que se desem-
penhoti da alta Investidura de presidente
da Republica.

Antes do assumir o seu govorno, na pia-taforma lida no banquete em quo publi-
cimento acceltou a sua candidatura, o
sr. Rodrigues Alves, além do expOr um
vasto plano de acção, enumerou as refor-
mas do quo carecia a nossa capital: o por-to, a reforma geral, a abertura de ruas,
o sou saneamento, todas as modldas ne-
cessíirlas a soerguer o Rio de Janeiro,
pondo fim aos inconvenientes com os
quaes elle afugentava os extrangeiros e
prejudicava a reputação do palz.Assumindo a presidência, soube logo es-
colher auxlliares capazes da execução dos
Bons desígnios. Basta lembrar os nomes
dos srs. prefeito Pereira Passos, dr. Os-*

waldo Cruz, ministros Lauro Muller, Loo-
poldo do BuUiOoh e.barão do Rio Branco.

Eol o qualVlennlo mais fecundo,1 depois
da Ropublica.

O impulso dado por esso homom a ad-
mlnlstração publica, atlraiido-nos rosolu-
lamento no caminho das grandes refor-
mau para collocar-nos a par do progresso
que hojo ostentam' alguman outras naçOes
da America do Sul, merecerá eternamente
os louvores do Brasil,

A verdade b quo até o governo do dr.
Rodrigues Alves nôs conservamos um foi-
tio colonial o retrogrado, quo só abando-
nnmos graças d sua acção prompta o oner-
gioa.

Essas reformas materiaes reagiram so-
bro o próprio espirito da nacionalidade,
apressando a nossa cultura e npproxlman-
do-nos do futuro do lognlldade, de pro-
gresso o do belleza, quo, certo, fará de
nos o grando povo que os nossos recursos
naturaes permlttom quo sejamos.

Por tantos títulos é grata a esta capl-
tal a chegada do grando administrador,
a quem cumpro que todos apresentemos
hoje, com respeito o carinho, os nossos
melhores votos pela sua, completa fell-
cldado durante todo tempo que s. exc.
honrar com sua hospedagem a cidade que
tantos benefícios lhe dove."

Os nossos telegrammas
O EMINENTE ESTADISTA EMIiAKCOTJ

l*.\U.\ O RIO
auARÀTINGUETA', 19 — 0 sr. con-

selhelro Rodrigues Alves, presidente da
Commissão Directoria do Partido lteyu-
blicano, embarcou para o Rio hoje, ás 11
horas, acompanhado de suas gentUIssi-
mas filhas o dos srs. drs. Oscar Rodrl-

- gues Alves o líloy Chaves, secretários do
Interior o da Justiça o da Segurança
Publica, e. ilr. Carlos Kttler, representai*.-
do a administração da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil.

O proolaro estadista recebeu, por oc-
casião do .seu embarquo, oarlnhosissl-
mns demonstrações do apreço da parto
da população desta cidade, tendo com-
parecido á gare todas as autoridades lo-
cães, representantes das Instituições, es-
taboloclmcntos do ensino, muitas faml-
lias da "elite'.' e enorme massa popu-
lar.

A' partida do comboio, Iodos os pro-
sentes proromperam dm estrondosa sal-
va de palmas o ontltuslastlcas acclama-
ções ao grande brasileiro,

Antes dc partir, o sr. conselheiro lio-
drlgiies Alves recebeu, de (Diferentes
pontos do Estado, avaliado numero de
telegrammas, apresentando-lhe votos do
boa-vlagem e do feliz permanência na
capital da Republica.

Em Lorena, o eminente republicano
foi alvo dc unia grande manifestação po-
pular.

Embarcaram ahl no trem especial,
acompanhando o Illustre viajante até á
estação de Cruzeiro, os deputados srs.
Àrnolphò Azevedo o José Vicente.

EM I.OIÍKXA
LORENA, 10 — Em comboio especial,

ás 11 o meia lioras, passou hoje por os-
ta cidade, com destino á capital da Rc-
publica, o sr. conselheiro Francisco Ro-
drigúes Alves.

A' garo da Central compareceram au-
toridadês, membros da Câmara Munici-
pai, do dircctorio republicano local, rc-
presontantes da imprensa, exmas. faml-
lias, senhorltas, grande massa dc povo o
a corporação musical "Mamedo de Cam-
pos", quo cxecifou diversas peças do seu
repertório.

S. exc. foi cumprimentado pelos pre-
sentes.

Falou em nome da população o sr. .1.
Marx, clrurgiao-dontlsta.

Entre applausos e. vivas, partiu o com-
bolo, quo estacionou apeiuií; um minuto.

O sr. dr. Arnolfo Azevedo, deputado
federal o chefe politico local, e outra.1:
pessoas, tomaram o comboio especial que
conduziu o sr. dr. Francisco de Paula
Rodrigues Alves.

Jb%9 %JP \fflD àtàm,

O er. oonsolhoiro Rodrigues Alves dlrl-
giu do Guaratlnguotrt, ao sr. dr. Jorge TI-
blriçá, a aegulntt» carta, datada de 18 do
eorronto:

"Exmo. amigo dr. Tibiriçft, Pretondo
partir amanha parn o Rio, ondo continua-
rei A disposição dos nmlgos. Envlando-lho
e nos Illustres collegns da Commissão os
meus affectuosos cumprimentos, sou com
elevada consideração, Amigo, colloga, F.
P, Rodrigues Alves."1

Pelo primeiro trem, seguiu hontom para
Sflo José do Itlo Pardo, cm companhia de
sua. exma. familia, o sr. dr. Antônio Can-
dido Rodrigues, vice-presidente do Esln-
do.

O sr. presidente do Eslado e os srs. so-
cretarios do governo felicitaram ao sr.
senador Luiz Plza, pela passngem do seu
anniversario nataliclo.

i oupi
SORTEIO l>E JURADOS

Foram sorteados hontem para a sessão
ilo Jury, a installar-se om l.o do setem-
bro, sob a presidência do sr. dr. Matheus
Chaves, juiz da l.a vara, funcclonando co-
mo promotor o sr. dr. Roberto Moreira,
o como escrivão o sr. Mario Alves Cabral,
os seguintes jurados:

Adelino Leal, dr. Alberto Cardoso Fran-
co, Alberico Galvão Buono, Anacleto Sll-
va Varclia. Adelino Lotnbs, Antônio M.
Gonçalves Júnior, Renedicto de Camargo,
Joilo O. de Lima Pereira, dr. Durval N.
Ávila Reboliças, Edgard Nobre do Cam-
pos, Flrmlno A. de ("iodoy, Francisco do
Paula Ca.laffn, Gabriel Cottl, Jorge W.
Caldas, João Augusto da S. Lima, João Te-
desço de Oliveira, João Lopes, João dos
Saiiios Gala, João P. Monteiro Júnior,
dr. João M. Frolro de Carvalho, João Al-
fredo de Camargo, João li. Andrade Mei-
ra, dr. .1. Flòrenclo dc UchOa Cintra, João
Pimenta, José Américo do Aguiar, José
Canuto de Oliveira, José Pinto de Maga-
lliães, José Roberto de Mello Franco, Jo-
sé Ciuedes da Cunha, Josó Antônio Sam-
paio, José Espíndola de Magalhães, dr.
Joaquim Marra, Leonel Pessoa, Lnndulpho
ll. de Almeida, I.uiz Andrade de Vascon-
eólios Júnior, Manuel Caetano Garcia, Ma-
nuel Luiz-Ferreira, Oscnr Maia de Alniei-
da liamos, dr. Oscar Driimmond Costa,
Oswaldo Ramos, Oncsimo Schmidt Fors-
ter, Octavlo do Amaral Spilborglis, Por-
clno Rodrigues, dr. Pedro Soares do .Vrnu-
jo, Manuel Paulino Munlz, dr. Roberto
do Molina Cintra, Saturnino de Almeida o
yictorlno de Camargo.

OS NOSSOS BAIRRO
LIBERDADE

"CORREIO PAULISTANO"
O sr. Armando Nobrega é nosso repre-

sc-hta-rito nesto bairro o reside á rua Tho-
mnz Gonzaga, n. ¦.'-'. onde poderá ser pro-
curado para tratar do negócios com refe-
renda a esta folha.

ANJÍIVEUSARIOS NATALICIOS
Festejaram hontoiu seus annivcrsarios

natallcios os srs. dr. Arnaldo de Moraes
Fedroso, major João Lauro Sohreiner,
ajudante do dlrector do almoxarlfado da
Secretaria do Interior; a sonliorita Af-
fonslpa Caldas e d. Hpnorla. Arantes Cal-
das, esposa do sr. capitão Francisco Cal-
das,

Hojo faz annos a gentil senhorita
Odllla, filha do sr. tenente Adolpho Fa-
gundes, auxiliar do "Diário Official**.

Dopols de amanhã, a sra. d. Fran-
cisca de Paula o Silva, esposa do sr. ma-
jor Benedlcto .1. da Silva, proprietário no
districto.

CONTRACTO DE CASAMENTO
O sr. dr. Juvenal de Azevedo Fagundes,

advogado nesta capital, tem o seu casa-
monto contractado com a gentil senhorita
Angelina Pinto de Aguiar, filha do íulle-
cldo sr. Aloxandro do Aguiar.

NASCIMENTO
O lar do sr. dr. Lourenço do Sá e Al-

buquerqtto Filho e do sua exma. es-
posa, d. Margarida Maria' Queiroz de Sá
e Albuquerque, está enriquecido desde
ante-hontem com o nascimento do sua fl-lha Margarida Maria.

REGRESSO
Regressou do Soccorro, onde estivora a

passeio com sua exma. familia, o sr. oo-
ronel Francisco Emílio, escrivão do paze official do registo civil do districto.
GUARDA DE HONRA AO SS. SAORA-

MENTO
Presidida pela Sociedade do S. Afcente

de Paulo, do bairro, realizou-se do hon-
tem para hoje, na egreja de Santo Anto-
nlo, a guarda do honra ao SS. Sacramon-
to. tendo sido muito concorrida por Innu*
meros cavalheiros a exmas, famílias. ;

Noutro logar da nossa folha encontra-
rão hojo os leitores um desenvolvido rela-
torlo sobre a pratica do Imposto territo-
vlal nas Republicas do Prata, assumpto
que foi objecto do especial osludo do sr.
dr. Luiz Silveira, funecionarío da Sccro-
taria da Agricultura, na sua recente via-
gem. O relatório a que damos publicidade
tol Já apresentado no sr. dr. Cardoso de
Almeida, secretario da Fazenda.

As Republicas do Prata tím, como se
•sabe, um sysl.ema do Imposto territorial,
diverso do nosso, e cujas vantagens estão
reconhecidas pur uma larga, experiência,
lão perfeito se an tolha esso systema, que
a governo ingiez já mandou uma com-
missão estudai-o ao Urugüày; afim do o
adbptáiT O sysíoma convém, sobretudo,
¦ios palzes que, sendo essencialmente
agrícolas, na terra têm a fonte principal
ilas suas receitas. Tal como elle é pratica-
:1o na Argentina e no Uruguay, contem-
pia o principio da equidade, tributaria, es-
tabeleco uma escala difíerenciada que
idsa o lucro útil de cada lavrador, tendo
im cpnta a maior ou menor distancia
entre a propriedade o os mercados o vias
do transporte, o combate o abandono da
cultura, pclu applieaçao do taxas sobre os
-.ncultos e pousios.

A base duma boa distribuição do lm-
poslo é a organização do cadastro. O pro-
blema cadastral, que parecia de dlfCicll
solução nas duas Republicas sulinas, foi
felizmente resolvido duma, forma tão
Blmples quão pratica, pela instituição do
empudroamehto individual, onde as pro-
prledades são minuciosamente descrlptas,
sob o duplo ponto do vista topograplilco
o econômico.

Agllnndo-sb actualmentc, entre nós, a
questão da remodelação dos impostos, (¦
imprescindível o conhecimento do que, a
lal respeito, está cm vigor na Argentina
u no Urugiiay, com resultados cuja ex-
cellcncia ao lõrnou Indiscutível. Por Isso
chamamos a atlençau dos leitores pura o
documento que adcanle publicamos, e que
é um estudo consclenciosò do Importante
assumpto. Nào nos íoi possível, infeliz-
mente, publicar os annexos quê acompa-
nhum o relatório do sr. dr. Luiz Silveira;
mas, decerto, tanto o relatório como os
annexos serão upportunnmenlo publica'
dos em folheio.

Sobre o trabalho do sr. dr. Luiz S»l-
veira já a Sociedade dc Eslmíos Economl-
cos de Buenos Aires emlttiu autorizada
opinião. A pedido dessa conectividade, que
tevo conhecimento dos estudos do func-
cionarlo paulista, foi o relatório lido em
sessão ordinária. Da impressão quo ello
causou diz abundantemento o seguinte
officio ha dias recebido pelo sr. dr. Luiz
.Silveira:

"Temos grande satisfaoção em partici-
par-vos qua fostes nomeado, por unanimi*
dade, peio executivo desta instituição,
para o cargo dc vice-prosldcntü. Os ln-
apreciáveis serviços por VOs já preslados á
reforma econômica, objecto uo nossos cs-
tudos, por vossas laboriosas investigações
o brllhanto e synthetica exposição dos
processos leclinico-admlnistrativos vi-
gemes no Uruguay o na Argentina, nos
autorizam a esperar uma acção ainda
mais eíficaz o saliento na recoiistrucção
do regimen tributário do Estado do S.
Páulõ, liara adaptal-o ás modernas ne*
oessldades do uma collcctividado progres*
sisla. 03 fins desta instituição já os co-
uliecels.

Assim, esperamos contar com a vossa
generosa oollaboração na sua obra de di-
vttlgaçãy dos princípios econômicos rege-
neradores e de approximáçãò de todos os
elementos valiosos, liojo dispersos, o que,
nas mais afastadas regiões desto conti-
nonte, ancelam por vor realizada tão ra-
ciunal o simples quanto benéfica e pro-
fuitda reforma cconoinico-social.

Antecipamos o nosso desejo do vos ser
utll, cm tudo quanto nos seja possível,
nos estudos a que vos entre-gnstes com
tanta dedicação o nos seria gratíssimo
receber de tempos em tempos vossas notl-
cias a respeito do progresso da reforma
tributaria no Estado do S. Pauio.

Saudámos, etc. Buenos Aires, 31 de
maio do 11)10. — (Asslgm) — Vlce-presi-
dente, Angel Silva (hijo); societário,
Alfredo Iliirji."

¦ÍI «11 Oil m REPUBLICAS i
Relatório apresentado ao sr. dr. José Cardoso de Almeida, se*
cretario dos Negócios da Fazenda do Estado de S. Paulo, sobre
os systemas de imposto territorial ou immobiliario praticados
nas Republicas do Prata, pelo dr. Luiz Silveira.

IMPOSTO TERRITORIAL
No Uruguay (Departamentos

do interior)
Área .... 190.000 km. 2
População . 1.300.000 habit.

Departamentos do interior
Ila muitos anuos que existe o im-

posto immobiliario 11a Republica
Oriental do Uruguay. Em todos os
departamentos do interior, o imposto
recai sobre a terra, livre de melhoras,
c no da capital ainda são gravadas
as construcções ou melhoras. Tra-
tanclò-sé de unia Republica Unitária,
não íoi difficil implantar em quasi
todo o território do paiz o imposto
territorial, tomando-se por base, no
inicio, a avaliação arbitraria, que, aos
poucos, está sendo substituída por
outra mais equitativa.

• A primeira avaliação, feita cm
1905, teve por base as operações» dc
vendas cfféctliadas desde 19:10 até
1905, com tnn periodo — 1900 a
1903 — nt) quil a propriedade se
manteve estável, valorizando-se ape-
nas cm 1904 com uma alta de 30 ojo.
A commissão avaliadora teve, assim,
para os seus cálculos, de tomar em
consideração 4 annos maus, de preços
baixos e um — de 1904 e parte do g-wa"nrp7cjudi"cadõs,'de 1905 — dc preços bons. E de no-'
•lar que, desde que se accentuou a
valorização da propriedade em 1904,
até* ao primeiro anno da conflagração
européa, o. valor dos terrenos foi-se
acccntuahdò sensivelmente. Houve
mesmo departamentos e zonas em
que o augnicnto operado triplicou o
valor da terra.

Attribue-sc esse phenoincho ao fir-
me progresso do paiz cm geral, á
construeção de diversas vias férreas,
atravessando riquíssimas regiões, ao
refinamento das raças bovinas e la-
nigeras, ao desenvolvimento iíitensi-
,'o da agricultura cm diversas zonas,
e, finalmente, ao enthusiasmo sem-
pre crescente com que o povo uru-
gtiayo trabalha pelo ehgrandecimén-
lo e estabilidade da Republica irmã.

Os trabalhos de avaliação tiveram
como preliminar uma inspecção em
todos os departamentos, afim de ser
feita a classificação parcial e a si-
Inação, em um mappa especial, de
todos os campos, a que se referiam
tis operações tle venda e arrciidamcn-
tos, que serviram de base para o
cálculo, dos a foros e que foram se-
leccionados, depois de uma revisão
dc mais de oitenta mil inscripções,
existentes no Archivo da Direcção e
correspondentes ao ultimo quinqiicn-
nio já referido.

Na inspecção realizada foram ou-
vidos — a titulo dc esclarecimento
— agrbncnsorcs residentes no local,
ha mais dc cinco annos, c, portanto,
já com apreciável archivo; — escri-
vães públicos (tabelliãçs), inspecto-
res technicos, administradores dc
rendas, "chefes 

políticos" — "dele-

gados de policia" — c fazendeiros,
que tinham exaclo conhecimento da
qualidade das terras, sua situação e
preços correntes em cada departa-
mento. De aceôrdo com as informa-
ções colhidas, a commissão inspe-
ctora effcctuou a separação das zo-
nas, levando em couta a classe de
terreno, a qualidade e a situação,
mais ou menos favorável pela sua
proximidade das vias mais importan-
tes de communicação e transportes.

A' proporção que se operava a di-
visão, marcava-se cada zona e cada
propriedade com um numero dc or-
dem, classificando-se, pela qualidade
das terras c dos pastos, cada fracção
vendida ou arrendada, afim de ser-
çir de base para a média do valor

guay, produz a propriedade rural.
Realizada' essa operação, eram ex-
cltiidas as cifras que causavam pre-
ços muito elevados em relação á im-
portancia dos terrenos em geral da
zona, deduzindo-se a média, que, em
todos os casos, sempre foi superior
ás das vendas.

As cifras correspondentes aos pre-
ços elevados, e que foram despreza-
das para o calculo, eram assignala-
das nos quadros respectivos em pre-
to ou carmim,

Toda vez que se verificava a diffi-
çuldaçle de formar zonas com uma só
classe dc terrenos, devido á r.oníigu-
ração do solo, apresentando terras
em serras, chapadões, vai les, banha-
dos, areaes, etc, o que difíicultaria
a taxação em conjuneto, a commis-
são tratava de formar as zonas que
er.im possíveis, segundo as maiores
extensões de terrenos de uma mes-
ma classe, classificando-os e aforau-
do-os em separado. Das fracções
restantes formavam tambem zonas,
porém com taxas variando segundo
as diffcrcntçs classes ou typo dc
terras que encerravam. Eram, de tal
sorte, evitadas as reclamações dos in-
teressados, que, sempre que se jul-

jodiatn appel-
lar .para um jury avaliador — com-
posto de dois contribuintes e do che-
fe do serviço de avaliação, compro-
vanclo as suas allcgações com attes-
tados de inspectores technicos regio-
iu.es e dos juizes de paz.

A base geral para o estabelecimen-
lo da média foi dada pelas fracções
maiores de 200 hectares, excepto em
dois ou tres departamentos, onde se
tomaram por base as fracções de 50
hectares. As fracções inferiores a
um hectare foram sempre despreza-
das, visto em nada influírem 110 cal-
culo geral.

Terminada a divisão territorial,
para os efícitos da contribuição im-

Os lavradores c criadores do Itapòranga
pediram fi. Secretaria da Agricultura a sua
Intervenção, relativamente d reducção dos
fretes para porcos na Estrada de Ferro
.Sorocabana,

Poriím Incorporadas á Confederação
do Tiro Brasileiro as novas sociedades de
tiro de Itapetinlnga, desto Estado, e de
üravatahy, do Kio Grando do Sul.

O s;\ Jullo Barbosa Carneiro, funcclo-
narlo do Ministério da Agricultura, addl-
do ao consulado do Brasil om Gênova, so-
licitou do Serviço do Informações varias
amostras do madeiras naclonaos, bem
como os necessários esclarecimentos a
respeito, afim do oncaiminliar ali esse ra*
mo de commorclo.

Do ordem do sr. ministro da Agrleul-
tura, o director do Serviço solicitou a to-
dos os exportadores desse artigo quo re-
metiam ao mesmo sr. Jullo Barbosa Car-
nelro as amostras e informações recebi-
das, organizando por sua vez uma col-
leccão nuo opportunamente lho será en
viada.

*» ¦—— -

A Caixa Econômica do Itlo de Janeiro
remotlou ante-hontem para o Thesouro
Nacional a quantia do mil contos de reis
(1.000:000$000), excesso do suas opera*
Coes na primeira auinzena do oorrento
mez.

Nestes nove mozes últimos a Caixa
Econômica recolheu ao Thesouro oito mil
o com contos de reis.

•O prazo i>ara pagamento do imposto de
industrias c profissões, relativo ao segun-
do semestre deste anno, com abatimento
(ie 15 por conto, termina no dia 20 do cor- [ ziam
rente.

dc cada zona. Com esse serviço orga-
nizaram-se quadros descriptivos de
cada propriedade, com uma columna
contendo egual numero da sua situa-
ção no mappa do terreno. Os arreri-
danientos distinguiaíii-se das vendas
por um circulo rodeando os números
dos primeiros.

As médias, para se estabelecer a
taxa para cada zona, em que foram
divididos os departamentos, foram
assim obtidas: — Tomaram em con*
juneto todas as vendas desde 1905,
lançando os preços na zona que dc-
via ser taxada.

Íun seguida, procederam a uma re-
visão dos antecedentes, excluindo-se
todas as operações que offereciam
duvidas sobre a real alienação do
próprio respectivo. Do mesmo modo
foram excluídas as partes dc reven-
da, pernitita, etc, por não offerece-
rem dados positivos para os caleu-
los. Feita a relação dos algarismos
que deviam servir de base para o
calculo, estabeleeja-se a média re-
spectiva da taxa, sempre que esti-
vesse de harmonia com os dados ob-
tidos sobre a situação da zona, qua-
lidade dos terrenos, valor corrente e
média de arrendamento. Quando se
verificava o caso de preço elevado,
de vendas realizadas nos últimos an-
nos, dentro da zona calculada, e fal-
ta de preços reduzidos cm annos an-
teriores, eram excluídas as cifras
mais altas, com o objectivo dc se
chegar a um justo termo médjo que
estivesse de aceôrdo com a impor-
tancia da zona.

Nas zonas cm que houve deficien-
cias de dados e informações, a taxa-
ção foi feita, comparando-se as ter-
ras com outras de maior ou menor
importância, guardando-se a gradua-
ção da taxa, conforme a differença
da qualidade notada.

Do mesmo modo como se proce-
deu com as vendas, fez-se, com as
operações de arrendamentos, a rati-
ficação do calculo do valor do hecta-
re obtido da média das vendas. Fo-
ram tomados os arrendamentos effe-
ctuados desde 1907, correspondentes
a cada zona, cujos cálculos deveriam
ser examinados; excluídas as opera-
ções duvidosas, deduzia-se a média
do valor do hectare, tendo eni conta
o arrendamento annual que produ-

os campos e o interesse de
om núe é ò máximo oue 110 Uru-

mobiliária, do modo como fica des-
çripto. foi cila submcttida aos pode-
res da Republica, sendo approvada e
feita a primeira taxação. Iniciou-se
desde logo a avaliação parcial da
propriedade dc cada zona estabeleci-
da, afim de se chegar a resultados
mais positivos, que determinassem
uma taxação mais justa.

Esse trabalho, por sua natureza
difficil, estabeleceria o registo exa-
cto das propriedades, de modo que
nenhuma escapasse á justa tribut.a-
ção, como poderia ter oceorrido com
o trabalho preliminar.

Actualmentc está em execução o
serviço geral de cmpadroaiuento da
propriedade, por departamento e
zonas, rectificando-se, com resulta-
dos mais positivos, e sem tomar por
base a média geral, a primitiva ta-
xação que recahira sobre cada pro-
priedade.

1'ara se alcançar este justo obje-
ctivo, o governo decretou que todos
os agrimensqrcs, encarregados de di-
visão e demarcação de terras, fica-
vam obrigados a, terminado o respe-
divo serviço, enviar uma planta au-
thentica dos trabalhos realizados, á
Direcção' Geral de Avaliação. Fica-
vaia tambem sujeitos a uma multa,
os que assim não procedessem. (Vide
annexo n. 1). Em compensação, os
agrimensores ficaram isentos do pa*
gamento do imposto de industria e
profissão, Assim, lambem os tabel-
liães e escrivães públicos ficavam
obrigados a fornecer as notas das cs-
cripturas de vendas e arrendamentos,
horaiu designados tambem peritos
taxadores em cada departamento.

De posse dos dados fornecidos pe-
la maneira referida, a Direcção Ge-
ral de Avaliação está procedendo á
revisão da taxação, rectificando tam-
bem a situação da propriedade, linii-
tes, nomes dos proprietários, etc, nos
quadros especiaes, para esse fim or-
ganizados. (Vide annexo n. 2).

De outra parte, a Direcção não ac-
ceita reclamação de nenhum proprie-
tario, que não apresentai' os seus ti-
tulos, plantas das terras c outros do-
cunieutos, que possam auxiliar o ser-
viço de empadroamento.

Em diversos departamentos, o ser-
viço geral de rectificação tem sido
feito em menos de um anuo e com
bons resultados. As zonas, em vir-
tude da revisão, que se vai procedeu-
do, são subdivididas, conforme o re-
spectivo valor. As primitivas 139 zo-
lias, em que foram divididos os de-
pavtáméntos, estão subdivididas em
mais 103, ou seja o total de 242.

Nos quadros, ou, melhor, nas ca-
dernetas de cada zona, referentes ás
propriedades, vai-se acompanhando
graphicamcntc o desenvolvimento
do valor do immovel, em comparação
com a média calculada e a actual.
(Annexo n. a).

Tomando-se por base o preço mé-
dio corrente, póde-se dar aos terre-
nos urbanos dos 18 departamentos
da Republica, o valor dc $750.000.000
e ás construcções ruraes, subtirba-
nas, cidades, villas e povoados dos
mesmos departamentos, o valor de
pesos $160.000.000, dando o total de
$910.000.000 ojs.

No calculo acima, não está com-
prehendido o departamento da capi-
tal, terras c melhoras — avaliado em
$324.000.000, excluídos os próprios
do Estado e do domínio publico.com o
valor de $70.000.000, mais ou menos.

Assim é que os bens de raiz, em
toda a Republica, podem ser caleu-
lados approximadamente em
$1.240.000.000 o|s.

Presentemente o Estado arrecada
do imposto sobre a terra, livre de
melhoras, nos diversos departamen-
tos do interior, $2.700.000, o|s., e no
da capital, $2.300.000, o|s. (*). Sen-
do a renda total da Republica caleu-
lada em $30.000.000.00, (**), segue-

(*) A arrecadação total não tem sido
essa, havendo muitos contribuintes om
atraso.

(*) Sl fôr deduzida a, renda aduanei-
rn, a porcentagem attinglrá a mais de
30 olo..

se que 16,66 o|o saem da terra. VL'-
bom notar que a renda do imposto
sobre a terra, livre dc melhoras, na
parte rural, tende a augmentar, á
proporção que se fôr procedendo á
revisão geral da avaliação primitiva.
REPARTIÇÃO ENCARREGADA

DOS SERVIÇOS DEPARTA-
MENTAES E DOS BENS DO
ESTADO

A avaliação geral do território da
Republica está a cargo da Direcção
Geral de Avaliação e de Bens do Es-
tado. Conta 45 empregados e tem
uma despesa annual de $37.800,00. O
serviço dessa repartição, de caracter
tcchnico, está dividido por differeiir
tes sccçúes: expediente, para atten-
der ao publico; empadroamento das
propriedades, organização de planos
c plantas das zonas e propriedades;
(vide annexo, planta, n. 1), registo
dos bens do Estado; archivo; taxa-
ção do imposto; impressão dos reci-
bos de pagamento; thesouraria.

O empadroamento das proprieda-
des é feito em cadernetas correspun-
dentes a cada zona. (Vide modelo
annexo n. 2). Cada pagina da cader-
neta corresponde a uma propriedade
e delia constam o nome do departa-
mento, numero da propriedade e da
secção judicial, nome do proprietário,
domicilio, anno do empadroamento,
etc, como melhor se verificará do
modelo referido. Nessas cadernetas
figuram todos os dados e informa-
ções referentes á propriedade, taes
como área, classe de terrenos, tnelho-
ras existentes, arrendamentos, eur-
sos d'agua, mattos, culturas, cami-
nhos que cruzam a propriedade, qua-
lidade das terras, etc. No verso de
cada folha é desenhado o "croquis"
da propriedade.

Um Índice geral assignala, com o
numero da propriedade, o numero da
respectiva caderneta e do quadro cor-
respondente á propriedade que se dc-
seja conhecer, sendo facilima a pro-
cura no archivo, em que estão as ca-
dernetas, por ordem numérica e de
departamento.

Os planos e plantas parciaes das
zonas são revisados com os dados e
informações que vão sendo obtidos.
Nellas é assignalada a situação de
cada propriedade, com o respectivo
numero de registo. Assim tambem as
divisões da propriedade, que se veri-
ficarem, passando as que forem ad-
quiridas por novos proprietários a
ter o numero seguinte ás do ultimo
registado. Esse serviço vai sendo
completado com os elementos forne-
cidos pelos inspectores technicos de
avaliação, pelos cartórios públicos de
venda, arrendamentos e hypòthecas
e tambem pelos agrimensores e in-
teressados. O modelo n. 1, citado,
melhor illustra o caso. A cargo da
mesma Direcção Geral de Avaliação,
está o registo dos próprios do Estado
e do domínio publico. Esse serviço,
já concluído, está perfeitamente or-
ganizado. Os títulos, devidamente
classificados por departamento e pe-
Ias repartições publicas, a que se re-
ícrem, estão archivados num cofre de
ferro. Um índice geral, encadernado
em couro da Rússia e guardado nu-
ma caixa de madeira, facilita a con-
sulta de qualquer titulo que se dese-
je. No índice se indica a situação do3
próprios, pelos departamentos, nome
do comprador ou doador, área, des-
cripção do edificio, si existe, etc. E'
um serviço que me pareceu perfeito e
bem organizado.

O archivo tem a classificação de
todas as cadernetas, planos e plantas,
por departamento e ordem numérica.
A secção de expediente processa to-
das as reclamações dos proprietários,
divisão de propriedades, etc

O serviço de taxação do imposto d
feito por uma secção á vista da ava-
liação realizada, e que é lançada num
livro especial, contendo apenas o nu-
mero da propriedade e a respectiva
taxa. A' vista desse livro são orga-
nizadas as guias de pagamento (vide
modelo n. 5). Impressas numa outra
secção, em fôrma de cautela. Sepa-
radas as guias, são enviadas ás re-
partições arrecadadoras, com a firma
do director da Repartição. Em se*
suida são chamados os contribuiu*
tes, pela ordem numérica. A' propor-
ção que cada um se apresenta, effe-
ctua o pagamento, recebendo uma
via do recibo, firmada pelo chefe da
Repartição arrecadadora. As outras
duas vias ficam em poder do chefe
referido, e do empregado recebedor,
para o respectivo "control", assim
que encerrado o expediente.

Chefe e empregado vão lançando
num livro apropriado o numero do
recibo c a respectiva importância.
Terminado o expediente, só ha quu
fazer a somma, que, devidamente ve«
rificada, é recolhida á Thesouraria/
mediante recibo.

A Thesouraria, por sua vez, reco-
lhe o dinheiro ao Banco da Republi-
ca, que tem as funeções do nosso
Thesouro do Estado.

Em linhas geraes, são esses os ser-
viços e a organização da Direcção
Geral de Avaliação e de Bens do
Estado, Os seus serviços no interior
da Republica proseguem, com ten-
dencia a se aperfeiçoarem, até Um ré**,
sultado real, o que será conseguido,
dentro em pouco, como se verificou
no departamento da capital.

IMPOSTO TERRITORIAL
Em Montevidéo

Republica Oriental do Uruguay,
Departamento da Capital

Área  5.200 km. a
População . . . 350.000 habit*
O serviço de empadroamento o

avaliação da propriedade, no_ depar*--
tamento de Montevidéo, foi miciado
ha 11 annos. A principio, foi creada
uma commissão technica, com em*,
pregados à soldo. Durante quasi no-.
ve annos, os trabalhos coutinuaraní
sem resultados positivos. Aa diffi**
culdades eram múltiplas, tejttáft. &í
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empregados o maior interesse em isto é, appiica-se-íhes um numero que![
que os serviços sc prolongassem por
largo tempo. Tinham os seus venci-
mentos certos, e, como é humano,
não desejavam perdel-o.

De tal sorte, raros eram os agri-
mensores que, cm cada semana, apre-
sentavam o resultado da medição de
uma ou duas propriedades. Sempre
allegando impecilhos creados pelos
proprietários ou pelo tempo, retarda-
vam a tarefa que lhes fora dada. (Vi-
de annexos n. 6).

Assim se passaram quasi nove an-
nos, até que o governo do sr. Batle
Ordoíicz resolveu mudar de orienta-
ção, determinando que sc concluísse
o mais prompto possivcl o cadastro
parcellario do departamento.

Um dos membros da commissão, o
engenheiro Garcia Martinez, apre-
sentou, então, ao governo, uin proje-
cto, em virtude do qual todo o servi*
ço do registo ou padrão e de avalia-
ção, seria concluído dentro de dois
annos. (Vide anncxo n. 12 relatório,
que, a meu pedido, o próprio sr. dr.
Martinez gentilmente me forneceu).

O plano do sr. dr. Garcia Martinez
teve cn vista:

1.0) Estabelecer um systema pra-
tico e racional para cífectuar as ava-
liações, com verdadeira equidade,
afim de evitar dcsegualdades irritai.-
tes;

2) Idear a fôrma dc registar, com
a maior concisão e clareza, todos 03
dados referentes a cada immovel c o
meio de poder introduzir no referido
registo, indefinidamente e sem a me-
nor confusão, umas quinze mil mo-
dificações, que se verificam cada
anno, no movimento da propriedade,
afim de conservar sempre cm dia os
trabalhos;

3.0) Crear, nessas bases, um no-
vo systema dc arrecadação e "con*

trol" do imposto, fácil, rápido c eífi-
caz, em substituição ao methodo que
era seguido e que por suas irregula-
ridades e pelas conseqüentes demo*
ras e aborrecimentos, que causavam
ao publico, dava causa a constantes
protestos.

Vejamos como se cffectuavam as
avaliações.

Sendo o terreno e as construcções
dc natureza distineta para o effeito
do imposto, são taxados cm separa-
do, especificando-se um e outro va*
lor no registo, para que se possa,
uma vez terminados os serviços, .es-
'iabcleccr a quota distineta que ha de
jrravar, respectivamente, a terra c os
edifícios, modificação que concorre
para minorar a taxa sobre as melho-
ias, dando, assim, impulso ás edifi-
cações.

Para fixar os preços dos terrenos
se annotam 110 plano de cada zona,
exactamente no ponto em que estiver
locado, os valores que as escri-
pturas inscriptas durante os últimos
annos dão ao metro quadrado de ter-
reno, com prévia deducção do impor-
te effectivo dos edifícios que contive-
rem. Calculada a média desses valo-
rcs em cada quadra, e tendo presente
ainda todas as circumstancias que
possam influir na valorização ou no
dcsmcrecimcnto de cada ponto, esta-
belecem-se, com uma prudente rebai-
xa, os preços que hão de servir de
base para fixar o valor unitário dc
cada propriedade, de accôrdo com a
sua área, figura c situação, etc. Pen-
sa o autor do plano não ser possível
obter base mais razoável, nem appli-
cal-a com maior acerto, para a ava-
liação territorial.

' As operações sobre o terreno c a
avaliação das construcções obedecem
a um systema racional, scientifico e
da mais pratica e fácil applicação.
Os medidores-avaliadores, sujeitaii-
do o seu trabalho ás instrucções re-
feridas, traçam o plano de cada qua-
dra, com as propriedades c divisas
de cada uma, com todas as indicações
referentes á nomenclatura, dc ma-,
neira a permittir apreciar, á vista do
plano, o numero de andares de cada
edifício e a numeração de suas portas
dc entrada. (Vide anncxo n. 9). Dc
todos os dados relacionados com a
parte graphica e de todos os porme-
nores que se referem ás construc-
ções, tiram-se notas detalhadas cm
cadernetas-borradores, impressas pa-
ra esse fim, com um formulário con-
creto e breve, que dá a idéa clara das
particularidades c estado dc cada
propriedade, perinittindo estabelecer
sua classificação ou categoria c o
respectivo valor unitário, sem a me-
nor difficuldade.

Os medidores apresentam uma ca-
derneta com o trabalho de cada qua-
dra, ou seja o plano detalhado c qu.-i-
dros, um por cada rua, com indica-
ção, independente dos dados de cada
edifício. Isso feito, procede-se á in-
specção ocular das propriedades e á
simultânea revisão do trabalho, ten-
do em conta, especialmente, a appli-
cação das categorias e valores das
construcções. Essa operação, estai:-
do sujeita ao critério commum de
uma commissão, dá em resultado
uma taxação proporcional, desappa-
recendo desegualdadcs irritantes.

Por outro lado, os aforos são tao
moderados, que poderiam supportar
uni augmento de 30 o|o, sem ultra-
passar o valor real das propriedades,
visto ser esse o desconto approxima-
do da tabeliã que serve de base á
avaliação. Tanto assim que, das pri-
meiras 2.500 propriedades taxadas
por esse systema, não reclamaram
nem 4 o|o dos proprietários, cm cujo
numero não estão incluídos os que
recusaram licença para entrada nos
prédios, obrigando os medidores, por
esse motivo, a estabelecer taxas mais
elevadas, que seriam rebaixadas,
quando se lhes facilitasse o serviço.

Apesar da moderação das taxas,
a contribuição augmcnlou considera-
velmcnte, em virtude da regulariza-
ção de todos os serviços, outróra in-
eíficazes e rotineiros.*

O registo de propriedades faz-se.
por cadernetas (Vide annexos n. g)
devidamente ordenadas, contendo
cada uma o plano detalhado de uma
quadra e por cada rua do seu peri-
metro um quadro com os dados dos
respectivos edifícios e categoria, con-
forme o numero de andares. Nas co*
lumnas finaes resume-se o total dos
valores. A parte escripta em cada
quadro é fechada por uma linha du»
pia, sendo o trabalho submcttido á
approvação c rubricado pela commis-
são respectiva, si com ellc concordar.

. Uma vez approvados os trabalhos
de cada secção, empadroam-se as

determina e singulariza, indepen
'lentcnicntc dc outra qualquer consi-
deração. A numeração se estabelece
por ordem correlativa, começando
pela «nidade, c é invariável. No caso
de dividir-se a área dc uma proprie-
dade, a parte que resta terá o nume-
ro originário c as que sc originarem
da divisão, o numero que, na ordem
regular, lhes corresponda; a partir do
ultimo registado. Desse modo, ne-
nhttin numero se repete, e o mais ele-
vado, ou seja o ultimo do registo, in-
dicàrá exactamente o numero de pro-
priedades registadas ou existentes.

Uma vez empadroadas as proprie-
dades, inicia-se, proseguindo-se in-
cessantemente, a tarefa de conservar
cin dia o registo, acompanhando-se o
processo das transmissões è transfor-
inações de cada propriedade' dc ac-
côrdo com os dados rcmcttidos pelos
cartórios competentes e com os que
rcsultarem dos expedientes, devida-
mente processados, referentes ao mo-
vimeiitò da edificação, reclamações.,
etc.

Do movimento das ¦ edificações,
teiii-se conhecimento pela remessa
dos alvarás expedidos pela Munici-
palidade, depois de archivada na sec-
ção de empadroamento a planta da
edificação projectada. A mesma sec-
ção procede á verificação da nova
construcção, dando conhecimento á
Direcção, da sua conclusão, afim dc
ser devidamente taxada."Nao será demais referir como são
feitas no registo, indefinidamente,
todas as modificações, sem alterar,
nos seus niinimos detalhes, os origi-
naes, devidamente approvados. Cru-
zaiu-se com unia linha carriiim, hori-
zontál, as columnas cm que se regis-
tam os dados da propriedade modiíi-
cada, e, em continuação á linha (lll-
pia que fecha o trabalho original, rc-
pétem-se todos os dados, substituiu-
do unicamente o nome do proprieta-
rio, si se trata dc uma simples trans-
missão; annotam-sc os dados que de-
terminam, com toda a precisão, cada
nova propriedade ou parte, si se tra-
ta de divisão ou venda parcial. Em
resumo, estabclcccm-sc em todos os
casos os dados que descrevem o ini-
movei, fazendo-se sempre referencia
ao documento que justifica a modifi-
cação, inutilizando-se, na fôrma indi-
cada acima, os dados originaes,

Quando, por motivo das transae-
ções, é dividida a área ou sc modifi-
ca a fôrma dos prédios, fraccionan-
dos, altcr.a-se, no "crqqtlis" da qua-
dra, a primitiva situação, pois é in-
dispensável conservar cm dia, tanto
o registo escripto, como o registo
graphico.

Havendo muitas modificações, são
copiados, plano c quadro, sendo ar-
chivados os originaes 110 archivo de
antecedentes, sem receio de oecupar
espaço, pois o systema de cadernetas
comporta milhares dc registos.

E', cm traços largos, o engenhoso
plano do sr. dr. Garcia .Martinez, e
que tem sido objecto de estudos de
diversos paizes, sempre com louvo-
res ao trabalho ideado c realizado
pelo illustre professor da Universi-
dade de Montevidéo. E' dc notar
que, quanto mais tempo passe, mais
exacto será o registo, pois erros que
sc dêem desappareccrão, cm virtude
da constante confrontação quo é fei-
ta, dado o incessante movimento da
propriedade. Concorrerá ainda esse
systema, para, de futuro, se evitarem
duvidas ou contendas sobre limites
dos prédios,

CORRETO FAUI,I8TARTO -. Dojnaingo,. 20. ãe. agosto ã® lètH
iricdade, para o effeito do lançamen-finar si a construcção está terminada

Approvando o plano do sr. dr. Gar-
cia Martinez, o governo oriental o
fez em termos elogiosos, determinai.»
do que, desde logo, se iniciassem os
trabalhos dc empadroamento, na fór-
ma proposta e sob a superintendeu-
cia daquelle profissional. (Vide fls.
io do annexo n. 6).

Os trabalhos de campo foram con-
fiados por contracto aos engenheiros
e agrimensores da extineta commis-
são, e que, durante a duração delia,
haviam cumprido rigorosamente com
os seus deveres.

üa cópia do contracto, que sc en-
contra á fls. 13 do annexo n. 6), cons-
tam todas as obrigações impostas aos
contractantes e os preços dc unida-
de dos serviços. A cada contraetan-
te foi confiada unia zona do depar-
lamento da Capital, com a obrigação
de executar os trabalhos dentro do
prazo iniprorogayel dc dezoito me-
zes. Nenhum dos contractantes cx-
cedeu esse prazo, c, em anno c meio,
completou-se o serviço dc registo de
todo o departamento, com uma des-
pesa de .*? 150.000,00, o que não se ha-
via conseguido antes, em 9 annos,
com um gasto de mais de um milhão
de pesos!

Como não houvesse provado bem
o systema de livros, devido á impôs-
sibilidadc dc serem escripturados por
mais de uma pessoa, o engenheiro
Martinez adoptoü cadernetas
cguaes ás dos modelos annexos sob
n. 9 — para cada quadra. Era, assim,
o serviço dividido por maior numero
d*' empregados, podendo o trabalho
dc revisão e dc registo estar pcrfti-
lamente cm dia e ser feito á propor-
ção que os contractantes dos servi-
ços de campo entregavam os seus
planos do levantamento do cadastro
parcellario c as respectivas caderno*
tas.

A mesma secção fazia ainda o ser-
viço dc verificação dos trabalhos
apresentados pelos contractantes, pa-
ra effeito do respectivo pagamento,
que ia sendo cffcctuado, á proporção
que ficava concluído, em uma quadra
ou secção determinada. (Vide anne-
xo n. 7).

Os contractantes eram ainda obri-
gados a ter èácriptório 110 local do
serviço, ahi attendendo aos interes-
?ados em todas as reclamações, e
delles colhendo as mais precisas in-
formações sobre as respectivas pro-
priedades, sua situação, área, limites,
e preços correntes da venda.

Todos os trabalhos ficaram sob a
superintendência do engenheiro Gar-
cia Martinez, que teve. como diligen-
le e activo auxiliar, na secção de rc-
gisto, o sr. Cleofe P. Cotclo, que é
um funecionario que honra a atirai-
nistração publica do Uruguay.
SECÇÃO EE EMPADROAMEN-

TO, OU REGISTO DA PRO-
PRIEDA.DE

to do imposlo iminobiliario.
Com permissão do exmo. sr. minis-

tro da Fazenda, o sr. Cleofe P. Co-
telo, a quem já nos referimos, rece-
beu-nos com a máxima gentileza,
acompanhando-nos a todas as divi-
soes da Secção e explicando-nos, de-
tidamente, a organização c fünccio-
namento de cada uma. Não exaggero
affirmando (juc todos os serviços da
Secção referida foram organizados
com previdência notável, marchando
como si fora um mechanismo periei-
to, exacto. Tudo é simples c nietho-
dico. O systema de "control" é ma-
thematico, não podendo haver erros.

Basta que se affirme que, apenas
em alguns segundos, têm-se todas as
informações que se. desejam sobre
qualquer uma das 94.000 prúpriedâ-
des existentes no departamento dá
Capital, 

"e, 
hoje, já todas perfeitamerí-

te classificadas e avaliadas.
Tal é a organização dos serviços

da Secção do Registo, que os J3ancos
a ella recorrem freqüentemente, so-
licitando informações, que servem do
base para operações dc credito. Do
mesmo modo não sc lavra hoje escri-
ptura de venda em todo o departa-
mento, sem uma certidão fornecida
gratuitamente pela Secção dc Regis-
to. (Vide modelo annexo n. 8).

Não poucos são os visitantes cx-
trangeiros, que se interessam pelas
cousas dc administração publica, que
têm estudado a organização dos tra-
balhos do registo da propriedade, cm
Montevidéo. Não ha muito o gover-
no inglez confiou ao seu ministro .ia
Republica Oriental o encargo de es-
tildar esses trabalhos. Conhecido o
relatório quo lhe apresentou o repre-
sontante britannico, Lloyd Gcorge
dirigiu ao ministro da Fazenda do
Uruguay uma carta autographa, na
qual elogia incondicionalmente o
systoma Martinez.

A commissão dç Fazenda da Ca-
mara dos Representantes do Uru-
guay, em seu parecer, lavrado em 6
de maio de 1914, sobro o projocto,
isentando todo c qualquer melhora-
monto dc imposto, e gravando só-
mente a terra, assim so refere á Sec-
ção de Empadroatnento:

"A Comniissão realizou uma visita
ao local em que fúíicçiona a Secção
do Empadroamento, a cargo do com-
potente funecionario sr. C. Cotclo, c
ali, em presença do vasto c prolixo
trabalho dc classificação, ordenação
o aforo das cem mil propriedades do
.Montevidéo, completamente termi-
nado — c que honra por certo a ad-
ministração publica — ponde con-
vencer-se de quo tudo, na direcção
de impostos, está preparado para a
implantação immediata da reforma,
sem nenhuma classe dc entorpeci-
mentos, nem paia o fisco, nem para
o publico.

"Mais ainda: — do detido exame
do trabalho realizado e do funcci.oria-
mento da Secção, que nos atrevemos
dizer perfeito, chegou a Comniissão
ás seguintes conclusões, dignas dc
serem tomadas em consideração, ao
ser discutida a lei respectiva: que,
como faz notar o P. É., eni sua mon-
sagem, a substituição do regim.en não
modificará absolutamente c*in nada a
somma total a perceber-sc, pela con-
tribüiçâó immobiliaria no departa-
monto da Captial; quo, dada a fôrma
como está cinpadroada a propriedá-
de, e dada a egualdade da taxa que
gravará o valor da terra, a fôrma dc
percepção, prevista em todos o.s sous
detalhes, dar-se-á com uma perfeição
quasi ideal, pela simplicidade, rapi-
dez c facilidade com que sc verifica-
rão todas as operações."

O expediente, installado cm .una
sala acccssivcl ao publico, attende a
todos os pedidos dc informações, re-
clamaçõcs, etc.

O interessado deverá apresentar
um cartão contendo o numero do rc-
gisto da propriedade, para facilitar a
busca da respectiva caderneta. Não
o apresentando, porém, recorro-se ao
plano da secção ou quadra om que
estiver situado o próprio. Desse pi,".-
no consta também o numero da ca-
derneta, da qual são éxfráhidás as
mlormações precisas, para base do
processo provocado pelo interessado,
lisse processo é rcmettido á Secção
que tiver a seu cargo o assumpto da
reclamação.

Assim é que o processo é enviado
á Secção de Vendas e Divisões da
Propriedade, para as aniiòtàções 110-
cessarias 11:1 competente caderneta:
nome do comprador, área, preço, etc.
No plano respectivo é feita a divi-
são, recebendo a nova propriedade
um novo numero na ordom do regis-
to. Por sua vez, na caderneta de ro-
gisto do immovel que sc desdobrou,
passando a diffcrcntos proprieta-
rios, fazem-se as devidas alterações c
diminuição da taxa, si o primitivo
proprietário ainda conservar uma
paríe do predio. Feitos esses lança-
mentos, vai o processo á secção cn-
carregada do lançamento de taxas,
que é a mesma que se incumbe do
movimento da propriedade. Em li-
vros espeçiaes, são registados apenas
o numero do próprio e a taxa corres-
poiidentc a cada um. A' vista desses
livros, são impressos nos recibos de
contribuição — que também não têm
o nome do proprietário — apenas o
numero do immovel e a respectiva
taxa. (Vide modelo n. 5).

e si o foi de accôrdo com a respecti-
va planta. Em caso affirmativo, vão
os papeis á Direcção dc Avaliação
para ser taxada a nova propriedade,
que é logo registada na fôrma refe-
rida, passando a ter o seu numero.
Não estando terminada a construc*
ção, informará o inspeetor a época
provável em que o seja

COMO SE FAZ A ARRECA-
... DAÇAO

Ha ainda na Secção dc Empadroa-
mento um quadro mechanico (Vide
croquis n. 11) do qual consta o nu-
mero total das propriedades, confor-
me a taxa a que estão sujeitas. Tan-
tas pagando 10 pesos, tantas 100 pc-
sos, etc,'. Assim é quo, a um simples
golpe dc vista, tem-se a totalidade
das propriedades, segundo as taxas.
Serve ainda esse quadro para 

"con-
trolar" os recibos de contribuição,
que, recebendo a impressão do im-
porte da taxa, são depositados em cs-
caninhos correspondentes a cada va-
lor. Dáhi são tirados, para receberem
a impressão do numero da proprie-
dade, logo que sc approxima a época
da arrecadação. Feito esse serviço,
são os recibos entregues á Reparti-
ção encarregada da arrecadação.
Nessa repartição é effccttiado o pa-
gamento, para o que são chamados
nos primeiros 15 dias os possuidores
das propriedades de 1 a ío.ooo; nos
seguintes 15 dias, dc 10.001 a 20.000,
e assim suecessivamente. Esse pro-
cesso evita a agglomeraçãò de con-
tribuintes c facilita o trabalho. Cada
proprietário, tendo do antemão o nu-
mero de sua propriedade, sabe tam-
bom a época exacta do pagamento,
tendo tempo para tomar as suas pro-
.videncias. Os recibos, não reclama-
dos no tempo devido, são remettidos
a uma Outra secção, que procede á
cobrança dos retardatarios. Dc tal
modo evita-se tambom o accumulo
de pessoas, facilitando-se aos que sc
tenham atrasado no pagamento a
procura dos seus recibos numa só
secção.

Em resumo, o serviço dc arrecada-
ção é feito da fôrma seguinte:

Ao mesmo tempo quo o registo ou
padrão, forma-se o Índice do mesmo,
com os ciados precisos para os roci-
bos anniiacs dc contribuição, que são
expedidos uma vez approvados, 1110-
diíicando-so simultaneamente com
elles o indice, dc modo a quo concor-

dem, a todo o momento, com a pro-
priedade a qual correspondem.

Os recibos, cujos dados soffrem
modificação, são inutilizados e sub-
stituidos por outros, operação que
não offerccc difficuldade pela orde-
nação correlativa dos mesmos, em
grupos, encadernados em fôrma des-
montavcl ou distribuídos por escani-
nhos. Resulta assim que, chegada a
época da arrecadação, todo o traba*
lho está feito c "controlado", redu-
zindo-se o serviço a entregar a cada
contribuinte o seu recibo, cujo nume-
ro de ordem é o mesmo todos os
annos.

Com esse procedimento evitam-se
demoras aos contribuintes, bem co-
1110 sc impede que, no momento de
arrecadar o imposto, a repartição ar-
recadadora tenha que realizar o cnor-
ine trabalho de estabelecer o movi-
monto da propriedade durante o
anno, apenas com os dados doficien-
tes annotados cm differentcs livros.
São ainda evitados freqüentes erros
na taxação. Todo o expediente refe-
rente á taxação dc novos prédios é
feito "cx-officio", o que redunda em
beneficio do fisco.

Resta ainda referir como c feita a
fiscalização da arrecadação do im-
posto:

Estando empadroadas todas as
propriedades corrclativanicntc, o ul-
timo numero do padrão indica o nu-
mero ex.tcto dc próprios existentes;
e, portanto, o dc recibos expedidos
para a cobrança. Os recibos são or-
denados em um movei apropriado,
ficando a cargo de uni empregado
(pio, depois do annotar em um livro
o numero o quota dos que extrai pa-
ra a expedição, os passa ao ciicarre-
gado da arrecadação. Este, fazendo
egual annotação, entrega, no acto do
pagamento, aos interessados, unia
via do recibo, devidamente firmada
pelo respectivo chefe da arrecadação,
que retira a segunda via, guardando
o arrecadador a terceira, para presta-
ção dc contas. Assim, ao fim do cx-
pediente, a somma arrecadada tem
de ser egual á denunciada pelos li-
vros dc notas, em podor do chefe c
do recobedor. A 2.a via é archivada*
para offcito de certidões dc paga-
monto da taxa. Para saber-se, o.n
qualquer momento, quaes as pro-
priedades que não pagaram o impôs-
to, recorre-se ao archivo dc recibos.
Os que ahi existirem correspondem
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No. ilu
proprio-lnilo

Avalia»
Cjilo

Fro.çn
do venda

1)9!)
1900
2709
5098
7873

10017
1.0774
10804
1099!)
12020
12817
14773
10475
17239
1709.1
18288

11.500
10.000
9.500

10.500
2.800
2.000

700
2.200
1.800
2.ROO

11.500
5.000
1.000

SOO
4.000
3.-100

12.420
18.500
14.000
18.700

C.200
3.000
2.011»
2.2(19
3.425
3.800

20.553
8.000
3.000
1.1110
4.050
5.200

No. du
priiprii..

(In rln

AvmIíu-
çílo

19045
19721.
19778
20954[5 i
22791
2010 3
27012
29780
30714
31407
84178
35478
33905
35370
3800S
39541

2.-100
500
600

5. 800
j '
í -1

000
500
200

5.000
3. 80(1
5.500
4.000
1.800
1.900

400
900
100

PfCÇO líc
VI! llllll

No. ilu
próprio-

llllill!

íivnlln-

I
3.172 | 391112 j

090 | 40592 |
585 | 41950 |

0.000 I 42037 |
10.150 | 43230
5.200 | 47303

237 j 48212
0.000 j 50075
8.000 | 51393
0.000 I 50391
5.500 | 55775
2.545 I 55915
2.000 j 55974

SOO | 57293
1.200 | 30341

150 I

I
100 1
100 1
200 I
160 |
50 |

250 I
900 I

2.000 |
250 |
250 j

1.100
1.000
1.100 |

000
120
•III)
200
103
¦157

1 . 300
3.500

291
291

1.029
1.400
4.000

1.200 I 2.200
100 j 350

Total tias vendas ,
Total da avaliação
Dlfferenqa ....

RESUMO
.. .. $198.409.00
. . {138.300.00»
? 60*060.00 on sejam 43,40

VENDAS EFFEOTTJAD AS KM v.MO DK !OI!
oi

exactamôiitc a
Faz-se ainda o "contro

tfiindas vias archivadas,

ssas propriedades.
com as se-

Eis o quadro cln Secfião dc Ènipntlroninciito:

/ i
O -em
Q.
Vi

1 encarregado
2 ofliciilCS a

*- 1 auxiliar do í).a
1 continuo

g 1 oncarrogado
'= 1 auxiliar (io '-'.a
.2 J. idcm (le l.a
J 1 idòm <lo '.'.;t
<s l idcm do í).a

S 1.500.00
810.00
480.00
300.0.)

1.200.00.
0OÕ..0O
720.00
000.00
480.00

' •'"('" " ">m" ' 
1 

' " """"""" '"¦'¦¦'"¦ . . ¦ i .. ..  
' ¦ mmmmmmmmmimmAAmww*mmam%m<r*lmlà^mma,

N. ilu .pro: .Vvjilin- .Tcijn ,1«. íl,,. d,i Avalia- toco mo - Ho. dn pco- ivnllu- i*,,.»,, ,|„pn.iau.lo oto voiicli. prbprto. ollo voinla piioü/üó ' $»* 
"Zl

¦i i T~ 
'~ 

i •398
999

1.593
2.010

2.805
3.188
8.312
4.45-1
4.5SÍ)
4.834 .
0.247
3.409
8.SS4
9.175

10.778
11.501
11.605
11.090)
13.609)
11.770
12.458
13.775
15.837(8
15.587
151075
16.474
55.081
55.000
55.935

5.000 | 6.295 | 17.008
11.500

7.000
3.000

13.500
9.450
4.237

5.000 |
4.500 |
4.000 j
4.000 |

40.000 | 45.000
6.000 | 5.700

10.000 I 14.000

6.000
5.700
0.250
4.000

6.500
1.100
7.000

800
1.000
2.000

9.000
1.000

12.000
4.601
1.S01
2.000

10.200 | 12.000
I

3.400 j
1.400 j
3.000 |
4.700 |
2.800 j
1.200 |
2.400 |

66.000 I

17.948 |
18.310 I
18.647) |
18.678) |
19.700 |
20.245 |
20.249 j
21.071 |
22.275 |
22.270 |
22.278 |
22.805 j
22.998 j
23.138 |
23.185 |
23.194 |
2-1.894 j
21.945 I

5.220
0.000
3.000
C.700
3.800
2.900
3.300

97.000
2.500
2.000

3.000
2.900

25.000
20.099
27.030
28.7.81
29.103
30.118
30.120
06.219
50.202
07.146

3.600
2.400

10.000
3.100

300
900

1.000
6.500
2.200
3.000
2.400
7.500
2.000
2.000
4.500
0.500

900
000

500
2.200
300

6.500
1.200
2.400
3.800
9.500
2.600
1.200

4.200
11.600
3.110
2.209

Total

I
4.000 | O.OOO
300 | 1.42G
800 j 980

7.000 | 0.2SO

900 1.600
300 200
200 200
200 ' 600

2.000 2.200
1.400 6.000

I 7.000 I 18.000
I 100 | 200

1.300 | 2.011
[ 000 | 1.200
j 400 | .176

I 200 | 490
200 | 300
400 | 267

1
400 | 1.375

I .8,00 | 797
| 25,500 | 39.118
| 

' 81I000 j 140.100
| *1*.500 | 2.076
| 2.600 3.000
| 1.900 2.500

| 1.400 l.COO
| 1.900 1.936
I

.
.... | 401.100.00 673.-121.00

6.825 30.220
3.000 31.087

10.000 32.820|0
7.000 34.099

!
700 30.796

3.000 37.-1 "S
1.716 38..';.,0
7.000 39.702
3.610 41.613
"1.600 43.426
3.015 43.454

12.000 43.663
3.738 44.022J4 j
4.300 40.742
0.300 46.210
8.000 47.089
1.200 47.205
3.300 50.7 92

I
468 51.603

3.150 53.913
1.650 04.006
0.299 5-1.00,
2.300 54.675
2.010 54.868

55.003
27.240
57.845

."so. ila
prupric-

Üi-.dil

HESÜMO
Total das vendas  $073.321.00
Total da avaliação .... $401.100.00 ¦

Diffcrençii  $222.231.00, ou sejam 49,28 0|0.
VENDAS Et'FKCTUADAS KM JTJNKO DE 1014

«BaBOBOanaBn
Avn.ia-

(lllll
.'r-rço do
V.ll.lll..-¦ próprio

dllilu
Avalia-

çüo

T
l'raçg dt-
venda

.Nii. ila pro-
pri.Mliutt:

A vn!ia- Preço du
vonda

) ãr» •*.
O i-i -í

s-s
•n "o
ro .2.a i-
p aI Sao-o ro

X)o•ro oo- *.° so o
W E

Chefo

, S2/10Ü.00

W B (

1 encarregado
1 iiiixiliiir do .".a
ii Inspoetorcs a

.$ 1.200.00,
f 4S0.00

.080.00

¦*3
••> S

,1 (
(

l desenhista
1 idem iiukíIí.u'

- , 1 ductyldsníiilio¦fi»*S ( 1 (íaíityjogriítifio ifi-
o 

" 
b / phygriipko

5 l*.

{
$
S

.080.(10
720.00
4 30.00

600.00

1 2.0 Chofo

51.800.00

a A -

o .0 o

1 idem copistii do
planos'¦ 2 auxilia rcs do 2.an

õ idem du .'l.n a

2 ngrimensoroa

1 ÍDiprossor»numo«
rador

1 ajudanto

1 cOiiciórgO
gastos

1 ouoiirrogado
1 auxiliai' de l.a

600.00
•180.00
•120.00

,400.00

960.00
480.00

360.00
.200.00

.080.00
720.00

DESPESA TOTAD VOR ANNO .-> 87.720.00 (Vido annoxo n. 13).

VANTAGENS DO SYSTEMA

ORIENTAL

Do c]ue descrevemos, na parte re-
ferente á Republica Oriental do Uru-
guay, concluo-se quo o s.ystcma mais
pratico ó o ;adoptado uo dcpartaiuou-
io da Capital, onde todos os serviços
do cadastro parcellario est.ão conclui-
dos, om perfeita ordem c conservados
permanentemente em dia.

Do modo como estão organizados
os trabalhos da Repartição, nenhuma
prooriodado escapará ao registo rc-
spectivo, o que não súccedia antes.
Nos primeiros tempos em que teve
inicio o registo, verificou-se que, de
2.328 propriedades, 428 nunca tinham
sido lançadas, não pagando, portan-
to, o devido imposto.

A pratica do systoma do lançamen-
to, por meio do lançadores, nao for-
nooo ás repartições arrecadadores
elementos para uma rigorosa e com-
pleta iiscalização.

E' bastante eloqüente o facto veii-
ficado em Montevidéo, para chamar
a attenção dos quo ainda so baseiam
em tal systema.

Registaiido-.se a propriedade sob*
um numero, como sc faz cm Monto-

O serviço dc impressão nos recibosT->'.-*»é?» alé-ri da facilidade para toda e
* feito na mesma repartição e por qualquer informação, sempre diffi-

Durante vqrios dias freqüentámos
a secção principal da Direcção de

,,..., ,, - , -..-•¦- Impostos Dirtctos, que é a que tem*
firppnedad.es ncllas cpmpreliendidas,*à seu cargo o registo geral da pro-'

epartiçao e por
um só líòinem. Um numerador mo-
chanico, movido a podai, é emprega-
do nesse trabalho. A Secção dc luli-
ficações tem a seu cargo a verifica-
ção das novas construcções, classifí-
cando-as de accôrdo com os diversos
padrões adoptados, para effeito da
taxação do imposto.

Os _ engenheiros construetores e
empreiteiros são obrigados a apre-
sentar á.SçcçãO de Empadroamento
uma cópia da planta da construcção
projectada, declarando o valor da
empreitada e o tempo em que deverá
estar terminada.

Sem esta formalidade, da qual a
Secção expede uma guia, a Munici-
palidade não autoriza a construcção
projectada. Feito o respectivo expe-
diente, é este archivado num escani-
nho correspondente ao mez em quedeverá ser concluída a obra. No dia
primeiro de cada mez, são enviados
aos inspectores technicos todos os
expedientes das obras que deverão
estar concluídas nesse mez. Feita,
por aquelles funecionarios, a verifi-
cação necessária, deverão elles infor-.

cultosá quando se opera o registo
pelo nome do proprietário, ha aimla
a grando vantagem dc sor ignorado
o nome do dono do immovel pela sec-
ção incumbida da taxação, evitando-
se assim favores quasi sempre em
prejuízo do erário publico.

Nem mesmo será possivcl qualquer
engano, tal a fiscalização exercida re-
ciprocamente pelas diversas secções
encarregadas dos serviços. Ha ainda
a considerar o conhecimento certo
que tem a administração da Fazenda
da renda a ser arrecadada. Desappa-
recém os cálculos approximados, pa-
ra dar logar á somma exacta, real, a
ser arrecadada durante o exercício.

A taxação não está. sujeita à oscil-
lação, visto como é feita com o ma-
ximo critério, soffrendo ainda uma
reducção de 30 o|o sobre a média
dos preços correntes na época da
avaliação. Esta poderá ser rectifica-
da de 5 em 5 annos, sendo sempre
provável o acerescimo da taxa, de-
vido á valorização dos immoveis.

Freqüentemente é feita a verifica-

ção da taxação á vista das notas do
escripturas do vendas, arrendamon-
tos ou hypothecas, notas extrahidas
dos cartórios respectivos por tros
empregados da Secção de Empadroa-
monto, conforme o modelo annexo
sob n. 10.

Essas notas são archivadas dtiran-
te 5 annos, para que so possa acom-
pànhar a evolução do valor da pro-
priodado.

Parece, pois, não haver duvidas so-
bre a exceiiencia e utilidade do syste-
ma Martinez, que resolveu a grande
difficuldade dc trazer constantemen-
te 0111 dia, sem grando trabalho e
com reduzido pessoal, o cadastro
parcellario das propriedades. Não se
logrará, porém, oxito algum, ha or-
ganizaçãq desse serviço, si o respe-
ctivo chefe não tiver absoluta au-
tonomià para a escolha do seu pes-
soai, que deverá sor demissivel, si
incapaz. Seria mesmo de toda a con-
veniencia que, durante o período da
organização, todos os auxiliares fos-
som cohtractádos em commissão.
Terminados os trabalhos, seria então
creada a repartição competente, dei-
Ia fazendo parte os empregados que
mais se houvessem distinguido, pela
sua dedicação e solicitude, no perio-
do referido.

Deve-se ainda notar que o aceres-
cimo das rendas dará para custear,
não só os trabalhos technicos, como
os da commissão encarregada do re-
gisto 011 empadroamento. Para se
pôr em pratica o empadroamento da
propriedade, é suffieicnte o exemplo
de Montevidéo, c que vem claramen-
te relatado, nos documentos annexos
ns. 6 e 12 (Relatório do engenheiro
Martinez c informações officiaes que
me foram dadas, por despacho do sr.
ministro da Fazenda do Uruguay).
As licções colhidas na capital orien-
tal são proveitosíssimas, e, si forem
rigorosamente observadas, certo e
positivo será o seu êxito.

. A estatística tem demonstrado, de
modo irrefutável, que o critério da
avaliação, adoptado cm Montevidéo e
que se baseia 110 systema já descri-
pto, está sempre âquem do preço de
venda da propriedade,

Para comprovar esse facto, foram
organizados os seguintes quadros das
vendas realizadas cm um trimestre
dc iou:
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Total das vendas .... 5323,017,00
Tiital da avaliarão .. ,. . .. $209.200,00 -»

Differença • $113.817,00, ou sejam 54,40 olo

RESUMO GERAL DO TKrMKSTUE CITADO
Total das vendas .... $1.194.S-17.00
Total da avuliu.-ão .... 798.650,00

Differencja ç 390.197,00

Como sc vê, o valor total das vc.i-
das excedeu à 49 o[o sobre a avaliação
estabelecida para o imposto, o que
demonstra a moderação e equidade
proporcional das taxações.

Têm sido organizadas tabellas cor-
respondentes a outros trimestres,
sempre com egual resultado.

CONCLUSÕES

Em 18 cio março dc 1914 o P. E.
apresentou á Assembléa Legislativa
tim projocto de lei, fazendo recahir o
imposto exclusivamente sobro a ter-
ra e 

'livrando 
tudo que representa

trabalho ou inversão socialmente
útil de capitães.

Esse projocto teve parecer favora-
vel da Commissão dc Fazenda, que
fundamentou brilhantemente o sou
voto. Do importante trabalho con-
stam, entre outras, as seguintes con-
siderações que merecem ser conheci
das:

"Tres 
pontos de vista prlncipaes

surgem bom distinetamente c se im-
põem ao critério do financista, quan-
do se trata de uma substituição fttii-
damentàl do systema tributário: a)
justiça da reforma; b) sua opportu-
nidade; c) suas conseqüências prova-
veis na economia e nas finanças na-
cionaes."

Baseando-se cm Leroy-Beaulieu,
pensa a Commissão que a proprieda-
dc territorial é uma boa matéria t.a-
xavel: porque ella aproveita, rir.iis
immediatamente, talvez, do que
qualquer outra propriedade, da se-
gurança social o dos grandes traba-
lhos públicos; porque, no passado, a
terra era quasi a única fôrma da ri-
queza, quasi a única fonte de rendas
importantes, e é hoje, todavia, lia
maior parte dos paizes civilizados, a
"principal fonte de renda das cias-
ses ociosas"; porque, emfim, a pro-
priedade territorial "tem um cara-
cter particularissimo, pois comporta
o uso exclusivo por determinados in-
dividuos de uma cousa primitiva-
mente commum a todos", e o pro-
prietario territorial é, em certa ma-
neira, o locatário da Sociedade toma-
da em seu conjuneto, c que lhe im-
põe um tributo pela utilização das
forças naturaes do solo. (P. Leroy-
Beaulieu —1 "Traité de Ia Science des
"«lances", 1892 -— Tomo I — pags,
308-309). 

' 
_ ;

Para a Commissão, a injustiça do
regimen impositivo vigente salta á
vista. Castiga-se o capital que pro-
duz melhoras, que levanta construc-
ções, que erige palácios, que aforino-
seia a cidade, que dá trabalho, esti-
mula a producção e fecunda a terra.
Ao mesmo tempo, respeita-sc a terra
improduetivà, premiando-se a classe

ociosa e privilegiada, quo mantém O
solo inculto, esperando do esforço de
todos a sua valorização, que só a olla
aproveita, cm prejuízo de todos. As-
sim, o proprietário dc .uma velha cou-
strucção fal-a demolir, c, aventuran-
do um grande capital, que nada mais
é que uma somma dc trabalho, erige
um palácio. Immediatamente recaem
sobre elle os arrecadadores o casti-
gani o seu esforço, a consagração do
seu dinheiro e do sua intelligencia,
com o augmento do imposto! Veja-
sc o contraste. O proprietário dc um
terreno baldio, sobre cuja frente se
abre uma rua, é um homem afortuna-
do que, sem esforço de nenhuma os-
pocio c som arriscar capitães, nom
trabalho, sorri satisfeito pela dádiva
valiosa do esforço social, valorizando
suas terras, pelas quaes nenhuma
contribuição terá que pagar, mesmo
centuplicado o seu valor!

Essa, prosegue a Commissão, ó a
justiça do actual regimen tributário
sobre a propriedade, cujas deplora-
veis conseqüências podem, assim, ser
resumidas: — "desalenta o capital,
ancioso de seu próprio desenvolvi-
mento por meio de üm emprego in-
tolligcnte; estimula a inércia do pro-
prietario; retarda a edificação; favo*
rece a especulação que encarece a
terra; eleva o preço dos alugueis;,
não estimula o aproveitamento da*
terra pelo cultivo (que é, principal-,
mente nos arredores das grandes ca-
pitaes, uma grande fonte dc proditc-
ção, que dá trabalho a grando nume-
ro de braços e barateia a vida) c gra-
vita inteiramente sobre as classer.
desherdadas."

Arrematando o seu parecer, diz o,
Commissão:

"O 
que diz a lógica está se cum-

prindo ponto por ponto nc Inglater-
ra, onde o gênio e o férreo caracter
dc Lloyd George impuzeram unia
solução possível á questão agraria e
onde, ao simples annuncio da appli-
cação do imposto territorial, — que
se não poude applicar por difficulda-
dc dc ordem technica, — já começa-
ram a parcellar os seus vastos dpmii
nios, os grandes senhores territo-
riaes, offcreccndo-os á venda em pe*»
qtienos lotes, que vão sendo entre-

gues ao trabalho transformador e fc.-.
cundo.

"O imposto que grava a terra, li-»
vre de melhoras, ha annos que foi
implantado em vastas colônias da
Inglaterra, muitas das quaes, por seu
estado de desenvolvimento e por
seus problemas locaes, têm evidente
semelhança com o nosso paiz. Haja
vista a Nova Zelândia, parte do Ca-.'
nada, Austrália, etc. Adoptaram-nol
novecentos municípios da, Aliemanha,
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;e varias nações da Europa e da Aun-
rir-a.

! "Onde quer q«c se tenha adopta-
do o imposto territorial, na Europa,
na America, na Oceania, em todas
as partes e particularmente em pai-
ses novos em caminho do progresso,
Como o nosso — o êxito tem sido tal,
que ultrapassa até aos limites mais
phantasticos de uma ampla cxpèçta-
tiva. Em todas as partes se realiza-
ram com excesso as previsões da lo
gica e bem se pôde assegurar que,
em muitos paizes, a applicação da rc-
forma tem sido ponto de partida dc
um desenvolvimento prodigioso, ge-
ral, persistente, para ser obra de mé-
ras coincidências. Tal o que se tem
passado cm algumas regiões do Ca-
nada, Nova Zelândia c Austrália. E
— detalhe significativo, que convém
ter presente — a reforma foi estabe-
lccida, cm geral, em circiunstaticias
desfavoráveis, em plena crise finan-
ceira ou dc producção e os resultados,
sempre infalliveis, foram: a termina-
cão rápida da crise e um formidável
impulso para o progresso."

O projecto, longamente debatido
na Câmara Legislativa, teve opposi
tores, que forçaram o adiamento da
discussão para a sessão deste anno
E' digna «ie leitura a brilhante defe
sa do projecto, feita pelo ministro da
Fazenda, sr. dr. Pedro Cosio, pela
abundância de argumentos e grande
cópia dc dados estatísticos.

O governo oriental, porém, coiv
vencido de que se trata de uma obra
de evolução e não de revolução, tem
deixado o campo aberto ao mais am-
pio debate.

* *
A renda geral da Republica Orien-

tal, arrecadada nestes ultimos 4 an
nos, tem sido a seguinte:

1912-1913. . . $ 35.142.360,00
1014-1915. . . $ 28.943.565,00
Exclusivamente do imposto immo

billario:
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Donde se conclue que a porcenta-
gem do imposto immobiliario tem
sido, mais ou menos, de 10 o|o em
1912-1913 e de 17, 5 o|o em 1914-1915,
ou seja em média 13,75 °l°» com
quanto concorre a terra. (*)

* *

A média da contribuição "per ca-
pita", do imposto immobiliario, em
toda a Republica, com uma popula-
ção de 1.300.000 habitantes, é de
$3.84. Calculando o peso ouro a rs.
41400x3,84 egual a rs. i6$8ç)6. Ap-

glicando-se 
essa importância a S.

atilo, com uma população de'3.500.000 habitantes, teríamos ....
1 (3.500.000x16$896) egual a rs
i59.336 "oooífooo, para renda total.

Em Montcvidéo, com uma popula-
ção de 350.000 habitantes, a contri-
buição per capita será a seguinte:

Renda do imposto immobiliario:—
$2.300.000, dividido por 350.000,
egual a $6,50 ^$400 egual a rs
28$6oo. Applicando-se essa impor-
tancia á capital paulista, com unia
população de 450.000 habitantes, te-
riamos (28$(5oox450.ooo) egual a rs.
12.870 :ooo$ooo, para renda total do
município de S. Paulo.

São esses os dados e informações
que me pareceram dignos de nota, de
tudo quanto pude estudar nos diver-
sos dias em que estive em Montcvi-
déo.

Os documentos annexos, em gran-
de. numero, e que gentilmente me fo-
ram fornecidos, por despacho dc s.
exc. o sr. ministro da Fazenda, sup-
prirão, com vantagem, as deficien-
cias desta exposição.

IMPOSTO TERRITORIAL

Em Buenos Aires (Districto Fe-
deral)

Republica Argentina
Área 2.000 km. 2
População. . 1.600.000 habit.
Durante alguns dias visitámos a

Administração Geral de Contribui-
ção Territorial, Patentes e Sellos, da
Capital, percorrendo todas as suas
secções, onde me foram, solicitamen-
te, prestadas todas as informações
sobre os diversos serviços à cargo
dessa Repartição.

O imposto territorial é arrecadado

Íiela 
Fazenda Nacional no Districto

federal e nos territórios nacionaes,
recahindo sobre a terra e edifica-
ções.

Para effeito da taxação, mantém-
se o registo da propriedade, cuja
avaliação é feita de conformidade
com os modelos annexos, sob ns.
18-20.

O cadastro parcellario, não con-
cluido ainda, baseia-se nos planos ge-raes de cada circiimscripçâo (plantas
anncxas, ns, 6-9) e nos planos par-ciaes de cada quadra (plantas ns. 7.8).O registo é feito em livros (mode-los ns. 18-20), tornando-se bastante
trabalhosa a sua conservação em
dia.

Em um pequeno livro (modelo an-
nexo n. 1- o avaliador faz a detalhada
descripção geral da propriedade, dan-

(.) A porcentagem ierâ, maior sl íi-
fermos exclusão flas rendas aduaneiras,,

do a rua em que está situada- nume-
ro, extensão de frente c fundo, e a
respectiva avaliação, que poderá set"
calculada 011 deduzida dos dados for-
necidos pelo iliteressado. São avalia-
dos terreno c edifício separadamente.
O proprietário, não se conformando
com a avaliação approvada pela rc-
partição, recorre para um jury,. sor-
tcado entre os iv.áióres contribuiu-
tes.

A taxação é feita rn própria Re-
partição, que expede o respectivo
aviso ao contribuinte. Os recibos de
contribuição são em fôrma de talão
(modelo 11. 23). Todos os serviços da
Administração são feitos com abso-
luta regularidade, sendo o publico
proinptameiite attendido.

* *
O •movimento do registo da pro-

priedatle, cm Buenos Aires, tem-se
operado da seguinte fôrma:
Annos Proprie- Augmento ojo

dades
iijoo . . 97*5*56 —
1901 . 98.415 849 0.86
1902 . . 100.643 2.228 2.21
1903 . . 102.661 2.018 1.96
1904 . . 115.322 12.661 10,97
1905 . . 127.085 11.763 9.25
1906 . . 132.587 5.502 4.14
3907 . . 148.835 16.248 10.91
1908 . . 158.646 9.811 6.18
1909 . . 161.000 2.354 1.46
1910 . . 165.445 4-445 2.68
1911 . . 185.000 19.555 io.57
1912 . . 205.000 20.000 9.75
1900-1912 — 107.434x100 110.11

97.566 _ _A população, segundo a estatística
official, tem variado da maneira se-
guinte!
Annos Habi- Augmento o|o

tantes
1900 . . 821.293 —
1901 . . 848.367 27.074 3.19
1902 . ;,. 870.237 21.870 2.51
1903 . . 895.381 25.144 2.80
1904 . . 979.235 83.854 8.56
1905 . . 1.025.653 46.418 4.52
1906 . . 1.084.113 58.460 5.39
1907 . -.; 1.129.286 45.173 4.08
T908 . . 1.189.180 59.894 5.03
1909 . . 1.242.278 53.098 4.27
1910 , . 1.314.163 71.885 5.47
1911 . . 1.360.406 46.243 3.39
1912 . . 1.405.061 44-655 3-17
1900-1912 — 583.768x100 71.07

821.293
Esse estudo, feito na Administra-

ção Geral de Contribuição Territo
rial, tem por fim comparar o au-
gmento da propriedade de raiz, pro-
duzido pela divisão da mesma com o
crescimento da população. Dos qua-
dros acima resulta uma proporção
maior em favor da primeira, pheno-
meno esse que exige reflexões diver-
sas de ordem econômica e que de-
vem ter-se em conta na organização
de leis fiscaes. Emquanto o augnicn-
to da população só alcança 71,07 o|o,
o da propriedade ascende 
iio.ii o|o. E' facto que o resultado
da divisão da terra importa em van-
tagens, taes como: — o augmento
da edificação extensiva e intensiva,
incorporando ao solo valores apre-
ciaveis e pondo ao, alcance de todas
as classes a proDriednrl-*- iWi-itoi-inli
a multiplicação do numero de contri-
buintes de rendas médias, como se
verifica dos registos da propriedade,emquanto que 03 -que oecupam os
primeiros logare3 na escala da for-
tuna permanecem mais ou menos es-
tacionarios, em seu numero e impor-
tancia.

E' pois um estudo esse que não
deve deixar de ser feito pelas admi-
nistrações previdentes, e que tem
por objectivo a votação de leis fis-
cães equitativas. Indispensável será.
porém, a organização do registo fis-
cal da propriedade, para que se pos-sa acompanhar com segurança a di-
visão da terra.

• *
A arrecadação do Imposto territo-

rial não offerece, a meu vêr, as van-
tagens ¦ do systema adoptado em
Monlevidéo. Exige maior numero de
pessoal, principalmente na época dos
pagamentos. Os recibos são feitos no
acto do pagamento, o que importa
em augmento de trabalho, exacta-
mente na oceasião em que é elevado
o numero de contribuintes que os re-
clamam, exigindo, outrosim, vários
recebedores.

Durante os últimos cinco annos, a
arrecadação do imposto territorial
foi a seguinte:

$ 2.411.140,00 dividido por 335.000,
(população dos dez territórios) —:
egual a $ 7,02, ou sejam rs. t i.$232.
Applicando-se essa média ao Estado
dc S. Paulo, teriamos:—
3.500.000 x 11^232 — egual a rs.
39.312 :ooo$ooo, para renda do impôs-
to territorial.

* *
Do imposto territorial, arrecadado

pela nação, na Capital, 36 o|o perten-
cem á Municipalidade e 33, 1(3 o|o ao
Conselho Nacional dc Educação.
Nos territórios, 33.1I3 o|o são desti-
nados ao Conselho Nacional dc Edu-
cação.

IMPOSTO DE COMMERCIO
No Districto Federal e nos territo-

rios da Republica Argentina
Estando a cargo da Administração

Geral de Contribuição Territorial a
taxação e arrecadação do imposto de
patentes de commercio, aproveitei o
ensejo p;tra colher algumas informa-
ções sobre essa tributação.

Os que exerçam qualquer ramo de
commercio, profissão ou industria na
Capital Federal e nos territórios na-
cionaes, estão sujeitos ao pagamen-
to annual da respectiva patente, de
conformidade com a escala, conslaii-
do de 54 categorias e variando de pe-
sos $ 60.000,00 a $5,00 m|n. A cias-
sificação respectiva é feita por um
corpo de avaliadores, com recurso
para uni jury, constituído por um
presidente c quatro vogacs, designa-
dos pelo P. E. entre os vinte maio-
res contribuintes de cada circum-
scripção. Na Capital funecionam
dois corpos dc jurados. O avaliador
fornecerá ao contribuinte um aviso
(vide modelo annexo 11. 24) expres-
sando a quota que deverá pagar.
Para esse fim, os contribuintes são
obrigados a declarar o capital em
giro no negocio. Os que se recusem a
dar essa informação ou a forneçam
com falsidade, ficam sujeitos ao do-
bro da quota a que estiverem sujei-
tos.

Na Administração Geral é feita a
revisão das classificações dos avalia-
dores, por um inspector, e, em segui-
da, annotadas em um registo especial
(vide modelos annexos ns. 25 e 27).

Do registo constarão: — anno, nu-
mero de ordem, rua e numero, nome
do contribuinte, classe do negocio,
ou profissão, quota principal, addi-
cionaes e capital cm giro.

Nos territórios nacionaes, a classi-
ficação é feita sobre a dírecção dos
governadores e chefes das Recebe-
dorias, de accordo com as instruc-
ções expedidas pela Administração
Geral.

Ninguém poderá dar inicio ao exer-
cicio de uma industria, profissão ou
ramo de commercio, sem declarar
previamente, por escripto, onde se
vai estabelecer, e solicitar, ao mesmo
tempo, a devida classificação. Esse
pedido deverá ser acompanhado de
um certificado do commissario de
policia do districto, declarando si se
trata de um novo estabelecimento.
(Vide modelo n. 22).

A lei considera como defraudado-
res do imposto:

a) os que exercem uma profis-
sao com patente expedida a outrem;

b) os que exercem ttm ramo de
commercio ou industria, com paten-
tes expedidas para outro ramo diffe-
rente;

c) os que occultem a verdadeira
industria, ramo de commercio ou
profissão que exerçam, declarando
outro sujeito a menor imposto;

d) os que, por transmissão de ne-
gocio ou outra qualquer causa, soli-
citem a classificação como negocio
novo.

A penalidade é do dobro da quota
que deveria ser paga.

As patentes são expedidas em
formulas impressas e representati-
vas do valor da quota devida. Para
completar os valores, acerescidos por
effeito de multa, são usadas estam-
pilhas.

Tem esse systema por fim estabe-
lecer um rigoroso "control" nos ser-
viços de arrecadação, pois as paten-
tes representam valor, de que têm re-
sponsabilidade os recebedores.

ta, do referido imposto, será a se-
guinte: $24.781.540 dividido por
2.100.000 egual a $ 11.08, ou sejam
rs. I7$728. Applicando-se essa média
ao Estado de S. Paulo, teriamos: —
3.500.000 _x I7$728 egual a rs
62.048 :oob$ooo.

IMPOSTO TERRITORIAL
, Em Cordoba

Republica Argentina
Arca  178.349 km. 

"a

População . . 735.000 habit.
A 3 de maio partimos para Cordo-

ba, onde fomos recebidos com de-
monstrações de sympathia pelo sr.
dr. J. Carcano, governador da pro-
vincia. S. exc. deu-nos todas as faci-
lidades para o desempenho da nossa
missão, entretendo-se comnosco em
longa conversação, no decorrer da
qual, iios prestou precisos esclareci-
mentos sobre a pratica do imposto
territorial.

Por indicação do illustre governa-
dor, visitámos as repartições dc ar-
recadação do imposto directo, do ar-
chivo e estatística e do levantatnen-
to topographico da província. Desde
1912 que está cm vigor o imposto
sobre a terra, recahindo somente so-
bre as melhoras, na parte urbana das
povoações.

Em mensagem de 26 dc julho de
1915, foi proposta ao Congresso, pelo
P. E., a liberação do imposto sobre
as melhoras em toda. a província.

Do importante documento con-
stam estas considerações:"Não é possivel perpetuar nos

momentos actuaes, em que o es-
forço individual deve ser estimu-
lado c em que a acção tendcr.te
ao melhoramento geral deve ser
protegida, o systema vigente
que, considerado econômica-
mente, grava o trabalho e casti-
ga toda iniciativa de melhora.

Onde se levante um edifício
monumental, cuja conseqüência
immediata é valorizar os terre-
nos circumvizinhos, baldios ou
de pobre edificação, melhorando
a esthetica da cidade, o fisco,
pela lei aetual, deve estar alerta
para obter, em fôrma de impôs-
to, uma compensação injusta,
porque grava o trabalho e o ca-
pitai invertido, e que por outros
conceitos já satisfez o imposto,
em distinetas fôrmas, e nos pro-
prios materiaes empregados.

E' esse um meio de afugentar
os capitães de toda obra de pro-
gresso. E' tambem uma maneira
mais efficaz de evitar o melho-
ramento edilicio. Quem edifica,
a não ser encarecendo os alu-
gucis, difficilmente obtém um
interesse razoável e sufficiente
para cobrir as despesas realiza-
das.

A conseqüência lógica desse
facto será o retardamento de to-
do melhoramento urbano. Ao
lado do edifício moderno, assim
gravado, se perpetua o inquili-
nato anti-esthetico, miserável e
que, como tal, paga um imposto
insignificante, favorecendo ao
•"«¦mi proprietário um interesse
em maior proporção ao auferido
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IMPOSTO TERRITORIAL
Em Buenos Aires (Província)

Republica Argentina
Área  305.304 km. 2
População . . 2.100.000 habit.
Em La Plata visitei a Repartição

Arrecadadora de impostos directos e
a secção de cadastro. Os serviços,
ainda em periodo de organização, ca-
minham para um desejável aperfei-
çoamento. Os systemas de arrecada-
ção e de organização do cadastro
parcellario, para effeito de taxação
do imposto sobre a terra, são mais
ou menos os de Cordoba.

Nos ultimos cinco annos, a arre-
cadação de todos os impostos e da
taxa immobiliaria foi a seguinte 1
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Sendo a renda geral de impostos
da Republica, em média, de
$ 50.000.000,00, excluída a renda das
Alfândegas, calculada em
$ 270.000.000,00, segue-se que a ter-
ra contribue com 33 olo.

A média da contribuição territo-
rial da Capital, per capita, será a se-
guinte: — $ 14.127.740,00, dividido
por 1,600.000, egual a $8,o8, ou se-
jam rs. I2$928 (dando ao peso o va-
Ior de i$»5c)o). Applicando-se essa
média a S. Paulo, teriamos: — (Ca-
pitai) 450.000 xi2$928 r- egual a rs.
5.817:6oo$ooo.

Nos territórios, a média per capita
será a seguinte j
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de uma boa construcção. O ter
reno baldio ou a edificação po-
bre e anti-hygienica ficam pro-
tegidos.

A especulação, á custa de
qualquer adeantamento, conver-
te em um negocio de resultados
positivos a espera do esforço dos
demais, para enriquecer-se á
custa alheia.

O imposto sobre a terra, sem
considerar suas melhoras, e ten-
do em conta somente o seu valor
real, e o que ella é susceptível
de produzir, estabeleeendo-se
como base egualitaria para o
aforo, as distinetas secções ou
raios, em que esteja situada, faz
desapparecer os inconvenientes
referidos, facilita a percepção da
renda, assegura a egualdade do
imposto, e fomenta, como cm
outros paizes, o adeantamento e
embellezamento urbanos."

A reforma tributaria, já realizada
em parte, comprehende:

a.) Suppressão da avaliação indi-
vidual dos iinmoveis, para effeito da
contribuição territorial, substituin-
do-a pela avaliação de zonas de pre-
ço uniforme, sem levar em conta as
melhoras da terra, cujo valor deve
ser apreciado em seu estado natu-
ral;

b) Suppressão dos impostos es-
peciaes e fraccionarios — gado, fru-
ctos e producção —: substituindo-os
por um augmento equivalente da ta-
xa sobre a contribuição directa, de
modo a não gravar o trabalho e sim
a terra;

c) Suppressão do imposto dc"patentes — commercio e indus-
trias — substituindo-o por outro,
conforme o capital em giro;

d) Fixação equitativa do impôs-
to progressivo sobre as heranças, au-
gmentando especialmente a taxa
proporcional, sobre as heranças
transversaes;

e) Retribuição das melhoras da
propriedade particular, na realidade
uma simples e justa compensação ao
augmento do valor produzido pela
obra fiscal;

f) Imposto sobre o baldio, cujo
importe no recinto urbano pertence-
rá ás municipalidades, com a condi-
ção de diminuírem, na mesma pro-
porção, os impostos de consumo que
gravam os artigos de primeira neces-
sidade e tornam penosa a vida do
operariado;

g) Renovação do registo de mar-
ca e signaes, cujas deficiências
actuaes o reduzem á Inutilidade.

90 o|o

80 olo

30 olo

15 o]o

30 olo
15 0 0
70 ojo

ravel. A" proporção que se vai execu-
tando o serviço de avaliação, torna-
se necessário modificar o valor das
zonas, corrigir erros, falsas declara-
ções, etc. Dahi a imprescindível ne-
cessidade de aperfeiçoar o registo da
propriedade, conforme os systemas
mais práticos. •

Attcndendo ás reclamações dos in-
teressados, o governo de Cordoba,
baixou um decreto, acompanhado da
seguinte tabeliã, para rebaixa dos
impostos sobre o valor da terra:
Lagoas de água perma-

nente
Terrenos salgados (sem

pasto e com ubá). .
Terrenos inaptos para cul-

tivo de cereacs, por
excesso de huniidade
(banhados) ou por cx-
cessi v amente seccos
(arenosos, pedrego-
sos, serras, vallados),
com campos pobres .

Terrenos de meia colheita
por pouca terra vege-
tal ou subsolo turfoso

Matto sem valor com boas
pastagens

Matto sem valor com pou-
cas pastagens ....

Matto exploravel ....
Terra improduetiva ...

Com esse acto pretendeu-se está-
belecer uma avaliação equitativa,
dando a cada propriedade o valor
mais approximado aos preços cor-
rentes.

Em Cordoba não houve o pensa-
mento — disse-nos o sr. governador— de augmentar a renda publica.
Teve-se em vista uma equitativa dis-
tribuição dos encargos, obtendo-se
benefícios de caracter ético, social e
econômico, que hoje o Estado não
pôde descuidar.

Da ultima mensagem do governa-
dor de Cordoba, constam ainda as
seguintes ponderações:"A escala da taxa, livre de me-

lhoras, tão útil e necessária no
mechanismo da divisão das zo-
nas, presta-se, comtudo, a abu-
sos, desde que ellas sejam exten-
sas. A apreciação das melhoras
deve exigir sempre a interven-
ção do jury geral, castigando-se
com forte penalidade a falsa de-
claração, como se pratica nos
paizes de legislação similar.

A avaliação, sem levar em
conta a melhora da terra, consti-
tue um progresso enorme reali-
zado no novo systema tributa-
rio. Não se grava o trabalho: es-
timula-se-o, alenta-se-o, livran-
do-o dos encargos fiscaes.

Comtudo, a reforma não foi
bem comprehendida pela gene-
ralidade dos contribuintes. Não
se compenetruram da justiça do
conceito e do mechanismo das
leis, perturbados pelas deficien-
cias próprias de um periodo de
adaptação, As imperfeições, não
são do systema e sim da applica-
ção. Regularizado o organismo,
o Estado e os contribuintes,
cujos interesses, bem interpreta-
dos, são concordantes, aprecia-
rão e defenderão a reforma, soli-
damente fundada nas conclusões
da sciencia contemporânea."

Dessas ponderações, conclue-se
que a reforma tributaria em Cordoba
está ainda em periodo de ensaio, re-
sentindo-se da deficiência do apparc-
Ihamento administrativo, ao qual in-
cumbe a avaliação e tributação da
terra. Tanto a divisão das zonas, co-
mo a respectiva avaliação, ao que fui
informado, não obedeceram a pro-
cessos technicos, hoje em vigor em
diversos paizc3.

Dahi, as grandes difficuldades na
implantação do novo systema, diffi-
culdades que têm obrigado o gover-
no a transigir, Nem mesmo se fez,
como no departamento de Montcvi-
déo, o empadroamento da proprieda-
de, tendo por base um cadastro par-
ceílario, rigorosamente mantido em
dia, com o valor do immovel. Sem
isso, será quasi impossível estabele-
cer uma taxação justa, perfeitamen-
te egual. Não basta a divisão em zo-
nas de qualquer território, onde se
projecte implantar o imposto territo-
rial, para se proceder á avaliação re-
spectiva. Torna-se imprescindível a
organização do empadroamento da
propriedade, que é a base de toda e
qualquer avaliação.
RENDAS DA CONTRIBUIÇÃO

DIRECTA

$4.800.000,00. Tendo sido, porém, ar-
recadados em 1915 $3.800.000,00, se-
guc-se que a arrecadação attingiu a
quasi 80 o|o.

Convém notar que o governo tem
concedifk) constantes prorogações
para o pagamento do imposto', o que,naturalmente, infltic no decréscimo
da renda.

Desde que se implantou o impôs-
to immobiliario, em Cordoba, a arre
cadação geral da província tem sido
a seguint':

I912 $7.813.914,84
1913 $9*2i9-988,s8
I9H $9.698,464,02
1915 $9.988.251,73
Fazendo a comparação com a ren-

da do referido imposto, teremos:
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Donde se conclue que a média da
porcentagem da arrecadação, só do
imposto territorial, é de 51,41 o|o.

A média da contribuição.per eapi-

.(*) Vide documento annexo 11. 28.

SYSTEMAS DE ZONAS

A divisão do território da provin-cia em zonas, para effeito da tribu-
tação, provocou, a principio, a resis-
teneia de alguns interessados. O go-
verno, porém, manteve firmemente a
sua deliberação, e conseguiu donii-
nar a resistência opposta.

A avaliação da3 zonas comprehen-
de as terras de primeira classe, sobre
as quaes devem ser applicadas a es-
cala da taxa livre de melhoras, e que,Dor desconto do seu importe, reduz
o immovel ao seu valor corrente.

Quanto menores forem as zonas,
maior será a probabilidade da unifor-
midade e exactidão de seu preço. Por
esse motivo, não será prudente fixar
uma avaliação determinada e inaltc-

A arrecadação do imposto directo,
ou immobiliario, foi:
Em 1912 de $2.867.085,33
Em 1913 de $3'9S0S67»46
Em 1914 de $3'75S729,99
Em 1915 de $3.800.000,00—-mais ou

menos
O augmento verificado não é devi-

do á elevação da quota respectiva,
que é a mesma, salvo pequenas mo-
dificações, de ha dez annos, e, sim,
á rectificação da avaliação, feita com
o objectivo de nivelar o tributo que
cabia ás propriedades que estavam
em egualdade de condições, quanto à
sua situação e importância. Attri-
bue-se ainda o resultado verificado
ao novo systema implantado parcial-
mente em 1914, isto é, á divisão da
província em zonas, como demonstra
a planta annexa, sob o n. 12.

Não deixou de haver alguns pro-
testos contra o novo systema, nota-
damente da parte dos proprietários
do sul de Cordoba. A solicitude, po-
rém, com que foram attendidos os
reclamantes, que allegavam justas
causas, foi motivo para que os de-
mais contribuintes acceitassem o re-
ginien em vigor.

Estabelecido o justo valor de cada
zona, com exclusão da apreciação ar-
bitraria do lançador, a taxa do im-
posto recai por egual, não sendo op-
postas difficuldades á arrecadação.

Depende ainda de solução do po-
der legislativo o projecto de lei de
1915, isentando da tributação as me-
lhoras dos terrenos situados nas po-
voações urbanas, estabelecendo a re-
tribuição dos melhoramentos publi*
cos e combatendo o baldio urbano,
objecto exclusivo de especulação e
inimigo do progresso e embelleza-
mento dos edifícios.

A ultima avaliação da propriedade
de raiz, sujeita a imposto, está cal-
culada em $1.200.000.000,00, ou se-
jam approximadamente rs
2.300.000 :ooo$ooo.

Sendo a taxa de 4 o|o, deveria a
renda total do »muoslo ser de .. ..,

Donde a média de 39,075 o|o, com
quanto concorre a terra, jiara a ar-
recadação geral da renda da provin-cia, (*).

RETRIBUIÇÃO DE OBRAS
PUBLICAS

Ha ainda em Cordoba a retribui-
ção de melhoramentos públicos, por
parte dos que são por elles beneficia-
dos. Não é propriamente um impôs-
to e sim o pagamento equitativo das
obras publicas que beneficiam dire-
etamente a propriedade particular e
aiigmcntani o seu valor, sem inicia-
tiva do proprietário.

O pagamento se realiza em largo
tempo e dentro da região beneficia-
da, que é classificada em diversas
categorias, conforme o valor do pro-
veito auferido.

E' facto que o governo não poderá
realizar taes obras publicas, de ac-
côrdo com as necessidades dc cada
zona, si as tiver de pagar com as
rendas geraes destinadas a gastos
previstos e ordinários. Assim sendo,
os serviços ou são realizados por em-
prestimos, ou com o concurso dos
que directa e positivamente sejam
beneficiados por elles. Os empresti-
mos, sendo quasi sempre externos,
dependem de vontade extranha, ao
passo que a retribuição de melhora-
mentos, na fôrma referida, é um re-
curso de ordeni interna, dependendo
ap.-nas do mandato legal.

E, de tal sorte, o governo couse-
gtie os meios necessários para reali-
zar, prudentemente, os seus planos
de trabalhos, satisfazendo justas exi-
gencias.

GRAVAME AO BALDIO
Cogita-se ainda cm Cordoba dc

gravar os terrenos baldios, obrigando
os seus proprietários a exploral-os
industrialmente. Apoiando o novo
imposto, pensa o governo que, por
um conceito differente, compleinen»
tara e firmará os resultados da lil»c-
ração das melhoras de caracter pri-
vado, Esta ultima estimulará o tra-
balho porque não grava a sua obra
e a nova taxa tambem estimulará o
trabalho, porque castiga a improdu-
ciivitlade. São duas vias e forçai dis-
tir.ctas, que conduzem e asseguram
a mesma conquista.

Ila ainda a considerar, referiu-me
o sr. governador, que um terreno se
mantém baldio, porque se especula
com a valorização, sem effeito so-
ciai, produzido pelo trabalho com-
muni. O maior gravame obrigará o
proprietário a edificar ou vender o
immovel. Neste ultimo caso, o com-
prador modificará a situação, para
evitar o pagamento de uma taxa que
encarecerá a sua propriedade. Isen-
tando-se de impostos as construc-
ções e gravando-se o terreno baldio,
fomenta-se a edificação e, como con-
seqüência, ter-se-á a diminuição dos
alugueis, que pesam fortemente nos
orçamentos do operariado e das cias-
ses menos favorecidas.

Tcr-se-á ainda o aperfeiçoamento
da hygiene das habitações e da sua
esthetica.

O imposto que o poder executivo
solicitou da Câmara Legislativa de
Cordoba, desde que seja approvada
a taxa exclusivamente sobre o valot
da terra, desapparecerá, apenas reali-
zados quaesquer melhoramentos no
solo. A titulo de ensaio, o gravame
do baldio recahirá, a principio, sobre
a parte urbana, afim de que o contri-
btiinte se convença da sua conve-
niencia social. O seu produeto, como
já dissemos, pertencerá ás mtmicipa-
lidades, com a obrigação de elimina-
rem, na mesma proporção, os impôs-
tos que gravitam sobre os gêneros
de primeira necessidade.

CONCLUSÕES
Para implantar a reforma tributa-

ria referida, o governo de Cordoba
abriu ampla discussão, ouviu a opi-
nião de todas as associações inter-
essadas, por meio de eommissões, e
só depois de profunda meditação e
estudo elaborou o seu projecto. Fo-
ram votadas diversas leis, já regu-
lamentadas e em vigor. De estudos
dc poder legislativo depende o pro-
jecto de lei, que libera as melhoras
da terra urbana, conforme já referi.
Um outro projecto, tambem depen-
dente de decisão do legislativo, é o
imposto progressivo sobre a terra c
sobre o maior valor dos immoveis.
Sobre a sua inopportunidade, niani-
íestou-se o governo, considerando
que a situação social e econômica da
província não supporta esses princi-
pios, que exigem folga de capitães
e certa densidade de população. Si
por um lado se conseguiria a extinc-
ção dos latifúndios, por outro poder-
se-ia chegar a uma bancarrota da
terra, dependente ainda de capital c
braços para sua exploração.

Do mesmo modo, a taxa sobre o
valor da propriedade concorreria
para paralysar a sua especulação
mercantil, que, apesar dos seus in-
convenientes, não deixa de ser um
grande factor do progresso. Entende
o governo que, para evitar situações
artifiçiaés, não deverão ser ellas for*
çadas.

Resultados, fecundos e segtiroá, só

se conseguem por meio de evoluçãí
lenta, orientada e conduzida pelainecessidades reacs c pressão do am
biente.

O contrario seria pedir a uras
criança que, num dia, se transfor-
masse cm adulto.

Todos os esforços dos poderes con-
stituidos devem convergir para a cll
111 inação — e esta progressiva — dí
todos os impostos que difficultam a
viila c impedem o trabalho, oppondo
óbices á livre expansão para crear,
enriquecer e civilizar.

O augmento da arrecadação das
rendas, ein Cordoba, é ainda attribui-
do a uma série de medidas adniínis'
trativas, adoptadas com o fim de as-
segurar a maior probidade e rigor ns
percepção dos impostos. Foram crea-
das severas e constantes medidas dc
fiscalização do serviço dos arrecada*
dores, supprimidos os lançadores,
sempre em contacto com o contri"
buinte, e eliminada a porcentagem
dos empregados do fisco.

Dc tal modo tem agido a adminis*
tração da província, até constituir,
pela vigilância e seleeção constantes^
um pessoal arrecadador solicito, de*
dicado, de honestidade oomprovade
e confiança publica indiscutíveis.

Depois dessas medidas adminis-
trativas verificou-se que, só em 1915,
a arrecadação teve um augmento dí
$289.787,11, sobre o anno anterior.

Eliminando a porcentagem . dos
empregados do fisco, entende o go*
verno de Cordoba que a fazenda pu»
blica não pode ter sócios para cobrai
os seus impostos,

Só deve retribuir os serviços com
veiiciniento3 determinados c fixados
por Jei.

A propósito, lemos na exposição
governamental, enviada ao iegisl«*
tivo: "O regimen de cobradores

com porcentagens, como existi
actualmente, participando da
somma arrecadada, não é justo,
nem moral: — está abolido nos
paizes bem administrados."

Como fica demonstrado, Cordoba,
que não é uma das províncias da Ar»
gentina onde se cobra mais impôs»
tos, e que está em crescente, verti»
ginosa prosperidade, com uma popu*
lação de 735.000 habitantes, arrecada,
só do imposto immobiliario,
$ 3.800.000,00, ou sejam $6,06 per ca»
pita, o que eqüivale a rs. 9$6r>6, ;al«
culado o peso a rs. i$6oo. Estabele»
cendo-se a comparação com o Estado
de S. Paulo, com tuna população dé
3.500.000 habitantes, teriamos: sé
9$(J96x 3.500.000 egual. a rs ,-
33.936 :ooo$ooo.

Não será demais repetir que, eni
Cordoba, não se iniciou a taxação do
imposto, estabelecendo preliminar-
mente o empadroamento rigoroso da
propriedade.

Si essa" medida tivesse sido posta
em pratica, adoptado o systema cm
vigor cm Montevidéu, certamente
maior seria a renda.

E' dc notar ainda que a parte rural
da referida provincia argentina é a
que mais contribue para o imposta
immobiliario, com isenção de toda e
qualquer melhora tendente ao tlesen-
volvimento da industria agro-pecua-
ria.

• o

São essas, em resumo, as notas que
pude ordenar de tudo quanto ouvi,
e observei em Cordoba.

IMPOSTO TERRITORIAL
Em Jujuy
Republica Argentina

Arca. . .
População,

38.347 km. 2
80.000 habit.

(*) Si ínolúiicmos o Imposto agro-pe-
cunvio do 1 1|2 o|o, e addicional, tambem
de 1 1|2 o|o, toremoa a renda total dc
$8.ülO.!iD8,98, elevando, assim, n porcen-
tiiííem da média,.

A provincia de Jujuy, ao norte
da Republica Argentina, acaba de
adoptar (lei de 24 de março de 1916)
o imposto sobre o valor da terra, li-.
vre de melhoras. Já em 1915 a inten**
dencia da capital da provincia havia
proposto ao Conselho Deliberativo
do município um projecto de lei, sup-.
primindo vários impostos, que grai
vam os comestiveÍ3 e artigos de pri-;'
meira necessidade.

Em substituição, • era proposta a
contribuição sobre a avaliação do
terreno livre de melhoras.

Approvadas essas medidas, vão
ellas ser postas em pratica ainda este'
anno.

Entre os impostos supprimidos,
estão os seguintes:

a) Patentes a casas de commer-i
cio de comestíveis, exclusivamente,
assim como aos vendedores de veri
dura e fruetas, ás leiterias, leiteiros
ambulantes e estabulos, ás padarias,
moinhos e depósitos de grãos;

b) Impostos sobre a lenha e car».
vão;

c) Impostos sobre as marcas de)
pão;

d) Imposto sobre mercado ambu-»
lante;

e) Patentes aos açougues ruraess,
f) Impostos de feira sobre o comi,

mercio ou venda de comestíveis, fru*.'
ctas e outros de consumo, exceptoj
de bebidas;

g) Imposto sobre cerca3 ou mu- í
ros.

IMPOSTO TERRITORIAL
Em Salta
Republica Argentina

Área  125.134 km. 2
População . . 141.000 habit. !
O governo de Salta, em recente

mensagem, alvitra a reforma tribu- |
taria da província, fazendo-se uma
revisão geral das leis impositlvas,
com o olíjcctivo de se estabelecer a .
mais equitativa distribuição dos im-.
postos. I 1

Pensa o P. E. ser necessário sepa-âV
rar o valor da terra propriamente di-•
ta do das melhoras que a beneficiam,
pela acção dos mesmos proprietários.
O systema aetual, diz a mensagem, '
recai quasi que totalmente sobre o \
proprietário progressista e laborioso,' 1
premia a desitlia, a ociosidade e O
abandono. Basta isso para resaltar a
enormidade dc semelhante regimen 2..V--
tributário.

O projecto, organizado de accordo-
com as idéas citadas, é objecto de es- ¦ '^
tudos da Assembléa Legislativa js£Provincial,

T IJffiTILADOi #'••*•....... .:
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IMPOSTO TERRITORIAL

Conclusões

V

(

A impressão que tivo, lauto no
Uruguay como na Argentina, é de

( que o imposto immobiliar.io caminha
| para a liberajã.o das mellioras, pas-
i sando a gravar exclusivamente a
t terra. Apcstr das deficiências do ca-
{ dastro parcellario, os resultados con-

i seguidos affirmam as vantagens da
tributação territorial. Em iVíontevi-
déo, onde o s-rrvi.o de cadastro é o
mais per-ito pi»s»;vel, nada oceorre
contra essa t**xação. Todos os con-
tribuintes a receberam sem protes-
tos, jtilgando-a equitativa. As recla-
inações que se manifestam são pela
liberação das melhoras, tributando-se
a terra pelo scu valor venal, de mo-
do que a taxa recaia com egual.lade
sobre os contribuintes. A mesma ten-
dencia se nota na Argentina. Em
Buenos Aires, capital, foram dadas

l instrucções á Directoria do Cadastro
Municipal, para que organizasse,

' além do cadastro scientifico, cm an-
í (lamento (vide desenhos ns. 10 e tt),
I .uni cadastro parcellario, com o em-
I padroamento das propriedades. Pa-
. rece que o objectivo dos poderes» municipaes é a implantação do im-
i posto somente sobre a terra, lendo

. por base a taxa de 8 o|oo que, segtin-
I do cálculos approximados, dariam a
I renda de $40.000.000,00, de quanto

necessita a Municipalidade para eus-
leio dos serviços pul-licos a seu car--¦"¦'""go, sem contar com a multiplicidade
Je impostos, que, hoje, recaem so-

^bre os contribuintes e difíicultam a
. 6 arrecadação, que não é possível ser

realizada com exactidão.
Os deficits orçamentários, pelas

diíficuldades da precisão da receita,
nos paizes onde vigora o systema dc
impostos múltiplos, e as couse«juen-
tes crises financeiras, parece que oi!-
tra cousa não significam, sinão que
taes systemas devem ser reformados.
Longe de contribuírem para o au-
gmento da riqueza publica, encare-
cem a vida e entorpecem toda e qua!-
quer iniciativa de progresso. Essas
considerações, de um illustre econo-
mista uruguayo, merecem a reflexão
dos que têm as responsabilidades da
administração dos negócios públicos.

Parece-me que os dados e informa-
ções que pude colher nas republicas
vizinhas fornecem elementos para
um estudo seguro, calmo e previ-
dente.

Si S. Paulo resolvesse implantar o
imposto territorial, teria, natural-
mente, que adoptar medidas prelimi»
nares, sem as quaes problemático
seria o exito da nova taxa. Valendo-
se dos exemplos citados neste relato-¦rio, teria que reservar para o Estado
a arrecadação da taxa na parte ru-
ral, deixando aos municípios a taxa-
ção das áreas urbanas e suburbanas.
O produeto do imposto territorial da
parte rural cultivada, é possível que
permittisse ao Estado supprimir o
seu imposto de exportação, do que
resultaria benefícios para a lavoura
sem maior gravame. E' ura caso a
estudar.

O imposto, gravando a terra, de-
verá sempre partir dos centros popu-losos para o interior. E', pois, uma
medida impositiva a ser posta em pra-
tica gradativanieute, eliminando-se,
parallelamente, os impostos mais in-
sidiosos, taes como os que recaem so-
bre os gêneros de primeira necessi-
dade e outros que encarecem a vida.
O ponte de partida para a implanta-
ção do imposto territorial, é a prévia
organização do c.i-Hstro parcellario,
com o empadn d rigoroso da
propriedade. Er. serviço, essencial
para a pratica da referida taxa, pòtle
ser feito dentro de tempo limitado,
como se fez no departamento de
Montevidéo.

Não srri.i difíicil obter-se a vinda
a S. Paulo do organizador dos servi-
ços realizados, com incontestáveis
vantagens, na capital do Uruguay,
afim de superintender os trabalhos
iniciacs do cadastro parcellario, não
só da capital, como da parte rural do
Estado.

Accresce que os trabalhos pode-
riam ser executados, na Capital, en-

j cie um. e outro exercício financeiro,
sem prejudicar a arrecadação e sem
despesas a mais para o Thesouro. O
augmento da receita seria mais que
..uííicieiite para custcal-as. Como em
Montevidéo, a capital paulista seria
dividida em zonas para o levanta-
mento do cadastro parcellario, po-
dendo ser applicada logo a nova taxa
a cada zona, á proporção que os ser-
viços ficassem concluídos. Em S.
Paulo, ha ainda a considerar, pelo
calculo recente do sr. engenheiro Sa-
boya, que a parte que terá maior
contribuição, é a de menor área, o
que permittiria a execução dos tra-
balhos cadastraes antes de um anno.

Releva notar que, para a avaliação
justa dos immoveis, indispensável
seria, antes do inicio dos trabalhos
do cadastro parcellario, a suppressão
do imposto de transmissão da pro-
priedade. A existência desse tributo,
difficultaria a revisão da avaliação,
pois ninguém ignora que os preços
actuaes das escripturas não são, na
realidade, os das vendas. A diffcren-
ça da renda dessa taxa seria compen-
sada com o augmento da arrecada-
ção do imposto territorial. Até mes-
mo, para effeito de ordem moral, se-
ria conveniente a suppressão dc unia
taxa que obriga os interessados a fa-
zerem falsas declarações, afim de
evitarem maior contribuição pura o
fisco.

Os diversos documentos, aunexos
a este relatório, fornecem ainda gran-
de subsidio para a elaboração de um
projecto de lei, que poderá ser ex-
.purgado dos defeitos dc que se resen-
tem idênticas disposições tributarias
em alguns paizes sul-americanos.

Para estudo de tão importante
matéria, não deixarão também de ser
vaHoios os "iiadros comparativos,
coniplementarios, deste relatório.

São essas as informações que me
oceorre prestar sobre o problema tri-
butario no Uruguay e na Argentina.
Os meus melhores desejos são por
que ellas possam ser úteis ao estudo
das leis impositivas que se pensa pôr
em pratica em S. Paulo, com real
proveito para o desdobramento das
Buas grandes forças produetoras. Si
assim fôr, terei logrado a maior e
mais justa das recompensas.

Buenos Aires, maio de 1916.
LUIZ SILVEIRA,

ANNEXOB AO RELATORT0:

1) Modelo do livro de notas para o
cmpadroainento da propriedade,
em Buenos Aires.

2) ld. itl. paia o registo.da pro-
priedade com a respectiva des-
cripção, em Buenos Aires.

3) ld. 
"id. 

para o registo das paten-
tes de commercio.

PLANTAS CADASTRAES

1) Planta geral do Departamento
de Canellones (Uruguay), parte
rural.

2) ld. geral do Departamento dc
Montevidéo.

3) ld. da 5.3 Secção Judicial (Mon-
tevidéo).

4) ld. da'9.a Secção Judicial (Mon-
tevidéo).

5) ld. da 17.a Secção Judicial (.Mon-
tevidéo).

6) ld. da 13.a Circurnscripção ¦—
Monsenat — (Buenos Aires).

7) ld. da 14.11 Circurnscripção —
Sau Nicolas — Buenos Aires.

-á) ld. da 14.a Circurnscripção —
quadra 36.

0) ld. da 14';a Circurnscripção —
quadra 36 — (subdivisões).

io) ld. da quadra 15 — cadastro
couiplelo.

íl) ld. id. conservação do cadastro.
12) ld. da província dc Cordoba,

com a avaliação por zonas.
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As commemorações do cente-
nario do çrande juriscon--1sulto - Na Faculdade dei
Direito

A Faculdade de Direito do S. Paulo
eoinmctnorou honteni eom grande so-
lennidailc o primeiro centenário do nas-

notável jurlBconsiilto brasi-

MUNICIPAL

QUADROS, MODELOS, RELA-
TORIOS, ETC.

Uruguay:

1) Copia da lei referente ás obriga-
ções dos agrimensores medidores
de terras.

2) Modelo das cadernetas para o
empadroamento individual da
propriedade — parte rural.

3) Id. para o empadroamento depar-
tamental — parte rural.

4) Id. da certidão de empadroamen-
to e situação da propriedade —
parte rural.

5) ld. da certidão do pagamento
do imposto — parte rural.

6) Histórico, fornecido pelo Minis-
terio da Fazenda, dos serviços
de cadastro e avaliação das 94
mil propriedades de Montevidéo,
inclusive copia do contracto dos
trabalhos de rendição, planime-
tria e avaliação.

7) Formulário para a liquidação e
pagamento dos trabalhos referi-
dos.

8) Modelo da certidão de empa-
droamento (Montevidéo).

9) Id. das cadernetas de empa-
droamento, com o croquis das
propriedades e quadros descri-
ptivos.

10) ld. das notas das escripturas dc
transmissão da propriedade, para
conservação do cadastro.

11) Croquis do quadro mechanico
para registo das propriedades
pelo valor das taxas.

12) Notas originaes do engenheiro
Garcia Martinez, inventor do
systema de conservação do ca-
dastro parcellario.

*3) Quadro do pessoal da Reparti-
ção de Empadroamento da pro-
priedade, em Montevidéo.

14) Modelo do Índice geral de empa-
droamento.

15) Copia do relatório de 4 de maio
ultimo, do engenheiro Angel
Silva (hijo), ex-chefe do serviço
cadastral de Buenos Aires, sobre
os serviços de cadastro e empa-
droamento de propriedade na
Republica do Uruguay.

cimento do
lelro Teixeira dc. FreitaB.

A's 12 horas, numa dos columna» do
patòo interno da Faculdade foi inaugura-
da a pinça commemoratlvn do centenário.

Por essa occaslão, o bacharelando Raul
Apocalyijse,. etn bello Improviso, referiu-
se ,1 personalidade de Teixeira de Frei-
Ias e ao aeto.

O sr. dr. João Mendes Junlor, dlrector
interino da Faculdade, lambem usou dn
palavra.

A' noite, oHccüiou-sc a sessão solou»
ne, 110 salão nobre da Faculdade.

O edifício apresentava abundante o
artística ornamentação.

Achavam-se presentes os srs. dr. Josí
llubião, secretario da presidência do Ea-
tado; dr. Cândido Motta, secretario du
Agricultura; Mario Cardoso de Almeida
e dr. Mario Guimarães, representante!;
dos secretários da Fazenda o do Inte-
rlor; representante da sexta região mil!»
lar, o sr. arcebispo metropolitano, pre
feito municipal, senadores, uma commis-
são da Câmara dos Deputados, comman-
tiaiile da Forca Publica, ministros, Jui»
zes federaes, representantes do fórum
eivei c criminal e mais pessoas gradas.

Todos os lentes da Faculdado compa-
receram, vestindo beca.

A's 20 horas, 1.0 saião da Academia, o
dr. João Mendes Junlor abriu a sessão,
explicando os motivos da reunião.

Em seguida deu a palavra ao acatleml-
eo João dc Gocs, aue discorreu longa-
mente sobre o "urísoonsulto 

Teixeira de
Freitas.

Terminada a oração do distineto aca-
dcmlco, usou da palavra o dr. João Men-
des Junior.

O lllustre cathedralico realizou uma
brilhante conferência. O orador falou
longamente, fazendo um estudo minucio-
so o interessante da personalidade do
grande Jurisconsulto brasileiro.

A grando fnlta de espaço com que lu-
ciamos Impede-nos dc publicar a vaüo-
sa pega oratória do eminente professor
de direito.

O dr. João Mendes Junlor recebeu pro»
longados applausos ao concluir a sua
oonferencla.

A's 0 horas e 15 minutos, terminou a
sessão cívica, retirando-se os convidados.

Os estudantes, acompanhados de ai-
guns lentes, íoram levar o lllustre mes-
tre até a sua residência.

O dr. Cândido Motta, membro da Con-
gregacão, poz o seu automóvel a disposi-
ção do conferenclsta, que, acclamado en-Ihusiastlcamente e entre estrepltosas sal-vas de palmas do ceroa de 300 estudan-tes, partiu em demanda da rua Galvão

"Servir", peca em 2 actos,
de Henrl Lavedan, e "La
chance du mari", comedia cm
1 aeto de Flers e Caillavet.
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Argentina:

16) Quadro da arrecadação do im-
posto territorial, nos últimos
5 annos, Districto Federal, e ter-
ritorios, fornecido pela Contado-
ria da Constituição Territorial.

17) Modelo do registo das novas edi-
ficações, em 1916, 110 Districto
Federal.

iS) Id. do livro dc empadroamento
gr:'.1 da propriedade.

19) Id. do livro de registo da nova
avaliação da propriedade, em
1916.

20) Id. id. das subdivisões da pro-
priedade.

21) Id. dos quadros das subdivisões
da propriedade.

22) Formula do pedido de classifica-
ção para pagamentos de patentes
dê commercio.

23) Modelo da certidão de pagamen-
to do imposto immobiliario.

24) Id. do aviso de classificação das
patentes de commercio.

25) ld. dos quadros de classificação
das patentes de commercio.

26) Id. da certidão de pagamento
das patentes de commercio.

27) Id. do livro de registo das casas
de commercio, conforme a cias-
sificaçãò feita.

28) Quadro fornecido pela Contado-
ria da Direcção Geral de Impôs-
tos, de La Plata, da arrecadação
de todos os impostos nos últimos
5 annos.

Bueno.
AU falou cm nome dos acadêmicos obacharelando Ornello Teanl. aue. an tar.minar, levantou um vlbranto viva ao dr.João Mendee, gloria da Jurisprudênciabrasileira.
O dr. João Mendes respondeu agrade-

cendo, dando mais uma vez oceasião a
que fosso acclamado delirantemente, pc-los acadêmicos.

Universidade de S. Paulo

"Servir?!, a conhecida poça do insinuo
theatrista francez. Já foi representada
aqui, ainda não ha multo tempo, por umncompanhia franceza que trabalhou 110
theatro S.' José. B' um drama patriotl-co. bem feito, com varias scenas que
põem em intensa vibração o sontlmon-
to do cidadão disposto a defender a sua
nutria. As suas personagens são apenascinco, e 6 de ver como tf autor as movi-
menta no tablado, fiizeiido-113 viver ani-
madas pelo sentimento dominanto nn pe-ca, qual o de servir ao seu palz, glorlíi-cando assim o dever militar. E' oste oresumo da peça de Lavedan: "Ao levan-
tar o panno, a sra. Eulln, vestida de pre-to, esta relendo cartas. O marido, o eo-ronel Eulln, sempre fura do casa por mo-tivos que ella ignora, volta sem que amullier dê por Isso'. A sra. Eulin abre
a caria esperada lia longos dias e que lhediz que scu segundo filho, o officiai dtr.Marrocos, esta vivo. F.lsquo so apresen-
ta um velho camarada do coronel, o ge-neral Girard, chefe do gabinete do mlnls-tro. Eulln declara que continuará a lera carta; c a mulher, demonstrando uma-surpresa dolorosa deanlo dessa prova deíirdlfferença, elle accrescéhta: "Conhe-
Co o essencial"; depois afasta-se com o
general. O coronel Eulln 6 mais militardo que patriota. E' um mystico do dever
militar. Depois que vergonhosa macliina»
ção política lho impoz uma reforma pro-uiaturn, exerceu a aua profissão eomo
um sacerdote; depois que não tem mais
o direito de usar o uniforme, elle senteem "servir" secretamente como espião 11espécie de volúpia que conheceram oschiistãos em offerecer a sua humilhação
em homenagem a Deus.

O coronel soube pelo general Girard
uue certos chefes do Joven exercito nitoentendem a palavra "servir" como elle;
pretendem saber esses Inuovadores, antesde se baterem, porque so batem, e dis-cutir as causas tio confllcto.

"Ha offieiaes desso gênero?" pergun-ta o coronel. "Teu filho", respondo o ge-neral. A cólera do velho soldado Irrompeviolenta. No salão ha uma bandeira, tro-
phOo do anno terrível, retomada cm Re-zouvilie; o coronel segura-a, amarrota-a
nr. mão o approxima-a do ro3to do filho
Pedro; depois o rapaz, ficando impertur-
bável e continuando a confessar a sua fé:"en civil, en civil", grita o pao. E & a seusolhos a, suprema degradação: depois doter arrancado os botões do uniforme des-ubotoado, o velho Moulins Informa o of-ficiai indigno que não deixará a nenhum
outro o cuidado do o fuzilar no dia cm
quo a guerra irromper. A guerra está com
effeilo, iinminente, -:0111o se deprehendt-
aos mysterio.sos colloqulos do general Gl-rard e de Eulln. O primeiro pedo ao seuca murada uma entrevista urgente e se-cretu. Este designa como logar de encon-iro uma casa afastada, perto dc Vln-cennes, em que 'Pedro Eulln morou an-tes de ser enviado a Orléans o que con-servou.
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MATADOURO MUNICD-ÀIi
Movimento do matadouro municipal

no dia 19 do mez corrento:
Foram abatidos 19 leitões, 144 bovino-,

lüt! suinos, 95 ovinos e 24 vitellas; inuti-
urrados 4 suinos por cyslicoreus e 1 bovl-
no por tuberculose; 14 pulmões, 1 figado
e 2 intestinos delgados de bovinos; 10
pulmões, 2 fígados e 1 intestino delgado
de suino; 10 pulmões, 2 fígados e 1 lntes-
tino delgado de ovinos.

Emblema üo carimbo, barril.
 Osasco: 107 bovinos o 50 suinos.

Emblema, 0.
 Barretos: 155 bovinos. 5C suinos.

20 ovinos e 10 vllellas.
Emblema, sol.

 Preços correntes da carne, em lcl-
los, no tendal: bovinos, f400 a $450; sul-
nos, $900 a 1{; vitellas, JG00 a Í800; Ov;
nos, $000 a $800; caprinos, 1$500; le!
toes, l.$500.

Assignaturiui

DE HOJE A 31 DE DI2ZEM-
BKO DE ldlfl 12Ç00Ü

Aa nossas asslgnaturas venocr-sc-ao
31 de dezembro,

A Universidade d.» S. Paulo comiucmo-
rou hontem, soleiineniente, o centenário
nalaliclo de Teixeira do Freitas.

A's 20 horas, o salão nobre daquella
casa de ensino estava literalmente toma-
do por avultadisslmo numero de estudan-
tes, professores e cxmas. famílias.

Assentaram-se A mesa os srs. dr. RaulFerreira, representante do dr. Washln-
gton Luis, prefeito municipal; visconde
de Nova Granada, drs. Magalhães Gomes,
.Speneer VamprO, Adolplio Mello e Pinto
do Toledo.

Presidiu A sessão o sr. dr. Eduardo
Guimarães, íeitor da Universidade, queencareceu, em palavras eloqüentes, o cul-
to dos grandes homens pela mocidade dus
escolas. Salientou o papel quo exerceu
Teixeira de Freitas na formação do nosso
direito civil, e disso que o conselho supe-
rlor da Universidade havia escolhido o dr.
Hpencer Vumprfi, um dos mais beilos or-
iiamcntos do scu corpo docente universl-
tarlo, para traçar a blographia do glorio-eo jurisconsulto.

Congratulando-se com os professoresreunidos naquella festa do intelligencia, o
dr. Eduardo Guimarães deu a palavra ao
dr. Speneer Vátiípré, que procedeu a lcl-
tura de um brilhante trabalho, em que a
vida de Teixeira de Freitas, nobre vários
aspectos, d estudada a largos traços.

Terminada a leitura da blographia de
Teixeira do Freitas, o dr. Speneer Vam-
pré, tomando de novo a palavra, declarou
que, por súbito incommodo do saúde, não
poude. comparecer o dr. Abrahão Ribeiro,
encarregado de um estudo sobre 11 Influen-
cia de Teixeira de Freitas na formação
do direito brasileiro, pelo que, ainda que
pallidamente, faria algumas considerações
sobre esse thema.

Depois de se referir ás luctas da Inde-
pendência, a formação da carta constltu-
clonal de 25 de março de 1824, o reglmen
regenciiil o a vltla política do pai:'. 110 fo-
gundo reinado, salientou que cises facto.*
eram os elementos prlrielpaes da forma-
ção do espirito nacional.

A Independência política se tornou de-
flniliva com a formação de um verdade!-
ro espirito de nacionalidade. Cumpria,
porém, nacionalizar também o direito pri-vado e foi a essa necessidade quo obede-
ceu o governo imperial ao confiar a Tel-xeini de Freitas o ingente trabnlho da
codificação.

Pode-se, portanto, considerar Teixeira
do Freitas como um dos fundadores du
nacionalidade brasileira.

Era mister quo a Universidade, pelo ap-
plauso dc seus alumnos, pela cooperação
de seu3 mestres e pela harmonia do seus
sentimentos, com memorasse o grande vul-
to do Teixeira de Freitas com uma ses-
são civica.

O dr. Speneer Vampré, ao terminar o
seu discurso, foi calorosamente npplau-
dldo.

Logo em seguida, em nomo da Asso-
eiação Universitária, o acadêmico Pedro
Pnulo Castro Paes falou brilhantemente
sobro a personalidade de Teixeira de Frei-
tas no culto tios moços, recebendo fartos
applausos,

Inaugurou-se, em seguida, um retrato
do grande jurisconsulto, ouvlndo-se, aodesoorrar-se a cortina que o cobria, uma
fragoroaa salva d.i palmas.

Além das pessoas acima mencionadas,
estiveram presentes os srs. dr. Matheus
Chaves Junior, dr. Sebastião Lobo, dr.Floriano de Moraes, dr. JJÓOCléclànp Sei-xas, dr. Sylvio Bertl, dr. Pauilno Barre-ro, dr. Casslo de Macedo Soares, dr. Ce-sidio da. Gama e Silva, dr. Jesulno Ma-ciei, dr. Carlos Brunettl, Gonçalves Vlan-na, presidente da Associação"Universila-
ria; dr. Flvmino Tainandare de Toledo,dr. Carlos Nieineyer, Machado César, re-daclor da "Athenea"; doutorando JosfiLemos M. da Silva o dr. .Tuarer- Fagun-des. Exciie .-.'.o por não poderem com»
parecer e congratularam-se, por cartas, ossrs. barão do Brasilio Machado, dr. Eloy
Chaves, dr. Cândido Rodrigues, dr. LuizPereira Barretto c dr. Clemente Fer-reira.

O filho do coronel, que não ê só pa-cinsta, como chlmlco, fez nesta ultima
qualidade a descoberta de uma pólvoraverde, cujos effeitos suo fulminante.-;. O
joven offlclal, quo detesta a guerra, re-solveu supprimir a sua descoberta; noaia seguinte, com a mãe, a quem conso-ia, uos seus aosgoaiu»,, «i-He-òna Ir a Viu-cennes para destruir os 'papeis 

em queestão inscriptas as formulas do torrive!
Instrumento de destruição. Maa uma pes-soa, de quem ello não .suspeita, conhece-
lhe o segredo: seu pae. E esle resolveu
roubar a, pólvora verde para dal-a ao seu
paiz.

O coronel, que julga que o filho voltou
para o seu regimento, d o primeiro a ehe-
gar a Vliicennes; o ministro e o seu chefe
de governo vêm ter com clio. O membro
do governo toma os papeis, põe-nos no
bolso, depois confia a Eulin uma missão
que fará delle a primeira victima dn
gucrn>' já declarada; finalmente, annun-
cia-lhe que o seu segundo filho morreu
em uma emboscada armada pelos marro»
quinos, cujo crime 6 cobe to por umn
potência inimiga, o que a morte do rapaz
ê 11 causa determinante das hostilidades.

Uma vez só, o coronel Eulin prepara-se
a partir por sua vez, quando ouve o ruído
du uma chave na fechadura. Dirlge-se
devagar para um quarto vizinho; o te-
uente e a sra. Eulin entram. Cinco 1111-
uutos depois, o pae, a mullier o o filliu
se acham em presença; u a confrontação
do velho soldado e do joven officiai, ilean-
te da mãe dolorosa, abro uma discussão
do terrível belleza. Nesse momento ouve-
se o troar do canhão. E' o nlcio das hos-
tilidades.

O velho parto para a arriscada missão,
da qual talvez não voltará, o o fillio, sen-
tindo acordar em sl o patriotismo, abra-
ça a sua velha mãe, beija-a, e parte tain-
bem. Servir a pátria 6 agora o seu unico
pensamento, elle que tanto se batera pela
paz."

Lüeien Guitry encarnou o velho coro-
nel Eulin do modo a não deixar falhas
no seu maravilhoso trabalho do inter-
preiaçãu. Quem o viu e ouviu liontem, na
siibllmldado do tamanha exteriorização
scenica, não se esquecerá jamais de se-
inelhantc noitada, artística no Municipal.
.Venta quadra terrível da conflagração
européa, o papel assim desempenhado d
de íiiuldc a fazer delirar uma sala repleta
como a do hontem. E foi o que aconteceu.

Os demais papeis tiveram regular In-
terpretaçáo. A sra. Zorelli ootniiiovou a
sala, 11a dolorosa personificação de
nimc. Eulin; o sr. Joílre apresentou um
magnífico tyro dc general; o sr. Escof»
flor fez o tenente Eulin com bastante
brio; o sr. Numes não foi mau no minis-
tro da Guerra; e a sra. Delys deíondcu-so
bem 110 papel do Pauline.

Mus o espectaculo não constou somou-
te da valorosa peça de Lavedan: repre-
sento- -se, ainda, antes daquella, a co»
media de Flers e Caillavet, "La oháneo
du mari", cujo enredo 6 o seguinte: "O
sr. D'Estenil lem o presentiniento do quo
sua mulher está prestes a enganai-o. A
quem se entregará ella'.' E' visível a sua
hesitação entre um mundano Inútil o um
americano pratico. O marido oppõe um
ao outro os candidatos; O amorlcano de-
monstra a Suzanna a nulllâado do mun-
dano tr o mundano põe em foco a gros-
seria o americano. Suzanna permaneci;
fiel ao marido, que se sente tranquillò por
alguns dias."

E' bem espirltuosa a comedia de Flers
e Caillavet, que teve como Intorpretes os
srs. Rrenillot, Ducray, Otidarl, Servol e
mlle. Martner, aos quaes foram dispensa-
dos muitos applausos.

Hoje, em (j.a e ultima recita de
assignatura, o drama em 4 actos, em ver-
so, do JSdmond Rostand, "L'Aiglon".

 Amanhã, em espectaculo dc des-
pedida da companhia franceza, realizar-
se-á a festa artística de LucieTi Guitry,
com a peça em i aclos de Paul Uourgct,"L' F.migrC-".

Da nossa edição dc liontem:
Sem alarido, ignoradas talvez demuita gente, florescem desde algum

tempo, com exito animador, as esco-las profissionaes do Estado. Nesse
ramo do ensino publico deve eoticcn-
trar-sc com effeito desvelada pr^.oc-cupação dos governantes, tal o riden-
te futuro que a experiência auspício-
sa lhe indica.

A utilidade das escolas normaes eos serviços que ellas têm prestado ácultura paulista são, é certo, incon-
testaveis. Dahi a sua multiplicação,-
determinada pela conveniência de
pôl-as ao alcance dc todas as zonas
do Estado, sem o sacrificio imposto
anteriormente a muitos alumnos de
deslocar-se dc suas longiiirjuas resi-
dencias no interior para cursar
aulas daqiielles estabelecimentos
capital.

Si, porém, apreciáveis benefícios
trouxe a orientação officiai, facilitai!-
do o accesso dc candidatos ao profes-sorado, resultou, entretanto, do au-
gmeiito das escolas normaes um re-
.ativo augmento no numero dos an-
nualmente diplomados.

Esse facto corresponderia plena-mente ao intuito do Congresso e do
governo, empenhados em prover in-
numeras cadeiras, que estavam va-
gas, em localidades cujas populaçõesclamavam por professores.

Hoje, pode-se considerar extineto
esse mal, graças aquella providencia.Mas, por outro lado, tendo pheno-menos conhecidos abalado profunda-mente a economia e as finanças dc
todos os paizes, refléctiram-se elles
em'nosso Estado, determinando uma
politica de rigorosas economias quenão admitte sejam creados e entrem
em funecionamento, na mesma pro-
porção de antes, estabelecimentos de
ensino preliminar.

A deficiência de verbas orçamen-
tarias já fez com que, no exercido
actual, as escolas creadas o anno oas-
sado não fossem providas, e a situa-
ção, infelizmente, continua a aconse-
lhar idêntica orientação.

Parece, pois, evidente a impossibi-
üdade dc dar o governo prompta col-
locação aos professores recem-for-
mados e aos que se vão formar futu-
ramente.

Si, entretanto, as circumstancias
do momento oceasionam esta diffi-
culdade para os normalistas, o mes-
mo não suecede aos diplomados pelai-escolas profissionaes, cujos serviços
encontram sempre compenjadora re-
numeração, quer nas industrias quese desenvolvem por toda a parte,
quer acudindo ás necessidades dc
particulares.

A melhor prova desta verdade é
que já muitos jovens, antes mesmo
de concluírem o curso, estão ganhan-do apreciáveis quantias, alguns mes-
mo o bastante para a própria stibsis-
tencia, só com os conhecimentos ad-
qiundos em artes e officios naquelle-institutos.

Ao illustre secretario do Interior,
sr. dr. Oscar Rodrigues Alves, não
têm passado despercebidas as vanta-
gens que podem advir do estimulo
do ensino profissional, a elle dedican-
do particular c carinhoso desvelo.

Pode-se, portanto, prever

SERVIÇO ESPECIAL T
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VARIAS NOTICIAS
SANTOS, I!) — Festejou hoje o seu

annlversario natalicio o sr. dr. Victor de
Lnmare, engenheiro da Companhia Do»
cas o presidente da Associação Proteoto»
ra da Infância Desvalida.

 Continua enfermo,
ve, o sr. .Ir. Álvaro Kl!
gista da policia. Acaba do ser fundada nesta cl-dade a sti.-iedade "arando Egregora Cru-¦eiro do Sul", ouja directorla fi a se-ijuinte; Raul Silva, dr. Eduardo Silva,.'¦lyntho Paiva, Alfredo Prates, Benjamln»¦'. Campos, Guldo Gnocchl, Leopoldo deVIattos, Luiz Lustosa da. Silva 1; Pedro l'Ciustosa do Medeiros.

 Rcallzou-so hoje, ãs 20 horas, em
ti, Vicente, a inauguração da sedo do
Partido Republicano, X rua Martlm Af-loiwo, n. Ü8, sendo por essa oceasião inau-
curados os retratos dos srs. drs. Frauda-
cu do Paula Rodrigues Alves, AltinoArantes, o deputados Galeão Carvalhal e
Azevedo Junlor.

Irisso aeto foi abrilhantado pela bandailo musica do Corpo do lloiiibelroB.
 Passou por esto porto, com des-

tino a Buenos Aires, o sr. dr. Vicente Pe»
rez, diplomata uruguayo.

Pelo "Vestrls", regressou dos Es»
Unidos o sr. dr. Ciil tle Campos Sal-

Rio de Janeiru
UMA INTRIGA DESFEITA

RIO, 19-O "Jornal do Com-mercio", em sua edição da tarde, pu-blica o seguinte telegramma de Bue-nos Aires:"A 
propósito da extranha noticia

transmittida para o Rio e que para...qui foi recambiada, dc que o seua-dor Manuel I.aincz estava resentido
com o senador Ruy Barbosa, conse-
gui entrevistar aquelle senador.
Admirado de ver o seu nome envol-vido em tal assumpto, deu-me a se-•Tuiiite declaração eseripta por seu
próprio punho, que envio na integra;"Não 

podia estar resentido com osenador Ruy Barbosa, porque havia
procedido, como julgou conveniente,
num assumpto em que sou parte in-
tcresàda.

Si

'.ado;
les, filho do sr. dr. Joaquim do Salles, Pelo vapor "íris", chegou hoje aesta. cidade o sr. tenento Agostinho Car-
vai lio.

 Entraram hoje em Santos .ID.Ü5-!
saceas do café, sendo na Recebedorla dcRemiria despaciiadas 8.3-13 saccas. O vapor nacional "Itatlba", hoje
entrado do Paranaguá, trouxe para este
porto o pontão "Numero I", carregado
de madeira.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

.i julgar-se pelo acerto invariável com qiie o
digno auxiliar do governo tem cuca-
minhado os assumptos affectos á sua
pasta, que esse problema terá muito
breve uma solução que satisfaça ás
aspirações geraes e. corresponda ás
conveniências de administração e no-
tadamente ás do nosso aperfeiçoado
e moderno apparelho officiai de in-
strucção.

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves
prestará assim um relevante serviço
a_ S. Paulo que, justamente por -.er o
loco principal da actividade brasilei-
ra, precisa de dar organização intcl-
ligente ao trabalho • e preparar lio-
mens que collaborem efficazmènte
na obra do nosso progrefjso e da nos-
sa grandeza.

CAMPINAS, 10 — Com destino a S.Josfi do Rio Pardo, passou hoje por esta
cidade, acompanhado do sua exma, la-
miliu, o sr. dr. Anlonio Cândido Rodri-
guci, lllustro vice-presidente do EstndoA Companhia .Mogyana, entregou
hoje X baldeação da Paulista 18.329 aac-
caa do caffi, despachadas para Santos. Depois tle passar alguns dias nes-
ta cidade, seguiu hojo para a sede de sua
diocese, osr. d. Octavio Chagas do Ml-
randa, bispo de Pouso Alegre.

Na garo da Mogyana, foram lavar-lhe
suas despedidas oa srs. d. João Nery, bis-
po diocesano; d. Joaquim Mamede, bispo
auxiliar; dr. Antônio Lobo, conego João
Loschl, Jeronymo do Campos Freire,
Francisco do Campos, conegos Guerra
Leal e Oscar Sampaio; Joaquim Vilac, dr.
Favorino Prado, Euclydes Nery, Bento
da Silva Leite, Joaquim Monteiro, padreNina Qallna, Francisco Comido e muitas
i.-.-niaf. famílias,
,—— Pealizou-so hojo a sessão ordina-ria da Câmara Munieip..., ,.....,r„„„tniln

apenas seia vereadores.
No expediente, o sr. dr. Francisco Pom-

pou de Camargo apresentou uma Indica-
ção, aasignada por. todos os vereadores
presentes, para que fosse lançado em acta
um voto do profundo pesar pelo fallecl-
menlo do prestanto cidadão major Anto-
nlo Corrêa do Lemos, que foi vereador e
que relevantes serviços prestou a Cam-
pinas.

O sr. dr. Vicente Metello foi eleito
pareiiynipho da turma desto anno do Col-
leglo Progresso.

 Em Vallinhos, realiza-se amanhã
a festa, do Santo Antônio tle Padua, sendo
os festejos abrilhantados pela banda de
musica "Progresso Campineiro", desta ci-
dade.

Fátima Mlrls para a tomar cada vez mais
apreciada pelo publico, que tem affluldo
sempre aos seus espoctaculos.

Hoje, cm "matinée" e X noite, exe-
cutar-se-ã variado programma.

APOLLO
Muito concorrido o espectaculo do hon-

tem, em que se representou a bella pesaem 2 actos de Salvador do Glaeòmó, "As-
sunta Spina", cujo bom desempenho pa-tenteou mais uma vez o equilibrado con-
juneto do que dispõe a companhia dia-
lcctal "Cittã. dl Napoli", dirigida pelo dis-
tineto actor Cario Nunziata. Oa princi-
pães interpretes foram multo applaudi-
dos.

—-— Hoje, em "matinée", a peça "Addio
mia bella Napoli!", e, X- noite, o drama"Assunta Spina" e a comédia "Tre mo-
glie gelose".

CASINO ANTARCTICA
A excellcnte companhia Vitale deve cs-

trear-so a 23 do corrente, neste theatro,
com a conhecida opereta "Os Saltimban-
cos".

ÍRIS theatro
Neste freqüentado cinema exhibem-sc

hoje vários filma de valor, que constam
do projfrainma publicado na soeção com-
potente desta folha.

VARIAS
Uma curta dc Guitry

Batataes
VARIAS NOTICIAS

RATATAI-.S", 19 — Transcorreu hontom
o annlversario natalicio do sr. coronel
joáqulm Garcia de Oliveira, abastado oa-
pllnllsta e proprietário uqu! residente. O
amiivcrsariante, que pertence a antiga c
.ronceituada' familia desta cidade o e tio
Jo sr. dr. Altino Arantes, pre.iidente do
Estado, recebeu, ror esso motivo, innu-
meras felicitações pessoaes, por cartas .-
telegrammas. A' noite i-ouidu-.se em sua
aprazível residência grande numero de
famílias desta cidade, de Riodowaltl e de
Itibeirão Preto, ãs quaes o annlversarlàri-
te offereceu finos licores e lauta mesa dt
doces. O animado sarau dançante, dedi-
cado pelo coronel Garcia ãs famílias que
o foram cumprimentar, prolongou-sé a..r
ft madrugada dn dia seguinte,

Faz annoa lioje o sr. Astolpho Jo-
s* de Faria, porteiro dos auditórios des-
ta comarca .

 Entrou om franca convalescença
do. enfermidade que por alguns dias o re-
tevo de cama o coronel Gabriel tle Andr.i-
de Junqueira, deputado estudua! o pres-
tigioso chefe político neste districto elei-
toral. Foi seu medico assistente o lllustre
facultativo dr. JosC Luiz de Mesquita.

 Estão quasl concluídas as obras
do novo e sumptuoso edifício destinado X
cadeia publica desta cidade.

 O calçamento das ruas desta cl-
dade e mais melhoramentos mandados fa-
zer pela prefeitura estão attlnglndo o
seu termo final. A nossa cidade apresenta
hoje um bello aspecto e podo aer compa-
rada com vantagom fts melhores e mais
adeantadas do Eatado, graças aos esfor-
ços de seu digno prefeito, major João dc
Andrade Junqueira.

Itapira
OR.

' S. JOSE'
O espectaculo de hontem foi multo in-

teressante. Fátima Miris mostrou como
opera nos seus trarusformlsmos, traba-
Unindo através de bastidores transparen-
tes, de modo a deixar-se vêr por todos os
espectadores. Essa mudança de vestua-
rios e caracterizações dlfferentes t tem
duvida extraordinária, mus ainda mais
extraordinária é a mudança de voz, de
gesto, dc andar, etc, que só mesmo uma
especialista do valor de Fátima Mlrls,
nessa arte "sul generls", pOde levar a ef-
feito, detalhando cada figura com todos
os seus elementos mais característicos.
Outros números ainda deram ensejo a1

Os jovens autores paulistas Oawald
de Andrade e Guilherme de Almeida, ten-
do enviado a Lucien Guitry o seu volu-
mo "Théatre Bréslllen". em quo reuni-
ram as peças em francez "Mon cceur ba-
lance" e "Leur ame", receberam do gran-
do artista um excellente attestado de me-
rito. Eis a oarta com que a gloria da mo-
derna scena franceza saudou a estréa dos
nossos dramaturgos;

"S. Paulo, 19 — 8 —» 16. — Measleurs.
Je vous remercle de 1'envol aue vous
m'avez fait de votre "Thêatre Bréslllen".
J'&1 prls X eette leoture un três vlf piai-
sir (oe quo d'allleurs vaut dela mleux
que tout...) et ensulte un véritable ln-
teret. ,

Le dialogue est oharmant, vlf, leger et
dana chaque replique 11 y a du caractére
de sou personnage.

Ü3ref, measleurs. js vous felicite st je
vous remercle.

Votre sublime Brésil que j'alme sl pro-fondement dolt ge manifestei- aussi dana
se» productlona lltteralres théatrales.
J'£l-pluudlral A tout éffort dans ce sens.

Et je suis a vous ra Lucien Guitry."

MANUEL AUGUSTO DE ORNEI/»
LAS r- AGENCIAS POSTAES

ITAPIRA, 19 -— Seguiu hontem par.-.
S João da Boa Vista, onde foi preeldli
os trabalhos do Tribunal do Jury, no
Impedimento do juiz local, o sr. dr, Ma»
nuel Augusto de Ornellas, Íntegro Juiz
de direito desta comarca.

 Vão ser nomeados os srs. BenedI-
oto Gohsalves de Oliveira e Antônio de
Andrade Nogueira, respeotlvaraente, para
os cargos de agente do correio desta clda-
do e de Barão de Atallba, neste munlol-
pio.

Caçapava
NOTICIAS DIVERSAS

CAÇI-APAVA. 19 — No plttoresco balr-
ro d* Caçapava-Volha, dest» município,
Tealliaram-so no dia 16 do corrento as
testai ia padroeira, N. S. d'Ajuda, • bem
assim da S. Jorge • S. Bònedlcto.

Foram festeiros a sra, d. Qulomar Bo-
nllha da Rocha e os srs. Joaê Caetano de
Carvalho, Jorge Antônio dos Santos e
Marolano Confia da Silva. '

A concorrência íol extraordinária, rei-
liando sempre a mais perfeita ordem.

Reassumiu o exercício do seu car-
go o sr. dr. Alborlco Alves de Mattos Gui-
marães, promotor da comarca, qua se
achava em goto de licença,

nao participei pessoalmentenas festas offerecidas ao sr.-Rny
Barbosa foi porque antes da sua cbe-
gada estava cm Rosário de Ia Fron-
teira, attendendo a minha saúde. En-
tretauto, dali telegraphei affectuosa-
mente ao senador Ruy Barbosa."

Estou informado de que o senador
Lainez aproveitou aquelles dias de
descanço para ultimar as negociações
com o actor Fernando Diaz de Men-
doza, np sentido da sua companhia
dramática levar á scena a tráducçãÒ
inédita da "Bella Madame Vargas",
de Paulo. Barreto.

Desta forma, evidencia-se que de
algtirn modo o senador Lainez tra-
balhava em prol da confraternizarão
argeritino^brasileira, honrando um
dos mais beilos espíritos brasileiros,
talvez o mais bello da actual gera-
ção, tão intensa pela sua illústração
imbuída do espirito novo da sua li-
teratura.

O senador Lainez disse-me ver-
balnientc que trabalhava para quefosse traduzida a peça "Eva",
também de Raulo Barreto, sendo
muito provável qne a companhia
licspanhola Diaz de Mendoza o re-
presente no Rio, na curta temporada
que ahi vai fazer.

Tenho razões para julgar que é o
próprio senador Lainez quem está
fazendo esta traducção."

CAFÉ'
RIO, 19 (A) — Entradas hoje ...;

5.804 saccas.
Entradas desde 1.0 do corrente

139.122 saccas.
Entradas desde 1.0 de julho ,291.056 saccas.
Embarcadas hoje 4.305 saccas.
Embarcadas desde 1.0 do correu-

te 106.269 saccas.
Embarcadas desde 1.0 dc julho2.17.100 saccas.
V Clnlci» \i*.J dlltv q.OOO Cl f»r"-) c
Stock 227.442 saccas.
O mercado esteve firme, ao preçode 9.^400.

CAMBIO
R.IO, 19 (A) -r A taxa cambial

foi de 12 17132, sendo as libras ven-»
dias a i9$8oo.

LETRAS DO THESOURO
RfO, 19 (A) — As letras do Lhe-

souro soffreiam hoje na praça o des-
conto de 8 e i|2 o|o.

ASSUCAR
RIO, 19 (A) -- O mercado de as-

sucar esteve frouxo, regulando oa
seguintes preços, por kilo, para 03
vendedores: crystal branco de
$570 a $620 e demorara de $480 a
$540»

Entraram 900 saccas, sahiram ..,.
2.540 e existem em stock 112.994. '

ALGODÃO
RIO, 19 (A) — O mercado de ai-

godão funecionou com os eguintes
preços por 10 kilos: sertão de 2ij!-;ooo
a 31S00 e primeira sorte de 28$ooo a
30$ooo.

Não houve entradas, sahiram .146
fardos c existem em stock 9.744.

ALFÂNDEGA
RIO, 19 (A) — A Alfândega desta

capital rendeu hoje 245:318^586, sen-
do em ouro 95:376$640.
SETE DE SETEMBRO — PARA-

DA MILITAR
RIO, 19 (A) — Para o próximo dia

7 de setembro está sendo preparada
uma grande parada miltar.

Tomarão parte nessa formatura
quatro brigadas do Exercito, sendo
duas de infantaria, uma de artilha-
ria e uma de cavallaria, com um
cffectivo approximado dc 8 mil ho-
mens, todas as linhas de tiro desta
capital e muitas dos Estados, colle-
gios militares, collegios civis daqui,
forças da Marinha e da Brigada Po-
licial.
ESTATUA DE JOAO CAETANO

RIO, 19 (A) — Pelo dr. Azevedo
Sodré, prefeito municipal, ficou defi-
nitivamente assentada a remoção da
estatua do actor João Caetano para
a Praça Tiradentes, em frente ao
Theatro S. Pedro.

Nesse sentido, a commissão da
Caixa Beneficente Theatral,composta
dos srs. actor João Silva, Gastão To-
ieiro, e Paulo Aguiar entendeu-sé
noje com o dr. Júlio Furtado, encar-
regado destes trabalhos, para que a
inauguração se realize no dia 24 dd
corrente, data anniversaria do falle-i
cimento do grande actor nacional. >
AS FALLENCIAS FRAUDULEN-J

TAS j
RIO, 19 (A) —. A directoria do;

Centro de Commercio e Industria dq'
Rio dirgiu á Associação Commercial
um longo officio de applausos pela
brilhante exposição feita ante-hon-i
tem naquelle instituto pelo seu vice-i
presidente, sr. Francisco Leal, sobra
a fraude que campeã desassobrada-
mente na nossa praça para arranjo de(
fallencias.

FALLECIMENTO
RIO, 19 •—. Falleceu hoje nésti tA-\

pitai o sr. João Burgo, vice-directotj
aposentado da Casa de CorrecçSo. >

O extineto trabalhou durante 47J
annos naquele estabelecimento. i
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RIO 19 ( ft) -- A' sessão do Penado foi

presidida pelo sl*. Urbano dos Santos.
A acta da sessão, anterior foi appro-

vada.
Não houve expediente a sor
Tomou posso 

'do sua cadeira
dor pelo Estado do Rio o barão do Mira-
cem:' _ , _¦

Nr, •ora do expediente, o sr. Erlco Coe-
lho ci miniicou estar na anto-sala o no-
vo sem or o pediu que lhe fosse dado
prestar cofipromisso.

O sr. presidente nomeou umn commls-
são, composta dos srs. Erlco Coelho, Men-
des do Almeida c Araujo Goòs, para ln-
troiluzll-o no recinto.

O barão do M Iracema, amparado no
braço do sr. Erlco Coelho, a custo, ca-
niinhiiiido vagarosa mente, subiu ao ta-
blailo.

O sr. Urbano dos Santos leu. om voz
baixa, o texto do compromisso, que o
novo senador repetia, visto não poder lor.

Prestado o compromisso, o sr. Mirace-
ma cumprimentou os membros da mesa
e tomou assento ao lado do sr. Erlco
Coelho.

O sr.* Mondes do Almeida terminou n
série de considerações quo ha dias vinha
fazendo sobre a actual administração do
palz.

Anles de começar a sua oração, roque-
rou a Inserção, nn acta, ão um voto de
pesar pelo faliecimento ão general João
Cliniãino.

Depois, o orador tratou do celebro caso
da falsificação do telegramma ri. 9. apre-
sentando nesto sentido um requerimonto
do InformaçOes ao governo, pedindo quo
este esclareça no parlamento o incidente
então havido entro o.barão do Hio Branco
e o sr. Kstnnislíui Zeballos quando cada um
dclles oocupava o cargo do ministro do
Exterior do seu paiz.

Submettldo a votos o requerimento so-
bre o faliecimento do general João Clau-
dino, foi approvado unanimemente,

O sr, Pires Ferreira pediu a palavra,
para combater o requerimento referente
ao telegramma n. 9.

Disse o orador que do que precisamos
agora (¦ do paz e de soeogo, só havendo
Inconveniente em resuscltar um caso Jft
jnorto.

O sr. Mendes (le Almeida explica que o
<nie quer A 'apenas mandar publicar as
Informações referentes ao celehre caso no
'Diário dò Congresso", para quo não pai-
rem duvidas sobro a lmmortal figura do
barão do I!io Branco.

O sr. Alfredo Kllis fala tambem, para
combater o requerimento.

Diz s. exc. quo o que pretendo o repre-
Bentante do Maranhão 6 .lançar ão novo
rogo o um incldento que terminou honro-
samente pnra as iluns grandes nações sul-
americanas.

A prcoecupação de todos os homens de
responsabilidade neste palz devo ser a de
estreitar mais os laços de amizade com a
Argentina.

O orador termina, pedindo ao seu colle-
gn que retiro o seu requerimento.

O sr. Mondes de Almeida, voltando fi
tribuna, solicita a retirada do seu pedido
de Informações, e, prdaegulndo no seu
discurso, continua suas aceusações contra
o netnnl governo federal.

Passou-se em seguida ft ordem do dln,
que foi toda votada o approvada.

DIPLOMATA PARAGUAYO
RIO, 19 — Um viac-em para o seu

paiz passou por este porto o sr. He-
ctor Velasqucz" ministro do Paraguay
nos Estados Unidos.

PARA S. PAULO
RIO, 19 CA) — Pelo nocturno de hoje,

seguiram para essa capital os srs. Sam
Wlmllln, Valentim Jnllto, dr. H. Para-
nhos, dr. Cassio Motta, dr. Cesarlo Mot-
ta, Raul O. Maia, Lalr R. Ribeiro.

Pelo nocturno de luxo, seguiram
os srs. Jacques Bloch, coronel Manuel
Py, Pedro Georgi, Antônio Picossl, dr.
Everardo Backeuser, oswaldo Ozlres
Storinn, dr. Vicente de Moraes o família,
.Taclntho 

" 
Aguiar, Joaquim Melrelles, J.

V. l""ciisnn. senador Adolpho Gordo.
f\ V.TVT TT".1H«.-_T*%T.*.T>0 ITO I_lAJt_rll\3I*X\J

RIO, 19 (A) — Avolumasse o numero
ãe mocos quo, fugindo ao sorteio militar
obrigatório, vão k sedo da ti.a região ln
screver-se como voluntários de mano
bras.

Só boje so inscrevera**", 57 rapazes, per
fazendo assim um total de Oii.

TRANSPORTE DE «OVINOS
P.IO, 19 (A) —• O sr. ministro da Via

ção autorizou o director da Estrada de
Ferro Oeslo do Minas a augmentar 50 o|o
na tarifa especial pnra transporte de bo-
vlnos, cm expedições de 100 ou mais ca-
becas naquella via-ferrea.

ACÇÃO CONTRA A UNIÃO
RIO, 10 (A) — O sr. Eduardo Chrlsto-

vam de Pousa, agente do correio, propflz
uma acção contra a União, nflm ão ser
'reintegrado naquelle cargo, do qual, alio-
gnvn, foi demittido sem processo regular,
eni 7 de outubro de 1909, c de ser a Fa-
sonda Nacional cond.mnada a pagar-lhe'os vencimentos n que so julgava com di-
reilo, desde a data da sua demissão, atú a
sua reintegração.

O juiz do feito julgou procedente a ac-
ção, condemiiando a Fazenda, na fôrma'do pedido.

Hão concordando; porím, com essa de-'cisão, o procurador da Republica appel-
lou para o Supremo Tribunal, mas este,"na sessão de hoje, confirmou a sentença'do juizo federal.

A MUDANÇA DA CÂMARA
KIO, 19 (A) — O sr. ministro da Via-

cão determinou ao dr. Arrojado LlBboa,'director da Central do Brasil, que ponha
ft disposição da mesa da Câmara o onge.-
nheiro Fausto Proença, que vai ficar en-'carregado de organizar os trabalhos neces-
surlos pnra adaptação do edifício em que
Vai funecionar aquella casa do Congresso.
RESPOSTA DO MINISTRO DA GUERRA

A PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
RIO, 19 (A) -- O general Caetano do

Faria, ministro da Guerra, respondendo
ao officio do l.o secretario dá Câmara, a
propósito dos requerimentos apresentados
pelo sr, Maurício de Lacerda, declarou o
«úmero e a data da lei que creou o gabl-
neto de Identificação da Guerra.

Explicou que a nomeação para o cargo
»lc director do mesmo, dada a natureza cs-
pecinl das suas funeções, recahiu em
funecionario do gabinete de Identificação
da Policia,

Finalmente, Informou s. exc. jã have-
íem cessado as operações militares no
Contestado.

AlC-m desse offlclo, teve entrada na Ca-
mara uma lista dos ofliciaes reformados
Durante os annos de 1914 o 1915, lista quo
acousa o numero de lGfl officiaes, ondo
iivultam os do posto de capitüo, vindo om
((.'gundo logar oa primeiros o segundos-te-
Dentes e tenentos-coroneis.

MESAS DE RENDAS
RIO, 19 (A) — O dr. Pandift Calogc-

ras, ministro da Fazenda, declarou ao seu
collega do Interior, cm resposta ao oífl-
elo do prefeito dc Tarauacfi, que o gover-
110 não esta autorizado o crear mosais do
rendas naquelle departamento do Territo-
Tio do Acro, e que jã existe uma em Cru-
zeiro do Sul, cuja transferencia não é con-
veniente ao Ministério da Fazenda.
O ASSALTO AO CAPITALISTA FORTES

RIO, 19 ¦— A policia eífectuou hoje uma
serie de diligencias pnra a captura do la-
drão do capitalista Fortes.

Foram presas outras amantes do "Mo-
leque Marinho" e tambem a lavadeirá des-
te, a qual, iiiterpellada pela autoridade,
cahiu em coiiiproineüedorii.s contradlc-
ções.

Ainda não se conseguiu descobrir o pa-
radelrò do audacioso ladrão.
FALLECIMENTO DE DOIS GENCRAES

RIO, 19 (A) — Falleceram nesta ca-
pitai duas altas patentes do exercito:
srs. generaes Sovériaho Rego c João Clau-
dino, ambos reformados,

A directoria do Lloyd Brasileiro, ao ter
conhecimento do fallccimeiito do general
Severiano Rego, mandou hastear, em si-
gnal de pesar, a bandeira em funeral, na
Bfide daquella empresa, e em todas as em-
barcações de sua propriedade, tendo-se
feito representar no enterro e depositado
uma corOa nobre o feretro,

KIO, 19 (A) — Por falta de nu-
mero, hão houve sessão na Câmara
dos Deputados.

O sr. Pires dc Carvalho deixou so
bre a mesa o seguinte requerimento*

"Rec|iieiro'quc, por intermédio da
Fazenda, a inspectoria da Alfande-
ga da Bahia informe; a) quantos vo-
lumes dc mercadorias importadas do
extrangeiro dcsapparcceram dos ar-
tnazens das docas do porto do mesmo
Estado, a contar de 1913; b) a data
da entrada de cada um dos volumes
dcsapparecidos dos referidos arma-
zens, os nomes dos vapores que os
transportaram, procedência, marcas,
consignações c naturezas das merca?
dorias contidas, seu valor offieial e
dos respectivos direitos de importa-
cão, conforme declarações consula-
res c manifestos; c) conclusão do ih-
querito administrativo instaurado,
com precisa meiíção dos responsa-
veis, por culpa ou dolo apurado ou
verificado; d) cm quanto importa
a responsabilidade, por multas, dos
direitos de importação em dobro 0.
indemnizações aos respectivos cònsi-
gnatariòs ou donos em que está in-
cursa a companhia cessionária do
porto da Bahia".
A ESTRADA DE FERRO DF. DOURA-

DO — RESCISÃO DE CONTRACTO
UIO, 19 (A) — Entro o Ministério Ja

ftgrlcultura e n Companhia E. F. du
Dourado foi celebraão, a 29 ãe Julho de
IUIO. um centrado para a construcção de
63 UllOTOOtros do estrada do ferro entre
tbltingá o o rio- Tletéi 3G kllometros no
uonta mnls eonvenlento no ramal dc Bo-
ca inn a Bariry, atô ít estação do Ayrosti
Galvão, servindo a cidade do Jahu'. nos-
so Estado.

Embora tivesse a, Companhia construi-
do 5' kilometros de Unha. de necordo
com o contracto. nenhum delles foi exa-
minado ou teve approv.icão prC-vla do
governo, conforme estabelece o contra-
cto, o que era bastante para a sua rescl-
são, si a Companhia Já não tivesse com-
mettido outra Infracção, como a do não
ter apresentado estudos do traçado, por
não ter começado as obras dentro do
prazo estabelecido, ter deixado de pagar
as quotas de fiscalização e. finalmente,
haver hypothecado as suas linhas em ga-
rantla do uni empréstimo de 22 rnfihSea
de franco.';, o governo resolveu, portanto,
rescindir este contracto, para o quo. hojo,
o sr. ministro da Vlacão onvlou os papeis
necessários ao procurador cera! da Fa-
zendn Publica, para que s: s. promova a
necão pelos canncs competentes, visto
não convir ft União fazel-o por decreto
executivo, por se tratar de um contracto
bnstnnte oneroso.

MINISTRO RECTOR VBLLASQXTEZ
RTO, 19 (A) — Passou hoje por esta

capital, de regresso do seu palz, licencia-
do, o dr. Uector Vellasquez, enviado ex-
trnordlnorio o ministro plenlpotcnclarlo do
Paraguay. nos Estados Unidos.

O CENTENÁRIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS

RTO, 19 — A romaria cívica em fren-
te da estatua de Teixeira de Freitas rea-
llzou-se hoje, fts 17 horas.

Falaram os srs. Abilio Forte», Abelardo
Lobo, Xavier rinheiro, Custodio Rocha e
outros.

O professor Sá. Vianlia recebeu um tele-
gramma do dlrector da Facilidade de Dl-
reito de Buenos Aires, pedindo-lhe que o
representnsso nas festas do centenário.

GRANDE PARADA MILITAR
RIO. 19 — Prepara-so nesta capital

uma grande parada om commemoração fi
data da Independência.

O exercito porft om firma quatro brl-
gadas, com um effectivo de 8 mil ho-
mons.

Formarão, além disso, to.-'"» ¦»• llnhao
*_ 41. _ afcíatt uapual, os eolleglos mlltta-
res o civis, ns forcas do marinha e a po-
llcla. • •

Matto Grosso
EM ARARAGUA***

CUYABA', 19 (A) — Chegou de Arara
guay o dr. Marbeck, com uma forca do
200 homena, bem armados, que fizeram
um percurso de 100 léguas em optlmas
condições.

PETIÇÃO INDEFERIDA
CUYABA', 19 (A) — O Juiz federal ln-

deferiu a petição om quo o advogado dr.
Munlz pedia a citacfto do deputado Avo-
Uno, que bo acha ausento, na pessoa do
procurador seccional.

EXTERIOR
Hespanha

A NEGOCIAÇÃO DE VALORES
MADRID, 19 — A "Gaceta Oficial"

publicou hoje o decreto que autoriza a
livre negociação ãe valores pelos extran-
gelros domiciliados na Hespanha antes
do 15 de junho deste anno.

França
O INCIDENTE COM O MINISTRO SOU-

SA DANTAS
PARIS, 19 — Os jornaes desla capital,

em teiegrammas ão Rio de Janeiro, ro-
produzem a carta que o sr. Sousa Dan-
tas, ministro interino do Exterior, dirigiu
no presidente da Republica-, sr. "Wonceslau
Braz, por oceasião do Incidente com
"La Prensa", de Buenos Aires.

O correspondente acerescenta quo a
carta do sr, Sousa Dantas e a solução
dada pelo sr. Wencéslau Braz ao lncl-
dente, causaram exeellcntc Impressão,

Argentina
O JURISCONSUI/TO TEIXEIRA DE

FREITAS
BUENOS AIRES, 19 (A) — "El Dia-

rio" rcfcrlndo-so ao centenário do Tel-
xelra do Freitas, que hoje sc coinmemoru,
traça a biographla do grande sábio, rocor-
dando quo um dos proceres du constitui-
Cão argentina, o sr. -Albcrque, Unha por
clle o maior enthuslasmo, jã em 1805.

O CASO SOUSA DANTAS
BUENOS AIRES, 19 (A) — E' o se-

gulnte o artigo quo "La Mnflana" pu-
blicou hontem a propósito do incidente
Dantas-Zeballos!

"O dr. Sousa Dantas aceusado poi umn
publicação tendenciosa": — "O ministro
das Relações Exteriores do Brasil, dr.
Luiz M. de Sousa Dantas, apresentou sua
renuncia o pediu ao presidente dr. Wcn-
ceslau Braz ampla Investigação,

O presidente do Brasil não a acceitou,
e, ao renovar-lho sua confiança, negou-se
a tomar a sério uma arma tão ruim como
a manejada pelos eternos phant.òhes da
politica internacional.

Essa noticia, conhecida em Buenos Al-
res, renovou o unanime affeclò o a sym-
pnthia que inspiro, o dr. Sousa Dantas,
pelo seu talento de diplomata e sua cor-
rcecão de cavalheiro.

Não faremos ao dr, Zeballos o fraco
serviço de ouvll-o sobro a propalada ver-
são torpe o caluniniosa,

Si ' alheio a ella, deve pela íldalguia,
de repellil-a; sl A o seu autor, então que
assuma a responsabilidade dos seus aotos.

Sejam da Republica Argentina ou de
qualquer parte quo sabiam, Irritam-nos
essas vozes cobardes contra o sr. dr, Sou-
sa Dantas, nosso leal amigo, em todos
os momentos, um homem que, pelos suas
qualidades de caracter u pela inteireza de
seu procedimento, £• digno, por todos os
titulos, do alto cargo de que se acha ln-
vestido e da confiança dos seus amigos
argentinos.

Tendo chegado ãs mais altas posições
com o prestigio da juventude, ò sr." dr.
Sousa Dantas não necessita de defesa nem
pretendemos fazel-a."

Mil Slili ite
— —-o-

A chegada de s. exc.
á capital da Republica

Recepção na gare da Central
do Brasil

ItlO, 19 (A) — O sr. conselheiro Ro-
drlgues Alves, que deixou hojo a cldado
de auaratlnguctft, em companhia de ».
exma. família, fts 11 o 1|2, chegou ft Es-
tacão Central em trem especial, fts 17 •
30.

Ao passar o comboio pola cidade de
Lorena, foi s. exc. alvo de uma grando
manifestação popular, que lhe fez a po-
pulacão local.

Em companhia do ex-presidente vle-
ram suas exmas. filhas, as senhoritas
Mariota, Zalra o Isabel, drs. Oscar Ro-
drlgues Alves e Eloy Chaves, secretários
do Interior e da Justiça desso Estado, e
deputados Rodrigues Alves Filho e Alva-
ro de Carvalho.

O dr. Álvaro Aranha, juiz do direito de
Guaratlnguetft, acompanhou o conaelhol-
ro Rodrigues Alves atC* ã estacfto de Quei-
niadu.

Na Estação Central aguardavam a che-
gaãa de s. exc, além dc grande nume-
ro de famílias c uma compacta multl-
dão que enchia por completo todas as dc-
pendências da gare, muitos amigos e pes-
soas do alta representação.

Por occaBlfto da chegada do trem toca-
ram varias bandas de musica militares.

Logo ao desembarcar, o Br, conselhei-
ro Rodrigues Alves recebeu cumprimentos
do coronel Tasso Fragoso, chefe da casa
militar do presidente da Republica, a
quem representava.

Em seguida, s. exc. foi cumprimentado,
emquanto a multidão o acclamava, pelos
srs. Urbano dos Santos, vice-presidente da
Republicai Ilello Lobo, secretario da pre-
sidencla; ministros Alexandrino de Alon-
car, Pandlá Calogeras, Tavares de Lyra,
Sousa Dantas e Caetano de Faria; Mario
Alves, representando o sr. ministro da
Agricultura; coronel Costa, representando
o sr. ministro do Interior; dr. Azevedo
Sodré, prefeito munlílpal; dr. Arrojado
Lisboa, dlrector da Central; dr. Paulo do
Frontin, dr. Jullo Barbosa, representando
o senador Azeredo; Ewerton de Almeida,
ropresentando o presidente da Câmara;
deputados Lamounlor Qodofredo, Raul
A'elga, Costa Ribeiro, Arllndo Leone e
Marcai Escobar, ropresentando a Câmara
dos Deputados; senadores Alfredo Ellis,
Costa Rodrigues, Soares dos Santos, Plrea
Ferreira e Francisco Salles, representando
o Senado; dr. Duarto Leite, embaixador
de Portugal; BonadoreB Irlneu Machado,
Francisco Sã, índio do Brasil, Araujo
Coes, barão de Talpu', Luiz Vlanna, Rosa
e Silva, Alclndo Guanabara, Dantas Bar-
reto, Rivadavla Corrêa, Raymundo de Ml-
randa o Abdlas Noves; deputados Antônio
Carlos, Clnclnato Braga, Palmeira Rlpper,
Galeão Carvalhul, César Vergueiro, José
Lobo, Bueno de Andradn, Ferreira
Braga, Carlos Peixoto, "Junshoe de
Abranches, Nicanor Nascimento, Jub-
tlnlano Serpa, Ribeiro Junqueira, Pe-
dro Lago, Euzoblo de Andrade, Nata-
lido Cnmbolm, Slmeão Leal, Celso Bay-
ma, Estado Coimbra, José Bonifácio,
Sousa e Silva, Pereira Braga, Floriano de
Brito, Carlos Garcia, Joilo Vespuclo, Pau-
Io de Mello, Flavio Silveira, Joaquim Oso-
rio, Mario Hermes, Podro Reis, Francisco
Brcssane, A. Freire, Hermencglldo de
Moraes, Octaclllo de Albuquerque, Eras-
mo do Mecedo, Jullo de Mello, Castello
Branco, Elpidlo de Mesquita, Pereira
Leite e muitos outros; dr. Aurelino Leal,
chofe de policia, representante do dr. Ni-
lo Pccanha, presidente do Esttdo do Rio;
deputados estaduaes fluminenses, Maurl-
cio de Medeiros, Duarte Nazarcth, José
de Moraes, Domingos Marlano a Eloy do
Andrade, representando a Assemblêa
Fluminense; dr. Sylvio Rõmero, Oscar
Rosas, directoria da Associação dos Em-
pregados no Commerclo; dlreotorla do
Centro Industrial, dr. Amaro Cavalcanti,
dr. Getullo daa Neves, dr. Osório de Al-
molda, presidente do Conselho Municipal;
dr. J. J. Seabra, dr. Ellezer Tavares, dr.
Cícero Faria, dr. Ismael de Sousa, dr,
AsbIs Ribeiro, dr. Manuol de Carvalho,
representando o senador Loopoldo Bu-
lliões; almirante José Carlos de Carva-
lho, dr. Galvão Bueno, Domingos Sam-
paio, representando o Lloyd Brasileiro;
coronel Slsson, coronel Alexandre Leal,
intendentes Raboelra o Leite Ribeiro; dr.
Serzodello Corrêa, dr. Humberto Gottuzo,
Paulo Barreto, Pio de Carvalho e Azeve-
ão, João de Barros e lnnumeras outras
pessoas cujos nomes não foi possível ob-
ter.

Em seguida o sr. conselheiro Rodrigues
Alves tomou um automóvel da presiden-
cia, em companhia do coronel Tusso Fra-
goso, recebendo nessa occa.slão uma ver-
dadéira ovação que lhe fez o povo agglo-
meraão na praça fronteira.

Nessa oceasião, s. oxc. recebeu uma
linda "corboillc", que lhe foi offerecidu
pela Irmandade do Sacramento da Can-
delarla.

Da estação, o automóvel presidencial
seguiu para a rua Senador Vergueiro,
atravessando a cidade, descobrlndo-so o
povo respeitosamente ft passagem do ex
presidente.

irais.. dc art.
CONCERTO DE VIOL.ÍO

O eximio violonista brasileiro Américo
Jacomlno devo realizar a 5 dc setembro
próximo o seu concerto, cujo program-
ma serft opportunamcntc publicado.

«_e—..

Reserva naval
A regulamentação da reserva naval es-

tã- sendo feita segundo os .seguintes ar-
tlgos do Regulamento das Capitanias de
Portos, approvados pelo decreto n. 11.023,
de 7 de julho de 191.1:

Art. 315 — "Esta marinha (mercante)"!
concorrerá, com os demais cidadãos bra-
sllelros para preencher os claros da for-
ça naval, na fôrma e pcln tempo que a
lei do sorteio militar determinar, dc ac-
oOrdo com a Constituição da República."

Art. 437 — "Todos o.s Indivíduos ma-
trlcúlados nas ¦ capitanias de portos fi-
cam hu leitos ao sorteio militar, para o
serviço da armada nacional, na fórnia e
época determinada pelo governo e por
tal motivo ficam isentos de qualquer ou-
tro serviço militar."

Logo que sejam regulamentadas as so-
élodados sportlvaa náuticas, ellas constl-
tuirão as reservas especiaes, ou sejam as
forcas de infantaria destinadas a desem-
barque.

O pessoal embarcado nos vários navios
que fizerem viagens pelo longo da costa
brasHòira farã exercícios de infantaria,
devendo lambem freqüentar a Linha de
Tiro da Marinha,

lnstruccão especial será ministrada, ao
pessoal das embarcações do trafego, com
sede no Rio, ao qual, além dos exerci-
cios de obrigação do pessoal embarcado
nos navios que navegam pola costa, rece-
berft noções de miragem dos portos, exer-
cicios de artilharia ligeira empregada
nas embarcações destinadas â defesa de
portos e sala do submarinos.

Os associados do extlnelo Tiro Naval
vão cynstiluir uma sociedade de tiro sub-
ordinada ao Ministério da Marinha.

Correio Paulistano
SORTEIO DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS
Ficou encerrada hontem a nova época de assignaturas qne

abrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.
Para esta época promettemos distribuir, como prêmios,

mercadorias no valor de 12:000$000, conforme descripção publi-
cada nesta folha.

0 sorteio desses prêmios, qne fica marcado para o dia 30
do corrente, será feito pelas Loterias de S. Panlo, na presença
dos interessados que queiram assistir.

frlamoit o titulo de nomeação a que so ie-
fere sua carta do 18. Esta' secção A ex-
eluslviinifliite para prestur serviços aos

Cont.-.i a.thma, experimental xarope
JANE.

Abrigo Santa Maria
Festival de beneficio

Participa-nos a commissão prumo-
tora do festival que devia realizar-se
hoje, no Parque Ypiranga, cm bene-
ficio do Abrigo Santa Maria, que o
mesmo íoi transferido, por motivo
de força maior, para o dia 3 dc setem-
bro próximo.

A commissão communica-nos ain-
da que continua a receber valiosas
prendas para aquella kermesse, a
qual, certamente, terá um brilho cx-
cèpcipnal.

 __ ____________

Mutua Paulista
O nome acima representa o attes-

tado mais pujante e inconcusso dc
que o mutualismo não é uma utopia
ou uma chimera na vida normal
dos povos; o seu desempenho 011 a
sua orientação é o que caracteriza e
o que dá ganho de causa á sua razão
de ser. A força, pela união, é o prin-
cipio básico, onde se firma todo o
grupamento social, mas convém que,
além dessa união, haja o elemento
essencial, ou por outra, o respeito
aos contractos, para inspirar aos as-
sociados a máxima confiança. A
"Mutua Paulista" vai desdobrando o
seu manto de benefícios de uma ina-
neira airosa e servindo de excepção
honrosa no debatido assumpto do
mutualismo. Fundada em 3 de maio
de 1905, tornou-se uma realidade em
20 de agosto do mesmo anno, com-
pletando hoje, por conseguinte, 11 an-
nos de profícua e benéfica existen-
cia. Mais do que qualquer phrase ou
período elogioso, fala a sua historia
cheia de ensinamentos e proveitos.
Sem os gritos da reclame e sem as
ostentosas manifestações de annun-
cios, eil-a que se impõe por si pro-
pria, mostrando aos seus associados
a grandeza da sua essência e a ne-
cessidade da sua permanência. A
"Mutua Paulista" é um patrimônio
que precisa, a todo o custo, ser con-
servado. Hoje somos nós que delia
nos utilizamos para garantir as nos-
sas familias, contra as eventtialida-
des da vida, amanhã serão os nossos
filhos, depois serão as gerações, que
nos suecederem.

Fazendo uma pe-queia .resenha dos
benefícios, que a "Mutua Paulista"'
tem prestado, notamos que são dc
um valor extraordinário, não só pela
elevada somma distribuída, como pe-
las condições altamente vantajosas
nas contribuições feitas pelos asso-
ciados. Dizer-se que para legar-se
ii:ooo$ooo não se chega a pagar
300^000 por anno, é proclamar-se ,1
superioridade da "Mutua Paulista",
na mais alta accepção do seguro de
vida. Todas as bolsas podem custeai-
a e disso ha a prova pelos associados
pobres, que têm legado bons pecúlios
aos seus, e muitos outros que ainda se
encontram firmes nos seus postos so-
ciaes. Até esta data os herdeiros ou
beneficiários dos associados fallecj-
dos receberam a importante somma
de 2.i88:9-'o$ooo.

Transformou-se em realidade esse
sonho feliz, em boa hora elaborado
no cérebro do fundador da "Mutua
Paulista", o benemérito dr. Carlos
Meyer.

Transformou-se effecti vãmente,
mas a direcção, sempre sensata, que
lhe tem dispensado, durante esses 11
annos de trabalho, tornou-se a sua
garantia e fcl-a modelar, evidencian-
do plenamente a possibilidade do
mutualismo, quando esse é moldado
de accôrdo com os seus preceitos e
com as nas necessidades.

Desavença e aggressão
O operário Crespi Anseio, casado, de 23

annos de edade, resklento ft rua "Visconde
de Parnahyliu, 243, queixou-se hontem pe-
la manhã ao dr. Octavio Ferreira Alves,
l.o delegado, do seguinte facto:

A's 0 horas e mela, pouco mais
ou menos, achava-se em companhia
de Américo Narfli e João Crespi A rua
Bresser, 12, A espera de lionde. Tendo este
apparecido, deu o respectivo slgnal de pa-
rada, que não foi attendido pelo motornol-
ro. de chapa, 427.

Parn embarcar lol, portanto, preciso
que corresse com os seus amigos, atí- A
rua Piratinínga, onde o vehiculo parou.

Houve, então, uma discussão entro ellc
c o motorrielrp, 110 auge da qual este,
munindo-se da chave do carro o uggredlu,
produzindo-Uíe, além de varias cscorlaçõe?
110 Joelho esquerdo, dois ferimentos con-
tusos, sendo um na região Btiperclllar di-
relta o outro na região parietal do mesmo
lado.

Ângelo foi submettldo 11 exame de corpo
de dellcto, pelo dr. Olavo do Castilho, mo-
dieo legista, que de facto, constatou a exls-
tenda daquelles ferimentos.

Foi aberto Inquérito a respeito.
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Atropelamento
Na rua dos Italianos, foi hontem, de ma-

nhã, atropelado pela carros*? de pão, n.
Plfl'4, guiada pelo coehelro Manuel dos
Santos, o menor Salomão, de 3 annos de
edade, filho de Maurício Ente, rcBidcntc
aquella rua 11. 18.

A Infeliz criança, que recebeu um fe-
rlmento contuso no rebordo maxlllar su-
perlor, foi soecorrida pelo dr. José Luis*.
Guimarães, medico Ua Assistência.

Pela. terceira delegacia auxiliar foi o
carroceiro multado em 50*-000.

0 perigo das armas
Conforme hontom noticiamos, o açou-

gueiro Alberto Delia Santa, quando exa-
minava um revolver "Velodogue", na sua•residência, fl, rua Turlassu', houve-se com•tal infollcldado quo, disparando accldon
lalmento a arma, íoi o projectll attinglr o
pequeno Bruno, sou filho, de G annos de
ednde.

A bala atravessou o flanco esquerdo
do menor, sahindo pela região lombar di
rolta, junto A espinha.

A desvonturada criança foi Internada
na Santa Casa, onde veiu a fallecer hon
tom, ás 10 horas o 20 minutos.

noZnanott
concerto orchestrctJ-

diariamente
das 20h às 2U horas

Penhora criminosa
1'rooza ilo tlols officiaes do jiisliijn — Umn

resistência simulada c falsificarão do
documentos — Inquérito no posto
policial do lira/.

Ao sr. dr. Francisco do Rezende, 6.0
delegado, o negociante Josfi da Silva, de
24 annos de edade, estabelecido A rua do
Ilipnodromo, n. 271, queixou-se, ha dias,
do uma violência do que foi vlctima por
parto dós offlclacs de justiça Josfi Er-
nesto Nascimento e Manuel Luiz Gallau.

Esses Indivíduos, munindo-so de nm
mandado do penhora para cobrança de
um executivo cambial que o dr. Juvenal
Parada promovia contra Joaquim Silva,
pae do queixoso, e levando comsigo va-
rias praças de policia c quatro carroças,
oppareceram na manhã de 3 do Julho ul-
timo no seu estabelecimento commorclal,
Intimando o negociante ao pagamonto de
28Ò.O0Ò.

Sl bem que não reside em companhia
do seu pae e ignore os nogocios deste,,
Josfi da Silva preferiu pagar a quantia
exigida, para evitar o escândalo de uma
ponhora pela qual jamais poderia espe-
rar, pois, como commerciante, fora sem-
pre cumpridor exaeto dos seus deveres.

A autoridade, abrindo Inquérito sobre
o fucto, apurou perfeitamente a respon-
sabllldade criminal dos officiaes de Jus-
tlça, que, illudlndo o juiz de paz, haviam
simulado uma resistência que nunca se
deu, segundo attesta toda a vizinhança.

Resultou tambem do Inquérito, de ac-
cordo com um exame pericial promovido
pela autoridade, que os.officiaes de Jus-
tlça falsificaram as assignaturas das pes-
soas que figuravam como testemunhas no
auto' do resistência.

Deante disso, o sr. dr. Francisco de
Rezende, 5.o delegado, representou ao
Juízo Criminal sobre a necessidade de ser
decretada a prisão preventiva 

'dos lndl-
ciados.

A prisão íol hontem concedida pelo dr.
Matheus Chaves, Juiz da 4.a vara criml-
nal, sendo os Indiciados recolhidos ao xa-
drez.

Manuel Luiz Gallau é portuguez, tem
30 annos de edade e reside fi rua Sara-
cura Grande, n. 150. Em 12 <le maio do
1910 foi pronunciado po>' crime do roubo,
tendo sido absolvido a 21 do Julho do
mesmo anno. Em 1013 foi preso nos dlai
20 dn abril e 20 dc agosto por fibrlo, des-
ordeiro c vadio.

A Importadora
Sobretudos c costumes do caslmirn

para meninos, pelos menores preços, só na
A "Importadora*'.

Rua Direita, n, 4-A,

Bibliotlieca Internacional de
Obras Celebres

Decisão dc uniu. acção judicial
O sr. dr. Godoy Sobrinho, m. Juiz da

l.a vara desta capital, em sentença lavra-
da no dia 27 de julho do corrente anno,
julgou procedente a accão quo a Socleda-
do Internacional Intentou contra um dos
seus assignantes, para a cobrança _o va-
lor de uma Bibliotheca Internarlonal de
Obras Celebres, que a mesma vendera a
prestações.

O assignanto foi condemnado a pagar o
valor da obra, Juros do mfira e custas.

Revistas cariocas
Temos sobre a mesa os últimos nume-

ros das revistas "O Malho" e a "Careta",
que o sr. Antônio Do Maria, com agen-
cia de jornaes e revistas, fi. rua da Boa
Vista, n. 5, teve n, gentileza de nos en-
viar.

As revistas cariocas, que contam om
S. Paulo numerosíssimos leitores, no pre-
sente numero om nada ficaram Inferiores
nos outros.

Optima collaboração em prosa e ver-
so, reportagem photographicn abundnn-
te e numerosas "charges" repassadas dn
mais fina "verve".

Um excellente numero.

Secção de
informações

Avisamos aos nossos dlsllnctos nssl-
minutes, que nos lionrain com as suas
prezadas oi-t":eiis, que todo c qualquer pc-
ilido dc Informações, cumpras «j etc, que
tenham dc ter obtidas fora do perímetro
central dn cidade. DEVE VIR ACOMPA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

Sr, Benedicto Pinto dc Mello — Anga-
luba — Aguarde càrtá com a Informa-
ção que pediu.

Sr. Augusto Estoves de Lima — Tayu-
va — Escrevemos.

Sr. Aviador — Itu' — Segue carta com
a devida resposta ao seu indelicado car-
tão.

Sr. Horacio Ângelo d» Silva — S. Se-
bantlfo do Paralzo — Respondemos á sua
carta de 14.

Sr. Francisco Magduleuo Fillio — San-
ta Cruz do Rio Pardo — Escrevemos.

Sr. RiijiIiucI Saiit'Ann_ — Cachoeira
— Segue carta.

Sr. João d« Coslu GuiiuarãeH — Campo
Grande — As auas enoommendas ío-
ram hontem remettidas, registadas, em
pacotes separados. Espere carta.

Sr. Paulino («iiiiçalo do Amariiiitc —
Una — Segue carta.

Sr. Benjamin do Araujo Novaes —-Ava-
r£ — O carimbo aeiA rcuiettido amanhã.
Segue carta.

Sr. Asslgnantc 1R52 — Cachoeira —
Pelo correio do hontem, registado, man

ascendeu..
— A por-
nua caria
hontem "i

jb assignantes, desdonderites,
o esposas,

Si*. T. Fulloiros — Oiliunlin
ia do licença, de que traia
8, foi retirada e rcmottlda

issoa Interessada.
Sr. Josfi Manzuca de Andrade — Or-

landia — Pelo correio de hontem, reglfl-
tada, seguiu a portaria de licença o com
olla o saldo em sellos.

Sr. Octavlo do Almeida -_• Indalaliibn
O pedido constante de sua carta de 18

deixou dc ser cumprido, vlnto jô. lho tor
sldu feita a remessa da Importância que
foi recebida, conforme, nossa carta de
ante-hontem.

Sr. Leonardo F. (Ioh Símios — Mineiros
Os dois exemplares do romance que

encommendou foram hontem romottl-
dos, registados, pelo correio.

Sr. Bernardino Coelho — Iaeanga —
Da-pura lã, lm. 60 x lm. 10, custa 1S*000
o de 2m. FiO x 2m 10, 30$000. A' venda na
Loja do Japão, sita A rua. de ti. Bento,
n. 42.

Sr. Antônio Silva — Araraquara —
Vamos providenciar para obter as infor-
m.ções que pediu.

Sr. Domingos G.lebronl — .lahu' — A
.soeiedailo do quo tratou om carta de 2;1
de junho passado, sú om dezembro C que
faro. o rateio, entre os associados, do que
apurar.

NOTA IMPORTANTE — Os srs. nssl-
.nnnles nnc desejarem resposta por cur-
tn, deverão enviar o sclli» pura o respe-
cllvo porte, Tnmliein deverão remei lei
¦;<'ll'is parn remessa, polo correio c rcgls-
lados, dos titiilns dc nomeação, portaria-
ile licença c outros documentos, Sem esln
formalidade nfio nos rcspnnsablllzaiiiiir
pcln o.iactldfin do serviço. Paru ns re.-
postas, por estn secção. poderão ps srs
ussigiiiintc.o designar lnkines sub as¦¦iiaes desejem peculiar o.s seus nomes.

Oiitrosim, puni mais brevidade nn
1'iiiiiprlniciito dos pedidos, deverão elles
-cr feKos, separadamente e em curta dl-
rljlda & "Secção de Informações". Os pe-
dldos que vierem cm curtas, tratando dr
outros assumptos e.vlrnnlios u esla "Sec-
efio", forçosamente terão de ser demora-
dos.
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28.il SESSÃO ORDINÁRIA EM 10 DE
AGOSTO

Presidência ilo sr. Rnymuhdo Duprat

A' hora regimental, feita a chamada,
verifiea-sn a presença dos srs. Sampaio
Vianna, Estanlsln.u Borges, Goulart Pen-
teado, lincha Azevodo, Washington Luis,
Alcântara Machado, Raymundo Duprat,
.Mario do Amaral, Baptista. da Costa, J. ,1.
Pereira, Luiz Fonceca, Marrey Junior e.
Sousa Queiroz, faltando com causa par-
tielpada os srs. Henrique Fagundes e
Raphael Gurgel, e sem participação o sr.
Joaquim Marra.

Abre-se a sessão.

E' lida, posta em discussão e sem de-
bato approvada, a acta da sessão ante-
rlor.

O ill, l.o SECRETARIO da conta do
seguinte

EX_-EDn**NTE

OFFICIO do sr. Raphael Gurgel, com-
munlcando a sua ausência da capital por
alguns dias, solicitando 80 dias de 11-
cença e rectifleando dois apartes, da-
dos por s. «xo. na sessão anterior. —
Inteirada. A Câmara "concede 30 dlaâ dc
licença ao vereador sr. Raphael Gurgel.

OFFICIO da Prefeitura, transmlt-
tlndo a representação dos sub-procura-
dores e auxiliares da Procuradoria Muni-
clpal, pedindo a modificação do art. S.o
da lei n, 1250, do 30 de outubro de 1800.

A's commlssões de Justiça e Flnan-
ças.

OFFICIO da Prefeitura, Informando
uma indicação do sr. Henriquo Fagun-
des, sobre ligação electrica, para illumi-
nação, na rua Ignacio do Araujo. — Dt-
se conhecimento ao autor da indicação.

REQTOKIUMENTO de Victor Manuel
Luccl, pedindo concessão para a con-
strucção de uma torre giratória no Mor-
ro dos Inglezes. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO do thesoureiro mu-
niclpal, sr. Orlando de Almoida Prado.

A's commlssões de Justiça e Flnan-
ças.

ABAIXO-ASSIGNADO de diversos mo-
radores e proprietários na Villa Clemen-
tino, sobre collocação de lampeões. — A'
Prefoitura.

PARECERES das commlssões reuni-
das de Obras e Finanças, autorizando a
despesa necessária para o calçamento da
rua Homem do Mello. — A Imprimir.

PARECERES das commissões de Obras
o Finanças, autorizando a despesa neces-
sarla para o calçamento da rua da Con-
solação, entre as alamedas Franca e
Jahu'. — A Imprimir.

INDICAÇÃO N. 00, DE 1010

Lembro ao sr. prefeito a necessidade
de ser 'Iluminada a rua Borges LagOa.

Sala das sessões, 19 de agosto de 1916.
Mario do Amaral. — A* Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 100, DE 1010

Indico A Prefeitura que solicite da Se-
cretaria da Agricultura a illuminnção
electrica para todo o bairro do Yplran-
ga, que actualmente estí. ás escuras. —
Sala das sessões, 19 de agosto de 1916.—
Mario do Amaral. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 101, DE 1010

Indico ao sr. prefeito a necessidade de
serem feitos os reparos de que carece a
alameda Barão de Piracicaba, até que a
mesma possa ser calçada a parultelcpi-
pedos. — Sala das sessões. 19 de. agos-
to de 1910. — Marrey Junior. — A' Pre-
feitura.

INDICAÇÃO N. 102, DE 1010

Indico que o sr. prefeito municipal re-
quisito da Secretaria da Agricultura a
collocação de combustores na parte fi-
nal da rua Voluntários da Palria. — Sa-
la das sessões, 19 de agosto de 1910. —
Alcântara Machado. -- A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 10». DE 1010

Indico ao sr. prefeito se digne man-
dar proceder ao assontamento dc guias ft
rua Fernão de Magalhães c, bem assim,
requisitar do digno sr. secretario de Es-
tado dos Negócios da Agricultura a col-
locação dc alguns combustores de gaz A
mesma rua. — Sala das sessões, 19 de
agosto de 1916. — E. Goulart Penteado.

A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 202, DE 1010

Transmltto ao sr. prefeito o desejo que
nutrem os moradores e proprietários do
rua Bresser, do verem executado o calça-
mento a paralleleplpedos do trecho entre
a rua Nova de S. JosC 8 o Hippodiomo,
pedindo a boa vontade de s. exc. para
que este melhoramento se realize. — Sala
das sessões, 19 de agosto de 1910. —
Marrey Junior. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 203, DE 1010

Requelro que o exmo. Br. dr. prefeito
se digne determinar as providencias ne-
cessadas no sentido de ser, pela turma
de operários da Directoria de Obras e Via-
ção, retocado o calçamento da avenida
Angélica, nos trechos comprehendldos en-
tre a avenida Paulista e a rua Para e
entre a alameda Barroa e a rua daa Pai-
meiras. — Sala daa sessões, 19 de agosto
do 1916, — João Josô Pereira. — A' Pre-
feitura,

7
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REQUERIMENTO N, 20!, DE 1010

Peço no lllnio, sr. di*. prefeito que,
estando próxima a festn d.i Penha, urg»
inandar arranjar a ruu Conimendàdoit
Cantlnho, assim como n nndar. carplr unia
rua no lado esquerdo do grupo escolar a'
que fica em frento n uma .Santa Cru/, (qua
Já tem sido pedido parn. demolir), atfi ep-
contrai* a travessa de João Cesarlo e ou-
ti-ns ruas da Penha, — Sala das sossBòs,
19 de agosto de 1910. — João Josó Pc-
1'cii'ii. — A' Profelturj.

REQUERIMENTO N. 208, DE 11)10

Roqueiro ao sr. prefeito no sentido do
interpor os seus bous officios junto n.
Companhia Tèlephonlca pura ser removi-
do um posto pertencente A mesma Com-
panlila, que se uclin no centro da rua
Salvador Leme, com a esquina da avoni-
da TiradentcS, — Sdla das sessões, 19 do
agosto de 19! 6. — Estunlslnn Pereiro
Borycs, — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 200, DE 1916

Pedimos in» sr. prefeito a collocação
de guias na rua Jotge de Miranda, em
que está situado o quartel do 2.o bata-
lhão da Força Publica o A rua 21 de
Abril, entre as ruas Cesarlo Alvlni o S.
Leopoldo. — Sala dns sessões, 19 do

agosto de 1910. — Marroj- .lunior, Hstll-
iilslau Borges. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 207, DE 1010

Peço que o sr. prefeito municipal se
interesse junto ft, Light and Power, no
sentido do ser iiugiiienUido o numero de
bondes da linha de SanfXnna, que, daa
9 ãs 10 horas, são insufflcientes. Convlra,
tambem une todos os bondes em trafego
cheguem no ponto termWal da Unha. —-.
Haia das sessões, 19 de agosto do 1910. —
Alcântara Machado. — A' Prefeitura.

O SR. PRESIDENTE — O nobre ve-
reador sr. Henrique Fagundes commu-
nica A casa que deixa de comparecer ã,
presente sessão por motivo imperioso.

Communlco tambem que uma commls-
são de estudantes de direito esteve nesta
casa para convidar a Câmara a se fazer
representar na sessão cívica que serft. rea-.
tlzada hoje, fts 20 horas, no salão nobre
da Faculdade .le Direito, para conimo-.
morar o centenário de Teixeira de Frei?
tüS.

Para este fim, nomeio os srs. Joaquim
Marra e Goulart Penteado.

Passa-se ft,

ORDEM DO DIA

Entra em 2.a discussão o projecto
apresentado pelas conunissões reunidas
de Obras e Finanças, em seu parecer n.
58, autorizando a despesa de 41:0925750,
com os melhoramentos do largo frontel?
ro ao Instituto D. Anna Rosa, no districto
do Villa Mariana, e ajardlnamento do
largo Guanabara, no mesmo districto.

Ninguém pedindo a palavra, t o pro?
jecto posto em votação e approvado.

Entra em 'l.o discussão o projecto
apresentado pelas commissões de Justi?
ça, Obras e Finanças, em seus rcirpectl-
vos pareceres ns. 07, 01 e 90, jft publica?
dos, appròvando a projectada rectlflca?
ção do alinhamento da rua Conselheiro
Lafayotte.

Ninguom pedindo a palavra, é o pro-.
jecto posto em votação e approvado.

Entra em 2,a discussão o projecto aprew
sentado pelas conunissões de Justiça,
Obras e Finanças, em seus respectlvou
pareceres ns. 68, 62 e 91, já publicados,
autorizando o pagamento da quantia de
302J500, ao proprietário do prédio n. 49,
da rua do Paralzo, pelos prejuízos qu<
soffreu aquelle prédio devido fi. modifl.
cação do nivel da referida rua.

Ninguém pedindo a palavra, é o pro<
jecto posto em votação e approvado.

Entra em l.a discussão o projecto n.
83, de 1914, do sr. Josú Piedade, auto-,
rlzando a Prefeitura a acceitar a doação
feita a titulo gratuito pelo proprietário
de um terreno necessário a abertura de
uma rua, que, partindo da avenida Celso
Garcia, no TatuapÊ, vft até ao rio Tietê,
com pareceres das coinmiss.es de Justi-
ça, Obras e Finanças, respectivamente,
oob ns. 09, 63 e 92, concluindo esta Com-
missão por um substitutivo.

Vai ft mesa, é lido, posto em discussão,
o sem debate approvado, o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que o projecto n. 83i dé
1914, ora em discussão, volte As eonimis-
soes de Justiça, Obras e Finanças, junta-
mente com o requerimento que acaba de
apresentar o engenheiro Luiz Bianchi Be-
tholdl. — Sala das sessões, 19 de agosto
de 1916. — Rocha Azevedo, Sampaio
Vlanna, Baptista da Costa, Goulart Pen«
tendo.

Nada mais havendo a tratar, levanta?
se a sessão.

REOTIFICAÇÃO

No discurso pronunciado pelo sr. Saní*
paio Vlanna, em 12 do corrente, onde sa
lê: — "O SR. RAPHAEL GURGEL —<
Do mesmo modo, o sr. prefeito devia tes-
temunhar a manifestação da Câmara e
não cortar de largo" — Leia-se: — "O
SR. RAPHAEL GURGEL — Do mesmo
modo, sl as informações são oriundas da
Profeltura, para que so cortar de largo?"

No discurso pronunciado na mesma
sessão pelo sr. Mario do Amaral, onde sa
IC: — "O SR. RAPHAEIi GURGEL —>
A verdade é que o sr. prefeito não pediu
autorização para fazei- o calçamento a,
tisphalto, pois nem sabia que existia esse
material em deposito, conformo tlvo oe-
cnslão de verificar, em uma conferência
que tive eom s, exc." — Lola-se: — "C
SR. rapuaei. gurgel — A verdade
6 quo o sr. prefeito não opinou desde lo-
g» pelo calçamento a paralleleplpedos du
asphalto comprimido, porque dos papeia
at<í então não constava a Informação da
existência daquèlle material em deposito.
Isto me foi declarado numa conferência
que a tal respeito tive com s. exc."

—"•H-í***

Secçáo
Judiciaria

'ÜVilftunaS «So J«_•,)•
Presidente, sr. dr. (Jastão de Mesqut.

ta; promotor, sr. dr. Mario Pires; escrl-i
vão, sr. Siqueira Reis Junior.

Na sessão de hontem, o Tribunal do
Jury foram julgados tres rõos:

Em primeiro logar respondeu o réo
proso Nazareno Glombini, Incurso nus ar-
ligos 304 e 30-1, paragrapho único, por han
ver ferido gravemente a Martinho de Ma-
cedo, no dia 27 de março do corrente,
anno, ft rua S. João, esquina da ruu Vpi^
ranga.

Dofendeu-o "ad-hoc" o sr. dr. Alugas-
min Metllcis.

O jury o condemnou ft pena de 2 annoa
e melo de prisão cellular, por uiituuml-
dado ile votos.

 Em segundo logar foi Julgado Be-
nedicto Fernandes, incurso no artigo 303
do Codi.yo Penal, por ter ferido levenien-
te a Joaquim Jorge da Silva, no dia 3 do
maio deste anno, no bairro dos Alvaren-
gas, em S. Bernardo.

Defendeu-o "ad-hoc" o sr. dr. Teixcl-
ra Pinto, que conseguiu sua absolvição
por doze votos, pela dirlmente da pertur-»
baçüo de sentidos.

 Em terceiro e ultimo logar entrou
em "julgamento o réo afiançado Raphael
Pelle-grlnl, pronunciado no artigo 303 do
Código Penal, por ter ferido levemente
a Giuseppina Domenlco, no dia 27 ãe Ju*?:



¦-ri:

B CORREIO PAULISTANO - Bomingo, ZO Ce agosto do 1»1»

>

Iho do anno passado, fi. avenida Antônio
Cardoso, em S. Bernardo.

Occupou a tribuna da defesa o sr. co-
ronel Raposo "do Almeida, «tuo allegou n
leu favor a justificativa da legitima dc-

'•sa* . . ¦
O Jury, por 7 votos, negou a defesa in-

Tocada, condemnando o réo fl pena de 7
mezes e melo de prlBtto collular.

O seu patrono appellou da decisão pro-
ferida para o Tribunal de Justiça.

Forum Criminal
Qunrln vara — Juiz. dr. Mathous Cha-

Ves.
Guilherme Pocorolli. allcgando achar-

oo preso sem motivo Justo, impetrou hon-
tem uma ordom de "Jiaboas-corptis" ao
sr. luiz da -l.a vara.

Foram recrulsltadus Informações fi poli-
oio e o coiiiparooinionto do paciente para
hoje, íis 12 lioras.

 Foi Julgada Improcedente a qual"
•tn-crlnie quo a firma Fnlchl Puplnl e
Cia. offoroceu contra Rosina Cllaconoltl,
Ccsar Ocorgotto o Umberto Lauro, por
crlmo de estellionato.

 José Llclardi. auo respondia a
processo por crime de estellionato, foi
Improuunciado hontom.

 Antônio Monoghln e João de Sou-
by. foram condemnados. respectivamente.
a 3 annos do reclusão na Colônia Correc-
oloniil, e a 22 dias e melo de prisão col-
lular.

(Tcrcoli'11 íiromotorla — Promotor, ur.
dr. Mnrlo Pires.

Foram denunciados os indivíduos Ju-
ointho Ernesto da Silva no artigo 304,
paragrapho único, e Fernando Marino
Moreno no artigo 303.

 O sr. promotor offereceu libcllo
oontra o réo Roque Antônio Borba, pro-
pünciado por crlmo do homicídio.

Fórum Civel
Segunda vara — O sr. dr. Martins do

Menezes, juiz do direito da 2.a vara cl-
Vel o commercial. proferiu hontom. en-
tre outras, as seguintes decisOes:

Julgando improcedente a acção de for-
ja nova espollatlva quo o Banco Coope-
ratlvo Commercial de S. Paulo movo ao
major Thoophllo Ferreira de Almeida;

julgando subsistente a penhora feita
ho executivo cambial que João Baptlsta
Zlrolll move a Vicente Braga;

Julgando procedente a acção ordinária
Ijue Antônio Fernandez y Fermuidez mo-
VO fi. Caixa Beneficente da Força Publica
ido Estado;

recebendo a replica opposta pela Dlght
fria acção ordinária contra Maluff o Cia.;

recebendo a contestação dos reos The
'Aitto-Plano o Comp. e Ka.hler o Cam-
pbell na acção ordinária que lhes mova
Murlno Irmãos;

mandando tomar por termo a appeiia-
ção do d. Cândida Theroza de Jesus na
acção ordinária que lho movo o dr. Octa-
ylo Mendes.

Juizo Federal
Comleiiiiiiujfiii — O sr. dr. Washington

dr. Ollvolra. Juiz federal. condemnou a
uels annos de prisão collular Eduardi/ Al-
vart-z Porleüa, aceusado de crimo do fa-
l.rlcação de moeda falsa no munlolplo de
(tanto Amaro.

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições de pagamentos da Secreta-
Viu da Agricultura: a Josfi Veríssimo Ro-'xnao, 63$225; a Julio Sabino Pinto, . . .
B8$240; a Joaquim Rodrigues Sogundo,
68$200; a Arthur Gomes, 17.250; a Au-
gusto Duarte, 99$000; A Câmara Munlcl-
pai de Monte Alto, 750.000; a Nlcolau
Ferreira Lima, 450$000; a Rothschlld e
Comp., 31!í$000; a João Baptlsta Carnei-
ro, 300$000; a Rothschlld e Comp
1C9$000; a Ernesto de Castro o Comp.,
120.000; a Galdlno Chagas, 100$000; A
Câmara do S. João do Currallnho, . . .
1:000$000; a Julio Tonhozzl, 3:151$07C;
a Domlngues Pinto e Comp., 32-U710; a
Francisco do Assis Ribeiro, 7505000; a
Btefano Gallo, 684$21C; a Raphael Jani-
nl, 375Í0U0; ao pessoal da Çommissão
Fiscal da Linha de Salto Grande a Porto
Tlblrlçfi, 8:1355012; a Silva Martins e
Comp., 255120.

i  RequlslçBes de pagamentos da Se-
brotaria da Justiça: a Sebastião Ferreira

,do Moura, 205000; a Lucta Matheus de
(tinia, 7005000; a Barue] e Comp., 1025;
¦tx Pedro Rorgogne, 525000; a Benedicto
Alves, 775919; Idem, 1145000; a Oscar de
Rezende Carvalho, 2885000; ldcm, 1105;
a Tlieophllo Prado, 8G$350; a Joaquim
Mamede dn Silva, 1405SOO; ao commiui-
danto geral da Força Publica, 1:2005000.

Renuislcf.es do pagamentos da Se-
trotaria do Interior: a Olga Ferraz, . . .
455300; a Josephlna Iressoldl Cambiaghi,
1425C.II0; il Lydla da Silveira, 335900; a
Maria Josfi de Castro, C85700; a Meirelles
e Comp., 175000; a Cândido Josfi dc Ml-
randa, 305000; aos fornecedores do Desln-
íectorio Central e Çommissão Sanitária do
lntorior, 1:135599o; aos fornecedores da
jBeparliçSo do Estatística e Archivo do
Estado, 3775000; aos Inspectores escola-
¦ten, 254$000.

*
JUSTIÇA E SEGURANÇA 1'L'RMCA

Foram despachados os seguintes re-
fluerlmentos:" Do depositário publico da comarca de
iCamplnas. — Deferido;

do 2.o tabellião de nolas o annexos da
comarca do Bananal. — Não tem logar

quo requer;
; do escrivão do jury da comarca de Rio
Claro. — Dlrlja-se ao sr. juiz do direito
ía comarca;

do delegado de polle'u de Piracicaba,
do 13 do corrente, n, 248. — Approvado;do delegado de policia do 9. Carlos, n.
*T8, de 15 do corrente. — Approvado;

do Pedro Soares de Araujo, resldento
nesta capital — Selle devidamente a pe-
tlçfui e junte procuração bastante de
quem de direito, querendo;

de Belmlra Idallna Romão. — Provo
a qualidade de viuva do ex-anspessada
do que se trata;

do Josfi do Sousa. —i Declaro a rua e
o numero da casa em quo reside;

 Foram concedidos passaportes: a
Antônio Gomes Cadete, que segue para
Portugal, e a Josfi da Silva Novita, que
seçui tambem para Portugal.

*
SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, foi considera-
do, a pedido, e não por abandono do
cargo, a dispensa dada ao professorAttilio Aquibene, do cargo de substi-
tu to effectivo do grupo escolar d e
Tambalni'.

Foi designado o dia 22 do corren-
te, ás 13 lioras, na Directoria do Ser-
yii;o Sanitário, para ser feita inspec-
ção de saúde na pessoa do sr. JoãoCliinaco Guimarães, cobrador da Re-
cebedoria de Rendas da capital.
, Foi nomeada d. Anna de Barros
Monteiro, para substituir a professo-ra inspectora da Escola Normal Pri-
maria de Botucatu', d. Isabel Alves
da Cruz Mafei, durante seu impedi-
.mento por licença.

Por acto de hontem, foi nomea-
do, cm çommissão, o adjunto do gru-
fo escolar modelo de Casa Branca,
José de Oliveira Orlandi, para sub-
fititúir o professor de desnho da Es-
cola Normal Primaria da mesma ci-
dade, João Dutra, em goso de licen-
ça.

Foi nomeada d. Rosentina Faria
cie Aguiar, para substituir a adjunta
do grupo escolar modelo de Casa
Branca, cl. Amélia Azzi Leal, nomea-
da para substituir a professora ins-
pectora da Escola Normal Primaria
da mesma cidade, d. Isaura de Moura J/Tavares, em goso de licença.

lil DE Jil
Distribuição do autos na IO ilo agosto üe
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AO CARTÓRIO DO l.o OFFIOIO

Appolluç5cs crimes __
N. 7998 — Santos — A Justiça o Al-

varo Augusto. — Ao sr. Philadelpho Cos-
tro.

N. 7990 — Itapetininga — A Justiça
o Manuel Augcrlno. — Ao sr. Brito Bas-
tos.

Aggravo
N. 849ÍÍ — Capital — Dr. Josfi Vieira

Couto de Magalhães e Adolplio Rodrigues
o outro. — Ao sr. Almeida c. Silva,

Appellação cível-
N. 8531 — Mogy-mirim — Companhia

Mogyana do Estrada de Forro e Navega-
«;ão o João Miuirlllo e sua mulher. — Ao
sr. Urbano Marcondes.

Embargos
N. 5114 — Piraju' — Alves I.ima e

Comi», e Arruda e Moraes. — Ao sr. VI-
cente do Carvalho.

AO CARTÓRIO DO ü.õ OITICIO
Appóllnçíics crimes

N. 79ÍI2 — Jaboticabal — A Justiça
c Pedro Valentlm da Silva. — Ao sr. Brl-
to Bastos.

N. 70115 — Itapetininga — A Justiça
e Antônio Coelho do Prado. — Ao sr. Al-
meiila o Silva.

Aggravo
N, 8.1J17 — Capital — Antônio Brigan-

tl e Pnsqualucci o Mcssíínò. — Ao sr.
Philadelpho Castro.

Appellaçõcs eiveis
N. 8i".28 -7 Capital — D. Margarida

Chaves da Silva o Anna Jesus Duarte. —
Ao sr. Rodrigues Sette.

N. 8529 — Brotas — Dr. Antônio Paes
de Barros. Demarcação da fazenda Pi-
nlielrinho. — Ao sr. F. YVhitackor.

AO CARTÓRIO DO S.o OFPIOIO "

Recurso crime
N. 3547 — Areias — A Justiça o Oa-

brlel Francisco do Araujo. — Ao sr. Phl-
ladelpho Castro.

Appellaçõcs crimes
N. 7994 — Itapetininga — A Justiça e

Julio Clementina de Moraes. — Ao sr.
Pinto de Toledo.

N. 797 — Jaboticabal — A Justiça e
Augusto Alves. — Ao sr. Philadelpho
Castro.

Aggravo
N. 846 — Capital — Brâzlllanlsohe

Bank filr Deutschland e João I.ellla Viel-
ra e sua mulher. — Ao sr. Brito Bastos.
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Preíeitura flo liicip
Directoria Geral

EXPEDIENTE DO DIA 19 DK ACOSTO
DIO 1916

ACTO N. IM, DE IH DK AGOSTO DI-
.11)10 {*)

Estabelece typos de cercas e
passeios para us ruas Cnluliy,
Bnrllrn, João Riiiiialho, Ilo-
mem de Mello, Ilnpiciiru', Tu-
rlassu', enlrc Cardoso de Al-
molda c Plnlo Gonçalves, o pa-
ra us ruas Monte Alegre, Dr.
Godoy, Franco ila Roehn, Ml-
nerva o Pinto Gonçalves, entro
as ruas Cuiuby e Turiassn', c
pnra a rua Sartipuliy, 110 bairro
das Perdizes.

O Prefeito do Município do S. Paulo,
usando das attrlbulções que lhe são con-
feridas pelos artigos 25 e 27 da lei n. 950,
de 16 de novembro do 1890, resolve esta-
bolecer typos ãe corcas o passeios para as
ruas Caluby, Bartira, João Ramalho, lio-
mem de Mello, Itapicuru', Turiassu', en-
tro Cardoso dc Almeida e Pinto Gonçal-
ves, o para as ruas Monte Alegre, Dr. Go-
doy, Franco da Rocha, Minerva o Pinto
Gonçalves, entre as ruas Caluby o Turias-
su', o para a rua Sarapuhy, np bairro das
Perdizes.

CAPITULO I

Das cercas

ArL l.o — Os fechos dos terrenos situa-
dos ãs ruas Cuiuby, Bartira, João Rama-
lho, Homem de Mello, Itapicuru', Turias-
su', entre Cardoso do Almeida e Pinto
Gonçalves, Monte Alegro, Dr. Godoy,
Franco da Rocha, Minerva e Pinto Gon-
çalves, entre as ruas Caiuby o TurlaBSu',
e Sarapuhy, no bairro das Perdizes, serão
construídos om s6bes vivas, de accOrdo
com o typo estabelecido nos seguintes ro-
gras:

Paragrapho l.o — Terão lm,20 de al-
tura,

Paragrapho 2.o — Serão constituídos
com postes de peroba, serrados o plxados
ou oleados, de 0m,06X0m,05 de grossura e
ontorradoB no nlinhamonto da via publica
at6 0m,50, no minlmo, de 2 em 2 me-
tros,

Paragrapho 3.o — Nos postes serão pre-
gados seis fios corridos de arame, guar-
dando, entre sl, os quatro primeiros a con-
tar de baixo i\ distancia de O.mlli o os dois
ultlmos a distancia do 0m,20.

Paragrapho 4.o — Nesso alinhamento,
do lado Interno do terreno, serão planta-
«ias, A distancia máxima do 0m,50, uma
das outras, trepadeiras, embora de espe-
cies diversas, contanto quo sejam de facll
desenvolvimento o formem tronco rosls-
tente, do modo a, com prtda, so transfor-
marem, ao cabo de pouco tempo, em ve-
«lação compacta e perfeita.

Art. 2.0 — Os proprietários desses fe-
<:lios deverão, sempro quo fCr necessário,
substituir os postes estragados, os fios de
aramo quebrados e as plantas mortas, con-
servando-as, emflm, cm perfeito estado.

Art. 3.0 — Os terrenos situados nas
ruas mencionadas no artigo l.o, terceiro
porimetro, que se conservarem em aberto,
pagarão 5$000 por metro linear do frente.

Paragrapho l.o — Os que tlvorem cerca
do arame ou madeira, pagarão 8$000 por
inotro linear de frente.

Paragrapho 2.o — Os que jil tlvorem
fechos, construídos dc aecflrdo com os ty-
pos estabelecidos em leis 011 actos, serão
toloradoB.

Paragrapho 3.0 — Os fechos, construi-
dos contra as disposições legacs ou regu-
lamentares, serão substituídos dentro do
prazo que lhes fOr marcado.

CAPITULO II

Dos passeios

Art. 4.0 — Os passeios, nas ruas a que
so refere o nrtlgo l.o, terllo a largura e
decllvldade determinadas no artigo 52, do
Acto n. 769, do 14 de Julho de 1915, e se-
rão divididos em duas partes eguaes.

Paragrapho l.o — A parto externa, ao
longo das guius, serã gramada e arbo-
rlzada.

Paragrapho 2.o — A parte Interna serã
feita com bolume.

Paragrapho 3.o — O betume a que se
refero o paragraplio 2.0, consiste na pa-
vlmentação do passeio com terra batida,
bom socada, plxada e revestida de pô do
pedra,

Art. 6.0 — Na parte gramada, a que
se refere o paragrapho l.o do artigo an-
tocedento, haverá uma parte do betumo
para entrada r.os prédios ou terrenos, com
a largura de lm,50.

Art, 8.0 — A plantação daa arvores se-
rá feita pela administração dos Jardins.

Paragrapho l.o — A Prefeitura fome-
cera gratuitamente aa arvores. Tanto
quanto possível, cada rua terá uma espécie
differento.

Paragrapho 2.0 — Plantadas aa arvores,
os proprietários farão logo os grama-
dos,

Art T.o — Os proprietários do prédios
e torrenos situados ãs ruas de que trata
o artigo l.o desso Acto, são obrigados a
construir, reconstruir o conservar os pas-solos, defronto de suas propriedades, logo
que tenham sido assentadas guias, na fôr-

Íma 
determinada no artigo 8.0. (Art. 66,

do Aoto n, 769, da MU).

Art. 8.0 — Assentadas as guias, sorUo
notificados por edital os proprietários dos

• prédios servidos por «lias, para, no prazo
do 00 dlaa, ImprorogavelB, contados da pu-
bllcação do edital, construírem os seus
passeios. (Ari, 67, do aoto n. 709, do
1915);

Art. O.o — Logo quo estoja terminado o
assentamento do guias em uma via publl-
ca, a Dlroctorla do Obras • Vlação fará
Immedlata commünicação A Dlrectoria
Gorai, afim do que a Directorla do Policia
o Hyglene faça o edital a que so reforo o
art. 8.0.

Paragrapho l.o — Nesae odltal se Indl-
cará sempro a qualidade do passeio a con-
strulr.

Paragrapho 2.o — Sl os passeios ntto fo-
rom feitos nos pruzos marcados, a Dlrecto-
ria Gorai fará linrnedlata commünicação
un Thesouro, para sorom cobrados os lm-
postos. (Art. 59 e soua paragraphos, do
Acto n. 769, do 1916).

Art. 10 — Os proprietários, quando con-
strulrom os passeios, 80 sujeitarão á flsca-
lização municipal o ás prescrlpçOes da
Prefeitura, relativas ao material quo
deverá ser ompregado o a tudo mais que
soja julgado Indispensável A solidez o á
boa esthotlca dos passeios. (Art. 60, do
00, do Acto n. 709, do 1"915).

Paragrapho l.o — Para os effoltos des-
to artigo, o construetor dos passeios dará
aviso á Directorla do Obras e Viação, com
antecedência de 24 horas, afim de que so-
jam examinados e acceltos os materiaes
a empregar. (Paragraplio l.o, art, 60, do
Acto n. 709, de 1915).

Paragrapho 2.o — Rm caso de desobe-
dlenela, o passeio será destruído c fica-
rã devido o Imposto, como sl não tivesse
sido feito o passeio. (Paragrapho 4.o, art.
00, ilo Acto 1;. 769, do 1915).

Art. 11 — O imposto referido 110 para-
grapíio 2.0 d» arligo antecedente, como
nos demais artigos deste capitulo, 6 o do
artigo l.o dn lei n. 1581, de 22 de agosto
dc 1912, quo creiui a taxa de 20 róis dia-
rios por metro linear de guias assentadas
nas proximidades dos prédios, nas ruas
o praças; cniquailló não forem feitos os
passeios, (Art. 61 do Acto n. 709, de
11115).

Ari. 12 — Os proprietários quo liou-
verem feito os passeios darão disso com-
munlciição fi Prefeitura, que, sem demo-
111, mandará verificar a veracidade da
commünicação, cnnccllar o Imposto o fa-
zer a restituição da importância corres-
pondente nos dias que faltarem para
completar o anno. (Art. 62, do Acto n.
769, de 1915).

Pnragrapho l.o — O imposto deixará
de ser devido, desde o dia em quo ficar
concluído o passeio. (Parngraplio l.o, art,
02, do Acto n. 769, de 1915).

Paragrapho 2.o — O Imposto será co-
brado desdo o dia da publicação do edi-
lal, sl dentro tio prazo de 60 dias não es-
tiverem feitos os passeios. (Paragraplio
2.0, art. 62, do Acto n. 769, de 1915).

Art. 13 — A commünicação a que se
refere o artigo antecedente, será feita ao
Dlreotor de Obras e Viação, que 11 fará
verificar, coinmunlcanilo o resultado «li-
rectamente ao Inspector do Thesouro, pa-
ra os effeltos flscaes. (Art. 63, do Acto
11. 769, de 1915).

raragrapho-l.o — Si os passeios esll-
verem de accõrdo com as prcscrlpçõos
munlcipaes, depois de despachado peln
Prefeito, será folio o cancellamento do
imposto o' restitulda a parte do imposto
a que tiver dlrullo o proprietário. (Puru-
graphò l.o, art. 63, do Acto n. 709, de
1915).

Paragrapho 2.o — Si não tiver sido
feito o passeio ou si não tiver sido feito
de accOrdo com as prosórlpçBes miinici-
paes, o Thesouro fará a respectiva co-
branca, como determinam oa. leis flscaes.
(Parugrnpho 2.o, art. 03, do Acto n. 769,
de 1916).

Art. 14 — Os proprietários são obriga-
dos a manter os seus passeios em bom es-
lado de conservação, sob pena dc Incorre-
rem no imposto de que trata a loi n.
1681; de 22 de agosto de 1912, artigo l.o.
desde o dia da notificação por edital, si
dentro do prazo do 15 dias não forem fei-
tos os reparos, (Art. 05, do Acto n. 709,
de 1915).

Pnragrapho l.o — A notificação por
edital será feita nn, Directoria Geral, po-
la Directoria de Policia o Hyglene, men-
clonando-se o numero de metros lineares
a reparar, o nome do proprietário, nome
da rua e numero da propriedade, sempre
quo, pola fiscalização ou por outra qual-
quer fdrma, tenha conhecimento do mau
estado dos passeios. (Paragrapho l.o, art.
65, do Acto n. 709, de 1915).

Paragrapho 2.o — Sl os passeios não
forem reparados, se procederá da mesma
fôrma que em relação aos passeios não
construídos. (Paragrapho 2.o, art. 05, do
Acto n. 769, dc 1915).

Art. 15 — Deante das pòrtás-çòelielras,
a pavimentação será feita de grnnlto ap-
piirelhndo, podendo as guias ser chanfra-
das. (Paragrapho 2.o, art. 53, do Aoto
11. 709, de 1915).

Art. 16 — São prohibldos degraus nos
passeios, salvo quando a modificação do
nivelamento da rua, pela Prefeitura, não
pormltta fazer a concordância por meio
de rampas, cuja decllvldade não exceda
da 20 0|0. (Art. 54, do Acto n. 709, de
1915).

Art. 17 — As canalizações para escoa-
mento dns águas pluviaes e outras pas-
sarão sob os passeios. (Art. 55, do Aclo
n. 769, de 1915).

Art. 18 — Os passeios que já ne. acha-
rem construídos nas ruas mencionadas no
artigo l.o, de accOrdo com os typos nn-
terlnrmente adontados peln Prefeitura,
são tolerados.

Art. 19 — A Infracção de qualquer das
disposições deste Acto, a que não esteja
coniminada pena, sujeita o lnfraclor â
pena de 20$000 de multa na primeira vez
e dó dobro nas outras. (Lei n. 189, do 12
ile 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,

Washington Luis P. dc Sou«a.

O Director Geral,

Arnaldo Cintra.

ACTO N. B07.DE 1» DE AGOSTO DE 1016

.,¦/..-' Ort a denominação do
"Jcniior" -ft rna que, no
bairro da Llbcitluile, liga na
ruas Plros tia Motta e Bueno
do Andrade.

O Prefolto do Município do fl. Paulo,
usando das attrlbuiçOes que lho silo con-
feridas por lei, e nos termos do disposto
no paragrapho l.o do artigo 18 do Aoto
n. 709, de 1*1 de junho de 1916, approva a
planta apresentada pelo engenheiro ar.
Aurellno Pires de Campos, acceita a rua
nclla proposta que, no bairro da LIber
dade, liga as ruas Pires da Motta e Bue
no do Andrade, o deolara-a aberta ao
transito publico, dando-lhe a denomina-
ção do "Jcnnor".

Prefeitura do Município de B. Paulo,
19 de agosto de 1916, 368.0 da fundação
do S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Lula 1*. ilo Sousu,

O Diroctor Geral,
Arnaldo Cintra.

(?) Reproduzido por ter sabido com
iiicorrccções.

ACTO N. 9«r», DR 1» DE AGOSTO DE 1010

Abre mn credito de 
5:000$000, siipplemcnlnr _
verba "Custeio do Deposito",
do orçamento vigente.

O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das attrlbulções quo lhe são con-
feridas por lei, o de accOrdo com o ar-
tigo 14 da lei n. 1920, de 30 do outubro
«le 1915, resolve abrir no Thesouro Mu-
nlolpal um credito de 5:000$000 (cinco
cintos de réis), supplementar á verba"Custeio ão Deposito", consignada no
paragrapho O.o, art. 3.0, letra F, da loi
do orçamento vigente, por conta do sal-
«lo a Bê verificar ao encerrar-so o cor-
rente exercício financeiro.

Prefeitura do Município de S. Paulo,
19 de agosto de 1916, 863.0 da fundação
de S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Irais P. de Sousa.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

AOTO N. 008, DE 10 DB AGOSTO DE 1010

Approva o plano do nlve-
lamento da rua Roma.

O Prefeito do Município de a, Paulo,
usando das attrlbuiçOes que lho são oon-
feridas por lei, o nos termos do disposto
110 artigo 5.0 do Aoto n. 769, de 14' de
Junho do 1916, resolve approvar o plano
do nivelamento da rua Roma, conformo
a planta levantada pela Directorla de
Obras e Viação, nesta data rubricada, do
accOrdo com a qual serão dados os nlve-
lamentos.

Prefeitura do Munlolplo de B. Paulo,
19 do agosto do 1916, 368.0 da fundação
«le 6. Paulo.

O Prefolto,
Washington Irais P. de Sousa.

O Dlreotor Oeral,
Arnaldo Outro,

 Transmlttlu-so & Socrotarla da
Agricultura o requerimento n. 196, apre-
sentado pelos vereadores srs. João José
Porolra, A, Baptlsta da Costa c Marroy Ju-
nior, solicitando a collocação de mais dois
iiombustorcs do Illuminação na run
Anhangabahu', ontre a avonlda S. João c
a travessa Particular;

agradeceu-se á Secretaria da Justiça a
commünicação do huvor, na ausência
do cônsul gorai da Ropubllca Argen-
tina no Rio de Janeiro, ficado encar-
regado do respectivo consulado geral, oom
jurlsdlcijão neste Estado, o sr. RenÉ Cor-
rC*a Lunn.

 Requerimentos despachados:
Do dr. Claro Homem de Mello, Josí Ra-

mos ila Costa, Luiz M. Gonçalves, Ama-
doo Pagncle, Rosa, Salonl, Antônio Lopes,
Luiz Antônio, Companhia Telephonlca do
1'lstndo du S. Paulo, Barone e Comp., Os-
car Bresser, pedindo approvação do plan-
Ias. — A' Directoria de Obras o Viação,
para os devidos fins;

do l.ondon and Brazilian Bank, pedindo
licença para construir cochelra á rua Ver-
içuelro; n. 27. — Indeferido, á vista daa
Informações;

do Donato Barril, pedindo licença e rc-
levantamento de multa. — Sim, quanto á
licença, indeferido quanto á multa;

do Club Alhletlco Ypiranga, pedindo•icssão do terreno á rua Voluntários da Pa-
«.riu, junto ao ni 23, — Sim, mediante alu-
guel como pagam todos os outros;

do Antônio Jorge (2), pedindo licença
Vara construir dois prédios á rua U. Cons-
tança, 11. 200 (tinta). — Sim, quanto a
-ua Guaycurn's, nada havendo a deferir
quanto á outra, por se tratar de divisão
¦le terreno particular, conforme ns Infor-
inações;

dc Anselmo Ceròllo, pedindo approva-
ção de plantas, para,proceder reformas á
rua Javalies, n. 29. — Indeferido, á vista
do art. 130, n. 8, do Acto n. Slíl;

de Vicente PalmJéro, Ignaclo Palmiero,
Rosário de Nnpoll, Josí- Romano, Martinl
Malunilrinl, Andréa Crandlnl (2), Felippe
Fiasco, João Commenale, Pedro Comme-
nale, Costabile Grandlno, »\ffonso Grandl-
nl, Ignacio Piirducci, Domingos Malandrl-
nl, Antônio .Intdl (2), Manuel Pimentel,
Vicontlna Tutlríò, Ambroslo Paimieri, pe-
dindo aforumeiito de terreno em Villa Cie-
mentino; Margarida Riondet o Doinenico
Pascal, Antônio Gnllottl, pedindo transfe-
reunia de terreno situado á rua Borges
l.agõa; Marietta Rumos Nobrega, pedindo
prazo; Bonedleto de Paula e Silva, sobre
çxtlncção de formigueiro, pedindo>releva-
mento «le multa; Anuindo F. Antunes, so-
lire Infracção da lei ri: 1.491; Romeu Maz-
zinl, podlndo licença. — Indeferido;

do Domingo Fuznno, pedindo licença
pnra construir barracão á rua .Margarida,
11, 6, Barra Funda. — Indeferido, á vista
do nrt. 96, ns. 1, 2, 3, 4 do Acto n. 849;

de Luiz Giossa, pedindo transferencia de
numero; Antônio Campagulnl, pedindo 11-
«•eni.-a, Felix Zambrano, pedindo reducção
de lançamento. — Como requer;

de Hlldebraildd Veríssimo, sobro pro-
posla. — Aguarde' opportunidade; 

'

do Seraphlm Bugalho, pedindo releva-
mento de multa; João Teixeira e Francls-
eo Pereira Leite, pedindo férias. — Sim;

dc Fileto Cl. Pereira, pedindo ferias;
Vianna e Comp., sobro transferencia e fO-
ros c-in atrazo; Adan Engel, pedindo re-
levamento de multa. — Sim, em termos;

do Jost Lopes de Azevedo, Felippe
Abriiiião, Antônio Pavão, Raphael Pollta-
110, José Joaquim Cardoso, sobre imposto.
— Como requer;

de Domingos de Siqueira Campos e fl-
lhos, Jorge lluclinin o Matheus Forte, so-
bra lançamento de Imposto. — Reduza-se
o lançamento, de accOrdo com a proposta;

de Alexandre Zahlnlfilo c Justo Fazano,
soliro Imposto. — Cancelle-se o lança-
mento.

Devem comparecer, para esclareci-
mentos, no gabinete do inspector do The-
souro, 110 prazo de cinco dias, os seguin-
les senhores: Barreto e Comp.; o repre-
sentante da Sociedade Anonyma "Casa Va-
nordon", o da Companhia Industrial dc
Ribeirão Pires e o da Associação N. fí. Sa-
lette.

 As turmas da Directoria da Obras
e Vlnçílo, liara os dias 20 e 21 do cor-
rente mez, foram assim distribuídas:

Dia 20:
Turma de caleeteiros:
Rua da Mouca, 6 caleeteiros, 5 serven

tes o 1 carroça, reposição de calçamento.
Rua Cruz Branca, 5 caleeteiros, 5 aer-

ventes, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Diversas ruas, 5 caleeteiros, 4 serven-
tes, 2 carroças, llgaçOos de água e gaz.

Porto Canindé, 2 serventes, guardas.
Turma de trabalhadores:
Almoxarifado, 1 operário, guarda.
Centro da cidade, 3 operários, 1 carroça,

reposição de calçamentos especiaes.
Rua Manuel Nobrega, 1 feitor, 9 opera-

rios, 4 carroças, regularização.
Rua Monte Alegre, 1 feitor, 9 operários,

¦1 carroças, regularização.
Turma de macadam:
Rua Anhanguéra, 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição do maça-
dam.

Diversas ruas, 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de água o gaz.

Dia 21:
Turma de calcetciros:
Rua da MoOca, 6 caleeteiros, 5 aerven-

tes e 1 carroça, reposição do calçamento.
Rua Cruz Branca, 5 caleeteiros, 6 ser-

ventes, 1 carroça, reposição de calça-
monto.

Rua Braullo Gomes, 5 caleeteiros, 6 ser-
ventes, 1 carroça, reposição de calça-
monto.

Rua do Arouche,
ventes, 1 carroça,
mento.

Rua Domingos dc Moraes, 5 caleeteiros,
4 sorventos, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Rua da Consolação, 5 caleeteiros, 4 ser-
ventos, 1 carroça, roposição do calça-
monto.

Rua Conselheiro Nebias, 7 caleeteiros, 7
serventes, 2 carroças, reposição de calça-
mento.

Diversas ruas, 5 caleeteiros, 4 serven-
tes, 2 carroças, llgaçOos de água e gaz.

Porto Canindé, 2 serventes, guardas.
Turma de trabalhadores:
Almoxarifado, 2 guardas, guarda e ar-

rumação de matérias.
Contro da cldado, 7 operários, 2 carro-

ças, reposição do calçamentos especiaes.
Rua Monte Alogre, 1 feitor, 9 operários,

6 carroçaB, regularização.
Rua Commendador Coutlnho, 1 feitor,

11 operários, 4 carroças, regularização.
Ru» Dulllo, 1 feitor, 6 operários, 1 car-

roça, regularização.
Rua Manuel Nobrega, 1 feitor, 9 opera-

rloB, 4 carroças, regularização.
Turma de macadam:
Rua Anhanguéra, 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição de maça-
dam.

Dlvercoa ruas, 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de água e gaz.

 Inspeetoria Geral de Fiscalização.
Foram embargadas as seguintes con-

strucçOes: A rua Conde do Sarzedas, n. 40,
por lnfnwção do artigo 147, do aoto 849
e o proprietário Blanchinl e Pasquinelli
multados em 30)000 de accOrdo oom o
art. S01, do referido acto pelo fiscal Be-
nedieto Santos: 4 rua Maria Joaé, u, ...<. ,

Jpor Infracção do artigo 147, do acto 849
e o proprlotarlo Galbo Vlnoenzo multa-
do «m 30(000 de accOrdo com o artigo
200 do referido acto pelo fiscal Emilio
Jorgo.

 Foram multados: Polo fiscal José
Anthero em S0?000 do accOrdo oom o ar-
tigo 200 do acto 849 & rua Dutra Rodri-
gues n. D, Joaé Ferreira dos Santos; pe'o
fiscal Jullão de Sousa em 20.000 de ac-
oOrdo com o artigo 201, do aoto 849, A
rua Solon, Luiz Glrardl, em 50f000, de
accOrdo oom o artigo l.o da lei 1491, á
rua dos Italianos, n. 61, Franclsca Giane-
tl; polo fiscal Bornardo Ratto, cm 30$000
do accOrdo com o artigo 200, do acto 849
á Ladeira de S. João, n. 98, Irmãos Dal-
lessl o Micelll; pelo Inspector geral, em
10$000 cada um, do accõrdo oom o arti-
go l.o da loi 1451, á rua Pagê, n. 25, Sal-
lo Carone, ã rua 25 do Março, n. 36,
Elde Azen, do accOrdo com o artigo 2.0
da referida lei á rua Amaral Gurgel, n.
48, Joaquim Antônio Leal, do accOrdo com

artigo 19, da lei 1413 á rua Genoral
Carneiro, n. 13, Almeida Silva c Comp.,

rua Pagé, n. 11-A, Abrahão José Tho-
maz, A rua de 8. João, Germano Nasci-
monto.

 Foram approvados 10 cocheiros.
 Fol Intimado a mandar extinguir

formigueiro» cm torrono do sua próprio-
dado Junto ao Bosque da Saudo polo fis
cal Ignaclo de Abreu, Antônio Franco do
Amaral.

 Ao Deposito Municipal foram ro-
colhidos 24 cães, sendo sacrificados 21,

Acham-se approvadas na Dlrecto-
ria de Obras e Vlação as seguintes plan-
Ias:

De Antônio Tavcira do Freitas, para
construir, um predio na avenida Agun
Branca, 5;

do Antônio Rolln do Oliveira, para au-
gmentar um prcdlo á rua da Estação om
Osasco;

de Angolo Longo, para construir dois
prédios á rua Augusta ns. 17 o 19;

da Companhia Inlciadora Predial, pa-
ra augmentar um predio á rua Itambé
n. 16;

do Glacomo Bonelli, para construir um
predio á rua General Flores, 100;

do Gino Contruccl, para reformar um
predio á rua Genebra, 46;

de Lambert Lamonsonl, para abrir
uma valia á rua Scuvero, 4;

de .Luiz Cancro, para augmentar um
piedlo á rua Peixoto Gomldc, 85;

dc d. Sylvla Augusta Vaz Porto, para
abrir duas vallas em frente aos ns. 145-B
e 1-15-C;

de «1. Ursulina Rossl, para construir
um barracão á rua d. Franclsca de Sou-
sa, n. 9;

de Virgílio Rochcttl, para construir um
predio ft rua General Flores, 103. *

 Devem comparecer na mesma Dl-
rectoria, para esclarecimentos, os srs.:An-
tonio Cardenutto, Arthur Porelra Dias,
Alberto o Companhia, Armando Augusto,
Companhia do Calçados Rocha (2), Cio-
mcnle Alfano, César Alves dos Santos,
Clncio Pasquali, Emilio Eugênio Furclol-
II, Francisco Friurl, (2), Francisco Pe-
relra Leite, Francisco de Paula Vital!,
Francisco Alfonso dc La Regina, d. Ge-
nebra de Aguiar de Barros, João Dias
Arruda, Joaquim Pereira C. Bastos, José
Mafaldo, José Joaquim do Ollvolra, José
Bruno, Luiz Glrardl, Manuel do Amaral,
Manuel F. Ferreira de Barros, Paula de
Abreu Machado, Queiroz Lacerda, Roque
A. Marques (2), Ramon Monconilli, Ro-
mão Gomes, S. Santos, Tlto Martins Fer-
relra, Vicente Fontlnl.

¦¦*' -t-ttt» — —_____

SANTOS, 19
Movimento de café na Companhia Cei-trai do Armazons Ooracs no dia 19:

Existência no dia 18 . , . 133.603
FintradaH hoje 3 845

Total . . .
Subidas hojo

136.747
972

Stoclc, hojo 135,775

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 19.
Cotações do fechamento da Caixa do

Liquidação, fornecidas fts 15 horas;
Comp. Vond.

Agosto  6$000 6$625
Setembro 6.500 6J525
Outubro .... . ••¦ C$400 0.425
Novembro . . , , ,, C$375 6J400
Dezembro .... C$375 C$400
Janeiro ........ C$375 0.400

SANTOS, 19.
Télegramma especial do "Correio":
As cotações do fechamento da Com-

panhia RaglstàdOra e Caixa de Llqul-
dução de Santos, na bnse do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto
Setembro . . , .
Outubro . , . ,
Novembro . . .
Dezembro . , ,

S. PAULO, 19.

Comp.
0$025
6$500
6.425
0.375
C$375

Hoje  . -.-
Antorlor ,
No mesmo porlodo do anno

passado 
Entradas p.*>la Estrada Soro-

Vond.
6$050
C$525
C$425
0.400
C$100

Sacèas
87.106
35.918

31.864

INDUSTRIA
E COMERCIO

Café

6 caleeteiros, 4 aer-
reposição de calça-

RESISNHA SlIMANAL DE 14l 11 19 DE
AGOSTO UK 10ÍO

Segunda-feira — Reflectlndo-He a flr-
n.eza eom quo fechara no sabbado, o
mercado abriu com boa procura, tendo-se
realizado durante o dia vendas regularei,
a preços melhores, fechando o mercado
estável, com a bane do C$800.

Terça-feira foi dia santifleado, não ha-
vendo movimento algum.

Quarta-feira o mercado abriu indeciso,
rtsentlndo-so da pequena baixa havida
na abertura dc Nova York, com a qual se
produziu o retrahimento doa comprad >-
ros, em virtude do que os negócios foram
limitados, caliliído a base pura C$700, fe-
cliahdo o mercado calmo.

Quinta-feira o mercado abriu o fechou
sem alteração apreciável, sendo apurada
ainda a mesma baso de 6$700. com muito
pequenos negócios realizados.

S'.xta-fcira acceiittiou-so a quasl esta-
gnação que se desenhara nos dois ultlmos
dias passados em revista, continuando
rcii-alii.las as grandes casas exportadoras
«; relúotando os possuidores vender a
preços mais baixos. Os insignificantes ne-
gocios realizados alcançaram difficilmei: •
le u, base do C$700, fechando o mercado
multo calmo.

Hoje, subsistindo os mesmos motivos
Já apontados, 0. ainda, aggravados com
as péssimas condições de luz. o mercado
decorreu completamente Inactlvo, com
negócios quasl ntillos, pêlo que se susten-
ta a base de 6$700.

Notámos, conformo fizemos constar,
que, uo decurso da semana que hoje fln-
da, os cafés dcspolpadoB não despertaram
o menor interesso e que as qualidades fi-
nas, de terreiro, perderam alguma cousa
rto ágio com que estavam sendo procura-
dus.

Bm coniponsação, observámos que as
qualidades médias, de 4 a 6, obtiveram
melhor procura, o quo, a nosso ver. tra-
duz a tendência para a normalização do
mercado. Santos, 19 de agosto de 1916. —
(a) A. S. Azevedo Jnnlor, diroctor de se-
mana.

cabana 14.281
Anterior 12.311
No mosmo porlodo do anno

passado  ... 15.395

Total, hoje .... .- ... 61.447
Anterior ., 48.229
No mesmo período do anno

Passado 46.769

Foram recebidas hoje, du-
ranto o dia, na estação de
Jundlahy:

Com destino a 8, Paulo . ,
No mesmo período do anno
passado .,,

Com destino a Santos 
'.-. -,-

Anterior ,
No mesmo período do anno
passado ,

Total, hojo . ,.,::,-'-, -,: -,
Anterior ,
No mesmo período do anno
passado •,-,.,

Saccas
4.488

8.420
41.415
37.362

39.084

45.908
40.668

42.504

JUNDIAHY, 19
Durante o dia dc hoje foram

45.903 saccas do café, sendo
tino a S. Paulo 4.488 e 41.415
tos.

S. PAULO, 19.
Café baldeado hoje, até melo

Santos, 51.447 saccas, sendo;

Recebidas de Jundiahy . , ,
Recebidas da Bragantlna . .
Recebidas da Sorocabana , .
Recebidas do Pary
Recebidas do Braz
Recebidas da Barra Funda .

recebidas
com dea-
para San-

-dia, para

Saccas
37.166
2.288
6.682
3.790
1.521

SANTOS, lll
As vendas ilu hoje foram reduzidas.
Mercado calmo.
Nas vendas realizadas regulou o preço

de C$700 para o typo 4.

SANTOS, 19
Saccas

Entradas ,* 49.661
Desdo l.o do mez , . . 813.012
Idem desde l.o de Julho . 2.059.92(1
Exliite-ncia hojo em primeira

segunda -mãos 1.508.731
Média . .' 42.790
Despachadas 8.3 43
Idom dosdo l.o do mez . 518.500
Idom desde l.o de Julho 1.244.445
Embarcadas 21.206
Idem desde l.o do mez 641.044
Idem desde l.o de julho 1.215.731
Passagens 51.447
Idem desde l.o do mez . 818.762
Idem desde l.o do julho ,- 2,079.176

Sahldas:
Para a Europa 167.819
Argentina . . ..... . ,, 10.920
Estados Unidos . ,, i: .- ,* 2.127
Paia o Chile ..,..,: -—.
Para o Uruguay 780

Em egual data do anno
passado:
Entradas  .: 47.260
Desde l.o do mez ..... 1.125.540
Desde l.o do Julho . , . 2.243.612
Existência em primeira e se**.

gunda mãos ... . _. .. . .: 69.289
Vendaa x _: ..: v :.: :.*, :.: 48.786
Base . .• . .' -.: -,,-. r»l ;f, >- :.s 4$200
Despachadas fc•.»¦•*';te v. :r. 60.840
Embargada*} *_ !'_____:.je af"av]~ .6».88.4

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 19.
Hontem fechou esto mercado estável,

com baixa de 3 a 4 pontos do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro ...,¦.• 8,65
Antorlor ...... 8,68
Dezembro ,...,,- 8,70
»\nterior ...... 8,74

NOVA YORK, 19.
Hoje abriu esto mercado estável, com

baixa parcial de 2 pontos.
Cotações:

Setembro ..... 8,65
Dezembro ,".'-,-'-.¦ -. 8,70

NOVA YORK, 19.
Hoje fechou este mercado calmo, com

alta parcial de 2 pontos, do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro , ..: , . , , B,65
Antorlor . , . ,: . , 8,05
Dezembro ..... -,- 8,69
Antorlor ...,.-. 8,70

LONDRES, 19.
Hontom fechou este mercado estável,

com os preços Inalteráveis, do feohamen-
to anterior.

Cotnçõos:
Setembro . , -,- >; 47(3
Anterior . . . . y . 47|S
Março . ,- ,- > -,- 50|3
Anterior ...... 50)3

HAVRE, 19.
Hontem fechou este morcado oalmo,

com baixa geral de 1|4 fr., do fechamento
anterior.

HAVRE, 19.
Hojo fechou este mercado calmo, com

baixa de 1(2 fr„ do fechamonto ante-
rlor.

Cambio
Esto mercado abriu hontem calmo, com

oa bancos em geral fornecendo camblaes
entre 12 1|2 d. o 12 17(32 d.

Nesta posição, o mercado osteve inal-
lerado e paralysádo, o aem movimento
di Importância; até áa 13 horas, hora em
que os bancos, por ser sabbado, oncorra-
iam os seus expedientes.

A' taxa do 12 1|2, a 90 dias de vista,
nobre Londres, quo foi a official de hon-
tem, a libra esterlina valo 19$200, o fran-
co $080 e o marco $727.

A' vista, 12 3|S, a libra esterlina vale
I9S394, o franco $G88, o marco $737, a
Ura $C28, com réis fortes $289, e o doliar
4$075.

CÂMARA SYNDICAL
A Caniara Syndlcál dos Corretores offl-

:.ou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v. A' vista

Londres ........ 12 1|2 12 3|8
Paris 680 688
Hamburgo ..,,,,.• 727 737
Balia C28
Portugal :,: ¦', ^_i 289
Nova York. .... ... ^ 4$075

Extremos:
Contra banqueiros . . 12 1(2 12 17|32
Contra caixa matriz . 12 1|2 12 17|32

Em egual data do
anno passado:

Contra banqueiros. . 12 6|16 12 7|16
Contra caixa matriz . 12 8|8

SANTOS
GAMARA SYNDIOAI»

Curao official do cambio e moeda me-
talllca affixado hontom pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretoroa:

90 d-v. A* vista
Londres ..,-..- 12 9|16 12 7|16
Paris •, . 682 692
Hamburgo ..... 730 740
Itália ....... 632
Portugal  292
Hespanha . . , , , 837
Nova York . . , .- . 4 $120
Argentina ..... 1$770
Soberanos  19.300

BANCO DO BRASIL
Vnlcs ouro

Taxa cambial para pagamento de dlroi-
tos em ouro, na Alfândega, 12 85)64.

Ágio: 2.152 por 1$000 ouro.

Bolsa de S. Paulo
OITICRTAS RM 19 DK AGOBTO

Vraae-
doroíí in».!»»», publicou 1

Apólices do Kntnilo, 3.11 it fl.n sérios,
ox-Juros _

lilcm dn n.ns érlo, da 500í • —lilem, 7.» A (l.n séries... —
Idom, lO.a sério .... —
Mem, Auxilio Agrícola, 8 ojo —Idom, «Ia Unlllo, fi ojo, or-Jnros 310$000 —

Leira*
Cumaru do «. 1'nnlo, 6.0 (Vlndn.cio)
Idem, l.n cmlssfto. . . ,
ldcm,, 2.(1 cmissllo, . . .
Idom oniiiicsll.il.. dc 1(113 • .
lilmii, a :>0 iliii-i ....
Idom, cmpicsllmo do 1014 , .
ldcm, a 80 dias ....
Cnnmríi do Ampara , _. t

„ r Araraqnnra , .
„ ., Atllmin , . .
„ 

'„ 
Anniqiolls < •

, „ Araras ... —
„ _ Avarô ... —
- , liarly ... — S2fl)00
, _ Iluurii . . . 6OJ000 281000
„ „ Botucatu... — 92 000
„ , Barretos . . — ítifOOil
__ .«, üamulnaf. _3..__>• - ¦•**"*«« *WX»_

Compra-
doros

9007010
fWÍOOU

liOOS?

07-ÍOO0
80í(K)..
88!0fJ0

79ICOO 78(500

IrOiOíJO 8811,00

84«KX1
70 UM
WI000

•* 11 UriizoliO •
Onjiiríi ¦

•> ('apivnr.v . • •
?> Crnv!nho*> •* •

,, Orlnndla • • •
Cncnnnvn. • .

,, ,. Korrn Negra . ,
,1 K Pi.fino • . ,

Díiscnlvailn • •
,, R. S. dn Plnl.nl .

,. Fflxfhfl ¦ • •
Hlhiílrfln 1'rr-tn, ox-J.
S. Joilo da Roa VIbI»
S..losAdo llio Pnrdo

;, .líifiirf-liv ¦ . f" • S. f*ímfii» .
i( Plrfipifnhfi. .
(| Poitrpírji , . .

PlfiissnniinüB .
1. H. .loa*- .loi ünmpoi.. Porto I'Yllz
•• Uherabn , ,

Htn.Rltni!oP,i_natro" nilifltfin Ponlto" ..flhn.l-ruihftl, ." .Fnri-linopolls . ,
rtnpMpnlnKft • *

„ n.ni.i,n" ., rhitlncn t'' llnllnen ••' ., íliivpríivn _
., (liinmllnciiot.1,oi-J.,'' Mnev-mirim _" f.imrtfn _

I-nrnin »*' ItíirjiT* •" HnnÀlf* *
1'GrnrrtpnvJio ¦
Snlln dc lli1 ,

*• .. Klo 1'ret't .
., TniHlílintlnCA ,

Tlolfi
Tf..nin* . ,

PlirifirnnrilinnpiihA ,
Sortilnzlnlio
S. -f.irlnq . . ,
S. Cruz do Itio Pardo

,, H. Mniiiiol
Mnlliln
Mop-iori
M Inflo da Cocaína
.l.ilnt.

.. k' ¦"cilrn . .
ttnner.M

llnmmcinln o Inilmlriii. ,Unlllo dn S: 1'ntiln
^ Pnulo, pT-iliv. . _
lilcm. 11 .'in .li.i» ....
1'nmrnrrpÍHl dn Kslnflo do 8.

Paulo, onm rn m», ri-dlr. ,
ldcm, ii *io illn*. ,

«Tonitiantilti).
1'nVillsln, px-iil.ldcnilo . •'dom a no .'h' , ,WocryRnn, Gx-dlvMQiido • •Morri, n HO (Uni . . ,inlninilnrn Prodln' . ,^plliornmpnfo*. i!p S. Pfirilo •'¦'pm, n no flíni ....
IMiw.n do I*'i*rro Pcrrts-Plrftpõrã
Tolçnhíinlofi llrii.inilln.i . .
Anlnrctlftíi
lyinnhohiori fln s. Pnulo .
PnulUta Hc Çpi.nro'», oom Í0 0_0i
fíprnl í'í> «\i?fnmovpÍ« *
f Inemulnfriniiliiun llrnsllelrn. ,
"rnaMelrn ilp Mclallnrrrla . .
''¦'iiniiliinlrn Airiili o FllgoltOS .
''f.-inniillllilnili-

•l.nlfío Mnfmi . > .
H. P.-niln Mnnr„nlsi . . ."ovíiI 'Pltonlro . • •
lTni'fo »inq n^finítiloros. . ,
Htrrlcólilo "Pcppn''
l''orç*i e I,ii7 Nnrln do H. Paulo ,
''In. íJunlmifiT!. ¦
Tonfrln-s f.nhor ...»
R. fi TV_.lr.oq — íípp.r_rl..n . •
"no. Ilnrdv . .
Wnlnhn Cnhtiflln . . .
Vfnfir.vnnn do 'jVnltloj. . . ,fntnnlflnlo Rodnlphn Crespl
arnnlldrii do Pofxnrns, com 40 0[0

' .«Ina Fsllmr ....
Plnnlli n.-imhii
"OTftlTTlPc Hirlc ....
Píih^londorn do PnnM .
tHripmnlof.rflpli.on Hmailclrn .
*\r Mfiiiiiln
1'rli'nrlfi"., I>n¦»fr.ril . . .
t'íinli.«lü dn PrnCTi (Int.! .*>"Tlnoln Pniilisln.
Soni Anonv. Cajur Vnnoriton ¦*«rmíirnn« íl ornei do S. Pnulo .
lm* o roron do ..nhrt •
"alpnitn finchi. ...."-fnltWnmnn. ,ln Poços do Caldas
l.llnmiinlitn Itnrlmnnn • •
ç. Pnnlo-Onvíu • •
PflhTJI Pnnli-Mnrm. •
fontr.il do Armnron0 (iorr.es a
Vidraria Sanla Marina . ,*> nin n 1,117 dn Mner-mlrlm .
^nh.trltnnn Pi.nll.itn
Indoslria*. 'IVilll....
Utli. Hnrllimíinn
Empresa llyilrn Rloelrioa Morra

dn Vo?t\ 
'..<«.

•"«•Iipnlnrc»
Anlnrelinn Paulista
4raraoiinrn. 10 OrO*irnra(|tinrn S Wl.Água o Kxcr. Mniry das CrutM.*«o-iia o líxir. Nnlto «Io Ilu'. .
arrua e l.uz de Mwrv-mlTlm •
acua e Ft. «lã nihclTÍo Proto •<\_rna n r.\-u.-,*,.»n .._. n-..-.\ .
Tppplntro.TT. do Rortn • • •
°nnoo Tlniffo. ...»
fililmien Industrial • •
florinme Ariia üranoa . •
fnmplnelrn dn Acrnns o Erorottoi
flamnlnelrn Traeelfo. l.ni 3 Fort)»
límnresa Hv.lro lílcelrlea Sorra

dn Roftntríf. . *->
Rleelrlea Pio fllnrn
Lnr n Forea do flumilnguotil .
Forca n 1,117 R. V.-ilpullm . •

no. ilnrdv • «
l.nz e fnrea de Jntiotlcahal .
I.U7 e Forca de Tleti!. . .
1.07. o Korrn do Srinííl CniR •
UnTifHonnl PnrilWn • •'''lopfrioiríndn do rorumn.V - ¦f'rnno.nii'i de Flnnlricldado .
(fnhrll Pflnl.fl.firin. •*
1'rndnc.lns fhimioo'. I,. Onp.lros.•itd. i' Commoroio Cns/i Tollo -(,,nroíi c 1,117 'lo RIMtJIo Proto .
Vidraria «."nnlil Marina . .¦"'prro l'*flmnll,idn Küpt
luz p Poro» do .Irihdlali.v
linnlfioln Kmvnrlpk ?
l-Mrailn do Fnrrn S. l'aulo-(loya«"oc.Icdndn Anonvmn "O listado

de S, Pau <\. • .
Idem a ao .1 • — ....'•'leetrlnn «l<- 1'ohodoiiro .
Forca .* I.i 7 de Iltioratiinha •
lilenlrle. 1 K. Paulo o Rio . .*!nort ¦• Atlrae.çnes . .
Fabrlcrdòra ilo Pnralusos , ¦S. Martlnho ....'IVlflilioriion do S, Pnulo . _
Pnálorll de Aterradlnlio . .
fllncmnlonrapliieii Ilrnsllolra ,
Forcn e 1,117 Korle dc S. Panlo
Sanla tínsnli.i
Trnoç/io, l.iisi n Korçn Melhora--mantos do Píininnpnnemn ,
Vlnp/lo K. Paülo-Mnito íírosso .
Píir.ilivhn do Vorto
ifetl.ornmòntÕi poços de Calda* ,
Mnllinramn.nlos ile s. Paulo
Molhnramenlr.s do Paranaguá .
Melhoramento» ilo Paraná. .
Melhoramentos do H. .lodo. .
Nacional dn Kstamparia . •
l''orçu c Luz do Arn_.iif.ry • •
^00. ("asa Vnnorden . * •
Bi Hcrnnrdo Fabril , ,Salto l'ahrll .
(lalçndo llnclm . .Pinottl (iàiriba . ,
Indusltial de Guarullios . .
Aurlcnla Santa llarhara . .
F.lootrlcld.-ide dc IlaunJ
Pinhal Kliliri! ...
1*117 p f'*OTÇfl do Jnlui .
Industrial Mogyana do Teoldos.
Tcn!do« f-; .iof['i

Í,6.J0O(l

»«)«)«»

r»ÍÕ00
tmffi mixiooooiow «m*

«o?ooo
7O«OO0

•OtOOO BfWOfiO
85ÍO0O
os«nao
15»000

108 '000

701101
m. W)f(ffl)

(10'000

m- eow»

82*000
ItfOOO f8»0'«
43*000 821000

70*000

_ oo«n(»
»MÕ0O 761000

761000 ÍOfOOO

HViWOO
tr*ooo

f0«o00 4n'000
soiono õft»oO0

7ri'(l00 86'fiOO
tWOOO MIOOII!
bowj r2'ooo!

(i0»000.
80?000 78»5()0!

90»000
7«fC«V) 74'S00

480»mio 4iir,ífK)o
B1W100 28'0n0i
7t'00:i 70?60O

H1*00: 1891050

ÍWOOO II41'000

240ÍOC0 589«000
180*003

9M000 80«.'.00

2201000 MOtoOO

ÍMÍCOO «IÍOM

4J!O°0

r»««()0 I

8SO$(,00

ífJOf»1»

260W00

_#
«ytooo

(OOíÕOO 22».»üf)0

180>ã°"

.IOíÕOO

IDlfOOO

7ÍÍO0O 8O.fO0«,

80.006

S20I0M InstOOO

t8í>!|l':00

H0W00
8SI000

¦MfÕf» ÍOtOOO

«OlOOll

88WI0 amtim

mmoo 1 ii.hií»»
100ÍOOO 85fO00

8&?000 —
0BTO00 871000
85(000 60*000

ÍM000 881000

86WOO PõfiMO

SflMiíi
— 801000

78W00 751500

— lOtOOQ

78Í0O0 74'000
«MM»

9W0O 90'000
60 '000

170)000 1201006

8.1-00!)

BfÕ0O
OSfOOO 8Ü0008r.í000

40f000

7CW00

100WOO -
íiüiooo
M!O0O

«OKjOO -
90JC00 76.000

«301000

85*000 56-*O00
76*000
65KHW

Valores da Bolsa
IransacçõeB realizadas liontom na hora

offloial ila Bolsa:
FUNDOS PUBMOOS

50 letras da Câmara de 6.
Paulo, empréstimo de
1913,  701000

52 letras da Câmara de Ja-
hu', T5$000

COMPANHIAS
40 acf-ões da Companhia Mo-

gynna do Estrada de Fer-
ro, 28T?000

Secção livre
Dl*,. MKIXIIIADES JUNQUEIRA

Medico
Consultório, R. Libero Badaró, 62, daa

3 fts 4 horas da tarde. — Rea,, rua Ma-
jor Dlogo, 8. Tel,, 4.146.

BALAS PEITORAES
de Hei. Jatahy, Cambará. QrhideUa e Limão Bra-

vo do Vliarmacciitico Tilo Livlo Teixeira (fei-
tas a machina) A morte da toste e do Xarope I A

delicia daa crianças « o ma\or inimigo da
tosse, catttarru, bronqtiite, rouquidão, dAr de aar-

ganta, de/luxo, constipaçâo, asthma, eoquclu-
che, in/luenza, ele. — :-,uta, ItòM— DUUOAR1A

rPIUAlfOA — Rim Libero Uadari. 113

1

DR. JOSÉ' PIEDADE
ilDVOGADO

Escriptorio, rua Libero Badaró, llll,.
Caixa postal, 605 — Telephone, 1981.

S. JPa-alo. .

"Ir.Jálí**, . "' .,«,:



CUllWElQ PAUO.STABÍ© * Boaningo, ZO cie agosto íi© léíè
i^-*aw»ii«!«-3»i{-nBiwiKWx**»*^^ , „„ _i__—¦' ;;.ü '-^^ ^•^¦S?**!??!---!^^^

l**M!lÊffiãJ
'lííBtel a» um..
a^Ü'*i*!7ã'*

•"-SM

Exp(losição de um
Enxoval para ioiva
Executado sob medida em nossas officinas

Wagner, ScIiímIIIHi «f Co.

INJECCA0 PRESERVATIVA IKFAtllVKl
Coração rápida, certa, sem

I perigo, dos Eaquontamentoe
antigos ou recentes. Bupprima .

[ Sandalo e Copeiba produetosde cheiro nauseoso o rovolador.o
quo demais oançom O estômago.
28. no Blchíllou. Par li o Mu Ptom-dat

Revista
Feminina

"A REVISTA FEMININA" 6 uma pu-
bllcacuo dirigida exclusivamente por se-
nhoras e que se dedica eom especial ln-
tor esse a todos os assumptos femininos.

liccommenda-so especialmente pelo
critério com quo é dirigida, contendo lei-
tura escolhldlssima e do moral Impecca-
vel, pelo (íue 6 a verdadeira revista do
lur, quo podo ser lida por senhoras e so-
nhoritas. Cbrysantliémc, a chrontsta das
eogundas-feiras do "Palz", do llio de Ja-
neiro, referindo-se d "P.cvista Femlnl-
na", escroveu:

"Nüo lia ncnliiima outra quo n cgunlc.
Todas as senhoras brasileiras devem Icl-u
o dlü-n a ler ns suas flllms."

-yy- W TT1

LÃ 'L í Ha a aaãXXJ

Dr. J. Fogaça de Almeida
Onraçiío, artérias, pulmão, ostomago,
rips, ligado, intestinos, rlietunatis*
mo, partos, cnttirrbos ntnrinos. otc.
Itua Ijiliero liaãriró, n. IS-i -

l,o andar - A's !i tia tarde
Tratamento ospicial para a ttibcr-

culoso o feliro puorporal
Tolophonos ns. -1G75 o éd2 - liraz

*4*«*3tw "níWa*\W4mm-**X9Ut7*

6EC0ÕBS de modas, bordados, trabalhos
do agulha, artes applicadas. Metalo-
plastla, pyrogTavura, «61,111110 repoussG
e outros.

BECÇJÕES de educação social, de educa-
Cão privada.

6ECÇÕES de hygiene domestica, liygie-
ne alimentar, hygiono do vestuário.

SECÇOES de ornamentações, CBtylo e de-
coração. .

AMOSTRAS do trabalhos, figurinos e mo-
delos.

RECEITAS originaes do fogão o forno.
SERVIÇO completo o perfeito de remessa

para o Interior e artigos para traba-
lhos.
A ASSIGXATUltA CUSTA APENAS

7$000
Um numero speclmen rcincttercmos
a todos ns pessoas quo nos enviem

(100 ríls cm sellos do correio
Dirijam suas cartas íl directora —

VIItGIMNA DE SOUSA SAI/MÜS — Ala-
meda Glcttc, 11. 87 — S. 1'A-UI.O.

GRflPBObOGO
Consnllndo por vultos eminentes do

Brasil e da America do .Sul
«« Consnlfa* das 13 As 17* horaa

Ar-ungo n. 1*0
lELEPUONE, 48-ílil

Dr, Rubiõo fileira
Professor dc clinica medica

Rosidcneia: Rua das Palmoiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio : Rua
José Bonifácio. 13- DeU ás 16 hs.

Telephone, 4.500

A' PRAÇA
Aviso

O "Centro Sportivo", casa do bilhetes
do loterias, sita a travessa do Commer-
cio, n. 10, declara para os devidos effei-
tos que os srs. Nilo Calazans do Morie-
zes o Luiz Mediei deixaram de ser om-
pregados dessa casa.

S. Paulo, 17—8—91G.

EDIT.AH1

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Di\ P/&UL& PERliÒ-HE

í«S!-*e<'*ai»í;wai
nSSííf.*'1'*'''" clinica tio pior. liullnol.do i'niln(.ONSULTOIMO: Itua Dltolta n. 48, (1a3 a 4-1. — Tclopltono n. r».02S.IIIiSIDKKOIA: Avenida Pnullsla n. Ui. -Tc

lophonu U. 3.811.

ESTADO DE MATTO GROSSO

Ediial do concorrência
De ordem do sr. intendente ccral do

Município, faço saber a todos os quo ln-
toressar possa que. no dia 14 de outubro
próximo, fis novo horas da manhã, nesta
Secretaria, serão recebidas propostas íoi-
ladas, om enveloppcs fechados, para :t
construeção, uso c goso de um merca to
publico nesta cidade, na fôrma da Roso-
lucilo n. 33, do S de julho, meríifuiíò as
condições seguintes:

A) — A edificação do merendo serã cm
terreno municipal, no quadrilátero do
!)(»m,0X42m,O (noventa e seis metros por
quarenta o dois metros) formado pelas
runs "Cândido Marlano", "Antônio Mn-
ria" e fDelámare" e pela ladeira contrai,
hoje da "Praça da Ropubllca", por con-
seguinte, com a superfície total do quatro
mil o trinta o dois metros quadrados.

B) — O edificio poderá ser construído
de ferro, cimento armado ou alvenari,.
do pedra o cal, do lypo moderno, subordi*
nado íis exigências do clima, excluída,
absolutamente, a cobertura do ferro gal-
ionizado.

C) — O mercado serfi, munido de po*
ços antlsepticos, systema Doulton, para o
exgòttamento das agitas do lavagens c•¦luvlaes.

D) — O terreno pura a edificação do
mercado serã concedido gratuitamente ;»o
concessionário.

10) — O prazo da concessão não seríi
maior ão clncoohtã annos o a Municipa*
liuíido poderá, si o entender, encampar :i
concessão, decorridos dez annos da sun
installação, mediante indemnizaçãò a>
respectivo concessionário.

E) —- Os proponentes apresentai"!'»
suas propostas acompanhadas do planos.
om duas vias. desenhados em escala dc
um por cem pnra estes o de um por cln-
coenta para as elevações e fachadas.

O) •¦— Os proponentes deverão depo3i*
tar nos cofres municipaes, ato ao ultimo
dia anterior ao da apresentação da propôs-

I ta, a quantia do dois contos dc róis, para
garantia da assignatura do contrneto. Ao
positó esso que serfi, elevado a dez conto,
dc réis pelo proponente neccito para ga-

, rantia da execução do dito contracto.
E) — Os depósitos poderão ser feitos

em dinheiro ou em apólices da divida pu*
| bllca federal ou da deste Município, por*dendo o proponente o direito ã restltülçfi.õ

dos mesmos sl deixar de cumprir quaee-
quer dus condições previstas pela "alínea'
anterior.

D — O prazo para a assignatura incontracto seríi de quinze dias apôs o do
Julgamento das propostas; o para inlcb
das obrou ecrã de tres mezes, decorridos
aa data da assignatura do contracto, c o
pnra conclusão das obras serã dc nov-'
mezes, depois do sen inicio.

¦I) — O Intendente não fica obrigado
a acceltar a proposta mais vantajosa: po-derá recusar todas, si assim o entender.

E, cu. Themystocles Sándòvnl do Al-
meida Serra, secretario, lavrei este, qijHvai publicado pela imprensa.

Secretaria Municipal de Corumbá, joia íií.-osto de 1!)Iti.
O socretario,

Thcniystoclca Snnáòval dc Almeida Serra.

ÍFATjTiTÍNCIA 1)13 ADOí.PITO SCTITIART7»
O dr. Miguel do Godoy Sobrinho, Juiz dc

direito da l.a vura commerclal desta
comarca do S. Paulo.

Faz sabor aos quo o presente edital vl-
rom que, por sentença do hojo, decretou
a fallencla do Adolpho Schuartz, nego-
clante o, rua Parão do Itapetiningn, 78-A,
a contar de 40 dias anteriores a 10 do cor-
ronte. Nomeou syndlco o credor Josô F.
do Carvalho e Mello. Ficam, pois, notlfi-
cados todos os credores da fallencla para,
no prazo de IC dias, apresentarem ao
syndloo nomeado a dcolaraçtto de seus
créditos, acompanhada dos respectivos ti-
tulos. Foi designado o dia 12 do setembro
p. f., fts 14 horas, no Fórum Cível, A rua
do Thesouro, 2, para se realluar a nssom-
bl6a do credores, pelo quo são estes con-
vocados a comparecerem, a bem do seus
direitos o interesses o para os fins legaes.
E para quo chegue ao conhecimento do
todos os interessados, mandou expedir o
presente edital, quo seríi affixado e pu-
bllcado, nos termos da lei.

S. Paulo, 17 de agosto do 1!)10. Eu, Au-
roliano da Silva Arruda, escrivão, o escro-
vi. — Miguel de Godoy Sobrinho.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcgão do passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do Acto n. 709, do 14 do junho do
1915, o dentro do prazo de (10 dius, im-
prordgaveis, a contar do 2 do corrento
mez, deverão os proprietários de casas o
terrenos construir os necessários passoios
ntô ft largura do 3 metroa nas ruas Gene-
ral Flores, entro as ruas Solon o Javahís;
Ignaclo do Araújo, entre as ruas Bresser
o Hlppodrorno; Josô Kauer, entre as runs
Joaquim Carlos o Gonçalves Dias: Scuve-
ro, entro a rua LavnpOs e a travessa Joa-
quim Plzn, o Conde do S. Joaquim, entre
as ruas Humnytfi o Jacoguay, dovendo a
pavimentação ser feita com concreto do
pedregulho, com argumnssa do cimento,
cyllndrado com rolo pleotado, tendo tra-
ços para formar quadros do 0,m,B0X
0m,50.

No caso de serem construídos os pas-
selos depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os Interessados commu-
nlcar Isso ft Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracidade da communicação, ser
feito o cancellamento do Imposto de 20
rtls diários por metro linear do guias as-
sentadas, a contar da dnta da conclusão
do serviço.

Esse imposto nãn comprohondo os pas-
selos construídos dentro do prazo de 00
dlns, acima referido, Os proprietários,
quando construírem os passeios, bo sujei-
tnrão ft fiscalização municipal e fts pres-
crlpçõos da Prefeitura, relativas ao mn-
terlnl que deverá ser empregado e a tudo
o mnls que seja julgado Indispensável fi
solidez e ft boa esthetlca dos passoios, dc-
vendo para Isso o construetor dar aviso d
Directorla do Obrns com antecedência de
'M horas, afim de que sejam examinados e
neceitos os materiaes n empregar, sob pe-
na de serem desmanchados os mesmos
passoios e mantido o Imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os proprleta-
rios são obrigados a mnnlcl-os e»n bom
estado do conservnção, sob pena dc paga-
rom o referido imposto.

Directorla do Policia o Hygiene, 1 do
agosto do 1910.

O Director,
Alberto dn Costa,

=lWfl-0-&t»«

no Gymnasio do Estado
O melhor preparo para oi exames par-colhidos que devem ser prestados, em do-

zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bom assim para os Ae. ad-
Missão a qualquer anno pymnaslal, nn
anno do 1017, díi-so no Instituto de
Sclcrclas o Letras, onde o oxcellente
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratleos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 fts 10
e das 15 lis 18 lioras.

O dlreotor — Imiz Antônio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, ,4 —* S, Paulo.

EDITAL N. 10
Thesouro Municipal

Do ordem do sr. dr. lnspector do Tho-
souro faço publico, para conhecimento
dos interessados, quo no dia 22 do correu-
te, ás trezo horas, ft rua Libero Badaró.
27, so procederia ao sorteio de 210 títulos
do empréstimo municipal, contrahido d»-
aceôrdo com a lei n. 1.279 de 30 do se-
tembro de 190!).

Contadoria, 17 do agosto do 191(1.
O contador,

Domingos Ferreira.

«a-*>*tj»

$& laJÊÈÊmm^ik.
fclÀltmàWdmúS

g Pertences para automóveis;
||Accessorios *
H Pneumatlcos \

Gazolina
Lubrificantes—*$*$ Preços sem competência.

•o** Acceita pedidos do interior, aB-
É^ sim como recebe encommendas i
(^:-: :-: paia o extrangeiro :-: :-: |
¦Ê Telephone, 3706 - Caixa, 284
g EDd. Telegr. «flUTOGERflb» '

H Ri Barão de Itapetininga, 17 \
S. PAULO

PREFEITUHA DO MUNICÍPIO

Fraca
Faço publico quo os guardas fiscaes do

districto mandaram recolher ao Depositn
Municipal, sito d rua do Gazomctro, porInfracção do art. 79 do Código do Postu-
ras, 1 bezerra do um anno. côr preta: l
cabra branca, 9 vaccas cOr preta, 1 ca-
vallo pampa e 1 égua pàngaré, que sor.to
levados a praça no dia 22 do corrente, fis
7 1|2 horas, próximo d porta do Almoxa-
rifado Municipal, d rua 25 de Marco, si
não forem retirados pelos respectivos
proprietários, paea a importância da mui-
ta o das despesas do Deposito.

Directorla do Policia Administrativa o
Hygiene, 18 do agosto do 1910.

O director,
A. Costa, •

EDJTAIi DE .*!..'¦ PRAÇA
O doutor Washington Osório de Oliveira,

jülz federal da soeção do Kstado do S.
Paulo.

Faz saber aos nuo o presente edital vl-
rom ou delio conhecimento tiverem, quo
o porteiro dos nudllnrios deste juizo, oi:
'tueni nuas vezes fizer, trará, a publico
¦iror.-iío do venda o nrfeíhataQão, a quem
mais der é mãiór lanee.offerecer, uo dia

¦ '!.¦) de o 'rosto corrente, As 1*1 horas, fl porta
dn edifício, deste juizo, ft, rua S. Ponto, ri,
31, nosta capilal, os bens abaixo descri-
itos, e pehliórndos a d. Vntonia Honres do
Qnélrttóa divJo^o-B-iptMn Soares do Quei-
roz e sua* mulher, d. Elvlra Atígünta Pe-
reira; Juracy do Moraes Custro o sua
mulher, d. Thoreza do Jesus Soares .de'tuelroz, na accSln executivo hypnthceiria
íuo lhes movo d, Fánny Marx, a sabor:
•tm predio íl rua do Rlachuejoj sobrado,

m fôrma de chalot, sol) ns. 33 o 34, fre-
'tiezia da SC*, dosta capital, com sou res-
neettvo terreno, o mio tudo medo onze
"tetros o trinta centímetros na frente, por
••lnto metros dn frente ao fundo; e. mnls
tnn reemito do terreno, com tres metros o
•lez centímetros, sobre quatro metros o !»0
'•entlmrtros, eom seis portos no andar ter-
-eo, uma dns qudea fla accesso no sobra-
do, onde tem quatro jnnellas, com sacada
na frente, confinando por um lado com
Propriedade do dr. Parlo do Sousa Que!-
rnz, pnr outro com o dr. Josô do Sonso
Queiroz c pelos fundos com os herdeiros
•lo dr. T.niz Augusto Ferreira, predio este
¦•om dependência no quintal, avaliado por'0:00n$ooo, mus com o abatimento legal,
"ue fica reduzido a '10:5005000, por não
'or havido lícUàrito, na primeira o segttn-
da praças, K, si ainda desta vez o dito lm-
»novel não encontrar lançador, sorft ven-
'Ido a quem mais dí-r, e maior lance of-
¦"erecer. desprezada a avaliação e seus re-
bates. E, que para que chegue ao conbo-
cimente dos Interessados, mandou expedir
n presente edital, que serã affixado o pu-
Minado na forma da lei. Dado e passado
•-insta cidade de S. Paulo, 14 do agosto do
'910. Ku, João Bnptistn Dantas, escrivão,
o subscrevi. ¦— WASHINGTON OSÓRIO
DE OUVTCTI1A.

ÍKstava devidamente sellado).

ti
FAIjIiENOlA DE ADOLPHO SOIIOARTZ

Aviso
O syndlco da fallcncia de Adolpho

Schuartz, abaixo asslgnado, avisa os cre-
dores e mula interessados nella, quo estft
íi, disposição doa mesmos pnra dar infor-
maçtics todos os dias utols, em seu escrl-
ptorio, íl rua 15 flo Novembro, n. 29, sa-
Ia 7, ondo tambem recebera as declara-
ções do credito a que ao refere o art. 82
da lei n. 2.024 de 17 dn dezembro do 1908,
até ao dia 1 do setembro próximo. Avisa
mais quo o jornal official para os actos
da fallencla 6 o "Correio Paulistano".

S. Paulo, 17 de agosto de 1910.
O syndlco,

Josó F. flo Onrviillio c Mello.

ED1TAT*

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, polo prazo do dez dius, conta-
dos do amanhã, se. acha aberta con-
oorroncla publica pura o forneclmen-
to, atô 31 de dezembro do 1917, de
tijolos para serviços nos cemitérios
da Consolação, do Araçft e do Braz

Os concorrentes apresentarão preços
por mllhelrò; piltrogiio nos cemitérios acl-
mn. mencionados.

No contracto a sor lavrado serão espo-
cifleadas as condições do fornecimento,
nos lermos deste edital o da proposta ac-
celta, as penas do multa o do rescisão,
f-pocaa do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrecta-
mente, no Thesouro Municipal, a caução
do 150$000, para garantia da assignatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
celto deverá exhibir recibo de caução do
300$000, quo será depositada antes da as-
signatura do contracto, para garantia dn
sua execução, de aceôrdo com a tabeliã
constante do art. 3J, paragrapho, do
Acto n. 899, do 15 dc maio de 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou raztiras, selladas conve-
niontemente o acompanhadas do recibo
da caução de 150$000, acima referida,
deverão ser entregues em enveloppcs fe*
cliados e lacrados, mediante recibo do
Dlrector dn Expediente, na Portaria Ge-
rn! da Prefeitura, atô o dia 29 do cor-
rento, pnra serem abertas no dia imme-
diato, íi.** 13 horas, om presença dos in-
teressados, do quo se lavrará termo nos-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-á o respe-
ctivò contracto; dando-se disso aviso ao
Interessado, qne deverá nsslgnal-o dentro
do prazo de dez dias improrngnvels, -sob
pena de ficar o mesmo de nenhum effei-
to, perdendo o proponente a caução do-
positnda.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 19 do agosto de 1910,
3C3.o da fundação de g, Pnulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

#§®@@®oí <j' m i

thilsotjro Municipal de s. paülo
Directoria dn receita

EDITAL ií. 15
De ordem do sr. dr. lnspector do The-

souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 de agosto do corrente anno, so proce-dera nesta Directoria, & rua Libero Ba-
daríi, n. 98, ft arrecadação a bocea do co-
fro dos impostos do Industrias o Protic-
sues correspondentes ao 2.o semestro do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
ab..timento do 20 OjO; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 OjO, e, finalmente, os que pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
dc 10 OjO.

Duranto o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos som abatimento e sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa addieional do 20 0]0.'
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 de julho de 1910.

O Dlrector.
Diniz P. de Azninbnjn- i

PREFEITURA M ONTCrPAL
Concorrência publica para apresentação

di; nroiectoa dc casas proletárias eco-
nomiens

Para perfeito o completo conliectmen-'o dos Interessados, faço saber, dc ordem
lo sr. Prefeito, que as disposições da l*?!

n 498, do 14 de. dezembro do 1900, a que
40 refere a letra "b" do edital de 11 Io
"oiTentc, para apresentação do projectos
"ara casas proletárias econômicas, são
is seguintes:

Art. l.o.
Paragrapho 5.o — A área mínima de

cada compartlmento será do dez metros
tnadrados.

Paragrapho O.o — Cada comparllmon-
'o terft pelo meno3 uma porta ou janella
ibrindo dlrectamento para o exterior ou
lara uma área aberta, quo deverá ter n
uiperficle mínima de dez metros quadra-
'os c a dimensão minlma do dois metros-le largo.

Paragrapho 7.0 — Os muros de alicer-
ees terão a ospessura minlma do Om.tr»
ttô ao nivol do pavimento o Om.SO dahl¦>ara cima.

Paragraplio 8.o — A altura mínima
das paredes, contada do nivel superior
do pavimento atô ao frechal, será do tres
metros.

Paragrapho 9.0 — O vão mínimo das
oortas e da.s janellas terá a quinta parto
da superfície mínima do compartlmento.

Paragrapho 10 — O pavimento poderá
ter de madeira, cimentado ou ladrilhado
No primeiro caso, ficará pelo monos
"m,50 acima da superfície do solo. que
deverá ser cimentado ou ladrilhado. sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes internas¦•terão rebocadas o caladas: as externas
poderão ser do juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartimentos
poderão não sor forrados.

Paragrapho 13 — As portas, as Janel-
Ias o os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 14 (— Não havendo platl-
banda, o beirai do telhado terá pelo me-
nos uma saliência do Om.30.

Paragrapho 15 — O terreno em torno
das paredes exteriores será revestido, na
largura mínima do um metro do calçada
de alvenaria do pedra, do tijolo ou cimen-
tado.

Art. 3.o — Quando forem construídas
varias casas unidas, as paredes divisórias
torão a espessura minlma de Om.30 o irão
ate ao telhado, sendo os respectivos tor-
ronos separados por meio do muros ou
cercas.

Directorla Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 18 dc agosto de 1910,"03.o da fundação de S. Paulo.

*"J director geral,
A, Cinlra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
EDITAL

Dn ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo do 30 dias. contados da
presente data, se acha aberta concorrem
cia publica para a apresentação de nro-
Jectos de casas proletárias econômica»
destinadas ft habitação do u na sô faml*
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobre typo de moradia, compre*

hendendp dois compartimentos habita
veis, dos quaes um servindo slmnlta-
neamenle dc cozinha, refeitório o permn-
nenoin diurna o dependências, destinada
a casal sem filhos. Devo a moradia pro*
jéctada poder transformar-se facilmente,
per accresclmò, em duas outras do con*
dições analcas, mas do tres e quatro
compartimentos habltaveis, destinada;-
respectivamente, a casaes com filhos d'
um sexo ou de sexos differentes.

h) — As casas projecladas devem Ba;''afazer ás prescripcõns de-; pnragrapho.**ri.o a l.".o do nrt. l.o o do art; 3.o dn'ei n. :498, Ao U de dezembro dc 1900?
ittaudo haja mais do nm pavimento, serft
Ibseryado o Acto n., 900, de 17 do maio
lo lDin. Poderão os roncorrenlcs apre-
¦"jnltir mais .do um projecto: deverão an-
nçxar a cada um dellcs o traçado dos iar-
lins correspondentes ás zonas de recue

EDITAL

Concorrcncla pnra lUTcndnmcnlo do ter-
reno sll nado ft rim Onze dc Agoslt).
do antigo qunctcl' do 3,o Imtnlhho

Do ordem do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador fiscal, substituto, o despacho
do exmo. sr. dr. secretario da Fazenda,
fica aberta concorrência publica, perante
esta procuradoria fiscal (edifício do The-
souro do Estado, largo do Palácio), pordez dias, a contar desta data, para arren-
damento do terreno do propriedade do
Kstado, situado ft rua Onzo do Agosto,
aondo esteve o 3.o batalhão da Força
Publica, medianto us seguintes condições:

l.a) o arrendamento serft pelo prazo
de um anno, contado da data da escrlptu-
ra do contracto;

2.a) o aluguel mensal será pagoadeanladumente atô ao dln 5 dô cada
mez;

3.a) o terreno será rcstltuldo no esta-
do em <|tio b recebido, cercado e limpo;

4.a) o arrendatário não poderá sub-'
locar o terreno sem prôvlo consentimento
do governo;

B.a) o aluguel mensal não poderá sa'
inferior a rs. 2005000 e serft garantldt oseu pagamonto por flador Idôneo, neceito
pelo governo;

Ca) o arrendatário renuncia qualquer
direito rolatlvo a bomfoltorlas, termina-
do o contrneto, o no caso de despejo porfalia do pagamento dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Estado, cm 19
do agosto de 1910.

O l.o escrlpturarlo —• Tliomaz
Leite.

Dlns

•v-ntuaes, bem eomo o dos jardins lato-•aes ou adjacentes que julgarem utels a j to. Da áoceltnçãb e classificação dos pro-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Concorrência para n escolha dns armas dn
cldado

Tendo sido annullada a primeira con-
correhcia por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem do s. exc, que,
peio prazo de 120 dias, contados do nma-nllH, se acha aberta concorrência publicapara a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. 807, de 18 do fcverel-
ro do 1910.

Versará a concorrência:
A) — As armas da cidado do S. Paulo.

comprohondendò um escudo, com suas cô-
res, met.tes, poças o figuras o tarnbom os
ornamentos exteriores' tudo ad optado e
disp.ost" de accOrdo com as regras da arte
heráldica;

B) -— essas armas, tanto quanto possl-vel, devem symbollzar os feitos do pas-rado, desdo a fundação da cidade atô ao»
nossos dias, sendo garunllda plena liber-
dade do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projectos dos concorrentes de-
vem conter;

—- Desenhos, em duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, em duplicata, cni linhas
o pontos, para ns diversas cores, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
de 1:30, para as armas apresentadas;

— memorial explicativo o justifica-tivo da sua concepção.
Os projetos apresentados ficam per-tchcehdo á Municipalidade.
üs projectos não serão assignados pe*os autores, mns marcados com um em-

blema, polo qual possam ser identificados.
Os projectos, devidamente fechados (*»

lacrados, serão recebidos na Directoria
Oeral da Prefeitura, alô íis 5 horas da'arde do ultimo dln. da concorrência, 18de dezembro próximo futuro, ahi recebem
dn numero de ordem, e dellcs so passandorecibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia negiilnto — 19 do dezembro — serão
publicamente abertas todns ns propostas.na Directorla Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos que•ontiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos acceitos serão expostos em
logar publico, do fácil adíesso, dbrante o
nrazo de 30 dias, findo o qual sjsrft feila
i classificação dos projectos para l.o, 2.o
e 3.o lbgarés;

O projecto classificado om l.o logar se-
rá.n escolhido para as armas da cidade de
S. Paulo, para, o uso conveniente.

A aeeeitação o classificação serão feitas
oor um Jury, composto de cinco mem-
bros. escolhidos e nomeados pelo Prefel*

ESTRADA!) DE FERRO FILIADAS A'
CONTADORIA CENTRAL EM S
PAULO

A Commissão do Tarifas faz publico
quo tendo sido íipprovndns por todas nsestradas em trafego mutuo, por propostafla mosmfi Commissão. conforme a acta
n. 00, de 24 do julho p. passado, estão emvigor, a partir desta data. as classifica,
ções dos artigos abaixo enumerados:
MANTEIGA DE COCO (vido

banha) 
SORGHO (milococo ou ml-

lho mludo para criação
do pintos) Tabeliã 4

KET.TÃO DE PORCO . . . Tabeliã 4
Caixões vazios — A elas-'.Iflcação da pauta flua nin-

pilada assim:
CAIXAS o CAIXÕES vazios
¦•ovos Tabeliã 5

CAIXAS o CAIXÕES vazios
0,11 retorno Tabeliã 14-A
Escriptorio da Commlasão de Tarifas

3. Paulo, 10 do agosto do 1910.

•* 'HTCiTOfli^ar). js 
' •ft*1*! .

d
tir. 30

S. PAULO RAILWAY COMPANY
Sccção bragantlna
TARIFA MÓVEL

No próximo mez de setembro, sendo ataxa cambial para appllcação da tar*fa
movei de 13 d., n.s bases das tabellas 3,3-A, 3-11, 3-C c dn l! a 17 terão o aceresei-
mo do 35 por cento e a tabeliã sal o de
21 por cenlo.

Os preços das tabellas 1, 1-A, 2, 2-A,
4, 4-A e gado em pô, em quantidademaior de G cabeças, são isentos de addi-'.•ional.

Superintendência,
S. Paulo, 17 de agnsio de 1910.

Arlhur J. Oiven,
Superintendente.

COMPANHIA PAULISTA
DE ESTRADAS DE FERRO

No próximo moz de setembro, a tarifamovei será cobrada cm todas as linhas•lesta Companhia á razão do 35 o|o, cor-•xspondonto ft taxa cambial de 13 dinhei-ros, nos termos dos contractos em vigoreom excepção das tabellas da cafô, .1-A.'!-!! o 3-C, que continuam a pagar a taxa'(Adicional de 15 por cenlo, eorrcspondcv!o no cambio do 17 dinhelros.
As tabelias 1. 1-A. *2, 2-A. 4. 4-A o 5são isentas da tarifa movei.
S. Paulo. 17 de agosto de 1910.

Adolpho Augusto Pinto,
Chefe dn Escriptorio Central.

onropçãn offereclda
c) — Devem os projectos salisfazer Ss

quatro condições seguintes: — hygiene —
commodiflnde — esthetlca — economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — As planlas, folhas do medição
flescrlptiva o orçamento detalhado, com*'
sl se tra lasso do contrneto para conslruc-
eão real. Deverão fornecer ns Indicações
completas c necessárias, relativas nos
accéssos, annexos o canalizações que nãn {menção em quo constará a classificação

iectos serão lavradas nelas, assignadas
nor todos os membros do Jury.

Caso o Jury entenda que nenhum do?
projectos merece classificaçãn, será nber-
ta neva erneorrencia, pnr egual prazo.

Haverft um prêmio de 2:000.<nn0, oulro
do l:0í*0$000 o o ultimo de 500$000 para
ns projectos classificados, respectivamen-
te, em l.o, 2.0 e 3.o lógares,

Alôm dos prêmios supra, receberão os
atitòrcs dos projectos classificados uma

l I'1'AHKUIOS pnrn imitar, meia porcol-- *** latia, flor.nríiflns com nurn, lnuçn iu-
írlnza, a 8o p |„n nnn, idem. para cita o
cnNs a 3o , na liquidação An Bnnrteirnnto,
á run dn K. João 87.

I.VAHES PENTEADO,
Fnileclmcnlo

2.a sírio
Prazo do tolerância

Tendo terminado hontem o l.o praz
para pagamento das quotas para forma
ção de novo pecúlio na série supra, pel
fallecimento do sr. Joaquim Vaz de Al
meida Moraes, do Botucatu', convido o
associados, que não o fizeram, n cnntrl
btilrcm com a respectiva iuiportancu
(11 $000), atô ao dia 24 do corrente.

S. Paulo, 20 de agosto do 1910.
Dr. Alfredo Medeiros,

l.o secretario.

À União Paulista
SOCIEDADE A.NuN.VJlÂ UJ!.'

CONCTRUCÇAO E PECULIÇ
SÉdc: Rua de S. Hoiito, n. (18

(Sobrado)
Relação das apólices quo foram benc*

fieiadns no sorteio realizado em 15 dl
agosto e correspondente ao mez de julhe
ultimo.

Flnaes »;a Loteria Federal desse dia,
correspondente aos nossos pecúlios pro-
diaes e prêmios: 7.101, 9.S04, 8,320, 0.228,
9.331, 7.909, 9.120.

PAGAMENTOS INTEGRAES
SEGUNDA SETtlE

(Sério "A")
Rs. 10:000$000, primeiro pecúlio pre-

dial — Um immovel ao menor Apparicia
Catalâno, filho do sr. Antônio Catalano,
possuidor da apólice n. do ordem 3.552 c
dc sorteio 7.103 o 7.101.

Rs. 2:0001000, segundo pecúlio predial— Urn immovel ao sr. Archimedes Car-
nelro de Oliveira, possuidor da apolico
n. de ordem 4.902 c do sorteio 9.SOS o
9.804.

Rs. 120$000, terceiro prêmio — Ao sr.
I.uiz Leonidas do Lacerda Lolte, possui-
dor da apólice n. do ordem 4.1 CO o do
sorteio 8.319 e 8.320.

Rs. 120S000, quarto prêmio — A' apo-
lice n. de ordem 3.114 e de sorteio 0.227
o C.22S (decahida).

Rs. 120?000, quinto prêmio — A' exma,
«ra. d. Julia de Toledo Aguiar, possuidora
da apólice n. do o dem 4.000, o dc sortoio
9.331 o 9.332.

Rs. 1205000, sexto prêmio — Scnhorl-
ta Maria Rodrigues, possuidora da apoll-
co n. do ordem 3.955 o dc sorteio 7."0f
o 7.910.

Rs. 120JOOO, sétimo prêmio — Ao sr
Alfredo Daher, possuidor da apólice n.
de ordem 4.503 c de sorteio 0.125 «
9.120.

Não confundam a "A União Paulista"
com as demais sociedades congêneres, pois
ô a única quo paga 1XTKORALMENTF
o que não tem séries com pagamentos
l». oporcionaes,

Jft providenciámos iodos os pagamen-
tos.

S. Paulo, 10 de agosto de 1910.
A DIRECTORIA.
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•JMnrOAltAS (ln A'rnnil.0 l»r;inrn, infrloz, nara^'enfé, dtizia .*) Tino n 4'; idem, para eltá,
a. 7', pratos a 7 , forriima á r> , bules nara
chá o café a 4 , idcm. leiteiras o íissiicíi-
rairos a 2 r»oo • nn liquidação do Tlandei*
r"n(p, rua dn 8. João, 87.
•*ryu»OS para cliops, 2S a (luzij; Iflom,,»-yfortiia barril, a .'I ; idem, com pé n 5;
cálices a H, frncfoirns n 2 5oo, estojos
para mnsa, tros poçts de mnlal por 4'; na
liquidação do Ilíindoininlc, rna S. .Tnão, R7.

•JP\-*.A !i vnmla, porto da Escola Normal,^^tor 4n:non$f!nn n„ ain.--.--so pôr snoj¦A rua do Airtnelic, 7; moderna, luxuosa, D
conimodns « 2 uo potao. Tratar á rua Au*
rora, 157.

tmmmlSa^SS*mmmWS3^ia\mmmSSS4Vfi

W.MJMA*
Moinhos, Peneiras e Oondii-

ctores para fubá
Fabrico <1o. qualquer tamanho

ADI-TLINO BICTICTTI
Rua (lo fiazom-Mro, n. 70

Telcplione 26.il - Braz
te'Wffirat**i«^^

''EMPRESA DE POÇOS MÈTALLI-
COS E ARTESIANOS" ou a procura das
a':uas subterrâneas o jazlraent-js mino-
rnes. Tratar c informações ft rua Pass s,
35 — S. Paulo

f»"r possível apresentnr. Os preçns nnlla
rios adoptados serão dados cm lista fl
narte. As plantas serão na escala de 2
centímetros por metro o representarRd.
nelo menos, os p'nnns dns alicerces, pn-
rão, caso exista', e pavimentes, um corte
longitudinal; frente principal, lateral p
posterior. As nlvenarlas o outros mato*
rlnes serão Indicados com cores conven-
eionaes.

2.0 — Tím memorial, tratando parti-
enlarmente:

dos materiaes do construeção preconl-
7,i fins;

das canalizações Internas de ngua pila-
vel o servida, da eleelrieldade ou gaz;

dn systema de ventilação, bem como da
lisposlção das Janellas o seu modo (lc
funcclonamento:

das vantacons qne pode offereeer o sys
'ema de cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.o — Os honorários do nrchltocto;
3.0 — As despesas legaes de approva

"ão do planta ou outras do análoga pro
veniencln.

f) — As planlas serão desenhadas em
napei tola.

g) — E' permitllda ans concorrentes a
apresentação de quaesquer outi*03 do
ciimentos, além dos especificados, e qm
nos=nni Julgar utels ft apreciação do s'euc
projectos.

h) — Não seríi permittido ans conenr
"enle»! darem-se a conhecer (salvo o cnsn
•lo nlanos realizados ou cm via do exe
cução), a não ser pela seguinte fnrma: —
os projectos o relatórios serão marcados
nor meio de divisa, ou emblema, repetlde
no lado exterior do sobrescripto lacrada
"tini sineto, entregue Junto com os do-
comentos o cnntendo nomo o endereço do
autor ou autores dos projectos.

I) — Haverá tres prêmios a serem
ennferidos pelo Jury quo fOr nomeado
••elo Prefcilo, sendo o primeiro do 
3:000$000, o segundo do 2:0005000 e o
terceiro do 1:000$000. Estes prêmios sft-
mento serão conferidos sl forem apre*
sentados projectos do valor real. Seríi
enneedlda a tal respeito ao Jury UberdadP
nlena, bem como a de repartir a totall-
dado ou parlo da importância global dn?
prêmios, do modo por quo julgar mais
eqültàtivp,

J) — Apôs a decisão do jury, serão
abertos unicamente os sobrescriptos cor*
respondentes nos projectos premiados c
proclamados os nomes dos laureados.

k) — Encerrados os trabalhos do Jury.
todos os projectos serão expostos ao pu-
blico, duranto quinzo dias, em local o
hora annunclados pela Imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl-
relto do reproduzir o imprimir os proje*
ctos premiados, que' cahirfio por essa
forma no domínio publico.

m) — Finda a exposição, serão postos
ft disposição dos seus autores os proje-
ctos não premiados. Ficarão elles do pro-
prledade da Municipalidade, na forma
da condição antecedente, ei não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O acto do participar no concur-
so implica na aeeeitação do programma
especificado nas condlçües deste edital.

Os projectos serão recebidos na Diro*
ctoria Geral da Prefeitura, atô fis 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 ie
setembro próximo futuro — ahl reco-
bendo numero do ordom o delles ee pas*
sando recibo.

Directoria. Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 11. do agosto do 1916,
3GJ.o,da fundação de S. Paulo.

^f O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

Os autores dos outros projectos receberão
menção d.a aeeeitação. A entrega dos pre-
mios serft feita apôs a publicação da cias-
"Ifieação dns projectos no jornal official
da Prefeitura.

Directorla Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio do S. Paulo, 17 dn agosto de 1910,
303.o da fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

1IGIOS0
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CORONEL VICENTE DE OLIVEIRA
TRINDADE E MELLO

Anna Cândida de Oliveira Lima, Brasl-
lio Trindade, senhora e filhos, Ernesto
Trindade, senhora e filhos, Hereulanô
Trindade; senhora e filhos (ausentes),
Bernardino da Silveira Mello, senhora o
filhos (ausentes), Ilygino Leonel Ferrei-
ra o filhos (ausentes), Virgílio Pires do
Campos o senhora, viuva, filhos, netos e
genros, profundamente penhorados, agra-
dceem a todas us pessoas que se dignaram
acompanhal-os cm sua justa dOr, pela
morte do seu querido marido, pae, avO e
sogro

CORONEL VICENTE DE OLIVEIRA
TRINDADE E MELLO,

rogam ainda o obséquio do assistirem a
missa de sétimo dia, que será rezada pela
Intenção do mesmo extineto, no dia 22 do
corrente mez, fts 9 horas, na egreja de S.
Francisco, agradecendo mais uma vez es-
te acto de caridade e religião.

S. Paulo, 20 de agosto de 1916.

PERCEBES
Vohilo-so prçr proçn do OOCWlíln:
1 nar do |ilmroiis Sícis» 2 i mms., cleeiricos. 12

volta enm .) Inmpadiis FOliresnlonlos. — W rm-r. Mil-
peit í; (Ma. s. Pnnlo, nin dn S. Hnnto. tu _ ("ui-
xa piKlnl, T.

BB4"íiS5S« lüi-asülcãa-a
UeHsarin Iiibuiro anmninnicn .-ios seu*» trúTUp.znx rjua
tmnsfcritt o sen oftnbcleclmnnlo parn nm grtinilo
prudle no centro (In cidade, junto no Inrijo (ln Só, .1
ma do Sniiln Tlioreia, 2.', ondo continua n rocobpr
hospedes dinrios o prnslónístns do mez, liem como

> ií fornrror coiniilíl ;i domicilio 

"itic. Ilrura.ik ilr Aiitlrmlf- Ciiciicircd».
partelra diplomada peln Esc.lft do 7-linrmaoin (lo S
Ih.nlo, o*;, interna dn Mnloriiidiido destn cnpiln . At-
(çn 'o íi •nlin-Mn.lo-i a qnnlquor liorn. tíèaídcncia oconsultório: nct tlhnprnl t roiío, :,n. yeleplt:, 6.2-r>0

RATOS do porcellnna branca, dc Li-
morros, (luzia 18 > idom, rliinnrns para

oliA, porcnllana, a 14 , dúzia: serviços do
elià o café, porcellnna em côrès a 5o ; idom,
Pnyonoo,' om coros, para café, 15 peças por
Ifií; na liquidação do Bandeirante, rna Hão
João 87.

Iiiiifas Videntes
A todos os que soíírem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TA MEN TE diagnósticos da mo-
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 -- Rio de Janeiro.
Sello para a resposta.

A declaração
da Maioridade

novas
Catingueiro rórp, legitimo, sacco de 200

litros, n$000. Cabello de negro, sacco de
200 litros, 10S000; .Taraguíi, germinarão
g-irantidn, puro de cacho, sacco de 200 11-
tros, 7$000. Pedido ao antigo o afamado
fornecedor Josfi Marcelllno de Agnellos —
T.lnim Mogyrinn — Kslacõo do Tlestinga

SS [EMENTES DE CAPIM, novas, dn /rer-
minação garantida, vnndom-so: "Cntin-

pruciro Roxo" n, «950 o ".Iiira/rnÃ", do r.a-
clip, a 'C50, o kilo, onsnpcado, a dinhoiro;
Podidos a Mnnuol Eduardo Forrcira, esta-
cão do Jussara.

<&!ÊltVNJOS para ch.-i o café, terra coita
^ iu/rlczos, 4 peças iior 15 ; louça 03-
limitada para. cozinha: fôrma.s para doces o
impadas; talliorés. Tudo pelo custo o aliai-
oo do custo, na liquidação do Bandeirante,
rna do S. .Tirão, 87.

(Bi 11. Fazendeiro, é snmnrontil provnnir as
*^ moléstias que assaltam os colonos do
sna fazenda, bastando para isso oscrevor
para a caixa postal .121 — S. Paulo.

Episódio cniocionanto da historia pátria
Reimpressão de Eugênio L-gas. m exemplara•- &$oé@ —
Em fodaf, as livrarias - S. Paulo

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna para todos! O mjstcrlo pliotò-i

grapliico! Novidade .sensacional! Os mor-
tos que resuscitam!

Manliojiliotomugie 6 uma machina pri-
vilegiada da casa G. Conli e Comp., do
Rio dc Janeiro, nue faz photographiáa
tine cantam, riem, abrem e fecham a
becea e os olhos como uma pessoa em
carno e osso. Novidade estrabiliante! Bm
uma semana, com o emprego do um pe-
iltieno capital do 705000 ganham-se .....
¦130$000. A maior opportunldade para se
ganhar dinheiro! Uma criança podeiá
executar o trabalho com a máxima faciU-
dado. Manda-se amostra da pliotogra.»
phia, livre dc porte do correio, mediante
remessa do õíOOO. Com esta machina faz-»
se fortuna com rapidez.

Agonio geral para o Estado do S-i
Paulo: Vicente Innecco. — Rua S. Antot
nio, 21-A (sobrado), fi. Paulo. '

Vende-se
uma bicycleta usada e om bom estado,
preço barato, rua General Osório, n. 135.

IMwtualisnío
**" — - - -1  
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"A PROPAGANDA"
AGENCIA DE ANTNU»NTCIOS

Lima & Comp.
Rua 15 dc Novembro, 59-SoIi.

S. PAULO
Telephone, 5885

Acedíamos annuncios para todos 03 jorníies,rovlslns c Impressos tio lir.isll e lístrtin-itiro

ií »

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCÇÕES - Fundada em 1910
Approvada e fiscalituada pelo Governo ledcral •.- Carta Patente, n,

Tres Séries em vigor!
KgCOI.IlC'' :

Ha série 0, com a modesta economia mousal do 2ÍO0O, podeis linliilitar-vos no sotlclo do
11) prcmlos incnsaliiicnlo;
Nas sírios lüK.tlj o KXlltA, do premiou maiores, a contribuição mcns.il 6 ilo üfOOJ
unicamente;
Uma vez completas estas sérios, os seus associados concorrorilo a 19 prêmios mousal-
mento, mim total do lis. OI:*-*4«J900W.

Ml ITA ATT«.%CAO I
A MUTUA lUHAl» nccolts transforonclas do aooios que pertencerem a outras sociedades
isenlando-o, do pagamtnto da \ala, rt vista dos Bens títulos ja dccaltidos, o eroditando-lhes ns
inonsalldades oixo tiverem pago, que nilo escoriam a 24,

NAO Ü.'*..\E*'I'.*VD»AM :
A íiUTU.v ÍUIOAL ji distribuiu enlro os seus asaociatlos prcmlos que attiugeni n mal3
rio ','«'».*« conlwB de rélM.
A MUTUA IDKAIj jd ctlcctuoti reembolsos cujo valor total vai além (lc Oi» UO.VTOS
nu kéiiü.

Ver ii'" tirosticcíos c mnls luloraiacõetí ii SiiXo fciilrnl i
fllut» Iiibei*u Badaró, n. 53 Caixa postal, 1.234 S. £'A(JfiO

Endoreço tclographico MUTUA1DEAL Tolophono, U.740

Quorcis ficar
com os vossos
cabellos pretos
e b r 11 h a iites
sem precisar de
TINTURAS do

cabellos?
Usàe somente:

VICTOKY

Não (5 tintura
I\'ão mancha nem suja a pelle

Não contém nitrato do prata.
Kcslitue a eflr verdadeiramente
natural do cabello, sem deixar o
menor vestígio de pintura. —
Frrisco, 5$000. ^Formula Amerl-
can. Products Cliemlsts C. —
Nova York. Nas principaes pliar-
macias e drogarias e nas cnsait:
Baruel, Lcbro e Edison. S. Paulo.

1. I
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CORREIO PAULISTANO - Domingo, 20 de agosto ae Itflto
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CB-air*© » Elegante ereação
par/síenne em gabardíne fí-
na e cores modernas, lindos
botões prateados» saía fran-

, ...... zída na cintura e com boi-
.., :^fj# sos, golla e punhos com

IJãSÊr^^ ruche de finas rendas*
SY

Rs. 260$000

Canúi-Sé de palha fina, forrado com- seda e
com finas flores de seda

Rs. 35$000
*.*J '.-'.">*••' *-n-,--T*»n-i ¦¦•-^^¦¦•'¦•i HE3CJ--IJ-; )HlBM**i*rtgc*BSll*a3l '•^•'^y'-T«-1'^»3i^tfT^TT'»f?j

| Recebemos um lindo sortimento de a
« O L ii A S itfO SI ií ifi MA g !

I «¦» para senhoras e meninas H™"™1 1
tMwwia —MBgg«mMa——¦ i ii mui ii,mVx-vssrmT^imr^uiifíaBCmX*mmmWa
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(0/JjCL//(2/^/3-éò 22
^/l^a^-vvc ó'0-fi)

fffiocà cff- Corre/Sc frío do

Serras circnlitros ospociaos paru grande producçtlo-JEFFEHSON & Co
RUA LIBERO BADARO', N. 195 -- S. PAULO

F HiriA.jDllI.PHIA*. Pa., U. S. A. - IiO€OHOITAS-

de Iodas os descripçõss - ihocomotiuas particularmente para industrias.
Fazendas, semiço de madeiras, motores electricos e trucks de arrasto

Únicos representantes no Brasil: NORTON, MEGAW & CIA», LIMITADA
Rio de Janeiro •» Agencia em S. Paulo:

i, 29 - íPraca li M Ei 151 Imil 120 - Siri

ra
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BI I Illiiilljjiiiiris
Marcas «Carborundum», d e

todos os tamanhos e
ffrossuras

Grande stock
ÜION & OOIP,

CAIXA, M

HORTULANIA PAULISTA
Plantas, Flores, Bouguets, Cor-

bellles e Cotòasuva do npsAnio, r.v
Acnlm ili* ropoliçr « lorn oxnosfn "na vitri-

na umn tias niiíloro* ciiiioslilíielc*. tle» niunil
rogolal:
Musgo sempre vivo cu planta de resurrelção

Uccoraiiya — Ilyjjlyn-Tca -- Inaóctitiltlnf
Üri-fèi monto rnplilu, ntmcà morro, ràtcrrs-

siiiill<3im:i! DcsiüiIii Mn no iJlc.vpto o recen-
tcmòáti! na» illini i lilllpiilii-i.i.

Liquidado de livros
VISITE!

% /^(S'1
^ - L

;i livraria Miigalliãcs
verifiquem o bello

sortimento do livros a
proqos marcados e re-
iluziilfr».

Verdadeira liquidação* ii. i*oa sobre lotlcs
; assumptos e c.onlic-

cirhentos humiinos, pa-
ra elier entrada n gran-
elo e variado portliti.éh»
to ulllmametite adfiul-
riiln na ICnropa o nno
acalia ile» chegar pelo-»
vapores "Camões" e"Frisla'".

Ih »2li, ..r-aiíla é ívaiüGU na
RUA DA QUITANDA, N. f

ftfl GIÍD FREIO
Agencia de todas
«-> as loterias ?

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreia de Santo Anlonlo

Telephone. 4.269
S.PAULO

Livro sem CI»;VKOS A E.NCHEK
Kstfi feito de modo «iuo os srs. advo-

itailos, Bollcltodores, tahelllfles, commer-
dantes, guanla-llvros. ote., poderão -.ai-
ntilar aiialrmer escriptura.

IilVRARIA> ECONOÍnOA
ítun "iliirt'1-lial Dcode.ro u. 16

EM 9. PAULO
Precr» . . . tlfOOn -- Pulo cornclo, 6$nm

Mlnív_ãe Mogueüra
Empreiiàdo com sue*

»| cesso nas aplBte oo-
lesüas.

EseroptiilM»
Darthro».
Donluu.
Botibou».
loiUinmJiclli!» •ü»**™"
Corrlroiialc, «!«• o»**>»a"
Couurrbfcu.
Caíliinictileí.
(¦'Iinili».
Kspltiha»
Oneras tomam
Rntbllilirtf).
riofta Bruna».
Ulrtru.
Tumor»
S»rn«»
Cr;»»
HliteieiiiUjrM «o "P3*
Uancbu d» pelle,
Aíerça-a «vpbUlIlca»
UlrtRU «1» MU
riiini?res Dranco».
ilffettüi:' elo flguio
Pores ao pello.
Tümore» lio» osso»
Uiej>inrjDü> du tne
ria» do ptsceço • O*
nalmont-9, otn
todas as molo»-
ilaa provooler»*if»p do saocrv*

Encontra-JB es
todas as otomacias.
drogarias a casas po
vendem drogas.
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GRAME DEPURATIVO DO SANGOI
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Emüreza Brito & Comu.
Vasto c confortável salão, mobilado a

capricl.o e ãrcj-ido por meio dc possantes
vcntiladore*.

Espectaculos diários por sessões coiiti-
nuas, onde se exhibe o que ba de me
lhor cm films dos mais reputados fabrican-

Este cinema possuo um bom palco, pa-ri espectaculos dramáticos, ttc. c faz con-
tractis com companhias desse gênero de di-•.'crjão

Est. dc S. Paulo. "CRUZEIRO".

ESTA' CONSTIPÃDO ?
TOSSE MUITO ?

RESFRiOU-SE ?

USE A ÍOJIIP
Preço de um vidro Rs.

í
Vcntlo-se em todas ns pliiirmacias

DEPÓSITOS PIUNGIPAES :
DROGARIA PACHECO
uua tios Andr.iflits, díl - Iiio ¦

DROGARIA BARÜEL
Kua Direita, I. - S. Panlo

Laboratório Homeopathíco
Alberto Lopos & Oia,

Rua Engenho do Dontro, 2G — Rio

áí^!. i4hk .A», /«fiív jfe». 4&.4ttk.

\ RESINA li àmmi
1

Cura radiciilinonto Asthma, losue.
Coqueluche, fíronchltc. Calar-

rho chroniro. Enxaqueca
Cietln". IBygtenlcaM

Corrtfjcm os liins, Intestinos.
Constipacões fnrlsão de. ventre)

TraiiMpSra-ilôr
ilrila c curii.i Infliionzii, Cilnprs,

llicsfrlmlos ti PilSfi-iiuxH"•nt"!*:» <!«li»
Oleo útt 1'crHe» — Aiinlguslco, Mmo-
lionlu o Ilomosliitico - 1'íií pnss.ir immeiliii-

liuile-iili: i|iiale|iicrJ6r

Approvfiilos poln Dirooloriie elo Sorviço '*'."
nitnrlo tio Kítiulo tio S. :'nulo. Proiinrntloa

pliarnilicoiilicos flo II. N. lllerrenliaicli
B^MCOiitram-He em N. Paulo

«tiiM «IroêruriiiM

BARUEL & Comp.

FIGUEIREDO & Comp.
em taiupliia». em toilaM
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llui íiiryíili» iiíih pliariiiiirlii

Anilrèilo IIurrou e
Onclieu A IrmüoH
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I.U.o.ua í
Conseguirão toelas os pessoas Ue am-

l)os os sexos que desejem. Ncsla instl-
tu!e;reo so enconlrani lnscriptos senhora!., ,
senhoritas e cavalheiros de tudas aa ca-
madas sociaés e com fortuna do 5 a 500
contoc*. Actualmoiito entre outros cita-
reineis 2 meninas brasileiras, ele 10 e 21
nnnos, natnrae.i (lo Rio Orando elo Sul.
elegantes o :Ihstrultla.i, dotadas com 10»
eontos. Esta instltnifjílo tCm realizado
importantes casamentos entre os qu«c
citaremos o da sm. Belmlra "ft. Antu-
nes, como o sr. Dlonyslo d'Albuquer-
que,-*no Maranhão, o, outros muitos que
Jft estflo em rclaçfles directas. Os pre-
tendentes podem dirigir-se ft "Matrlmo-
nlal Club of Ncw-rôrk" Apartado, 398.
Mon.tcvliliío. Registando ns cartas e re-
mettenelo mal» $500 liara a fespoeta re-
gletodo.

BJUU.UUU
Com escriptorio em sua residência

ATTKXnK * CIIAMAItON-Compra o ven-
<lo moveis o iinniovúiR empréstimo» sob hypothoftás,
nccciln proeiirnnBe» pnru loinnr onnln ile protllo».
aüni tle nliiü.il-iis, prorotlcr a confortou e rocolici
alitauolK,

IVinil vontln nlnuni!. |iT(iilió9, inclusive um i'o.
nicMiore*» imlifios da Ayentdn .'niilista, nem como
diversa» fazendas, sondo imm de criar, do primeira
onii'in, no 'Irinngulo Minolio, oom caín |inrn re»i-
tlonnln, fr.rrnrlfi, quatro mil ftlqiiilre.i ile: toirns .Io
primeira qualldailc, scnilo. l.tn i (lc niailcinis do icl
o invõrríaelas o ".».4'ü lio cfimpos, nalivoa pnra ctiar,
iio n a « mil tezes, MIO rafca» iiarltlns o conto o
Innlns pnra dar cria, conto e poucos porcos, ¦! carros
com a r«'SpoollvA lioloda o grnnilos f|u6il«» do agita»)
oni (llfrerciilcs logares parn toenr energia cloclricn.

Paru mais infiirmaçBos
Travossa Particular da Travessa Muni** (lo
Pousa, n. i - - (Cnnilincy) - - SAO PAULO

Â Experiência No
Espelho

Um espelho bonito mostra qualquer
nocloa, macula ou arranhadura. Só
existe um limpador que limpe suffi-
cientemente bem para ser usado em
espelhos—este é o Bon Ami. E'
um sabão mineral muito molle de um
effeito igual ao de uma pomada de
limpar metaes. Applica-se uma es-
cuma rara de Bon Ami sobre o
espelho, deixa-se seccar e limpa-se.
Isto não arranhara o vidro. Não é
oleoso. Não deixa nenhumas nodoas,
porque sahe secco ao ser limpo.
G Bon Ami é o único do seu gênero.
E1 especial para limpar espelhos,
janellas, metaes e esmaltes.
Não é destinado a limpezas violentas,
porém 8e destina simplesmente a
limpar e polir superfícies lisas, deli-
cadas demais para serem limpas com
sabões fortes.

"Não Tem Rival"
A venda em toda a parte.
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RÁPIDO E MAGNÍFICO RESULTADO
O sr. Manuel Cândido da Silva, residente no município de D. Pednto, onde possue imporfinte estabelecimento de criação, e onde é

muito conceituado e conhecido, assim se exprime ?obre as maravilhosas propriedades, curativas do PEITORAL DE ANGICO PiiLOTENSE,
peitoral esse que sempre tem em sua cnsa:

"Attesto que se usa constantemente em minha casa, com geral aproveitamento, nas constipacões, bronchites e doenças idênticas, o PEI-
TORAL DE ANGICO PELOTENSE, formula do distineto pharmaceutico sr. dr. Domingos da Silva Pinto, c preparado na acreditada drogaria

¦do sr. Eduardo Cândido Sequeira, de Pelotas, obtendo-se rápido e magnífico resultado. Como tributo de gratidão, aviso aos que soffrem^ e que
muitas vezes não encontram especifico tão poderoso, como o PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, firmo espontaneamente o presente,
por ser verdade.

D. Pedrito, i de junho de IQIS- — Manuel Cândido da Silva."
AO COMPRAR. FAZER QUESTÃO QUE SETA O PELOTENSE, POTS HA OUTROS XAROPES DE ANGICO.

HIUD&SJBOmOM

THEATRO S. J08E
lilmpre*!»» Jowó liòurélro

Tmiriiv"!', iirllsticii FÁTIMA "illlUS

HOJE — ÍDouiíhko, 20 dc «sosto — HOJE
2 — Grandiosos «Mpcetnculos — 2

iMATtNI'3'E, íík'2 horas o 1|3
aOIRE'E, fts 8 3*4

ProRTuniiiin dit iniitiiiÉo — Murcha Fa-
tinia — Unia aventura om Floronfia.

Estrondoso grande êxito mundial de
FÁTIMA 3VIIRIS.

A preciosa opereta em 2 netos e 4 qua-
dros — VIUVA AIilíGRIi.

1'iirls-Coiicert com jogos de prostldigl-
títQilO.

ProgrniiíJiia «Ia noite —• Primeira parte
Grandiosa, novidade — IN BARBA

AWAUTOItli, ossia La li-asformazionc
delia donu. — A comedia om 1 neto, OS
APUROS DB IiISETTA, 42 transforma-
t;0es ein 20 minutos. Máxima celeridade.

O NOVO FIGARO, preciosa revlBta co-
mlca om um neto. — O ESPBjTJHÒ QUE-
BUADO, soherzo cômico desempenhado
por FÁTIMA MIRIS om companhia do
um artista.
Proços das localidades: Frisas, 25$; ca-
marotos, 20$; cadeiras, 5$; amphitheatro,
3$; balc3os, 2$; galeriaa numeradas,

1$600: geraes, 1$000
Bilhetes fl venda desde fls 10 horas no

theatro.

Theatro APOLLllCASSNO ANTARCTICA SHs Theatro
líuii li>. José.Be Barros, n. 8

— BMPRE*SA PASGirOAI, SKCRETO —
¦c», .,-,,-, -,i -..— ,,,—." ¦ ¦¦—¦

Grande Compngnln (litilcltnlo dl l>ro!jn e
Musica "(ÜITA' DT NAPOM"

Dirottore proprietário: Cario Niinzlnta
HOJE — Domingo, 20 — HOJE3

A's íí o meia
Grandiosa MATINÊ'!!!, com o "empola-

vòro" dramático em 2 actos, do notave!
poeta Ernesto Murolo, novdladc do thea-
tro dialetal — Grandioso búocosso

:-: Adtlio mia Bella Napoli :-:
Sogulrá un»

Grandioso acto do variedades, puramente
fniiiiliiii"

A's 8 8|4 da uolte
O "capoliivoro" em 2 actos, de Salvador

do Giacomornmn mu
Seguir-se-íl a brilhantíssima comedia

em 1 aoto:
•OtE MOGIjIE GEIiOSE

Grandioso acto do variedades, pura-
mente familiar.

Os blllietes A venda no CaíÉ Guarany,
das 10 ás 17 horas, e depois na bilheteria
do theatro.

Empresa: SOUTH AMERIC0N TOUR

•Orando Companhia Btalâana de @iser@fas, organl-
zada e dirigida peio Gav. ETTORE VITALE.

Dc. que fazem ])arte os distlnctos artistas: ítalo Bertini, Pina Gioana,
Ginlieta Costi c Maria Luiza Gioana

I ^p^ E S T fl E. Â "°w |

Cpinpãnhla ( iiieiniiln;»,inplilcn Brasileira

IIOJ.'"! HOJE

¦ *
m
¦

QUARTA-FEIRA, 23 de agosto de 191H, com uma das
ünèllioires peças de seu escolhido c variado repertório

ORCHESTRA DE 30 PROFESSORES
No Cafó União (rua dc São Bento), acha-so aberta uma assignatura para

15 rócitas da Companhia Vitale, comppçaa novas c em primeira representação.

PREÇOS DE ASSIGNATURA - Emas c camarotes, 375$; Fauteils, 60$.
PREÇOS AVULSOS - Friüas e camarotes, 30$; Fauteils, 5$; cadeiras, 3$;

galerias, 1$000. '—'¦ —

Domingo, 20 de agosto de 1910
A's 14 lioras

Brilhante matinêo chie — Um pro-
gramma escolhido do «ciuel fa?, parte «*
film

INVEJA DA GliORIA

Protagonista a seduetora artista ITA»
LIA MANZINI —• 8 actos duplos.
Em soIrCe popular — Programma n, 611

O SUBORNO
5.a e Ca séries — 4 actos duplos.
Continuação deste soberbo o grandioso

drama de aventuras, que tanto súccesso
tem alcançado.

UM DIA CHEIO
Scena cômica excêntrica da fabrica

"I.-KO"

CURIOSIDADES DE INSECTOS
Interessante fllm natural.
AMANHA — O grando fllm de aven-

tu ras
- IiAGRIMAS E DIASIANTE''

ou
O OOMiAR MALDITO

8 longos actos

THEATRO MUNICIPAL
«'om^MMii»»»»*'!-»» WAIiTEiE JUOCCnft

Sob a fiscalização ila exma. commlssão dlrectora üo Theatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mt?. LÜCIEfi GUITHV
!SO «.ic «líOfíío

:ís 2ü,d5 hows ™
8,si ii'-.:f,'íH ile itMMâgiiitiii!:'» =

üi -

Dramo ou i actos, cn vors, do Mr.cEdmond KÒSTAND, do rAeadomio FrançaiBe
Mr. Lucien GUITRY jouera Ie role tle FLAMBBittj

Os bilhetes acnam-sB a venda no Galé Guarany das 10 ás 17 lioras e tiepõls na bilheteria do llieatro
Na Secrotaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para- a Companhia Lyrica Italiana, das 15 ás 17 horas -.
Amanhã, 21 do agosto — Dospcdidu da companhia — Festa artística de Mr.
LUC1HJH OUÍTIÍY, com a peça om i actos, do Mr. Paul Bourgot, L'miIGItE'

CASINO ANTABCTICA
COMPAMHIA VITALE

Estreará na próxima semana
a Grande Companhia Italiana de Operetas, organizada e diri-
gicfc pelo CAV. ETTORE VITALE, que no Rio de Janeiro

tem alcançado o mais ruidoso súccesso
A COMPANHIA VITALE, cujo elenco já publicámos e que se com-
põe dos mais escolhidos elementos no gênero opereta, contándo-se
entre elles¦ o querido CÔMICO BEÜTIWI e a Pl-tIMÀ DONNA

realizará a sua estréa com a conhecida opereta

usino k
Empresa South American Tour

SBOftílíiiííA-ffEIStA

21 de agosto de 1916
UMA ÚNICA CONFERÊNCIA

Polo ominonto orador o literato belganm mm

FrontãoBoa Vista
RUA DA BOA VISTA, N. 48

em que BERTINI tem uma das suas melhores creações
No Café União, continua aberta uma assignatura para 15 recitas
com Ut peças em primeira representação, estando já assignadas

varias Frisas e Camarotes e muitas Cadeiras.

"CE- QUE J'AI VU QUAND
LES ALLEMANDS S0NT

ENTRE'S
DANS BRUXELLES"

Preços - Frizas e camarotes com 4
ent., 30$; cadeiras dist,, 5$; cadei-
ras, 3$; galerias, 1$000,

Bilhetes ã vonda no Gaíé União (ruaSão Bento) das 10 ás 17 noras

HOJE';- DOMINGO - HOJE
A'S 13 HORAS EM PONTO

Grande funeção sportiva
Em que serão disputadas qulnlelas simples e duplas e uma brilhante

Quiniela de honra a 8 pontos
a****'80QmmmiV

s cnuasasaja^aACSA | © s yillabona
LI NO | S POTONIVO
1—>8aii

]%ovo quaiti'o de petotarls
Weérica iltuminação Boutes dupla» l

Entrada franca
Resen/amio-86 o direito a Directoria de vedar a entrada

a auem iulgar conveniente
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Asilima,
E(<Hi(|iii<lã»»»,

ISroiicBiitc.,
fníhiciiza, etc.

Curam-se com o

DE OLIVEIRA JUNIOR

ggs«g«gaKg3aBHB
TOSSE IlflPRRTBNIÜIVTK

O exmo. sr. coronel José IBo-
bhíií^os Mendes curou-se

de tosse impertinente e a?»or-
rechla com o

Xarope de Grindelia
DE OLIVEIRA JUNIOR

n WAO POMA OOISMi-ft
(SE Cur

A exHBíB. sra. fl. Afina MHIas,
parteira fle |BrÍBBBeira clwsse,

enrou-se com o
Xarope m iw

DE OLIVEIRA JUNIOR
i-WEiiKmiwmmmmm

mi iiiiiBi m, iwi^wmw»-*''^^
ASTMMAlffA lí AWWOÃ

A exB»a sra., d. Sâr«Ii Ciiar"
l»y, fie Aft-CBí, França, (Hizquc»)
soffreííslo Bia il annos, curou-

se eom o

DE OLIVEIRA JUNIOR

it-

LL
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Para manter o gwlu cm boa saúde, dai; ao mesmo ífarclo
puro == 0 farelo clp trigo, quando é puro,'' i- um
optimo alimento, nutritivo, refrescanle e tamliem 6 mais
eCOBBOBllScO -=- 0 seu preço ó o iíísíEs IlUB-ato de

—— qualquer outra forrageni -—:

ÍSS5S íáSH©IiEH® SAiT8STl„
líA B&HG í§. BEMTÒ, 61-A -'- ®- PAHJli-0

1'V-w.rto mdeamente FARBíiiO 6»IUKO

1 COGNAC "BERTRAND" }
O MAIS PREFERIDO g

^ iáfí crt/c ty»rí* sócias est meus onlimust ©
COGAACJ ®

Únicos agentes: ®

è ÍF- S. Hampshire 4c C©B? Ltd. 1
© A' venda em todas as melhores casas, bars e confeitarias i

fmWt&>$$ÊÊMÈx!iWÈlÊ '^^Wm « ¦ In
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A
Minha
Mensagem
Pessoal de
Esperança

Ku quero ser conhecido por
Iodo o liomcn e mulher no mun-
ilo que (ullc o portuguez qtio ostãn
íinthicendo. Ku quero que me eon-
licçam como um bcmfelotor e homen
honrada—quem eu sou—o quo sou—o
quo tenho feito no imsimdu c o tra-
balho nobre íi qu« rae dedico na ne-
ttmlklnile. Pu!n minha photogrnphln
poder Ao ver que tenho praticado n
medecina durante muitos annos. Oa
meus cabcllon tornaram-so brancos
como a neve durante oa muitos annoa
de estudo, Invo&ttgoçõea o ejcperíendnp,
Knludci minuciosamente c analysel to-
dns aquella» doenças velhas, crônicos,
tuò diflícéis do tratar com exito, c
sobre as quac.-í os nicdtcoa geralmente
conhecem tão pouco. Eu quero quo
todo o homem e mulher que soíTro so
dirija a mim, Ku lhes darei verdade!¦>
roa conselhos, Deixe-me ser seu ami-
ro e beinfcitor. Pesoa o IJvro Grátis
que oíteraço «cora « leia n Minha Men-
sagem dc Esperança.

•jâ^Êbsz^-**^

Impureza, de Sangue, Barbulhas, Doenças ila Pel,
Gonorrhea, Debilidade Cerebral, Debilidade Nervosa,
Impotência, Espermatorrhea-, Apertos de Uretra,
Doenças dos Rins e da Bexida c todas as outras dos
Órgãos Genito-ürinarios dc que os homens padecem
tão freqüentemente, podem ser tratadas com muito
bom exito na solidão de sua própria casa c por
pequeno custo.

Tambcin desejamos dnr-llio a conhecer o nosso motlioilo
ilo tratamento om casa, do paüosimontos taes como aa
Doenças Orouicas do Estômago o do Fígado, Ataques Billosos,
Prisão do Ventre, Homorroldas, Eheumatlsmo, Oatarro, Asma.,
Desordens das funcijÕos do Coração, o outras floonças semel-
bantes.

Enviamos Grátis um Valioso
Livro de 96-Paginas.

Fassa hojo mesmo um pedido para um exemplar d'esto
livro grátis. Conta todos os factos eu linguagem clara o sim- P

pies. É um compêndio do con.i3cimcntos, o contem exacta-

mento todas as informai-flcs o conselhos que todo o homem
o mulher dovo sabor o seguir—sendo do grande valor espe»
cialmonte para aquelles quo contemplam casamento. He

deseja salior como recuperar sua saúde d'outrora, força o

vigor dovo pedir immodiataniento um d'estes Livros Gratla
e ficar conhecendo os factos sohro tac3 maios. Nao nos
mando dinheiro somento o seu nome e endereço escripto

claramcnto no Coupon para o Livro Grátis abaixo impresso.
Não continue gastando o seu dinheiro cm remédios -íue do

nada lho valem leia esta Valiosa Guia da Saúde o aproveite os seus conse-

lhos oportunos o informações. Por meio d'ella ficará sabendo a causa dc

seus soffiimcntos o como seus males podem ser dominados.

Coupoa para o Livro Grátis
Escreva o seu nome completo o endereço no coupon o mande-o a nos

hojo mesmo. Tenha o cuidado do por as èstampillías necessárias para que
a carta cheguo as nossos mãos sem perda do tempo.

DK. J. RUSSELL PEICE 00.,
«oom A 600, 9 So. Clinton St., Cor. Madlson St., Chicago, 111.

Exmos. Snrsr—Tenham a bondado dfl mo enviar absolutamente Grátis, *i

Porto Pago, um exemplar do vosso Valioso Livro Medico.

tÉMBMIMBII»
fEilll!

7 /
"Wni-K"-"»

NOME

RUA E NO.

orna ESTADO.

PERFEITOS
TRES ESTREMES

.• ; A3 venda em todas as ckarularlãs : :

,„*m&mêb/mmmmmálWAm1~mmlll.'l^m^l^

FABRICA «1© BILHARES 54
fsgí

IIEKJIIQIIS' ESBEPA
ílmlolos novos c c.iiir'clio-03 — Conslruccílo csmcmila — J*rci;o!i som compe. ^Icnrin — Aoooltam-só ciiconunrnilas pnru o interior — Vcmln iln olileclos piirii t>

l Rua Brigadeiro Tobias, 77 &Icncin — Aoooltam-so ciiconunrnilas p.
biümros — Conceitos — liicculn-s
Imln classo ilo trnb.i!lio.i do torncuria

iii^BÍB«5i II EI
MISTURA FERRÜGINOSÃ 8LYCEBINADÃ

Preparado pelo phafmacgujieq ER8CH ALBERT (jAUSS

Medicamento composto das raízes de plantas medicinaes, ARRHENAL, FERRO e GLYCEílii.A
Infnlliuol hora O Oliro ria Anemia, Cliloroso, Flores brancas,-Snsponsito
iIIIClI!17tr! |)dí(l A Ulllíl Ud rrfagulariaa.de da mbnstrunijfio, Colicas uio-
rinas, líemorrlia^ias utorinas, Dyspopsia, Fastio, Ehfrnquoõiinontò pulmonar,

Maleitas, Purgaçpos c zunidos ilos ouvidos, Nonrasllionia, ele.
Tônico -'«'cííiiii-iliíjit-idí. i-. (Ic[>iiB'»tivo m-m fívjil i>mrn lio-

 nti-n». mulheres c crianivaM ™.-»-™»-i 
Mb Mb ares mbe pes soas cmÃÊBÀs

p—— mw———ti

Eiitoiilia-so cni Iodas ns 'ucas 
pliarmaiias c drogarias de S. PAULO, S1ST03 c no 1110 DE JÂtiEIRU

Srs. 3. RODRIGUES 8 GOítlP. - Rua Gonçalues Dlds, 59
Fabrica e laboratório: S. BWQtVM

Largo «Ia Matriz, 10 - SR. dc S. Paulo
Modiãnlo a remessa do !2$000, onviam-so tres frascos para qualquer ponto
do por estrada do Ferro, nos listados do Kio, Minas o !*. Paulo, livro dc mnis de

sorvi-
despesas

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço liem legível, receber*

pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
jiKINDE, um livro, onde se encontra explicada dctalHadãmente a maneira de conií-
fçuir pelo hypno-niagnctisnío a Saúde, a üiqueza c a felicidade.

Esle utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros as mais ciironicas enfermidades, o vicio da embriague.-:, etc. etc.

indica como oltcr o bem-estar cm casa. co.v.o impor a vontade a oulrem, come-
inspirar o amor.

Os pães de familia. os còmmerciánteSi os empregados, os Jormados, rV, militare».
os sacerdotes. etitfítn'í todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, cticontrar3c
o que mais lhes; interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de um sello para c
porte do precioso livro, ao represcntanle, sr. dr. Marx Dorisi rua Paijlfhb FcrnandcJ.
n. 20 — Botttfégo. Rio de Janeiro, e recebercis o nosso brinde graluilo.

NOME

.'T-SIDEXCÍA

Ha "OmW&WMlA GORTUKE DE WIOTOTAYA
" precisa-se de ©$®Tí%TÍm paira ©s tra>báU&õs de Tifamm
ques e maeMa&as. 0fíere©im<@mtos por ca^ta á €r<wtei
sièiM rn» 1HB ¦ Iswffmígmam - &ip toamde éo

que ©lasse àe tralballaos sàHò fazer ou em
mt

.... .JAÍ..-U-.
¦¦-•V*».'••».¦.- ¦ :
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op-harmaceuiaco ^.
(Propriedade de José Ce.siir .tSaíéos -St -Uor-ap.)

Keraedio rigorosamento dosaiío, de effeitos seguros para toda? as enfermi-
dades da vista, usado ba mais de 25 auuos com resultados nunca obtidos

p0r nenbum outro medicamento ——— ——-
A- venda cm todas as plistriuaeías da cidado c dos Estados

Deposito permanente om todas as drogarias dn capital e nos agentes exclusivos
GRANADO *& COIV-IX3'. - Rio íl© Janeiro

*4.e*A+-

CHAMAMOS

fl QüiQfflmenÍQÇQo naíura!
('• ;i liasi; essoneia! para o

hom t. tllVit <I«'W«-J1Í«ÜVÍ»U»'!»Í-I.
da criilnça.

Si :i scnliora nã«i <<>sn EcKr ou sio
leile è ÍVtlVH. IISI! o

"MjAmÍTml'Ê<'EmmO.,
preciosa íloscobòii i tia pliarmacoulica

.Í.IUEUSI» N<rtHJlsÍO ESl'I»f!,'.tIM<»"O T/ttctlféro, ó o unico e infallivc!
GÜRADOi; DO r.KiTE, oslimuia, iiugmonta
o fortaloi-o consideravclmcnto a SBcrôijilÒ
das gliindulns mauimarias.

íi' um poilcroNO Iuríii;ci'.n(R
muito útil tambom durante a GRAVIDEZ,
depois do PAUTO, contra o racliitismo das
crianças, ele.

Analysado o approvado pela exma. Di-
rectoria, do SERVIÇO SANITÁRIO DO ES-
TADO DK S. PAU10.

Fabricantes Pliarmacculicos
Francisco Alarlo Bergamo e Joanna Síamato Befyàüiq

Deposito ücrnl: PliarniaiiaIleiír.imo-Ií.Coiu. Purtido,lll-S. Paiilo-tailra-sc naspriutipac* drogarias opliarmaciat"...;"" 
¦»-—== 

" 
S. Paulo - Telephone n. 1108 —

Troço do 1 vidro . . . 5.J50O froto mais 1$000
Preço do 6 vidros . . . 80?0ÜO freto mnis 4-J00O

K2VVIAÍS O I» 11 Ml UIO K A IIHI-ORVAVCIA

StMSíMSSSiíãSí^mVmSl
•A-mmmãim

a attencão dos interessados para oí seguintes artigos de nossa fabricação
c importação. A lavoura cafeeira encontra cm nossa casa tudo o que c

preciso cm unia fazenda bem montada. Os estabelecimentos industriaes, egualniciilc, podem prover-se do

que lhes é mister, cni nossos armazéns c officinas:

„ Machina "AMARAL" de beneficiar café; catador de pedras combinado
;> • com csbrugailor "PROGREDIOR", peç-a auxiliar dc muito valor; Cias-

sificador "S. PAULO", destinado ao rebeneficio c selccção dc typos dc café; Carrinho "IDEAL", uma ma-
ravilha para o movimento dc c.ifé nos terreiros; Moinhos para fubá; Serras para madeiras, dc todos os typos;
Catadores dc pedras singelos; 3icas de jogo; Bombas "PARAHYBA" e "TIETÊ", 

já muito acreditadas;
Rodas hydraulicas; DesintegraJor "CICLONE", para milho; Fornaihas dc differentcs typos; Machados
mechanicos; Rodeiros para vagpnctes c todo e qualquer serviço de fundição, mechanica, serraria, carpinta-
ria, etc.

i-ramBmrflBO-fraiifoflBáT» Arados dc todos os typos; Machinas agrícolas cm geral; Apparelhos dc
¦ aH|BOF&'ÍIwrCt.iU? transmissões, como: eixos, manca.es', polias, etc. Bombas c arietes dos
melhores fabricantes; Carros pretos c galvanizados; Chapas diversas; Ferramentas para machinistas c íèrrarias;
Encerados; Forjas; Lubrificantes; Motores dc todos os 'typos; Macacos e giiinchos; Moinhos de vento;
Machinas para canna; Serras e machinas para madeira em geral; Telhas dc zinco; Turbinas; Tintas e vérni-;
zes; Trilhos Decauville; Tecidos dc arame; Ferramentas para todos os misteres,, etc.

Preços, catálogos c informações a pedido. /

JSJPm
S"* í*",!.

A liíVBABIA MAGALHÃES estfi IíqiiI-
(laiiüo lm!» o sim GRANDE STOCK ile
lyj)au, vlnhcus, n provir* ItlriUI./.IUOS,
i rtvlajiili) catalogou it qneni iih solicitar, O
(.•iu A venda ns scRUlntca nmelilnns auu-
das:
1 MACHlí/A iiura ImprcsEão,

;i pcilnl, IG pur tO . . UOOSOOO
1 MÃt.-inríA parii Impressão,

D mão, lia 1|2 por 32 1|2 350$000
1 MACHINA |):.i'a còViaí pri-

pil. com volante, 71 por l(i Ü20QIW00
. . . -I.IOÍ.WO

. . . r>oo*<)<m
. . 35S00O

1 "l.tACiliNA 
p::;'i'. i-oshiràV eom nu:i"""» ii<-;í-"l

1 JiSAC3il.%"A !.-'.•.':•. costurar cón. iirmnc. volante : . . .
1 MAGHIWA iscvit cirelurar coni ahime, !".»ii
1 MACü-MA -!uki uimieriu' livrou cru branco, pcdal .
i SJAflHMA itava j*:»:;t:*v. 2 eylluUrija
1 IC.WWli:: i»?a (Uclcro), para lm S^? nioniiRrenit-jos cm

impei, cartar., etc. nconipisnliaíla i!" Ví::) ntonograminoa
om not) (só estes valem t:G(!U8)i por

I PílEJiK.-*. bihnunl, Co mailclrn •- • • • •
t 1'UKXSA Erándo rnrmaio, 4 «'«htmnas
QltAKDE SOIlTiMENTO DE IJÍPOS. CLTOKnüfS. TV!'OS !>!•: .MADEITtA,
iliic cslaiho-í Íb\ukli-n0.o [>or Til* NKí">"*'*-r""'". f-o nc.-.- !o nu

liWÃ EDA ÍBITlB-l-ATirf^Ai W. S
™r?*r^:-pmmmm.

!)on$(ioii
i;000»000

1 .OOOSOW)
809000

l :0ü0$(!(in

£,2E^S3^'S'2^^•^I.¦^.2S,™.¦^ rsD.

\Wtw mMtMMBM @ w s
Ku Anicricii, ou manual pratico do criador, do ccv.idor 8

do estiifliòso per F. D. OOBURN seciclilrio (Ia Repartição da
Agricultura dn listado dc Kansas (U. S. A.) com estampas e
imui ctirfü anatômica dú porco Iraituzido c imhõtado por Sal-
vafh.r dc Mcüdonçu, uni grande volume dc .000 paginaáj B.S0OO,
(iiieadeinado 12S0G0. J, Htcrling Horton, assim se manifesta
sobre o porco — MO FORCO AMERICANO po.ssuimoa
uínii machina automática combinada para reduzir o volume do
milho e yalòrisal-o! K liinilicm tuna casa dc moeda e o mi-
lho coniinuin da nossa forni, e o metal que elle tionsíorma
cm dollars de ouro.

A' venda na üAvrarèa Magalhães
¦ . .-» — BStf'.<i CS.4- ©'BÍWÀMíIIA — -t

Çm*\&&^C^t±&frt±l£&&t\Çl%a^

VENDEM-SE FIADO
t.iisns e terrenos nn VHIa Jln/.zei, slla

a 20 minutos ile tramway ilo Mercado,
lüissngctn í?2(!() rs., junto ii Eslnçíío ile Tu-
1'iii'iiv.v, pouco além ilo alto ile SuiifAn-
nn, LOGAR IDEAI;, omlc so póilo murar
n trabalhar nn cidade. Casas dc 2 eom-
unidos grandes c coulnlm, mim terreno ile
10.X-10, pnru serem pnsns cm prestações ilo
403000 mensnes, o casaa dc :> conunodoa
o co-tiiiliti paru 45$000 mcilsiieSj cm cujos
|in("nmcnlos já hc aelia incluída a amor-
lixarão do casa, terreno c juriiH. Terrenos
em IhIch do lüxto c para maior metragem
a 2(l(l!3, 2.10$, ÜUOS, !>2<lí!, 400$, 4803 o
-leu.-, imgttvols om prestações mensaes ilo
4^300, r,í(2()0, 5S800j 0$000, 7S70O, 85200
o 09200,

Traía-se epni ifciiirlquç Mu/;/.ci, do 1. ús 3 du tarde. Travessa da Só
n. 1, cartório, Télcplióiio, 3401. Pofiun prospéctos; cuvlam-sc gratul-
taineíiíc. Terrenos livres, cxliilicm-so documeiilos dc- proprlcilndo ilo
ijiinsi 100 iieniis.

éWãr^$^A^^
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SKCÇAO PAÜIíISTA;
Cítrros apXopriádos c aeolchoados para o transporte de moveis Iinos
Pessoal habilitado para armar c desarmar moveis.
Transportes e despesas de bagagens e cncommendas dc domicilio

para as estradas de ferro o a bordo dos vapores nacionaes c cxlrangciroa
cm Santos c vice-versa.

Serviço de mensageiros
Entrega dc recados, mensagens e pequenos volumes a dumicilios.-

Todo o serviço é garantido = Preços módicos
RUA ALVARES PENTEADO, 38-A e 38-B

S. PAULO M*W CAIXA, 453
Telephone, basla - pedir Mcnsageirol :-• Endereço Iclcgraphico- MENSAGí

è
Puro ilo MíiFiiliDQ tíl I lá \ í\ Sll r»A iuillll llll 1¥1U1 Uliuu. f

m) fj
é% ams mm-r-iwmm ***** fâKffifflmwsEKSBa:-1 9

(Ti 1 ' •

nu

MaÉs Barros"
Escriptorio: Rua da Boa Vista n. 46
icinas : Rua Lopes de Oliveira n. 2

IS. PAULO
Endereço Telegraphíco ^PROGREDIOR^ --Gaisa Postal, 6 - Tslesslsone, 1180.
8ÊÍ0IÍ V et; OlüEiJ («nina o63 bmiúhjú-;zü\wííi §?# •

Aírlrmntlvairicnlo ostá dssirobcrta a cura cia Lepra, tloa
0 tumores que existem, o quo atfllgcni tanto a humanida-
flo, a quo nos tomos referida das lmmeftsas curas opera-
das, com o opulento o vertiginoso "K.v-traeto do,Jttmlniassu'"

E quem soffre destas terríveis moléstias, e suas conse-
quenetas, não deixará do so utilizar do portentoso "Extra-
cto de Jambuassu".

"Demorel-mo em fazor esta publicidade, em relação íl
enorme procura do referido "Extracto dc Jambuassu"'. que
pouco tive descanso para satisfazer as cncommendas, ro-
lativamcnle ás curas rcali2.1das do todos os pontos, e as
ciuo estão cm via de realizar-se, conforme apreciarão os in-
teressados: curas Importantíssimas:

"Communico-vos o seguinte, quo poço a gentileza do
responder-me. Logo cumplotam 0 mezes que mlnha filha
est:". em uso do vosso afamado "Extracto de Jambuassu"'.
E tom o desejo dc comer fruetas; desejo quo V. Exa. indi-
que-me as fruetas que podo usar. E, mais alguns mezes, a
família communiear-vos-ha que a cura será realizada."
Outras consultas: "Junto a esta, vai mais a Importância
(Vuma caixa, quo completa 3 caixas, e acho que não
precisarei da. S.n. Antes que sobrem alguns vidros, do que
faltar." — Em tratamento temos de todas as classes: me-
dicos, pliarmacculicos, etc, com resultados satisfactorios,
conformo aa cartas que temos nas mãos, e deixando de pu-
blioal-as. Mais ainda outra carta: ""onerando Dr. V. Exa.
disse em suas cartas que, depois de curado, d conveniente
guardar a dieta alguns mezes, depois da cura, para deixar
fortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes quo se acha
restabolecido. Pergunta-vos .«a pOde abandonar a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamos resposta".

Centenares do cartas assim nestes termos. A oura sen-
do certa, 6 inevitável, não Interrompendo o tratamento,
desde o principio atô o fim da cura. Para aoabar de con-
firmar a efficacla do "Extracto de Jambuassu'", faltaria
aquelle que reconhecemos non so Dous. Uma caixa com 24 vi-
dros custa 120-fOOO. Os pedidos não podem ser maiores, sim
menores.

IVÜA »A LIBERDADE. N. 73

para onde os pedidos e consultas devem ser eneflerecados
S. Paulo. Agosto, 2. de 1916.

O autor, A. DTJRAND
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CORREIO PAULiSTAMO - ©omiitgo, 20 de agosto de 1916
ãBesg-cr.-eaMiJjJBt-MiTaBgs*!
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ft^rrm,

*— &mCO&NAC .
CasaFunAni L.,,
mBasswmswmimammmBtm

avicultura do dr. Fcliin
ÉC Moraes

CAMDIOGEMOL

- Rua das Palmeiras, 59
TELEPHONE N, t.%

tjOANTIDADIC, QUALIDADE E A CO

TENTO DO COMPRADOR

*%8&L

' "¦•"^^íHsí&.-Ê á""

A qualidade o.stft. provada pelns 03 prs*
mios na ExposlçSo Estadual de 1913, vo*i
ccndo nas raças apresntadas. No ltio, firn
101G, 24 primeiros, 4 segundos o 0 tor-
celroa, competindo com aves importadas
e vencendo naa raças de utilidade e popu-
lares para carne e ovos.

PREMIOS EM 1916, EM S. PAULO

P. Rocli enrijó — Gallos 1.0, 2.o o 3.0;
Frangos l.o e 3.o, Casal l.o, 2.o e 3n
Ternos l.o, 2.o o 3.o; 2.o o 3.o Quina Li-
nha do ninclios; Linha do fomeaa l.o Ca-
80.1 e l.o Terno, l.a Quina.

P. liocic Pinicado Riscado — Todos os
prêmios.

P. Ròck Perdi/, — l.o Terno; P. IlnrK
Branco, l.o, 2.o e 3.o Oallos; 2.a e 3 a
Gallinhas; Frangos l.o. 2.o e S.o; Cas*.il
2.0 e 3.o; Ternos l.o e 3.o; Quinas l.a
8 2.a. Orp. Amorcllos, Oallos l.o o Cam-
peito Grando Prêmio Dr. Washington
Luis e 3.0 Gnllo; Gallinhas l.n, 2.a e 3.a;
Frangas l.a e 2.a: Frangos l.o e 2.o;
Ternos 2.o e 2.o; Quina l.a e 3.a. Orp
Branco, Quilos l.o. 2.o o 3.o; Gallinhui
l.a, 2.a o 3.a; Frangos l.o, 2.o o 3.o;
Frangas l.a, 2.a e 3.a: Casal l.o, 2.o i*
B.o; Ternos l.o o 3.o; Quinas l.a, 2.a c
B.a. Orp. Prçlo; Gallos l.o; Gallinhas l.a
Casal l.o. Quina l.o. Mlnorcns Prctns,
Gallos l.o. 2.0 o 3.o; Gallinhas l.a, 2.n
d 3.a; Frangos l.o. 2.o o 3.o. Casal l.o;
Terno l.o; Quina l.a; Andaluzà l.a gaill-
nha. Wyandotlc Branco, l.o Gallo; l.a
Galllnha; l.o Casal e l.o Terno o l.n
Quina. Wyandottc Cohinihln, l.o Gallo;
l.a Oallinha; l.o Casa! e l.o Terno e l.a
Quina. W.ynndottc Perdiz, l.o e 2.o Gal-
Io; l.a Oallinha e l.o Terno. Polacas pra-
tendas, l.o e 2.o Ternos. Humbiirgiicj
Pi-ntendo Riscado, l.o Gallo e l.a Galll-
nhas. Euiijiblirgiiczes Dourados Riscado*-,
l.o Gallo o l.a Oallinha. nnmlmr**;iie'
ITalcndo, 2.o Gallo o 2.n Quina. Los.
Amarello, Todos os prêmios. Loir. Perdiz.
i.o Gallo; l.a Oallinha; 2.o Casal; 3.o
(Terno e 3.a Quina. Tasg. Branco, l.o e 2.o
Gallos; l.a, 2.a o 3.a Oalllnhas; l.o, 2o.
t S.o Franuos; l.a, 2.a e 3.a Frangas-
l.o, 2.0 e 3.o Casal; l.o o 2.o Terno; l.a.
l.a e 8.a Quina. Marrocos, l.o Terno.

PRElMlOís KM 191(1, NO RIO
1*. Rdck carijós, l.o, 2.o o 3.o Gallos,

l.a e 3.a Gallinhas; l.o. 2.o e 3.o Fran:
gas; 2.o Frango, l.o Terno; l.n, 2.a o
8.a Qnlnas Linha de Machos; l.o Terno
8 l.a Quina Linha do Fêmeas. P. Rocie
Perdiz, l.o Terno. 1». Hock Praicndo Ris-
rado, l.o Gallo o l.o e 2.o Terno. I'.
ttock Branco, 1.0 o 3.o Frangos; 2.0 Ter-
no, l.n, 2.a e S.a Quinas. Orp. Amarellos.
l.o Gallo, l.o e 2.o Terno; l.a Franga
l.a. 2.n e 3.a Quinas; l.o e 2.o Frangos
Orp. Preto, 2.0 Gallo. 3.0 Frango e l.a
Quina. Orp. IJrmicoj 2.o Terno; l.o. 2.o
e 3.o Frango; i.a o 2.a Franga; 2.a Gal-
linha; l.a o 2.a Qulnn. Mlnorcns Prctns.
l.o e 3.0 Ternos;; l.a Galllnha: l.o, 2.o
o 3.0 Frangos; l.a e 2.a Frangas o l.a
Quina; l.o, 2.o e 3.0 Gallos. Polacas Pra-
tendas, l.o e 2.o Terno. Hiimtiurgiioz
Prateado, 1.6 Gallo e 2.a Galllnha e l.a
Quina. Hambiii-giuM Prateado Riscado,
l.o Gallo e l.n Oallinha. HnmburgíiM
Dcurndo Riscado, l.o Gallo e l.a Galll-
nha. Wyanflotto Branco, l.a Quina; 2.o
e 3.0 Ternos. W.vaiidolte Ooltiniblu- l.e.
Terno; l.o e 2.o Oallos; l.a Galllnha, 8.Í
Franga e l.n Quina. Wyandotlo Perdiz,
l.o Frango, l.a Oallinha. 2.0 Gallo e S.a
Franga. T,cg. Amarcllii, l.o Gallo. 2.a
G-alUnha; l.o Frango; l.a o S.a Frang.is*
b l.a Quina. Leg. Perdiz, 2.o Torno ele
Quina. I'.e;t. Branco, l.o Terno; l.o e 2oGallo; l.o, 2.o o 3.0 Frangos; 2.a e 3.n
Quinas, l.o Grupo de Pintos e Taça Cha-rai-ns e Quir.laes maior grupo.Com provas tão chbues não devem ad-
íülrir aves dc raça. sem visitarem este
EstabeleqimentQ, a 2 lioras de Hão Pan-Io, com muitos trais diários de ida e vul-ta. a 6 minutos da Estrada de Ferro, naCidade de Campinas, fi. do S. Paulo, Te-lephone n. 402. r.0.00 avós ao alcance dctortos, preços módicos.

Devido a desejar mudar-me, vendo o
meu estabelecimento com 1.000 aves oumais, Inslalliido ou sem as Instnllãçiles.

Oallos Isolados, devido ao grande stook
preços módicos.

Compêndio de Avicultura por 7$000
nas livrarias: Francisco Alves e Cia.;
Casa Crashloy, nn Avloultora e na Coop*>-
ratlva Avlcola, no Rio. o em S. Paulo
na Casa Gãrratix, Livraria Francisco ,*,]-ves o Cia. o Wals-íflOg Irmãos.

Para todas as moléstias do

CORAÇÃO
A' venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS

Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO
98 - Sina Onse tie Af/oslo, 88 - Sobrado

Casa de Saude
Dr. Hojnem de Mello & C.
Exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas e mentaes
Medico consultor dr. Fianco da Rocha; direotor do

Hospício do Juquery.
Este estabelecimento fundado om 1907, situado no

esplendido bairro do ALTO DAS PERDIZES, om um»,
chocara de 23.000 metros quadrados, constando de dlver-
eos pavllhfies modernos, Independentes, ajardlnandos a
Isolados com separação completa o rigorosa ão sexos, for-
neco aos seus doentes esmerado tratamento o com todo
conforto e carinho süo tratados sob a administração de
IrmSs de Caridade.

O tratamento é dirigido pelos especialis-
ias ma-s conceituados de S. Paulo
Informae-Bes com o dr HOMEM DB MELLO, quo

resido 4 rua dr. Homem it Mello, próximo fi Cosa de
Saude (Alto das Perdizes),
Caixa do Correio, Vi -n*-. Telephone n. 660,

© GLOBOS E MAPPAS GEOGRAPHiCQS
A LIVR-iU-D

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

MAGALHÃES estó ÍJtj.iJdiii.iii,.
GLOBO GKÒGRAPJÍÍCÒ TEJIHES-

TRE, na escala de 1:<10:(>00:,}()(), fei*0 ,,<.*„InsiKiKo Gçograplilco de PARIS, edltiiiín
pela casa Deliigrnve, dc <l.p>$000 pnr '27,",mhi

MAPPAS DO BRASIL F, DA EUROPA,
grande varlcdude, a preços reduzidos

ATLAS GERAL DO BRASIL, oir:ui|7.ii-
do por um gcogrnpiio liriisilclru, cio nc-
côrdo com todo.**, os trabalhos do Mlnlslc-
rio da Agricultura, contendo inunpn-
iniindl, Iiemlsplierio da torra e min. miip.-
pas dn America do Sul, 0 mappns do «rn-
sl' o Esicdos, ;í d. America do Vonc 2
cln America Central, Europa, Aslii. «H
iniipiias coloridos cm 7 côitm. descrlpt-nn
desenvolvida do Ri-npll Goplop-lco. Mlnrin-
lógico. Flora, Ellino-iraiililn. desde o Rio
O-nnde no Acre, ou do Amazonas no-¦¦''ta. Pm bello volume. v$000.

•V venda, na
(5) LIVRARIA M\G *>»-.,,.-. _ -p.... „„ „,„„ml!) „ ,,
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Producção:
10 a 20

fardos por
hora

Dimensões
dos fardos
U" X18" X 1,20 d!ÉÍl^^

Altura . ,
Largura. , 0,71)

Força,
2 HP

nominaes

^mii winiiMiiBi um mumZm*aaMÊmwmi\\\i\im\\\m i \í iitii \ .i^L-K-EriET^a*—i

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELIJ â COMP.

ISwa * dc AWSI ns. 9» o -g$ a Tí-at^iioaiii', 3.40 J)
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SIiísi S. â-raiirUst!..» n. %Ml - ¦IVOfl^íSn-íssM* n. «8»

Machina de enfardar com movimento a motor e alimentador automático

Sobre a exceiiencia dessas machinas de nossa fabricação fale o competente
engenheiro agrônomo sr, Germano Martins:

"Illmos. Srs. F. Bulcâo & Comp.
"Amigos, e Srs.

"Tendo feito acquisição de duas machinas de enfardar alfafa, movimentadas"a motor, construidas em suas officinas, em Jundiahy. venho por meio desta attestar"que as referidas machinas trabalham optimamente, dando um produeto superior"pela symetria e perfeição do enfardamento. A producção de cada machina é d3"150 fardos por dia, em \2 horas de trabalho.
"Devo declarar-lhes também que a sua enfardadeira é uma peça que satisfaz per-"feitamente seu fim, pela simplicidade do seu manejo, forte construcção do ma-"chinismo e seu esmerado acabamento."

Informações eom

O & O. (Casa Arens)
Fabricantes e Importadores de Machinas para a Lavoura e Industrias ===

;. PAULO: Rua Florencio de Abreu, n. 58
io de Janeiro: Av. Rio Branco, 20 = Officinas: Jundiahy fi
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' uu'"},^- S"!',lc"i "°,(,i" "!l ,,u •"f-"111*' l""«Hlo, Isnlnn, Pcrnamlmco, Vlgo, Falraotilli
, o Am.slcnl.ini

?° sc occcllara nassaRÒlroa com pim-mpor-
1,-,,10'Otírn ciiasopara Vlgo, iMHo.m.iii.

, cluido o Imposto, l.n o ü.a classes, tratai
com n niícncla

Snliíni -io tlaiitos nu dia m do selombro
imiii Montevidéo o llucnos Alrcarasfiagotis do (j.n ciasse, is. ObtOOO, Inclui-

ilo o imposto
VolIarA do i'rnla cm jjfl do sclcmluo o

partira no mesmo dia paru a ICuropa

Sociedade Anonyma IÍÍRTMlLÍ
S. PAULO

Rua Quinze de nocembro, 35 ,
talxii ;:<».-!::J n. IÍ4W *g

SANTOS
Piaça Barão do Rio Branco, 12

ChIxii jlOgtRl 11, |««

GÜAXAS
GAÜBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis*™~"*™~ Preços sem concorrência ***>*•****»«

TONGLET
Rua Barão de Itapetíninga, 33 - Telephone, 1,518

m&z-. R-M-S-P * PS-N-C ™»
i'A(jukte:s üa EuuoeA espera*

1)03 KM SANTO**

| imMERARA
Ho dia S« do iiL-osto — tínhlri uonicsmii dia paru,Montevidéu e líuenos Âiru

OESBSNA
no dia SJ du Agosto,.-uliint no moa-mo üla para Moutovidco, i'ort Btan-lej*, i unta Aroima o portos do i-aolflco

l-AQUKTIÍB l'AIÍA A EUIÍOPA
A saliir do Hio:

OR1TA
no dia *8 do «(rosto para a. Vioonteislsboa, Isoliícs. Viiro, Oorunha, LaKocliolle-1'allioo o Inglaterra
A snliir do Jtiu :

t IPltmEHAitA
l«o diu a do selombro puraUSUOA c ItiOLÁlEUBÀ
A sahii de Hauloa :
Amazon - 18 de setembro

GUARANESIA
(ANTI-ACIDO PODEROSO)

Para o estômago, intestino e coração
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DRINA - 30 úe agosto
Exige-se passapoiíe e não será permitlldo o ingresso de úsilaníes a Bordo

1'ora pregou das passagcnn o tnlorraaçOcs dirigir-so ao osvnptorló UaIfi Hóini iflaii Steafli Packet Co, • Roa è i taío
^ Tk ímk Èm Iviii Co. -*£ ^hS?^ %
È!'*-'»**^^
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FERRO AMERICANO em barra, redondo, quadrado e chato
CANTONEIRA e T.

CHAPAS DE FERRO. GALVANIZADAS, LISAS
CHAPAS DE COBRE para calha, etc.

Chumbo em lençol
TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS para água

TUBOS DE CHUMBO e de composição para encanamentos
TUBOS DE BORRACHA PARA IRRIGAÇÃO

BORRACHA em lençol
TET-A DE LATÂO e de arame galvanisàdo, porá peneiras, vi-

veiros, cercas, etc.
LADRILHOS

de cerâmica extrangeiros, americanos para mosaicos, terra-
cotta francezés e nacionaes. de vidro e de cimento

AZULEJOS DE LOUÇA, brancos, extrangeiros e guar-
nições de côr

APPARELHOS SANITÁRIOS: - Banheiros, lavatorios.
bacias, pias, despejos, etc.

ACCESSORIOS DE METAL FINÍSSIMO para quar-
tos de banho

FILTROS "CHAMBERLAND". únicos approvados por
PASTEUR.

VELAS FRANCEZAS PARA FILTROS
FOGÕES E FOGAREIROS

Aquecedores a gaz
LUSTRES PARÁ ELECTRICIDADE

ARTIGOS PARA PINTORES:
Oleo de linhaça, puro de Fenner, alvaiade de zinco, ocre

franceza especial, roxo terra, pó leve, pó de sa-
patos, pincéis, etc.

OLEO PARA LUBPJFICAÇÃO DE MACHINAS
CORREIAS DE SOLA E DE ALGODÃO

MAT ERIAL DE AUVILLE
CARRINHOS DE MADEIRA E DE FERRO, para

-tterros
FERRAMENTAS:

Pás, picaretas de aço inglezas de parte de soquetes, foices
FERRAGENS EM GERAL para qualquer construcção:

Fechaduras, dobradiças, fechoa, etc.
CIMENTO

EKMESTO BE CASTH© & C,
RUA DA BOA VISTA, N. 26

Únicos íigT.ntes dos afamados elevadores de

»•*, para carga e passageiras
««"«agMttiiWMS*-*^^

E-Jífcraeeões ás segundas e quintas-feirassob a fiscalização do governo do Estado
Rua Quintino Bocayuva, 32

90:0OO$000
Qpdemn das ektpacpões em agosto

4.a PHASE DA VIDAVELHICE:
Alcance máximo da vida! Ponto em que rememoramoB com saudade os tempos
idos... olhando o futuro que nos sorri, confiantes no effeito da GUARANESIA,
Depositários: Campos Heitor & €.-Uruquayana, 35

EM TODAS AS PHARMACIAS
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Dia Í Prêmio maio, ^V

(189
690
691

22 do «gosto

29 „ M

Torçn-foiru
Sexta-feira
Torça-foira

20:000*000
40:000$000
í 5:1)00 < OUO

IS800
3S600
LS000
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Quarta-telra, 6 ne setembro, grande Loteria commemorátlvà üaIndependência do Brasil ífPdP:€POlP^pfPfp era üóls qrandespremios de &Qt<âOO#OQO cada mn - Por 4$0Ü0 p
us pedidos elo interior, acompanhauós da".rèspèòtlva imiiortaucia «.maia a quantia necessária para o porte do correio, devem ser dlrlaldoanos Agentes Geraes; ™ -
J.ÚÍÍO Antunes ,le Abreu o Comp. — Rua Direita, 89 — Caixa 177•— S. Paulo. ^ "

S. PauloAZeV6a0 
° °°mP' ~ CMa DollvaeÉ! * * Rua D-1**-1'*"*- IO - Caixa, 29

s- CajfS0, -BrlPaulo<l0! 
EaDtOÍ ' °°mP' ~ FraCa Ant°m° Pra<l0 8

V«UsE Qüipi xem 
•_ 

Rlia DIrciu,, 4 - CaUa, 107 - «Tnllo Antn»nes do Abreu e Comp. ™*"
3. U. Sarmento — Rua Bardo de Jaguara. 1B ~ Caixa. 71 — Cam-ninas

.-'•*


