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Ha tempos, um comtnentaJor suis-
so da guerra, querendo pôr >:ni rc-
levo a complexidade de factores que
importa considerar para definir com
rigor a situação da conflagração eu-
ropéa, dizia ironicamente que, sob o
ponto dc vista militar, só existe uma
nação belligèrante que se possa con-
siderar vencedora... A Allemanha?
A Inglaterra?... Não: a Turquia.
De facto, o império ottománo, de
todas as grandes empresas milita-
res de que foi objecto, conseguiu
sahir a salvo, infligindo aos alliados
derrotas, sinão de grande alcance
material, ao menos do prestigio mo-
ral de que elles gosavam no oriente.
Quando a Turquia se lançou na
guerra, ameaçando os Balkans e o
Egypto, a Inglaterra, principal in-
teressada na jugulaçào daquelie no-
vo inimigo, cuidou ser empresa ta-
cil reduzil-o ao silencio. Enviou a
sua esquadra aos Dáídãnéllos; com

. ordem de forçar os estreitos e apo-
derar-se de Constantinopla. Sabe-se
o que suecedeu. A esquadra còiisc-
guiu abrir passagem na bocca dos
Dardancllos, sacrificando meia du-
zia dc grandes unidades de combate:
e teve de abandonar os estreitos, rc-
conhecendo empresa impossível o
seu forçanientò, sem o auxilio dum
exercito que manobrasse por terra.
Querendo reparar o desastre desta
"mesavenlurc", Asquitli e Balfour
concertaram o plano da expedição a
Gallipoli, organizada com tropas,
inglezas e francezas. Essas tropas
desembarcaram, ao abrigo dos ca-
nhões da esquadra, mas o seu dómi-
nio não ponde passar além do li tto-
ral. Os turcos oppiizeram uma re-
sistencia desesperada e sangrenta a
todas as.tcntativas depenetraçãq-j-c
a empresa de. Gallipoli teve tle ser
abandonada, transferindo-se a expe-
dição para Salonica. Depois, intenta-
ram os inglezes a campanha do valle.
do Tigrc,crcndo que a Ásia menor era
o ponto fraco, o ponto de minima
resistência, por onde seria possível
vibrar no império do crescente um
golpe definitivo. Mas a expedição
To.vshend, depois duma série de
batalhas infelizes, é anniquilada to-
talmente em Kut-cl-Amara, çaíiindo
os seus restos nas mãos dos turcos.
Finalmente, o grão-duque Nicolau
transpõe o Caucaso, apodera-se das;
cidades do littoral do mar Negro e
installa-se cm Trebi.zoii.ida e Erzc-
rum. Mas, dahi em deante, exten-
de-se unia região selvagem, sem
vias de coinmunicação, sem recursos,
sem facilidades de qualquer nattt-
reza para um exercito em campa-
nha. O grão-duque é forçado a pa-
rar na sua marcha para oeste; e, ago-
ra, quando tentava um avanço do
lado do mar Negro, apoiado pela
flotilha moscovita, os turcos appro-
ximam-se de Erzerum e iniciam os
preparativos dum assedio á cidade.
Estes são os factos; mas significam
elles que a Turquia possa coiiside-
rar-se victoriosa? Ao contrario. Nin-
guem ignora na Europa que, seja
qual fôr o desenlace da guerra, ella
ha de ser o bode expiatório do con-
graçaniento dos adversários dc hoje.
Será sobre o seu território, prova-
velmente, que as grandes potências
belligerantes — Inglaterra, França,
Allemanha, Austria, Rússia, Itália e
Bulgária — hão de sellar a paz. As
suas victorias de nada lhe terão ser-
vido, como de nada lhe serviram em
1877, na guerra contra a Rússia, e
em 1905, na campanha contra a Gre-
cia. O que prova que os feitos de
armas não constituem exclusivo ele-
mento de critério para a apreciação
duma guerra.

Contínua a batalha do Somme - Os allemães reagí-[A
ram muito tarde, sob os golpes dos rrancezes» na "'

frente occidental - Os teutões não estão resignados a
abandonar Maurepas e Cléry

?rô$cp§ o bombardeio ê Bolloy i Csfrte
Os soldados do kaissr tentaram repelür as forças re-
publícanas em Verdun» mas não foram bem suece-
didos - Circula o boato de que um submarino ger
manico atundou um cruzador ingiez e torpedeou

mais dois navios
Deu-se uma explosão nó parque de aviação de Ver-
sailjes - Morreu em comkte o general Uartella - Os

aviões austríacos fizeram um raid contra Valona
Os italianos tomaram a posição de San Marco* de-
pois de quatro assaltos - A lueta na frente britannlca
tomou grande incremento - Os feitos de um aviador
gaulez - A campanha da Rússia - A situação nas

linhas moscovitas - Os nossos telegrammas
DISCURSO DE LLOXl) GEORüE

LO.NDitliS, 20 — o ministro Lluytl
George, talando em Criccioth, manifestou
u sua satlsíacção polo. murcha doa. acun-
tecimentos,

Assim, disso o titular da pasta da
Guerra:"Pelu primeira ve;:, nestes doÍ3 annos,
sinto o quobra-nozos morder e quo ntto
pássaro, iniilio tempo seio nue uihjiiuiuí
estalar e possamos retirar o frueto,

Direi desde logo quo, tendo entrado na
guerra, vamos providenciar para quenão haja outra guerra em nossos dias.

ü povo ila Grtl-Brctanhà faz sacrlfi-
cios, que se teriam considerado Imposul-
veis lia Ires annos, e a energia das nos-
ias exigências devo ser proporcionada
aos nossos sacrifícios.

Precisamos do unia victoria lndiscuti-
vel o oompleta, que os professores alie-
niiics não possam desnaturar aos olhos
do povo crédulo, victoria que ía«ja sabe,
tiou reis e aos seus conselheiros que ti
consciência tias nações civilizadas lhes
larft severamente, prestar comas doa ul-
tentados contra-"ò tin-clter/daS gentes" i
do seu procedimento fleshonroso.

Precisamos púr termo & guerra agora o
para todo o sempre."

PEQUENAS ACÇÕES NA FRENTE
INüLEHA

LONDRES, SO — (Official) — Entre
o Somme e a Ancre. houve combates lo-
cães, a bombas.

O Inimigo não tentou reconquistai- u
terreno quo lho toniíimos sexta-feirti.

Levamos a effeito incursões felizes, fa-
zenflo prisioneiros e infligindo considera-
veis perdas aos teutões.
O PARQUE DE AVIAÇÃO DE VER

SAlLLES DESTRUÍDO PÉLÜ FOGO
PAUIS, 21) — Deu-ao uma grando et

plosão no parquo de aviação do Versai!-
les. O fogo propagou-se depoiíj pelos gul-
Pões, sois flos quites ficaram destruídos:
os outros sofireruin damhós tle certa lm-
portancia. Oa prejuízos são avultados.

A grande batalha
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NOTICIAS I GUEBIA

OS TURCOS DERROTADOS PELOS"INGLEZES

LONDRES, 20 — Um despacho Jo
Cairo informa: "AtC* 10 do corronte. os
inglezes capturaram a lesto do canal d'!
Suez 40 offlciaes o 3.871 soldados tur-
cos, Inclusive quatro mil feridos.

Foram tomados aos turcos 7 canhões
Krúpp completos, 4.000 granadas, 2.36b
fuzis, um milhão do cartuchos, diversas.
metralhadoras allomãs, 500 camelos,
cem cavallos árabes o abundantes flespo-
Jos."
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A MORTE DE UM AVIADOR
Is-RANOJEZ

PARIS, 20 — Em conseqüência de um
acoldento de aeroplano, morreu hoje o
conhecido aviador Brinilejonc de Mou-
Unais,

ARTIGO DE UM CRITICO MILITAR
LONDRES, 20 — O critico militar, ge-neral Cherflls, diz em artigo publicadohoje:
"A guerra hado se dicldlr quando osallemttes lançarem na fogueira a ultimadivlslo, ai os alliados tiverem sufflclen-

tea reservas para esmagal-a,
A magnitude da derrota da Allema-nha excedera a todas as previsões, comoos aspectos da guerra excedem a tudo queaté agora conhecíamos.
Ignoramos quando Isto suceedera; mas

Itavera indícios precursores de um desas-
ire."
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O TORPEDEAMENTO DO "RI-

JNDIUK"
HAYA, 20 — A Allemanha adniit-

te ter sido um submarino da frota
imperial que torpedeou o vapor hol-
landez "Rijndiuk", offerecendo-se
para indemnizar os armadores.
FAÇANHAS DE UM SUBMARI-

NO ALLEMÃO
NOVA YORK, 20 - Um radio-

gramma de Berlim anniincia que o
Almirantado allemão af firma que
um submarino teutonico torpedeou e
afundou um pequeno cruzador in-
glez. Além disso, avariou um coura-
çado e outro pequeno cruzador.

. Não veiu para os Estados Unidos
nenhuma confirmação sobre taes
acontecimentos navae3.
MAIS UM VAPOR ITALIANO

POSTO NO FUNDO
NOVA YORK, 20 - O vapor ita-liano Stampalia", de 9.000 tonela-

das, que foi mettido a pique pelossubmarinos teutonicos, estava a ser-
viço do governo italiano, e conduzia
grande numero de tropas, quando foitorpedeado.

Parece que o numero de victimas*e muito grande.
MAIS UM VAPOR HESPANHOL

TORPEDEADO PELOS SUB-
MARINOS ALLEMÃES

PARIS, 20 — Um submarino ai-lemão metteu a pique outro vaporhespanhol no golfo de Lyon.
A Hespanha já perdeu vaporescom um total de mais de 50.000 to-neladas, todos torpedeados pelosjiibmariiios allemães.
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NAS LINHAS DA FRANÇA
PARIS, -'o — O comniunicado do

Büreau de Ia Pícssc, das 23 horas,
aniiuncia:

Ao norte do Somme reina calma,
excepto na seeção de uma trincheira
ao norte de Maurepas, que o inimigo
oecupára hontem e de onde o expuí-
sánios.

Continuámos aclivamente a con-
solidar a nossa frente nos terrenos
conquistados ao inimigo.

As acções de artilharia não têm
lido grande importância, devido ao
mau tempo.

Os nossos sapadores fizeram ex-
pi adir em Vauquois, na Argonne,
uma mina, arruinando as obras avan-
çadas do inimigo.

Na margem direita do Meuse, no
sector dc Fleury e Vaux-Chapitre,
os combates de artilharia continuam
activos.

Nenhuma acção de infantaria se
registou nessa frente.

A ACÇAO DOS INGLEZES
LONDRES, 20 — (Official) -

No curso das operações, honteni
realizadas, numa frente de onze mi-
lhas, desde Thicpval até á extrema
direita das nossas forças, ao sul de
Guillemont- oecupámos a crista a
sudeste de Thiepval e as vertentes
septentrionaès das alturas ao norte
dc Pozieres.

Levámos a nossa linha até ao meio
do caminho de Giyeiichy e «ás immc-
diáçêes de Guillemont. Oecupámos a
orla occidental de Maut-Bois e qua-si um kilometro de trincheiras a
oeste do bosque e gare de Guille-
niont. Asscnliorcámo-nos de pe-dreiras importantíssimas, sob o pon-to de vista militar.

Progredimos trezentos metros
para ambos os lados da estrada de
Pozieres a Bapaitnie.

Fizemos prisioneiros 16 officiaes e
78 soldados inimigos.

Os allemães bombardearam a uos-
sa frente, entre Vierstraet, Ypres e
Coniines.

A LUCTA NO SOMME
LONDRES, 20 — A lueta na frente

britannlca do Sommo tomou grando in-
cremento nas zonas tia Pozieres e Lon-

j guc\*al.
j\o norte de Pozieres, as forgas lngle-

zas fizeram novos progressos e também
na região de Longueval, onde hontem so
combateu durante toilo o dia com gran-
de oncarnlçamento.

Todos os contrataques allemães fra-
cassaram.

Na frente franceza também 03 allemães
contra-atacaram aa posições qua os fran-
cosies lhes tinham conquistado na ves-
pera.

Foram eguaimente repellldos, depois
de soffrerem grandes baixas.

AS FAÇANHAS DO AVIADOR
GUYNEMER

PARIS, 20 —, O tenente aviador Guy
r.omer acaba do dorrubar o décimo quar-to aoroplano allemão.

Esso aviador, com os dois "foklters"
quo abateu nesta semana, alcançou o "ro-
eorti" na destruição dos apparelhos Ini-
mlgos.

Os Jornaes salientam quo Guynemer
somente duas vezes ficou forldo, e leve-
mente, tondo Ja recebido todas as con-
decorações.

O heróico aviador ê multo moço ainda
a esta ha pouoo mala de anno do. serviço
no exercito.

Os aviadores allemães têm-lho, lnutll-
mente, preparado repetidas ciladas.
AS OPERAÇÕES NA FRENTE

ITjUiO-AUSTRIACA
LONDRES, 20 — São conhecidos asseguintes noticias sobro as operações na

frento ltalo-austrlaca: "Os ItallanoB. de-
pois do trea assaltos vigorosos, tomaram,
em Sam MarcoB, uma posição do grandoimportância, quo domina toda a zona
montanhosa entre Assovlzza e Ranzano.
Podorosos holophotes do exercito Itália-
no auxiliaram o transporte da artilharia,
através da encosta escarpada, batida pelofogo dos austríacos. Uma columna de tro-
pas austríacas, procedente do Laybach,
foi dispersada. Pareço que essas forças .ie
dirigiam para Tolmlno, cuja queda 4 es-
perada a todos oo momentos, apesar dos
reforços recebidos pola respectiva o-uar-
nlçfto."
DEPÓSITOS ALLEMÃES ARRAZADOS

PjVRIS, 20 — Oa aeroplanos alliados
lançaram 48 grandes bombas sobro uí.

ACTIVIDADE MILITAR NA FRANÇA
PARIS, 20 — Na frente do Somme, a

noite correu calma., V
. Na margem direita flo Meuse, a3slgnn-
loti-se grande acllvlilade na Unha do ba-
talha.

A' noite, os allemães, depois de um ln-
tenso bombardeio de muitas horas, ton-
taram varias vezes reconquistar a aldeia
do Fleury. Os sous "ataques, dos quaes
um se revestiu do CXlrema violência, fo-
ram repellldos pelo fogo francez. O Ini-
mlgo, oue soífrcu severas perdas, deixou
prisioneiros nas nossas mãos,

Cerca rte mesma hora, os allemães ata-
caram as trincheiras "gaulezas a noroes-
to da obra de ThlaumpM. Também nesse
sector os tiros do bifjrágèm o das me-
trallindorns do exerijlio flo general Nl-
vella Inflltiglram umpsangrento revez aos
allemães.

Na Lorena, repelllmos tambom u nn
acção de surpresa da.lniniIgo contra o.s
pequenos postos lie Peito o Vého.

UM "RAID" SíjjBRE VALONA
NOVA YORK. 20 ..— Um rafllogramma

do Berlim Informa qiie oa aeroplanos au:}-
trlacos fizeram, com^suecesso, um "rald"
cobro Valona. tendo., bombardeado us
acampamentos o depósitos dusi forças itu-
lianas. Accresoenta qüè os (luninos foram
hiulto graves,

OH ESFORÇOS DOS ALLEMÃES
PARIS, 20 — Os/iillcmacs reagiram

(lcmasiailamonto taríttje do maneira des-
ordenada, sob o golpodos nossos progres-
uos na frente occidental.

Na Picardia, a oxtreni" violência dos
vãos contra-ataques üa posições por nõs
conquistadas om Maurepas e Cléry mos-
tra que os allomães nlnda não estão re-
slgnados a abandonar estes pontos im-
nortantes.

Mais ao sul, 03 teutões não têm um
moinonto de descanço, devido 110 violento
bombardeio, ao sul do llelloy e Estrêes.

Os toflescos tentaram também ropelllr
oa francezes em Verdun, na direc:;ão do
sul do planalto ilo Sonville, mas não pu-
deram Impedir que 03 soldados do general
Nivolle so tornassem senhores do toda a
aldeia de Fleury o avançassem a leste
ilo bosque de Vaux-Clisipili-o o ,10 longo
tia estrada que coiiiíjiz ao torto do Vaux.

Todos 03 acontecimentos mostram que
os allemães perdcni».a força o a reslsten-
cia. Falta-lhos podw paru restauràl-a,
depois do cada esforço abatido.

tmap-ini ns
A LUCTA ENTRE OS ALLE3LÍES E Oh

ALIJADOS ^1 OPERAÇÕES DO
DIA 18 ;.

RIO, 20 (A). — A legaçao da Aliem'».-
nha om Potropolií-tijcebeu de Berlim, v'.'i
Washington, o seguinte lolegramma offi-
ciai: "O quartel general communica, e 11
data fle 18:

"Frento oeste: Ao norte do Somme c
inimigo foz desesperados esforços, som
char as perdas, para obter algum resúl-
lado.

Os Inglezes lançaram variaa novas di-
visões na luota, A sudoeste de Maralen-
pilch, conseguiram penetrar numa estrel-
ta frente da nossa primeira linha do d.-
lesa, fazendo recuar nossas tropas para
a 2.a linha, Immedlatamente posterior £t
primeira.

Ao norto do Pozieres e ao oesto do bos-
quo do Fouroaux, fracassaram completa-
mente as investidas inglezas,

Os francezes aguardaram outra vez a
noito para emprohender um ataque. Cor-
ca das 24 horas, investiram, com grandes
effectivos, contra Guillemont o Mauropau.
sondo, porém, repellldos com perdas san-
grehtas.

No angulo saliente da nossa linha, a
nordeste de Hardecourt, dosenvolveu-so
violento combato, que ainda não terml-
t.cu.

No Mosa o fogo de artilharia tornou a
nttinglr grando violência.

O inimigo atacou, A tarde, em uma
larga frente, ontre Thiaumont o o bosque
do Le Chapltre.

Deram-se também investidas na parte
cesto do bosque do La Montagne e nas
proximidades de Fleury. Neste ultimo
ponto ainda se combate. Nos demais ira-
cassaram os ataques, por completo.

Frente leste — Exercito de von Hin-
domburgo: além de pequenos, porém, vi-
voa combates, 110 lago de Novel, quo ain-
da não terminaram, nada oceorreu de
importante.

Exercito do arcliiduque Carlos: as tro-
pas turcas do exercito do condo do Bo-
thmer ropclliram vários ataques russos.
Continuamos a progredir na altura de
Starawlpozyna, tondo feito 200 prlsionel-
ros.

Fronto balkanioa — Depois do inimigo
haver suspendido seus lnfructlferos ata-
quês, Iniciámos nossos contra-ataque3,
ocoupando 11 cidade do Florlna, defendida
por uma divisão servia.

Aviões allomães bombardearam, com
exlto, destroyers o submarinos russos, a
nordeste do cabo do Karaburnu. na bahla
do Salonloa."
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IMPRESSÕES
DE UM JORNALISTA

RIO, 20 A bordo do "Príncipe di
Udine", chegou hoje a este porto o
dr. Nicolau Ciancio, medico e jorna-lista, que serviu nas linhas italia-
nas.

Disse esse facultativo que são ma-
gnificas as suas impressões da frente
italiana, onde tudo é enthusiasnío,
abnegação e heroísmo. Nem por 

'um
momento passa pela imaginação de
qualquer italiar-p que possa ser ou-
tro, sinão a victoria completa dos
alliados, o resultado da guerra.
SAQUES E DEPREDAÇÕES OOMMET-

TIDOS PELOS AUSTRÍACOS
LONDRES, 20 — O correspondente do"Times", Junto ao quartel-general Itália-

no, diz que os austríacos, antes de eva-
cuar Goricia, destruíram as blbllothecos
daquella cidado o carregaram todos ob
thesouros artísticos que tinham fl, mao.

Além disso, saquearam numerosos pa-
lacetes particulares o todoB os edifícios
públicos, levando as prlnclpacs rique-
zas,
A MORTE DE UM GENERAL ITALIANO

LONDRES, 20 — Annunciam do Roma
que o general Cartella morreu, ha tres

. - - — dias, nos arrabaldes do Goricia, quando,depósitos allemães do Lltchtorvold. na IA frento do sua brigada, dava uma carga ooenta milha atrás
i-eigica, arrazantlo-os completamente. . sobre. 03 austríacos. Jha.

.,:¦¦.•. ,?•:,.¦;;

% ttalro orientai da guerra
o-

VISÕES DA CAMPANHA DA RUSSlÁ
NOVA YORK, 20 — A United Press ro-

col.eu do seu correspondente em Berlim,
mr. Carl W. Aclierman, um despacho ex-
pedido flo quartel-general do exercito do
von Llnsingen, na frento allema 110 orlen-
to.

Esso despacho, que foi transmlttldo pa-ra esta capital. vl:i Berlim. Anistordam o
Londres, diz o Eogulhte:"Depois dc presenciar a partida fle uma
flotilha fle 40 aorppíános eom dlrecção (1
Unha do batalha, do observar o lançamon-
to tio bombas pelos aviões sobro a linha
torroa de Mlchajlowka e o ataque fta tro-
pas moscovitau com as metralhadoras, os
correspondentes que se encontram nesta
frente foram autorizados, pela primeiravez, a realizar um vôo tle mola hora nos
bipianos do combate dos exércitos do
lcuiser.

De uma dessas machinaii foi-me dada a
ppportunitlado do ver o districto que abar-
ca a cidade fle Kovel, objectlvt, actual das
forças russas, quo procuram rccunquls-
lal-a.

O piloto, que devia conduzlr-me: aca-
bava tio regres-nar da linha tle. fogo. Esso
aeronaiitit realizou commlgo, na qualidadedo passageiro, uma façanha, quo Jft ha-
via levado a effeito anteriormente, em
varias occaslões, durante os combates
aéreos de Verdun. Foi um capitão do
exercito iilleinão quem 1110 convidou 11
voar. Envòlvl-mo em pelles e lana, oceu-
pando o assento flo observador em um
biplauo albatroz. Fui fortemente atntlo
com duas correias. A um slgnal flo piloto,o motor começou a trepidar. O pássaromecânico desllsòu alguns metros sobro a
terra; elevando.-so em seguida como sl
fosse arrancado do solo por uma força
mystorlosa, sentia a Impressão de quo ca-
yalgava no ar sobre um projectlj glgan-tosco.

Subimos com tal rapidez que quasl per-(11 o fôlego. Evoluímos durante alguns ml-
mitos sobre a cidado dc Kovel, seguindo
depois na dlrecçlto rta linha do fogo. Os
não combatentes não péflem apreciar a
lueta. Assim, momentos autos de nos en-
contrarmos sobre a frente, sem mesmo
poder eu dar conta da situação, a machina
aérea er.ciinou-se sobro a sua cabeça e
Iniciou uma descida vertiginosa, como um
foguete que perde a sua força ascenclonal,
depois da explosão.

Sem o sauguo frio do piloto, teríamos
cahldo 110 rio. Descemos .2.000 pés em
poucos segundos. j\. corta distancia da ter-
ra, o blpluno recobrou a linha horizontal.

Continuamos a voar sobro os campos,
estradas e columnas flo tropas quo avan-
cavam pura a linha do batalha. Observa-
va-so grande activldade, mas nonhiimu
confusão nem desordem.

O piloto lançou o olhar em torno o so-
bre a sua cabeça e, encontrando o hori-
zsonte livre, começou a subir novamente.

Em seguida, tomamos o rumo rta recta-
guarda teutonica.

A OFFENSIVA RUSSA
NOVA YORK, 20 — Mr, Wllllam Phi-

lip Siniius, oorrospondento da Universlda-
de de Preas em Petrògrad, enviou o se-
guinto despacho para esta capital:

A segadclra russa continua a obter a
sua sangrenta colheita, avançando lenta-
monto sobro Lemberg e Kovel.

O crescente augmento do victimas alie-
mãa deve-se A constante chegada de re-
forços, que contra-atacam com desespero
oa slavos.

Esses contra-ataques são geralmente
rechassados, Ao passo que a infantaria
russa appllca os seus golpes do fronto ao
Inimigo, os cossacos precipitam-se por
todos oa lados sobre as linhas deste, pro-
duzindo a desmoralização nos flaneos do
adversário, om cujas fileiras causam hor-
rlvels devastações.

A conquista do Stanislau foi precedida
do enérgicas acções excepcionalmente bri-
lhantos. u vigor dos russos desconcerta
continuamente o inimigo.

Ao mesmo tempo que as forças Uo ge-
noral Ekk avançavam pollegada a polle-
gada sobre Stanislau, as columnas do go-
neral Sakl-aroff atacavam violentamente
03 teutões mais ao norte, nas regiões do'
Llpa, do Sereth o Brody, impedindo assim
que as alas do inimigo se auxiliassem
mutuamente.

Ao sul, no Zlota Llpa, a ala esquerda
russa obrigou os austro-allomãoa a atra-
vessar o rio. O inimigo fez ir pelos ares
todas as pontes da região. A sua recta-
guarda soffrcu graves perdas infligidas
pelos cossacos, quo hostilizam constante-
monto o adversário. Os cossacos cortaram
a retirada tle muitos destacamentos, fa-
zondo-os prisioneiros. Os russos apodera-
ram-se, sem combater, das aldeias de Fa-
zoruoka e Zadoruw.

Na margem esquerda flo Zlota Lipa os
allemães levaram a cabo um violento
contra-ataque, procurando reconquistar o
terreno perdido, mas foram Impollldos so-
bre o rio pela cavallarla.

Os russos, atravessando o rio algumas
vezes a nado, perseguiram os austro-alle-
mães, ao longo da margem esquerda do
Dniester.

Ao norte do Stanislau, um regimento
do cossacos de Oronburg fez 2.000 prlslo-
nolros.

As perdas do inimigo em mortos e fe-
ridos são enormes.

A cidade do Stanislau, ameaçada por
tres lados, foi abandonada pelo inimigo,
sem resistência,

A lueta no Stokhold é ias mais encar-
alçadas.

Os allemães fazem os maiores esforços
para salvar-so do desastre. Calcula-se que
sõ na região do Llpa o exercito do general
von Llnsingon perdeu 15.000 homens, ou
soja a metade dos seus» effectivos.

AS VANTAGENS DOS RUSSOS
PETRÒGRAD, 20 — (Official) — Na

Unha de Stokhod, na região de Rtibka-
oliervlchi as nossas forças tomaram a
herdade do Tohorischw, varias alturas o
a aldeia de Tobol. Fizemos selscentos e
seis prisioneiros.

Na Hungria, na direcção de Koros Mo-
zo, as nossas tropas oecuparam as altu-
ras ao oesto do Jablonltza e Varonka.

As nossas columnas avançaram ligeira-
mente na dire sção de Ferescul.

Oecupámos as alturas ao norte do des-
flledelro de KIrlibaba.

No Caucaso, ao oeste de Lagnozykgel,
expulsámos o Inimigo do um desfiladelro
situado perto do Kadoykh.

CRUELDADE DOS AVIADORES
ALLEMÃES

NOVA YORK, 20 — Os Jornaes rua-
sos queixam-se quo os aviadores allemães
atacam os trens de passageiros, a cln-

das linhas de bata-

llllií f
CONGRESSO UNIONISTA

LISBOA, 20 — o congresso unlonlstadiscutiu a acção política Jo partido, em-quanto subsistirem tw excepcionaca cir-cumstancias do momento.
O nr. dr. Brito Camacho disse que osunlonlatas não .são responsáveis pela si-luaçiio, mau não so eximirão do tomarparto num govorno verdadeiramente na-

Clonal
Em seguida,

«o no meio de
foi encerrado o congres-
vivas ft pátria, A republl-ca o ao partido unlonlsta,

AS TROPAS PORTügÜeZAS QUE SE-GUEM PARA A FRANÇA
PARIS, 20 — Causou grande lmpres-sao a entrevista que o ministro da Ouer-ra da Republica pòrtugueza concedeu aum jornalista, sobro a próxima vinda detropas do Portugal para aa linhas ilu ba-talha da França.
O sr. Norton de Mattos disse quo oexercito do seu paiz, estava completa-mente prompto para entrar cm acção.Nestas ultimas semanas tinham sidosubmettlilos a examo e promovidos 1.500officiaes.
A primeira divisão pòrtugueza, quevem para a França, ja está mobilizadaem ordem fle marcha.
Apesar do sigillo que se guarda, sabo-ae que as tropas portuguezus tomarão useu cargo um soclór da linha flo batalhatalvez o fla Picardia, entre as tropas fran-cezas o inglezas.

Os acontoirotos

AS OPERAÇÕES NA AIÁÓEDONIA
PARIS, 20 — Na frente franceza dc

Salonica, a lesto do Kavala, os búlgaros,
em pequeno numero, atravessaram a
Mesta, enviando patrulhas na dlrecção de
Kuvala. Na região do Struma, os soldados
do czar Ferdlnanrto oecuparam os fortes
gregos de Liso o Starclsta.

Na margem direita avançaram nas
proximidades do rio para oeste do Stru-
ma. Os ataques dos búlgaros contra Po-
roj e Manlon foram detidos polo nosso
fogo.

Perto do lago Dolran, os inglezes repel-
liram ataques do inimigo a Dortgell.

Na margem oeste do Varflar, registou-
se um bombardeio multo vivo, sobretudo
na direcção de Majadj.

Na região ao sul do Monastir, conti-
nuou o combato travado nas proxlmída-
des flo Banica, enlre as vanguadas aervias
e as búlgaras provenientes de Flórlna.

rojscto fíilan

Al rança pretendo, comtudo, reoon-strulr pouco a pouco a superfície flores-tal, necessária a sua economia geral. Iíum nterossanto estudo de roplantaçãoem determinados períodos foi ultlmamen-te, proposto ao governo.
Esso estudo indica, principalmente, aicondições era que as operações devera,ser effectuadas, afim de que sejam obtios^ os melhores resultados.
Entro as numerosas condições a conal-aerar figura, primeiramente a escolha auessência, com relação a qual o projectofornece multo interessantes pormeno-
A remuneração das madeiras é outroponto capital, cuidadosamente anrlysadoI'.!3 alguns algarismos para as essênciasmenos preciosas quo crescem nos eólosmedíocres. Uma plantação dc pinheirossylyestros de 50 annos, vende-se, corren-temente, a ü.000 francos o hectare (mini-mo: 8,30) francos; máximo: u.000 fran-cos.), o que representa um rendimentodo 5 1|2 a C 1|4.
Para o pinheiro marítimo, esse rendi-¦nento é do 4 a G 1|,|.
Si, por motivos especlaes, tal como ogrande agastamento das torras do centroda exploração se tivesse chegado a plan-«ar bosques cm terras bastante ricas, 03alamos (sulssos ou earollnOs) os casta-nhclros, 03 amleiros e, sobretudo, as mo-«íuoiras, as acácias e os frolxes, tão pro-curados o tão raros hoje, seriam suace-

ptlvcis de elevar a taxa da remunera-
Ção.

A transformação em florestas do terras
que não possam ser cultivudas seria, pois,,multo desejável, sob vários pontos do vis-ta, para animal-a 03 governos francezoase esforçam cm tornar as despesas de rea-llzação tão diminutas quanto possível.Durante os trinta primeiros annos oimposto será diminuído mi razão ile tres
quartos e empréstimos a longo prazo se-rão feitos aos proprietários pelas caixasdo credito mutuo agrícola.

Assim, proporcionando aos particularestendas certas, o palz achará múltiplasvantagens, taes como: augmento doa seu3bosques, valorização das torras definiu-v„mente abandonadas, saneamento dossõ:os pantanosoS, fixação doa declivesmontanhosos, regularização das torrentes,melhoramento do regimen das águas, doclima, etc. A solução do problema ílo,'restai se apresenta, pois sob felizes aus.
picios.

Cqiii leis ila
9 ita ifi

Uma Importante parte do solo francez,
susceptível de ser cultivada o hoje aban-
donada, a Gasoonha, por exemplo, ae tor-
nará, em certos pontos uma verdadeira
região a colonizar.

As lacunas quo a guerra terá determi-
nado na população agrícola, vão aggra-
var ainda mais esso estado de cousas. As
terras mais pobres e as de mais difficil
cultivo s.'i"ão abandonadas. Por mais ri-
ca e maravilhosamente fortll.

Na França, asSlgnalam os seua eco-
nomistas quanto é lamenta»*el que os ter-
renos que podem ser cultivados augmen-
tem o numero das terras abandonadas, as
quaes oceupam já seis milhões de hecta-
res, entre 60 que compõem o território
francez.

Já vario? planos têm sido singular-
mente estudados, no sentido de se reme-
fllar, tanto (.janto possível, o porlgo.
Cream-se novos c poderosos meios de
producção, que serão facultados aos agrl-
cultores, em condições vantajosas: ma-
chinas agrícolas, cooperativas de toda a
espécie, ete. Procurar-se, em sunima,
multiplicar as soluções, o a transforma-
ção, dos terrenos Incultos em florestas
não é das menos interessantes entre as
que se propõem,

Actuulmcnte, a França não se acha
tão coberta de bosques quanto serio pre-
olao. A taxa da sua plantação florestal
é de 18,7 0|0. Todoa concordam em de-
clarar que a proporção deveria ser de '15

0|0 pelo menos. (A da Allemanha, por
exemplo, é de 27 OJO).

Ora, essa proporção baixa todos os
dias, depois que começou a guerra. As
mil necessidades do exercito para os
transportes, aa trincheiras, os abarraoa-
mentos, otc, determinam cortes numero-
sos.

Por outro lado, os allemães, systematl-
camenle, aniiiqullam a riqueza florsatal
dos departamentos invadidos. Elles reti-
ram, abundantemente da França como da
Bélgica e da Polônia, todas as madolrái
de que precisam, afim de manter intactas
as suas próprias florestas.

Além disso, as necessidades em ma-
deiras de toda a espécie, sorão considera-
veis, tanto para a reconstrucçfto dos edi-
flcios, para a formação de abrigos pro-
visorios na regiões invadidas, quanto pa-
ra a restauração das vias férreas, que, to-
das do norte ao sul, estão submettiilas,
neste momento, a um trafego exoepcio-
nal.

Já em época normal, a França, menos
rica ainda em madeiras fle industria, do
que em lenha, recorria, para as suas ne-
cessldadcs, á Importação, na proporção
de 200 milhões, Além das medidas que
serão adoptadas nos tratados de paz c
applicavels na phase posterior á guerra,
novas e mais importantes importações se-
rão inevitáveis.

Péde-se assignalar, de passagem que as
magníficas florestas da America Latina
acharão em França ura fruetuoso mer-
cado.

Os alliados estiveram preste* a bom-
bardear Athenas, a desembarcar no l'lia-
lero o a ver os aeus .soldados, descendo das
montanhas da Macedonla, caminharem
110 rumo da Acropolo.

Eis, segundo a narração do correspou-
dente do "Petit Journal", do Paris, o que
foram esses dias históricos:"Havia 40 horas que Athenas estava om
ebulição; falava-se alto nas ruas; as co-
taçõos da Bolsa desciam; os gregos di»
ziam: "Vai a "Entente" continuar muito
tempo com o bloqueio, sem nos declarar
o quu deseja?" As sessões da Câmara se
prolongavam. O calor era intenso, desço-
nhecido mesmo no centro da África: 46
üraus A sombra!

"Em Salonica, os tropas alliadaa ern-
barcavam sempre para Athenas. A es-
quadra anglo-íranceza cruzava nas águas
do Phalero. Os ministros au3tro-germa-
no-bulgaroa, com as malas preparadas,
estavam promptos a partir sem demora
para Larisaa. Era na torça-foira, 20 de
junho. A' meia-noite, conhecia-se a de»
missão do Skoulodis.

"Na manhã seguinte, multo cedo, o sr.
Strelt, ex-ministro da Grécia na Allema-
nha, partia, por ordem do roi, para Egl-
na, afim do procurar Zalmls, em torpe»
deiro. Zaimis chega, salta num automo-
vel, o põe-so a caminho na direcção da
Tatol, que é a residência do estio dos so-
beranos.

"Desdo então, essa estrada se torna
uma verdadeira pista para automóveis,"Apôs Zalmls, é o general Yannakltsas,
ex-ministro da Guerra, 6 Gounarls; to-
dos os grandes campeões políticos percor-
rem o mesmo caminho.

"Ao meio-dia o melo, os ministros dft
França o da Inglaterra visitam o Ml-
nisteno dos Negócios Extrangeiroa, onde
são recebidos pelo sr. Polltis, o dlrector
politico."Do ordem dos nossos governantes, an»
nunciam elles, nô3 vos trazemos esta"nota", que não admltto discussões nem
demora."

""Skoulodis ostava ausento; foi pro-
curado. As tropas gregas aão enviadas
a Phalero, para se oppôr ao nosso dosem-
barque. A artilharia as acompanha.

"Durante osso tempo, o ministro da
ítuaaia, o sr. Demldoff, amigo pessoal do
rei, toma, eguaimente, um automóvel e
dirlge-so a Tatol. Sua majestade Igno-
rava a "nota". O sr. Demldoff lha apro-
senta. O rei, nervosamente, a lê.

"O sr. Demldoff lho refere que 40 na-
vios tle guerra estão perto das coatas a
que oa francezes estão promptos Para
desembarcar.

"— Pois bom, disse o rei; já que o
throno so acha em perigo, eu cedo."

"Skoulodis reúne 03 seus ministros de-
missionários, retirando uns da mosa, ou-
tros das suas sêstas; ás 16 horas, o con-
selho so effectua. A esquadra franceza
comoçava, precisamente, a mostrar oi
pennachos de fumaça no lado do Phalero.
A Grécia ntto sofírla, naquelle momento,
uma pressão moral, porém, effectiva.

"A's 18 horas, o rei, vestido de Unho
branco, atravessou Athenas, ern automo»
vel descoberto. Ia presidir, no seu pala-
olo, a um conselho supremo e annunciar
a sua decisão.

"O príncipe herdeiro, o general Dous-
iiianls, chefe do cstado-inalor, o sr. Streit,
assistiram a esso conselho. Conversaram.
A esquadra franceza lançava ao ar 01
seus pennachos do fumaça.

"A Câmara estava sempre reunida;
.Skoulodis para ahi sc dirige.'"— Apresentamos a nossa demissão",
diz elle.

"A Câmara grita: "VI,'a o rei! Viva a
Constituição!"

Zaimis corre fls legações de França o
,1a Inglaterra. "Em nomo do meu aobe-
rano, pronuncia elle, venho annunciar-voa
i|ae acceitamos todas as condições da
-Rntente".

"E eis porquo Athen.,3 não foi bom»
tiardeada. Os athcniciisea podiam estar,
aliás, tranquillos. 'Foram os allemãea quo
destruíram Rcinis, o a Acropole, para oa
alliados, era o rochedo sagrado entre to-
dos.

"No dia imuiediato a esse dia memo-
ravel, no "Kyrix", o grande tribuno po-
pular Venizelos escrevia:

"O verdadeiro povo grego deve novo
reconhecimento á "Entente", por tel-o
'iberlaclo de uma espionagem odiosa e de
um regimen dc terror,"

Vi
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SENADO
ORDEM DO DIA 2t DE AGOSTO

DE 1010

Apresentação dc projectos, Indicações (
requerimentos.

ORDEM DO DLV 21 DE AGOSTO
DE 10 ill

2.a discussão do projecto n. 95, de 1911,
creando unia Facilidade de .Medicina e
Cirurgia em ti. Pimlo, com parecer con-
trarlo, n. 0, deste anno.

2.n discussão do projecto ii. 4, deste
anno, dispondo sobre a eleição do prefoi-
to, no município' da cupital, o dando ou-
trás providencias,

2.a discussão do projecto li. 3, deste
anno, revertendo ft municipalidade da ca-
pitai o imposto predial urbano, o dando
outras providencias.

A8UA CHEGADA A' CAPITAL DA REPUBLICA

<->£-_ £_*) aUS&tt. ________ ____ __*******__
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No comboio'de luxo, regressa hoje do
Rio, ondo ío! acompanhar o sr. conse-
lhelro Rodrigues Alves, seu illustre pro-
genitor, o sr, dr. Oscar Rodrigues Alvo»,
üfijretario do Interior.

E' esperado amanhã da capital da Re-
publica o sr. dr. Eloy Chaves, secretario
da Justiça o da Segurança Publica, quo
tambem foi acompanhar o sr. conselheiro
Rodrigues Alves atfi ao Rio.

Segue hoje, pelo nocturno do luxo, para
o Rio de Janeiro, o sr. dr. Antônio Carlos
Bailes Junior.

S. exc. vai tomar posse da cadeira de
leputado federal por esto Estado, para
i qual foi recentemente eleito.

¦"J"*— '""*> -

O sr. dr, Sousa Dantas, ministro into-
,-iuo das Relações Exteriores, acompa-
aliado do sr. dr. Sylvio Roméro, íilho,
»,hcfo do seu gabinete, esteve na legação"' ia Chile, onde foi apresentar pêsames ao
íi*. Alfredo Irarrazaval Zanartu, ropro-
.entanto diplomático daquello paiz no
Brasil, por motivo do fallecinicuto de sua
progenítora. *¦** 

Communlca íi imprensa, o Serviço de
Informações do .Ministério da Agricul-
tura:

"O sr. João Paes Barreto acaba de
Inaugurar, por sua conta, em Nova 1'orl.,
Wall Street, 7S, uin escriptorio de infor-
mações relativas ft producção, commercio
o industrias do Brasil c pede, por nosso
Intermédio, quu os interessados lhe for-
ncçani amostras o mais Informações que
pus?am servir aquelle fim."

O sr. ministro da Viação approvou o
uigmento do 00 o|o na tarifa para o
transporte de bovinos, na E. F. Oeste de
Minas, quando cm expedição de 100 ou
mais cabeças, proposta pelo director da-
quella estrada.

O sr. ministro da Viação remetteu ao
procurador geral da Fazenda Publica to-
das as informações relativas ao contra-
cto entre o Ministério da Agricultura o a
Companlila. 33. F. Dourado, para a con-
strucçâo de uma linha férrea entre Ihl-
tln'""*. e o rio Tietê o entre Bocaina o Al-
íredo Galvão, servindo a cidade de Jahu',
afim dc ser rescindido o mesmo contra-
cto, pelo íuoto do não ter dado a refe-
rida companhia fiel cumprimento ao
mesmo.

O sr. ministro da Viação autorizou o
director dos Telographos o designar doi3
ÍUiKÕioriaitos desta repartição para faze-
rem parte da commissão mista quo tem de
estudar as coniniunlcações radlo-telegra-
phicis no continente americano.

-o» _—

,ss®eia.côes
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUMXOS DE

D. BOSCO
Nas ultimas eleições realizadas na As-

sceiação dos ex-Alumnos do d. Bosco,
com súdo no Lyeeu do Sagrado Coração
o'o Jesus, desta capital, foi eleita para c
exercício de 1910-1917 a seguinte dirá-
ctoria: Mífruel Soares de Oliveira, prosi-
dente; Antônio Nogueira Braga, vice-pre-
siücute; João Galhanome Netto. l.o se-
nrctarlo; Affonso Ginefru. 2.o secretario;
Baidomero Lcltugã, i.o thesoureiro;
Francisco Heisttzmau, 2.o thesoureiro;
dr. Sócrates dc Oliveira, orador; dr. Luiz
Damiani, director da secção literária,
Antônio Leite, director da secção recre..-
tiv:l; Antônio Lisboa, director da secção
catcchetlca; o Jesuino Malheiros, director
da secção beneficente.
CENTRO DE CULTURA LITERÁRIA

Realizou-se hontem, conforme foi prê-viamento amiuneiado, na sede do Centro
de Cultura Literária, ft rua dc S. João, n,10S, mais uma sessão.

Foram lidos diversos trabalhos em
prosa e verso, destacando-se os dos srs.Luiz Gonzaga de Oliveira Monteiro, Hen-rlquo Alberto Orciuoü, JosC Figueiredo
Sobral Junior, Arnaldo R. Forstor, Alce-biades Marcondes Machado e João M.França e Antônio Tavolaro.

Foram discutidos o approvados os cs-talutos, ficando mareada para o próximodomingo, fts mesmas horas, mais uma ses-são ordinária.
¦"**"¦"""" —•****< —**_>-__¦ ra* i _____

Uma conferência no Casino
Antarctica

Procedente da Capital da Republica,
chegou Iiontem a esta capital o sr. J. F.Fonson, illustre intelleetual belga, muito
conhecida o apreciado como literato, ora-
dor e dramaturgo.

O Illustre homem de letra.'» veiu a S,
S. Paulo com o fim de realizar uma coii-
íerencin, a qual se effeetuarft amanhã,
terça-feira, no Casino Antarctica, discor-
rendo o orador sobre o sugBOstivo thema:"O que vi quando os all.mães entraram
em Bruxollas".

Dada a reputação do eseriptor e dado
o suceesso que as suas conferências obti-veram no Rio de Janeiro, . de erer quetodo o S. Paulo culto aproveito a oppor-
tunldadc que se lhe depara para ouvir a
palavra enthuslastica de um intelleetual
notável que assistiu franzido dc desespero
ll invasão da sua pátria.

A nossa capital, que lautas provas jfttem dado do sympáthla o de eommlsera-
Cão pelo martyrlo da Bélgica, não deixa-
rft por certo de mais uma voz patentearos seus nobres sentíramos, indo ouvir
r.r. Jean François Fonson na sua com-movento narrativa da entrada das tropasInimigas cm Bruxellas.

Mr. j.an Foii.on realizara aaui' apenas Iuma. conferência, - * • - v ,.- I

Da nossa edição da noite, de hon-
tom:

Após tres mezes de repouso no
seu retiro de Gitanitingtictá, o cou-
sellieiro Rodrigues Alves transporta-
se para o Rio, onde vai passar a es-
tação calinosa. E' um facto apparcn-
temente trivial. Não o julga, porem,
assim a opinião publica, voltada pa-
ra o venerando estadista a quem a
palria lauto deve e. de quem ainda
muito espera. Ü que ella vê na vol ia
de Rodrigues Alves á capital da Rc-
publica é a sua volta á actividade po-
litica, de que sc não pode afastar
porque é imprescindível o seu con-
curso no debate c na solução dos
magnos problemas do momento.

As luzes do seu espirito superior e
equilibrado, as licções do seu íectin-
do tiro.inio dc homem publico, o
prestigio da sua incontrastavel autori-
dade são reclamados pela nação na
hora em que os cfleitos deletérios de
crises suecessivas sc accuniulain alar-
uiantcniente, exigindo remédios, que
os poderes centraes, indecisos, dean-
te do torvelinho dc indicações cou-
tradictorias, que se embaralham num
estéril debate, não se animaram até
agora a adoptar.

E' forçoso que as suggcstões e os
conselhos das personalidades do vnl-
to de Rodrigues Alves influam ef fi-
cazincnlc no encaminhamento das
providencias que devemos pôr em
pratica para corrigir os males do pre-
sente c os perigos do futuro.

Não serão, com certeza, as medi-
das violentas dc excepção, nocivas
ao trabalho e á producção do paiz e
alvitradas, precipitadamente, como
taboa de salvação, cm desespero
de causa, que hão dc levar a nor-.a
economia e as nossas finanças á cs-
tabilidade desejada.

Ao contrario disso, exigem-se ele-
mentos sólidos e duradouros, que sc-
jam equitativamente tirados dc to-
da a collectividade, sem sacrifício
particular para qualquer das classes
que a compõem!

Infructifcro, artificioso c prejudi-
ciai será crearem-s. novos ônus que
determinem a carestia da vida on op-
ponham entraves ao descnvolvimen-
to das nossas fontes de riqueza.

Realizar-se uma obra que tenha
cn; vista, antes de tudo, esses pon-
tos essenciaes é a missão que cabe
aos homens públicos.

Opportuna ú, pois, a oceasião para
o abandono dc aventuras, temerárias
e para o estudo calmo e reflectido
dos meios capazes dc reparar os da-
ninos, da anormalidade reinante.

O conselho dos grandes homens dc
incontestada responsabilidade no rc-
gimen sú pódc favorecer o trabalho
do Congresso e do governo.

Si, porventura, lhes fôr dc todo cm
todo impossível indicar a solução
salvadora, ao menos, influirão com
o seu sábio critério e experiência pa-
ra que sejam evitados erros de que
podem resultar desastres, ainda
maiores do que os que nos ameaçam.

Dahi, naturalmente, o regosijo sin-
cero e as demonstrações dc acato e
confiança, com que as classes con-
servadoras conjugadas ao povo aco-
lheraiu hontem no Rio o ex-presi-
dente da Republica e inesquecível
transformador da sua capital.

A sua permanência ali, no foco das
combinações, onde se reúnem os de-
legados de todos os Estados e os su-
premos poderes da nação, veiu trazer
a esperança de que, quando solicita-
da, a sua influencia se fará sentir
com sabias indicações que contribui-
rão seguramente para o exito das ini-
ciativas reclamadas.

Seja, porém, como fôr, o que não
pode deixar dc ser grato ao coração
paulista c nos provoca estas linhas c
a expressiva e sincera demonstra-
ção dc apreço de que foi alvo o nosso
prcclaro compatriota ao reentrar na
terra que, ao influxo da sua acção
bcmfeitora, se transformou na mais
formosa e hygieuica das metrópoles
do continente.

Ella prova que o tempo não apa-
gou do espirito do povo a l.mbran-
ça daquèlle qiiatrieunio que ha de
ficar assigualado na historia como
um dos mais progressistas e í.cuu-
dos.

A chagada ao Rio de Janeiro
Todos os jornaes cariocas publicam lon-

tas noticias sobro a chegada do sr. con-sellieiro Rodrigues Alves ao Rio. Trans-
çrevemos a seguir a quo estampou o "Jor-
nal do Commerclo":"Estft desdo hontem no itio o sr. con-sellieiro Francisco de Paula RodriguesAlves, ex-presidente rta República e ex-
presldento do Estado do ti. Paulo cargoeste que acaba dn deixar, depois de um
qiiatriennlo fecundo em serviços a suaterra.

O sr. conselheiro veiu em companhiado sua familia e do sr. dr. Eioy Chavessecretario da Justiça e da Segurança Pu-bllca, quo acompanhou s. exo. até ao Rio,representando o governo de S. Paulo.
Os leitores encontrarão em seguida asnotas da viagem o da recepção do srconselheiro nesta capital.

escolas modelos, gymnuslos, etc. O trem
partiu sob acclamações da multidão, quesaudava o llluslro brasileiro.

A PARTIDA DE GÜARATINGUETA*— O sr. Rodrigues Alves deixou hon-tem, fis n horas e mela, Guaratinguetftsua cidado natal, ondo so achava desdeo passagem da presidência do Estado aoseu substituto legal, o sr, dr. Altino Aran-tes. A quella hora, o trem esoeclal dei-x-ou a gare da Central, na cidado paulistaque so achava repleta do povo, autorlda-(les municipaes e estaduaes' alumnos da
fesçola Norma), doa. _r__o_ escola... _,

A VIAGBM E A COMITIVA. — A via-
gem foi excellcnte. Correu sem o menor
lueidento quo não fosso agradável.

No ti em especial acompanhavam o sr.
conselheiro Rodrigues Alves suas filhas,
as senhoritas Marleta, Zalra c. Isabel, seus
filhos, os srs. drs, Francisco de Paula Ro-
drlgues Alves Filho, deputado federal, e
Oscar Rodrigues Alves-, secretario do In-
lerior do S. Paulo, e o sr, dr. Eloy Cha-
ves, secretario da Justiça o da .Segurança
Publica dc I-;. Paulo, cujo governo veiu
representando, encarregado do acompa-
nhar o cx-prcsldento do Estado ate esta
capital.

NA CENTRAL KO BRASIL. — Vimos
na- gare da Central, entro outras, as se-
guintes pessoas:

Coronel Tusso Fragoso, representando o
sr, dr. Wencéslau Draz, presidente da
líopublica; dr. Urbano dos .Santos, vice-
presldento da Republica; dr. Pandiâ Ca-
logoras, ministro da. Fazenda; flr. Duarte
Uílto, embaixador do Portugal; dr. Ta-
vares do Lyra, ministro da Viação; almi-
ranto Alexandrino do Alencar, ministro
da. Marinha; dr. Sousa Dantas, ministro
das Relações Exteriores; dr. Mario Al-
vos, representando o sr. dr. Jos. Bezerra,
ministro da Agricultura; coronel João
Costa, representando o sr. dr. Carlos Ma-
rlriiltlano, ministro da Justiça; dr. Azo-
vedo Sodrfi, prefeito do Districto Federal;
dr. Aurelino Leal, chefo de policia; com-
missão do Senado Federal, composta doa
srs. senadores Alfredo Ellis, Francisco
Salles, Custa Rodrigues, Pires Ferreira e
Soares dos Santos; commissão da Ca-
mara dos Deputados, composta dos depu-
lados Lamounlor Godofredn, Costa Ri-
beiro, Arliudo Lcone, Marcai Escoliar e
Raul Veiga; A. lt. Ferreira Botelho, dl-
reator do "Jornal do Commerclo"; seria-
dor Pereira Lobo, por sl e polo governo
de Sergipe; senador Metello, senador Bue-
no do Paiva, senador Alclndo Guanabara,
deputado Antônio Carlos, senador índio
do Brasil, Felix Pacheco, rcdactor-chcte
do "Jornal do Commercio"; depu-
tados Domingos Masearcnlia.s o João
Vespucio, dr. Sérgio Barreto, secretario
particular do ministro da Yiaçío; dr. Gas-
tão Maranhão, Lindolpho Xavier, Bcncva-
nuto Pereira, dr. Afranio Peixoto, director
da lnstruccão Publica; capitão Oregorlo
da Fonseca, representando o general.
Bento Ribeiro, chefe do cslado-malor do
exercito; senador Rosa e Silva, deputado
Osório dc Paiva, por sl e representando o
Partido Democrata do Ceara; coronel
Sisson, Sebastião Sampaio, redactor-secre-
tario ilo "Jornal ão Commercio"; com-
mandante da Escola Militar o seu ajudan-
to de ordens, tenente Silva Tavares; dr.
Osório do Almeida, presidente do Conse-
lho Municipal; tenento Abilio Rezende,
deputados Carlos Peixoto e Celso Bayr.ia,
senador Irineu Machado, deputados Sousa
c Silva, Augusto Pestana, Costa Rego
e Dunslieo de Abranches, coronel Eduardo
Sócrates, deputado Francisco Brcssan., s~-
nddor Luiz Alves, deputados Slmeüo Leal,
.Moreira Brandão, Álvaro do Carvalho,
Arthur Bernardos o Justiniano de Serpa,
dr. Paulo de Frontin, dr. J. J. Seabra, dr.
Manuel Reis, Doputado Costa Junior, dr.
Alberto Flores, Ismael de Sousa, dr. Ca-
raças, dr. A.maro Cavalcanti, Antonino
Cantarella, senador Dantas Barreto, de-
putado Galeão Carvalha!, Juvenal La-
marline, Euzebio do Andrade, Natalicio
Camboim, Estacio Coimbra e Paulo do
Mello, general Scrzedello Corria, senado-
res Rayn.undu Miranda e Luiz Vlanna.,
deputados Jose Paulino, Augusto do Mel-
lo o Oclacilio do Albuquerque, dr. Alfre-
do Gomes Pinto, por sl o representando
o dr. Francisco Gomes Pinto; dr. Aloysio
dc, Castro, director da Faculdade de Mc-
tlíclna; dr. Humberto Gotuzzo, dr. Cieero
do Faria,di-. Francisco Bernnrdiiio,Manuol
do Carvalho, representando o senador
Leopoldo de Bulhões; deputado Joaquim
Osório, senador Rlvadavia Corrêa, Júlio
Barbosa, deputado Nicanor do NasclmeiV-
to, dr. Bllezcr Tavares, dr. Arrojado Lis-
boa, director da E. F. Central do Brasil;
dr. Sylvio Romero, dr. Galvão Bueno, Do-
niingos do Sampaio Ferraz, rcprcscntan-
do a ílirectoria do Lloyd Brasileiro; Lfg.i
do Commercio, representada pelos srs.
Accacio do Lemos e Pedro de Siqueira
Queiroz; Commissão do Club do Enge-
nharía, composta dos srs. almirante Josú
Carlos do Carvalho, Miranda Ribeiro,
Francisco Bhcring e professor Rodòlpho
Bernadelllj Directoria da Associação dos
empregados no Commerclo, Associação
Commercial, representada pelos srs. com-
mendudor Francisco Leal, Humberto Ta-
borda e commendador Camuyrano; con-
solho director da Sociedade Nacional de
Agricultura, Câmara de Commerclo In-
ternacioiuil do Brasil, representada pelosr. João Severlno da Silva; Federação das
Associações Commerciacs do Brasil, ro-
presentada pelo sr. Domingos de Sampaio
E-rrà-j; Centro do Café, representado po-Io sr. Bernardo Barbosa; Raul de Carva-lho, Juvenal Pacheco, senadores Jouo Ly-ra, Bueno dc Paiva e Eloy dc Sousa; de-
putado Alberto Maranhão, dr. Oliveira
Passos, dr. Vuccani, dr. Alfredo Neves,IVuilo.Barreto, Pio do Carvalho Azevedo!
dr. Paulo Vlanna, João de Burros, sena-dores Pedro Borges, Araujo Góes e ba-ruo de Traipit', deputados Jos. Lobo oCésar Vergueiro, senador Abdias Neves-deputados Ferreira Braga, Pedro Lago'labeiro Junqueira, Jose Bonifácio, Flo-rlano do Brito c Carlos Garcia; deputa-dos fluminenses Maurício do MedeirosBuarquo Nazareth, JosC* do Moraes, Do-mingos Marlano e Eloy de Andrade, pelaAssemblêa Legislativa do Estado do Rio-Oscar Rosas, dr. Cancio Povoas, dr. Deo-eleeiano Segadas, dr. Carlos Euler, coro-nel Alexandre Leal, directer cio Collet-ioMilitar; intendentes Eduardo Raboeírã eLeite Ribeiro, pelo Conselho Municipal-deputados Jeronymo Monteiro o Antoni-na Freire, dr. Joaquim Alves da Silva cfilha, Manuel Dixon Alves da Silva re-'lador Epitacio Pessoa e dr. Vergue deAbreu.

A-CIEGCA»» A' CEXTIt.AL 13 O DES-EMBARQUE - A gare da Central doBrasil estava repleta. O especial, que che-
gou fis 17 horas o 1|2, foi recebido comacclamações. O sr. conselheiro RodriguesAlves foi cumprimentado pelo coronelCasso Fragoso, chefe da Casa Militar dapresidência, em nome do chefe da Naeãopelos srs. ministros de Estado, sr, dr 

'
Hélio Lobo, secretario da presidência daRepubliea; altas autoridades, ministrosda Republica, altas autoridades, minis-tros do Supremo Tribunal, senadores de-pulados, amigos e admiradores de s excAntes do sr. Rodrigues Alves tomar oautomóvel que o devia conduzir A sua re-sldencia, s. exc. recebeu os cumprlmen-tos do prefello da cidade, sr. dr. AzevedoSodré.

Já no auto, s. exc. recebeu uma gran-de cesta de flores naturaes, of.erecldapela irmandade do SS. Sacramento dnCandelária.
Quando o sr. conselheiro e os demaiswajantes, de automóvel, deixaram a Cen-ial cm demanda do palacete da SenadorVergueiro, a multidão ergueu de novoenthusiasticos vivas ao illustre brasileiro.O sr. conselheiro Rodrigues Alves (o-mou o automóvel presidencial, em com-pau hla do sr. coronel Tasso Fragoso, che-fe da Casa militar da presidência, e dosc deputado Álvaro de Carvalho, "lea-

der da bancada paulista na Câmara.
^RESIDÊNCIA DE S. EXC. - A*s18 3|_ horas, o sr. conselheiro RodriguesAUes chegou ao palacete de sua. reslden-cm, fi rua Senador Vergueiro. Com s, exoeliegaram, num automóvel presidência, 

'os

do'^!.0",01 Sr° 1,,raB0S0* "P^éntan-
d líen ,ir'- 

WonocsUlu Bra*-» Presidente
•„¦ ¦,,. ',.?' 

? ° •"* dci-utaclo Alv-aro de
n. r_n e', 
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Em outros automóveis Iam os srs. drMloy Chaves, Incumbido polo sr. dr. Alti-no Arantes, presidente de S. Paulo deacompanhai- o illustre viajante ale estacapital; a.s senhoritas Rodrigues Alves; odr. Oscar Rodrigues Alves e o dr. Fran-cisco do Paula Rodrigues Alves Filho.Em sua residência, o sr. conselheiroRodrigues Alves recebeu numerosos cum-
primemos de boas vindas, pessoaes e portelegrnmnms o cartas.

Além do mundo offlclal que esteve pre-sente na gare da Central, compareceramentro outras, a.i seguintes pessoas:Deputado Antônio Carlos, "leader" damaioria da Câmara; deputado Vespuciodc Abreu, vlce-presldento da Câmara'marechal Argollo, deputados Pedro LagoFrancisco Bressane, Josõ Lobo, SebastiãoMascaronhas, Oetaclllo do Albuquerque,Osório do Paiva, lldefonso Albano, pelupartido democrata do Ceara; Mario dePaula, Camilio do Hollanda, Franciscolaohello, Erasmo do Macedo, EstacioCoimbra, ,T0s6 Paullno, Costa Rego eMendonça, Martins, representando o dr.Haptlsln Aceloly; César Vergueiro, Do-mingos Mascarenhas, Augusto Pestanalorolra Leite, representando o presidentedo Matto Grosso; Celso Bayma, Sousa cSilva, José Bonifácio, Jullo dc Mello, Al-berto Maranhão, Flavio da Silveira, Joa-qu nri Pires, Euzeb"o do Andrade, Nutall-eu» Camboim, Juvenal Lamartlne, PedroReis, Floriano do Brito, Nicanor Nasci-monto c Pereira Braga, representando o-Districto Federal; Palmeira Rlppcr, Car-los Garcia, Eugênio Tourinho, Bento deMiranda, Justiniano dc Serpa, Passos doMiranda, Costa Junior, Ribeiro Junquel-ra, Álvaro de Carvalho, Arthur Berna.-des, Moreira Brandão, Simeão Leal, JúlioMaranhão, Ilermencglldo de Moraes, João1 ernetta, Joaquim Osório, Paulo do Mel-lo, Dunsheo de Abranehes, Macedo Soa-res, Galeão Carvalhal o Carlos Peixoto;ministro Amaro Cavalcanti, juizes Ma-clmdo Guimarães o Gcrinlnlano da Fran-ca, senadores Eloy de Sousa, Luiz ViannaLyra Tavares, João Luiz Alves, Lacerda
Franco e Irineu Machado; dr. Paulo rtoFrontin, commendador Botelho, JoaquimParanaguft, Arthur Lopes, ministro Arro-xollas Galvão, dr. Carlindo Corrêa e se-nhora, dr. Osório do Almeida, presldentodo conselho Municipal; coronel EduardoSócrates, dr. Gonçalves Ferreira, canhãoJoão Abreu, representando o dr. Nilo' Po-cunha, presldento do Eslado do Rio; drJ. J. Seabra, dr. Paula Ramos, dr. Pira-tmino do Almeida, dr. Can.;*ho Borges,general Scrzedello Corrêa, deputados Ma-nuel dos Reis, Eloy de Andrada e Buar-que Nazareth; dr. Eboll, condes dos Rei-coroicl Hannlbal Porto, dr. Victor Lei-vas, dr. Sérgio Barreto, Olavo Bilac, Ac-caeio de Lannes, dr. Pereira Passos Fi-lho, dr. Edmundo Veiga, dr. Afranio Pei--"•oto, Manuel de Carvalho, representantedo senador Leopoldo do Bulhões; dr. Pri-mitivo Moacyr, capitão Oregorlo da Fon-soca, representando o general Bento RI->eiro; dr. Humberto Gotltizo, ErnestoLarcez, deputado Simões Lopes, RenatoCarmll, Augusto Simões, dr. Veiga Li-ma o deputado Antônio Freire.

NOTAS DIVERSAS - O sr. senadorAntônio Azeredo, vice-presidento do Se-nado, por enfermo deixou do compare-
çer, lendo-se feito representar no desem-barque de s. exc. pelo secretario da pre-sldencia do Senado.

O sr. senador índio do Brasil re-cebeu o .seguinte telegramma:"Multo agradecerei ao prezado e eml-nente amigo o obséquio de em meu no-me, do Estado e do nossos amigos apre-sentar ao sr. conselheiro Rodrigues Al-ves, em sua chegada ao Rio, a expre*;-suo das nossas homenagen.*», maior esti-ma. o alta consideração. Cordialmente —
Uneas Mn.tlre, governador do Para."O governador do Estado dc Alagoasfez-se representar na chegada, do sr. con-Bolhelro Rodrigues Aives, pelo sr. depu-tado Mendonça Martins.

O Centro Industrial do llrasll fez-so representar na chegada do sr. conse-Iheiro Rodrigues Al.ea pelos srs drsJullo B. ottoni c J. A. -Coata Pin(o.-? No des.nibarquo. do sr. conselheiro
Rodrigues Alves tocaram duas banilas demusica, sendo uma da Brigada, roUéláío outra da Marinha Nacional.O sr. deputado Rodrigues Alves Fi-lho partirfi hoje para S. Pauto pelo no-cturno do luxo.

LIGEIRA _V.LE.y_KA COM ... EXC —O sr. conselheiro Rodrigues Alves, pos-to que emprehcnd.sao uma viagem re-lativamente longa, sob uma temperatu-ra elevada, e não houvesse tomado 0u-tro alimento além de muito sóbrio nlmo-ço, amos do deixar a sua residência emuuaratingueta. não so sentia, absoluta-mente fatlgado hontem íl noite, quandoo visitamos no .eu palacete.9- exc. esta. muito bem disposto cconta que o clima ameno do Rio lhe sejamuito favorável fi saude.E aqui permanecerei, disse-nos setc, cmquatito passar bem dc saude-em caso contrario, tornarei a Guarutin-
guetfi.

A's perguntas do nosso companheiro,»• exc. delicadamente se esquivou dequaesquer declarações solire a ..Ituaeão
política do paiz:A esse respeito, du nada sei, sinão
pelos informes dos jornaes, acerescemous. exe. Presidente que sou do Dlrecto-no do Partido Republicano Paulista, aminha esphera do acção esta rèstricta : omeu Estado; entretanto, hei dc conver-sar necessariamente eom os amigos e cor-rcllgionarios daqui no sentido de, naauctuaes circo instâncias do paiz, manter-mos completa c perfeita, harmonia dcVistas, cotlaborando com a Uiiião, cmbem dos interesses da palria.Agradecemos a gentileza do sr, conse-lhelro c ret!i'_mo-npâ.

S. exc. so recolheu aos seus aposen-los.
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A MODA
Entro os últimos modelos d. Inverno,

creados pelos atelicres da Casa Allema,
sallonta-so o Alexandre, lallleur em ga-bardino fina, azul marinho o outras co-
res Ua moda, ricamente forrado a se-
da. Hsla toiletle, que tem tido tuna ae-
ceitaçiío completa, apresenta sala um-
pia, que tem dois bolsos e í dc uma ele-
gancia Inconfuudlvol,

li I telegrama n.
No Senado Federa!
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A par desse modelo, que offercce o mo-
lhor agazallio para as variações clima-
terleas desla estação, oulrna ic encon-
tram em exposição nos mostruarlos ex-
temos c interno:! daquèlle grande esta-
belecimento. Enlre a.s muitas loüettes
de grande eCfeito, nota-se ainda a quo o
nos.o clichê reproduz — toda de lã qua-
oriculaiUi, para passeio. A saia desse tra-
je, com godoL', contendo bolsos late-
raes, fi mais ou menos achatada nos
quadris; acima dos bolsos ornam-na vis-
tosos bordados. O corpete, cortado ao
mesmo tempo que as mangas, ú Justo e
fechado; punhos dc setim. Esta fi uma
tõlleltc elegante, multo simples a que
pouco despende para a confecção. As da-
mas quo ajulzem sobro o seu feitio o o
seu aspecto e se decidam a adoptal-a si
lhes agradarem os gostos formados eni
tedas its subtiliilades dos figurinos.

Completando o.s nossos teiegrammas de
hontem, danios a seguir os discursos pro-
feridos no Senado Federal a propósito do
requerimento do sr. Mondes do Almol-ln,
pedindo varias informações ao governo
relativamente ao celebre caso do tele-
gramma n. fl.

O Sll. MIIMIES DE AI,.MK[|).\ _ Sr,
presidente, anles dc começar a ultima
phasc do coinpromlsto que tomei paracoiii o Senado, A vista ilu repto 'tue melançou o honrado senador pelo EspiritoSanto, preciso de pedir no Seriado quo me
àttonda por alguns Instantes pára us-
sumpto grave.

Ninguém ignora a figura grandiosa
que no Urasil fez o .eminente chaneellerliarão do Uio Branco. Todo o mundo sabedo seu patriotismo, competência o ilctll-cação aos serviços públicos, Pairamuctualmonl.; uo nr como que sombras d<*mysterio, poiidernçõeíi Cobro sua acçãoem um dado momento internacional o
preciso requerer uniaS Informações paraopportuiiatiieiite, fazer uma proposta aoSenado.

Vai fi mesa, ê lido, apoiado e posto eni
discussão o seguinte

REQIKÜI.IIENTO
Requeira que," pelo Ministério das lie-lações Exteriores, sejam pedidas infor-inações completas i;o governo federal arespeito do telegramma n. 0, dc n deJunho d..- 100S; como . Mr- _0 tornou co-nhecido; si houve falsificação dcllo, quema fez o como foi feita; como procederamos governos do llrasll o da Argentina, ecomo terminou o incidente,
Sala das sessões, 18 de agosto dc 11)16.— F. Mendes du Almeida,
O SU. PIRES FERREIRA — ""elevo-

me o nobre senador polo .Maranhão não
poder estar de accOrdo com o rcqijerírrieh-
iu que veiu do apresentar neste'instante.

Nos precisamos ile eálllui, sr. pres'1-dente, e a approvação deste .cquèrlmen-lo vem perturbar ainda mais a situação
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Fazem annos hoje: „ ,
O menino Renato, íllhd do sr. Antônio

Mondes;
o menino Flavio, filho do sr. Hilário

Alvt-s ila Silva;
a menina -Maitlm, filha do sri Antônio

du Sousa;
a menina Jnridytn, filha do professor

Antônio Pedro Wolff;
a menina Diva, filha do sr, Agostinho

Balmucia. da Cunha;
a menina Marlu; filha do sr. João Ro-

mano;
a s.nhorita Evangeliiia, filha do sr. dr.

José Augusto Pereira de Queiroz; curador
de orphams e ausentei-;

a senhorita lálvira, filha do sr. Flleto
Gonçalves Pereira;

a senhorita Maria de Lourdes. filha do
:sr. Bernardino O. de Carvalho;

a sra. d. Aline Mendes Guimarães, es-
posa do sr. dr. Josino Guimarães;

a sra. d. Julia Silva de Lemos, esposa
do si*. Miguel Lenros,-

a ira. d. Leonor Prado Pedrosa, esposa
do ir, dr. Machado Pedrosa;

o sr. dr. Alberto Penteado;
o sr. professor João Francisco Pinto c

Silva;
o sr. capitão Francisco Martins dos

Santos Junior;
o er. Pliiciüo Silva.

NÜPCLAS
P.calizoii-ss hontem, nesta capital, o

icRsanionto do sr. Carloa Alberto do Re-
Izeiide e Silva com. a senharlta Clodomíra
ile Campou Collaçoi filha cio sr. Antônio
Colluço, negociante em Pjuupc. ,

CLUB INTERNACIONAL

O DIA
Santa Joanna. Francisca Freriiiot deChantal, viuva.
Durante seu matrimônio dedicou-se li

pratica de todas as virtudes.
Ensinava a religião aos seus servo»,formundo-os na piedade dando-lhes alu-da o exemplo de unia caridade inexgotta-

Vel.
Após a morte dc seu marido resolveu

guardar Continência e para sc conservarfiel ao seu voto inscreveu cum um ferroem braza, o nome dc Jesus, em seu peito.Resolvendo ainda vencer o mundo col-loeou-so sob a dlrecção de S. Francisco
de Salles e estabeleceu a Ordem da Vlsl-tação. -

^ Supportou no fim de sua vida, com rc-signação, soffrimentos interiores, sendoconsolada por Deus, cm recompensa.
Morreu eom CO annos annos, em 13 dedezembro de 1041.

CO.NFEKI-.NCJA j)0 CONEGO M.1.V-
1'REDO LEITE

No salão da Legião de S. Pedro, o sr.conego Manfredo Leito fez hontem, Is 20
horas, a sua annunciada conferência so-
bro "A descrença".

O illustre conferencisla falou por espa-
Co de uma hora o 15 minutos, sendo ire-
qu.ntcmeute interrompido por quentesapplausos.

Na assistência, como sempre numero-
sa, nolavam-so estudantes, medicos, advo-
gados, jornalistas, homens de letras csacerdotes.

_ Os srs. arcebispo metropolitano o viga-rio geral do arcebispado achavam-se pre-sentes.
A conferência de hontem foi uma dasmais brilhantes, que o sr, conego Man-

fredo Leito tem produzido.Agradou Immensamento ao auditório,
especialmente na peroração.

MATRIZ DE S. GERALDO

O veterano o sympátlüco Clulr Inter-
nacional proporcionou hontem fts faml-
iras eJos sócios mais uma das suas encan-
tadoras festas.

A's l-l horas, realizou-se a "matiiiêc"
Infantil, em que tomaram parte 175 crlan-
ças.

Dos números de danças constaram n
furlana", a "polonesa", "pas des pati-iieius" e outros bailados, que, pela per-feição- eom que os executaram os juvenis' daiise.urs". constituíram um verdadeiro

encanto,
Foi feita profusa distribuição do bon-

bons tis crianças.
A' itoijo houve a festa dedicada fls ia-

milias doa- sucios.
Oa salões do club estavam decorados

cem tado o esmero.
Flore» naturaes em profusão, feérica

illuniiiiação, concorrência numerosa o ee-
lentíssima, tudo emíim. a contribuir para
qve a festa, tivesse o cspleniioroso sueces-
so quo alcançou.

HOSPEDES E VIAJANTES
Ach_-se eju S. Paulo, e deu-nos hontem

o prazer de sua visita, em companhia do
dr. Ceecre Bevilacqua, o sr. Davld G.
B, Romagnali, director-ge.rcnte da revis-
ta "ho Suovo Italia", que se publica no
Río de Janeiro.

*
Acha-se em S. Paulo o ai-., coronel João

Gaya, eolleclor estadual em Villa Bella.
*

Acha-se de novo nesta capital e deu-
nos liontom o prazer de sua visita o pro-
feísor pernambucano sr. dr. A. Carneiro
Lefto, quo vera realizar aqui uma série de
conferências pedagógicas.

NEUROLOGIA

Inaug.ra-so amanhã, fis 9 horas, ocum. superior do religião para moças,confiado ao sr. padre dr. Arnaldo Perel-'.a. Juitc do Seminário Provincial,

Realizou-se hontem, nesta capital, o se-
pultamento do sr. Pedro Erasto Bueno
Junior, filho do estimado negociante sr.
Pedro Erasto Bueno.

O íerqtro sahiu fts 1G horas e mela
da avenida Celso Garcia, n. 78, para o
cemitério da Quarta Parada, apfis a en-
commendação do corpo pelo re.vm.0. co-
nego Melrelles I.eire.

No cortejo fúnebre tomaram, parte nu-
morosas pessoas.

*. *
A's 6 horaa de hontem íallòceu nesta

capital a exma. sra. d. Maria fla3 Dores
Guilherme, virtuosa esposa do sr. JosC
Albino dos Santos Silva, funecionario da
Escola de Pharmacia e Odontologia de
S. 1'aulo.

O sou euterramonto rcalizou-sc hon-
tem mesmo, as 10 1|2 horas, sahindo o
íerotro, com grando acompanhamento, da
rua Corrêa dos Santos, n. 14, pura o ee-
miterio do Araçfi,

originada pela ordeni de factos e que es-
|tava sendo sanada, acalmada pela offi--lencia das Individualidades que trabà-lhafn cm tal sentido.

Não bastará, pergunto eu, o que disse
o Illustre eseriptor argentino em relação
uo nosso saudoso marechal Florlano' ocm relação ao nosso querido amigo tão
pranteado, o general 1'inheiro -Machado?

Já não basta, tr. presidente, o artigo
insnltuoso da "Prensa'' relativo ao joven.rasHeiro que, eom brilho, vai so distin-
guindo no serviço da pátria?

Como então, s, exc. quer, eom esto re-
querlmento, perturbar o trabalho dc
união <ij*o com carinho, vem sendo traia-
ila ha longos annoa por grandes diploma-
tus, alguns do saudosa memória, entro os
quaes não posso deixar do mencionar:
Mitie, Saenz Pena, Júlio Roeá, Campos
galles, Rio Branco e outros?!

Ern nomo doa interesses ilo Brasil o daArgen ti na, si necessário fosse, eu pedi-ria ao nobre senador para retirar o «eu
requerimento por ser desnecessário tomar
conhecimento do quo Jft. esta passado, do
quo já está solucionado com honra pura

[ os dois paizes. (Muito bem; multo bem.)
O si*. Mondes dc Almeida — Sr. prosi-denlc, não sei absolutamente, qual 6 omal em evitar que sobre a memória delllo Branco pesem suspeitas.
O sr. Pires Ferreira — Sio ha suspel-

tas na opinião nacional em relação ao
.mão do Rio Bi-uneo; os ataques de seus
desaffeetos aqui no Brusll o no extran-
Beiro não indicam a necessidade Ua. pu-uliciição dêstea factos.

O sr. Mendes de Almeida — Houve
üuyiflas a respeito do seu procedimento,e a simples Informação do Ministério daa
P.eláçOes; Exteriores ê necessário que seja
oífieialíiieiite prestada, para que não pai-rem mais estas duvidas.

I Obtida:! as Informações, apenas i*equ>i-
rerla que ellas fossem publicadas n."Diário do Congresso".

O si*. Pires Ferreira — Tudo isso foi
j.i publicado ao tempo daquella dlscus-
süo.

O sr. Mendes de Almeida — V. exc.sabe perfeitamente que ultimamente foi
declarado, foi conversado, foi publicado,
e o eminente brasileiro, nosso conipatrlo-
ta, representante do Brasil na posse do
novo presidente da Republiea Argentina,
elle próprio, declarou em fim do uma
sua carta. que. "agora eslava informa-

rdc dos factos o que agora, portanto, Ea-
Wa como elles so praticaram".

Por que em tal caso não se demonstrar
publicamente que nada ha do duvidoso ;irespeito da figura do nosso brilhante
chaneeller'.'

Tudo isso me levou a esse requerlmen-
to; si estamos sob um regimen do publi-cidade, convfim que não paire sobro os
nossos grandes homens nenhuma duvida,
nenhuma suspeita. Acho que a simples
publicação desse documento não offen-
dera a ninguém, absolutamente, sendo,
apenas, um acto de mC-ra conveniência
nessa, pura evitar, de futuro, o despres-
tigio dos nossos estadistas, os mais glorio-aos.

O Slt. ALFHEDO El.l.IS — Sr. pre_i-denle, estranho que um espirito tão pon-derado, como bo tem revelado nesta caa.io nobre representante do Maranhão, vles-
se, de novo, procurar atear fogo a umamina quo já estava sepultada no esqueci-
mento.

Sr. presidente, qual fi a orientação poli-tlca nossa em relação fi Republica irmã?
E' de apaziguamento, de esquecimen-

to, de equívocos passados; é de esqueci-
mento a malquerenças e doestos atiradas
du parte a parte, no Intuito de provocaruma guerra,

O sr. Mendes dc Almeida -— Nas infor-
mações que peço, virá o brilhante attes-tado de amizade argentina para comnos-
co. E' só Isto que desejo.

O sr. l*ircs Ferreira — Mus não ê pre-ciso, porque tudo isso já está multo sa-bido.
O sr. Alfredo Ellis — Não ha um s.cidadão brasiloiro quo nutra a menor du-vida sobre o patriotismo e a correcção

do barão do Rio Branco.
O sr. Adohjlio Gordo — Muito bem.
Vozes —-. Apoiado.
O sr. Alfredo Ellis — O nome daquello

grande brasileiro representa um symbo-
lo de patriotismo, do valor; do valor edo patriotismo que sempre desenvolveu e
praticou em defesa dos interesses da nos-sa pátria.

Portanto, por este lado. sr. presidente,A perfeitamente exeusado o requerimento
do honrado senador. Por outro lado, de-vo dizer qne a prooccupaçílo de todos oshomens do responsabilidade no regimendeve ser a de conservar sempre a mitofranca, leal e generosamente aberta fi
grando Republica irmã, á Republica Ar-
çentlna...

Vozes — Multo bem.
O sr. Alfredo Ellis — ..-.sepultando,

oara sempro todos os motivos que pos-sam trazei- descontentamentos, duvidas ou
suspeitas sobre a realidade dos nossos
sentimentos, do nosso engrandeclmento e,
mais do quo isso, sr. presidente, da nossa
amizade e da nossa lealdade.

Nüo sei, sr. presldento, sl 6 osse ou não
o pensamento do Senado. E' o nosso, da
bancada paulista.' O sr. 3Ieudes dc Almeida —¦. W o de to-
dos.

O sr. Alfredo Ellis — Assim sendo, sub-
screvo o pedido quo acaba de sor feito ao
honrado senador polo nosso digno collega-
representante do Plauhy,. _

O sr. Tires Ferreira — Obrigado a
v. exc.

O Br. Alfredo EUls — ... no sentido
da retirada do requerimento, justamente
para evitar que, sobre este assumpto, pos-
sam pairar duvidas que reflictani sobre os
nossos homens. (Multo heiu; multo liem).

O SR. .MENDES DE ALMEIDA — Es-
tou plcnaiiienlo satisfeito, sr. presidente.

O quo desejava era provocar da-parte
dos meus honrados collegas esta inanl-
feslação eni relação ao nosso eminente

CONCERTO DE VIOLÃO
O apreciado violonista Américo Ja-con,i„o (Canhoto), cuja fama, como lan-i-;edor do clássico instrumento das serena-toe, A das mais Invejáveis, dolloloú-nosiiontem por alguns momentos, exeeutan-uo, nesta redacção, alguns Interessantesnúmeros do seu ooploao repertório, os

___„S„C?,n?t,amm tle oan-*-e3' v^s, mor-olian e trechos do operis
r- V?'.!,?UIü ",u':!o°* u'"co '"> ítiuri.
vi„ v. i. K Um extr'*<*''«*"''ri(. artista d..
Õda do .'Ví ?"a t0ClmlCa "'«"leravel.toaa do agilidade o afiriamontos conse-Sue o singular emulo de Catu?leiC.__tó__

-lüo' inL..;^.'"1103 e"0lt0S - t*3Z
Esse curioso mestre ,i„ |n8i.um.n__ovo»,dor das nossas melancolia, setaos. realizará no dia 5 de sotertbro no: z.-?::]rj''crnviúwin *>—.'™

;,„_', '• ,",c''e''«™t*> concerto, e,„duo executará doze peç.-is do seu vasto 
'

variado repertório. A essa foata estfi des^Inado com certeza, p.l.a su_ orlgihallda-do o valor ,1o artista q„o so vai exhibir ao.-.i.nide publico, um exito completo
SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA

Esla conhecida associação artísticarealiza hoje o seü CO.o sarau „o salãodo 1'rianon (Bolvedero);
O programma, que 6 bastanto Inlero.-santo, consta dos seguintes números: .

Primeira parloI —¦ Bcel.hoven — Trio op, 07.
Allegro moderato.
Scherzo — Para plano, violino evloloncello.

- — II. Oswald — Quartetto — Op. .0Presto.
Andante con moto e varlazlonl —iPara dois violinos, violeta e violou-cello.

Segunda parte
T, J' ,S' •s*vt'n<,fic" — Quartetto —Op. 1.

Andantlno.
Allegro con fuoco — Para dois vio-linos, violeta e violoncojlo.¦1 — Cai-1 Nowratil — Quintetto—Op. 17VIvaee.
Amianto.
Allegro enérgico — Pura plano, doisviolinos, violeta o vloloncello.

Correio de Minas
JAGUARY

(Do correspondente, em 15);
A colônia italiana aqui domiciliada,assim que teve noticia da tomada de Go-nem, reuniu-se, e A noite, em passeata,cívica percorreu as ruas locaes.
Ao espoucar de foguetes e no som daphilarmonlea local, o cortejo desfilou

pela avenida Silvlano Brandão, indo pa.-rar cm frente á casa do capitão Anto-'nio Casasanta, distineto membro da co-lonla.
Falou em nome dos manifestantes osr. Ophou Sau), que foi correspondido

pelo professor sr. Francisco do Nasci-mento, pelo manifestado capitão Casa-suiiía.
Em seguida o prestito dirigiu-se parao Club Jagiiary, onde foi servido a to-dos um profuso copo dc cerveja e on-'(le tambem usaram da palavra o rove-rendo padre Antônio Paschoal e Vltto-irio Guerra, que enalteceram o exercito'italiano e agradecendo a solidariedade-

do povo de Jaguary.
— Foi levado hontem á pia baptismal

o pequeno Geraldo, filho do sr. Joeo" Cor-:réu Marzugão, ajudante do correio des-ta cidade, tendo por padrinhos o sr. dr.'Lauro Santos e João Berrardino, madri-'"ha a sra. d. Anna do Sousa.

Lyceu do Sagrado
Coração de Jesus

Foi levada a ef feito, na noite de sah-bado, no salão de actos do Lyeeu do Sa-
grado Coração Je Jesus, uma c-xpres-eiva homenagem a monsenhor dr. Bene-dicto P. A. dc Sousa, vigário geral des-ta archidiocese, em commemoração do
primeiro anniversario de sua elevaçãoaquello cargo, o como tributo de muitouffecto e carinho que os estimados edu-cadores e alumnos lhe consagram.

O programma, que estava mimosa-mento organizado, constou do seguinte:
Marcha de introducção pela banda doInterna-to. Ailocuçào — dedicatória, pelorevmo. padre Mourão; Dialogo; ensaiosda "Orchestra Collegial"; Eaudate Puerlmaestro Cappocci, l.a parte; Os leu-1tes do Intèrriàto saúdam ao exmo, mon-senhor Benedicto; Valsa, pela orchestramaestro F. Russo; Versos; Latidate'Puerl — maestro Cappocci, 2.a parte;!Svegli.a ai Campo — phantasla militar.tM. Schettini; O sapateiro em apuros ;

comedia; Marcha final.
A "Allocução dedicatória", que -.li

proferida pelo revmo. dr. padre Mou-]rão, digno dlrector do Lyceu, causou ma-,
gnifica Impressão, não si» pelo masslc.das adducoõcs e belleza da linguagem,
como tambem pelos dotes oratórios qu.llhe são peculiares.

A parto musical e a da "Escola canto- jrum", que executou o "Eaudate pueri"!com a maestria que nunea desmentiu oilaureado estabelecimento de ensino, mui-!to concorreram para o brilhantismo dalreferida manifestação.
Representando os lentes do Lyeeu fe*uma enthusiastica saudação o professorIlodolpho dos Santos, que foi applaudi-do pela facilidade e elevação de vislacom que se conduziu na sua peroraoão.Num dos lntervallos, levantou-se mon-senhor Benedicto, que com palavra.fluentes e ungidas do carinhos agrade-eeu a homenagem quo os salesianos oeducandos acabavam de lhe prestar, le-vantando um viva a d. Bosco.
Fln.alizou-.sc o sympathica fesla coma hilariante comedia "O sapateiro emapuros", na qual tomaram parte os pro-fessores Levy Gomes, Pedro Nolasco,Campos, Dervize, Menezes e outros, ten-do agradado o seu desempenho pela vi-da que souberam dar á comedia os in-;telllgentes amadores, aos quaes a assis-toncla não regateou farta misse de ap-;
plausos. i

patrício, que íoi tão malsinado e sobre
quem pesam suspeitas gravíssima no mo-
mento aotual. ,

Fazendo o requerimento, vejo, sr. pre?aldonte, que o pensamento do Senado í
uno, vibrando no mesmo sentido em re-
lação ao nomo de Rio Branco, ao nome
dos nossos grandes homens, que não po-j
dem ficar á mercG de duvidas ou de sus?
peitas. i

O sr. Pires Ferreira — Não fioará.
O sr. Mendes dc Almeida -— O Senado/

todos deste palz, verificarão como, depola
dessas manifestações, ninguém terá mail
a coragem do continuar na Insistente ma-;
nia do offender a memória do grande cl-í
dailão. i

W desnecessário que so faça uma slmi
pies publicação dos documentos, porque,'
oases eu os tenho todos, e posso publi'
cai-os, mas é necessário demonstrar quei
om qualquer das casas do Congresso Na»
cional, ha quem procure, por todos 01
meios ao seu alcance, evitar quo se Immi
uma simples nodoa na reputação de hoi
mens de alta memória pelo seu procedH
mento Internacional, como o barão d(
Rio Brar.co. (Apoiados. Multo bem).

O sr. Joüo Iiulz Alves r—. Garanto _ *n
exc. que nesse sentido todo o Senadi
está unanime. <

O sr. Mendes de Almeida — E' eu» •
manifestação que queria alcançar. Rogl
a v. exe., sr. presidente,, que consulte t
Senado'si consente na retirada do reque
rlmento. (SIullo bem; muito liem).

O SR. PRESIDENTE — Os senhore:
que approvam a retirada do requerlmen
to, queiram levantar-se. .(Pausa). 

'
Foi approvado.

1

*

'•'*" '* A ;_ ..
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netos, iii- Kilnioiul Rostimcl.
Este autor francez, tüo festejado o tão

tüoarlolado polu imprensa mundial, levo
lini dia a feliz líispiraoílo do produzir uma
obra-prima, "Cyrano de Borgerac". »\ntos
desse trabalho, Rostand Ja liavia iludo n
lunio outras obras — "Musardlsés" (uni
livre do versos), "Le gailt rouge", "Roma-
pesques", "La Princesas loinlaii-*.*" e "Ln
Bamarltaihe". Noiihuma dessas obras, po-
rfim, lhe havia conquistado o renome quo
hoje tom o quo desfrueta, gloriosamente
J.xfestelado na sua poltrona acadêmica.
Pois Julca Clurotio nüo chegou a lhe ro-
ousar uma pequena comediu que o poeta
¦de "Cyrano" lhe enviara para a "Cume-
dio Franoaiso"? O caso é quo foi o "Cyra-
no" o "Abre-te, Cesamol" puni a gloria
retumbante quo hoje lho nureola o nomo
Universal.

Depois disso, Rostand escreveu "L'Ai-
glcn" e "Chantecler". Quo lhe acerescen-
taram no nomo taes obras? Nada; ao con-
trario, "L'Aiglon" foi considerado pela
Critica "une orreur énormo A travera la-
quelle éilncellent dos traits de talent ex-
quis", na phriise de Hnille Faguet, e"Cliantaclair" uãn passou do úhia remata-
d:-, extravagância. Com effeito, a mura-
trilha do Rostand seríi sempro o "Cyrano
dc Borgerac", o que não quer dizei- quo
olic- deixasse de ser uni poeta de excepolp-
sal valor, cujos vorsos sempro nos deli-
ciam e encantam os ouvidos. A prova
eulft, quo ainda hoje so lêem com prazer
03 sous trabalhos "Les Romanesiiues","La Princessc lolntaine", "La Samarltal-
ne", o seu primeiro livro de versos "Mu-
wndisos", o "llymno ao sol" (de "Clmn-
tecialr") e muitos dos vorsos cie "L'A|-

.«'on».
Nüo discordamos, pois, de Emllo Pa-

gUOt quando diz quo "L'Aiglon" é um
drama em verso "fiiricuseiuoiu" fastlillo-
•o. Não resistimos á tentação de citar i:m
trecho da critica de Faguet, pelo qual o
leitor verfi que não oxaggeraiuos neste
nosso modo de apreciar "L'AIglon".

Escrevo Faguet: "Cest le drame —
'conciones" par excollence, Preriéz dans
1'hlstoire du premler Empire toul ce qui
peul préter matlérè A des développu-
tiioiits; prenez surtout co qui est lo plus
yulgalre, le plus rebattu et lo plus com-
ir.un, 1'algle, los abellles, les vlolottes,
ie petit chapeau, la LC-glon d'Honneur,
rc-toile des bravos, le drapeau trlcolorej
>'cii inanquez pas un; ot de chacun de
Bos laotifs faltes uu dlscours d'uprés tous
lc-.i procedes de la rêthorlque la plua cf-
trontee, par amplificatlon, pur enumera-
tion des partíes, par répótiiion, par op-
Jinsltions, par antlthéses, surtout par d6-j.iyage effrérié; mettez tous ces dlBOOurslana la bouche do Napolépn II et de «mal-
«iiies-uns de ses serviteurs et m'6mo de sescmiemls, pOle-m.lo; — et, sauf quelqúesi"aits heuiatix, quelqúes images C*c!atantes«.: neuvos, pas três nombreuses, que M.P.oatund u trouvées et que vous ne trou-
.verloz pas, vous avez --rAiglon". De plê-uo, du rest, point; de marcho d'un polntt un autre, pas do trace; de progrbssionâ'imérêl, auctine ombro."

O critico francez, afinai, tom carradasSe razão. Como Rostand, porém) é Ros-
.and, não nos abaianoarlatnoa. iv dizertaoa verdades, sl não tivéssemos q aeu¦ apadrinhamento, que era, em sumiria,
Um dos maiores censores theatraes da
Franca, Resumamos, entretanto, a peçaüo Rostand: "A acção passa-se em
Bohoenbrunn, após a revolução de 1830.
O filho de Napoleão, titulado duque de
Jíi Ichstadt, archlduque c coronel aus-trinco, acaba de attingir a nialoridade.
Vice em iuii estado dc **seml-servltude.
OM.-tti-i-nicli deixa-o na ignorância dc to-da a historia, feila por Napoleão. Ape-
Ear disso, essa' criança, prisioneira, per-
^turbava a Europa, coino oecupa a côr-
[le de Vienna. As mulheres tinham sor-
risos para esse filho de Ccsar. Sua tia, asrchiduqueza, tinha-lho uma amizade
flue era a mentira do seu amor. E ello,meio Informado por ella, por Fanny
peslor, sua amaine, por .seu amigo Pro-
kesh, pensava na Franca, ondo se pen-¦ava nelle. Ua uma tentativa para ra-
piai-o. A alma da conspiração 6 a con-
dessa Camerata, prima do duque dc
Eoi-hstáat. Disfarçada dc "parlsienne",
'•vendedora dc frivolidades", introduz-se
cm Schocnbrunii, e faz-se acompanhar
por um alfaiate que vem offerecer os
seus prestlmos ao filho dc Napoleão.
Esse alfaiate, que 6 um carboharlp fran.ccz, dando-se a conhecer ao duque, co-
mo lambem A condessa Camerata, diz-
lhe que em unia das roupas que lhe querVender está a lista dos seus adherontes
notáveis. O príncipe, comtudo, hesita.•Quer, entretanto, fazer saber ao "alfaia-
te" c A "modista" que 6 o digno filho<3o imperador o que, sl adia as suas es-
peiancas, não as abandona. Para isso,
íal-os assistir 4 Iicção de historia quelhe vão dar os seus professores. Estes
88o dois pobres pedantes, Inspirados porMetlernlch, e que, contando ao duquo ostratados de paz feitos por Napoleão, es-
qiiecem-se de falar das victorias quo os
precederam. O duque completa a lieção
e conta-lhes Austerlitz e YVagran. Mui-
to assustados, os meslres vão buscar Ma-ria Lulza para que ralhe com o filho.
Mas é este quem censura com doçura ftJiiãe o seu esquecimento da gloria doNapoleão e envia-a melancolicamehto aobaile, onde a chama a valsa, única mu-alça que faz bater o seu coração.

No segundo acto, o duque, voltando derepente da parada, encontra o prefeito,«Je policia remexendo os seus papeis c•Instruindo os lacaios, que são ospiBeH
_>agoa por elle. Expulsa-o e toma umallceão de tactlca de seu amigo Prokesli,
com soldados do madeira, que eram an-
,tes soldados austríacos, fe eis quo liran-flo-os agora da caixa o duque, maravi-llnulo, encontra soldados francozes, Eemquanto o seu espirito se exalta, surgeMetlernlch, o qual furioso manda quelevem dali aquelles soldados. Mas umBos lacaios espiões diz, em voz baixa, aoduque, que lho pintara, novos soldados.E' ello um dos cúmplices da condessaCamerata, 6 o ex-sargento Flàmlieau.E este quem convence o duque da sua
popularidade em França. Antes po-t*êm, de partir, o filho de Napoleão pro-oura convencer seu avô, o imperador daAiisli-iu, da necessidade dc o repor nothro.no da França, e consoguc-o.- Motter-Illch, sobrevindo, finge apoiar a idéa cImpõe como primeira condição a subsM-tulçüo da bandeira tricolor pela branca.
O duque encolerlza-so e recusa. Elle
.mesmo dará o signal nos conjurados, dls-
Pensando o auxilio do avO.

Mas os conjurados foram batidos,
-.«nibeaii 6 preso. E, em Sohoenbrunn,
•«ai.stimos A morte do duque, quo, resi-
Bnadò, quer quo lhe leiam o cerimonial
do seu baptismo o que o chamem aindauma vez rei de Roma u filho de Nnpo-leão. Mal, porém, eximia o ultimo sus-
Piro, Metternlòh ordena com o uniforme
branco o duque Relchstadt, coronel aus-trinco."

Este é o entrecho de "L'Aiglon". Infe-llemente, pòrêm, o "L'Alglon" repreBen-
tado hontem foi uma reducção, mas com
Ofirtes em «cenas de grande belleza, como
a das planícies do Wagram,

Coquelln, quando aqui esteve traba-
lhando no antigo theatro SanfAnna, hoje
demolido, levou "L'Aiglon" sem ampu-
tação alguma. Ainda nos lembramos de
que o papel de Flambeau lho pertencia e
o de duque de Relchstadt a talentosa
aclriz Moreno, de uma dicção impeccavel.

Em todo caso, a noitada de hontem
deixou no auditório duradoura impres-
Büo. Basta dizer que vimos o ouvimosLuelen Guitry na parte do sargento Fiam-
bcali, "les vleux grognard".

o grande artista foi natural e verda-
Beiro. Assim sendo, commoveu toda a aa-Blstonòla em algumas scenas, tendo sidoapplaudido com franco enthusiasmo pelo

REMÉDIO 1)0 AMOU
O prlmolro romédlo do amor 6 o lompo.

Tudo eiiru o tempo, tudo faz esquecor,
tudo gasta, tudo cllgero, tudo acaba. Atro-
vo-se o tempo contra as coliuniius de
mármore, quanto mais contra corações
do cera7 São as affclções como ns vidas,
«pio não hu mais certo signiil do haverem
dn durar pouco, quo haverem durado
multo. São como as linhas que partem do
centro para a circuiiifereiieln, que, quiiii-
to mais continuadas, tanto menos uni-
ilas.

Por Isso os antigos sabiamente pinta-
rillii o amor menino, porque não ha amor
tüo robusto que chegue a ser velho.

Do todos os Instrumentos com que o
armou a Natureza, o desarma o tempo.
Afrouxa-lhe o arco, com que já não atl-
ra; ombolu-Uie as seitas, com que já não
fero; nbro-llin os olhos com quo vfl o que
cão via; e luz-lhe crescer as azas com
que voa e foge. A razão natural do toda
esta dlfferençu «5 porque o lompo tira a
novldado ás cousas,dpscohro-lhos os defol-
tos, enfastia-lhos o gosto,'o bastam que
sejam usadas para não serem as mos-
tuas.

Gasta-30 o ferro com o uso, quanto
mais o amor? O mesmo amar 6 causa do
não anuir, c o ter-amado inulto, de amar
monos.

Anlonio Vii-Jin.
»»

O amor ó umu religião mutua. — Rcniy
ut* Gouruion.,

* *
O JAIU.IM

DE CORAI.*

Hontem, passando, por acaso, ao Indo
l»o seu lindo o minúsculo jardim,
Ouvi distlnotamento um som maguado,
Como uma preco, que dizia assim:
•¦Leva-mo deste solo abandonado,
Que esta saudado já nfio tom mais fim;
Sem o seu beijo, sem o seu agrado,
Eu jft nem sei o quo serft do mim!

quo me importa o vcntrémulo do orvalho.
Hi de toilo mo falta esso agasalho
Quo me davam as maou do minha irmã!,,,"

Ahl violeta, eras tu quo lal dizlas.,,
Quantas saudades dos radlosos dias
Km que olla la to ver pela manhtt!

(Do livro "Minhas Saudades").
Woiiceslau ile Queiroz.

*
E' nccossarlo abrir os espiritou 4 vor-dade, como so abrem ao sol as cidades

antigas, fazendo orifícios amplos no pas-sado. —- Wnllonr.
* *

"AINDA!...
Por Freitas Guimarães.

Este
Afora

«5 o poeta amoravel da família.
a excellente "Ode a IJilac", queoecupa, a segunda parte do livro o que 6,

a nosso ver, a melhor producção nollcenfeixada, raras são as composições deste
volume om que não transpareça um ca-rinho para os filhos amados ou para aesposa estremecida. Freitas Guimarães
vasou, do faeto, na estrophe, resumindo
na rima, as suas Impressões o os seus
.sentimentos. Porquo acima do sorriso
profundo do vulgo, ha de sempro espiou-
iler o amor quo o verso lhe sublima. Tara
elle, a lndlfferença alheia podo rugireomo os ohacaes na sombra, pois, dentro
da sua altivez de artista,

Hó quer sor lido por quem sabe quantoMereço um puro amor do mulher pura,Um beijo casto, um doce olhar amlgr,.

O poda do "Ainda!..." tem flagrante
predllocção pela descriptlva. Esta é uma«ias suas características, talvez mesmo a
maneira predominante da sua arte. Quan-do so embrenha pelas crcuções da nalu-
reza, dá-nos o poeta, nas suas ostroplies
metrificadas eoin oscrupulo, descripções
vivas o detalhadas das perspectivas quomais profundamente-lhe Impressionaram
a visito. Ainda cantando o amor, porém
quando a sua harpa tem resonuncias ly-
ricas ou accordes quo lho traduzem as ef-
fusões paternaes, esta feitura se paten-tela om multas das suas poesias. Mas o
«íuo 6 verdado é quo, nesse gênero, como
nos demais que cultiva, a emoção o a
technica são inalteráveis, o poeta tem o
mesmo vigor do concepção o a mesma es-
pontanèldade em todos os trabalhos do
volume. VS-se bem que a mão quo traçou
o soneto do abertura traçou tambem os
Últimos alexandrinos «Ia brochura.

Este novo livro, em que o acadêmico
paulista enfelxa us ultimas creaçOes do
seu estro, é uma afflrmatlva do quão
Justo e merecido é o conceito que, nas
nossas rodas intelléctunes, se faz do
seu engenho poético. Agradecendo a
offerta do volume e a gentileza da ama-
vel dedicatória, felicitamos o distineto au-
lor, fazendo votos por que a critica seja
unanime em applaudir as bellezas quo se
contêm nesta sua nova òolleòtànea Poe-lica.

AGOSTO
ai _ 8 — oio

Neste, de nevoa e sol, mez do contraste,
Patrocinada por extranho nume,
Cheia de graça e cheia de perfumoComo uma linda flor desabrochusto.
Os teus olhos gazis, ardendo om lume,
Brilham no rosto eomo nm bello engaste.
E's uma rara flor sorrindo- na haste,
E's um formoso passa ri nho lmplume.
Seja-te a vida uni largo paraíso;Aonde quer quo chegares com teu riso,
Acolham-to amoravels os abraços;
•Seja o chão que plsares uma alfonil.ru
Onde a ventura, emflm, como uma sombra;
Sempre na vida te acompanhe os passos.

Athnlia lllanolii Bciolüi.

publico que quasi enchia o recinto. A sra.
Slarck fez o duquo de Relchstadt com
muito talento, no que mostrou ser uma
artista do Incontestável merecimento. O
actor Joffre personificou bem a persona-
gem de Metternicli, apresentando um
bom typo do diplomata, e a sra. Roselle
lambem se salientou ha frlvola Maria
Lniza. Belláa "tollettès" e scenarlos de
brilhante effeito.

Hojo, em espectacuio dc despedi-
da da companhia franceza, reallza-so a
íesta artística de Luclen Guitry, oom a
peça em 4 actos Ae. Paul Bòlirget, "L'Kml-
gré", Aflgura-ge-nos <i"o basta este mo-
livo para so encher "au complet" a sala
do Municipal,

S. JOSÉ'
Multo concorridos os dois ospoctaculos

realizados hontem neste theatro, em quotrabalha oom inteiro suecesso Fátima
Mirls, a applaudida transformista,

 Hoje, descanço,

APOLLO

A companhia "Cittft dl Napoll" douhontem dois espoctaculos com algumas
peças que foram representadas durante a
semana transacta.

A concorrência, na forma do costume,
satlsfactoria.

Hoje, o drama om 4 aotos de Cros-
cenzlo dl Maio, "Madrlgna". Haverá tam-
bom um acto de variedades.

íris theatro

.Ts segundas-feiras
HOMENS NOTÁVEIS DA

AMERICA
Com o titulo acima, deve apparecer

dentro do algum tempo unia obra da
mais alta Importância, O neu autor, ar.
Henriquo Fuenzallila, quo Já escrovou "A
Galeria Contomporanea do Hombres Ce-
lebres de Chile" e outros trabalhos nesto
gênero, ostfi. oolhondo dados para qun a
obra soja a mais completa possível. Para
conseguir o seu dcslderatum, o si*, Fuen-
zallda percorreu já o Chllo o a Argentina,
havendo aeoumülado grando cópia, do ma-
teriiil llluslrallvo, tomado de fonte se-
iiiira.

JMesentcincnto o publicista chileno se
encontra nesta capllnl, colhendo os apon-
lamentos com que deverá lllustrár a
grande obra projcclailu.

Alf-m do sr. Fueiizuliila, trabalham na
preparação dos "Homens Notáveis da
America" vnrlos Jornalistas argentinos e
brafil-ii'..:-'. *

«'QUADRO DI*. TÍTULOS",
poi* ,'foiio Plmcriiii

O nosso collaborador Sl*. João Pimenta,
que fts segundas-feiras subscrevo nos'.:i
fiillin a Interessante e útil ohronlca com-
niereiiil, vem de dar a lume. mini ma-
Unifico folheto, o quadro de títulos da
P.olsa dc S. Paulo. Com a publicação de:<-
li. opusoulo ficam som nenhum valor os
demais quadros neste gcuero dados á cs-
tampa atfi 31 do dezembro do anno ulti-
mo, porquanto o presento trabalho mais
i-.áo é ilu «pie uma nova edição correcta e
multo iiugmontada.

Recoiiimeiidamos a leitura destas pai*,'-
lias, que Hão dc flagrante interesse, ii
tuflos quantos tenham nct,iH-los o trarisac-
ções na nossa praga, pois quo nellu» *to
encontram informações precisas a res-
peito dos fundos públicos, acções de ban-
cos, do companhia»» c debentures o mais
informes dc real utilidade,

a *
IM.U.V DOS

OLHOS VERDES. ..
Daiuti (los olhos verdes, cuifiiulò, outrOra,
a mim vlcstcs, esquiva ; tão a modo,
cu vos bemdisse, porque Amor ignora
que é grande mal o bem que se vai cedo.

Ora vos ides, qual me viestes, o ora,
não mais qual era, por aqui mo quedo:
— ou, na maior desdita, e vós, senhora,
d'alma feliz e coração mui ledo.

S'. a dôr aos corações glorias empresta,
si malfadado fui, para o não serdeo,
bem haja a vossa Insldla deshoriesta,

6 senhora fatal dos olhos verdes!
E bom haja a saudade que me resta
do muito quo vos qulz, sem me quererdes!

Guilherme .1'Almeida.

A pompa dos enterros Interessa mais
ft vaidade dos vivos que á memória dos
mortos, — Lu ItoclioloiiL-iiulil.

«"ItESUItltlOIÇAO",
por Carlos Rubens

Livro de contos o de critica, apresenta
na suu primeira parlo trabalhos pura-
monte literários, nos quaos lia sempre
mu enredo simples como o dus historias
du amor honesto, dando-nos na segunda
algumas apreciações sobre arte. O escri-
(itor destas paginas é um tempera menlo
«•motivo, que aabu transinlttlr aos sous pe-
riodos unia vibração espiritualizada e
communicatlvu.

"Resiirrcição" é um livro iutoressantu,
leve, bem escrlpto, om quo o autor dá
mostras de uma intèlllgènola vlvu, Da
phantásíá ao conto e desto ã critica, ou
antes á apreciação do arte, porque Carlos
Rubens não critica, analysando com a ra-
bugjce dos doutos e dos eruditos, mas
aprecia com a benevolência do um ar-
liàta, nota-se que a penna do prosador fi
sempro firme, activa. sem vacinações,
deixando aqui uma Imagem feliz, além
uma concepção orlgloal, por toda a parto a
firmeza sóbria quo caracteriza os oapirl-
tos affeltos aoa torneios das phraéès o das
ldéas,

A mocidade é presumpçosa o u volhi-
c-j tímida; uma quer viver, a outra Já vi-
veu, — Mino. Rolanil,

NOVO LIVRO
O Joven poeta Guilherme do »Umelda,

que estreou ha poucas semanas no livro,
«lc- parceria cum Oswaldo de Andrade,
dando á luz da publicidade duas peçastheatraes, acaba do confiar ao prelo os
oiiglnaes do uma nova obra."Nós", volume de versos, caprichosa-
monto lllustrado pelo original artista do
lápis que ô Corrêa Dias, doverá appare-
cer dentro de breves semanas para os
louvores da critica e di, publico — pois
que o joven autor, que é um delicado ar-
tista da palavra rimada, se tom revelado
como um dos mais brilhantes talentos
poéticos da iteração quo surgo,

Maria, linda Maria,
Qúo extranhos olhos possues!
Parecem verdes de dia;
Mus á nolto são azues.

* u **'"¦"

PUBLICAÇÕES
Recebemos u agradecemos:
Gazeta Clinica —- Orgam da classo me-

dica do fí. 1'aulo, que se publica mensal-
mente, sob a direcçao de distinetos cltnl-
nos.

Brasil .Medico — Revista semanal de
medicina c* cirurgia quo se edita no Rio
do Janeiro.

A Xhcrujieiilion -— Mais um bem folto
numero dt-sta Interessante revista scion-
tlflea foi publicado pela Pharmacia
Cdstor,

Gcrnianl o liilinl — Conferência pro-inuiciada pelo sr. Cario Bruno 1'itteri, em
2*1 de maio do corrente anno. no "l'avi-
lhão 15 de Novembro", em S. Josfi do Rio
fardo.

l.lhotypo ISulletlii — Catálogos da Mer-
genthaler Linolypa Cóinpany, de Nova
York,

O Onzo ile Agosto — Orgam do CentroAcadêmico Onze do Agosto da Faculda-
de do Direito de S. Paulo, Numero ca-
pi-lchosamento organizado. Boa collabo-
ração cm prosa e verso.

La Colônia — R-jvisUi, em idioma ita-
ü.-ino, que se publica nesta capital sob a
direcçao do sr. Guelfo Andaló. Numero
muito interessante; boa collaboração; nl-tidos clichês; variedades; linda capa,Rovlsln poilagogiea — Publicação
redigida o collaborada por alumnos do
Gymnasio Federal, do Rio de Janeiro.Discurso — pronunciado pelo dr.
Jovlno do Sylos, como orador official nas
festas commemoratlvas do centenário de
Casa Branca.

« SEEVIÇO ESPECIAL
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Su ritos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 20 — Foi sepultado no

cemitério do Saboó o sr. Nicolati
SanfAnna; empregado do cabo sub-
marino e filho do sr. üojiningos

lo.
 Foram presos nesta cidade os

conhecidos ladrões Francisco Eze-
(|iiiel, vulgo "Chico Italiano", Gallo
Paschoai e Frederico Durant, que
antc-hontein, á noite, penetraram no"Café Funchal", dc propriedade do
sr, João Ürncllas, á rua General Ca-
mara, ti. 284, e roubaram a quantia
de 1 700$.

Em poder dos larápios, foi encon-
trada apenas a quantia de 40$.Conforme noticiámos, reali-
y.tni-sc hontem, em S. Vicente, a
inauguração da sede do Fa*rtido Re-
publlcano daquella cidade.

No salão de honra foram inaugu-
rados os retratos dos srs. drs. Fran-
cisco de Paula Rodrigues Alves, Al-
lino Arantes c deputados dr. João
Carvalhal e A. S. Azevedo Júnior.

Tocou por essa oceasião a banda
dos bombeiros.

Falaram diversos oradores, estan-
dn presente grande numero tle con-
vidados.

Continuam cum grande pom-
pa e extraordinária concorrência de
fiéis as novenas em louvor do Imitia-
culado Coração dc Maria.

Em 27 do corrente terminarão es-
sas novenas, havendo festejos espe-
ciaes, missa solcnne, procissão, lei-
lão de prendas, etc.

 Por ter sido nomeado primei-
ro escripturario da Alfândega de
Pernambuco, o terceiro escripturario
desta Alfândega sr. Nicanor Pereira,
os seus amigos offereceram-lhe um
valioso mimo.

—— Foi desligado dos serviços
desta Alfândega, o terceiro escriptu-
rario dr. iíenicio de Sousa Freire, re-
centemente nomeado conferente da
Alfândega de Pernambuco.

 Ü inspector da Alfândega re-
solveti suspender, a pedido do the-
sourciro sr. Cincinato Martins Cos-
ta; o seu fiel Ozéas Vieira dc Almci-
da, cm quem recai grande responsa-
bilidade- sobre o apparecimento de
estámpillias falsas naquella reparti-
çüo.

Foram visitados hoje os se-
guintes vapores;

France/ "Garonna", 
procedente

de líuenos,.Aires c escalas, de 3.531
toneladas dc registo; com 128 passa-
geiros para este porto e 83 em tran-
sito; inglez "Terence", 

procedente
de Manchcster c escalas, tle 2.690 to-
neladas de registo; sueco "Annic 

Jo-
hiison", procedente de Gonttenberg
e escalas, de 2.737 toneladas de re-
gisto.

 Foi expedido carta de saudc
para o vapor francez "Garonna", pa-
ra Bordeaux e escalas, carga café e
couros.

 Vapores esperados amanhã;
do norte, italiano "P. de Udine"; na-
cionaes ''Guahyba", c "Araguary";
inglez "Pardo", nacionaes "ItJáçy-
ba" c "Minas Geraes"; americano"VV. D. Neyles"; do sul, argentino"Saenz Pena" e nacional "Itassucê".

 Finou-se hoje, nesta cidade,
o sr. dr. Álvaro de Oliveira Ribeiro,
medico legisla da policia, que ha
tempos se achava enfermo.

O seu íallecimento foi muito sen-
tido nesta cidade, onde o finado era
geralmente estimado.

O enterro realiza-se amanhã, no
cemitério do Paquetá.

 Hontem, á noite, em uma
venda 110 Gtiarujá, o hespanhol
Francisco Trcviuo Torres estava
examinando um revolver Mauser,
quando aconteceu este disparar, fe-
ríndo-ó bastante.

Trevino foi internado na Santa
Casa.
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ííibeinio Preto
VARIAS NOTÍCIAS

RIBEIRÃO PRETO, 20
grande companhia italiana ile opere-
tas Maresca-Weiss, eme cxtraprdinà-
rio suecesso está obtendo nesta ci-
dade, levou hontem á scena, em 5,arecita de asssignatura.a popular ope-
reta em 3 actos, de Franz Lehar, "A
viuva alegre", cujo desempenho foi
bom.

O papel de Anna Glavary foi des-
empenhado pela artista Armida Gais,
que recebeu calorosos applausos.

G. De Salvi interpretou a parte dr
Conde Danillo c obteve suecesso.

Os demais artistas concorreram
eífieazmente para o bom deseinpe-
nho da apreciada opereta e colheram
muitos applausos.

A orchestra, que tambem concor-
reu consideravelmente para o brilho
do espectacuio, foi regida pelo maes-
tro Pietro Gianiniarusti.

Hoje será efféctuádo novo espe-
elaculo.

—— No dia 25 do corrente serão
iniciadas bcllissiuias festividades no
templo tios padres agostinianos, em
louvor de N. S. da Consolação.

 O sr. dr. Macedo Bitten-
court, prefeito municipal, foi autori-
zado pelo sr. José Bezerra, ministro
da Agricultura, a tomar conta do
posto zootechnico local.

 Falleceu ante-hontem, nesta
cidade, a sra. d. Maria Tomein, es-
[tosa do sr. Pedro Gonzalez.

O enterro effcctuou-sc hontem, ás
1.1 horas.

Piracaia
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
PIRACAIA, 17 — Regressou des-

sa capital, onde se submetteu a me-
lindrosa operação cirúrgica, achan-
fio-se restabelecida, a sra. d. Benedi-
cta de Alcântara, professora do gru-
po escolar e esposa do sr. José Pe-
dro da Silveira, director do mesmo
estabelecimento de ensino.

 Installou-se aqui, com impor-
tante casa dc seccos e molhados, por
atacado, o sr. Geribaldo Quilici. Por falta de numero legal de
vereadores, deixou de haver hontem
a sessão ordinária da Cantara Muni-
cipal.

 O advogado aqui residente,
sr. Erilasio Caparica,. requereu ao sr.
juiz de direito da comarca mais tres
divisões de terras, perfazendo o to-
tal de oito o numero de divisões re-
queridas este anno.

Realiza-se 110 próximo sajiba-
do o sorteio de jurados, que têm de
servir na terceira sessão periódica,
do jury, a installar-se. no mez de" se-
lembro.

 Acham-se nesta cidade as se-
nhoritas professora Angea do Ama-
ral Campos e Julieta Canto, irmã do
sr. dr. Ulhôa Canto, medico aqui re-
sidenté.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

VARA FKCIIAR
GOITA Di: A UOA

Branca, redondu, límpida, slngola,—Filha de um céo translúcido, eu bem via
Quo essa gotta, essa pérola esplendia
Como lllustto ephemora; pois ella,

Que para o mundo tímida nosoia,
Morreu nas mãos, tfco langulda e tao bolla,
De um Zophiro marlola, tagarela,
Quo, namorando-a, lubrloo j-.unla,, ,¦

H's — Illusao! oomo essa gotta pura,
Que, porfelta, no cálice ttto brando,

XT„„. •'•<¦ ntto ostenta a esplendida frescura,Neste proourado cinema exhibem-so
hojo o drama de aventuras pollclaes, .14 ntto robrilba, tremula e mimosa,•Lagrimas", e "Diamantes ou O collar-— Como um dlamanto liquido, fluotuandomaldito".

; Para quinta-feira próxima Jft se
annuncia o magnlfio. _ novo «Um "He-
rolsrao _o amor".

Na concha de uma pétala do rosa.,

Nato SANT'»VNNA
".O*. TRIDfi BB-NOS**

CAMPINAS, 20 — Em sulfragio da
alma do sr, Tancredo Bicudo, serll, oele-
brada amanhã uma missa na cathedral.

 O escrivão do cartório do registo
civil do Santa Cruz, remettou a lista das
pessoas nascidas durante os annos dc
ISSO a 1895 ao tunonte-coronel Gabriel
de Carvalho, presidente do alistamento
militar desta comarca.

Esti enforino monsenhor Antônio
Porolra Relmão, cura da cathedral.

De accõrdo com a lei em vigor,
está prohlbido a ca«ja em nosso munioipio
a contar de 16 do corrente atê 15 de
março do anno próximo vindouro.

 Falloceu fts 8 horaa do hoje, após
longos soffrlmontos, o sr, Euclydes Silva,
antigo funeclonarlo da Companhia Pau-
lista.

O finado contava 55 annos do edade c
deixa viuva d. Albertlna Monteiro da 811-
vn, e dois filhos maiores srs. Oswaldo e
Bcnedlcto Monteiro da Silva.

O seu enterro reallzou-so hoje fts 17
horas, sahlndo o feretro do predio n. 1-D
da rua »Vntonlo Manuel, em villa lndus-
trial.

 Fol hojo publicado o relatório e
balancete da Companhia Curtldora Cam-
plnelra, referente ao anno findo om 30
de Junho, cujo estado financeiro é o
mais promissor possível, pelo que se ve-
rlflca dos dados mencionados nos refe-
ridos documentos. Verlvlcou-so que o lu-
cro daquella empresa industrial, no re-
ferido período, fol do 171:781?600.

A assombléa gerai dos accionistas dar-
so-ft na próxima quarta-feira.

 Conclulrfto o curso este anno na
Escola de Commerolo Bento Quirlno, os

Jatiá
(Retardado)

1 VARIAS NOTICIAS
.lAIlU', 14 — O sr. bispo do S. Carlos

çontlnu'a a ser muito festejado.
Continuamente recebe visitas o provas

de alto apreço.
IloJc s. exc. celebrou, fls 8 horas, na

ci.pella do SantiSBimp Sacramento, segun-
do a intenção das Filhas (le .Maria.

Ifijy. uma allocução brilhantíssima c ad-
mittiu como aspirantes A Filhas de .Maria
as exmas. senhorltas Apparecída 1'ahim,
Elvlra Camplglio, Adolina Romano, The-
reza Serra, Aurca de Campos Mello, Ame-
rica Serpa, Maria Thereza Ferraz, Aracy
Ferraz, Maria Antonleta Ferraz, Virgínia
Bastos, Tercilia Nosé, Noemia Brasil, An-
tonieta Romano, Anlzla Prado e Renata
1'cclull o como congreganistas aa oxmas.
senhorltas Clarlnda Ferraz, Nair Galvílo,
Dlnepina Queiroz, Virgínia Pahim, Bau-
rinda Aldemar, Anna P. da Almeida Sam-
paio, Maria de Almolda Sampaio, Francls-
ca do Almeida Sampaio e Benedicta Sam-
paio Ferraz.

A' tarde, s. exc. visitou as aulas do
Collegio, quo estavam funcclonando.

 Fosta encantadora a de hoje.
Uealizou-so a primeira communhão de
mais de 300 meninos o meninas do cato-
cismo.

O sr. d. JosC* Marcondes celebrou, fts 8
horas, e ao Evangelho falou durante al-
gum tempo, simples o cominovodorumeii-
te. Foi uma pratica esplendida.

ÀlÉm dos meninos, comniungou multa
gente. Calcula-se o numoro do commu-
nliões aproximando de mil.

Amanhíl, 110 trem das 8 horas, o sr,
arcebispo-blspo regressa a S. Carlos.

I). JOS10' HOMEM BE M10I.LO
JAHU, 13 — Ao banqueto que o roitor

do Collegio offereceu om honra do sr. d.
José Marcondes assistiram os srs. conego
dr. João Paiva, conego Bento Monteiro,
padro Antônio Corrêa, dr. Hermogonea
Silva. dr. Lopes Rodrigues, dr. Alfonso
Rodrigues, dr. Macedo, dr. João Lyra,
dr. Carvalho, dr. Nograes, Antônio Mar-
Uns, coronol Paulo Prado e coronel Lou-
renço Avelino.

Saudaram o sr. bispo 03 srs. reitor do
Collegio e dr. Negráes.

Respondeu agradecendo o ,ir. d. José e
saudando o povo de Jahu' na pessoa du
vigário.

Hoje, ás 8 horas, realizou-se a prl-
melra communhão dos alumnos do Colle-
gio Diocesano,

A missa fol celebrada na matriz pelo
sr. bispo, que fez á communhão uma lln-
da pratica.

Os alumnos do Collegio fizeram,
em presença do sr. bispo, exercícios de
gynmastica sueca, que agradaram.

S. exc. tem sido multo cumprlmen-
tado.

—O coronel Lourenço Xavier de Almei-
da Bueno recebeu télegramma do sr. 011-
veira Campos annunclando-lho o falle-
cimento de seu netlnho o afilhado, Ro-
crlno.

: Etetovo nesta cldado o sr. revmo.
Herculano Gouvéa Júnior, lento de grego
do Seminário Theologlco Prcsbytorlano

Os mais finos exemplares da arte do Oriente
estão representados nesta Exposição: Tapetes entran-
çados a mão nos "vilayets" da Pérsia, lindos exem-
plares de trabalhos do Hindostão, Armênia e outros
paizes da Ásia Menor.

E' notável uma collecção de legítimos tapetes
pequenos "Anatolian", 

que são da qualidade mais
fina que existe.

Convidamos todos "connaisseiirs" a visitar esta
exposição, pois não só é ella uuica uo gênero, mas
os preços tambem são attjralieutes sendo elles desde
10 até 20 por cento abaixo dos preços de costume.

Mappin Stores
Rua 15 de Novembro, 26 S. PAULO

CAIXA, 1391 TELEPHONE, 45

Guararema
(Retardado)
FOOT-BALL

GUARAREMA, 15 — Com enor-
me e selecta assistência, rr._lizou-se
110 domingo ultimo, no ground do
Guararema Sport Club. o annuncia-
do match de foot-ball, entre as equi-
pes desta sociedade e do Imparcial
Foot-ball Club, dessa capital.

Os rapazes do Imparcial [oram re-
cebidos na gare da Central, nesta ci-
dade, por muitos sócios do Guará-
rema Sport Club, tuna banda de mu-
sica c muito povo.

Dali se dirigiram á sede do Gua-
rarema Sport Club, onde foi servido
um copo de cerveja.

Após pequeno descanço, as duas
equipes deram entrada 110 campo,
acompanhadas do referce sr. Govet-
ti, do Guararema Sport Club.

O jogo iniciou-se ás 14 horas, ca-
bendo o kick-off aos playcrs do Im-
parcial.

No jogo dos segundos teams, cou-
be a victoria ao team do Guararema,
que fez dois goals.

No jogo dos primeiros teams, que
foi por varias vezes saudado com
palmas calorosas dos assistentes, ne-
nlitim team fez goal.

Após o jogo, foi servido um jantar
aos visitantes, que embarcaram ás
19 e vinte minutos, entre vivas e ap-
plausos.

A attrahente festa ioi abrilhanta-
da pela corporação musical Guará-
reníehse, que executou varias peças
do seu repertório.

Lorena

senhorltas Osmldia Castolli, Aurora Bue- ,
no, Albertlna Fortacelll, Zulmlra Rodri- tlJ CamPlna8'
gues e os srs.Joacmlm de Toledo, Joslas de '  ° Joven Sebastião Sampaio do Al
Sousa Lima, Joao Miranda, Leloogldes, m6}ia" f rado, fazendeiro neste município
Brandehurg, Augusto de Paiva Castro,
JosO de Paiva Castro, José de Carvalho
Júnior, Reno Volgel, Domingos Contesáo-
to, Adtto Falbrcsl, Dorival Andrade, Be-
nedieto Passos e f.eraldlno Brlli.

Foram escolhidos para paranympho da
turma o ar. Annibal Se Freitas e para
orador o sr. Augusto de Paiva Caatro.

Fol nomeada uma oommlsa&o para oa
festejos de formatura.

contractou seu casamento com a sonho-
rlta Maria Sampaio de Almeida Ferraz,
fillio do coronol Lourenqo do Almeida
Ferraz.

 A banda Infantil "Dr. Vicente
Prado", acompanhada dos professores
Antônio Càtalano, Instruetor, e Antônio
Espíndola de Castro, dlrector do grupo"Major Prado", íess hontem um oonvea-oote il íoasnda, ^Oarlota»,

(Retardado)
IiESTÁ DA PADROEIRA — "O OOM-

MERCIO" — ESCOLA POLICIAL
— SANTA CASA DE MISEItlCOR-
DIA

LORENA, 16 — ApOs uma novena do
preces, realizou-se liontem, na egreja ma-
triz, com grande solennldade o imponon-
ciu, a festa de Nussa Senhora da Picda-
de, padroeira da localidade.

Como nos annos anteriores, vloram
assistir á, festa da Virgem da Piedade (di-
versos filhos do Lorena, residentes em
o** trás localidades,

 Appareceu hontem o primeiro nu-
ni"ro do "O Còmmercio", Jornal de lnte-
resses da classe e do município, nue serü
publicado aos domingos.

 Acccdondo ao convito do sr, José
Lucas de Oliveira, commandanto do dea-
tncamento da Força Publica local, con-
tiuua a dirigir u escola policial "Coronol
Josô Pedro de Oliveira" o professor pu-
blico, sr. Frederico Silva Ramos.

E' a primeira escola policial mie se or-
ganiza no interior do Estado.

Expontaneamente estão matrloulados
todos os pollclaes.

 (1 revmo. sr. conego Antônio Re-
zendi* celebrou hoje, 6a 8 lioras, uma
missa em intenção dos bemfeitores da
Santa Casa de Misericórdia.

A missa tovo grando concorronola de
pessoas do destaque social.

O conego Rezende fez apreciada o subs-
tiinciosa conferência acerca da "Carlda-
dc".

Após a missa, o exmo. sr. conde de
Moreira Lima, provedor, convidou os pre-
eontes afim do visitarem aa obras do asy-
lo de S. José, que so levantam na mes-
ma praça Conde de Moreira Lima.

As obras referidas acham-so adean-
das.

lpauasú
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
IPAUSSL", 15 — lfouve pequena scl-

são na política local. Exoneraram-se do
directorio político os srs. JosC- Pereira. An
Oliveira, Cavezzale Natale e coronel Lu-
cio EnC-as de Mello Fagundes, collectoi
estadual e pae dos srs. Accacio Fagundes,
tliesourelro da Câmara, c Alberto Fagun-
des, ficai da barreira S. Paülo-Parana, a
funeclonarlo subordinado a esta collecto-
ria,

O presidente do dlrectorlo, sr. coronel
Henrique da Cunha Bueno, chefe demo-
ciata, está. ouvindo o eleitorado desta mu-
nicipio, para a organiza«,'ão do novo dl-
rectorio político.

Os eleitores, om grande maioria a qua-si totalidade, estão indicando os nome»
dos srs. coronol Henrique da Cunha Bue-
no, presidente; dr. Ralpho Pacheco e
Silva, vice-presidente; Alonso Ferreira
do Camargo, secreturio; José Augusto
Junqueira Júnior, coronel Mlsael Gonçal-
ves de Oliveira, capltlto Fabiano Alvos
Barbosa o Silva e Agenor Pitaguary de
Araujo.

Este munlolplo possuo trea mi-
IIiíích do pés do café c n(i o directorio
ora organizado representa 1 milhão o
meio.

A opposlção não representa 300.000
pés.

 Passou hontem o annlversario na-
tallcio do sr. dr. Teixeira Guimarães, dis-
tlncto clinico desta cidade.

A' noite, a banda musical Lyra Tpaus-
suenso e diversos amigos foram cumpri-
mental-o em sua casa.

Pindamonhan-gaba
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
PINDAMONHANGABA, 18 — J_ fo-

ram devolvidos ao Tribunal do Justiça, os
autos do recurso do sr. dr. Manuel Igna-
cio Romeiro, contra a nossa Câmara, e
quo aqui tinha vindo para quo esta o in-
formasse.

Foram Juntos diversos documentos c
uma Justificação, mandada por nossa
edilidade.

E' provável' que esse recurso seja jul-
gado na próxima segunda-feira.'

 Continua a ser péssimo o serviço
do luz electrioa, nesta cidade.

Emquanto, por toda a parte, existem
postes podres, a luz falha, oomo aconte-
ceu hontem, por occasl&o do espectacuio
no Edon Clnoma.

Itapira
(Retardado)

DISTRICTO POLICIAL DE BARÃO DH
ATALIBA — INAUGURAÇÃO

ITjYPIRA, 18 — Roalizou-so hontom a
inauguração e installação official du pos-
to policial do Barão do Ataliba, neste mu-
nicipio.

Sendo esse bairro um dos mala popu-
losos o importantes do município, o dada
a anciedado com que os sous moradores
aguardavam a creacão do respectivo dis-
tricto policial, o sr. dr. Araripo Sucupira,
delegado do policia desta cidade, no ln-
tuito de dar maior realce ao acto da
inauguração, convidou para asslstll-a
todas as autoridades locaes o os lavra-
dores, residentes no mesmo bairro.

A's 14 horas, reunidos os convidados na
fazenda do sr. João Ribeiro Pereira da
Cruz, situada íiaquello bairro, foram-lties
offereeldos um sumptuoso lunch o pro-
fuso copo da água.

Em seguida, dirigiram-se todos para a
sedo do novo posto, onde se realizou fea-
tlvamento a respectiva Inauguração.

O sr, dr. Julio Augusto da Cunha, pre-
sidenle da Câmara Municipal o um doa
lavradores daquello bairro, em eloqüente
improviso, dirigiu uma brilhante saúda-
ção as autoridades locaes, destacando 0
nomo do sr, João Ribeiro Pereira da Cruz,
que levantou a Idéa da creacão do dlstrl-.
cto, o agradecendo ao directorio politlco
de Itapira o seu esforço, no sentido do
obter do governo do Estado esse grando
melhoramento, de ha muito aspirado pe-
los moradores do bairro do Barão do
Ataliba.

A seguir, falou o professor Francisco
du Rocha Campos, fazendo um discurso
alluslvo ao acto.

Aos oradores respondeu o sr. dr. Ar-
lindo da Rocha Campos, presidente do di-
rectorio político, que saudou a população
do Barão de Ataliba.

Fol do tudo lavrada uma acta, que fol
asslghada pelas pessoas presentes, sendo
levantados muitos vivas fts autoridades
locaes; ao sr. dr. Eloy Chaves e sr. dr
Altino Arantes.

Estiveram presentes ao acto da inau*
guração do novo districto policial os srs.
dr. Manuel Augusto do Ornellas, juiz da
direito da comarca: dr. Araripo Sucupira,
delegado do policia; dr. Arlindo da Rocha,
Campos, chefe politico; Francisco Vieira,
prefeito municipal; dr. Julio Augusto da
Cunha, presldento rta Camnra; dr. Mario
da Fonseca, dlrector da "Oi. ir de Ita»
pira"; João Ribeiro Pereira da Cruz, dr.
Menotli Del Picchia, José Gomes da
Cunha, Virgílio Pereira da Silva, José
Emílio de Oliveira Cardoso, dr. Norberto
da Fonseca, Joaquim Ignacio Pereira,
Aniu-leto de Magalhães, João Nicanor Pe-
reira, João Francisco do Assis Cintra,
Francisco ila Rocha Campos, capitão Ma-
miei Cintra do Ornellas, major Francisco
da Rocha Porto, Adelermo Avanclni,
Antônio Januário do Sousa, Vicente Sta-
vonato, Lindolpho Pereira da Silva, Na-
talo Breda, Santos Breda, José Gomes da
Cunha Filho, Orlando Gomes da Cunha o
muitos outros lavradores e moradores da-
quelle Xloreecente bairro, -y ,

-._.. ... .._-.!..- .. ..,. ., , ^
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(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
ITAJUBY, 17 — fiosped-idos nu

, Hotel Internacional, estiveram nesta
vilia, durante a semana próximo íin-
da, os srs.: dr. Antônio Lamber!,
íllustrado promotor publico da co-
marca; advogado Orcstes da Costa
Sene, digno prefeito municipal; Mar-

1 tinho Alves Porto, escrivão do pri-
meiro officio; Manuel Emygdio Fer-
reira Cardoso, José Bento Trippeno
e Benedicto dc Paula. Cordeiro, to-
dos da cidade de Itapolis.

Tambem vimos nesta vilia os
srs. tenente-coronel José Raphael
Pero e Nicolau Pero, este advogado
e aquelie agrimensor c vereador á
Câmara Municipal dc Itapolis.

Acha-se enferma, ha dias, a
* sra. d. Octavia Ronzani, progcnitoia

do sr. João Ronzani, proprietário do
Plotel Internacional.

Acha-se entre nós, em compa-
nhia de sua exma. esposa e em visita
a seus dignos filhos, o sr. João Rosa
Pereira c Silva, residente em Ibi-
tinga.

 Já regi'"S",ou dc sua viagem
a S. Lourenço do Mundo Novo, on-
de fora cm diligencia, em companhia
de seu escrivão, sr. Arnaldo Mar-
quês, o "sr. capitão Benedicto Fran-
cisco Mariano da Silva, correcto sub-
delegado de policia deste districto.

 Tambem regressou, em sua
jjçòmpánhia, do mesmo logar, o sr.
•João Vieira Mendes, sub-prefeito
desta vilia.

—— Commemorando a data gene-
thliaca do seu querido filhinho Inda-
lecio. oceorrida a 12 do corrente, o
sr. Alipio Rosa Pereira c Silva e sua
exma. consorte, reunindo em sua re-
sidencia as pessoas de sua amizade,
offereceram-lhcs uma delicada mesa
de doces.

Acha-se . enfermo, felizmente
sem gravidade, o sr. João Ronzani.

Em Pindorama, onde residia,
falleceu ha pouco o sr. Benedicto Al-
ves dc Siqueira, irmão do correspon-
dente dessa folha.

 Vindo de Mattão, onde resi-
de, acha-se entre nós o sr. José Mar-
quês de Carvalho Braga.

Tambem se acha nesta vilia
o distineto joven Fioravante Grilo,
auxiliar do representante dos "Enge*
nhos Stamato".

—— Para Monte Alto, em cuja co-
marca, consta achar-se envolvido
num crime dc homicídio, ha poucooceorrido em Fernando Prestes, se-
gue hoje, devidamente escoltado, o
sr. Cedalino Gonçalves, bastante co*
nhecido 110 nosso meio.

 Passa amanhã a data natali-

FOOT-BALL
BLO. co (A) ¦— Realizou-se hoje,

uo campo da rua Guanabara, o en-
conlro entre os primeiros c os segtiu*
dos teams dos clubs America e Flu-
minensc.

_ Fsses matches estiveram anima-
dissimòs.

O resultado foi o seguinte: Pri**
meiros teams: Fluminense, o goal, c
America, 2; segundos teams: Flu-
minensc, 2 goiils, e America, 1.

No campo da rua Figueira dc
Mello, encontraram-se os segundos
teams do Boqueirão e do Mangueira.

O resultado foi o seguinte: Man-
gueira, 3 goals, c Boqueirão, zero.

O resultado do encontro entre os
segundos teams desses clubs foi o
seguinte: Mangueira, 2 goals, e Bo-
queirão, 1 goai—- No campo da rua Prefeito
Sezérdello, deu-se o encontro entre
os clubs Andaraliy e S. Christovam.

O resultado foi o seguinte: Pri-
meiros teams: S. Christovam, 3
goals; Andarahy, 2; segundos teams

goals, c S. Christo-

'^'Miiiiaiíáa-ieljp-a^ ¦sigcosrií© de IfM©

cia do sr. Alipio Arlindo de Morae
—— Regressou para Fernando

Prestes, onde reside, o professor sr.
Francisco Donzelli Pero.

 Para Itapolis, afim de tomar
parte na sessão do jury, segíiiram os
srs. coronel Francisco Tosoni Dec ir-
lis, Domingos Ferraz, Francisco das
Chagas Negrão, Vingimid Pinheiro
Torres e Francisco Alves do Nasci-
mento.

 Para a mesma cidade, viaja-
ram os srs. José Antônio da Silva e
Alipio Rosa Pereira c Silva.Encontra-se nesta vilia o res-
pcitavel cavalheiro sr. José Venan-
cio Alves Costa, residente em Novo
Horizonte.

 Esteve entre nós, em dias da
semana passada, o sr. coronel JoséBellarmino Fernandes, membro do
dircctorio politico dc Itapoüs, onde
reside.

***. —

Andarahy,
vam, 2.

mi. oscah HonniGOEs alves
líTO, 20 — Regressou boje, pelo no-

ctúrno de luxo, para essa capitnl, o sr.
dr. Oscar Rodrigues Alves, secretario do
Interior do S. Pnulo.

S. exe. chegou a estação em companhia
do sr. dr. Sousa Dantas, ministro do Ex-
terior, recebendo ali cumprimentos dos
srs. drs. Eloy Chaves, deputados Rodrl-
gue.*-- Alves Filho, Carlos Garcia, Camlllo
de Hollandn, Ferreira Braga, Celso P,ay-
tnn, e Alberto Sarmento e César Verguei-
r» e dos drs. Sylvlo Rovnoro Filho, Cal-
vão Bueno Filho, Arthur Motta, .lulio
Barbosa, Silva Araújo Filho, Carvalho de
Drito e Antônio do Sousa.

PARÁ S. PAULO
RIO, 20 (A) — Pelo noCurnp de bojo

seguiram para essa capital os srs. dr. VI-
ctor Chermont, Miguel Covello Junlor,
Mario Lacombe e dr. Cardoso Ribeiro,

Telo nocturno de luxo seguirão os srs.
José Gentil Alves do Carvalho, dr. Atíol-
pho Pinto, Alberto Luiz e senhora, pa-
(Ire Gonçalves da Costa Rego, dr. Anto-
nio Olympio, dr. Barbosa de Oliveira o
familia e dr. Raiil Alvares.

EXPLOSÃO
RIO, 20 — O serralheiro José da

Veiga Silveira fazia hoje experien-
cias com um apparelho que inven-
tou, quando explodiu uma caixa a
vapor do mesmo, ferindo-o grave-mente.

Foram tambem attingidos pela ex-
plosão dois vizinhos de José da Vei-
ga, que ficaram feridos.
AS GRATIFICAÇÕES

EXTRAORDINÁRIAS
R1CX 20 — Um vespertino cita em

sua edição de hoje vários escanda-
los de gratificações excessivas.

Diz que as secretarias da Câmara

KIO, 20 (A) — Foi o seguinte o
resultado das corridas, hoje premo-vidas pelo Derby-Club:

1.0 parco — "Velocidade" — 1.500
metros — Prêmios: 1:000$, 200$ e
30$. Animaes dc qualquer paiz.Maciste, Naída e Image.

Tempo, 99".
Poules: simples, i8$5oo; duplas,

23*$Õoo,
2.0 pareo — "Seis dc Março" —

1.500 metros — Prêmios: 1:000$,
200$ e 30$. Animaes nacionaes.

Camclja, Le Voila e Triumpho.
Tempo, 110 e 4I5.
Poules: simples, 32$óoo; duplas,

53$6oo.
3.0 pareo — "Dois de Agosto" —

1.609 metros — Prêmios: 1:200$,
240$ e 36$. Animaes de qualquer
paiz.

Maipu', Mcduza e Monte Christo.
Tempo, 107".
Poules: simples, 25$-|oo; duplas,

40$ooo, *>»
4.0 pareo -— "Derby Nacional" —

1.500 metros — Prêmios: 1:200$,
240$ e 36$.

Hurral.!, Hygéa e Delphim.
Tempo, ior e 2J5.
Poules: simples, 28$300; duplas,

49$ooo.
5.0 parco -— "17 de Setembro" —

1.750 metros — Prêmios: 1:500$,
300$ e 45$. Animaes de qualquer
paiz.

Hapting, Aluado e Lord Canning.
Tempo, in e 3(5.
Poules: simples, 22$ooo; duplas,

48$7oo,
6.0 pareo — "Dr. Froutin"— 1.700

metros — Prêmios: 2:000$, 400$ e
Co$. Animaes dc qualquer paiz.Espana, Volupte Chaste e Sultão.

Tempo, 160 c 2I5.
Poules: simples, 18Í800; duplas,

31 $300.
7.0 parco -*-* "Grande Prêmio Cos-

mos" — 2400 metros — Prêmios:
5:000$, 1:000$ e 150$. Animaes euro-
petis de 3 annos, nacionaes e plati-nos de 4 annos.

Interview, Hatpin e Ornatinho.
Tempo, 160 c 4(5".Poules: simples, 57$5oo; duplas

00.

O INCIDENTE
SUÜSA DANTAS-ZEBALI-OS

RUIONOK AIRES, 20 (A) - Ainda so-mo o Incidente Dantas-Hoballos, «La
Época», Kob ns títulos "A Intriga dlplo-malica , Desmentido a uma aceusação".Renuncia do mlnlslro Sousa Dantas",o dr. WencoHlnu Braz não acoeitou",escrevo o seguinte:"Do ha multou dias que o tolegraphovem informando Imputares do índoleInternaclonnllsta, trocada**, entre homensde destaque na Argentina e no Brasil,ou, etn outros termos, a opinião publi-ca vem sendo surprehendlda nestes mo-mentos de cordialidade real o effeetlva

por uma intriga diplomática ejue, embo-ia se apresente sob o aspecto nitldamon-to pessoal, por Isso não deixa do reper-cutlr nmlstosameífle na relação officialdos dois povos, dado o assumpto de quoso trata e o alto cargo quo desempenhautn dos ai Ungidos nessa insldlosa male-voloncla.
Desde logo pomos de parte o caracter

pessoal da questão para nos oecupar-mos tão somente dn. parte internacional
Pmquo f, e0m effeito, este, perfil o uni-co que nos pode intorcsW, já que acrescente approximacão argentino-brasl-lc Ira ns.-Hignala a Inopportunldade do seestar remexendo casa. questão para seoffereeer o cspectaculo da intriga que so

Bohemlo Por

cuspiu no e.bão o seu piloto Pnrcdo. Fe*umonte, esto nnda soffreu,
Frisa conseguiu vem

cabeça.
li.o pareo — «Hlppodronio Campino!-ro" —- 1.000 metros.
Rubi, p. s„ Inglnterrn, pnr Turbine ortwmin, do sr. ,T. Cautm., 1.0.
S. Clemente, 2.0.
Yago, 0.
Eellpso, 0.
Tempo, 111".
Poules, 4S$000 o 29*1100.
Movimento do pareo, 1:900*000.
Kahlda, boa. Pula »S\ Clemente a fren*

seguido dn Yago, Rubi o Eclipso. Narecta, Rubi avança o derrota Yago o SClemente, vencendo firme.• Movimento geral da cnsa de
8: í 0.1J 0 0 0.

,-™*»***^^^

lc

apostas,

movimento deste

c do Senado estão atulhadas de func-
cionarios que nada fazem. Além dis

Rio de Janeiro
XA SANTA OASA

RIO, 20 — Na Santa Casa, realizou-.*-*...'
hoje a posse soienne dos definidores e
supplentes.

IDEM EXTRAVAGANTE — i;m RO.
MEM POE-SB NU' SOIUIE A KS*
T.V1TA DE 1). PEDnO I

RIO, 20 — Hoje, cerca das 20 hora»,
j indivíduo Seraphlm Dias subir, á est.i-
tua de d. Pedro I, na praça Tiradentes, r.
chegando em cima. despiu-se cbmplolíl-
mente.

Seraphlm começou em seguida a pas-eear em redor da estatua. faüendo
gymnasticu e pronunciando palavras des*
connexns.

A policia, interveiu, mas o extravagante
Indivíduo não se incommodou, prosogulu-do nos seus desatinos.

Foram chamados então os bombeiros
Colloearam-se escadas junto .1 estatua,
mas tudo em vão, pois, Seraphlm a nadu
attendiu, preoccupndo com a sun aoroba-ela. Afinal um bombeiro so lembrou doofferecer-llte um cigarro e o homem des-cou calmamente para recobel-o. Nessemomento foi envolvido no capoto de uni
policial e levado d delegacia.

A praça Tiradentes ficou completamoi-
to cheia do curiosos, augmentando sem-
pro mais o seu numero, .1 medida que 't
noticia se espalhava. A certo ponto foinecessária a Intervenção dn cavallarla
parn conter a onda de povo quo su n"-glomorou ali

Sernphim desceu da estatua fisias. U ho

A REFORMA «O CONSELHO
MO. 20 — a "Noticia" trata hoje ,ureturma do Conselho, ntacando o nròja-ct( do sr. Afranio Peixoto .

GItE*VE DE OPERÁRIOS
IIIO, 20 — Terminou a greve dos op,;-

Jarlos da fabrica do tecidos dc DeodoroOs trabalhos serão
:»»ha.

so,_todos os edifícios das duas secre-
tarias têm gratificações addicionaes
e extraordinárias, independentes dos
seus vencimentos.

_ Segundo o jornal, só na Commis-
são de Finanças da Câmara, si a Ca-
mara quizesse economizar, cortaria
cerca dc trezentos contos, sem des*
organizar o seu serviço.

Affirmou ainda o vespertino que,com a mudança da Câmara da Ca-
deia Velha para o palácio Monroe,
apesar de terem sido usados os ca-
minhões do. governo, o Thesouro
gastou a importância de 213 contos
de réis.
A REGULAMENTAÇÃO DO CO-

DIGO CIVIL
PIO, 20 — O sr. Gonçalves Maia,

entrevistado por um jornalista, disse
que não comprehende o que seja re-
gulamentar o Código Civil, julgandoimprópria essa expressão.

O Código estabelece normas, mas
não desce a detalhes casuisticos. To-
das as idéas novas são reprodueções
dc leis que já existiam.

Quando na pratica apparecem ca-
sos provocando confiictos entre in-
teresses, o juiz resolve a questão.O entrevistado extendeu-sc, em
seguida, em considerações sobre o
grau de parentesco que prohibe o
casamento.

MANHÃ DE AVIAÇÃO
RIO, 20 •— Correu muito animada

a manhã dc aviação.
_ Foram realizadas varias experien-

cias com um apparelho militar.
SOCIEDADE ANONTMA i,IARTINEI.T'l

RIO, 20 (A) -- Nu assembléa geral da
Sociedade Anonyma Martinelll, o sr. V.'.
tiendrile Thounisso communicou a sua
«tonernoaò do carso de director por ter
de assumir n representação, no Brasil, da
Companiila Hollãndeza do Commorclo
paia a America do Sul.

Essa companhia, quo conta com r» mi-lUOes de floi-lus de capital, tem o apoio
dofi prlnclpaes bantiuélros e armadores
hollandezes, sendo o .seu programmamanter largas rolaQOes cum 0 Brasil.

Na mesma assembléa. etn substituição
tto sr. AV. Hendrllc Tlieunlsse, foi elolto

"Se-

".Mer-

8.0 pareo -* "Progresso" — 1.609
meiros — Prêmios: 1:200$, 240$ c
36$. Animaes nacionaes.

Houli, Cascalho e Cangussu'.
MOVIMENTO DO PORTO

Foi o seguinte
porto:

Vapores entrados:
Do Gênova c escalas o Italiano "Prlncl

ne de Udine";
do Bordéos e escalas o francez

ituana";
de Rosário e escalas o hollandez

curius";
de Buenos Aires o ingiez "Conway";
do Santos o francez "Amlral Bougeln-

ville".
Vapores sabidos:
Para Londres o escalas o Ingiez "Con-

jvay,";
para Santos os nacionaes "Minas Co-raes" e "Rio Pardo";
para Porto Alegre e escalas o nacional"Unglbe":

para Buonos Aires e escalas o italiano"Príncipe di Udinl".

EXPERIÊNCIAS ADIADAS
RIO, 20 •—• Devido ao mau tempo,foram adiadas pa™ o próximo do-mingo as experiências praticas dosapparelhos contra os naufrágios, deinvenção do sr. Cândido Costa.

podo redundar numa tarefa deplorável.A nomeação do dr. Sousa Dantfá parn
çhanoellcr interino da nação irmã deulognr a que em redor de seu nome e dasua brilhante acqão como representantedo seu paz entre nós, por Intermédio decorrespondentes pouco escrupulosos onm gos d,» chocar o ambiente a custa denoticias sensacionaes, orçasse uma atmos-£.";«

Assim fi que, quer para aclarar oonlos, quer para definir posMdv> diplomata tevo
fazendo desmentidos
rloca, desmentidos esses que hontem eui-minaram com urn officinl feito pelo go-verno dessa republica, eom o fim de des-autorizar por completo
aa lmputncão.

Não nos pareço que esta soja a oppor-nidnde de se fazer balanço no traba-lio ren1 lizado polo ohancoller Interino
Intiti 

l"'ant0 os uUlmoa «"-"-os 'íuePermaneceu entre nôs, mns sim de af-firmarmos que estas intrigasde toda a reprovação
cia devem terminar
sempre.

Está. em Jogo algo Ae tão nobre quan-
!¦„• 5í*¥n-í"--1" entre aoís n^os, o af.aternidado daí nacBes a nosso ver nãodevo ser empanada Jamais por bafo ve-penoso, por IS30 que a maior cousa a queiodem aspirar os povos o que mais exK*.to para sustentar os cidadãos conciente.--'ê o ideal patriótico."

ncei-
o reforl-

necessidade de estar
pela Imprensa ca-

uma calumnio-

são digna:*
o por oonsequen-

de uma vez para

FQOT-BALE,
PAT-MEIRAS VEIISUS VPIRAN(.A

No ground da Floresta, realizou-se non-tem, mais umn prova do campeonato de
foot-ball do 1910, encontrando-se ãs eqtti-
po-t do Palmeiras e do Tpirariga.

No Jogo dos primeiros teams vencou oXpiranga pelo score de 2 gonls ale
no dos segundos sahiu vencedor o Pai-meiras por 5 goals a 1.

PARQUE ANTAllOTIOA
Grande Testa cm beneficio du Associação

do.s Ohronlstns Siinrtiros, sob oh aus-
picios dn Liga Paulista.

Roallzou-se hontem, no campo do Par-
qm Antarctica, a grande festa em boné-íicio da "Associação dos Chronlstas Spòr-tivòs», e na qual tomaram parte sois do.smaií, afumados clubs filiados .1. Liga Pau-lista de Kool-Dali.

A concorrência fiquelle logradouro foi
mais que regular, e aoroditamos que osassistontes não perderam o seu tempo,
pois tudo decorreu do melhor modo pos-sivel.

A parte principal (]0 programma «on-
stou (lo annunclado match do foot-ball
om que mediram forcas os teams Allion-
ca vs. St. Santa Marina, Corinthians vsum combinado do Vlòentlno o Interna-
cional, e, finalmente, o famoso Ruggero-
ne contra o seu digno rival União daLapa,

O jogo teve Inicio d hora marcada coma disputa do primeiro prêmio enlro oAlliansa e o Santa Marina, que jogaramregularmente, registando-so bons lances
de ambos os lados, terminando pela vi-ctoria do segundo, por um score de doisn zero.

A pos-so do

l /i.i»"-!

m F

I11

í^evipai§"

ÍSÇ^^sroa^iairar-ffatvnajiita-iaat j j-j^a/j;

na na cabe-çg, - Quasi surtio
ao so pode avaliar u ,.,*V6 privado delle, Ku, que t-i„brando de aoffrlmontos fuidevido a cruel novralgln

mais de tres mezes.
com a cabeça Inchada, ,, i , , ,
e. tinha vm-,1,,1,.].,... ..'.."'" .•¦'-"(l0»

dr.

na cal,.
Não íiavi
quu si

bem que no possuía, qu;,
passava a vidn, não me lem-""'¦" na tristeza e padeolmento que. prostrou-mo em tuna cama por1 dlo que me nlliviasso, estava

dormiu, quasi não ¦¦ ,ntia,nãoa verdadeiros ataques ,],*, ]„„„,,,.. .sempre soffrendo o cada vctinrtin . ti''h'HÍL' 
vUí Pn«««'- Os .

médicos, tomava todos os ,*e u\ti 
**es^l>oimvn. Chamei Ioda.

tecla com a tremenda nevraiu-, 
' 

i',/' 
<Kmi>ro nmnnhecli

tar tudo; emfim, tinha chegido'ao fj," 
Vontado

"Pílulas Ar,(i-d.v,pept!eaH" e*^, ,il ,,1,'N<'S,'err?'medi,,,. Como o trabalhador qúe 1--.-^ -f°-Z"1 oom tot*°s
tconteceu co

ns
o rinoi-

era matar, arreba-'3ffei'eceram-me as

'•MM,- '^ ^i^titititin^]^.::T^Ati^^
assim oxhaus dei

lf
Dr. Oscc

acordei-me
do cabeça. VorWi^òZ:"-'^ -'""' m,nCn ""•'« ''Oi

ordinário remédio e em toda Ô m Z 
C,Ti ° "PKapPÍÍ<' "" ext^-

mesmo de toda a minha gratidüa "U: Julgaro1 Jtv"l,"r «°
S. Francisco Xavier - Ri0 de Ja„eiroCláudio Tavares da Silveira, Proprietário
OBSI3RVAÇAO IJTIf, __ i„ „ *, , .

lEclnzcImant. té „ 0s vidros em ti, V 
rl",loll'lff ''"«""s "« dr. Oscar

vai impressa a™a**£iía& 
"o: 

H 
™Z™ã0?' fi0,"" °H ''":,"os

e.H,'clnea,las. -Em todas"as"d;'o^|(jrVpSme!a,P0'" ^ "",,r"S

Hssíorico
na-
em

Esta velha instituição do estudoscionaes realiza hoje, ás 20 horas „sua sódo social, d rua Benjamln Constam40, sua lO.a sessão regimental do correu-to anno.
Na segunda parte da ordem dos traba-

lhos falarão os societários srs. drs. Eduar-do Losohl e Baptlsta Reimão, respectiva-mente, sobro - A Italia no espaço o no: ¦"",-< —ca Pormasão da família pau-

Crime em Baruery

lutai

Parrt
MOÇÃO DB SOLIDAl.tlKDADE

BELE'M, 20 (A) — O dlrectorio do
partido Republicano do Parfi, recebeu
communicação telegraplilca do intenden-
te do Mazagão, informando haver o con-
solho municipal votado solidariedade ao
governador, com applausos pela sua
reeleição.

Tambem os eleitores da XI oircumsorl-
PCão enviaram idêntica moq5o.

EXTERIOR
Chile

O NAWRAGIO ÜO "EQUADOR"
SANTIAGO, 20 (A) — Em Vaiparal-

zo, rctiniu-ec hontem a COrto Naval paru
julgar o caso do naufrágio do vapor"Equador", que sossobrou ha pouco tem-
po nas vizinhanças daquelle porto.

Por unanimidade de votos, o referido
tribunal reconheceu quo o único culpa-
vel do desastre lol o capitão do próprio"Equador", que não navegou com a pru-dencia indispensável.

KXPOSTCAO INTERNACIONAL DE
GADO

BUENOS AIRES. 20 (A) - Terminou
Pv nJ'°- ? ?roí'uctoi< <me figuram naExposlcflo Internacional de Gado queaqui se realizou.

O conhecido estanciclro, sr. Leonardol oieiia arrematou o touro "Plev" da ra-Ba shorthon», camoefio clarificado eml.o logar, pela quantia de 60 mil pesos.
FALLECISrENTO

BUENOS AIRES. 20 (A) _ Falle-ceu o conhecido escrivão sr. Manuel La-
im,T <1t\ 'JUra"*í<! mu,tos ann03 e"r«uaqui essas funccBes.

MONUMENTO A EAtlLIO MI1*KE
BmcNOS AIRES, 20 (A) - A com*miMilo promotora da ereceflo de um mo-

tloZe ° , Kml"° MUrP' Cm VÍSta ***** ml-flcienela das propostas que atfi agora re-
Kí'^-^6 tiW eBtÜ0 de acnorao comas condições do respectivo edital, annul-
mnn.f-.ir' c°nourso, bem como asmaquettes apresentadas pelos concorrer,-

O nfamado eseulptor hespanhol Benl-
nrniti, ^^S^o de apresentar um
níottnto'0 

eXeCUtar a °°™™<*° *•

RECEPÇÃO NO CIRCULO
DA IMPRENSA

BUENOS AIRES, 20 (A) _ O CIrcu-lo da Imprensa resolveu transferir paraou ro dia a recepção que la dar hoje, dnoite, cm honra dos literatos hcspanhdes,que aqui se encontram, srs. Ortcga Gar-ccx, Marqulna o Ortega Munllia.Essa deliberação foi tomada em vistaae um dos homenageados,' o sr. OrtcgaGora-?, oslA ligeiramenlc enfermo.
MEI ,'i'l SC, SOCIAL1 STA

BUENOS AIRES, 20 (A) _ Hoje, dtardo, realizou-se um grande meetingpromovido pelo partido socialista, pnraprotestar contra a prisão, effeetuada po-as autoridades do seu paiz, do eocialls-ta !t*aJ|mao Carlos Liebncck.

egundo prêmio, taça "Im-
prensa", proporcionou fi assistência umaboa hora do vibração.

Innogavelmente, as duas equipes, Co-rinthians e o scratch Vicentlno-Interna-
cional, são possuidoras de clomentoa d«real valor, o que, alias, revelaram, exlui-berantemonte, durante a empolgante lu-cta.

O jogo foi, sem duvida, dos melhores
que temos assistido no bello Parquo An-taretica, e todos os Jogadores merecemcalorosos applausos pelo brilhantismo
desse match. Neste match coube a victo-
ria ao Corinthians, por tres goals a zero.

Por ultimo entraram em campo o Rug-
gerono e o União Lapa.

Desde o comc,;o percebeu-se logo quos.» tratava de dois Inimigos valentes ecuja victoria, tanto para um como paraoutro lado, daria margem a latinos em-
polgantos.

E foi, realmente, o que aconteceu.
As duas equipes desenvolveram um jo-

go magistral, cuja admirável combinação
provocou insistentes applausos da muítl-
dão.

Depois de uma lueta tltanlcn com dri-
bllngs interessantes, magníficos passes(lados na oceasião propicia, o velozes o
perigosos esoupadas, terminou o match
com .a victoria do Ruggerone, por dois
goals e zero.

Os tres prêmios: "bouquol*' de flores
naturaes, taça "Imprensa" o taça "Asso-
clacão dos Chronlstas Sportlvos" foram
entregues aos vencedores pelos srs. Ar-
mando Mondego, e dr. Pinto Payaguft.

E assim terminou essa adorável festa,
que, naturalmente, ficara, por multo tem-
po, na lembrança de todos que estiveram,
hontem, no Parquo Antarctica.

concerto orcAestraí
diariamente

das 20h ás 24 horas

Ladrão reincidente
Numa casa de commodos da rua Se-nadpr Peijfi foi preso hontem, í, noite nacceusião em que commottla um roubo, oladrão Bolisarlo Cavalcanti Menezes
Esse Indlviduo sahiu ha 15 dias da cadela publica, onde cumpriu aum anno c meio do prisão.

Rrigu do dois cocholros — Um indivíduo
iiií.orvcm, [irocurundo separai- oscontendores com mn tiro de revólver

Ao sr. dr. Eloy Chaves, secretario du¦ri.stiçn e da Segurança Publica, o dei»-
gado do policia ,i,» Parnahyba tclegrá-
pilou hontem solicitando a Ida do ummedico legista a Baruery. afim do auto-
psiar a vlctlma de u mcrlrne perpetradonesta ultima localidade.

Pelo trem dna 14 horas seguiu paraali o nr. dr. Olavo de Castilho,, que au-topsiou o cadáver do cocheh-o ElpldioAlves de Lima, dc 10 annos de edade.
Elpidio tivera ante-hontem, As 19 ho-ias, uma desavença, por questões profls- "

sionaes, com o cocheiro Gentil 1'ires Pe-droso.
No auge da contenda. Intervelu Aor-6Meiides, que, sacando de um revolvor,

desfechou um tiro.
O projectil, depois de ter ferido leve-monto a cabeça de Gentil, foi encravar-sa

no craneo de Elpldio. A morte foi inntan-
tanea.

Em seguida, o criminoso evadiu-se,
Terminada n. diligencia, o medico lc-

gista regressou a esta capital, ondo cho-
gou d noite.

A vlctlma do crime era ordhã de paoo mãe, tendo sido criado pelo proferirsr. João da Matta e Luz, e o criminoso fi
pena. deJir'dividuo do péssimos costumes, geral*'.:ente malquisto om Bnruery.

SPORT

Ms in

orreso^Paulistano
S0RTEÍ0 DE PREMIÕSÍM MERCADORIAS
Ficou encerrada hontem a nova época rie assignaturas qnoátomos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.iJara esta época promettemos distribuir, como prêmiosmercadorias no valor de 12:000,^000, conforme descripção publi'cada nesta folha.
0 sorteio desses prêmios, que flea marcado para o dia 30do corrente, será, feito pelas Loterias de S. Pauto, na presençados interessados que queiram assistir.

Desavenças e aggressões

ITAQUERA

TO-KF

rceneetados

O SR. MAlllKIO DE LACI-.UI>\ VAITRATAR UOS ORÇAMENTOS
RIO 20 — O deputado Maurício deLacerda declarou quo falara amanhã mLa mara sobre os orçamentos,
I«z que o governo creou serviços quapodo extinguir e nomeou funecionarios

que pôde dispensar.
Accrescenlou o representante iluminou-se que antes do acabar com as gratifica-Coes, ajudas de custo, escândalos da Con-trai, etc, o governo não tem o direitodo exigir sacrifícios do povo. porque coa-t.nua a delapidar os dinheiro» da nação

A CANDIDATURA DO SR
VIEIRA SOUTO

RIO,_ 2o — Entrevistado por umvespertino, o sr. Vieira Souto disse
que recebeu com surpresa a apresen-taçno do seu nome para a senátoria
pelo Districto Federal.

Quando foi procurado pela com-missão executiva do Partido Repu-blicano, declarou que não era politi-co e não tinha nenhum titulo que au-tonzasse a escolha, obtendo em res-
posta a affirmação de que ella já es-tava feita.

Accrescentou que, si fôr eleito ereconhecido, procurará corresponder
a gentileza e espontaneidade da suaescolha.
REGRESSO CO DR. ELOY CHAVES

RIO, 20 (A) r- O dr. Eloy Chaves, se-cretarlo da Juetiga desse Estado, regres

dlrector da Sociedade Martinelll o actual
geronte da mesma cm Santos e S. Paulo,
o sr. João Baptista Cardoso, ex-iulininh-
tradOr dos Correios de S. Paulo.

O ÍTÓVO CÓDIGO CIVili
RIO, 20 (A) — o dr. Carlos Maximi-liano, ministro do Interior, dirigiu unncarta ao Jiniseonsulto dr, Paulo do La-corda, pedindo-lhe que insinue nos coi-laboradoroH quo estão confeccionando o.Manual do Código Civil que annotem os

pequenos defeitos o ilicongruiiucias dotexto e formulem as corrigendae neces-sorlaa afim de qUe, ainda etn 1016, possao governo apresentál-o ao Congresso t-
pedir approvação do .Manual, que estásondo, feito sob a direccüo daquelle iu-nata.

listo trabalho, que consta de uma obrado J0 volumes, apparecerfi em fasciciilouberuo commentadorcs do novo Codig»os Hin.-icoiisullos .srs. Paulo dc Laccrd»,iiris de Albuquerque, Eduardo Kpiriola,Luií: 
Çarpenter, Cândido de Oliveira, El1,levam do Almeida, Astòlplio du Rezendefoao Mendes .iunior, Lídimo da Veiga'Alfredo Fernandes, Bento do Faria, Cândidodc Oliveira Pilho, Carvalho Mourão, Clov-isBcvllucqua; ,Toa(S Xávior Carvalho duMendonça, luulez dc Sousa, Levy Carnel-ro, Hermeneglldo de Barros, JoaquimFerreira Alves e Manuel Ignaclo Carva*lho de Jlendonea.

O primeiro fasciculo apparecerá breve-mente.
VISITA DO .su. puesidente DA RI".PIJHLIOA A'S 01'J'ICINAS DABEDE SUL .1IINKUÍA

RIO, Ü0 (A) _ A's 18 e 46 chegouã estação Central o dr. Wenceslau Brua,presidente da Republica, uue regressoudo Passa Quatro, ondo fOra assistir & ce*rlmonia do lançamento da pedra íunda-mental das officinas modelo da RGdo deViacjao Sul Mineira.
S. exc. veiu em companhia dos mem-bros das suas casas oivll e militar, do it.Arrojado Lisboa, director da Central, edi» dr. Carlos de Andrade.
Aguardavam a chegada do sr. chefe doEstado o dr. Hélio Lobo, secretario dapresidenoia; dr. Aurelino Leal, chefe d»

Paraguay
EMBAIXADA ARGENTINA

ASSUMPÇÃO, 2o (A) _ Partiu
dc regresso para Buenos Aires a em-
baixada argentina que aqui esteve,
chefiada pelo almirante Barilari, pa-ra representar aquelie paiz na possedo novo presidente da Republica, dr.
Manuel Franco.

Foi a mais cordial a despedida da
missão extrangeira, a cujo embarque
estiveram presentes todas as altas
autoridades.

Uruguay
INCÊNDIO A BORDO

DO "LEÃO XIII"
MONTEVIDE'0, 20 (A) — O

paquete hcspanhol "Leon XIII",
que, em viagem dc Buenos Aires pa-ra Bilbau, aqui deu entrada hontem,
foi victima de um accidente que po-dia ter as mais sérias conseqüências.

Inesperadamente, irrompeu a bor-
do um violento incêndio, que produ-zitt grande alarma entre os passagei-ros.

A tripulação, auxiliada pelo corpo
de bombeiros, que compareceu prom-
piamente, conseguiu dominar o fo-
go, não tendo o desastre tido por is-
so maiores conseqüências.

Interrogado, o comniandante não
soube explicar as prováveis causas
do sinistro, attribuindo a um atten-
tado praticado por algum subdito de
paiz belügerante, interessado na des-
truição do navio.

-ã Para ah, amanh, pei^õc^^ J KffijfL» Sl tSeKadministração da Central,

-Argentina
AS F1NAJJÇAS DA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 20 (A) — O sr. F.Ollver, ministro da Fazenda, enviou aoCongresso um circunstanciado relatório
doa negócios da sua pasta, relativos «oanno de 1916..

Esso importanto documento contêm osmais detalhados dados sobre as finanças
da Republica.

111PPODKI -MO CA.MWNEUIO
O clnt.sicn "Companiila Paul.sta" é lc-vnillnílo por g. Spurs, dirigido norC. Honghton

( 
O pareo "Companhia Paulista", ociou do dia, foi uma fácil victoria. Pu-laudo na ponta, Qolden Spurs abre logo

grande luz, nao conseguindo os demaisalcancal-o. Í-Jornctte, péssimo 2.o, o Ara-
gon, montado por M. Ferreira, que vol-tou .ás luetas do turf, a 4 corpos do Sor-nette. Saint Ulplan nflo correu.

Damos abaixo a descrlpc&o geral:l.o pareo — "Abertura" — 800 me-tros.
Sr. Alto, S. Paulo, 3|4, do sr. Secundinodo Lima, joclvey, N. Farei, l.o
1'pros, 2.0.
Tubarão, 3.o.
Pacola, 0.
Tucuman, 0.
Poule.-', 24*000 e 10$0Ü0.
Tempo, lil".
Movimento do pareo, '5C0-J000.
Pula na frente Tubarão, que conserva

esta posição ate aos 1.500 metros, ondeM. Alto o Ypres o batem, vencendo o
primeiro, por uns ,1 corpos.

2.0 pareo ¦— 1.4,r,0 metros — 250?000.Oardlngo, 15-3 0, R.. G. do Sul, porIloreb Rolia, do sr. Ângelo Seccretti, 1.0,
Acro, 2.0.
Thais, 3,o.
Isabcau, 0,
Poules, lã?700 c 8*100.
Tempo, 103",
Movimento do pareo, 1:333$000,
Tbais, quo substituiu Woirey, sae nadeantelra, seguida de Isabeau, que abate na curva do portfío, Gardlngo e

aero.
Na recta, Gardlngo avança, derrotando

Isabeau e Thais, que se firmou cm 2.0,
vindo perder Acro por cobeça no ven-
cedor.

3.0 pareo -- 1,000 metros — 200*000.
Tangara, 1|2, por Desleal e. pelluda, dosr. Martinelll, i.0.' Cerváiítes, 2.0.
Marfim, 3.0.
Sabiá, 0.
Curplo, 0.
Movimento do pareo, l:440*'p00,
Sabida, boa. Pula Tangarfi, quo vençode ponta a ponta, seguido dos demais,

que não altoraram a ordem.
4.0 pareo —- "Companhia Paulista" —

1.(00 metros — 1:000*000.
U. Spur, Inglalerra, dos srs. Lazzares-

chi e Huttorl, em l.o.
Sorneile, 2.0.
Aragon, 0.
Saint Uulpian, nüo correu.
Tempo, 112".
6.0 pareo ¦— "Imprensa" — 1,600 me-Iros.
Frisa, S. Paulo, 7|8, por Lorai o Folpa,

flo sr. Cuathemosim Nogueira, em l.o.
Bohemio, 2.o.
Biscala, 3.o.
Corsa, 0.
Tempo, 105".
Poules, 10*400 e 23*100.

A pittoresoa estação de Itaquera, ia
Estrada de Ferro Central, situada pouco
ádeahte da Penha, tem progredido bas-
tante nestes últimos tempos, pois devida
ao seu oxcellente clima, ft sua sltuaçüo
tcpographlca e dn suas bellezas natijraes,
multa gente conceituada da capital tem
ali adquirido terras, construindo "cotta-
gos", "chalets" o outras vlvendas do re-
creio, onde passam os domingos ou tem-
paradas todos os annos.

Esse movimento progressista é ern
grande parte devido aos srs. Coriolano
Barroto e Augusto Baumann, o primeiro
facilitando a venda dos terrenos que ali
possuo, o segundo propagando os exoel-
lendas do local entre pessoas de suas re-
IngOcs, muitas das quaes J0. süo hojo pos-
Buidoraa de bellas terras e construccOes.

Esse esforçado cavalheiro, que é pro-
prletarlo do Café Baumann, d praça An-
tonlo Prado, deu alias o oxemplo, con-
struindo em Itaquera uma linda casa e
dando forte Impulso fts culturas, princi-
pnlmente do canna. de assucar.

Por iniciativa sua vai ser construída
naquelle aprazível logar uma linda capei-
ln de Nossa Senhora, da Conceição, cuja
primeira pedra foi hontem lançada solon-
nomente entro festejos que hão de ser
lembrados por quantos tiveram occaslão
do as&istll-os.

Estiveram presentes, além dos morado-
res de Itaquera. varias famílias da ox-
pitai, que muito se divertiram.

Uouve, na ftrea destinada d cap*»ila,
todti embandeirada o enfeitada de -folha-
gons, leilão de prendas o outros folgue-
dos.

Depois de lançada a pedra e lida a actít
pelo dr. Álvaro Mendonça, proferiu um
discurso sobre o fneto o nosso coll%i
Jayme Morso. recebendo muitos applau-
sos da multidão.

A' noite, em sua residência, o sr. Bau-
niann offereceu uma festa aos amigos.

Danqou-se ató tardo.

A's 17 horas de hontem, o operário
Maximlliano Alegretti, do 20 annos do
edade, morador á rua Javry, n, 87, con-
versava com vários amigos cm fronte á.
fabrica Crespi, quando ali appãrcceu o
seu primo Eduardo, que o convidou a ir
até ã sua casa, na rua da Moflca, n. 85.

Muximiilauo, ali chegando, foi aggre-
dldo por seu primo Guido Romanauto,
que lhe arremessou um copo na enrn, fe-
rindo-o na palpebra inferior esquerda e
na região frontal.

O aggroflsor foi preso em flagrante e
autuado na Policia Central pelo dr. Can-
tinho Filho, 8.0 delegado,

Prestando declaracOes, Guido referiu
ter aggredidò o seu primo porque este,
numa roda de amigos, falava mal de sua
familia.

Estft aberto inquérito sobre o facto.
ft ft

O pintor Joaquim da Costa, de nacio-
nalidàde portugueza, com 27 annos de
edade, morador k rua Oratório, tendo ti-

INDUSTRIA
COMERCIO

Ã situação da praça
A grande commissão de banqueiros

americanos em excursão de estudos no
nosso paiz, da qual tambem faz parte o
sr. Frederico Lago, jã estevo nesta cap'.-
tnl, onde porcorreu os prlnclpaes estabe-
lc-clmentos bancários.

Pelo que pudemos e.onhecer dessa vi-
sita, a impressão recebida foi muito boa,
havendo muita probabilidade dc que. em
muito pouco tempo, o capital americano
comece a se escoar para o nosso Estado
em busca de circulação.

Um facto muito significativo e de mui-
-  tu Importância, nuo vem corrobnr-nr nado uma desavença, fts 18 horas, com o nossas impressões sobre o fiUuro g.an-dioso do nosso Estado, relativamente a

preto Pítulino de tal, na venda da rua da
Moocn, n. 650, foi por ello aggrcdldo mo-
mentos depois fjuando se retirava do ar-¦mazom.

Paulino, quo se achava acompanhado
do dois outros indivíduos, depois de ag-
gredil-o a cacetadas, evadlu-se.

Joaquim da Costa queixou-se ft poli-
cia e foi submettido a exame de corpo
de delieto. Apresentava contusões nas
regiões frontal o parletal.

Sobre o facto foi aberto Inquérito pe-
lo dr. Cantlnho Filho, 3.o delegado.

« *
Foi hontem submettido a exame de cor-

po de delieto, na Rèpartigão Central da
Policia, o mechanico João Martins, do
25 annos dc edade, que, preso por em-
briagado, declarou perante o dr. Antônio
Nacarato ter sido victima dc uma ag-
gressBo pela madrugada, na rua Bres-
ser.

A victima apresentava, de facto, uma
contusão na região malar esquerda.

Depois de prestar declarações, Martins
foi recolhido ao xadrez, por se achar
multo alcoolizado.

A Importadora
Ternos dc cnslmlra extrangeira,

mcdjdn, do -158000 a 140S000.
Só na "A Importadora", rua Direita,

n. 4-A.

sob

SANTA CASA
Movimento do hospital da Santa Casa

oin 19 do mez corrente:
Existiam em tratamento 918 enfermos,

entraram 42, sahlram 18, falleceram 2 e
existem em tratamento 940,

Consultas: medicina 198, cirurgia 23,
gynecologia 58 e pelle ayphilis 42.

Pequenos curativos 110 e oporacOes 8.
Formula-s aviadas: serviço interno 6 41

o serviço externo 537.
Falleceram: Ernestlna Maria de A'.-

cantara e Bruno Delia Santa (menor),¦rasiieiros.

ffijSANDE HOTEI^

ca
Sabida, boa. Cursa forca o tralnlng da
rreira. Nos 800 metros, sendo batida

por Frisa, Bohemio e Biscala, corro em
ultimo.

Nos 2.000 meiros, a filha de retardo

LARGO O Aa. LAPA
•*—-——¦¦"'¦¦'111 ¦¦» k,

Casa para faiuilias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de uovo.a.soensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as parles
Telephone em todos os andares - Telegraplio, Gp^ndhotel li
^a filial, quartos com ou sem pensão

sua optlma situação financeira em geral,b a facilidade dos grandes negócios, som
sor preciso recorrer ao capital estraii-
gelro.

Ainda agora, uma Importante ompresa
de forca e luz encontrou facilidade o
obteve em um dos grandes buncos naclo-
naes da praça nada menos de 3 mllhOes
e 71 mil francos — 2.520 contos, moeda
brasileira, afim de saldar esse debito no
extrangelro.

Deante de garantias absolutas quoexistem no nosso Estado, como essa em
questão, o capital americano, que precisade grande expansão, vira forçosamente,
em quantidade, movimentar a nossa ri-
queza publica e particular.

CAMIHO

O mercado de cambio osclllou durante
1 semana com muita frouxldflo nas ta-
sas.

A taxa de 12 5|8 d. com que o mercado
abriu na segunda-feira, baixou até 13
1]2 no sabbado.

A tendência 6 de maior írouxidSo.
•—•— A Câmara Syudical afflxou parao curso official sobre Londres, a 90 d|v„

as taxas de 12 5|8, 12 19132, 9116 e
12 1|2 d.

O valor official do mil réis. pape], á
taxa de 12 1|2 d., foi de 453 réis. ouro; 9
o valor da moeda do 20$ foi do 43J200,
papel.

O movimento conhecido, mas nao
real, das cambiacs negociadas pelos ban-
cos, om julho p. passado, foi de libras
1.324.851-0-0, contra libs. 1.027.776-0-0
em julho do 915.

CAFÉ'

E' crença geral que a safra actual do
nosso café seríi. exportada aos bons pra-:
cos actuaes, com perspectiva de melhoras,
uma vez que as necessidades do consu-
mo continuem a augmentar.

As estatísticas preponderantes süo aa
quo nos fornecem os E. Unidos.

Por cilas vão se conhecendo as necea-
sldados existentes do nosso produeto.

E' ali lambem que estilo formados os
grandes syndlcatos, o. portanto, dali 6
que partem as grandes baixas como as
boas altas.

Xo momento presente a situação do
café está garantida por preços altos.

K' provável que ao appro.xlmar-se o
niex d« setembro, oceasião da* florada da
safra futura, os baixistas queiram tirar
partido, mas estamos certos que taKnão
se darA

As colações da semana foram muito
boa:-, e muito estáveis.

K' assim que o mercado de »\'ova
Vor*. registou as cotações de 8.79, 8.65,
S.Ot», 8.(17 e 8.05 (fechamento de sab-
bado).

O llavre oscillou com duas cotações:
71 l!2 ,; 7-1 frs., e com a ootacão sema-
nai, official, de café disponível:

Typo Santos, bom. Terreiro: hoje, 70
a 77; antorior, 70 a 77,

Londres subiu dc 40 s. 9 d. até 47 a.
3 d.

.**¦: «f***!^^»*^ .^¦^^..¦afc...^^,*..:.:,,..;-.,^,.^. i*; .:'.v,-,*-,,.,1»;-^JÍ^)4Ra^BwiW0Mm r-,-.ki*:v.i,.í(...'n,.. r,>.:<Ci^,_.: .¦ :,-. ,-,-.¦., X^jSÜ. JSÊj
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COKMEIO PAULISTANO - Segunda

Comp. Venci.
C$000 G $ 6 2 r,
iiíjsioo <; $ r> 2 r>
C$400 0*5-125
C$375 (i$400
0$31a C$400
i;$37G C$ 100

¦— O mercado de Snntos, que na sc-
BUlida-felra funcclonou cum a base de
C$800, baixou para C$700.

As entregas para o mez do agosto não
devem estar cobertas, dc modo que, ate
no fim cio mez, o mercado dcverfi apre-
sou tar aspecto de pequena nlla.

As entradas continuam relativamente
grandes.

Os embarques estfio sondo feitos com
muita regularidade.

A Caixa cie Liquidação fechou com as
colações abaixo:

Agosto .
Sotembro
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro .

O morcado d tormo está, noviimon-
te firme, o a actividade no morcado pa-
rn, o cafó disponível regula aos plenos
preços tintoriorea que são mais ou mo-
nos os seguintes:

Typo (i, ii$3oo atC G05ÒO; lypo 5, G$."i00
nte C$700; typo 4, C$800 ate 7$000; typo
2, 7$100 até 7$300; typo 2, 75300 ut6
7$500.

As vendas diárias continuam a ser des-
conhecidas; entretanto, podom-so calou-
lar oomo muito regularos, visto qno
houvo grande procura para a cobertura
do agosto.

As entradas foram do 202.439 saccas,
e o.s embarques, dc 207.350.

A existência, no sabbado, X noite,
ora do 1.CCS.'413, contra 1.508.C44 na
semana ant-rior.

O mercado do ltio fechou firme o
animado, reoahlndo a procura nos cafés
typo americano.

A base foi do !)$450 o 9$400.
Vendas, 32.D50 saccas; entradas,

38.4 20 saccas; embarques, 2G.32C sac-
COS.

VISITEM A

LTOÜIDICÁO ANNQAL
da Casa Franceza de

L. GRUMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

WTTm*K*+mTram*.-imtr**rw)m iw

ESTATÍSTICA

— llavre: Café
saccas; na soma-
egual período de

Existência do café
Brasil, bojo, 1.004.000
na anterior, 1.907.000;
3915, 1.707.000.

De outras procedências:
Hojo, 219.000; na semana anterior,

21S.000; egual período «lo 1915, 192.000.
Julho do 101G (saccas) — Os seis prln-

cipaos mercados dos Estados Unidos:
Stocl;-:-, 1.873.000; entradas, 411.000;

entregas, 4SS.000.
Europa e Estados Unidos da America

do Norte:
¦Slocks, 5.42S.000; entradas, 79S.00O;

entregas, SG3.000.
Consu mo ató ao fim do mez passado,

nos mercados dos Estados Unidos
4.325.000.

SUPPRIMEXTO VISIVIL DE CAFÉ'

Stoclcs nos 9 mercados europeus
8.555.000; em viagem do Brasil para a
Europa, 524.000; stoclcs nos Estados
Unidos, 1.873.000; em viagem do Bra-
sll para os Estados Unidos, 32-1.000;
stock no P.io de Janeiro, 253.000; stock
cm Santos (inclusive* o que está a bordo
Cos navios no porto), 1.347.000; stock
na Bahia, 31.000; supprimènto visível
no mundo, em saccas, 7.907.000.

SIÉRCÃ1ÍO DE TÍTULOS

Continua bastante animado o mercado
fle títulos.

Duranto a semana a Bolsa registou a
?oiida de 3.990 títulos diversos, no total
Ic 451:380$, contra 0.117, no total do
ts98:G77$, na semana anterior.

 As noções da Companhia Paulista
fernm negociadas aos preços de 340$ at6
342$, tendo subido 2$Ü00.

As acções da Companhia "Mogya-
nu subiram do 233$ para 237$, o fecha-
ram com compradores a esso preco.

 As acções da Companhia Molho-
ramentos foram negociadas ao preço do
S8$000.

 As acções da Paulista de Seguros
iecharam firmes com compradores a....
1C0$000.

 As acções da Inlcladora também
.'echarani muito firmes coni compradores
teima de iso$ooo.

 As acções do Banco Commercio
í Industria foram negociadas aos preços
de 470$ e 471$000.

 As acções do Banco de S. Paulo
foram negociadas ao preço de 70$, o fe-
eharam muito firmes, a maior preço.

A tendência desso papel Cs de pequena
alta.

 As acções do Banco Commercial
fecharam firmes, .apesar da cotação ser
apparoniemente frouxa.

—— Ás acções do Banco União foram
negociadas a 29.''000.

As debentures, como nas demais
semanas, continuam paralysadas.

As cotações ainda se revelam ameclron-
tadas, mesmo para algumas de absoluta
garantia.

Estamos certos que esso receio lnfuií-
dado, que ainda persisto sem nenhum mo-
tlvo quo o justifique, desapparecoríi, pa-
ra dar logar á franca procura.

As letras de Câmaras do interior
tambom não têm tido procura, mesmo
para aquollas cujos municípios, como Ja-
hu', Ribeirão Preto, Amparo c Botucatu'
tiveram sempro grando procura.

Apenas durante a semana foram nego-
ciados pequenos lotos das de Jahu', S.
Josú do Rio Pardo, Ribeirão Preto, ti.
Manuel e Caçapava.

As lotras da Câmara da capital,
essas sim, continuam o continuarão com
grando movimento,

 As apolle.es do Estado permane-
coram paraly.sadas.

As poucas vendas realizadas foram aos
preços de 905$ para as da 10.a sfiric.

 As apólices da União foram ne-
gociadas a 800$, porfim, no Rio, baixaram
para 790$ o monos.

Em egual semana de 1915, as apo-
lices do Estado foram negociadas aos pre-
ços de 900$ c 915$, respectivamente, da
S.a a Ca e da 7.a a lO.a; as letras da ca-
pitai, de 191-1, ao preço do Sl$,"iO0; as
acçOcs do Banco Comniorcial a 117$; S.
Paulo, a 70$; Paulista, a 318$; Mogyana,
a 220$ o 223$; Commercio e Industria,
a 470$; debentures do "Estado", «9$; da
Campineira de Tracção, 87$; letras da
Câmara do Amparo, S4$000.

 O movimento dn semana foi o se-
guinte: 192 acções da Paulista, aos pre-
COS do 340$ ate 342$; 150 ditas da Mo-
gyana, aos preços de 235$ ate; 237$; 100
ditas da Melhoramentos de S. Paulo, ao
preço de 88$; 3 ditas da Companhia An-
tárçtloá Paulista, ao preço de 220$; 30
ditas da Mogyana do Tecidos, a 52$; 122
ditas do Banco Commercio e InduBtrla do
S. Paulo, aos preços de 470$ e 471$; 237
ditas do Banco de S. Paulo, ao preço de
70$; 100 ditas do Banco União, ao preço
de 29$; 12-1 debentures do "Estado", aos
preços de 7C$500 o 75$500; 130 ditas da
Campineira de Tracção, a 85$; 50 ditas•do Atorr.idinho, a 72$G00; 1.020 lotras da
Câmara da capital, do 1914, a 89$, o 303
ditas, a 90$; 080 ditas, do 1913, a 79$,
e 140 ditas, a 78$500; 239 ditas da do
Jahu', a 7-15500, o 52 ditas, a 75$; 40
ditas da dc Caçapava, a 00$; 25 ditas
da de S. Manuel, a 75$; 40 ditas da dc
Ribeirão Preto, a 88$; 200 ditas da do
ti. José do Itlo Pardo, a O5$500; 12 apo-
llces do Estado, da lO.a sério, a 905$, e 5
ditas da União, a 800$000.

ASSUCAR E ALf.ODAO

Assucar — Este mercado funcclonou
frouxo no Rio.

Em Pernambuco as entradas desde o
começo da safra haviam atlingido, no dia
17, a 1.108.300 saccas, contra 1.901.500
saccas no anno passado.

A existência era dc 54.500 saccas, con-
tra 42.700 no anno passado.

Sahidas 2.500 saccas para o Rio da
Prata. Preço médio: usina superior e l.n,
»$700.

Algodão — Este mercado funecionou
no Rio eom os preços de 28$000 a 30$000
por 10 kilos para os do l.a sorte.

Em Liverpool, no dia 17, as cotações
(oram: Pernambuco, 9.03; Maceió, 9.58;
Americano, S.75.

Em Xova York, no mesmo dia, o mor-
eado fechou estável com baixa de 4 a 0
pontos.

Em Pernambuco entraram, desde o co-
moço da safra, 1112.500 saccas, contra
250.-100 no anno passado.

O stoclc ora do 4.200 saccas, conlra ...
23.400 no anno passado.

Preço: l.a sorte, compradores a 25$000,
contra ll$500 no anno passado.

Nó começo do maio os slocks dc
algodão na Europa eram:
llavre, 29.294.407 fardos; Marselha,14.900
fardos; Barcelona, 40.050 fardos; Gênova,
127.000 fardos; Triostc (avaliado), 1.000
fardos; Hamburgo (avaliado), 750 far-
dos; Breínen (avaliado), 1.000 fardos. To-
tal, 485.307 fardos.

Desse total, 380.053 eram da America.
A 5 do maio ultimo, o abastecimento

visível mundial elevara-se a 3.854.000
fardos, conlra 3.9S5.000 fardoa em 1914.

VAU IAS INFORMAÇÕES

A Câmara Syndlcnl admiltiu t cotação
o augmento do capital da Companhia
Industrial Toxtis, que passou a ser dc ...
1.000 conlos dividido om 10.000 acções
do 100$000.

—— A C. Paulista dc E. do Forro re-
formou seu estatuto na parto referento a
sua dlrectorla, que agora fica elevada a
5 membros.

A Empresa Força e Luz dc Ribci-
rão Preto foi autorizada pelos seus accio-
nista.s a elevar o sou capital do mil con-
(os a 12 mil o transformar-se em Sócio-
dado Anonyma, com direito de mudar do
nome.

Tambom foi autorizada a adquirir a
maioria das acções da Empresa do Águas
e Exgottos de Ribeirão Preto.

¦ As câmaras de Itararé, Cruzeiro,
S. José dos Campos, Rio Claro, estão pa-
gandò os juros de suas letras; a do Rio
Claro estft lambem resgatando as sorteã-
das.

As Empresas F. Luz de Jahu' o de
R|bolr£lo Preto estão pagando juros c rcs-
galando as di berituros sorteadas.

A Companhia Telccolagem do Seda es-
it pagando juros o resgatando debentu-
res sorteadas.

 Veju-nos ãs mãos o relatório da
importante Companhia Paulista do Dro-
gas, referento ao exercido de 1915.

Lesse documento se v(5 a grande prós-peridado dessa Companhia em suas opo-rações conimerclaes.
As vendas brutas elevaram-se no valordo 1.3C9:154$000.
Os stoclcs cm seus armazons o deposi-

tos importara in na data do fecho do ba-lanço om 411:.|.|S$000.
Em agosto do 1915 foi pago o dlvlden-do de 12 OJO, o agora, neste mez, cst.'i sen-do pago o Co dividendo X razão do 12OjO ou 12$000 por acções.

João Pimenta.

No. 52
Não ha erro possível si o

ue compra é o verdadeiro
ermifugo "Tiro Seguro''
Pode-so commettcr um erro ou má in-

torprclação dos symptomas indicadores
do lombrlgas. Nesto caso, posto que so
tomar o Vormifugo "TIRO SEGURO", do
dr. II. F. Feery, o não existirem lombri-
gas ou solitária, achar-so-fl, quo a medi-
cina contem uma grando valia em si, In-
dicada na evacuação sufflclontc o saúda-
vel dos Intestinos o o alllvio quo presta
ao restabelecer as funeções digestivas.
Não são necessários outros purgantes
para completar a sua acçao.

Devido a não cslar dlíuidoã os azeites
no verdadeiro "TIRO SEGURO", todos
os Ingredientes activos são do força con
centrada. Assim 6 quo um vlilro sô «lo"TIRO SEGURO" produz um i-ffclio quo
multas biiddliiiH dc oiilro vnrmiruiro nãn
produziriam, comquanto «o tomarem ou-
tros purgantes iiddlciònncs,

V. s. não pode errar quando compre
o Vormifugo "TIRO SEGURO", do dr. II.
F. Peory, o único genuíno, fabricado pela
YVrighfS Indiau YogetaMe Pill Co. A
nua acção e suave, mas segura; e uma sõ
dose 6 sufficíentel

^H?í3} de a$osíto de -W--B 5

A' PRAÇA
AVISO

O "Centro Sportivo", casa de bilhetes
do loterias, sita X travossa do Commercio,
n. 10, declara, para os devidos effeitos.
qne os srs. Nilo Calazans do Menezes e
Luiz Mediei deixaram de sor empregados
(¦ofisa Cílflíi.

S. Paulo, 17 — 8 — 910.
<¦«-?-.

*4^'m\-Jm,Ah. A-^W jik.jik.AA <&. A.P

4 BENTO VTDAL £

LUIZ SILVEIRA t>
A Cl t O U A IIO (V

16-A • Rua da Quitanda - 16-A ?

^ Telephone n. 2.628 f

CASA ílSfil
RUA BOA VISTA, 44

III! lilll
As cont.is dc publicações do

jornal tCorrcio Paulistano» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
aoscu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

msm-4- gE— —

jg Escriptorio de advocacia de |
| Carlos de Campos §

| Sylvio de Campos |
1 Praça Antonio Frado il 13 §
@ Cai-in SDr.r.liKcu (l.o aiiiliir" [J

EDITABS
EDITAI/ N. 16

-., .; Thesouro Municipal
Do ordom do sr. dr. Inspeetor do The-

souro faço publico, para conheclmonto
dos Interessados, quo no dia 22 do corren-
te, as treze horas, fi. rua Libero BadarO,
27, so procedera ao sorteio do 216 títulos
do empréstimo municipal, conlrahldn do
accôrdo com a lei n. 1.279 de 30 do se-
tembro do 1909.

Contadorla, 17 de agosto de 1916.
O contador,

Domingos Ferreira.

EDITAIj
Concorrência paru nrrcndumciUo «lo ter

Telefones c
Campainhas e accessorios

Costa, Campos & Malta

Secção livre
DR. ERNESTO GODIjART PENTEADO

Advogado
Rua Direita, S, l.o andar, sala 15

S. PAULO

vi
GRflPJJObOSO

Consultado por vultos oininciilcH do
Brasil e da America do Rui«« Consulta, das Í3 ás 17 horas

a AfíssBjo n. 10
TELEPHONE, 18-1S3

rono Minado íi rua Onze ilo Agosto,
do iiiuigo (-icirtcl do 3.0 batalhão

Dc ordom do dr. Eduardo M. Eontos,
procurador fiscal, substituto, c 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), por
dez dias, a contar desta data, para arren-
(lamento do terreno do propriedade do
Estado, situado ft rua Onze do Agosto,
.".ondo eslevo o 3.0 batalhão da Força
Publica, mediante as 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 seríl pago
adeantadamento nte ao dia fi do cada
mez;

D.a) o terreno serft. rostituldo no esta-
do om que (s recebido, cercado e limpo;

t.a) o arrendatário não poderft sub-
locar o terreno sem prévio consentimento
do governo;

Ca) o aluguel mensal nüo poderft s.r
inferior a rs. 200$000 e será. garantido o
seu pagamento por flador idôneo, acooito
pelo governo;

O.a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relativo a bemfoitorlas, termina-
do o conlracto, o no caso de despejo porfalta do pagamento dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Eslado, cm 19
do agosto de 1916.

O l.o esorlpturarlo — Tlioinac Dias
l.eile.

EDITAL
MIN1STEHIO DA GIJEHItA — ESTADO

DE S. PAULO
Edital dc Convocação pnra o alistamento

militar
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Junta
do Alistamento Militar. Foz saber aos que
o presente edital lerem ou dello tenham
conhecimento que, nesta data, foram lns-
tallados os trabalhos desta Junta e, por-tnnlo, convoca a todos os Jovens da eda-
dc do vinte annos, completos no anno pro-
ximo passado, o domiciliados nesto muni-
ciplo, a virem ee Inscrever, ate ao dia 15
do setembro do corrente anno, e bem as-
sim todos aquelles que, tendo 21 nnnos ou
mais, ainda não estão inscriptos nos re-
gisíos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do alista-

| mento militar. — do 21 oté 30 annos de
| edado completos.

Convoca tambom todos os Interessados
a apresentarem, a bem do seus direitos,
esclarecimentos ou reclamaçõe"*, afim de
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdade c dar ns InformaçSes precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Revisão quo
tem de apurar este nlistaniento.

A Junta funcclonarâ. em todos os dias
utels, na casa n. Ç35-C, du avenida Rangel
Pcstnnn.

E, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presente edital, por mim feito e
asslgnado, rubricado pelo presidente, queserá affixado junto no edifício em quefüncclona esta Junta. O secrotarlo, tenon-
te Justo Anselmo Blanchl.

•J^vJ 
] tHESOVRÓ MUNICIPAL DE S. PAULO

Dlrcctorla du receita
EDITAL N, Ifi

Dc ordem do sr. dr. Inspeetor do The-souro, taco publico, pura conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o ao dia
31 de agosto do corrente anno, so proce-derft. nesta Directoria, ft rua Libero Ba-
daré, n. 98, fi. arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos do Industrias e Profls-
s6cs correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosaiTio do
abatimento dc 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 16 0|0, e, finalmente, os quo pagaremdo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

J'urantc o mez de setembro próximofuturo os referidos Impostos serão cobra-
dos sem abatimento o sem muita. Findo
este mez, serão cobrados ob referidos lm-
postos com a multa addlcional de 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
clpal do S. 1'aulo, 31 do julho do 1910.

O Dlroctor.
Dlnl-t P. de Aseamliujii.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Anlmaes errantes nas ruas ,

. Faço sabor aos interessados quo, do
accôrdo com os arts. 15 o 10 da lol n.
13S2 de 9 de Junho do 915, os anlmaes
que forem encontrados errantes nas vias
publicas da cidade serão apprehendido?
pelo fiscal do districto c recolhidos ao
Deposito Municipal, dondo só poderão
ser retirados pelos respectivo.*) proprieta-
rios, dentro do prazo de 5 dias, pagas
as despesas feitas, bom como a Importai*»
cia da multa do 10$000, c.ue se duplicara
na reincidência.

Directoria de Policia Administrativa e
Hyglene, 8 de agosto do 1910.

O Dlroctor,
Alberto cia Costn.

Dr. Rubião (Tleira
Professor ãe clinica medica

Residência: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio : RuaJosé Bonifacio.13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4-.50Ofl

I

pr Sfiii
AO PUBLICO

Como advogado o procurador geraldcsla Companhia, dirigi ao "Estado" a
seguinte caria:"lllmo. sr. redactor da secção "Tribu-
naes'' do "Estado de ti. Paulo.",

Saudações.
Como advogado o procurador geral da"Singor Sewlng Machine Company", rela-

Uva monte ft noticia hojo publicada a pro-
poslto da pronuncia de Tito Bortacclii,
como incurso nas penas do art. 302, pa-ragrapho l.o, combinado com os arts. 13
o 63 do Código Penal, peço rectificar a
segunda parto da noticia, em quo se diz
quo os agentes fiseaes foram do parecer
que a "Kinger" lesava os cofres publi-cos, pois não chegaram a essa conclusão,
reconhecendo mesmo que a Ic-1 não cogl-
lava do caso do recibos parcellados. E,
sobretudo, depois desso parecer, o Colle-
ctor Federal dou a sua decisão, Julgandoimprocedente a. denuncia de Tito Bertac-
chi, o Isto om data'do 9 do corrente.

Antecipando sinceros agradecimentos,
etc, etc."

Não lendo sido attondido, recorro X
secção livre.

A "Singor" tem sempro franqueado ft
Repartição Fiscal todos os seus livros e
archivo, tem na devida conta a legislação
fiscal o pela noticia do "Estado" sc con-
clue quo era procedente a denuncia de
Tito Bertacchi, o que não fi verdade.

S. Tatilo, 20 dc agosto dc 1916.
O advogado,

L. F. Rangel de Freitas.
mea^-txm,
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GOITJES D05 SfíllTOS

Jardim fle icailénss
A' venda cm todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano", r-
Preço, 3?ooo réis; pelo Correio, 3*f5oo.

Dlt. SOARES DE PARIA
Advogado

Largo da Si, 15 (salas 1, 2 e 3)

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PEaUGISE

(FsSPKUIAlilNTA)

(•ÔNsM'ílTml*í,';'ln,i,C'' ^s'-"0'' ¦¦¦••¦¦¦••I.**'' ''«ri»C-OASUJ. tOlllOt Hua Direita n. «, tiaj li á»
„,.,.•'.• — lolonliono n. .-i.02?.lU-blUENClA i Avenida Paulísla n. ia -To-lo|ilioiio ii. .1.81-1.

8. Paulo, 15 de julho de 191C.
Coronel Constantlno Xavier,

Presidente.

s np Gymnasio Jo Eslado
O melhor preparo para or exames par-cellados que devem ser prestados, em de-zembro do corrento anno, no Gymnasiodo Estado, c bem assim para os dc ad-missão a qualquor nnno r/ymnaslal, noanno de 1917, dl-se no Instituto dcScler.olas o Letras, onde o excellentecorpo docente conta vnrlos lentes cathc-dratleos do dito Gymnasio.
Matrículas todos os dias, das 7 fts 10o das lã fts 18 horas.
O director — Luiz Antônio dos Snntos.
Itua Senador Queiroz, ,4 — S. Paulo.

—ent-o-tmi

®mm}mw(&ê

U Pertences para automóveis
Accessorios

Pncumaticos
Uil/iOlIlli.

Lubrificantes
) Preços sem competência,
- Acceita pedidos do interior, as-
) sim como recebe eticominendas
):-: :-: para o extrangeiro :-: :-:

| Telephone, 3706 - Caixa, 2841 End, Telegr. «flUTOSERflh»

[ R. Barão de Itapetinüiga, 17'
S. PAULO

ITtEFElTUriA DO MUXICIPÍO
Concorrência para a escolha das urinas da

cidado
Tendo sido annullada. a primeira con-

corroncia por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem do a. exc, que,
polo prazo do 120 dias, contados do ama-
nhã, so acha aberta concorrência publica
para a rscc.lha das armas da cidade, nos
lermos do Acto n. S07, do 10 do íevercl-
ro dc 1910.

Versará a concorrência:
A) — As armas da cldado do S. Paulo,

comprohendendo um escudo, com suas cO-
\'Í3, met.ics, pecas e figuras o também os
ornamentos exteriores, tudo adoptado o
dispost-* de accOrdo com as regras da arte
heráldica;

l!) — essas armas, tanto quanto possl-
vel, devem symbollzar os feitos do pas»
sado, desdo a fundarão da cidade atC- aos
nossos dias, sendo garantida plena liber-
¦lado do concepçrio artística aos concor-
rentes;

C) — os projeetos dos concorrentes dc-
vem conter;

—' Desenhos, cm duplicata, coloridos,
na escala do 1:0, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, cm duplicata, em linhas
o pontos, para as diversas cures, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
do 1:50, para as armas apresentadas;

— memorial explicativo e Justifica-
tlvo da sua conccpç/co.

Os projeetos apresentados ficam per-
tencendo X Municipalidade.

03 projeetos não serão assignados po-los autores, mas marcados com um em-
blema, pelo qual possam ser Identificados.

Os projeetos, devidamente fechados o
lacrados, serão recebidos na Directoria
Geral da Prefeitura, at6 fts G horas da
tardo do ultimo dia da concorrência, 18
•le dezembro próximo futuro, ahl recebeu-
do numero de ordem, e delles se passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia seguinte — 19 dc dezembro — serão
publicamente abertas todas as propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serfto
excluidos do concurso os projeetos que
contiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projeetos acceitos serão expostos em
logar publico, do facll accesso, duranto o
prazo de 80 dias, findo o qual serft feita
a classificação dos projeetos para l.o, 2.0
o S.o logares.

O projocto classificado em l.o logar se-
r.1 o escolhido para as armas da cldado de
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acceltação o classificação serão feitas
por um Jury, composto do cinco mom-
bro», escolhidos o nomeados pelo Prefcl-
to. Dá acceilação o classificação dos pro-
Jeclos serão lavradas actas, asslgnadas
por todos os membros do Juiy.

Caso o .Tury entenda que nenhum dos
projeetos mereço classificação, serft aber-
ta nova ccncorrencia, por egual prazo.

Haverft um prêmio do 2;000$000, outro
do 1:000$000 e o ultimo de C00$000 para
os projeetos classificados, respectivamon-
te, em l.o, 2.o e 3.o logares.

Além do3 premios supra, receberão os
autores dos projeetos clossificados uma
menção cm quo constarft a classificação.
Os autores dos outros project03 receberão
menção da oceeitação. A entrega dos pro-
mios serft feita apus a publicação da cias-
slficaçüo dos projeetos no jornal official
da Prefeitura.

Dircctoria Ooral da Prefeitura do Mu-
nlclplo do S. Paulo, 17 do agosto de 1910,
303.o da fundação do S. Paulo.

O' Director Geral,
».. Arnaldo Cintra.

EDITAL
Do ordem do sr. Prefeito, íacjo publico

que, pelo prazo de de:: dias, conta-
dos de amanhã, se acha nhoita eon-
coiTcncia publica para o fovneclmen-
to, atf. 31 de dezembro do 1917, dc
tijolos para serviços nos cemitérios
da Consolação, do Araçft e do Braz

Os concorrentes apresentarão preços
por mllholro, entregue nos comitoi\ios aci-
ma mencionado.**.

Ko contracto a ser lavrado serão espe-
cificadas as condições do tcrnccimonto,
nos termos desto edital c da proposta ac-
coita, as penas do multa o de resclsüo,
tpocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrccta-
mento, no Thesouro Municipal, a canção
de 1505000, para garantia da asslgnaturn
dn contracto, sendo que o proponente ac-
ceito deverá exhibir recibo de caução do
300$000, que sèrfi depositada antes da as-
slgnalura do contracto, para garantia dn
sua execução, do accôrdo com a tabeliã
constante do art. 31, paragraplío, do
.-'.cio n. S09, do 15 de maio do 1916.

As propostas, com firma reconhecida,
som emendas ou razuras, sclladas conve-
nientemante o acompanhadas do recibo
d.i caução do 1SOÍ,090, acima réfcrld.1,
deverão ser entregues em cnveloppos fe-
cluulos e lacrados, mediante recibo do
Director do Expediente, na Portaria Ge-
ra! da Prefeitura, ato o dia 29 do cor-
rente,-para serem abortas no dia immc-
dilito, fts 13 horas, em presença dos In-
teressados, do que so lavrará termo nes-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-so-ft o respe-
ctivo contracto, dando-se disso aviso ao
interessado, que dovc-rft assignaLo doutro
do prazo de dez dias Improrogaveis, sob
pena de ficar o mesmo de nenhum cffci-
to, perdendo o proponente a caução 'de-
posltada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo Uí: S; Paulo, 19 do agosto de 1910,
3C3.0 da fundição de ti. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços du cnlnsão, pinturas, etc, dc

casas
De ordem do ar, dr. Prefeito, faço pu-blico que, nos termos do art. 18, para-

grapho unlco. do Acto 849, do 27 de Ja-neiro do 1910, não dependo do plantasapprovadas, nem de alvará do licençn, a
execução dos serviços do limpeza, caia-
cito, pintura, cmpapclamcnto, etc, o pc-
quenas reparações no interior dos odlfi-
cios, ou no exterior destes quando re-
ouadps das vias publicas, desde quo as rc-
parações não alterem na porte essencial
a planta approvada ou o edificlo construi-
do. Deve, porém, a execução do taes ser-
vlços ser precedida dó conimunlcação ft
Dircctoria do Obras e Viação, sob penado multa do 20$000, cx-vl do art. 20J, do
Acto ccima mencionado.

São consideradas partos csscnciacs em
uma construcção, cm relação aos mini-
mos fixados nas leis munlcipaos, quo não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifidos;
2.0 — altura dJ pc; direito;
3.0 — espessura das paredes;
4.o — superficlo dos compartlmonloa;
D.o — alicerces c cobertura;
Co — altura o largura das aberturas:
7.0 — accroscinio ou supprcssão dc

aberturas;
8.0 — tamanho das saliências.
Directoria do Policia o Hyglene, 18 dó

lulho do 1910.
O Director,

Alberto du Cosia.

m
As.çigimluras

i
CR HOJE A 31 DE DEZE.M-

IIUO DE 1010 12SS0(J
As nossas ossignaturas venecr-so-ão a

31 do dezembro.

PREEEmjRA DO MCXICIP10
EDITAL

PUIIEEITUllA MC.VICIPAL
CüíicotTcncUi publica para nprcscnt/icno

do projeetos dc casas proletárias eco-
nomlcos

Para perfeito o completo conheclmcn-
to dos interessados, faço sabor, do ordem
do sr. Prefeito, que as disposições da lal
n. 498. dc 14 do dezembro de 1900. a quo
«o refere a letra "b" do edital do 11 do
corrente, para apresentação de projeetos
para casas proletárias econômicas, são
as seguintes:

Art. l.o.
Paragraplío Co — A ftrea' mínima do

cada coinpartimc-nto serft do dez metros
quadrados.

Paragraplío O.o — Cada compartimen-
lo terfi. pelo menos uma porta ou janella
abrindo dlreetamente para o exterior on
para unia ftrea aberta, quo dõverft tor r.
superfície mínima do dez motros quadra-
dos e a dimensão mínima da dois metros
de largo.

Paragrapho 7.o — Os muros do allcer-
ces terão a espessura mínima do 0m,45
ntê ao nivel do pavimento o 0m,80 dahi
para cima.

Paragrapho S.o — A altura mínima
dns paredes, contada do nivel superior
do pavimento atei ao frechal, serft du tros
metros.

Paragrapho 9.0 — O vão mínimo das
portas o das janellas terá. a quinta parte
da superfície niinima do coniportinicnto.

Paragrapho 10 — O pavimento pòdei-3
ser de madeira, cimentado ou làdrilliado
sN"o primeiro caso, íicar.l pelo menr.s
Oni.OO acima da superfície do solo, que
deverft ser cimentado ou ladrllhado, sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Pifragrapho II — As paredes Internas
(icrão rebocadas c caiadas; as externa*,
poderão ser do juntas tornadas.

Paragrapho 12 — Os compartlmenlos
poderão não ser forrados.

Paragrapho 13 — As portas, as Jánel-
tas o os forros serão pintados a oleo.

Paragraplío 14 — Não havendo platl-
banda, o beirai do telhado terft polo mo-
nos uma saliência de Om.30.

Paragraplío 15 — O terreno om torno
¦Ias paredes exteriores serft revestido, nn
largura niinima do um metro de calçad.i
íio alvenaria dc pedra; do tijolo ou clmen-
tado.

Art. 3.0 — Quando forem construída.',
varias casas unidas, as paredes divisórias
terão a espessura niinima de 0m,30 o irão
uto ao telhado, sendo os respectivos ter-
rcr.os separados por meio de muros ou
cercas;

Dlrectorla Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo* do S. Paulo, 18 de agosto de 101*1,
3C3.0 da fundação de S. Paulo.

O dlrector gorai,
A. Cintra.

Dc ordem do sr, Prefeito, faço publico
que, polo prazo da 80 dias, contados da
presente data, se acha aberta, concorreu-
ela publica para a apresentação de pro-
loctos dc cnsns proletárias econômicas,
destinadas ft habitação de u.na .sú fami-
lin.

Versarft a concorrência:
a) — Sobro typo do moradia, compro-

hondendo dois eompartimontos habit.a-
veia, dos quaes um servindo simulta-
ncamente de cozinha, refeitório e penna-
noilcla diurna o dependências, destinada
i casal som filhos. Devo a moradia pro-
Iodada poder trar.sformar-no facilmente,
por acerescimo, cm duas outras de con-
illçõcs análogas, mas do tres o quatro
comppTtlmontos habltavcis', destinadas.
rospèctlvnmonteí a cisnes com filhos dc
•im sexo ou do sexos dlffercntes.

h) — As casas projeoladas devem sa-'Isfuzer fts prescrlpções dos paragraphos'.o a in.o do art. l.o c do art. 3.o da'oi n. 49S, do 14 de dezembro de 1900;
quando haja mais do um pavimento, serft
observado o Aoto n. 900, do 17 de maio
lo 191C Poderão os concorrentes opre-
•sentar mais do um projocto; deverão an-
nexar a enda um delles o traçado dos lar-
Uns correspondentes fts zonas do recuo
ivéntuaos, bem como o dos jardins late-
»aes ou adjacenlcs que julgarem uteis a
ioncépsCp offorccida.

c) — Devem os projeetos satisfazer fts
•íuatrn condições seguintes: — hyglene —
commodidado — esthetlca — economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — As planlas, folhas do medição
•losnriptiva o orçamcnlo detalhado, com.*1
sl se tratasse do conlracto para construo-
ção real. Deverão fornecer as Indicações
completas e necessárias, relativas nos
accossos, annexos o canalizações que nãn
(Ar possivcl apresentar. Os preços ur.ita-
rios adoptados serão dados em lista ft
nr.rte. As planlas serão na escala do 2
centímetros por metro e representarão,
nplo menos, os planos dos alicerces, po-
rão. caso exista; e pavimentos, um c'>rto
longitudinal, frento principal, lateral p
nostorior. As alvenarlas e outros mate-
•'laos serão indicados com cores conven-
cionaes.

S.o — Um memorial, tratando pnrtl-
cularmonte!

doa materlaes do construcção precnnl-
zados;

das canalizações internas de água pila-
vel e servida, da electricldade ou gaz;

do syBtema de ventilação, bem como dn
•lisposição das Janellas o sou modo de
fiinecionnmcnlo;

das vantagem» que podo offerccor o BJ'S-
'ema de cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento!
1.0 — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários do archltectoí
3,o — As despesas legaes do approva-

ção do planta ou oulrns de análoga pro
veniencia.

f) — As planlas serão desenhadas em
napel (fia.

g) — E' permllllda nos concorrente? n
«.presentacão do quaesquer outros do-
numontos, nlftm dos especificados, e que
nqssam Julgar utels ft apreciação do seu?
projeetos.

h) — Não serft prrmlttidn aos concor-
-entos darem-se a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exe
i-ução), a não sor pela seguinte forma: —
os projeetos o relatórios serão marcado."
nor meio dc divisa ou emblema; repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
".om slneto, entregue junto com os do-
numentos e contendo nomo o endereço do
•iutor ou autores dos projeetos.

I) — Haverft tres prêmios a serem
"onfcridns pelo jury quo fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro do ....l
1:0003000. o segundo de 2:000í000 e o
'orceiro do l:OOOS000. Estes prêmios SÔ-
¦nonto serão conferidos si forem apro-
"milado.1* projeetos de valor real. Ser-1
"nncodida a lal respeito no jury liberdade
plena; bem como a do repartir a totall-
dade ou parle da Imporlnncln global do.»
-irenilo**, do modo por quo julgar mais
iqultatlvo.

J) — Ap6s a decisão do jury. serão
ibertos unicamente os sobroscriplos cor-
respondontos aos projeetos premiados e
nroclamados os nomes dos laureados

Ic) -— Encerrados ns trabalhos do Jury
todos os projcclos serão expostos ao pu*
Mico, durante quinze dias, em local <•
hora annunolados pela imprensa.

1) — nesèrva-se a Piefcilura o dl-
-oito dc reproduzir o Imprimir os proje-tos premiados*, que nahlríío por essa
forma no domínio publico.

m*l — Finda a esposlçüo, serão pistn?"
X disposição dos seus autores os p.-nio--tos não premiados. Picarão elles do pm
nrlodadò da Municipalidade, na forma
da condição nnlecodont**, <*! não forem
•vclanirifl'i.1 dentro de noventa dias.

n) — O acto dc participar no concur-
io Implica n.i acceltação dn programma"specificado nas condições desto edital.

Os projeetos serão recebidos nn l'>ire-
"toria Geral da Prefeitura, ate fts 17 hn-
•ms do ultimo dia da concorrência, 9 dc
setembro próximo futuro — ahl rece-
bendo numero do ordem e delles se pas-
«ando recibo.

Directoria Geral da Prefeitura dn :íu-
nicipin dc S. Paulo. 11 do agosto dc 1910.
103.o da fundação de S. Paulo.

O Director Geral.
Arnaldo Cinlrn.

JOAQTJINA DE AHAVJO .MELLO

Augusto C. Vasquos, Maria do Carmo
do Araujo Vasques e seus filhos agrado-
com penhorados a todas as pessoas quo
acompanharam os rostos mortaes do Bua
sogra, mão e avô o convidam-nas ao mes-
mo tompo para assistirem ft missa do 7.0¦üa, quarta-feira, 23 do corrente, fts 8 1|2
Heras, na Ordem dc S. Francisco. Por
mais esto acto de caridade confessam-as*
eternamente gratos.

-&JB-L-A

CORONEL VICENTE DE OLIVEIRA
TRINDADE E MKrjsO

Anna Cândida de Oliveira Lima, Brasi-
lio Trindade, senhora e filhos, Ernesto
Trindade, senhora o filhos, Herculano
Trindade, senhora e filhos (ausentes),-
DfTiiardino da Silveira Mello, sonhora o
filhos (ausentes), Hyglno Leonel Ferrei-
ra c filhos (ausentes), A'irgil!o Pires do
Campos o senhora, viuva, filhos, netos e
genros, profundamente penhorados, agra-
decem a todas as pessoas quo se dignaram
acompanhal-os em sua justa dôr, pela,morto do seu querido marido, pae, avO e
sogro

COKONEL VICKXTE DÉ OT.IVIÍIRA
TRINDADE E MIXLO,

rogam ainda o obséquio dc assistirem i?
missa de sétimo dia, que será. rezada pelai
in'enção do mesmo extineto, no dia 22 do
corronte moz. fts 9 horas, na egreja do S.
Francisco, agradecendo mais uma vez os-t
le acto de caridade o religião,

fi. Paulo, 30 de ngosto do 1910.
'p*$m«>m*Att>4,r),A***itt4k**4,*áj*4}4ta;
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MARMORARIA CARRARA
IUm,il.,... «iirroiiIiniriiH, cruze*»,

«-«liiliiHs, clr.
Preros Tazoavfi* e trabalho garantido, -ta'* íti-

commf.nda — Knviam-tc detenhas e
aJtendente/ 'dido.* do interior

S. PAULO—Ilu,, 7 . «liril, í-p e °7—'Iel. 'MO
SANTOS—Filiai. TI. ,<*. Frenético,ISF—Tét, ííí

M PPAEELHOS para jantar, meia porcel--** lann, decorados com ouro, louça in»
p-lcza, a 8o • o looooo, idcm, para clui o
café a 3o', na liquidação do Ilandcir.iute,
;i ruo do S. João 87.
fl'1IHCARA.S do granito branco,inglez, para
^Vcafó, (luzia II õoo o -H; idcm, para chi,
a 7', pratos a 7', torram á ii', trnlos para
clui o cafó a i', idcm, léitairas o assuca-
roiros a 2 fioo : na liquidação do liando!»
rnn to, rua do S. .Toãn. 87.
ÍT*I01"OS para cliops, :!••? u (luzia; idcm,
^-'forma barril, a 8*; idcm, com pô a 5;
cálices a íl*, frueteiras .1 2'õoo, ostojos
para mesa, tres pcçns de metal por i-'; nu
liquidação do Bandeirante, rua S. João, 87>

1ASA ,i venda, perto da Kscola Normal,
^por d0:000$n00 ou aluga-so por 300$,

A rua do Aroucho, 7; moderna, luxuosa' 9
commodos' o 2 no porão. Tratar á rua Au*
rorn, 157.

Pensão ISrasiilcira
lielisnria Kilicho coniiminlcn .103 iscus IiC"UC7.es que
tinnsforiu o seu cílnlielraniunto pnra nm gr.inío
prudto no centro (Ja citlndc, junto no lurgo d.\ HòttX
Hua dc Santa TIiciuzii, 22, onde conliium .1 iccuboi
hospodos diário? u pciisionistita da moz, bom como

> n fomecnr oomlilii n. iloraloil.Ò —

Avisos Commerciaes
(iíála Central de Armazéns Geraes

Assembléa Geral Ordinária
Convido os srs. Accionistas para comparecerem é, Assembléa Ge-

ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 lioras, na sede social á rua 1.5 de Novembro, 161,
sobrado, afim de tomarem conhecimento e resolverem sobre, o relatório
e contas referentes ao ultimo exercício e bem como elegerem os
membros do Conselho Fiscal.

Ficam á disposição dos srs. Accionistas, em nosso Escriptorio, os
documentos a que se refere o art. 147 do Decreto n. 434 de 4 de
julho de 1891.

Santos, 10 de agosto de 1916.
Oonde de Pra1.es,

Presidente,

PARTEIEA
.lime. lirnnln do Aiiilriulc í i-tiicirodo,

Ii.irlpini (llploinadn pela Ks.-i.ln ilu ''.i.-mil.-u-iu do 8
Pi.ulti, cx- intoinii d.i Matonihlailp ilcsl.i capita1. At»
lei. Io a ch.ini.idos a qual quo* hor.i. f.csidoacla o
consultório: nn (icucral I.BOtto.fiH, Jclcpli;, 5.250.

jDKATOS do porccllana branca, do Tà*
¦P- mogos, dúzia 18*; idom, chicaras para
chi, porcollann, a 14-, (luzia: serviços do
chà e café, porccllana om coros a 5o ; idem,
Fnyonco, em cores, pnrac.iíii, 15 poças por
15}; na íiquidação do Bandeirante, ru» Sáo
João 87.

Sementes novas
Catin;jueiro roxo, legitimo, sacco de 200

litros, 5$000. Cabello de migro, sacco da
200 litros, 1CJ000; Jaraguã, germinação
garantida, -puro do cacho, s-acco de 200 II-
tros, 7$C00. Pedido ao antigo e aCamado
tornecedar José Marccllino de Agnellos —«
I.lnlin Mmry.ina — Kstaciío de Restinga.
«JEMENTES UE CAPIM, novas, do ger-
^mirinçüo garantida, vendera -se: "Cátia-
guoiro Roxo" a J3õ0 o "Jaragiiá", do ca-
cho, a *G50, o kilo, oiisiiccado, a dinheiro.
Podidos a Mnnuel Edna nln Forrcirn, esta-
ção do Jussara.
t&jERVIÇÜS para chã c café, tiirrã cottn
-?f iuglczus, <i peç.aB por 15 ; louça os-*
maltadii para cozinha; fôrmas para dooos e
xmpudas; talheres. Tudo pelo custo o abai-
co do custo, na liquidação do Bandeirante,
rua do S. João, 87.
¦¦I. ¦¦- .. i ¦¦ . —... ¦¦-¦.. mx

Vende-se
uma bicycleta usada e em bom estado,
jirt'i;o barato, rua General Osório, n. 136.

H ivcrü mõlcsdns Incuráveis? Não, toda
i inolcstlii é curnvcl. A moléstia ln-

curnvel, ou parto ila Igiiornnclii do doento
cm não e.viicrlmentar 03 moderno.*- ínctho-
dos dc cura, ou então dc desesperos medi-»
cos, Impotentes em ciarem com ns verda-»
deiras causas da niolcslin. Enfcrnios des-»
ciignnndos, èsòrevrim pnra a caixa postal
S24, S. Vaiilo, si qucrcls u vossa saude.

mIrcêdes
Aulo parn cntroga», Merendes, Chassis 25 IIP,

quasi novo, carrossorii) eomplctuuit-nto tccliaila, no-
va, fcitu di) peroba, propiiu liara pailari.-i. casa do
íiiiiios, 'Irognria, fiizi-iuliis, ic-ccos o molliailos, oto.,
multo econômico, ganintido porlallo.—Wcruor, Hll
pert & tia., S. aulo. — itua do ti; cento, lü. Oai
xa, Ml.

2»in©
Offerecw-se uma costureira para iraba-*

lliar por dia em casa de família. Rua Au-J
gusta, 134.

"KMVllKtiA DK VOVOti JIlíTAtiM**'
COS E AÍITESIÀNÓS" uu a procura das,
águas subterrâneas e jázlmentjs mlhe»*.
raes. Tratar e InforniaçOes X rua PasatigJ
3d — S. 1'aulo.

Farador complete
Vende-se um, quo custou 200500(1, por,

180*000, novo, s6 eom quinze dias de uso,
em cujo espaço de tempo curou uma non
vralgla inter-costal, não mais apparecen-»
do as dores; vende-so jior muita precisão
do dinheiro, devido X crise, Para intor-i
mar X rua licnedicto Camargo, n,: 16,
1'enbn ..

\ ,-..,,¦. .
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usa 13o is* João »dLoL Bai?j*a

1 A CURj5 s sVP*M*** teriãtêSa uHeerem, Oarthms, rfoén-
| ? maiiasmo, ecsemasm fisiuMas e impm*éms Um vawme

mW7 tonieo depurativo e? A> venda em qualquer pharmáeia ou di*ogai»ia

HMlIIIIlIPÍAO ^*^ "^ ^ ^ *-***-^!*-^-**^ -sass-sa. ^^ :

**3 'j-^a» iMoileloa novos,, caprichosos - Uoni,trtiet*ilo t-nmnrml.i — JToço* «iiiii nonipo. ***, V Wm üwH íamWmim aWT^Fma lfè*t\&A\ ffS 81A M tfílC tC A D BSIií*, í*' -"'"'"«"''£ l','!.01"- Ai»ccilain-»o cncominciidA» pura o Intorlor- Vonda iin ob|eotos pir" IF I f *am\\mlk ISpAlA t*WlWír\ttx\*fàf*x\c^ fclBSHa^ilÍK. ^AHhICÂ
tL»6P bilhares — Conceito* - Uxcciitn-so D».« D.„'~. ..„. rn-J..'-- rr* li f nt^a^ifa^^mTmJfr'' \\$\r TS3!BÍ»iÍ>5i'í: j^ll '1Advogados

iv Drs. Carlos de Moraes Andrade, Poflro
Motta e Elphlio Veiga advogam no olvol
a no crlmo', IVcceltam causas no lriierlor
do Estado.

Escrlptorlo: Rua fla Quitanda, 20 (Casa
.Mlcliel), 2.0 andar, sala n. 1.

«••©««B©©©??-©® *****9)*>k*l)%®
Jm\ .*¦**¦.

© PRESERVATIVO
©Alluxia
*j>. Pel.. oojt4»Io mais
© Ao Boticão Universal
| Rim 15 ile NflTfiÉío, 7

©
A

«$.t.«í»3 fi».
$500 a

BIMHEIBO
Dá-se qualquer quantia com garantia

«Io hypothecá flo prédios nesta capital e
im Santos.

Juros módicos, condições vantajosas.
Não se accòltaiii intermediários.
Trala-se na run ila Quitanda, n. 2 (Casa

Allchel), 2.0 andar, sala n. 1.

Exteniaío Paulista
Rua Verlillana, 49

Director: Professor Pedro Wolif
Curso do proparatnrlos paru admiesSo
,1s Escolas Nnrmaos, fivmnnsios, Mo
dicina, r..l\tO!',liiiic:i, Direito, Plinr-
macia, Odontologia; Comniireio, etc.
Aulas ilinrnas o nocturnas pura nm-
bos os sexos, A f.ij-lit forneço misses ilo
IOO róis nos alumnos desto Kxtnrnsilo

IODAS i Elll
Marcas «Carborundum», de

todos os tamanhos e
RTOssuras

Grande stock

www

Modulo.» novos o caprichosos — Coni.triimiflo esmerada — ftoços som compolanola - Aoçollnnmp cncomiiicii.lns pnrn o Intorlor - Vonda, ilo olflootos pira
fc'&7o Íi'rtf„°&o-ío^ni1? Rua Brigadeiro Tobias, 1,
^^'W^W^®WWWW'WyWyW''WW'W

Seguros contra fogo

¦**»«»"^»*M»*--°*»»»»-->-»«»"-—-"--rr-ruMi i«*iihii tra»  nn .,. '_ • =*¦¦-"»«.

Assurance Company Limited
Companhia Anonyma de Seguros

Estabelecida em 1821
Capitai subscrlpfo.  Lbs. 2.000,000
apitai .Balizado  Lbs. 1000,000Fundos  Lbs. 7,109.000
Renda annual ........

IMDRICA.'

PHENICADA
Un. «itíijeptko vtiBoío ptura faM»j,X ixuttdatu, ricadas de faMt-ct»!»»,
kxmttuôu, t cbaj-j. A »ra,ibt CkMmrtugh" PktnkatU é o»e*« metáxcrorra^ OAckb
«?»Vriik« «cm para impedir J-afecçfe.; ¦ «VMli*, CheiebrougtVi
•Mtoa • d&, Bmpt e dcatrij* laáaiam em receber a "Vastlbu
Ounértuth" Phtnkmma como giigiiu.iii.Tnu iwijjiideMdât vf-jun
qnt íem • uomt dai ^^

CHESEBROUGHMFCCft
(Cca^UtlaUtl) r

MWT0U LONDRES MONItlál'
IT VTPfPA tm TODA» A» DROÇAlUAa E PHAttMAOAal

r,1(iiiho em fitock
ren cia em preços

temendo concor*
£iz, tacos, etc,

typos variados e modernos, não— Grande soríimento de solas,
At.tendem-se pedidos do interior

ERIO BLOIi!
RUA DOS GUSMOES, 49 - 8. Paulo -- Telephone, 1.894

Lbs. 1,404,000 »^~"
ísta Compnnliia acceita soííui-os a prêmios módicos **¦/ ©^.HilCFâS 1^^ nS 13 

'V«-SI 
^sobre CAFÉ', AR.\!'AZRNS.-MI-.ROADORÍAS, CASAS

: : : PARTÍCULA RÍíS, MOVEIS, etc.
às1 Múte: En JÕHlt-*-^ b— — -*»- —¦——-.» -.— -. »--»*• mm -«*•**« -a%_sr M-in «J u a ti u n

Sub agentes em- S. Paulo -
Sub-agentos em

I— Campinas

razífsan Warranr Comp. Ltd.
João Jorge, Figueiredo & Comp.

1 LiiiteFÍ^ lifl § Pàiilíi Ia*] Mw*\WiL &m m%9 Ua Me M.W&W I

CÀ1XÁ, 44

AVICULTURA
CIIOr\l)i:iH..».S I", CHIÁDEiUAS"COUTO"

Aj ijirIsi proriumlns. Premialns o„m ür- nlo l'rc-
mio do llcnr.i nu t.poslnfl', Piiiillüln ,1c Avlcilllurn,,-m ¦-*¦*.—7—:.i,«. I>cçiim p.o.pisctofi n li, t ornin. , unituiiitlno Hocnyurh, n. ¦!. rclopliODO, M8.

«Pequenos trechos»
do Oplavlano ,le Mello, para leitura su;)-
«dementar nus classes adeantados do cur-
so preliminar. De multa utilidade- nos
cursos nocturnos.

Apjirovaflo nelo govorno e iidoplmlo
nas escolas) e grupos do Estado fle S.
Taulo.

fedidos aòs editores PATÉRNOSTJRÒ
IRMÃOS, ORUZEIIlÓi ou aos deposita-
lios DtJPTiàT «ti COMI'., rua fle S. l.ento,
n. 21, S. PATí.O.

Desconte, aos revendedores.

em sua

ExtraeçÕes ás segundas e quintas—feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
Torradeira.) *»?*?

sPòb mmo
$Pú®m dns èxtracções em agosto

r.sfl
690
691

MRZ Dia Prêmio maioi

22 do n.-oslo
25
29 ..

Terça-folri»
Sexta-feira
Terça-feira

20:000! ooo
40:000*5000
15:000.000

3reço do
illíiete

Caixa Paulista fe Crefl
ncopporadona a

P"*tt» M "•^•?**#><*^**#><#>^

1 Agrícola I
lü Paulista è liritÉri f

4

i$RÕÕ
381300
150UO

Qüartn-ÍBlra, G ile seteinlir."'; iipuír '.nterli nommemorativa *1a
Indopenüencii cln BrisII BOOtOOOSOOO em dois gnndes
prêmios tle &OiO0O^OOO casta um - Por 4$000

.us da rVspuclIva imporluncia e
ilo correio, devem sar fllrlgldOB

P.ua Direita, 39 — Caixa, 177

escrlplorio residência
ATTKSHK .» t S3 -t.n.TtKON - ("limpril o von-ilo morei.» d Immovi.ls aniprcsllmò* nob livpollicons.«iccoitü tirQCi.r-.ci1n pnrn tomar cnntn iló pi«',li,,s.nnm «to nlugnl-os, procodor u conceitos o robclioi¦lueaet;.'l'om it vooiln iilviinü nrcllos, Inoluslvn 11.11 ,So.»molhoro» pnlnclos i!,i Avcnliln 1'nnllsln, hoiii co,,,,,illvorsn» fnifcnilns, sciuln iirnn iló crinr, .In prlmõlrnniili-in, no 'Irlnilgiiln Minclio, p.om rnín pnrn resl-ilcncln, íeirniin. ,|ii;,lro mil nl.gti. ire.» tln te,riu ¦!,*.

primeira nunllilnile, senilo i.pi dn mnilelrn» ile Iele invernailns ,¦ ».| „ ile rnmiio., náilvòs parn etinr.,lo ss n .| mil rezes. M) vn<*e«« paridas n cento aInnlas pnrn tlnr .riu, cento o pone.ns pnró'Ts,4 enrroseom n Tespeelivn lioludn o grandes «iii(',l,i» dò iiitniisem diifrrcnlçs logares pnrn Inenr eneruiii cleelrie.-i.
Puni nisiis infiirmacOes

Travossa Párliculnr dn Travessa Muni*» de
Sousa, n. i - - íC.nnihiicy) - - SÃO I'A1'[,0

sÊ A

i
l&.-iCASA AMANCI0

íencia i?o Loterias

F. ROCHA & COMP.

EOa OENEBAL CARNEIRO, 1
Em freulo aos Correios

Caixn lí« - Telo».!.. t/w?

S. PAULO

,'.i pedidos Uu Interior, acoihpnnha.
móis a quantia necíS-M.rli para o porte
uos Agentes Oernen.

.Tullo Anlunt? ie Abreu e Comp. —
S. Paulo.

J. Azevedo e Comp. — Casa Dollvans - Itua Direita. 10 — Caixa, SS
S. Paulo.

Amando Rodrigues dos Sanins e Comp. — Praça Antônio Prndo 0Caixa. 1CI! — d. Pnulo.
VALE (Ji"|r*,i n M _ r.;tn Dlrclln, ' — ("nisto, 1(17 — Jullo Antn-

nt*s dc Aliien e Comp.
.1. U. Sarmenlo — Rua ilirSo flo taquara, 15 — Caixa, 71 — Cam-

pinas
«agj^EBsgr»^^

O único meio efficaz e mais econômico de destruir a
terrível praga das formigas saúvas é, segundo a própriaopinião de centenas de lavradores, por experiência própriao uso da machina "Buffalo-Luíz da Silva", com o
ingrediente "Sulfato.,. Não existe outro meio tão potente.Os gazes mortíferos são levados até 500 metros de distan-
cia, desde que encontrem canaes desimpedidos. Nenhum
formigueirorpor maior que seja, voltará, desde que a appli-
== cação seja feita de accordo com as instrucçõs =====
Peçam Informações i Sociedade Paulista de Agricultura, rua Libero Ba-
daró, n. 125 - s, Paulo - Endereço telegraphico "Agilcultura - 8. Paulo"

Na sede da Sociedade Paulista de Agricultura se
acha aberta a subscripção de acções da tUaiwa PWW-
lista de Credito Ayricota.

As acções são no valor nominal de 200f000.
Opportunameiite, a Incorporadora convidar.*! os srs.

Subscriptorcs a realizarem 10 o[o.
Subscripto que seja o capital de 1.000:000$000,

será feita a segunda chamada de 20 0|o, preencheiido-se
então as formalidades para definitiva organização da
«CAIXA» e inioiação de suas operações.

As demais chamadas serão feitas anniialmcnte.
As entradas poderão ser realizadas, em dinheiro, ou

em café, que a Sociedade fará vender e prestará imme-
tliatamente conta aos srs. Subscriptores de acções.

A subscripção de acções estará aberta indefinidamente.

v
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O&EOS

Completo sortimento de pertences paraPreços sem concorrência
automóveis

Ruá Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1.518
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JEfl fo PRADO
«

80' A8 TEM QUEM
QUER OU QUEM DESGO-
NHECE A EXISTÊNCIA
DO PODEROSÍSSIMO

Fastos ila Dlctiiiiura Militar no Brasil — Com um prelado do Visconde Oo Uuro
Prelo, um vnl. ile 400 paginas (raiando dos acontecimentos do Brasil des-
de 1880, Tratados Diplomáticos e credito financeiro, o que 6 a Republica
-Brasileira, nitidamente impresso, lir. 4$000, ene. C$000.

Vlngcnü ii Sicllln, .lliilln o Rss-ypto — Um vol. nitidnnionte impresso, com 320 pa-
Blnns, 4$000, ene. GfOOO.

A Biiiiilcira Nacional — L'm vol. ornado com 15 mat;nificas gravuras, estudando
e definindo a„oriitem da Bandeira Nacional, vol. 3J-000, ene. 5$000.

yjngciis r.a Amcrlcn, Ocoiiiilii c Ásia — Um vol. dc 425 paginas, nitidamente im-
pressas, 4$000, ene. CS000.

Collccliiiicaa — Colleccão de seus melhores escriptores, sobre assumptos braslle!-
ros, 4 vo "ííion |r.»",. 2$500 quarto.

HííSl

EUA DA QUITANDA, 5-A
tr. S^€^-&^^íi^€^<í^3^3^ *^*a^»*£>fi**<í3'C^

SLINIT^NTOGeN^'"'
Para os Cavallos e Mulas

iSuppressãciiFozojízulil o da Q.ioJa do Pcl!'j \8^
W S(j:i.!pr::c-,iTcpicoí*iait<],p çi$;'$?i3$ft
fr u.b.lltJi, o C.;u tico t tura ri,'.:- \i"^/;,. Sm
nl alrain nu poucos ci«* ss intii- jft) ¦ ÂíSígj"
[Si queiras nons c ml jw, ai jl^-J-J }í\,l Torçoit,*-as;Co-iii:-es,1 ume. ¦-. KjIl^-roí i Incliaçües d,*.3 pern-s
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Jp Eiiparr.»:n, SoSie-Canrias, Fuqudio«'« EngorGllapiauto Ju ptmai i)s pjiioj, bií,(tn orcisíc:'..*1? Deobumá chagai rura queda

40 Annos ae Exlto,
SEM RIVAL

Os remlLiiloi cilraordinarioi Ã
quo Irra obtido tu. diversas Ij]
Arlocçüot, do Palio, o. Calar-,
lhos, Bronchill», MolMtlai I
da Garganta, OphUlmla, cie.

| não (Uo logar & concurrencia
A cura fat-ie cam «i mão em 3 mlimlM,•j,' a-W . .. - . .... ., . _. ... _,__ . .. ...„„ ,.., „ ,„,„m,mv-5» d» pello mm Jilinatt o baUaiatO. I len dor ««mc»r(ar,rií»ir«J"«r neillo.'—»¦".- .- - «, ...w« uW, j ji ri «ui v iiiirvui tui ...iTifi i a-fiui o -j.iiu.1 Uepolllóem P-rit».- ÇliarcJtia OfiWEAü.ruaSt.-Honoré, leli.eeiiilíiilaiiPhjririacUi.
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Bico Fr rs
Sede social era Paris: Boulevard des Gapucines

CAPITAL: FRANCO.S', 15.000 OOO - RE'!,-;. ?.000:O00$000
Snccúrsãl ie S, Paulo: 34-A, rna fle S. Bento. M

C'AB'ITAIj «A SUtlJURSAIj «.-!ií«(l)t*i>«ií.s.,<;o.l>«

Seeção de contas correntes limitadas
Recebo dinheiro em conta ci-rcntc de. pequenos depósitos a

Juros ilo 4 0|0 ao anno, capitalizados semestralmente cm 30 de ju-nho e 31 do dezembro. A entrada inicial mínima serft de 50*000.
não excedendo o máximo do lOsOOOSOOO. As entradas silbsoquen-
tes não serão Inferiores a 20J.000. As horas dc expediente, síímcn-
to para esta classe de depósitos, serão dos 0 horas da niniiliã fts Dda tnrdc, salvo nos sabbados, dia em que o Banco fechnrft ú 1 horn11 .—.—«¦>»«™—•__ ,i,i tarde ,

Wssi livro
Gratuitamente dado aos nossos leitores

ü«em noa devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, receberá
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, come
BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-
ttuir pelo hypno-magnetismo a Saude, a Riqueza e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e ao.»•jutros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.?, etc. etc.
Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, como

inspirar o amor.
Os paes de familia. os commerciante*. os empregados, os formados, os militares

os sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para c
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
n. 2g — Botafogo. Rio de Janeiro, e recebercis o nosso brinde gratuito.
NOME  ,,.. ..... ,... ,.., ,.... ...

SESIDlNCfA  ...  . ...

THEATRO MUNICIPAL
Cjunçef-f*ioiiú*»ioi WAJLVF.n *?Í»I'ÍJMB

••-«1

Sob a fiscalização tia exma. comnilssão dirèctora do Thsatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FllÁNOEZAj dirigida pelo celebre artista

, MÍR. LÜCIErJ GUITÇYhoje - : S:^s;°
¦»1*:.-4B»KB»BSJ»,*4 ».i COnPst.VUIA

BTes.la artística fle mr. M,uch'n tUnitrfj
com a l-iéco om 4 sicíca du Af. Paul B0UK(..'HT, do l'Acsi(lfcinio Praooulse

**—««¦¦¦»»*««*-»—**"'~'*-Tn-<rran-*ii«i«»1«»iiiiTi«)««»a»*«f^  ¦»¦¦ "' ,j
A mais gcniiil creâçãó do illustre artista

If. JiUCiUN GUITRY joiiora lo rolo da Marquls do Claviors-Grancliamp
¦^^Jl^jjj-nila no Galé Gusrany das 10 ás 17 lioras o depois na bilheteria do theafro
Na Secreteria do Theatro acha-se aberta a assignatura para a Companha Lyriea Italiana, das 15 ás 17 horas -

Theatro APOLLO
Rua D. JosC* do Barros, n. 8

.— E&IPRKHA I'ASCHOAL SEGRETO —
Grando ComiMijrnii. illnlettalo dl 1'rosa cMusica "CIITTA' DI NAVOLI"

Direttoro proprietário: Cario Nunzlata
Animliilstratore: lliulicrto Calo. Especta-

culos familiares
IIO.IIO — 2.a-felra, 31 do agosto — HOJE

A's 8 3,4 da noite
A scena dramática em 4 aetos, deCrescenzlo dl Maio.

:: MADRIGNA ::
Grandioso neto do viiriedudcs, puramente

familiar
Gennaro Trongl, L. do Camollls; Ma-

chlettista nel suo repertório, Qluaeppe
Castollano; Coppla duettista, Oallo-Caia-
fa,

Napoll dl notte e glorno, vista da S.
Martino — Mandollnata a maré pout-
pourrl — Sconarlo dei prof. Spezzaferrl.

Orchestra dirigida polo maestro Glusep-
po Bondonl,

Preços popularos:
Frisas, 16*000; camarotes, 12*000; poi-trona do l.a, 3*000; poltrona de "i.a, 2?;

cadeiras, HCOO; geral, 1*000.
Oa bilhetes a venda no Café Guarany.

das 10 as 17 horas, e depois na bilheteria
do theatro,

Iris Theafro PQojiin AntsrpttPSI
Companhln Cinematograpüicii Brasileira UUlJl IU ílil .0.1 U lUQ

HOJE — Seg-unda-íeira, 21 dc agos-
to —i Magnífica soirée acadêmica 1—
Um majestoso film dc grandes aven-
turas, com lances arrojados, e que
serão exhibidos extra prograinma.

LAGRIMAS E DIAMANTES
OU

O COLLAR MALDICTO

Grande drama de aventuras poli-
ciaes, de entrecho emocionante e
cheio de lances empolgantes. Bella
producção da fabrica "Gladiator",

tendo como principaes interpretes:
Anna Di Marco e Dillo Lombardi.

8 longos aetos

Quinta-feira — A grande e genial
artista — rainha da Belleza — Fran-
cisca Bertini — no grande romance
de amor e sacrifício:

HEROÍSMO DE AMOR

Empresa South American Tour

22 de agosto de 1916
UMA ÚNICA CONFERÊNCIA

Polo eminonto orador o literato bolga

Ir. ifern tançois Fonsoa
"CE QUE J'AI VU QUANB
LES ALLEMANDS SONT

ENTRE'S
DANS BttüXELLES"

Preços - Frizas e camarotes com 4
ent., 30$; cadeiras tlist.,5$; cadei-
ras, 3$; galerias, í$000.

Bilhetes â venda no Café União (ruaSão Bento) das lt) ás 17 noras

Exteniato Motta

mmm
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Dirigido pelo dr. Arlliur Moita Júnior,
que conta com n collaboracâo de oito dls-
duetos professores, prepara h.lnmiio*. pn-
rn os exames do admissão As escolas nor-
mnes e todas ns escolas superiores.

Os progrnminas ofrielaes são rigorosa-
mcnlc observados.

miA jAGUARinr, 72 — s. paülo

Ri© *le JaistesB^o

HOTEL Arai
0 maior e mais importante
do Brasil pot-endo hospedai
diariamente 400 pessoas. Si*
tuado no melhor e mais dis»
fciucto ponto da Avenida Rio

Branco íAntiga Central)
diária compSela

a partir de 10&000
End. Telgraphico: AVENIDA

EIO DE JANEIRO

!&&^-4&-*1}t*^--*1*fr-^a3fr*mp.*j*

LIofí \\i Ílil
FIÜ2SCA

Snliir.1 dc .Snnlc.» iio d i.i : II ,!«* ne«,s(o paraKio, Uai,i.i, roriinnilnico, Vigo, Kiiiinoiill.
c AiiistonlnmHô so ficcolt.ini pnssn^clroa enrn pnssapoi-Io - Tcrccirn clnsao iisirn Vlgn, IMíOiKI,Ia.cliiiilu o Imposto, 1.11 o ü.n olttesHg, tralar

com :i ngencln

?

¦Siililiil ,|u Cnhtoi ik, 1II11 10 «lu setcmliro
Iium Montoiiilío o lluonoa AiresPassai-oris tio Si.n cüusc, is. lijfoOO, inclui-

ilo o imposto
Voltará do l'r.'ilu rui ll" do sclemhio o

partlríl uo menino ili.i pnrn a K.iiropn

Sociedade Anonyma MARTINKLLI
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
l'nli« iiomIi.I is. II40

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

CnlKII JIOKtl.i ... Ili.i ?
1 ^•^¦»^-^-^-»^-*3i»---i^*»^>-^rti

ir ]*m, Im&P' * v-míc^S~I rnsmimí cõMairwiffco I|
y l'A()UI£TKS DA KUIIUW*. ESPEKA*m\ DOS KM 8ANT04

i MEMEiSAilA
Mo dia se«i do agosto — Sjnliirti tfomesmo dia paruMontevidéu e liuenos direi

OBiBSSA
no dia SJ «lo Agosto, .¦aiiiiá no mos-
mo üia pai» Moniuviiliío, 1'ort ütan-
lo/, riiuta Arcniis u portos ilo , aoiUco

PAQUETES t-AUA A i:UKOI'A
A saliir do Itlo:

OMITA
no dia S8 ,1o agoslo para «. VicenteLisboa, LeixDos, Vigo, Uorunlni, l,a

Uooli,:llo-l'nllico o luglntcrr-i
A saliii «lo itlo:

BMMúiUMKASlA
íto dia n ia sotembro pninI.ISUOA t JSÜLA'II:l:llA
A s&hir do üiiutos :

DRINA 
— 30 de agoste I Amazon - 18 de setembro

Exige-se passaporte e não será pennitlido o ingiesso tle visitantes a r-orüo
l'aia preços das p.issagena e iulor,iiai;i)cs dirigir-se ao esenptotio Uo

Rg Hojal Éii Steaiii Fadei Co, • tüia ne i m\v
Bu Pacific «iteam ivípii cd. _q«. í^tíSSgs

&-S5&¦a ,*¦*%
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