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Seis mezes
em Verdun

Passam hoje seis inezes, depois
que os allemães iniciaram o seu for-
midavel golpe dc Verdun, golpe em
cujo exito não punham incertezas, c
sim as seguranças que derivavam do
enorme material aecumulado contra
a praça forte. Logo de começo ave-
riguaram os soldados do kronprinz
que a tarefa, que lhes apparecera fa-
cil e fagueira, promettia surpresas de
resistência que iam prolongar a lu-
cta para além do prazo em que a vi-
ctoria seria útil. De facto, os alie
mães, não ignorando que os russos
aproveitariam a primavera para uma
offensiva violenta, careciam dc re-
forçar a sua situação a oceidente an*
tes da data fatal cm que os mosco-
vitas começassem a mover-se. Ver-
dun era o estorvo máximo á conso-
lidação duma "fronte" necessária»
mente oscillante; submettida ao fluxo
e refluxo das escaramuças de trin-
cheira, e que exigia grandes reser-
vas permanentes ein homens para a
sua defesa. Cahida a praça em poder
dos allemães, estes ampliariam a
"fronte" desde as Argonncs á Cham-
pagne, tornariam 'impossível todo o
progresso francez na Alsacia, deslo-
cariam o inimigo de posiçxjes fortis-
silrias e poderiam dispor das reser-
vas concentradas a oeste para ir ba-
ter os russos, liste plano era crite-
rioso e somente exigia rapidez; cum-
pria que elle fosse totalmente rea-
lizado até fins de maio, afim de evi-
tar que os .'iisr-os siirpreliendessem
loiu uma investida vigorosa os exer-
citos do oriente. Mas, ao contrario
do que os allemães esperavam, Ver-
dun não cahiu no prazo marcado, a
despeito dos grandes sacrifícios fei-
tos com tal objectivo; a resistência
heróica dos franeezes, que ali escre-
veram a mais bella pagina da con-
flagração, deu aos moscovitas possi-
bilidade dc se moverem. Havia dtivi-
das, até ha pouco tempo, sobre a
sorte de Verdun; hoje, depois dos
progressos franeezes nas cercanias da
fortaleza e da libertação de algumas
das principaes posições que os alie-
mães tinham oecupado, Verdun pa-
rece destinada a ficar franceza até
ao fim da guerra, não devendo co-
nhecer a sorte dos territórios pro-
visoriamente oecupados pelo inimi-
go. Estes seis mezes do cerco c re-
sistencia de Verdun, que se afiguram
já um simples episódio na historia
da conflagração, terão uma impor-
tancia excepcional para os futuros
historiadores da grande guerra. El-
les significam a mais forte sangria
feita na Allemanha; assignalam um
rápido exgoltamento, que se reper-
cute, a esta hora, em todas as "fron-
tes". Marcam o primeiro sério revez
softrido pelos impérios centraes e
uma acceleração na usura e desgaste
dc que todos os exércitos belligeran-
tes sofírem. A Allemanha sacrificou
em Verdun um minimo confessado
de 400.000 homens, sem attin-
gir o objectivo que tinha em vista,
ou siquer vantagens de posição que
valorizassem tão grandes perdas.Desse golpe ella não se refará mais
até ao fim da guerra, sueceda o quesueceder. E o mallogro de Verdun,
já fértil em vantagens para os allia-
dos, não produziu ainda todas as
conseqüências que o império germa-
nico está destinado a soffrer.

Os russos oecuparam as aldeias de Feresfcul e Ja-
blonítza, sobre o Czermosz - Os slavos repellí-
ram o inimigo nas alturas a sudoeste da monta-

nha Tomnakik
Desenvolve-se o combate travado na

direcção de Diarbcrkr,
com vantagem para as tropas moscovitas

Houve violentas acções de
artilharia na frente do Somme - Os allemães fo-

ram rechassados em Fleury

11 nii Norte, as frotas iriaiicifi Mainica
se desenrolou esse encontro naval

- A lueta tomou novamente grande incremento
na região de Stokhod - O kaíser está em Kovel,
onde houve uma importante reunião militar - A
resistência do general Bohm Ermolli foi comple-
tamente vencida - Os jornaes de Paris lamentam

a morte do aviador Brindjonc de Moulínats
Os telegrammas do "Correio Paulistano"

A ACÇAO DOS INGLEZES

I LONDRES, 21 — Os allomãos aluoa-
ram vlolentamonte a nov.a linha ingleza
ao oesto de Haut Bois, altingindo-n om
certos pontos, do ondo, lmmediatamente
foram expulsos.

Outros ataques fraoassarnm.
Ao norto de Bazontln-le-Potit, as tro-

pas britannicas conquistaram uma nova
porção de trincheiras,

Os allemães bombardearam sobretudo
Haut Bois, Hamèl o Ovlllijrs.

Os aeroplanos inglezes, apesar do tem-
po novoento, fizeram oxpíorações utels.

Um dcllés desceu mnifo baixo e me-
tralhou a Infantaria Inimiga nas própriastrincheiras.

Como

UMA PROCLAMACÃO" 
DO KAISER

LONDRES, 21 — O "Daily Ex-
press" recebeu do seu correspondeu

na frente britannica o seguinte

NOTICIAS Di 111
A MORTE DE UM PRÍNCIPE

MADRID, 21 — Foi reoeblda aqui a no-
tlcia de ter morrido em combate o prln-clpe austríaco Salm Salm, sobrinho daTainha Maria Christlna. Esse príncipe, quefoi prisioneiro dos Inglezes em Gibraltar,
durante algum tempo, íez varias visitasà corto hespanhola om companhia de suaesposa, com autorização das autoridades
militares inglezas.

Mais tarde, por influencia do rei Affon-so XIII, foi posto em liberdade e trocado¦por um offlclal Inglez prisioneiro dos alie-mães,
A MORTE DO AVIADOR BRINDJONC

PARIS, 21 — Causou grande pesar anoticia do fallecimento dò aviador Brlnd-
Jonc do Moulinais, Incorporado ao exerci-to desdo o Inicio da guerra e que agoraencontrou a morte na queda do appare-ho que tripulava, quando regressava daBUnhas da frento, apus um "raid" militarBrindjonc era considerado um dos maisarrojados pilotos franeezes e pertencia aogrupo audacioso dos primeiros aviadores
que fizeram, ha annos, com o maior exlto,o "raid" de Paris e a Petrograd, e que,ao tempo, constituiu o "record" de rapl-dez e duração de voo,

Todos os jornaos fazem, com grandesíJogios, o necrológio do heróico aviador.

te
despacho:"A lueta nas imiuediações de
Guillemont é das mais obstinadas.
A accão não chegou até agora a nc-
nliuni resultado. Os allemães ba-
tem-se com desespero nos seus no-
vos cntrincheirameiitos, empregando
grande quantidade dc metralhadoras.

Em poder dc um officiai allemão
feito prisioneiro nestes dias, foi en-
contrada uma proclamação, que diz
o seguinte:"Aos chefes e ás tropas do pri-meiro exercito: — Uo fundo do meu
coração expresso o meu profundoapreço e a minha gratidão imperial
pela esplendida façanha que reali-
zastes ao rechassar os ataques an-
glò-francezes a 31 de julho. Levastes
a cabo com fidelidade c tenacidade
allemãs o que eu e vosso paiz espe-
ravamos.

Com o auxilio de Deus, haveis de
coutinuardes a conduzir-vos da mes-
ma forma. (Assignado) .—- üuilher-
me, J. R."

AS FAÇANHAS DO CARPENTJlEK
PARIS, 21 — Foi mais uma vez citado

em ordom do dia o ulíeres aviador Car-
pentier, conhecido jogador de box, e cam-
peão de pesos leves na Europa, durante
alguns annos.

Us jornaes foram autorizados a narrai
diversas façanha», ultimamente realizadas
por Carpentier, a quem elogiam calorosa-
mente.
AS! DEPORTAÇÕES DO NORTE

DA FRANÇA
PARIS, 21 — o jornal "La Suisse" pu-blica o texto da petição, destinada aoConselho Federal, pedindo ao governohelyetico que levante o seu protesto enór-

gico contra as deportações do norte daFiança, manifestamente contrarias aodireito das gentes, e que forem directa»
mente a dignidade dos neutros, signata-
rios da Convenção de Haya.

AS BAIXAS PRUSSIANAS
AMSTERDAM, 21 - A ultima

lista de baixas prussianas recebida
nesta cidade eleva taes perdas a2.911.378.
OS SOCIALISTAS

AUSTRO-HUNGAROS
LONDRES, 21 —r Annunciam de

Amsterdam que os socialistas aus-
tro-liungaros iniciaram um movi-
mento a favor da paz separada. Se-
gundo se diz, esse movimento é for-
meutado secretamente pelo governo.
Of, PUNERAES DE UM AVIADOR

FRANCE.4 EM VENEZA
PARIS, 21 ¦— Roalizaram-so em Veno-za os funerae do aviador francez Rouher,morto em combato, pelos austríacos, oniMuggta. O caixão do Intrépido aviadoreslava completamente coberto de flores.Enorme multidão, na qual se viam todasas autoridades civis e mlíltárca e persi.»nalldades de maior destaque em Venozaacompanhou o foretro.
No cemitério; antes do entorramenlo,falou Gabriel D'Annunzio. que, depois defazer o elogio do morto, salientou a es-trelta amizade que hoje une a França ü

Á grande batalha
AS OPERAÇÕES BRITANNIOAS

LONDRES, 21 — A semana passada,
110 oceidente, foi gasta principalmente em
consolidar ns nnsr-aa linhas de posições
de Poziéres para os lados du lestç, onde
obtlvomos todos os nossos o.bjectlvos lo-
cães.

Houve uma auccoasilo do determinados
contra-ataques, quo foram repellidos com
grandes perdas para o Inimigo.

Esses assaltos foram mais sérios nas
Vizinhanças de Poziéres, onde, não obstan-
te Isso, extenuemos consideravelmente a
nossa frente para noroeste. •*

Na noite de 13 de agoslo, o Inimigo
conquistou unia pequena parte do torro-
no em Poziéres, maa isto foi retomauo.

No dia ID, íi noite, penetrámos nas
trincheiras íillemüa, mt herdado do Mou-
quet, uma milha a noroeste de PÓzlôres
o cerca da mesma distancia a lesto do
Thlépvai.

Na manhã do IC, no emtanto, os fran-
cezes avançavam sobro Maurepas.

Levfimoa para deanto a nossa, linha aooeste o ao sul de Guillemont, ganhando300 jardas num sitio ao oeslo do Alto
Bosque.

No dia 17 de agosto, o inimigo contra-
atacou fortemente Poziéres, com seis 11-
nhas do infantaria, mas não obteve sue-
CCÍÍ.SO.

Enlre cada um dos fortes pontos daterceira linha allemã e.a Thlepval, Mar-
tinpuieh, Guillemont o Maurepas, foram
oecupados os respectivos salientes, para•íue aquelles pontos fossem alvejados pelonosso fogo de tres lados.

Estamos'a duas mil jardas de Thlepval
o de La Cóurcelettos a esquerda, qulnhen-las Jardas de Guinchy e das obras Gull-
lemont,

A tomada do Poziéres o dos terronob
elevados ao norte, foi uma dita mais dlf»
ilcels operações da batalha.

Era essa posição vital para a Allemã-
nha, quo a suppunha Invulneravol.

NAS LINHAS FRANCEZAS
PARIS, 21 — Ao norte do Somme,

os _ franeezes apoderaram-se, entre
Guillemont e Maurepas, de um bos-
que_fortemente organizado pelos ai-
lemães e de grande rm.mtirlr.rli. jc

COMMENTARIOS SOIÍRK a LUCTA no
SOMME

NOVA YORK, 21—0 "Tages Zeltung",
do Berlim, escreve, reforindo-so ás opo-
rações na frente occidental:"A grande orfonslva dos alllados no
Somme é o movimento mais formidável
«le toda a guerra.

Os alllados conseguiram, a força dc
enormes sacrifícios, ganhar terreno; mas
a acciimuiacjto de homens o material bel-
llco pouco Infltie. porque temos idênticos
recursos.

Os Inglezes perderam, em sete semanas,
300.000 homens; os franeezes, 200.000, e
os allemiles apenas 250.000 homens."

Um Jornal desta capital, commentando
esses números, diz que a vordado é pre-
cisamonte Inversa. Foram os allemães quo
perderam 000.000 homens, sacrificando-
so para deter a offensiva dos alllados.
A SITUAÇÃO NA FRONTE DO ÒCCI-

DENTE — A REaiSTENCIA Dl",
VERDUN

PARIS, 21 — fina riSfíi offtoiosa pu-
bllcàda hoje pela imprensa declara:

Emquanto se desenvolvia com intensl-
dade o tiro de destruição o neutralização
contra as posições Iriimltfdã, indicando .1
firme intenção dos allia.}os de continuar
na lueta, som tréguas, os'franeezes nloan-
fiaram um novo suecesr-o entre Gulllemonl
s Maurepas, apoderando-se de uin bosqi.o
poderosamente fortificado, ao oeBte da
herdade dc Folfornon. atrás das ultimas
posições conquistadas, quo. tinham ultra-
passado sem nenhum ataque, para niio
retardar u progresso.

Depois da consolidação -das linhas do
Inimigo, reduziram-no o .tomaram-se se-
nhores dos oceupantes, TOfirsnr dos sou-i
dc-aesnerndos esforços, fazendo cahlr un'
novo c sério ponto de apoio da defesa a!-
Ic-mã na estrada quo vai ha direcção du
Comblus. j

A reacção contra a frente ingleza nlo
tevo resultado.

A ultima progressão das alliados por-
mitte-lhefl dominar agora na direcção
de leste e de nordeste a depressão do ter-
reno, thealro das preílitisà» operações.

A perda da aldeia d;- i» 'j-.üry e o recu'o
geral da linha ao nn'te tia V-erdun aão
muito graves decepções para nue o in1»
migo fiquo resignado, som ter uma fort»-
reacção. A despeito das forças accutmi-
lutas e do encarniçamonto dos assaltos,
o adversário não pôde retomar em Vor-
dun uma polleirada do terreno conquls-
tado.

Depois do seis mezes do uma lueta
memorável, as tropas franeezas estão on-
Crentando forças combinadas com uma
artilharia muito superior a de todas as
batalhas procedentes, uma Infantaria o<"
colhida om corpos de elite, repolllndo vi»
ctoriosamente e tomando mc3mo ascon-
dente sobre o adversário, que devia von-
cer a todo o proço.

Oa srs. Richepln, no "Mntln". o Plchon.
no "Petlt Journal", consagram artigos
enlhuslastas X batalha- de Verdun. aue
ralará sobro toda a historia da guerra c
a historia da França.

llll Fie

DR. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARITINGA

theatro oriental à perra

tlaiia.
GRANDE EXPLOSÃO

LONDRES, 21 — Produziu-se hojouma grande oxplosão na fabrica de ma-terial de guorra do condado do Yorltsh!-re. Parece quo sao numorosos os morloa
ENTRIS OS FRANOE/.ES

E OS ALLEMÃES
PARIS, 21 — Ao norto do Somme, alémdas importantes capturas de material queJa annunciámos, tomámos ao Inimigo seisoanhões de campanha no bosque oecupa-do entre Maurepas o Guillemont,
Na frento do Somme, A noito, houveviolontaa acções de artilharia.
Na margem direita do Meuao, os alie-mães, no fim do dia, levaram a cabo umvigoroso assalto, acompanhado de llqul-doa Inflainmavols, contra a aldeia deFleury,
Os tiros de barragem e a infantaria do

general Nlvelle obrigaram o inimigo adeter-se, lnfllgindo-lhe sérias perdas.
A OPERA "OADEAUX DE NOEL"

MONTEVIDE'0, 21 (A) — Com gran-de suecesso, foi levada hontom nesta ca-
pitai, pela segunda vez, a peça franceza"Cadeaux do Noel", cuja representação
havia sido prohiblda om Buenos AlroB, pe-Ia municipalidade daquella capital,

A concorrência íol extraordinária, ten-do o autor da peça, ar. Xavier Leroux, si-
do coborto de flores polo publico, que aemoatrou tomado de grande enthuslasmq.

emães e de grande quantidadematerial de guerra.
As baterias franeezas mostram-se

activissimas na região do Somme.
Os allemães bombardearam yio-lentamente Fleury.

OS COMBATES NA FRANÇA
LONDRES, 21 — 0 correspondente da

Agencia Reuter junto ao qttarlel-general
lnglez na França, escrevo para esta ca-
Pitai:"Nos combates dos dois últimos dias,fizemos nada menos do mil prisioneiros,não feridos, de tropas de cscól, que o altocommando nos oppõe.

Nenhuma duvida existe de que o moraldo Inimigo está abalado.
Diz que oa prisioneiros reconhecem oseffeitos naturaes das longas o terríveis

experiências, sendo impressionante quo asua convorsução fira sempro a nota dodesespero.
Por que continuar? — E' a pergunta

que de todos os lados so formula.
Os prisioneiros reconhecem quo o exer-oito allemão altlngo o limito extremo' daresistência humana. O exercito germani-co começa a murmurar favoravelmente

sobro a paz.
Estou convencido do que, si esses col-dados pudessem saber amanhã toda avordado, taes murmúrios ae transforma-

riam em clamores, quo arrastariam tudo
comsigo.

Na nolto de ante-hontem, por exemplo,
dois pelotões saxonlos, affrontando todos03 riscos quo correm os desertores, pene-,traram nas nossas linhas, cantando a pio-nos pulmões: — "Kamerad! Kamerad!"

Tudo repousava nesse momento, pois o
ataque actual ainda não começara.

Os allemãea deram, com completa fran-
queza, as auas razões para desertar: Es-
lavam fartíssimos.

Não era servir a Vaterland fazer-se dl-
zlmar pelo mortífero fogo da artilharia
Ingloza. Explicaram quo muitos outros
soldados havia com a sua mesma opl-
niâo, mas faltava-lhes coragem para do-
sortar. Isto confirma plenamente o pontode vista de quo ao insuecesao dos contra-
ataques dos allemáes se liga até certo
ponto o abalxamento do moral das tro-
pas tedescaa.

Entre todos os esforços par» rehavor o
lerreno perdido, quo é do tamanha impor-
tancia para os quo quorem prosoguir oc-
cupando o norlo de França, um só foi
coroado de pequeno euceesso ephemero,
nas ultimas 48 horas.

Essa excopçílo provou a regra de queos -outros contra-ataques ao dissiparão
antej de chegarem ás nossas posições.

Segundo todos as apparonclas, a ln-
fantaria allemã não quer mais avançar,
de accôrdo com as ordens dos seua che-
tca."-

SUCCESSOS BOS RUSSOS
PETROGRAD, 21 — Na região de

Kuty, os russos oecuparam as aldeias de
Fereskul o Jablonitza, sobre o Czer-
mosz, além do varias alturas ao oesto de
t'"ero8kul.

Aa forças moscovitas repelliram encar-
mçados alaques do Inimigo ás alturas a
sudoeste da montanha do Tomnakik.

No Cnuctiso, o combato empenhado na
direcção do Diitbeckr desenvolve-se a nos-
so favor.

As nossas forças assenhorearam-se de
uma fortlflcadissima sério de alturas, fa-
zendo prisioneiros grande numero do
turcos.
O ENCARNKJAMENTO DA LUCTA NA

REGIÃO DO STOKHOD
LONDRES, 21 — Na região do Sto-

lchod, segundo informam de Petrograd,
para o "Daily Mall", a lueta tomou no-
vãmente grande Incremento, quer por ter
melhorado o tempo, quer por terem os
austro-allemães recebido reforços e ea-
tarem a contra-atacar os russos em dl-
verãos pontos.

Os ruasos continuam a rechassar os
austro-allemães nos Carpathoa.

A resistência do goneral Bohn Ermolli,
na região do Tartaroff, e depois no dea-
flladelro de Kirllbaba, foi completa-
mente vencida.

A8 avançadas russas eatao a mela du-
zla do kilometros deaâe desflladolro, to-
mado o qual poderão invadir por mala
um ponto aa planícies húngaras.

mma-e-mm,
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MISSÃO INGLEZA

EM PORTUGAL
LISBOA, 21 — Os jornaes desta

capital dizem que é esperada hoje,
cm Lisboa, a missão militar ingleza.
TRATADO DE COMMERCIO

ANGLO-FORTl GUIO*.
LONDRES, 21 —. A Câmara dos Lords

approvou, em sua sessão de hoje, o tra-
tado de commerclo anglo-portuguez.

PORTUGUEZES LIBERTADOS
LISBOA, 21 •—• Tendo sido libertados

no Eovuma, apresentaram-se ao com-
mandante da columna em operações om
Klonga os tenentes de marinha Mattos e
Preto e tenente da Infantaria Gonçalvos
e dois soldados.
A PREPARAÇÃO MILITAR

DE PORTUGAL
PARIS, 21 — Partirá brevemente pa-

ra Lisboa a missão militar franco-Ingle-
za, que vai cooperar com o estado-maior
portuguez na preparação das forças de
Fotijieal oara a o-uurxa.

A SITUAÇÃO MILITAR DOS ALLE-
MÃES NO OCC1DE.NTE — A GUER-
RA NA ÁFRICA — AS BARBAR1-
DADES DOS TEUTO-AUSTRIACOS

RIO, 21 — A legação Ingleza recebeu
hoje o seguinte communlcado officiai do
governo do seu paiz:"Londres, 21 — A situução militar du
lado doa allemães pode ser esclarecida pe-Ia seguinte oarta eseripta por um officiai
o que foi upprchendida:"A tarefa do substituição foi hontem
tuna cousa Incrível cm La Courcelette.

Rendemos a descoberto a nossa posição
que era sem duvida completamente diífe-
rente do quo noa haviam dito.

A nossa companhia rendeu sosinha um
batalhão completo embora fosso dito querenderíamos uma companhia do 50 ho-
mens, enfraquecida pelas perdas sofírl-
das. Esses a que rendemos não tinham
mais a minima idéa da ordem.

Não tivemos nenhum conhecimento da
nossa auppoata posição até 7 horas.

Os inglezes estavam distantes 100 me-
tros em um moinho do vento no alto du
morro. Tivemos de òuserval-oa durante a
licite toda para não cahir prlalbnél-
ros.

Corno não tínhamos abrigo, cavámos:
um buraco au lado da cratera de um
obuz e ahi deitámos. Apanhámos em con-
seqüência disso forle rheumatismo.

Nada tivemos para comi r o. beber. Ca-
da homem teve duas garrafas de agúa e
ires rações, devendo durar esla provisão
até que sejamos rendidos. ü continuo
iroar dos canhões torna-nos loucos. Mui-
tos homens já foram eaphaceladóa pelo:,
o l.u zes."

— Na África do Leste, uma imporlantt
estação da corsta de Gugamayo, a 3C ml-
lhas ao norte de Daronalan, foi oecupa-
da pelas normas forças navaos, a 15 de
agosto.

O general Vardeventer, que está ope-
randu ao longo da estrada de ferro cen-
uai e as principaes forças do general
Stnuta estão apertando a linha.

Nesse meio tempo, o general Norlliey,
dirigindo-se para o sul, encerrou o inimi-
g<j entre as suas columnas,

E' universal a saiisfaeção que causou
a declaração déílnlllya do presidente du
conselho no que o governo britannico nâo
tolerará reatamentos diplomáticos com a
Allemanha, emquanto não ÍOr reparado o
assassinato do capitão Fryatt.

Um caso semelhante que deve ser Ira-
tado com decisão pelos governos alllados
é o do general Veshqvlloh, ministro mon-
iciicgrlno. Tendo fugido do Montenegro
o general Vçshovltch, o commandante
iiu.-trlaco prendeu aeu velho pae e uni ir-
mão, ameaçando enforcar'joa dois a não
«er que o general voltasse.

Subseqüentemente o IrmSo de Vesho-
vitcli foi morto, emquanto o seu pae foi
poupado por um aeto especial de clemen-
cia. .Mas os crimes doa austro-hungnros
são tantos que foram agora compilado.»
em uma relação organizada pelo professoiileiss, de Lausanne.

Esso testemunho demonstra uma fero-
cidade especial cios austríacos conlra os
servios, como provam os crimes do on.-
prego de balas explosivas, quo rasgam o
sou caminho através do corpo pulverizai!-
do os ossos e dilacerando as carnes, du
bombardeio de cidades abertas e também
a destruição de hospitaes e museus, quutombem fazia parte do programma aus-
trlaco,

A mais ampla publicidade lol dada X
relação das terríveis crueldades pratica-das a sangue frio e perpetradas contra
prisioneiros c não combatentes servios.

Mas ainda mais notáveis têm sido ul-
Umamente os niethodos dos allemães nu
Bélgica o. nos districtos da França oceu-
pados pelos teutões.

Ali a população civil tem sido summa»
riamonte enxuiada para dlfferentes dlrec-
çt-es afim de forçal-a a trabalhar parua Allemanha.

Entro tristes acenas do coragem e de-
sespero, as famílias .dos trabalhadores
têm sido separadas, espalhando-se os seu.»
membros de iui forma que deixam poucaesperança de quo possam mais larile tor»
nar a encontrar-se.

Esta separação tem sido feita debaixo
dos methodos militares de disciplina que
provocaram
Bento XV
lar o seu protesto junto ao g
mão contra os seus actos do deshumani-
ciade."
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES li OS

ALLIADOS — OPERAÇÕES I)ü
DIA ll>

RIO, 21 (A) — A legação da Allemã-
nha em Petropolis recebeu de Boriim, via
Washington, o seguinte telegramma of-
ficiai:

"O quartel general oommunioa, em da-
ta do 19:

Frente oeste: O inimigo empreliendeu
hontem uma nova acção geral, á qual as
nossas tropas resistiram vlctoriosameiilc.

Depois de um fogo de artilharia de ex-
trema intenaidade, os inglezes o france-
zes, em densas massas, atacaram nossas
posições ao norto do Somme, numa fren-
to de quasi 20 kilomotros, entre Ovillers
o Fleury.

Ao mesmo tempo, forças franeezas
consideráveis Investiram na região de
Thiaumont e Fluers o noa bosques de Le
Chapitre o La Montague.

O combate ao norto do Somme durou
até alta noite, contrahíndo ligeiramente
nossas tropas do ambos os lados de Guil-
lemont, entre esta aldeia e Maurepas.

O Inimigo soffreu enormes baixas, sem
abalar em qualquer ponto a nossa frente,
defondida pela guarda prussiana e porforças rhenanas, bávaras, aaxonias c»
wurtemburgueza.

A lesto do Mosa, fracassaram em par-
te, depois de encarniçada lueta, os repe
tidos ataquea dos franeezes a Fleury e ao
bosque do Le Chapitre.

Fizemos, contra-atacando, muitos prl-
slonelros.

Abandonámos uma trincheira avança-
da, completamente destruída, no bosque
de La Montague.

Fronte leate: — Exercito do marechal
von Hlndemburgo: — rechassámoa os
russoB, completamente, a oesto do lago de
Nobel, fanzedo 323 prisioneiros o captu-
rando 4 metralhadoras. Em frente ao
Stochod, o fogo da artilharia inimiga au-
gmentou visivelmente. Do ambos os la-
dos do Budka c Czorowiszhaya, houve ac-
çõe3 de caracter. Em outros logaroa, fra-
coa ataques russos repellidos.

Exercito rto archiduque Carlos: ao nor-
to dos Carpathos, nada do novo, As tro-
paa dos lmporioa centraes tomaram de
assalto a altura do Magura, ao norte de
Kapul, fazendo 000 prisioneiros. Repel-
limos os contra-ataques do inimigo.

Frente balkanica: — Nossa contra-oí-
fensiva ao sul e.a leste do Florina proso-
guo vantajosamente. Encontros isolados
ontre vanguardas na frente das linhas
búlgaras e sudoeste do lago de Djoran.
Passámos o rio Strundi, a leste de Stru-

•ua.."

i. guerra no tnsr
NAO HA AINDA PORMENORES

DA ULTIMA BATALHA NO
MAR DO NORTE

LONDRL.S, 2i — São ainda in-
completos os detalhes da batalha na-
vai, travada sabbado, á tarde, no
mar do Norte, entre importantes for-
cas allemãs de alto mar e navios pa-trulheiros inglezes, auxiliados puralguns cruzadores rápidos.

Como sempre, os allemães phan-tasiam, aproveitando-se da ausência
de communicados offieiaes inglezes.

Dizem que os seus submarinos met-
teram a pique um cruzador e um
destroyer e avariaram seriamente
um couraçado e um cruzador,

O Almirantado informa que os
dois navios mettidos a pique, pelossubmarinos allemães, foram us
seouts "Nottingham", de 5.440.to-neladas, c o "J-almouth", de 5.250toneladas.

O primeiro, construido em 1913, o
o segundo, em 1911. Esses dois na-
vios puderam ser soecorridos a tem-
po de poder salvar todos os homens
da tripulação, com excepção de 18
marinheiros, que se suppõe terem
morrido afogados.

Em compensação, os navios in-
glezes destruíram a tiros um stibiua-
rino e avariaram, pela investida de
um destroyer, outro tão gravemente,
que elle certamente não se salvou.

E' inteiramente falsa a declara-
ção publicada em Berlim, dc que ti-
vessem ficado avariados um coura-
çado e uni cruzador.

Os jornaes, baseados em informa-
ções offieiosas, salientam o facto de
mais uma vez a esquadra allemã de
alto mar ter fugido á approxitnaçãú
Ja esquadra dc couraçados inglezes
do almirante Jellicoe.

ENCONTRO NAVAL
LONDRES, 21 — Sabbado, 19 de

agosto, a esquadra allemã de alto
mar sahiu do seu esconderijo, mas,
tendo noticia de que grandes forças
inglezas se achavam próximas, fu-
giu para um porto.

Quando procurávamos a esquadra
allemã, perdemos, em conseqüência
de ataques de submarinos, os cruza-
dores ligeiros "Nottingham" e"Ealmouth", cujos offieiaes e ho-
mens das cquipagens foram salvos,
excepto trinta e oito tripulantes do"Nottingham",

Um submarino inimigo foi des-
Iruido e outro, attingido pelo espo-
rão de um vaso de guerra inglez, foi
visivelmente mettido a pique.

O communicado allemão, annun-
ciando a perda de um destroyer bri-
tanuico e avarias soffridas por um
couraçado inglez, é destituído de
fundamento.

A MORTE DE UM OENFRAL
ROMA, 21 _ diz o «Glornalo d'Ita-

...... !!'° °, í-oneraI Tarfcrodo Cartella mor.
ando, á frento dareu heroicamente, qu

^brigada, 
dava um assalto ao menu

vi„Wí,r„K,en,era1', "° oomo-° aa s110-"™. «a*Ia recebido cinco ferimentos produzidospelos estilhaços de um obuz.
-mm-m-texm.

Gs acQtttcciwtos

OS ALBANEZES HOSilLIZAM
OS AUSTRO-BULGAROS

ROMA, 21 — Em telegramma
de Berna, "L'Idéa Nazionale" diz
rjtic a Albânia Séptèntrional está
sendo percorrida por bandos arma-
dos hostis aos austro-bulgaros.

Esses bandos têm cortado aa
comtnunicaeões entre os centros de
abastecimento.

De Vienna referem que taes fa»
ctos, que oceorrem na Albânia, pre-oecupam seriamente os círculos mi»
litares daquella capital.
A ACTIVIDADE DOS ALLIA-

DOS NA REGIÃO DE SA-
LONICA

ROMA, 21 — Os jornaes desta ca-
pitai salientam a actividade que 03
alliados estão desenvolvendo na re-
gião de Salonica.

O "Giornale d'Italia" acredita
que.as acções dos dias passados são
preliminares de grandes operações.

OS PLANOS DO GENERAL
SARRAIL

PARIS, 21 — As tentativas de
contra-offensiva germano-bulgara,nos flancos dos alliados, na Macedo-
nia, tinham por fim impedir a exe»
cução dos planos do general Sar-
rail.

Esses ataques, porém, não surti-
ram effeito.

No combate dc Moglen, os bulga-
ros perderam 400 mortos, 600 feri-
dos e 43 prisioneiros.
A CHEGADA DOS ITALIANOS

A SALONICA
LONDRES, 21 - Telegrammas

dc Salonica dizem .que as tropas ita
lianas começaram a desembarcar eu
Salonica, atravessando os acampa,
mentos precedidas dc bandas dt
musica dos exércitos alliados.

A população da cidade, á passa-
gem dos soldados de Victor Manuel,
app!audiu-os delirantemente.

A LUCTA NO ORIENTE
PARIS, 21 — Telegrápham de Saio»

nica dizendo que proseguem as opera-
çõea em toda a linha de frente dos exer-
citos do general Sarrall.

N. da R. — O "Nottingham" foi
lançado ao mar em 1914. Compri-
mento, 131 metros; largura, 14,1.
Deslocava 5.730 toneladas. Arma-
mento: 9 canhões de 152 mm. Velo-
cidade máxima, 25 milhas por hora.

O "Ealmouth" foi lançado em
1911. Comprimento, 131 metros; lar-
gura, 14,8. Deslocava 5.390 tonela-
das. Armamento: 8 canhões de 152
mm. Velocidade máxima, 25,9 nós
por hora.

m uma reclamação do papa 1 ]l I- I 1 1

protesto Junto ao governo alie- tl llullíl UU líluU UuO

A guerra etirapia
•c-

Chegou ante hontem ao Brasil o
nosso lllustre collaboratior

sr. A. ú'Atrl

dl
A bordo

Udine",

OS NOVOS MORTEIROS ITA-
LIANOS

ROMA, 21 — A "Idea Nazionale"
(az notar que os novos morteiros ita-
lianos contribuíram em grande par-
te para as ultimas victorias.

Esses morteiros, que são de cali-
bre 150, se parecem muito com os
grandes òbuzeiros.

O scu projectil, carregado com
nitro-glycerina, é differente das ba-
las das artilharias ordinárias, por-
que estala quasi na superfície do
solo, pulverizando as cercas de ara-
me e as trincheiras em uma grande
extensão.

Os correspondentes de guerra
exalçam a acção systematica da ar-
tilharia, fazendo salientar os prodi-
gios de valor e habilidade realiza-
uos pelo corpo de engenheiros.

A ITALIA E OS NAVIOS MERCANTlrlS
—• UMA CIRCULAR DO MINISTRO
DA FAZENDA DO RRASIL

RIO, 21 (A) — O sr. ministro da Fa-
zenda baixou aos inapectorca das aifan-
degas uma circular, declarando que o
.Ministério da Marinha da Italia estabele-
ceu o seguinte, como revogação dos seus
actos anteriores:

"Afim do evitar desagradáveis oceor-
ronciaa, communicam-Eo as aeguintea re-
soluções relativas ao "direito de visita"
exercido pela Armada Real e navios de
guerra das nações aluadas, quo os com-
mandantes dos navios mercantes provi-
denciarüo para quo sejam escrupuloaa-
monte observadas:

"Cada ordem ou signal transmlttido a
um navio mercante por um navio do guer-
ra da Real Armada, ou pertencente a na-
ção alllada, deverá ser Implícita o inimo»
diatamento obedecido; quando um navio
de guerra tiver do mandar um offlcial a
bordo de um navio mercante, procedera
do seguinte modo: Içará uma grande ban-
dclra vermelha, accendendo ao mesmo
lempo um facho.

A esses algnaes, o navio mercanlo de-
verá approximar-se da embarcação ar-
riada de bordo do navio de guerra, que
exercerá o "direito de visita", quer se
mantenha ou não nas immedlações da-
"uella embarcação."

do vapor italiano "Princi-..
procedente de Gênova, che-

gou onte-hontem ao Rio ds Janeiro .1 to-
íillecido publicista sr. A. d'Atri, utitlgo
collaborador desta folha e nosso» correa-
pondento de guerra na Europa. O Ulus-
tre jornalista vem realizar uma aérie do
conferências prõ-alliados, as quaes, pela
sua opportunldade, despertarão eom cor-
teza grande Interesse.

O nome do sr. d'Atri é tão conhecido
no Brasil que não carece do apresonta-
ções. Casado com uma senhora perten»
cento a uma das mala importantea fami-
lias brasileiras do aegundo império, o sr.
d'Atrl militou por muitos annos na nos-
sa imprensa, tendo-se retirado depois pa-
ra Paris, onde dirige um jornal do pro-
paganda brasileira o uma revista italia-
na. Depois de dois annos do uma teiu.z
campanha de imprensa em favor dos ai-
liados, durante r. qual elle qulz demon-
strar a solidariedade dos povos latinos,
organizando as grandes manifestações
franco-itallanos de Parla, de Vlchy e do
Nice, o nosso collega A. d'Atri vem fazer
uma "tournée" do conferências aobre A
guerra, no Brasil e na Argenlina, Ten-
do visitado Senlls e Complegne, depois da
victoria do Marnc, tendo trabalhado com
os srs. Tittoni, liissolati, Barzilal, Mar-
cheaano, Do Felice, De Marlnls, Pais Ser-
ra, Artom e outros illustres homens poli-
ticos da Italia, para a Intervenção desta
na grande guerra, e tendo seguido "de
vlsu" o trabalho do sr. Magalhães Lima
para a intervenção do Portusal, não ha
homem mais habilitado do que o sr.
d'Atri para nos expor com c-xactidão tu-
do o que se tem dado na Europa nestes
dois annos de lueta.

O sr. d'Atri não tem encargo algum
offlclal ou officloao: elle cumpre um
apostolado.

Amigo peaaoal do sr. Briand, pediu sô-
moto a este lllustro estadista fllms o
clichês para a projecção do vistas sobro
a guerra com que olle lllustrará os auas
conferências.

Os assumptos das conferência.»] qut
realizará no Rio são:

l.o — "Dalla pace armata alia guerra
o dalla guerra alia pace".

2.0 — "Francla, Italia e Portogalio In
guerra",

3.0 — "La piú grande Italia".
4.0 — "La femme et le sourire de Ia

Franco".
6.0 — "Le revell economlque do Ia

Franco".
Estas duas ultimas serSo ?.m trancei

e as tres primeiras em italiano.

O SERVIÇO TELEGRAPHICO ' DA
ÜUERRA CONTINUA. NA 4,a 1'AGINA.
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ionpsso
LedisiativQ

SENADO

REUNIÃO EM 21 DE AGOSTO

Presidência (lo si'. Jorgo Tllllrlcíi

A's 13 horas, feita a chamada, verl-
fiea-so a presença elos srs. Gabriel «le
Rezende, Gustayé de Üoelüy, Joaeiuim
Miguel, Jorgo TlblrlQtl, l.uiv. Flaquor, J.uiz
Piza, Nogueira Martins, Aureliano (le
Gusmão c Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas nove srs.
senadores, deixai)) de ser lidas as actas
ela sessão e reuniões anteriores.

¦ O Slt. 1.0 SlíCltlOTAlUO declara f|ue
nflo ha expediente a ser lido.

O Slt. PRESIDENTE — O nobre senti-
dor sr. Bento Blcudti com mu nica t|Ue,
por motivo Justo, deixará do compare-

lecr ao Senado por alguns dias.

Feita a segunda chamada, meia hora
depois, não responde mais nenhum sr.
senador. Deixam elo comparecer com
causa participada os srs. Dlno Bueno,
Pinto Ferraz, Fontes Juniur, Bento BI-
cudo; Carlos de Campos, Eduardo Can-
to, Ignacio UchOa, Guimarães Junior e
Oscar de Almeida, c fiem participação os
srs. Lacerda Franco, Padua Salles, Fer-
nando Prestos, Pereira de Queiroz, Al-
buquérque Lins e Hereulano do Freitas.

Não havendo numero legal, não ha
sessão. Levanta-se a reunião, designada
•para 22 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projectos, Indicações
c refiuerimeiitos.

!

CÂMARA

15.il SESSÃO ORDINAUIA EM 21 DE
AGOSTO

Presidência iio sr. Aiitiinii) Lobo

A' hora regimental, feitu a chamada,
verlflca-se a presença dos srs. Cascèmlro
da Rocha, Américo de «Jainjiob-, Antônio
Lobo, Arthur Whitalcer, Aseanio Cerque-
ra, Atallba Leonel, Claro César, Erasmo
de Assuiiipijão, Gabriel Rocha, Guilherme
Rubião, João Martins, Veiga Miranelu,
Joaquim Ge.inieie, Alcântara Machado, Jo-
sé Roberto, Tnijitno Machado, Josí: VIcen-
te, Julio Careloao, Julio Prestes, Campos
Vergueiro, Mario Tavares, Plinio do Go-
doy, Procoplo Carvalho, Theophllo de An-
draelc. Carvalho Pinto u Wladinilro do
Amaral. Deixam de comparecei* com cau-
sa participada os srs. Alfredo Ramos,
Amando de Barros, Augusto Barreto, Co-
rlolano do Amaral, Dariò Ribeiro, Fran-
cisco Sodré, Thomaz de Carvalho, Gabriel
Junqueira o Almeida Prado, e sem parti-
eipação os srs. Abelardo César, Accacio
Piedade, Azevedo Junior, Machado Pedro-
sa, Freitas Valle, Pereira ele Mattos, Ro-
drigúes Alves, Laurindo Minhoto, Roelri-
gues de Andrade, Olavo Guimarães, Paulo
Nogueira, Pedro Costa, Raphael Prestes c
Vicente Prado.

Abre-se a sessão.

O SR. 2.o SECRETARIO li as actas da
sessão c reunião anteriores, tiuu são postas
em discussão e sem debate app»"ovadas.

O SR, Lo SECRETARIO dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

OlTIolo da Câmara Municipal de Mo-
cóea, solicitando a cessão do edifício em
que fiiiiccitinava o grupo escolar daquella
cidade para a installiit,'ão Ue uma escola
superior. — A' Commissão de Fazenda.

ldcm, do sr. W. G. Mac. Connel, com-
niunlcando eme foi nomeado superinten-
dente effectivo da "Tho S. Paulo Tram-
way Light and Power Company, Limited"
e da "S. Paulo Eletric Company, Limi-
ted". — Inteirada, agradeça-se,

Abal.TO-assIgmulo dos serventuários da
i Justiça criminal da capital, solicitando
uma medida tendente ao restabcleclmen-
to das custas dos reos absolvidos e das
meias custas dos réos pobres condemna-
dos, ou uma compensação por melo do
augmento de vencimentos. — A's com-
missões de Justiça e Fazenda,

São postos em discussão, e som debate
approvados, os pãreceres na, 12 e 13, des-
to anno, lidos em expediente anterior, e' Impressos.

São lidos, postos cm discussão, o sem
debate approvados, os pãreceres seguin-
tes:

PARECER N. 11, DE lillC

A Çomniissftp de Estatística, Divisão Ci-
vil e Judiciaria, para poder pronunciar-se
sobre o officio cm que a Câmara Miinicl-
pai de íbítlnga solicita rectifleação de dl-
visas daquelle município, sob o funda-
monto do ter sido espoliada ele grando
parte do seu território em beneficio Uos
municípios Uo Araraquara e Itnpolis, 6 de
parecer que sobre o assumpto sejam oti-
vidas essas duas Câmaras, cuviundo-sc-
lhes cópia :1o referido officio.

Sala elas eommissões da Ciiiiiara dos
Deputados, 21 .lo agosto dé 1010. — Ga-
Orlei Rocli.i, presidente; Gullhcrnio Ru
bliio, relator; Plínio de Godijy, Américo
Je Campos.

i-ÀRECER n. ir», i>f joio

l'ara n u e possa pro)iun»'iiir-so sobro a
petição ela directoria da "Creche Baro
neza, ele Limeira", solicitando isenejão ele
imposto predial, a Commissão Uo Fazeri
¦Sa e Contas ó do parecer quo seja ouvi-
«lo o governo do Estado; por Inlermc-
dio da Secretaria da Fazenda, sobro o
regular üuncclonaincnto daquella Instl-
tulção, numero ele prédios sobre os quaes
reeflo o imposto predial e valor destes,
Eiiviando-3o-llie cópia da referida petição.

Sala elas .sessões, 21 elo agosto elo líllf»
— Mario Tavares, presidente; Abelardo
Ccsni', relator; Erasmo dec Asstimpçnt».

PARECER N. Kl, DE 1916

Para que possa interpor pnrocor sobre o
projecto 11. DO, dc 101», que autoriza
entrega dos saldos elas subvenções a lios-
pltaes o outras instituições que não as
receberam om exercícios anteriores,
Comniissãn Ue Fazenda o Contas precisa
de informações o esclarecimentos,

1:3', pois, Uc parecer que a respeito seja
ouvido o governo do Eslado, por inter
mcdlo da Secretaria ela Fazenda, envian-*\ do-sc-lhc cópia Uo contexto tio referido'projecto.

Sala elas eommissões, 21 do agosto de
191 G. — Mario Tavares, presidente; Alie-
litnlo César, relator; Erasmo de Assiiin-
peno.

PARECER X. 17. DE 11)10

Para que possa pronunciar-se sobre a
petição da Mesa Administrativa da Santa
Casa do. Misericórdia do Sorocaba, soli-
cilanelo isenção ele impostos sobro lm-
moveis rttraes, que gravam uma ftrea de
terras que houvo por doação o possuo na
estação Ue Santo Antônio, na Linha Soro-
cabana, a Commissão Uo Fazenda o
Contas C» Ue parecer quo seja ouvido o

. governo elo Estado, por Intermédio da
Secretaria da Fazenda, envlanelo-se-lhe
cópia do teor ela mencionada petição,Sala das eommissões, 21 do agosto de,

103(3. — Mnrlo Tiivnrcs-, presidente; Abo-
liirilp Cesnr, relator; Erasmo «lc As-
siiilipfiio.

E' lida, posta cm discussão, c som do-
bate approvada, u redacção do projocto
n., de 3916, Impressa o distribuída.

O SR. ÀSOANIÒ OÈRQUÊRA — Sr,
presidente, pedi a palavra para comniu-
nlciir a v. exc. o fi casa que a comnilssão
nomeada liara representar esta .Câmara
nas solennielados com que a classo acade-
miea comnicniorou o centenário de Tei-
xeira de Freitas desempenhou a sua ln-
cnmbencla.

O sr. presidente — Constarfl da acta a
communicação do nobre deputado.

Passa-se fi
ORDEM DO DIA

Entra em 2.a discussão o
PROJECTO N. 1)5, DE 11)11

creando uniu FaculUaUe Uo Medicina e
Cirurgia en» S. Paulo, com parecer cou-
trai-lo, n. ti, Ucste anno.

O Slt. MARIO TAVARES (pelu ordeni)
Sr. presidente, peço a v. exc. que so

digno consultar a casa sobro sl consente
cm que a discussão so fuça englobada-
mente, e roqueiro preferência na votação
para o parecer n. l!.

Consultada, a casa consente om que» íi
discussão se faça englobadanicnte.

Ninguém pedindo a palavra, fi encer-
rada a discussão do projecto.

O Slt. PRESIDENTE •— Vai-se prooo-
der t votação elo pai"écor, Ue nccôrdo com
o requerimento do preferencia fuito pelo
si*. Mario Tavares.

B' posto a voios o parecer n. C, o ap-
provado, sendo o projecto rejeitado.

Entra em 2.a discussão o

PROJEOrÓ N. I, DE 11)1(1

dispondo sobro a eleição do prefeito,
no munlolplo da capital, o dando outras
providencias.

Annunciada a discussão do art. l,o, pe-
di a palavra

O Slt. MAIUO TAVARES (pcln ordem)
Si", presidente, pedi a palavra paru

enviar á mesa um requerimento no sen-
tido de ser o projecto rcmcltiilo fl Com-
missão de Justiça, sem prejuízo Ua dis-
cussão.

Vai ft ir.esn, c o lido, o seguinte
REQUERIMENTO

Requelro que o projeeto n, 4, de 39 IC,
soja enviado á Comnilssão de Justiça,
aem prejuízo da discussão.

Sala das sessões, ai Uc agosto do 1910.
Muilo Tavares.

Ninguém pedindo a pi lavra, é encerra-!

A mendieidade
na lavoura

da a discussão do art. l.o.
Aiinuneiadã a discussão do art. 2.o,

pede a palavra

O SR. VEIGA MIRANDA — Sr. pie-
iiidonte, o texto (lo art. 2.o do projocto
deixa pairar em meu espirito uma ligeira
duvida,

Peço a v. exc. e á casa para lfcl-o:
(l»ê.) "No caso de vaga antes ele dois an-
nos, a contar da constituição da Camarn,
liroecdcr-se-á a nova eleição o o eleito
completará o tempo de mandato que fal-
tava ao substituto.

Paragraplio unlco — Verificada a vaga,
depois Uc completados dois arinos, será u
mesma preenchida, ató ao fim do trien-
nio, pelo vice-prefeito."

O si". Mario Tavares — il' apenas um
erro Ue impressão.

O s»". Veiga Miriiiidii — Agradeço a ex-
plicaçao de v. exc.

E)n todo o easo, parece-me que a re-
Uaeção desto artigo ficaria mais concisa
si disséssemos: (LC.) "No caso de vaga,
dentro dos dois primeiros unnos da legis-
latura, proeeder-sc-ft, para completar o
periodo iriennal, a nova eleição.

Paragrapho único — Si a vaga se dér
depois tle decorridos dois annos, serft pre-
enchida ató ao fim do trlonnio polo vice-
prefeito."

O sr. -Mario Tavares — No avulso dls-
trlbuldo lia um erro de impressão. O ori-
glnal diz: pelo substituído.

O sr. Volgn Miranda — O meu intuito
foi tambem lembrar unia redacção mais
concisa, e dou-me por satisfeito com a ex-
pllcação do nobre "leader" desta casa.

(.Muilo bem.)

Ninguém mais pedindo a palavra, 6 en»
cerrada a discussão do urt. 2.o, e dos da-
mnis artigos do projecto.

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

Em seguida, 6 posto em discussão o re*
querimento do sr. Mario Tavares, e som
debate approvado.

Entra em 2.a discussão, englobadamon-
te, a requerimento do sr. Mario Tava-
res, o

PROJECTO N. !!, DE 1918

revertendo fi, Municipalidado ela capital
o imposto predial urbano, e dando outras
providencias.

O SR. MARIO TAVARES (pelu ordem)
Sr. presidente, pedi a palavra para

enviar ft mesa urn requerimento solicitai.-
do quo o projecto seja remettido ft Com-
missão do Fazenda, com prejuízo da dis-
cussão.

Vai ft niesn, é lido, posto cm discussão
e approva Uo, o seguinte

REQUERIMENTO

Roqueiro epie o projecto n, 3, Ueste
anno, soja enviado ft Commissão de Fa-
zenda, com prejuízo da discussão.

Sala das sessões, 21 de agosto de 1910.
Mario Tn vn res.

Nada mais havendo a tratar, levanta-
se a sessão, designada para 22 a seguinte

OUDEM DO DIA

2.a discussão do projecto h, 50, de 1907,
mandando transferir ft Associação Cou-
mercial o predlo em que ultimamente es-
teve lnstallada a Câmara Municipal, logo
que osta o dosoceupasse, com parecer con-
trarlo, n. 8, deste anno.

CONGRESSO DE MEDICINA NA AR-
GENTINA

O sr. Gustavo Pires, presidente da As-
sociação Paulista dc Cirurgiões Dentistas
o chefe do serviço clinico da Assistência
Dentaria Escolar, recebeu, de Buenos AI-
res, a seguinte carta:"Distlncto sr. — Por oceasião do "Pri-
melro Congresso Nacional de Medicina",
quo so celebrará de 17 a 24 de setembro
próximo, nesta capital, c com o desejo de
estreitar cada vez mais os laços írater-
naes que.nos unem fts nações vizinhas tlu
America, vinculados á nossa pelo sangue,
pelas tradições históricas c aspirações
communs, o Comitê Executivo, que tenho
a honra de presidir, resolveu não obstan-
te o caracter nacional deste certamen,
convidar alguns de seus homens de scien-
cia mais eminentes a quo façam acto de
presença, concorrendo ás suas delibera-
ções c lioiiriindo-o com suas cominunica-
ções, si isso acharem conveniente.

Por esse facto tenho a honra de dii-i-
gir-me a vós, como um dos mais altos
expoentes da odontologia nosso paiz, pe-dltidò-vos queira acceitar este convite co-
mo um testemunho Ue respeito o consiUe-
ração que vossos trabalhos soientificos
merecem ao comitê que presido.

E'-me grato reiterar-vos por tal moti-
vo a segurança do meu mais alto preço.— G, Aráoz Alfaro, presidente; C. Boni-
reno Ndacmdo, secretario." .

Da nossa edição da noite, dc hon-
teiii:

Os illnstrcs collegas d'"0 Paiz",
justamente alarmados com o crês-
cente desenvolvimento cia mendici-
dade na capital da Republica, suggc-»
rem a lembrança de ser encaminhada
a multidão dc pedintes para os cen-
tros agrícolas da nação.

Essa idéa, em principio, não dei-
xa de ser merecedora dc attenção.
Na verdade, as industrias c outros
ramos dc trabalho atlingidos pelos
dauiitios da crise, tiveram de stibito
dc restringir a sua producção, prin-
cipalnienlc em virtude da carência
dc matéria prima de origem extran-
gcira." Viram-se, pois, na imperiosa
contingência de dispensar grande
massa de operários que, em sua
maioria, não puderam encontrar no-
vas collocações, sendo levados a re-
correr á caridade publica parti pro-
ver ás necessidades do próprio sus-
tento c de suas famílias.

Essa gente robusta, apta e bem
disposta poderá, decerto, ser util á
nossa agricultura, preenchendo nos
quadros do seu pessoal os claros que
ha pouco se verificaram com a par-
tida de muitos reservistas c volunta-
rios para a guerra.

Si, entretanto, corresponde a uma
inquestionável vantagem o aprovei-
taniento desses desoectipados cm
nossa lavoura, ha, todavia, um peri-
go muito sério a ameaçar a louvável
iniciativa.

E' o de, no empenho de livrar a
nossa principal metrópole do triste
e vergonhoso espectaculo que ella
offerece actualmente com a agglo-
nieração de mendigos pelas ruas, in-
terceptando, dc minuto cm minuto,
o passo dos transeuntes, os podere-*
públicos, adoptaiido o alvitre d"'0
Paiz"", fornecerem a todos, iiitlistin-
etamente, transporte gratuito para os
nossos centros agrícolas,

Nesse caso, o interior de S. Paulo
seria invadido não só por homens
capazes, úteis collaboradores da nos-
sa grandeza, graças ao seu trabalho
profícuo, mas tainhem por indigen-
tes, velhos ou inválidos que, recusa-
dos pelos fazendeiros e não dispondo
de recursos para viver ou para re-
gressar ao Rio, aqui permaneceriam
augnicntando o numero de infelizes
que vegetam á custa da caridade pu-
blica, augmentando tambem as pre-
oecupações do governo a propósito
do problema da mendieidade, que já
lhe causa apreciáveis iucommodos.

Claro é, pois, que, para assegurar-
se o desejado êxito á idéa d'"0
Raiz", preciso seria separar o joio
do trigo, isto é, fazer-se escrupulosa
selecção, tarefa, aliás, das mais dif-
íiceis no meio de tantos elementos
heterogêneos.

Accrcscc que, além dos inválidos,
existem, na massa dos desoecupados,
não poucos ociosos c delinqüentes,
os quaes apenas por sua incorrecção
dc condueta ou aversão ao trabalho
não se empregam.

Esses indivíduos, evidentemente,
não se prestam aos nobres fins a que
os illustres collegas os destinam.

Eis porque, concordando cm prin-cipio com o alvitre do conceituado
orgam carioca, não podemos apoial-o
por não vermos os meios de transfor-
mal-ò em realidade, sem prejuízos
quiçá mais graves do que os queestá acarretando a falta de braços
na lavoura.

SPORT
TUKF

JOCKEY-CLUB PAULISTANO
Notam-se já, no mundo turfista da

Paulicéa, os preparativos para a se-
gtinda phase da temporada hippica
do corrente anno, a iniciar-se no dia
3 do próximo mez de setembro.

Faltam ainda duas semanas para
a solcnnc reabertura dos vetustos
portões do prado da Moóca.

Apesar disso, porém, vê-se, clara-
mente, que esse acontecimento é o
assumpto obrigatório e predilectode todos aquelles que se interessam
pelas magnificas festas que o Jo-ckey-Club proporciona ao publico
paulistano.

Aproveitando as "férias" do nos-
so turf, a directoria do Jockcy-Club,
que procura sempre melhorar o seu
prado, transformando-o em um at-
tiahcnte ponto de reunião, introdtt-
ziu ali uma série de melhoramentos,
todos tendentes a proporcionar o
maior conforto possivel aos amaii-
tes das corridas.

Deante dc taes esforços dessa ve-
terana sociedade sportiva, no intuito
de dotar S. Paulo de um hippodro-
mo digno do nosso progresso, e at-
tendendo-se á crescente sympathia
do publico paulista pelas tradicio-
naes festas da Moóca, não duvida-
mos em affirmar que a corrida iiiau-
gural da próxima temporada se re-
vestirá dc extraordinário brilhan-
tismo.

UMA BOA RESOLUÇÃO
A directoria do Jockey-Club re-

solveu que, a começar da próximacorrida, os animaes, depois do costu-
mado passeio pelo paddock, façam
um "canter" 

preliminar na recta de
chegada.

E' sabido que muita gente das ar-
chibancadas deixa de jogar por pre-
guiça de ir até ao paddock vér os
animaes.

Com a nova medida adoptada peladirectoria fica, pois, removido esse
obstáculo. •

T1KO
TIRO PAULISTANO

N. !!5 dn Confederarão
A l.a companhia de guerra desta so-

eiediide, partindo ante-hontem do quartel,
á rua Onze de Agosto, dirlgiu-so ao stand
de Pinheiros, ondo cffectuou diversos mo-
vimentos do campanha, rcalizando-se em
seguida os exercidos do tiro em que to-
muram parte 10 G atiradores.

Continuam a haver todas as noites, com
toda a regularidade, aulas do iiumecln-
tura do fuzil o exercidos tiieoricos, no
quartel, íi rua Onze do Agosto, 41.

Ao exercido geral, a realizar-se quinta-feira, deverão comparecer devidamente
uniformizados todos os atiradores matrl-
çulado.»" nos cursos militares,*

SOCIEDADE DIC LETRAS"AliVAItKH DE AZEVEDO"
Realizou ::n limitem, i'i:i ln horas, mais

uma rounlão dos mon.bros dn Sociedade
do Letras "Alvurni. do Azevedo".

Leram os sous trabalhos os sócios srs.
Josó ,T. das Noves o João T. do Araujo.

O.i srs, Miintie! Duarte o Tclxolra Gra-
ça resolveram fuzor os elogios dos sous
patronos, respectivamente. Cruz o Sousa
c Eiizolilo Uo Muitos, na proxliiin. reunião.

CENTRO MUSICAI, SANT'ANNA
Roallzou-sc iintc-hontom, com granUo

brilhantismo, a inauguração da nova só-
do do Centro Musical Rocroatlvo c Bene-
floente dc SanfAiim», A rua Oriento, n. 23.

A sessão foi presidida polo sr. dr. Jorgo
Street, presidonto honorário do Centro.

O conego Ilyglno de Campos, vigário
do Braz, precedeu ft bençam do pavilhão,
que, após eslo acto, foi hasteado polo
sr. dr. Jorgo Street.

Em seguida fo! dada posso uo sócio
honorário sr. dr. Mario Tavares o tios
aos sócios beneméritos srs. coronel Josó
ÍI. Costa, dr. Ezeciulel F. Coelho o Mario
Rocha,

Falaram o orador ofílclal do Centro,
os srs. dr. Jorge Strcot, dr, llarlo Tava-
res, conogo Hygino de Campos, Ângelo
Pocci o o ropresentantó da Associação C.i-
thollcn.

Ao maestro da corporação musical, sr.
Arcado Mantovane, foi offerecido, pela
sociedade, um rico estojo.

Duranto a festa, a excellente banda
daquella corporação executou variados
trechos do seu vasto repertório.

A' nolto, segulu-so animado bailo, a
quo estiveram presentes numerosas fami-
lia*, e cavalheiros.

CHRONICA
RELIGIOSA

O DIA
Os santos Timotheo, Hippoiyto c

Symplioriaiici, marlyres.
Foram todos martyrizados, no

mesmo dia, em logares e épocas dif-
[crentes,

O primeiro subiu ao martyrio em
Roma, no anno 311, por causa dc
seu zelo na pregação do Evangelho,
recusando-se a sacrificar aos idolos,
sendo, após terríveis tormentos, dc-
capitado.

Hippoiyto, bispo c doutor, depois
de defender a doutrina da Egreja,
por seus escriptos, a confirmou com
seu sangue, ao meio do terceiro se-
culo.

Symphoriano, ainda na primavera
da vida, preferiu morrer a sacrificar-
se aos idolos.

Quando o conduziam ao supplicio,
sua mãe, deante dellc, lhe dizia:"üh! meu filho, lembra-te da vida
eterna, olha para o céo, que é o teu
reino; não te entristeças com a per-
da da vida, pois'obterás em troca,
outra melhor."

Elle mesmo apresentou sua cabe-
ça ao carrasco, afim de receber 110
céo a coroa do martyrio, 110 anno
de 178.

EXPEDIENTE DO
ARCEBISPADO

Provisão de. dispensa de impedi-
mento, para a parochia da Penha, a
favor de Euscbio Paulo dc Siqueira
e d. Denedictà Dominga dos San-
tos.

Idem, de procissões, com imagens,
nas festas do Senhor Bom Jesus do
Bomfim c dc N. S. das Dores, para
a parochia dc Cabreuva.

Idem, annual, a favor da capella
do S. Bom Jesus do Bomfim, bem
como licença para benzer um altar,
na mesma capella, filial á parochia
de Cabreuva.
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

A vigararia geral do .Arcebispado
mandou expedir circttlarcs aos viga-
ros da Archidioccse, afim de pronio-
verem preces especiaes pela prospe-
ridade da nossa Pátria, ria data anni-
versaria da Independência do Bra-
sil.

ROMARIA A' APPARECIDA
O sr. arcebispo metropolitano con-

cedeu licença a todos os vigários da
capital para tomar parte na romã-
lia da Apparecida, podendo atiseu-
tai-se de suas parochias para aquel-
le fim.

ORPHANATO DE GUARÁ-
TINGUETA'

O venerando monsenhor João Fi-
lippo, vigário dc Guaratinguctá,
coinmcmorando hoje o primeiro an-
niversario do lançamento da pri-
meira pedra do Orphanato do Ptiris-
iinio Coração dc Maria, celebrará,
na respectiva capella, ás 12 horas,
uma missa por intenção dos bcmfci-
tores c parochianos.

O digno sacerdote convidou para
esse fim todo o povo de Guaraliu-
guetá.
SANTUÁRIO DO CORAÇÃO DE

MARIA
Proscgucni com brilhantismo as

novenas que precedem a festa do Co»
ração de Maria, a realizar-se 110 pro-
ximo domingo, 27 do corrente.

Far-se-ão ouvir diariamente illus-
tres oradores.

A festa obedecerá ao seguinte pro-
gramma: ás 7 c meia, missa celebra-
da pelo sr. arcebispo de S. Paulo,
c coninumlião geral dos fieis; as 10
lioras, missa cantada pelo sr. conego
dr. Martins Ladeira, secretario ge-
ral do Arcebispado, pregando o il-
lustre orador sagrado, monsenhor
dr. Benedicto de Sousa, vigário gc-
ral do Arcebispado; ás 16 horas, pro-
eissão, que percorrerá as ruas Jagua-
ribe, largo do Arouche, Sebastião
Pereira c Barão dc Tatuhy.
CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS

O revmo. frei Jeronymo O. F. M.
proseguirá hoje, ás 20 horas, na sé-
rie de conferências religiosas, só pa-
ra homens.

Hontem, s. revma. falou sobre "A
vida futura".

Damos abaixo as theses muito op-
portunas que serão desenvolvidas
até domingo:

Dia 22 — "O Dccalogo considera-
do sob o ponto de vista social".

Dia 23 — "A Justiça Divina".
Dia 24 — O homem catholico, na

vida particular e na familla".
Dia 25 — "O homem catholico na

vida .publica".
Dia 26 — "O homem no combate

contra os .males da época aetual".
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Associações fi íáJl* Â9 *,«„ Memmé»

Julgamento de Mario Ricardini
Condemnação do réo

O processo Instaurado contra oa anda-
ciosos ladrões Mario Ricardini, Ricardo
Blanohl, Josó Caldera o Caetano Bltelll
eata. sendo julgado, no Tribunal do Jury,
por partes.

O trabalho vai se realizando aos pou-
cos.

O anno passado entraram em Julga-
monto Margarida Dolcloppo, Joscphlna
PerBoghlno, Luiz Bortlorl o Luiz Bcnovo-
nutl, que conseguiram Ir para a rua; João
Dolcloppo o Josó Perseglilne, quo foram

ponderanto dc Ricardini no desenrolar
do facto e a sua acção cfflcaz para a
pratica do roubo, o terminou pedindo ao
Jury a conUemnação Uo río nas penas do
llbello.

Soguiu-se com a palavra o sr. dr. Bon-
to Vidal, quo ein um loiflco resumo, co-
lhido nos autos, demonstrou a crimina-
lidado de Mario Ricardini. O er. ropre-
sentanto da carca Hanau desenvolveu
brilhante argumentação, tirando das
provas do processo argumentos decisi-
vos contra o aceusado.
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MARIO RICARDINI
condémnados, respectivamente, a 5 o 3
annos e melo de prisão cellular, achando-
so o processo em grau do appellação.' O crime praticado contra a casa Ha-
nau encheu do Justificado pavor a socle-
dado paulista, devido á desfaçatez o á
audácia com «íue fora perpetrado na jã
celebre noite de 9 para 10 de abril do
anno passado,

O estabelecimento escolhido pelos la-
drões soffroria um prejuízo, no total dei
49S: 011*714, si não fora a habilidade d;»
nossa policia, que, após brilhante série
dc diligencias, conseguiu descobrir os seus
autores.

Do exame procedido na casa Uanau, ve-
rificou-se a falta de jolas no valor db
373:607*1115, de 11:9045000 em dinheiro,
do 11:700$000 em letras da Câmara Mu-
nlcipal de ti. Pnulo, de 99:99U$9il9 cm !c-
trás nominativas e ele 1:100$ 000 em ou-
tros valores.

.Compareceram ao plenário o.s réos -Mu-
rio Ricardini, Ricardo Blanahl, Josó Cal-
dera e Caetano Bltelll, sondo julgado,
apenas, Ricardini, por ter havido separa-
ção Uo processo.

Ha mais de Um anno os réos so acham
na cadela, protelando o seu julgamento,
com allegaçõcs de que a defesa não estava
preparada.

O seu processo, dada 11 gravidade elo
crime, ê Indefensável. E isso está prova-
Uo pelas próprias palavras dos réos, que
declararam ter "trabalhado" nas mais
cultas cidades da Europa, sem quo as
respectivas autoridades jamais os cuptu-
rassem.

Occupou a tribuna da defesa o er. dr.
Paulo Setúbal. Os srs. drs. Bonto Vidal
e Leopoldo Ferreira eomparecoram como
parte auxiliar da aceusaçãe».

Funecionou o terceiro promotor, sr. dr.
Mario Pires, tondo presidido a sessão o
sr. dr. Gastão de Mesquita.

O orgam do ministério publico Inicia
sua uecusação, dizendo que, si não fora
uma imposição da lei que o obrigava a
falar de direito e do facto sobro o pro-
cosso quo o jury ia julgar, ello nada di-
ria, tal o receio que tinha do que a sua pala-
vra ofíuscasso o brilho da prova inso-
phlsmavel o exuberante que nos autos ha-
via contra os aceusados.

Bem podia dispensar-se dessa tarefa,
porquo nem assim periclltãriam os into-
ressoa da justiça, tão bom amparados pe-
los honrados juizes que compunham o con-
selho de sentença.

Mas, no cumprimento da lei, passava
a fazer um resumo do todo o facto deli-
ctuoso, que abalara profundamente a so-
ciedade paulista cm todas as suas cama-
das.

DepoLi sua .1, passeou a historiai- o rou-
bo, fazendo resaltar, cm toda a sua nu-
dez, a enorme responsabilidade do réo
110 grande crime-. Mostrem o papel pre-

Finda a aceusação elo sr. dr, Bento Vi-
dal, teve a palavra o sr. dr. Paulo Setu-
bal, advogado do réo, epie começou di-
zeudo que as palavras severas e frias da
justiça publica não conseguiram pertur-
bar a serenidade de sua missão em vir,
embora descolòridamontc, trazer o me-
lhor dc seu esforço para terçar armas
cm prol Ua liberdade Ut um homem, que
estava sondo justiçado pelos seus pares.

Tinha a convicção Uc que os jurados,
ao entrar no Tribunal do Jury, naquelle
neropago, onde» se decidem as liberdades
Uos homens, haviam deixado lá fora to-
dos os preconceitos, todos os commen-
tarios burlescos quo se teceram pelos
cafés a propósito do grande roubo.

O patrono Uo aceusado passou, depois,
a estudar .» facto,

Historiou, com tintas vivas, o Uesen-
rolar elo Cacto dclictiioso, procurando,
na sua ánalysc, mostrar que as cabeças
pensantes — Dekioppo e Perseghlno — C
que fora 111 o.s atrevidos planejadores Ua-
quella extraordinária aventura.

Sua s. procurou demonstrar o pape!
qu.» repTésentoii seu constituinte em to-
do ,o roubo. Disse ler sido o réo, ape-
nas, um autômato, uma machina huma-
na, quando agiu conto chefe do bando.

Tentou provar que o seu constituinte»
não so achava, na noite cm quo se pra-
ticoii o crime, no meio da quadrilha e
que nenhuma copartlçipação tevo no ar-
rombamente Ua parede e na perfuração
do cofre.

Por fim procurou negar todas as ag-
gravantes articuladas no libello, con-
cluindo por pedir ao Jury a absolvição Ue
sou constituinte, por não ter sido o aceu-
sado quem architectara o plano crlmino-
so, como tamhfjm não cia o executor do
assalto da casa Hanaii.

Replicaram uo.s argum» ntos Ua Uefc-
sa os srs. drs. Mario Pires e Antonio
Bento Vidal.

O advogado do réo, em tréplica, oppoz
novos argumentos uos da aceusação.

O jury, por 12 votos, condemnou o réo
á pena dc S annos d«c prisão cellular. o ft
multa do 20 por cento sobre o valor do!»
obJecto3 roubaUos.

O seu patrono appcliqu da decisão
proferida para o Tribunal de Justiça.

O conselho tle sentença estava consti-
tuldo Uo.s srs.: Arthur Corria Vasques,
Claro Silveira, Augusto Ferreira Vello-
so, Humberto Bueno Penteado, Paulo
Pereira, Otto Bnrriére, Antônio Joaquim
do Nascimento, Manuel Caetano Junior,
Antonio B. da Costa, Armando Pinto
Ferreira, Kslevam de Sousa Junior, An-
tonio Rodrigues do O. Freire e Alfredo
Giiistí.

Ricardo Uianchi, José Caldera e Cae-
lano liSittell serão chamados hoje a Jul-
gamento.

pelas escolas Cartas
UNIVERSIDADE DE S. PAULO

Proseguindo fielmente 110 sou program-
ma, a Universidade Popular foz realizar
liontem a 73.a Uns suus licções popula-
res.

iüsta esteve a cargo do professor Syl-
vio Bertí, que dissertou sobro "SypiilliH
hereditária", thcnia que havia escolhido o
fizera nnnuncliu*.

A licção, que foi illustrada com pro-
jecções luminosas, alcançou completo
oxito pola proficiência com que» foi dada
e tambom pola natureza Uo assumpto, po-
altivamente do alto fim social.

O auditório justamente anplaudlu o
professor.

t» *

FACULDADE DE DIREITO
Exames pareíaes — llojo serão cha-

mados a examo do:
l.o anno — Direito Publico, án S horas,

sala 11. a, l.a turma do n. -1 u 30;
Direito Romano, fts 11 horas, sala n. 5,

l.a turma, do n. 1 a 30;
Pllllosophiii do Direito, ás 12 1|2 lioras,

sala 11. S, l.u turma, de n. 1 a 30;
2.0 anno — Economia Política, fts 9 ho-

ras, sala n. 8, 2,a tu.ma, de n. 31 a GO;
Direito Internacional, ás 3 3 horas, sala

n. 8, 2.11 turma, de 1». 31 11 00.
Direito Civil, ás 12 horas, sala n. 8, 2.a

turma, de n. 31 a 60;
3.0 anno — Direito Civil, sala n. 3, fts

8 lioras, 2.a turma, dc n. 31 a 60;
Direito Penal, fts 9 horas, sala n. 6, 2.a

turma, de 11. 31 a 00;
Direito Commereial, fts 12 lioras, sala n.

C, 2.a turma, do 11. 31 a 00;
G.o anno — Medicina Publica, ás 8 lio-

ras, sala 11. 7, l.a turma, dc n. 1 a 30.
Pratica Civil, ás 1.2 horas, sala n. 3, 2.a

turma, do 11. 31 a 00.
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EXPEDIENTE DO EDIIÕ PAULISTANO

DE HOJE A 31 DE DEZEM-
BRO DE 101G  12S5U0
As nossas asslgnattiras vencer-se-üo a

31 de dezembro.

mnses
ii i

AGRICULTURA, COMMERÒIO E IN-
DUSTRIÁ. A PECUÁRIA

Município rlçiulsàiino, possuidor de ex-
cdlentes terras «lec o..'1'.iira, com perto do
30,000.000 dc, cafcelros, é o Jahu a terra
clássica da lavoura.

As propriedades (igrlçoliv*.' em numerei
iiliproxiiiu-.ilu de sect;:;:':!Uas, circulando
pelas .artérias e vjeiás Uo município, Uão-
lhe- vida, calor; anininção.

A cultura principal é o café.
Entretanto, lavradores adeantados têm

desenvolvido cm Suas terras outrns cul-
turas, coini) sejam: alfaia, canna dc ai-
suenr, cercues, etc,

ü commercio já foi mais animador do
que iictuainicnte.

Hoje, devido á crise avassaladora, «pie»
tudo abate como o "sinioini" «Io deserto
africano, sente-se mnis enfraquecido.

Multas casas coniincrcIaeS se fecharam
outras se mudaram em busca ele me-
lhor Horto"- ludibriadas pclns acenos cn-
éaiiòsos Ua o.'.pi*rançu...

Mas a terra ó sempre a mesma, o a ri-
sonha esperança será eternamente "íi
divina mentira, dando ao homem o Uom
de supportar o íiHintl»»!"

industria — ««uasi que, em absoluto,
não a temos.

Quantas riquezas Ignoradas, quantas
energias perdidas, quantas fortunas pa-
rnlysudas, ahl não estão na Indlfforonça
criminosa do nosso inutismo em face dos
problemas econômicos, por falta Uc inicia-
Uva e de coragem?!

li' preciso quo os nossos capitalistas
compreliendun» que ns maiores fortunas
particulares são adquiridas na industria,
as mais poderosas naçõe.s do mundo são
essencial menu: inelustriaes.

E si não — vede a 'AUemanha, a Ingla-
terra, os Kstado.s Unidos, a França.

A pecuária começa de ser seriamente
estudada em nosso meio.

Fazendeiros intelligentes têm intioelu-
zido, em sueis propriedades, magníficos
specimoris de., ado das melhores raças eu-
ropéas.

Este é o magno problema da oceasião.
Do seu desenvolvimento progressivo dc-

penderá o futuro do Brasil.
Jahu', 19 agosto de 1916.

Oscar Brisolla,

Lyceu Salesiano
—«—

Grande passeata dos collepoí»
—- - ¦¦»»» ,—

Excursão a Santos
Rcaliza-se no próximo domingo

uma grandiosa passeata militar c«
sportiva dos alumnos do Lyceu Sa-'
lesiano do Coração de Jesus, á vizi-
nha cidade de Santos.

Reina grande enthusiasmo entre
os collegiaes para essa interessante
testa, que o rcvtuo. padre dr. Hen-
fique Mourão, distineto educador c
direetor daquelle conceituado esta-,
beleeimento, acaba de organizar.

Pelos grandes preparativos que se
estão fazendo, e pelo infatigavel tra-
balho da digna directoria do Lyceu,'
e_.de esperar que esse festival se re-
vista de grande brilhantismo.

Partirá, nesse dia, para Santos, o
batalhão collegial, composto de 450
alumnos internos, com o corpo e'ic
cyclistas, banda de musica, cometei-'ros c tambores, corpo de sapadorcà
e tres companhias armadas, com o
effectivo completo de officiaes e pra-
ças.

Em Santos, o batalhão collegial;
deporá sobre o túmulo de José Boni-
íaeio" de Andrada e Silva, o grande
patriarcha da Indepndencia, uma ar-'
tistica coroa de bronze, e prestará:continências ao inclito fundador de:
Santos. Braz Cubas, falando nessa'
oceasião o sr. dr. Luiz Damiani, leu-
te do Lyceu.

Por nimia gentileza do sr. com-,
mandante do seout "Rio Grande",
(pie propositalmentc atracará ao
cáes, os collegiaes visitarão esse va-
so de guerra.

A Companhia City of Santos Im-
provemenfs gentilmente cedeu ao
batalhão collegial dos salesiano.*
bondes especiaes, que os conduzirão
ao Parque Balneário, onde se reali-'-
zará o almoço.

O revmo. padre dr. Henrique Moti-
rão mandou tuna circtidar a todos'
os paes dos alumnos, pedindo a es-
tes o seu consentimento para a rea-
lização dessa grande passeata.Todas as despesas referentes á via-
gem correm por conta do. Lyceu.
cuja directoria não tem poupado es-,
forços, no sentido de que seus alu-;
mnos encontrem nesse divertimento j
fran.ia expansão e bem-estar.

A CARNE
Movimento do dia 21 do agosto Je 1916.
Foram abatidos: 1 Jeitão, 100 bovinos,

91 suinos, 22 ovinos, 11 vltellob. '
Foram inutilizados: 10 pulmões, 1

Intestino delgado de bovin-j*- 12 pul-,
mões, 2 fígados, 1 IntestineT delgado de>
suíno; 4 pulmões, 1 fígado, 2 intestinos
delgados de ovinos.

Emblema do carimbo — Âncora.
Osasco, G8 bovinos.
Preços correntes da carne, em kllos, no

tenda!: bovinos, $400 a *tJ0; suinos, $900
a 1*000; vitellos, $600 a "SOO; ovinos,
$600 a $800; caprinos, 3-*õ00; leitões,
1S500.

Crime bárbaro
EM CAPÃO BONITO DO PARANAl'\-

NEMA E' ASSASSINADO, EM CM
RANCHO, EM PLENO SERTÃO,
QUANDO DORMIA, UM LAVRA-
DOR — BRILHANTES DILK;l*\-
CIAS POLcTOldES

Escrevem-nos de Capão Bonito do 3'a-
ranapanema:

"No dia 25 do juilio próximo findo, fts
S lioras, no bairro do Ribeirão GrahdoJ
desta comarca, a tres légua!* desta cielnelc,
em pleno sertão, João ds Lima, Indo ao
rancho de Manuel Pernambucano, en-
controu-o morto.

Immedlatainente, foi conimunicar ao
Inspector do baiTO o suecedido a volta-
ram juntos para o referido rahohó.

Deparou-so-lhwü um «piadro horrível:
Manuel Pernambucano estava sendo Ue-
vorado por poi'cos!

ComrnunicaUo o occorrldo ao sr. Ur.
Carvalho Franco, delegado do policia,
seguiu essa autoridade, acompanhada Uo
peritos, escrivão 5» do uma escolta, ao
local do encontro elo cadáver, proceden-'
do ás diligencias quo o caso reclamava.

O morto, Manuel Rodrigues Ferreira,
conhecido por Manuel Pernambucano, era'
homem Ue 40 annos, mais ou menos, bai-i
xo, moreno, natural do Estado elo Per-;
nambuco, lavrador, andava sempre com
uma- patrona na cinta, onde, diziam, tra-
zla muito dinheiro. Vivia sempro traba-,
lhando, tinha hábitos retraliidos, gastava
muito pouco, dahi nascendo a convicçãe».
dec quo Pernambucano tinha grandes eco-'
nomlas. !

Residia só, no meio Uo sertão, num ran-,
cho, o nunca consentira quo ninguém
dormisse, em sua companhia.

O cadáver fo! transportado para esia
cidade, ondo so procedeu á autópsia. Con-
clulram os peritos que a morte so deu por
traumatismo cerebral, causado por un»
instrumento contundente.

Deante disso, o sr. Uelcgailo .de policia,:
reconheceu tratar-so de um crime o pro-,
cedeu immoUiaíaniento a varias Uiligon-j
cias, no sentido do esclarecer o táso, ten-'
Uo em pessoa batido as maltas clrcumvl-
zinhns, sem resultado.

O sr. delegado continuou sem:.Uescanço,,
fazendo varias pesqulzas, oté que, depois
ele vinte» o Cinco dlns Uo fatigante» tra-,
balho o continuadas diligências, desco-j
brira o aulor do tão bárbaro crime.

O assassino, João Florcntino do Al-,
meida, vulgo João Jiellozn, ttetido pela;
policia, depois do quatro dias de constante,
interrogatório, confessou finalmente o
crime.

Disse quo lia mezes pensara em assas.si-,
nar Pernambucano, afim de apoderar-se
do dinheiro que o mesmo trazia sempre
comsigo.

Para isso, transferiu sua residência
para 11111 sitio próximo Ue Pernambucano,
Unas léguas, esperando o momento onpor-]
tuno para realizar o crime.

Sabbado, 25 de julho, depois de» se ha-
ver deitado, lembrou-se ele 3'ernumbui:a-,
no o, levantando-sc, foi, pela escuridão!
da noite, em procura do sua victima.

Chegando, com cuIUaeUi, verificou «iU«
Pernambucano dormia e, munido de um.
grande cacete, firmou-o bem sobro a ca-
beca do sua vlctima e descarregou o
golpe.

Com a fortíssima pancada ficou a ca-;
beca do infeliz toda espliacelada.

Após ter praticado o crime, cortou a
cinta quo prendia a patrona, retirando-a,
para apoderar-se do dinheiro, quo levoitj
comsigo, énterrando-o em seu quarto de
dormir.

Belleza dissera ler entetrado o dtnhêH
ro som o haver contado, pois temia ser»
surprehoinlido pola policia, que estava
om grande actividade, por ser o delegado
famoso em capturar criminosos.

O delegado Ue policia, dando busca na
casa do Belleza, encontrou enterrado, no,
logar Indicado pelo assivesino, o dinheiro,1
na importância do 349S100.

Com a prisão o confissão do assassina,
ficou terminado o grande trabalho qu«
tevo o correcto delegado d6 policia par*
a elucidação elo bárbaro crime, que prc.lK'
deu a attenção da população desta «*
marca."
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•Monumento dc extraordinária pc-
(-íetraçüci, a devassar a psycliologiar_esta catholica nação, é a carta pas-¦toral de d. Sebastião í.enic, arce-
bispo metropolitano de Oünda, sau-
<lando a sua archidioccsc Elaborada"por unia ecrebração superior, traça-
da com penna dc mestre nas letras,

(merece ser lida por todos _ quantos
janhelain a prosperidade pátria, c cer-
Uo delia já tomou conhecimento a
maioria dc nossa elite do pensamen-
to e da íc. Aos que ainda não a per-
correram, aconselhamos que o fa-
çam, não duvidando que da leitura
hauram fortes gosos íntellccttiaes e
[literários.Como, porém, a muilos lia dc es-
icassear a oceasião dc folhear o pro-'fundo trabalho sociológico, julguei
jopportuno, aproveitando a vasta pu-
(blicidadc do "Correio Paulistano",
iexpor, numa serie de artigos, os to-
Ipicos mais importantes do magistral
rescripto. Aos que já leram o original,
rogo não se detenham, nestas seina-
íiias, com meus desalinhavados escri-
iptos, pois que quem hauriu no ma-
!nancial não se abaixa a beber no
; riacho.

"Conhecer os males do tempo, cs-
tudar as suas causas c preparar os
meios 'de salvação foi sempre a ta-
ctica dos homens da egreja", diz o
illustre prelado, esboçando neste pe-
riodo o assumpto da pastoral.

Antes delle já tem falado o pro-
prio Cliristo pela bocea de seus vi-
garios, — Leão XIII, dissertando,
em argumentação cerrada, sobre a
verdadeira civilização, determinan-
do-lhe como bases os eternos princi-
pios da verdade e apontando-lhe co-
1110 factor vital o amor sincero entre
os homens, elementos que não me-
dram fora da egreja; — Pio X, las-
timando o afastamento de Deus, que,
ora mais profundamente do que nuti-
ca, faz definhar a sociedade, c em-
penhando-sc em ..restaurar todas as
cousas em Chrísto; — Bento XV,
descortinando, ao lado do cruciante
cspectaculo da guerra, outro flagello
horrendo a asphyxiar o organismo
social: os governos e os povos apar-
tados das normas da sabedoria chris-
tã pela falta de amor entre os ho-
meus, desprezo da autoridade, lueta
injusta entre as diversas classes e
desmedida ambição dos bens da
terra.

Estudando a etiologia do morbo
contemporâneo nesta nação, e estri-¦ bado nas doutrinas de mestres de
tanta autoridade, como os dois ulti-
mos pontífices e o actual, pensa o
autor que na ignorância religiosa es-
tá a causa dos males sociaes.

Examinando, pois, na primeira
parte do notável eseripto, a situação
religiosa do Brasil, passa a provar
que é cathoüca a grande maioria da
nação, a quasi totalidade mesmo,
apontando, não só para o factor tra-
dicional, sinão tambem para as ma-
infestações de fé e respeito que nume-
rosos indivíduos e o publico na sua
totalidade dispcrjsam pór oceasião
de festividades, romarias, procissões
e outras. De facto. "E' o nosso po-
vo, por indolc, por educação e até
poi* patriotismo, proselyto do catho-.
íicismo, enão pôde deixar de sel-o."
Infelizmente, muitos se limitam a
essa religiosidade exterior, conscr-
vando-sc afastados dos Sacramentos,
caudaes divinos por onde corre a sei-
va viviíicadora da fé. "E' 

que são
catholicos de nome, catholicos portradição c por habito, catholicos só
de sentimento. Ensinou-lhes uma
santa mãe a beijar a Cruz e a Vir-
gem. Elles ainda o fazem. Mas, das
praticas cliristãs, dessas que purifi-cam e salvam, elles se apartaram
desde os primeiros dias da mocida-
de."

A' omissão dos deveres religiosos
aceresce a dos sociaes. Cumpre-nos
aqui citar, na integra, o trecho origi-
nal, resultante de aguda observação:"Somos a maioria absoluta da na-
ção. Direitos inconcussos nos assis-
tem com relação á sociedade civil e
politica, dc que somos a maioria.
üefende!-os, reclamal-os, fazel-os
acatados, é dever inalienável. E nós
não o temos cumprido. Na verdade,
os catholicos, somos a maioria do
Brasil, e, uo emtanto, catholicos não
são os princípios e os organis da
nossa vida politica. Não é catliolica
a lei que nos rege. Da nossa fé pres-cindem os depositários da autorida-
de. Leigas são as nossas escolas, lei-'
go o ensino. Na força armada da Re-
publica, não se cuida de religião.
Emfim, na engrenagem do Brasil of-
ficial, não vemos uma só manifesta-
ção de vida catliolica."O mesmo se pôde dizer de todos
os ramos da vida publica. Anti-ca-
tholicas ou indifferentes são as obras
da nossa literatura. Vivem a achin-
calhar-nos os jornaes que assigna-
mos. Foge de toda a acção da Egreja
a industria, onde, no meio de suas
fabricas innumeras, a religião deve-
ria exercer a sua missão moralizado-
ra. O commercio de que nos prove-mos parece timbrar em fazer conhe-
cido que não respeita as leis sagra-
das do descanço festivo. Carnavaes
transferidos para tempos de orações
c penitencia, danças exóticas e tu-
do o mais que o morphinismo inven-
tou para distracçâo de raças envelhe-
cidas na saturação do prazer. Quemaioria catholica é essa, tão insen-8ivel, quando leis, governos, litera-tura, escolas, imprensa, industria,
commercio e todas as demais func-

içoes da vida nacional, se revelamicontranas ou alheias aoa princípiose praticas do catholicismo f"
E* evidente, pois, que, formando

uma grande força nacional, mas umaforça que não actua e não influe,
;uma força inerte, somos uma maio'ria inefficiente.

Após demonstrar que não pôde ocatholico, nem individual nem social-mente, conservar-se indifferente áreligião, passa o illustre autor a exa-minar as causas do grande mal. Sias ambições descommedidas, á fome•das riquezas e prazeres e ao impe-rio do respeito humano se deve ligar
parte dos effeitos mórbidos qtie nosaffhgem, dado o fundo sentimentoreligioso^ do nosso povo, outra ha deser, Doréin, a causa mais gerai e I

mais nacional da escassa pratica re-
ligiosa dos nossos homens.

A' falta dc instrucção religiosa at-
tribite o eminente prelado todos os
nossos males, tanto a omissão das
praticas religiosas como a própria
descrença. Si conhecessem as verda-
des, a doutrina, os ensinamentos e
os preceitos do Evangelho, com cia-
reza de idéa c fundamento de razões,
amariam a religião, nem lhes min-
gtiariam a vontade e decisão para
pôr em pratica o que exige, "Si co-
nhecessem a religião, como é ella, e
não através de importada literatura
barata c ftitil, c certo que não recu-
sariam o assen ti mento da intelligen-
cia ás lumiuosidades do nosso credo,
nem fechariam a vontade á torrente
dessas iiicfíaycis doçuras que nos
vêm das praticas christãs. A quem,
na sua razão e na sua historia, es-
lude c conheça a religião, é iinpossi-
vel não ceda á evidencia dos factos
e á belleza das doutrinas."

Pela falta de ensino religioso, em
larga escala, alimentando o espirito
c o coração, não é a maioria de
nossos conterrâneos homens de íc c
sim apenas gente crédula, no abali-
zado dizer de d. Duarte Leopoldo e
Silva: "A fé tem exigências inillu-
diveis, a credulidade não; :— é com-
moda e commodista, acceita sem
exame qualquer affirmação, que se
revista de caracter religioso. A fé é
racional, nada acceita sem motivos
sérios, de ordem intelleetual ou mo-
ral; a credulidade, pelo contrario, só
pódc nascer c perdurar cm uma ai-
ma christã ao sabor das phantasias
da superstição c do erro."O homem de fé apoia-se em Deus,
para crer em Deus; o homem cre-
dulo apoia-se em si mesmo, só tendo
por base o que eni nós ha de mais
impalpavel c fugidio — preconcei-
tos dc familia, prejuízos de educa-
ção, caprichos pessoaes, disposições
de espirito e até mesmo... impres-
soes nervosas."Baldos de instrucção religiosa
são assim muitos dos nossos catho-
licos. Não tendo bebido a fé no en-
sino da Egreja, põem a íé ao seu 3er-
viço, em vez dc se subordinarem ao
serviço da fé. Talhando no bloco das
verdades religiosas a parte que mais
lhes convém, são catholicos emquan-
to a fé não lhes contraria o tempera-
mento, a phantasia, as ambições pes-
soaes e até mesmo os compromissos
políticos. (Annuario e Estatística da
Archidiocese de S. Paulo — 1912-
1913)*'A falta de instrucção acarreta
tambem para a maioria dos catholi-
cos a da comprehensão de nossos de-
veres sociaes, e assim pela ausência
da acção social catholica deixamos
campo livre aos golpes audaciosos
de insignificante minoria."E nós, nós que somos a maioria,
não levamos a desaire o vivermos
nivelados, sinão em condições infe-
riores, com seitas, cujos proselytos
podem ser numerados, tão poucoselles são. Nos Estados Unidos, na
Inglaterra, na Allemanha e outros
paizes, onde os catholicos são em
pequena minoria, frue a Egreja rega-
lias que aqui nos são negadas. Elles
têm capellães militares, escolas ca-
tholicas subvencionadas, c nos iiisti-
tutos officiaes vedado não é proferiro nome de Deus."Em todos os ramos da vida pu-blica, nada lhes falta. Excellentes
universidades, grandes jornaes, esco-
las florescentes, eleitorado coheso,
representações politicas, cooperati-
vas, ligas operárias, caixas economi-
cas e toda uma floração de obras a"
revelar a força poderosa dos ca-
tholicos dessas nações venturosas."E' que elles ecordaram em tempo
do somuo tranquillo de uma fé in-
operosa... No Evangelho descorti-
tiaram a salvação social e querem
que o Evangelho salve a sociedade a
morrer... E' que elles, unidos e ar-
regimentados, souberam fazer valer
os seus direitos. E nós, os catholicos'
do Brasil, teimamos em viver cho-
rando um passado que se foi."Deante da constituição, deante
do governo, da imprensa, da literatu-
ra, das academias e das escolas, do
commercio e da industria, deante dc
todos os expoentes da nação, somos
um povo athcu ou indifferente..."O Brasil que apparece, o Brasil-
nação, esse não é nosso. E' da mino-
ria. A nós catholicos — á maioria danação — apenas dão licença de vi-vermos."

Assim termina a primeira parte danotável carta do novo pastor deOlinda.

D. Amaro van Emelen, O. S. B.

O sr. aocretarlo da Agricultura, despa-
chará hoje oom o ar. presidonto do Es-
tado.

W osper&do hojo do Rio o sr. dr. Hloy
Chaves, seoretarlo da Justloa o da Segu-
rança Publica.

No oonibolo do luxo, chegou hóntorii do
nto de Janeiro o sr. dr, Oscar Rodrigues
Alves, secretario do Interior, que fora
acompanhar do Guaratlnguotá atô ftquol-
la capital seu Hlustro progonllor, Br. con-
solhotro Rodrigues Alvos,

"Eacrevo o "Jornal do Commerclo",- em
sua odlfitlo do hontom:

"Durante o dia o a noite de hontom, o
palaceto da rua Senador Vergueiro, do sr.
conselheiro Rodrigues Alves, estovo rople-
to do pessoas auo foram cumprimentar
s. exc. polo sou regresso a esta capital, o
as suas filhas. Alflin do lnnumeras faml-
lias, notámos a presença dos seguintes
cavalheiros: Srs. drs. Clnclnato Braga e
Bueno de Andrada, deputados fodoraes;
Azevodo Sodrfi, prefeito municipal; Afra-
nio Peixoto, dlrector da Instrucção Pu-
bllca; Josó Cariou Rodrigues, Cândido
Gitffré, Ewbanlc da Câmara, Henrique
Borges Monteiro, Josô -R. de .Macedo Soa-
res, Belisarlo Tavora, Diogo de Macedo,
Humborto Gotuzzo, Joilo Sfi e Albuquer-
que, Veiloso Rahello, José Francisco de
Barros Plmontol, Arthur do Macedo, Al-
borto do Faria, Almeida Brandão, Samuel
Oracle, Pedro Borges, Frederico Bor-
gos, Luiz Remington Grey, almirante
Francisco do Mattos, general Botafogo,
Slmons Silva, doputado Ferreira Braga,
Nogueira Paranaguá, Cunha. Machado,
sonador Francisco HA, Canuto Saraiva,
ministro do Supremo Tribunal; senador
general Dantas Barreto, Belisario do Sou
sa, Graça Couto, senador Adolpho Gor-
do, senador Abdon Baptl.sta, Sa Earp
Bernardino, Daniel o Comp., deputado
Prudente do Moraes, Antenor Curjão, 011
veira Bocha, doputado Agrlppino do Azo
vedo, ilopulado Joilo Penldo, Lindolpho
Sorra, capitão Mario Clementina, senador
Mondes do Almeida, profeBSor Hilário
do Gouv.a, doputado Antônio Nogueira,
ongenhelro Raja Gabaglla,_ senador José
F.uaeblo, Albuquerquo Maranhão, B. Mat-
toso Mala, professor Jullão Moreira,
deputado Pires do Carvalho, Antunes Ma-
olel, deputado Maciel Junior, deputado
Teixeira Brandão, Rodrigues Saldanha,
Antônio Olymplo, coronel A. Pederneiras,
doputado Anloro Bololho, deputado Stu-
dart, Oswaldo Cruz, Almoida Rabello, Fe-
deração Brasileira dos Sports, dr. Vlllola
dos Santos, Pio de Carvalho Azevodo, Co-
rlvaldo Lima, Arlslarcho Pessoa e mlnls-
tro Luiz Guimarães Filho.

Cumprimentaram a. exc., por tolegram-
mas, as segulntos pessoas;

Conselheiro Ruy BarboBa, senador Loo-
poldo Bulhões, Nilo Poçanha, presidonto
do listado do Klo de Janeiro; almiranto
Jullo do Noronha, deputado Rodrigues
Lima, Carlos Muximillano, ministro da
Justiça; Nlcolau Carusone, Antônio Lobo,
presidente da Câmara dos Doputados de
S. Paulo; Rogério Miranda, Alfredo Ruy,
almirante Benjamin de Mello, João C06-
lho Itego Barros, Deocleclano Pyard, Ma
gallutea do Castro, Vldal Ramos, deputado
Leão Veiloso, Bento Vldal, João Chrysos-
tomo, Matheus Chaves, 1'edro Moaeyr,
Manuel Espinola, Miguel Calmon, Plnhel-
ro do Andrade, Vieira Souto, Saraiva Ju-
nlor, Lyra do Oliveira, Edmundo Rego,
doputados Marcolino Barreto o João Sim-
plicio, senador Vlctorlno Monteiro, Vor-
gne do Abreu, F.rrelra Ramos, Isidoro do
Campos, senador Pedro Borges, Maurício
Leitão da Cunha, Cardoso de Mello, Ju-
lio do Azurem Furtado, directorio do
Aero-Club Brasileiro, Luiz Barbosa, Cor-
rCa Lima, Almirlo de Campos, senador RI-
beiro Gonçalves, Domingos Sampaio For-
raz o Lamounlor Junior."

A Commissão Directora do Partido Re-
publlcano reconheceu o dlrootorlo poli-
tico do Sorocaba, constituído dos srs, eo-
ronel Joa. do Barros, presidente; dr. Luiz
Pereira do Campos Vorguolro, coronel
Elias Lopos de Oliveira, capitão Joaquim
Eugênio Monteiro do Barroa, dr. João de
Almeida Tavares, oapitão Auguato Ceaar
do Nascimento Filho, tenente Bellarmlno
Gonçalves Koaa, tenente-coronel João
Evangelista Fogaça e capitão Manuel
Ferreira Leão.

Begist. „. art.
IIXPOSIÇAO MARIO E

DARIO BARBOSA
Foram premiadas na grande tombola

do 80 quadros ns segulntos pessoas:Dr. Ernesto Ramoa (l.o grande pro-mio), n. 193; dr. Armando Penteado, n.023; dr. Raul Rezende de Carvalho, ns.
191—1.2; Nlcolau Baruol, n. 087;drRu-
blão Junior, n, 847; dr. Francisco Men-
dos, n. 205; Alexandre Slclliano, 11, 216;
Daniel Bicudo, 314; Carlos Nelson Junior,
•313; J. P. Gomes Saraiva, n. 712; Alfredo
Gallan, n. 478; Antônio Vaz Cerqulnhò,
914; Arlst.o Baixas, n. 19T.

Os outros namoros premiados são os
sogulntos: 630 — 577 — 330 — 760' •—
611 — 226 — 128 .-, 251 t-, 869 i-i 538
_-i 194 — 270 — 185 — 196 —* 190 —. 189.

Bnoerrar-se-A a exposição no fim des-
te mez, continuando ella aberta das 15 ás
17 horas, a rua S. Bento, n, 22,

.*. .*.
SOCIEDADE DE CULTURA

ARTÍSTICA
Não podia ser mais brilhante o sa-

ratt (jue esta conceituada associação
artística realizou, hontem á noite,
no salão do Trianon (Belvederc).A execução do excellente pro-
gramma, que já tivemos oceasião de
publicar, foi confiada ao quartettocomposto dos srs. Z. Autuori, A.
Cancelli, E. F. Gonçalves e Armando
Belardi. O pianista professor Fran-
eis Boiirguignon tambem tomou
parte 110 sarau, que esteve bastante
concorrido. Executaram-se, com in-
teiro agrado da assistência, conipc-
sições dc Beethoven, lí. Oswald, J.

Pela Commissão DIrectora do Partido
Republicano foi reconhecido o directorio
politico de Apiahy, formado dos srs. coro-
nel José Vlctorlno do Oliveira, major
Emillo Lopes do Castro, major Joaquim
Jos6 Barbosa, major Elias Lope3 do Ma-
gàlhües, capitão Pedro Jaclntho Ribas,
capitão Bertholdo Dias Martins, capitão
Joaquim Podro do Canto Rios, capitão
Miguel di» Almoida Miranda e major Be-
niiillcto lsidro Dias Baptista.

O ar. senador Luiz Piza agradeceu ao
sr. presidonto do Estado os cumprimentos
quo lhe onvlou, pela passagem do seu an-
nlversarlo natallclo.

No trem de luxo, A esperado hoje do
Rio de Janeiro o deputado foderal sr.
dr. Camillo de Hollanda, preaidente oloíto
do Estado da Pàrahyba, quo resolveu vi-
altar S. Paulo autos do assumir o seu oio-
vado cargo.

Afim de preatar compromisso e tomar
posso da cadeira do deputado federal pelo
l.o dlstrlcto desto Estado, para a qual foi
rocontomonte eleito, seguiu hontem para
o Rio, pelo nocturno do luxo, o sr. dr.
Salles Junior,

Ao embarque do Illustre ropreaentante
paulista na estação da Luz compareço-
ram muitos amigos e admiradores de
s, oxc. o varias familias da nosaa melhor
socíedado.

Notamos ali a presença dos srs. dr. Jose
Rubião, dr. Cyro do Freitas Vallo e capl-
tão Afro Marcondes de Rezende, respe
otlvamente, secretario, offlclal de gabinete
o ajudante de ordens da presldenoia do Es
tado; dr. Oscar Rodrigues Alves, secreta-
rio do Interior; dr. Mario Cardoso de Al-
molda, offlclal de gabinete, do sr. socre-
tarlo da Fazenda, repreientando s. oxo.;
dr. Cândido Motta Filho, offieial de go-
blnete do er. secretario da Agricultura, re-
presentando 0. exc.; dr. Antônio Lobo,
presidente da Câmara dos Deputados;
deputados estaduaes Freitas Valle, Jullo
Cardoso, Campos "V ergoielro, Carvalho
Pinto, Asoanlo Cerquora, Claro César e

aullhorm. Rubião; dr. Theodureto de
Carvalho, dr, Caator Cobra, dr. Fausto
Sampaio, dr, Francisco Olyoerlo de Frol-
tas, dr. Sebastião Lobo, Silvano Anhala,
dr. Nostor Maoodo, Daphnls do Freitaa
Vnllo, dr. Gabriel da Velara, dr. Eugênio
Egas, Joaquim Morse, dr. Mario Pinto
Sorva, Luis Ramos de Oliveira e outros.

Em companhia do sr. dr. Baile* Junior
seguiu o sr. dr. Padua Salles, Ulustre so-
nador estadual o membro da Commissão
DIrootora,

O sr. seoretarlo da Agricultura reeebou
ainda hontem tologramman do applausos e
adhcsiíos & Iniciativa do s. exo., relativa
A convocação de um Congresso de Estra-
das do Rodagem, a reunlr-sa nesta capl-
tal.

Esses despachos foram da Câmara de
Santa Barbara do Rio Pardo, Câmara de
Bom Suceesso, Profeltura de Salto Gran-
do do Paranapanema o Câmara da moa-
ma oidade.

O sr. dlrector geral dos Telographos
mnnrtou ndmlttlr como praticantes do te-
legrnphla, os seguintes srs,, approvados
110 concurso realizado neste Dlstrlcto To-
legraphlco, om julho findo: na estação
dc S. Paulo, Alceblados Ribeiro dos San-
tos, Renato Gonçalves, Antônio Arouca,
Oswaldo Chaves do Rogo Barros, Fran-
cisco de Paula Toledo o Chrlstlano Car-
noiro Ribeiro da Luz Junior; na estação
de Santos, Nelson Barreto Vinhas e Os-
wnldo • da Costa Melra; na estação do
Uberaba, Josô Bonifácio do Mattos Ju-
nlor.

CrlinniRa snfíial teatros

Acha-so neata capital, hospodado na
Itotlssorle Sportsman, o sr. Rov W. Ho-
whrd, prosldonto da "United Trcss Ass'j-
oiatlon", de Nova York,

A Mesa da Câmara doa Deputados, at-
tendondo ao que lho requereu o sr. Ma-
nuel Pereira Baptista, guarda daa galo-
rias da mesma Câmara, resolveu coneo-
der-lhe mais a quarta parto do ordenado,
a contar da data em que complotou trln-
ta annos de serviços ao Estado, nos tor-
mos do art. 62, paragrapho 3.o da noasa
Constituição.

O ar. secretario da Agricultura deu o
seguinte despacho no requerimento em
que Joaé Ribeiro, voluntário da pátria,
pedo a concessão de um loto do torras,
"ox-vl" do decreto n. 3371, de 2 do janel-
ro de 1865: — "Junto o requerente os
documentos exigidos pela lei, afim de ser
o podido satisfeito, Bl estiver era termoa."

Aoa srs. prefeitos munlclpaes de AU-
bala, Sort&ozlnho, Silveiras, Tloto e Far-
tura foi endereçado o seguinte offlolo,
da Secretaria da Agricultura:

"Havendo a maioria daa Câmaras Mu-
nlclpaes do Estado respondido, anno por
anno, .1 minha circular de 24 do julho
ultimo, e sondo necessário uniformizar
os dados no quadro estatístico quo vai
servir do baso aos futuros estudos sobre
essa Industria, reitero-vos o meu podido
feito na referida circular, no sentido de
obter densa digna Prefeitura, os dados
referentes ao numero de animaes bovl-
noa, ovinos e suínos abatidos nesse mu-
niciplo no anno do 1914, e os meamos
dados referentes ao anno de 1915, deal-
gnando tambem oa reapectlvoa aexoa. —
Saudo « fraternidade, eto."

Por acto -do Br. secretario da Agrlcul-
tura, foram concedldoa ao sr. Josô Maria
de Toledo Malta, ajudante do Eacrlptorio
Technico da Repartição de Águas e Ex-
gottoa, trinta dias de licença, nos termoa
da lotra A, paragrapho l.o, art. 9.o, da
lei n. 1.810-1*", de 30 de dezembro de
1911.

O ar. Frederico Santangelo pediu ao sr.
aocretarlo da Agricultura reintegração no
logar que oecupava na Directoria de In-
duatria o Cominorclo.

S, exo. mandou que o supplloante
aguarde opportunídade.

Doada,, anta - tionlum eBtfi descarregada,
na praia de Botafogo, no Rio. a cantaria
necessária para o pedestal om que serã
assentado o busto do prefeito Porolra
Passos, a Ber inaugurado no próximo dia
29, quo marcava o bou annlvoraarlo na-
taliolo.

Hontom, Ae 14 horas, dovla ter-se r,_-
unido, no gabinete do dlrector de Esta-
tlstlca o Archlvo da Prefeitura do Dia-
trlcto Fedoral, a commissão glorlflcado-
ra da momorla do profelto Porolra Pai-
soa, para tomar algumas reaoluçooa sobro
a sua representação naquella cerimonia
o a organização do uma commlasão nacio-
nal que se incumbira, do levantamento de
uma estatua ao grande prefeito.

Ha alguinius dezenas de contoa do rela
arrecadadas para aquelle fim, eatando a
quantia depositada no Banco do Brasil.

O ar. presidente da Republioa recebeu
um telegramma do sr. dr. Vlctorlno de
La Plaza, presidente da Republica Ar-
geiillna, communlcando assoalar-ee a na-
ção argentina fts comtnemoraçüee do cen-
tenario de Teixeira de Freitas, aqui rea-
lizadas.

O si', presidente da Republica respon-
deu agradecendo.

S. Swendsen e Carl Nowratil, ten-
do sido mujto applaudidos os seus
interprete»,'--.

' 

¦-*. * ¦'-.SALGADO 
DO CARMO

Este notável guitarrista, que não
lia muitos dias realizou um esplendi-
do recital no salão do Conservatório,
parte hoje para Santos, onde vai
realizar um concerto.

De Itaporanga
Escrevem-nos desta localidade:
"Esta comarca já vai melhorando oon-

aidoravelmonte, graças aos patrióticos es-
forçoa do governo de S. Paulo, que jã-
mala dolxou do encarar com elevado dos-
cortino os altos interesses do Estado.

A falia do vias do communlcação, con-
du;ão essencial do progresso, tem causa-
do para este município uma aituação ea-
peclal.

Entretanto, Itaporanga vai agora rece-
ber a seu quinhão, vai receber o bello edl-
flcio que se destina A cadeia e fórum,

Esse edifício, caprichosamente con-
struido, scrÍL um grando melhoramento
para eata cidade, cujos edifícios públicos
se acham em estado do verdadeira ruína.
O jury tom funcclonado em casas quo
absolutamente não offerecem as commo-
dldadea tão necessárias ás solonnldades
da justiça.

O novo prodlo vom, pois, satisfazer uma
das mala juatas asplraçõea da população
desta comarca.

E como a, Inauguração desse edifício
serã um verdadeiro acontecimento para
Itaporanga, a Câmara Municipal fará.
collocar na sala do Tribunal do Jury os
retratos dos sra. proaldonto do Estado,
aecrotarloa da Justiça o da Sogurança
Publica e da Agricultura, o bom assim o
do sr. juiz de direito da comarca, sendo
quo para essa solennldáde serão convi-
(lados o sr. dr. Altino Arantes, presidente
do Estado, o aeus dignos auxllíares,

—:— O povo desta cidade tem actual-
mento uma outra aspiração, alias multo
justa, — o correio dlarlo. E' quo o pesai-
mo serviço postal traz esta, cidade quasl
isolada do mundo, pola chegam aqui os
jornacs com 6, 6 o mais dias de atrazo,
facto que absolutamente não se justifica,
porque oom um pequeno augmento do
despesa os habitantes desta localidade
poderão receber diariamente a sua cor-
respondenela, o que será mais um gran-
de melhoramento.

• A Idéa da um Congresso de Es-
tradas de Rodagem foi aqui recebida com
enthuslasmo.

13' que ee sente aqui mais quo em ou-,
tro qualquer ponta do Estado a falta de
vias de communlcação, que tornem o
transporte facll o barato.

E desde quo as Câmaras resolvam sa-
tlnfactorlamento o magno problema, Ita-
poranga não poderá deixar do prosperar
rapidamente, pola as terras são aqui ex-
cellentes, próprias para todas as produc-
çOea.

A poquena lavoura progredira fatal-
monte e o município tornar-so-fi. rico e
prospero.

Oxalá todas as Câmaras comprohondam
o alcance das medidas que o Ulustre sr.
dr. Cândido Motta lembrará para a bo-
lução de uma questão de arran-**» e roal
interesse, Si. T. P."

ANIVERSÁRIOS
Fazem annos hoje!
O imenlno Oswaldo, filho do ar, Clau-

dto Carvalho;
O menino Chlqulto, filho do «r. Tlbur-

oio V, Ramos;
a menina Jandyra, filha do maior Jo-6

Bpamlnondas do Magalhães, da Força
Publica do Esodo;

a senhorlta Rosa, filha do ar, Llberato
do Alonoar, dlrootor do grupo escolar do
Villa Mariana;

a sra. d. Sebastlana do Barroa Pinto
do Ollvolra. esposa do ar. Alfredo Pinto
do Ollvolra;

os jovens Calo o Marino, aeadomlcoB
do imedlclna o filhos do sr. dr. Carlos
Machado de Ollvolra, advogado nesto
foro;

o sr. dr. Arthur S. Araujo;
o Br. llippolyto Alves Cabral;
o ar. dr. Arlstldes Oalváo Ouimarãos.

clinico nesta capital.

NÜPCIAS
Contractaram casamento a eontlllsslma

senhorlta Nlcollna Soares do Camargo,
filha da exma. sra. d. Eschola.lloa Soares
do Camargo, residente om Itatlba, e o bc.
dr. Lafayotto Moreira Frolro, medico em
Ibltlnga.

NASCIMENTO fO sr. Manuol' do Freitas Pinto Junior o
aua esposa, ara. d. Altemlzia do Freitas
Pinto, tivorain a gentileza do participar-
noa o nascimento do seu filhtnho João
Álvaro, .ocorrido neata capital no dia 19
do oorronto. *"• lü

O lar do ar. João Dantas da Gama, fiel
do thcaourolro da Caixa Econômica, e do
sua esposa, exma. sra. d. delia. Dantaa da
anma, esta om feata oom o nascimento
do uma galante menina, quo na pia b„-
ptlamal receberá o nome do Glsolda.

NECR0L0GIA
Fiiiou-iio hontem pela madrugada, neo-

ta capital, o ar. eoronol Alfredo Franco
do Andrado.

O oxtlncto pertencia a Illustre família
campineira c ora sobrinho do finado mar-
quoz ãe Tres Rios.

O sou corpo seguiu hontem, pelo com-
bolo das 16 horaa, para a vizinha cldado,
ondo será sepultado,

O feretro sahiu da rua Veiga Filho, 12,
para a ostação da Luz, notando-so gran-
de acompanhamento.

Falleceu hoiitein, as 10 horas, o sr,
Gabriel Ferreira Pinto.

O finado ora filho da ara. d. Amélia de
Mendonça e Irmão dos srs. Arnaldo F.
Pinto, Benedicto F. Pinto, Floberto Pinto
o Fornando F. Pinto.

O ontorro Bahlrá da rua Bresser, 311,
hojo, áa 9 horas, para o cemitério da
Quarta Parada.

? *

DR. ENE'A_ FERRAZ
Um telegramma do Rio de Janeiro, quo

vai publicado na aecç&o compotonte,
transmltto-noa a Infausta noticia de ha-
ver fallecldo hontom naquella capital o
sr. dr. Enéas Marcondes Forraz.

Foi para nôs uma dolorosa surpresa,
como Borá pura todos oa sous amigoa, a
morto do Illustre patrício. Sablamol-o 011-
fermo ha multo tempo; maa não podíamos
prever cstlvoase tão próximo o termo des-
sa existência tão utll aos aeua e A soclo-
dado.

O dr. Enéas Ferraz era um espirito pro-
fundamente culto. O."Correio Paulistano"
regista em suaa paginas preciosa eollu-
boração do diatineto paulista, que nesta
folha publicou uma sério de Interesaan-
tlsalmoa artigos de sua lavra, sobro palpi-
tantos questOea do actualldade.

Naaceu na cidade de Plndamonhangaba
aoa 3 do maio de 1862, do conaorclo do
ar. Marlano da Costa Pinto Ferraz eom d.
Maria da Gloria Marcondes Forraz.

Fez oa seus primeiros estudos no Semi-
narlo de S. Puulo o matrioulou-ae na Fa-
cuidado de Medicina do Rto do Janeiro,
da qual freqüentou aponas o primeiro
anno.

Mala tarde, resolveu estudar dlrolto o
matriculou-se na Faculadade do S. Paulo,
em 1887.

Aproveitando aa regalias concedidas pe-
10 ensino livro, fixou residência em S. Sl-
mão, ondo estabeleceu o Lyceu Ropubll-
cano, aubvenclonado e protegido pelos 11-
lustros propagandlstas Rodoipho Miranda,
hoje membro da Oommissão DIrectora do
ParUdo Republicano; Manuol Dias do
Prado o outros,

Foz então o acto d03 primeiro, segundo
o torcolro annos, nesta Faculdade, e dos
quarto e quinto annos na do Pernambuco,
ondo recebeu o grau do bacharel em
sciencias jurídicas e sociaes.

Quando eatudanto em S. Paulo, colla-
borou om dlveraoa jornaes llterarloa o re-
dlglu a "Fanfarra" e a "Republica", jor-
naes acadêmicos, em cujas columnaa en-
salou os Boua primeiros passoa como jor-
naliata, dedicando-aa A propaganda repu-
blicana e sallentando-se com um fervoro-
so adepto daa ldfaa democráticas.

Trabalhando dedlcadamcnte ao lado dc
Francisco Glycerlo, Rodòlpho Miranda,
Manuol Dias do Prado o outroa, íol um
doa fundadores do Club Ropubllcano de
S. Simão, onde a propaganda loniáru gran-
do Incremento.

Desde então, o dr. Enêaa Forraz desen-
volveu maia Intensamente a aua actlvl-
dado política, constituido-ao um dos mala
prestigiosos elementos daquello club.

Segundo oa acua conselhos, a Câmara
Municipal do S. Simão, na aua maioria re-
publlcana, pediu a revisão do artigo 4.o
da Constituição do lrnperlo, polo que foi
processado polo presldento da então pro-
vlncla do S. Paulo.

Logo depois do «ua formatura, retirou-
so para Londres, onde residiu 2 annos o
melo, regressando ao Brasil por oceasião
da revolta do 1893.

Republicano convicto e fervoroso ade-
pto dessas klúas, por ello ensinadas no
tempo da propaganda, alistou-se nas fl-
leiros dos voluntarloa paulistas, cujo ba-
talhão seguiu para as fronteiras, amea-
çadas do Invasão pelas forças de Gumer-
cindo Saraiva.

Terminada a revolta, o dr, Enéas Fer-
raz lnstallou-so neata capital, onde advo-
gou durante alguns mezes, sendo depois
nomeado curador geral de orphams, car-
go que desempenhou com grando brilho,

Deixando esso cargo, o dr. Enfias For-
raz partiu paru o Eatado do Paraná, onde,
om Coritibtt, esteve á testa do uma asso-
olação quo tinha por fim desenvolver a
Industria da seda, o em diversos núcleos
destinados a fomentar essa industria.

A convite do dr. Vicente Machado,
Hi.udoso chefe político paranaenao, foi o
di. Enéas Forraz nomeado promotor pu-
blieo do Corltiba.

Voltando a residir no Rio, foi delegado
da nona clrcumscrlpção, daquella capital,
nc governo Campos Salles.

A sua condueta como delegado foi tão
cerrecta, que os aeua amigos t admirado ¦
res lho offereceram um rico anel do ba-
oharol, o oa seus serviços agradaram não
s6 ao povo como o próprio governo quo
o nomeou primeiro delegado auxiliar do
chefe do policia do Rio, que era então
oecupado polo dr. Edmundo Munlz Bar
reto, actual procurador geral da Repu-
bllca.

Retirando-se do Rio, passou a residir
em Botueatú', ondo estaboleceu banca
do advogado.

Dossa localidade foi chamado a ocou-
par o logar do delegado da quinta cir-
cumcrípçtto desta capital, em cujo pos-
to ae conservou durante alguns annos,
prestando reaes aorviços A policia pau-
lista.

O dr. Enéas Ferraz pediu exoneração
desse cargo, aegulndo novamente para o
Rio de Janeiro, ondo o ar. Rodòlpho Ml-
randa, então ministro da Agrlculutra, o
nomeou seu offieial do gabinete.

A morto veiu colhel-o no desemponho
do cargo de chefo de uma das secçOea

e Salões
MUNICIPAL

"L'Emlgrfi", peça em 4 actoB,
do Paul BourgeU

Na festa artística de Lucien Guitry, rea-
llzada hontom neste theatro, tovo o grandeactor francez a dislingiill-o uma assiaton-
cia finíssima, tando de elogantes senhoras
como de polidos cavalheiro», Reprcaoritou-
ao a peça do Bourgot, "L'Emlgré".

Gultry, não ha negar, é um artista por-feito, assombroso, completo. Juntam-so na
sua pessoa, a um tempo o maravilhosa-
monte, a lmpoccabllldade da dicção, o
tom preciso doa geatoa, a delicadeza das
contracções physlonomlcaa, a polldez dus
modos, a docllldado das almaa piedosas e
a bravura doa corações lnfloxlvela, Guitry
paasa hoje em dia, com razão, pelo mais
completo Interpreto da moderna escola
franceza, E' essa a opinião franca do toda
a critica parisiense, opinião do quo parti-clpam tambem, muito justamente, 03 mala
notuveia oacrlptorea da actualldade, quo o
proferem a qualquer outro aclor, cortos
de quo o sou temperamento tudo vence o
us auas raras qualidades tudo auperam.
Bornsteln dá-lho a crear os seus horflea,
Capua tem nelle o «eu interproto favorito,
vê Bourget na sua figura altiva o soberba

protagonista preciso de auas peças pro-dllectas.
A peça do Bourget, "L'Emigré", hon-

tom representada, tevo nsslm um dosem-
penho que nos agradou em extremo, mui-
to embora não nos parecesse grande cou-
aa o trabalho do eseriptor de "L'E'tapo",
e "Le Tribun". Quando isso não fosso, se-
Ouitry valia, entretanto, toda a peça. E
Isso porquo aeu trabalho é, na verdade,
aurprehendonte, sublime, admirável!

Maa não anteclpemoa. Falemos prlmol-
ro do valor da peça representada c do seu
autor. Durante muitos annos, Paul Bour-
get foi unicamente romancista; o theatro
parecia nilo attrahll-o. Por certo, duran-
te dois annos, do 1880 a 1882, ellc fez cri-
tlca theatral no "Globo" e no "Parle-
mont"; maa as ldêas quo clle sustentava
revelavam o pouco amor quo nutria pelo
theatro, pelo menos pelo theatro daquello
tempo, quo, na aua opinião, não corres-
pondla sufflcientemento áa necessidades
artlatlcaa da época. Emquanto salientava
oa progressos da forma que o theatro ae
romano8ca, afflrrniiva que o theatro ae
havia ameaqulnhado multiplicando uo In-
finito aa combinações do um numero mui-
to reduzido de typos uma vez desoobertoa.
Exceptuudo Dumas, como um lnnovador
quo ninguém seguiu, todos os outros au-
torea não souberam, com essa forma re-
bolde, sinão ostalielecor obras de psycholo-
gla média, como o "Genro do sr. Polrlor",
ou sustentar thesea o escamotear sconas.

Exceptuadas obras-primas, como a "VI-
alta do Nupclaa" e o "Amigo daa mu-
lhercs", algumas peças deliciosas dc iro-
nia asslghadas pelos nomes de Mellhâe e
Halévy, algumas comédias superiores, co-
mo a "Parisiense" do Becque, a sua opi-
nião era de que daqui a clncoenta annos
seria pelos romances e volumes de versos
que ello o 03 demaia esorlptores contem-
poraneos compareceriam perante aqüel-
les que lhca tivessem de succeilor. iaio.
mala ou menos-, escrevia Bourget em

KS lí, e foi sein duvida eom receio de não
produzir uma obra-prima que elle por
tantos annos não escreveu para o theatro
uma obra original e deixou que outroa
transportassem para a scena, aliás sem
exito, dois do seus romances: "Menson-
gen" e "L'ne idylle trogique''. Afinal re-
solveu-se a eollaburar com II. Amlo no''Luxe des nutres" u eom A. Cury no "Un
divorce". "O Emigrado") hontem repre-
sentado, £oi a primeira peca do theatro
que ello assignou sosinho.

Mas, como os outras peças anteriores,
esaa ainda é tirada de um romance seu.

Como peça de theatro, poia, "L' l_mi-
grê" é uma serie de narrações, ás vezes
inúteis. Sõ tem uma scena realmente
commovente: a scena final entro o mar-
quoz do Clâvlers-Grandehamp e Lon-
drl, Ahi encontramos finalmente alguns
minutos do verdadeira emoção. Ahi é o
coração que fala. Não ha mais castas,
«íão ha mais aristocracia, não ha mais
direitos fetidaes: ha apenas um liom^m
que, 110 ullinio quartel da vida, vem a sa-
bor que o filho tão amado não é seu filho.
Slas para Landri o marque"* continua a
ser seu pae. "Sim, sou teu pae, respon-
de-lhe com razão o velho aristocrata.
Não ha apenas a paternidade do sangue.
Ha a do espirito, ha a da alma".

Na própria opinião do autor, afinal, o"Emigrado" é um retrato. O quo clle quiz
foi encarnar na. figura do marquéz•le Clavlers-Grandohamp o typo atávico
do aristocrata: uma espécie de dlplodo-
c» feudal, encontrado intacto, graças .1
hereditariedade, na França contenipoiu-
nea, e consclento daa Idéas que represen-
ta.

Um critico disse hem sobro Bourget co-
mo theatriata: as suas peças ae ròsentem
da primitiva feição do aua obra de ro-
rnanclsta, pois ora é uma annotação que
ao poderia taxar de ociosa ã face da
synthèse, que A o theatro; ora é um des-
liso para a seducção de se rovGr a sl meu-
mo na estruetura de uma phrase tra-
balliada; ora 6 o uecumulo excessivo de
detalhes quo preparam uma situação for-
te o empolgante.

Além do mais, o theatrista sempre deixa
transparecer o psychologo, o moralista e
o philosopho, mas do fôrma a empocer a
acção da peça.

Com franqueza, as nossas preferencias
não são por Bourget-theatrlsta, mas por
Bourget-romancista.

Encarregando-ae do marquez do Cia-
viers-Grandchamp, papel por elle crea-
do em. Paris, Gultry Intorprotou-o, do prl-
meiro ao ultimo ucto, de uma manolra
magistral. Todas as scenas foram por ei-
lo jogadas com a máxima habilidade.
Dealacar esta ou aquella eqüivale a dea-
tacar todas. Seu trabalho não lem fa-
lhas. E' todo clle, noa sous menores de-
talhes, o produeto do um estudo longo o
consclencloao e uma observação nítida
das cousas e doa homens. Na oceasião do
roubar a Landri a confissão de seus nmo-
roa por mme. Ollier foi extraordinário.
Como foram ãoloroaaa aa palavras quo
então pronunciou, forido, de surpresa,
com a declaração de Landri! Depois,
acalmou-se. Aconaolhou-o a tratar com
muls amabllidade Françoiso do Charlus,
uma adorável criatura que o amoyo cam
toda a sua alma, e passaram, como que
por encanto, as pesadas nuvens que lhe
toldaram por momentos a :ii. glnuc&o

O quo ha mais admirável om Gultry é
cxacliimente a sobriedade. Ello impres-
sionn, arrebata, commovc sem quo so te-
nha a sensação do que tudo aqulllo é pro-
dueto do estudo, tal a sua naturalidade.
Sóbrio do gostos, natural em todos os
seus movimentos, dizendo nitidamente,
Gultry tem, além disso, uma mascara ad-
miravel, que traduz immedlatamento to-
doa oa sentimentos da personagem que
elle encarna.

Emfim, o grande actor conquistou,
subjugou, empolgou o publico, o- este sc
desfoz em repetidas palmas o bravos ao
eeu belllsslmo trabalho.

Ao lado de Gultry trabalharam hon-
tem, razoavelmente, ns sras. Starclt,
Martner, Zorelli, e oa srs. Jpffrô, Scof-
fler, Brenillot, Numes e outros artistas.

Com o ospeetaoulo do hontem encer-
rou-se a bolla temporada dramática que
noa proporcionou a companhia franooza
dirigida polo eminente a°tor Lucion Gui-
try.

:.:HfitStiY}ip--' S. 1
Fntima Mlrls roaltea hoje mala *

poctaculo do transformlamo, em \
executará, um Interessante procom excollentes números, ontro '"Colomblna" ou "L'ultlma noite i
novalo", "Uma llcqão do transtorm"Eldorado". /

APC j
A bolla peça dramática "Ma(

em 4 actos, do Cresoonzio di Maic I
dou por completo A numerosa uasl
quo hontom accorrou a esto theat
prlnclpaos Interpretes conquistarar, )rosas palmas. • -

 Hojo, o ompolgiuite drama '
quadros, "II capo dollà eamor:
Eduardo Mlnlchlnl. 1

CASINO ANTARC, !
1

A excellente companhia Vltalo ditrear-so a 26 do corrente, sexta-felr 1xlma, nosto theatro, levando á sc.apreciada opereta "I Saitimbunchi
8 actos o 4 quadros.1 A assignatura para 15 recitadará a "troupo" Vltalo, encerra-ae
nhã, áa 17 horaa.

ÍRIS THEA, i
mmw^^mm^**^i^^mmmmm

Nesto procurado cinema oxhibe-se •
o film do grande suceesso, "Golgi )deslumbram, creação dramática, 1longoa aotos. |

 Amanhã, o film senaacioni.canhenho do Lord John", oin 4 aoto 1
ploa,

)
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MUTILADO! __ .. _

dcase importante departamento da adml-
nlstração federal.

O dr. Enéas Ferraz era casado com a
ara. d. Gertrudea Machado Ferraz, de
cujo consórcio deixa cinco filhos, e Irmão
do sr. coronel Octavio Ferraz.

A' exma. família enlutada upreaonta-
mos ua expressões de nosso pesar.

C__**2«-**x____r__:

INSTITUTO
HISTORII

¦-buli a presidência do sr. dr. AlfredToledo, reulizou-so hontem, na sédi iInstituto Histórico o Geographico d TPaulo, a lO.a reunião regimental. Occi
a cadeira de primeiro secretario o ar, [Affonso A. do Freitas, sendo convlt
para segundo aocretarlo, no Impedira ,do effectivo, o sr. dr. Pedro Rodrl '
de Almeida.

Achando-se presentes os sócios mo j
nhor Ezechius Galvão da Fontoura, sidor Luiz Plza, Alfredo do Toledo, Dor. \gos Jaguaribe, Affonso A. do Freitas; '
nesto Goulart Penteado, Pedro Ròdrií 1ile Almeida, João Baptista Relmãó.Edt
do Loschi, Gentil Moura, Américo Br
Ilense e vários visitantes, entro os quoa srs. Jayme Morse, coronel Santos
uiz, Benedicto Ribeiro, Antônio de Mo )e A. A. do Freitaa Junior, foi aberti .
aesaão o lida e approvada a acta da r .
nião anterior. '

No expediente foi lido um orflcio
commissão de festejos do primeiro cen
narlo da revolução ao 1817, na Paraliy
o uoeusadas as offortas do livros, revls
o jornaes. '.

Entro as ortertas, figuram o livro
.Silio Bbecanera .lunior, sobro o "Thea- I
na Bahia", "O Boletim do Instituto Gi •
lógico do México", "Oa Annaes do Sena £i
Paulista", dezoito números d'"0 Tlmbo.
pfferècldps por Irineu Pinto, vários ji \naes paraenses enviados pelo consocio i *>
ronel It. C. Alves da Cunha, o dez exei I
plares da "Bibllògraphia Andradina",
Remigio de Bellldo,

Na primeira parte da ordem do dia, '
sr. presldento recordou o centenário, o
corrido em 19 desto mez, do nusciinon '
ilo illustre brasileiro Teixeira de Freits
o, alludlndo aos muitos serviços que a p,tria lhe deve, convidou os consocios
prestar uma significativa homenagem i
respeito á memória do precloro juriacol i
.mito, levantando-se e dedlcando-lhe .
minutos do recolhimento espiritual,

Foi prestada a homenagem lèmbradi '
conservando-sa por instantes iodos ( .
presentes em attltudo reverenciai.

O sr. senador Luiz Plza, pedindo a po
lavra, fez varias o interessantes consldi
rações sobre a cidado de Porto Follz,
lembrou quo nella so devia erguer ui L
monumento, embora simples, commemc
ratlvo da partida dus bandeiras paulista
que devassaram os sertões.

O presidente nomeou uma commlsaã
para elaborar um projecto que compen
diasso as idéas euiittldas pelo oradoi »
com o additamenlo da indicação feiti 1
pelo consocio dr. Domingos Jaguaribe, 1 '
designou os srs. Benedicto Callxtc, Affon
so do Freitaa o Luiz Plza para comporon 1
a mesma.

Em vista das excusas apresentadas pele
dr. Plza, foi elle substituído na commls-
são pelo sr. Gentil do Moura.

O ar. presidente lembrou ainda que, poi
uma provisão rêgla, de 14 de março de'
181C, foi creada nesta cldado a segunda
escola de primeiras letras, e que aoa 22 i
de agosto desso mesmo anno foi provido ,
em a nova cadeira o padre Joaquim Go-
mes Monteiro, de modo que hojo se paíli
aa o primeiro centenário da segunda es-,
oola de primeiras letraa creada nesta ca-<
pitai, o esto facto cilo o recordava para
firmar um doa marcoa do grande deaen-»
volvimento quo posteriormente veiu a ter l
a inatrucçáo publica nesta capital. '

Passando-se á segunda parto da ordem
do dia, levo a palavra o orador inscrlpto,
sr, dr. Eduardo Loschi, quo desenvolveu,
com grande erudição e critério, o themaj
"A Itália no tempo e no espaço", sendo'!
ouvido com grando interesso pelo audlto- \
rio o enthuslasticamento applaudido, T

O societário Lellis Vieira requereu aua i
inscripção para, em oceasião opportuna, ,
falar sobre "O catholicismo na historia 1
do S. Paulo". ',

Não havendo mais nada a tratar, o sr. ;
presidente, congratulundo-ae com o ora- [.
dor que occupou a tribuna das conferen-^
cias por seu Interessante estudo, declara |
que continuavam lnscriptos para a proxi- 1
ma aesaão os drs. Rodrigues de Almeida, '¦ f
Affonso de Freitaa o J. B. Reimão. !

Em seguida, encerrou os trabalhos o
designou o dia 5 de setembro para a pro-
xima aeasão.

-"*"**"l_>***-

Os imi «a Bélgica
UMA CONFERÊNCIA NO CAS.I-

NO ANTARCTICA

O sr. J. F. Fonson, illustre intel-
lectual bclg'i., muito conhecido c
apreciado como literato, orador et,
dramaturgo, realizará hoje, no Casi-j^
110 Antarctica, a sua annuiiciada cou-;
ferencia, discorrendo sobre o sug- \
gestivo thema: "O que vi quando 03
allemães entrai am em Bruxellas".

Dada a reputação do eseriptor c
dado o suceesso que as suas confe-,
rendas obtiveram no Rio de Janeiro,'
c dc crer que todo o S. Paulo culto'
aproveite a opportunidade que 3e|
lhe depara para ouvir a palavra eii-j
tliusiastica de um intelleetual nota-,
vel, que assistiu transido de deses-j
pero á invasão da sua pátria.

A nossa capital, que tantas provas!
já tem dado de sympathia e de com-!
niiseraçãÒ pelo martyrio da Bélgica,!
não deixará por certo de mais uma1
vez patentear os seus nobres senti-'
mentos, indo ouvir mr. Jean Fran-]
çois Fonson ha sua commovente'
narrativa da entrada das tropas ini-
migas em Bruxellas.

Mr. Jean Fonson realizará aqui,
apenas uma conferência
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[YDROPLANOS

DA ARMADA
3, 21 (A) — Um dos hydropla-
Ctirtiss", da marinha nacional,
amente chegados dos listados
ds, realizou hoje, ás 17 horas,
nagnifico raid sobre a _ bahia
abara, que cortou em diffcren-
;ntidos.
se apparelho voltou depois ao
ar, sem o menor incidente,
sr. almirante Alexandrino dc
car, ministro da Marinha, assis-
1 passagem do hydroplano, de
das janellas do Ministério.

LIGA PRO'-rROPRÍETíUllOS
O, 21 (A) — Na sede da Associação
mpregados 110 Còmmercio iiistalltfü-

>jo a Liga Prí>-Proprletarlos.
j 16 horas, sob a presidência do fr.
dia de Sa, secretariado pelos srs. João
o Caminha, marechal Pires Ferreira,
Paulo de Santiago, o com a presença
rando numero de proprietários, foi

La a Bessão.
sr. llcredla declarou iniciados os tra-
os, mandando proceder â, leitura da

da sessfio anterior, que fol appro-

»i seguida s. s. declarou que a dire-
a provisória, desobriganflo-re do cn-
o que lho fora commettldo, vem apre-
ir a assemblea o projecto de estatutos,
lual o orador sente a necessidade dc
em destaque alguns dos seus artigos
dizem altamente com os Interesses

aes.
orador enumera então esses artigos,

são a baso da Liga dos .Proprietários.
V CAMPANHA TIO CONTESTADO
IO, 21 (A) — O presidente dó Trlbu-
de Contas, dr. Dldimo da Veiga, dan-
Informações A Cnmara sobre as dos-
is militares no Contestado, informa-
1 essas requeridas pelo sr. Maurício
Lacerda, declarou haverem sido para
elles fins abertos dois créditos do
00 contos cada um, sendo o l.o por
reto de 2.1 dc setembro de 1914 e o
de 28 do abri! de 1915.

'or conta desses créditos, o Tribunal
Contas registou despesas totnes no va-

de 2.fl9D. 8*19-5000, tendo sido Impu-
.das despesas no valor de 7:707$.

NOVOS IMPOSTOS — ATTITUDK
PA RANÇADA RAHIANA

--.10, 21 (A) —- O dr. 3. 3. Seabra,
io!s de trocar ldéas com ob membros
bancada bnhinna quo obedecem A sua

cntaçiío politica, resolveu apoiar o im-
Uo sobro os alugueis alvitrado pelo
pulado Vicente Plragibe, bem como o
alimento dos impostos cobrados sobre
venclnfntos do funcclonalismo pu-

co.
Ficou ainda resolvido que os membros
bancada bahlana combaterão o lmpos-'
de 10 0|0 solire os fretes, imposto essr*

e será combatido pelas bancadas dc
Paulo e dc Minas.
OS FINANCISTAS AMERI-

CANOS
RIO, 21 (A) — Em trem especial

1 Central do Brasil, segue amanhã
ira Miguel Burnier, ás 7 horas c
5 minutos, a delegação americana
e coinmerciantcs c financistas que
qui se acha.

o novo código civrr»
f RIO, 21—0 dr. Paulo de Lacerda

»'?.«5pondeu A carta do sr. Carlos Maxim!-
/ ano sobre a regulamentação do Código

ilvll.
O ministro do Interior darii conta do

teu conteúdo aos collaboradorcs do Ma
tunl do Código, na reunião quo se reali-
ara. no dia 30 do corrente.

ALFÂNDEGA
RIO, 21 (A) — A Alfândega des-

:a capital rendeu hoje 291 :^9$66ó,
;endo em ouro T_o:oi3$47&

POLÍTICA FLUMINFJÍSE
RIO, 21 ÍA) — Esteve reunida toda a

representação fluminense na Camnra
Federal, quo obedeço A orientação polltl-
ca do dr. Nilo Peçanha.

O sr. Raul Veiga declarou quo, jâ so
achando de novo presente o sr. Raul Fer-
nandes, lhe passou o bastão de "Ieader",
que lhe fora confiado interinamente.

Foram em seguida votadas duas mo-
çOes: uma de congratulnçfles com o sr.
Raul Fernandes pelo seu regresso fi. pa-
tria. e outra com o sr. Raul Veiga, pelo
modo por que se conduziu na leaderança
da bancada durante a ausência do sr.
Raul Fernandes.

Essas moções foram approvadas una-
nimemente,

CAFÉ'
RIO, 21 (A) -— Entradas hoje.

I2.8_i saccas.
Entradas desde 1.0" do corrente,

151.973 saccas.
Entradas desde i.o dc julho

303.907 saccas.
Embarcadas hoje, 6.271 saccas.
Embarcadas desde 1,0 do correu-

te, 112.540 saccas.
Embarcadas desde 1.0 de julho,

253*371 saccas.
Vendas do dia, 4.000 saccas.
Stock, 234.052 saccas.
O mercado manteve-se estável, aos

preços de 9$3_0 e 9$4oo.
LETRAS DO THESOURO

RIO, 21 (A) — As letras do The*
«ouro soffrcram hoje na praça o des-
conto de 9 e 1I2 oio.

ASSUCAR
RIO, 21 (A) — O mercado dc as-

sücar esteve calmo, regulando os
seguintes preços, por leilo, para os
vendedores: crystacs brancos, dc 570• a 620 réis, e demorara, de 480 a 540réis.

Entraram 1.416 saccas; sahiram
3.025 e existem em stock, 112.885.

ALGODÃO
RIO, 21 (A) — O mercado de a!-

gorlão funecionou com os seguinte»
preços por 10 kilos: sertão, de 29,$ a
3i$._e primeira sorte, de 28$ a 30$.Não houve entradas; sahiram 301fardos e existem em stock 9.443.'

A DELEGAÇÃO AMERICANA
RIO, 21 — A delegação americana que

to acha om visita ao Brasil desceu hoje
de manhã dc Pctropolis, para onde subira
110 sabbado.

O sr. Luiz Uray offerece hoje, no salão
lo Jockey Club, um banquete a delega-
[fio norte-americana, que seguirá amanhã
liara Bollo Horizonte.

WVRO 1)E CHRONICAS
RIO, .1 — O sr. Theotonio Filho vai

puhlicar brevemente em livro as chroni-'tu 
que escreveu em Paris e que foram

fc._l_NAMO
RIO, 21 (A) — A sessão do Senado foi

presidida polo sr. Urbano dos Santos.
O expediente lido constou de proposl-

çilcs da Cnmara e dc pareceres da Com-
missão dc Justiça, alC-m dc uni requori-
monto do sr. Mendes do Almeida, pediu-
do lhformacBis minuciosas no governo so-
bro as despesas folias com ns nossas ultl-
mas embaixadas a palzes extraugeiros.

O sr. Alfrodo Ellis communlcou il mosa
que n. çommissão nomeada para represon-
tar o Senado no desombarquo do sr. con-
selhèlro Rodrigues Alves havia cumprido
o seu dover.

O sr. João Luir. Alves, falando sobro o
requerimento de Informações do sr. Men-
des do Almolda,,podlu permissão 00 seu
collega para extrnnhar aquelie gesto do
s. exc.

E' sabido, diz o orador, que o sr. Fer-
nando Mendes 6. presidente da Commis-
são do Diplomacia o Tratados do Senado,
por onde devem ter transitados 03 papeis
e outros documentos referentes a estas
embaixadas,

Entrei anto, a extranheza do s. oxc.
nfio vnl no ponto de ser contra o reque-
rimento; ao contrario, votaríl por elle, pe-
«lindo que o mesmo faca ao Senado, que
assim offerocora ao governo ensejo para
prestar a osso respeito Informações segu-
ras e completas.

Falou om seguida o sr. Mendes de Al-
melda para Justificar o sou requerimento,
que, posto a votos, fol approvado.

O sr, João Luiz Alves voltou novamen-
te A tribuna, para responder oos ataques
ultimamente feitos no governo polo sr.
Mondes do Almolda.

fí. exc. elogia largamente o sr. Wen-
ceslau Braz, mostrando que o seu gover-
110 tom sido honesto e proveitoso para o
paiz.

Estando terminada a hora do expedien-
le, s. exc. pediu para continuar com a
palavra na sessão de amanhã, o quo lhe
foi concedido.

Como da ordem do dia ní. constassem
trabalhos das commissões, a sessão fol le-
vantada.

CAMBIO
RIO, 21 (A) — A taxa cambial foi

de 12 e 1)2, sendo as libras vendidas
a 19ÍÍ900.

O SR. CARLOS MAX1MILIANO
RIO, 21 (A) — O sr. ministro do lnte-

rlor, victlma ante-hontem de um accl-
dente de automóvel, ainda não poude
comparecer hojo, por este motivo, em sou
gabinete.

Com s. oxc. em sua residência, ondo
o dr. Carlos Mnxlmllinno tem sido muito
visitado c recebido grande numero de te-
Icgrammas, despachou o expediente do
dia o coronel Motla, seu secretario,

CONSELHEIRO RODRIGUES
ALVES

RIO, 21 (A) — Esteve hoje no
palácio do Cattete, onde foi recebido
cm audiência especial pelo sr. Wen-
ceslau Braz, o sr. conselheiro Rodri-
gues Alves, ex-presidente desse Es-
tado.

S. exc. agradeceu ao sr. presiden-
te da Republica o ter s. exc. feito re-
presentar-se em seu desembarque.

O AUGMENTO DA QUOTA OURO
RIO, 21 — Entrevistado por um jorna-

lista, o sr. Jansen Müllor manifestou-se
contrario ao augmento da quota ouro das
taxas alfandegárias, dizendo quo julga
ser essa medida de effeitos contra-produ-
contes.

DEPUTADO OOTACILIO CÂMARA'
RIO, 21 — Prepara-so festiva recepção

ao deputado Octacllio Cornara, que deve
chegar quarta-feira a esta capital.

O-QUATK1ENNIO HERMES
RIO, 21 — A "Republica" insere hoje

uma nota, prometi endo iniciar amanhã
a historia do governo Hermes.

O jornal diz que mostrará a quem cabo
as responsabilidades do quatrlennio pas-
sado.
O CHACK DAS AGENCIA POSTAES

RIO, 21 — Prosegue o inquérito sohrc
o crack das agencias do Correio.

O expediente da contadoria tem sido
piorogadn diariamente.

Na a; nela da rua Conde de Bomflm,
foi notada differença de dezesoto contos.

O agente nega que tenha desviado di-
nheiro, affirmando que certamente ha en-
gano nos cálculos da çommissão de in-
querito.

O caso esta sendo apurado.
A ENTREVISTA DO

SU. FIGUEIREDO ROCHA
RIO, 21 — Em virtude das idías cx-

pendidas pelo sr. Figueiredo Rocha na
entrevista que concedeu ao "Imparcial",
fol pedida a sua substituição por outro
candidato na chapa do partido.

Os políticos enviaram ao sr. Alcindo
(liianabara uma lista contendo os nomos
dos srs. Joaquim Ignacio, Serzcdello Cor-
r«3a, João Neiva o Nuno de Andrade, pa-
ra que escolha o substituto do sr. Fl-
gueira Rocha.
A COMPRA DE LOCOMOTIVAS PARA

A CENTRAL
RIO, 21 — O dr. Arrojado Lisboa, em

uma entrevista que concedeu a um ves-
pcrüno, explica a compra das locomoli-
vas para a Central do Brasil, mostrando
que essa operação não constituo unia nc-
gociata como se tem affinnado.

A compra fol feita dlrcctamontc nos
Estados Unidos polo engenheiro Silva
Freire, sem Interferência do pessoa al-
guma.

O director da Central disse que den
preferencia A fabrica americana pela su-
pcriorldado do typo das suas locomotivas•'Baldwin".

Como prova do que affirma, o sr. Ar-
rojado Lisboa mostrou ao jornalista que
o procurou a correspondência telegraplil-
ca trocada entre a direcçao da estrada o
a firma americana.
1'ARA S. PAULO — EMBARQUE DO

SR. DR. ELOY CHAVES
IUO, 21 (A) — Pelo nocturno de hoje,

seguiram para essa capital os srs. P. Ca-
bra! da Silva, coronel Jullano Martins,
Domingos Soares, JosO Soares, Carlos
Cruz, José Teixeira de Carvalho Júnior,
S. Rocha, Domòtrlo dc Toledo Lima.

No nocturno do luxo seguiram os srs,
commendador Julio Miguel de Freitas,
JosC* de Queiroz Aranha, c familia, Hum-
berto 1*'. Ribeiro, Arthur Lauro, F. Lou-
renço Ferreira o Rosário F. da Silva.

No mesmo trom seguiu o dr. Eloy Cha-
ves, secretario da Justiça c da Seguran-
ça Publica desse Estado.

S. oxc. chegou fi. estação, cm compa-
nhla do senador Lacerda Franco c dos
deputados Rodrigues Alves Filho, Valols
dc Castro e Alberto Sarmento.

Ahl o esperavam muitas pessoas do
mundo official o politico, entre as quaeso tenente Pedro Cavalcanti, representan-
do o sr. presidente da Republica, dr. Syl-
vio Rornero, representando o sr. ministro
ilo Exterior, senador Alfredo Ellis, depu-
tados Celso Bayma, Álvaro de Carvalho,
Ferreira Braga e Cincinato Braga, Paulo
Barreto, dr, Olavo Egydio Júnior, Arthui
Lopes, dr. Bolizario de Sou.-ia, dr. Fran-
cisco Valladares, dr. Julio Barbosa, re-
prcsenlando o senador Antônio Azeredo,
dr. Carvalho de Brito, dr. Estacio Coim-
bra, Antônio de São Clemente e Eduardo

,_adas a publicidade na "Gazeta de Noti-lda Fonseca Hermes, representando o dr
.cias". Fonseca Hermes.

ÇiAm-j
A SITUAÇÃO FINANCEIRA — D1SCUR-

SO DO SR. CARLOS PEIXOTO
RIO, 21 (A) — A sessão da Cnmara fol

presidido pelo sr. Vespiiclo do Abrou c
secretariada pelos srs. Costa Ribeiro o Ju-
venal Lamartlne.

Depola dc approvada a nota, fol dada a
palavra r.o sr. Pires de Carvalho, quo pro-
nunclou um longo discurso sobro a Com-
panhia Concessionária do Porto da Ba-
hla.

Em sognida fol approvado um roque-
rlmcnlo do IhformaçGeB sobre ássumpto.
apresentado por s. exe.

Defendendo o dr. Azevedo Sodrí, pre-'feito municipal, das ultimas concessõos
por ollo feitas ft, Light and Power, falou
o sr. Nicanor Nascimento, dizendo que o
prefeito, agindo como agiu, não fez mala
do que obedecer aos parecores dos func-
cionarlos respectivos, o principal dollos o
dr. Miranda Vnlverde, cuja autoridade
moral e jurídica 6 indiscutível.

O sr. Costa Rego enviou ft mesa o se-
gulnte requerimento:

"Requeiro ao Ministério do Extorlor,
por Intermédio ila mesa, cs seguintes in-
formações: a) quaes as Instrucções dlrl-
gldas nos addklos eommerciaes no exlran-
gciro, cm virtude ,da ultima circular aos
cônsules; b) quaes os relatórios daquelles
funcclonarios, atX- hojo remettldos ft Se-
creturla do Exterior."

Passando-so fi. ordem do dia, foi ella to-
da approvada atí* ao projoi-tn sobro os
estabelecimentos balneários, cuja votação
ficou adiada.

As demais proposições fspram approva-
das, cnlre as quaes figurava a quo deter-
mina que as sociedades do seguros por
mutualidado não possam gastar mais dc
metade da sua renda arrecadada.

Entrando em discussão o projecto rta
lei orçamentaria, falou em primeiro logar
o sr. Evarlsto do Amaral.

Em seguida occupou a tribuna o sr.
Carlos Peixoto.

O discurso dc s. exc. foi ouvido com
Ioda attenção, poi- quasi todos os doputa-
dos presentes, quo, ao subir o orador ft
tribuna, se reuniram ao seu redor.

O sr. Carlos Peixoto, depois de tor pa-
lavras de agradecimentos ft gentileza dou
seus eollogas, quo davam mostras de tan-
Io interesse pelas quostSes orçamentarias,
diz quo se acha collocado 0111 situação ex-
cellente, por sor absolutamente livre do
quaisquer compromissos partidários, es-
tar desligado dos grupos politicos o llber-
to de uma série de considerações quo
prendem cm gorai razoavelmente a quan-
tos procuram fazer carreira política,

O orador estft. om posição semelhante
iiquclla de Chamherlaln, o notável unlo-
nlstu, que funecionava Junto do flecreta-
rio do Thesouro da Inglaterra, procuran-
do estudar as medidas mala adequadas ft
guerra 011 ronca, para collaborar na pro-
paração dos meios necessários.

Um certo ponto, porém, não mereceu
a approvação dc Chnmbcrlain, o qual,
vendo quo seu partido teria de prestigiar
o secretario do Thesouro, oxpoz íl Cama-
ra o occorritlo, declarando que não dfr.-t
sou consentimento ft. medida om questão,
embora soubesse quo o partido unlonlstn
estava disposto a approvar a deliberação.

Disse então o nolnvel político: — "Cho-
gou o momento do mo retirar dosto go-
verno, do qual nunca fiz parto."

Assim o orador: fala com sinceridade c
Imparcialidade, devido fi. ausoncla de la-
ços que o una ft. politica.

Continuando, s. exc. diz que não se cs-
quocorft de relembrar o quo sabem todos
quantos se preoccupnm com questões de
orçamento que, tão ligeiro se fala em lm-
postos, surge, logo argumentos e autor!-
dades na mfttcria.

Por isso, vem a propósito lembrar o
nome do economista que é conhecido dos
homens habituados ao estudo dos cousaa
financeiras, o a designação do "odioso"
é sempre escolhida pnra. qualquer lmpos-
to, juntando-se ainda por cima a expres-
são "acareia li ruína do palz".

O chanccller que assim se exprimiu
nccrescontnva nfio ignorar quo todos os
Impostos fossem odiosos, sendo, porém,forçoso cerrar os ouvidos a taes reclama-
ções.

Prosegue s. oxc: — "Infelizmente,
trata-se de cousas graves, sr. presidente,
e de verdades severas.

As affirmações do relator da Receita
estão baseadas em thosos, cuja defesa,
feita por escrlpto, não fol até hojo con-
tostada.

Dosde do 1914, quando Unhamos quefazer face no "funding", ou melhor, paradeixar a expressão ingleza, quando entra-
mos na segunda moratória, desdo 1914.
repito, a politica do Brasil não podiaoriontar-se slnão no senBdo de pagar cm
1917, os Juros, visto que as amortizações
deveriam ser suspensas, dos nossos com-
promlssos.

Todavia, nôs, Isto C, nõs o Congresso,
viemos evitando a chegada deste inomen-
to decisivo e, quando elle se approxlmou,
entramos a ouvir vozes dos interesses, das
classes, do amor próprio, do orgulho, e
de tantos outros sentimentos, de cuja su-
periorldade ou subalternldade o orador
não cogita, uma voz que taes vozes não
constltuom, de modo algum, a voz do in-
teresso collectlvo do paiz.

A este propósito, o orador não pode
esquecer o quanto errava o seu saudoso
amigo Affonso Arinos, quando affirmava
que a somma desses interesses rcglonacs
era resultante das ambições de campa-
nnrio.

Apartoado pelo sr. Flavio da Silveira,
que declarou nem sempre se verificar a
exactldío daquella nfflvmatlva, o orador
respondeu que o ássumpto não compor-
tava ldéas vagas, nem asseveraçües ca-
thedratlcas.

Os cabotinos que explorem as opiniões
de taes classes; o orador não, porquanto
chega a dizer quo desejaria até falar sen
tado, como na Argentina, afim do evitar
as tentações da rhetorica e da emphnse
vazia, porque é chegado o momento ln
evitavel de uma solução.

Ouviram-so vozes de partlculiirlstas, o
não fundamentos e conclusões, quo pároco
ntto foram lidos, porquanto naturalmente
lfi, fora devem Interessar-se pólos orça-
mentos.

E' por Isso quo s. exc. sento neees-
sldadc do rever suas conclusões, prosas
todas por um nexo lógico.

Cita então a nossa necessidade indócil-
navel de regularizar a situação com os
credores extraugeiros c sous collatCraês,
os contractantes extraugeiros.

O orador repete essa phrasc quatro ve*
zes o prosegue, dizendo quo não sô a ge-
ração actual não podo fugir e renegar aa
responsabilidades que lho cabem, ao me-
nos eomo testemunha do quanto suppor-
íamos, como tambom não pode rejeitar
sobro as por vindouras os gravames oi-i-
giuados dos nossos erros.

Não nos cumpro apenas agir segundo
o Interesso moral para cumprir a pala-
vra empenhada; o orador sustenta quo
os damnos materiaes resultantes do Cacto
de não honrarmos nossos compromissos
serão maiores que as conseqüências dos
encargos actuaes.

Refere-se s. exc. em seguida, no perio-
do de MIO, quando o Brasil, em verda-
dólros paróxismos, pretendendo negocia*:
um novo empréstimo, softrerá as inalo-
rc: humilhações dos negociadores.

Sl autos de estalar u guerru o grupo
hoje enlaçado no cnmpo do batalha se
estreitava na apresentação dc proposl.-i"ox própria riuctqrlíatc", nos tirara o dl-
veito do disciitil-u. quo não faríi agora,
que, a propósito do compras de morcado-
rias, dignamente rcpollldns pelo. paiz. não
se esquece de fazer lembretes ao nosso
debito?

O orador fala como patriota; pois estft
convencido de que, numa futura propôs-'.1 feita por nossa Iniciativa, teremos de
sahir com a dignidade arranhada,

Fol em consideração a tão tristes rea-
liõades, que levou a çommissão do orça-
mento da receita a cuidar do futuro, a;'-
firmando desde logo que o orçamento Se.
1917 não podia deixar de ser preporato-rir* do de 1918 e seguintes.

Fala então s. exc. da receita ouro, al-
filmando que, si 110 orçamento A: 1937
o ouro que existe (¦ bastante paia as nos-
sas necessidades, é porque ainda conta-
mos com recursos que 11A0 constituem re-
ccita propriamente dilu.

Retomado que seja u serviço da divida,
•serviço aliás impreterlvcl, teremos nc-
cessidade dc 75 mil contos, ouro,

Temos assim absoluta necessidade dc*
regularizar a nossa situação.

.Sl esta se apresenta com' um déficit
ouro, tomos fatalmente dd procurar au-
gmentar u rocclta ouro pura utlender a
despesa ouro.

81 assim é, tomos quo procurar ond.i
buícar ronda ouro, uma vèz que, sensata
t razoalmente, não poderemos Ir procu-
vfil-a nos aotos da nossa vida Interna c
«Maria; om fim, não a podemos Ir solic.i-
lar do papol moeda Importado.

Devemos, pois, forçosamente Ir bus-
cal-a nos actos do commorcio exterior,
quo se divide cm importação c exporta-
Cito.

Ora, assim sendo, teriamos que appel-
lar ou para a tributação da lmporlaçãc
nô, ou para a exportação sú, ou para a
Importação e a exportação simultânea-
monte.

A tributação da exportação foi logo
posta do parto, porque a Câmara não a
admitte, porque somos um palz agrário.

O sr. Barbosa Lima: Apoiado.
O orador: — Dalri, dosse faeto, decor-

ro Imperiosamente a elevação da quota,
ouro dos direitos aduaneiros, a super-
tributação dos direitos aduaneiros do lm-
portação.

S, exc. pensa que se devera gravar
uialormente a exportação, uma vez queella se acha actualmente altamente fa-
voroclda, pois quo, ao mesmo tempo que
ns taxas do tributação persistem, au-
gmentaram os preços dos productos.

A verdado 6 quo precisamos do ouro.
Como oblol-o, slnão gravando a In-

portação, uma vez quo a exportação os-
tava fora das cogitações da Cai .ara, sob
esse ponto de vlsla?

Allega-se freqüentemente que o gover-
no do marechal Hermes é um dos gran-
dos responsáveis pela situação netual.

O orador declara que, sl o marechal
Hermes foz um mau governo, merece,
entretanto, o seu respeito, o respeito quoso deve a quantos jft foram o não são
mais governos.

Nn questão tributa riu, todo o mundo
age obrigado, pelo que deve ft Câmara,
A nação.

Sl a Commissfio pude a elevação da
quota ouro para 05 o|o, é porque ncha
ser absolutamente Imprescindível quo as-
sim se faça, para nttonder fis nossas ne-
cossldados.

O sr. Bento de Miranda Interpolla o
orador, perguntando porquo não so pagacom papel, quando não so pOde pagarcom ouro.

S. exc. replica, pedindo licença paranão responder a essa Interrogação.
O orador é fundamentalmente contra

o regimen do papel muoda de curso for-
çado e, assim, contrario ao seu collega
paraense.

Não podem, pois, conversar'nesse son-
tido, porque falam a respeito línguas dif-
ferentes.

Depois de uma digressão sobre os va-
les-ouro do Banco do Brasil, o orador diz
que, apesar do augmento da quota, ouro
dos direitos de importação para 05 o|o,
lm ainda uma falta dn 12 mil contos, pa-
pol, para attender ao equilíbrio orça-
mentario.

Para Isso, haveria dois caminhos a se-
suir: ou reduzir 12 mil contos na despe-
sa, ou ir buscar essa quantia com a trl-
butação de actos da nossa vida Interna.

A osto propósito, citando uma phrascilo sr. Ruy. Barbosa, s. exc. recorda que
ba multo tempo tomou a iniciativa de
clamar pela reducção das despesas; —
propoz pessoalmente, em 1914, essas eco-
nomias, o estudou, com o deputado An-
tonlo Carlos c o ex-sonador Sã. Freire, os
meios de reduzir os encargos da adml-
nlstração.

Deve, porém, affimar quo o Congresso
Jft, conseguiu reduzir 270 mil contos na
despesa, o quo não 6 cousa do pouca
monta.

Deve, todavia, accentuar, que fol o
Congresso que fez essa? rcducçOes e n.lo
o sr. presidente da - Ropubllca, como
aprouve ao sr. Bento .de -Miranda affir-
mar.

Entre nós, 6 hahlto attrlbuir o que e
louvável ao governo executivo o o quo è
mau ao govorno legislativo...

Prosegulndo nas suas considerações, o
orador diz que, quando tomou a Iniciativa
do nuggcrir reducção nas despesas, ha deis
annos, a opinião publica revoltou-se con-
Ira as economias reclamadas.

O orador recorda as referencias Injus-
Ias o odiosas de quo foram vlctimas, por
parto da Imprensa, nossa oceasião, os quo
pediam reducção de dosposn, pola dlspen-
sa do funcclonalismo o do outros meios
adequados.

O sr. Cicinato Braga fol principalmente
nlve dessas referencias.

O corte o a reducção do despezn con-
stituem o melhor processo de fazer a ad-
minlstração, quo, deve ser profoi-ldo fi, trl-
butação, devendo os cortes sor feitos ln-
tclllgenteniente, mas pratica e effectiva-
monte, pois, entro realizal-os, agita-os
ou propol-os apenas, ha um mundo do
differença.

Pois, npezar desto critério ser reconhe-
cido pela Çommissão de Finanças como
o que devera ser seguido, o "déficit" de
12 mil contos continuou firme, sem dimi-
nulção.

Em discurso pronunciado este anno,
disse o orador que faltavam estrictamente
10 mil contos para o pagamento doa juros
dos nossos compromissos do "funding",
mas restricta e estrictamonte para Isso, a
differença. entre osta somma e o déficit
orçamentário é evidente,

Como, porém, o orçamento rto 1917 é
preparatório dos que se seguiram, quando
devemos retomar n satisfaeção do.i nossos
compromissos externos, temos, para roa-
llzar econômica agora, muito tempo.

Mas as economias 
"não 

so fazem com
phrasos vasias: as economias realizáveis
pelas commissões parlamentares tém um
certo limite.

A própria administração 6 que deve
cuidai* delia.

Administrai* quer dizer economizar In-
telllgontemente, e nem para outra cousa
existe a administração.

Emquanto não nos convencermos rte
que ha situações em quo as funeções não
são propriedades das pessoas, mas são
ophemoras o que o serviço 6 permanente,
na phraso de João Pinheiro, não podemos
realizar essa. autonomia, Imprescindível,
fi nossa situação actual.

Si o "déficit" orçamentário e de 47 mil
contos, tomos dois caminhos a seguir para
attendel-o: ou o regimen dc economias,
ou taxas internas, ou ambos a um tempo.

A Câmara não propoz economia; todas
foram folias pela Commissíio dc Flnan-
ças.

A cada deputado cumpre propõl-as con-
erotamente.

O sr. Barbosa Lima observa as ocono-
mias feitas pela Çommissão e a reducção
dns economias ("o governo.

O sr. Maurício do Lacerda, aparteis,
dizendo quo a Iniciativa, dos deputados,
som o "pincel" dos ministros e da mesa,
4 infruetifera.

O orador affjrma que, depois rte redu-
zir ii despesa, como não bastasse a roduc-
ção fettn para o equilíbrio orçamentário, n
çommissão teve de appcllar para a trlbu-
tação.

Tributou a Importação, a exportação, a
producção fabril, a produeçBo agrícola.

A çommissão procurou attinglr a maior
massa rte. matéria tributável, lembrando-
se, então, da taxa do transporte generali-
zii.la, porque tributar apenas 6, 10 ou 50
goneros seria odioso e encareceria extra-
ordinariamente o seu preço, pois seria re-
tirar o necessnrio dc 600 ou dc mil, em
vez de retlrul-o dc 600 mil ou de 2 ml-
lliões.

E' necessário frizar que a çommissão
não teve a iniciativa da taxação: acccltou-
a por exclusão, pois todos os demais al-
vltres, um a um, foram recusados.

Passa s. exc. a responder aos que crlti-
caram os trabalhos da çommissão, dizendo
que não uppareceu um trabalho sério dc
annlyse 0. de critica construetiva, mas ape-
nas um palavreado oco e de plirases va-
zlus.

O orador classifica em quatro grupos
as contradictas que appareccram ao traba-
Ilu» du çommissão, afim do discutir ldéas
e esquecer pessoas.

Preliminarmente, s. exc. devo accentuar
que ha uma radical differença entre aa
opiniões.

A primeira classe dus contradictas <5 for-

tríada pelos que acham os impostos Incon-
vcnloiites o odiosos.

O orador o a commissfio lambem assim
pousam, c não ba quom não saiba quo o
são todas aB tributações.

A segunda categoria compSe-so dos que
oomprehendcm a necessidade do equIH-
brio orçamentário, mas falam «lo recurso
papel, quando temos necessidade do ro-
mossas om ouro.

Entretanto, não nos £ possível regressar
ao tempo om quo os orçamentos continua-
ram para difforcnças de cambio e quo
este chegou a 5 pontos,

A terceira classe t formada dos qui
advogam só o corto dos despesas papol.

Entretanto, este corte não produz ro-
celta ouro.

Finalmente, a quarta classo £ formada
dos Insensatos, dos covardes e dos inibe-
eis, quo pretendem a celebração do um
eutro "funding".

O orador analysa a terceira destas tur-
mas, com demorada argumentação, dl-
zcndo que o voto do sr. Cincinato Braga
£ o expoente máximo «los que a elle per-
tcncein.

O sr. Cincinato Braga fala om reilue-
ções, man não as concretizou,

Como reduzir fi mil contos no material?
Ondo? Jft não se reduziu abi mais de
250?

Como reduzir 35 mil contos no pos-
soai? Ondo? O funcclonalismo activo e
lnactlvo não tem direitos assegurados pe-
Ias lois o pelos trllninaos? Então, os
funcclonarios com concurso o com mais
do 10 annos do serviços, podem ser dls-
pensados?

O sr. Barbosa Lima manlfosta-se de
accOrdo com o orador, elucidando suas
interrogações.

O sr. Carlos Peixoto prosegue, falando
sobre o voto do deputado paulista, ren-
dendo as melhores homenagens ao talou-
to, fi. cultura e A operosidade desse par-
lamentar.

Dopois de abordar mais algumas consl-
derações em torno do pessoal lnactlvo,
s. oxo. trata da E. F. Central, fazendo um
confronto ontro as tarifas dessa listrada
o as da Companhia Paulista.

Toma por exemplo o café, mostrando
a differença notável 1. 1 ¦ vai entro a ta-
xa kllometrlca de uma e do outra dessas
vias férreas.

Ao passo que a Central começa por 100
kllometros, ft. razão de 100 réis, a Pau-
lista inicia «ua tabeliã com 2,". kilòme-
tros, ao preço do 195 réis.

O sr. Barbosa Lima pergunta: — Mas
o que protege a tarifa? Não £ certamen-
to o amaldiçoado funcclonalismo publi-
co, aqui trato de maneira tão pejorati-
vai

O orador prosegue, dizendo que, si fos-
sem elevadas as tarifas da E. F. Cen-
trai, ninguém poderia negar quo a re-
celta subiria do 70 a 80 mil contos.

O sr. Nicanor Nascimento, om aparto,
rc.eriii-so. ao transporte do manganez.

O orador, Julgando que ello constituía
uma insinuação, protestou com vehomen-
cia.

O sr. Nicanor do Nascimento repila u,
acrescentando que jíunais dera a s. exo.
o direito de suppol-o capaz «le uma in-
sinuação offenslva.

O presidente foz soar 03 tympanos, pe-
dlu rto attenção, ouvindo-se um murmúrio
110 recinto.

O orador passou a analysar as despesas
militares, classificando de absurda a idéa
dos quo pretendem reduzir as praças de
pret o o numero dos officiaes.

S. exc. sustenta que o numero dos of-
flclaes não pôde sor proporcional ao dos
soldados, mas elles devem existir em
quantidade capaz de servir de base A or-
ganlzação dos exércitos em campanha.

B', assim, natural o excesso do offl-
ciaes nas forças, cm lompo do paz.

Além disso, não haveria meio do 'se-
rem olles limitados, uma vez que são ga-
ranlidos por lei em sous postos.

S. exc. aborda depois a questão doa lm-
postos sobro a renda, dizendo sor suspeito
para falar dellcs, pois em 1914 os eoinba-
teu.

O orador penitencla-se desse erro, pois,
como multa gente, pensava que este lm-
posto atlingla somente os capitães.

Essa Idéa era originada da ma. traduc-
ção da expressão "revenu", que quer di-
zer rendimento o não ronda. E' uma taxa-
ção sobro a riqueza organizada, adoptada
pelos povos, augmentando o imposto na
proporção que vai altingindo as classes
capitalistas.

Não é inconstitucional lal imposto,
uma vez que ninguém assim o classifica,
qun mio o mesmo atlinge os funcclonarios,
nos seus vencimentos, os debenturlstas
das sociedades anonymas, sô sendo con-
siderado inconstitucional quando attinge
À.cc hrdlu

O orador extra nha que justamente a
classe mais rica se revolto contra os lm*
postos a cujo pagamento não reage, quati-
do se trata de sociedades anonymas c Ao
rtzões eommerciaes,

S. exc. concluiu, falando sobro o pro-
teccioiilsmo e citando excinplos-de casos
de excessiva ganância commercial, qir
teve oceasião do vorlficar.

Por estar exgotlarta a hora. o orad »,*
deixou a tribuna, promeltc-udo continua:
amanhã.

Ao temi Suar, n Câmara fez a s. exc.
uma calorosa ovação. ouvi:irto-so uma es-
trepltòsa salva de palmas.

O relator da Receita foi ouvido com a
maior attenção, conservando-se na ¦ Ca-
mara, nt.' ao fim da sessão, cerca dc 100
deputados.

EXTERIOR
Hespanha

VIAGEM DO REI
MADRID, 21 - O rei d, Affonso

XIII, que se achava era San Sebas-
tian, partiu hoje daquella cidade,
com destino a Victoria, onde vai
presidir o concurso operário.

Estados Unidos
DR. LAURO MULLER

NOVA YORK, 21 — Referem de
Atlantic City que o dr. Lauro Mu!-
ler, ministro do Exterior do Brasil,
partiu hoje dali para Ottawa, onde
almoçará segunda-feira com o duque
de Connaught, governador do Ca-
nada. .».

Peru
A GltE'VE DOS FEKItOVIARIOS

LIMA, 21 (A) — Trcminou n greve dos
trabalhadores e empregados da Estrada
de Ferro do Porto Trujlllo, estando agora
completamento normalizados os serviços.

Argentina
O NOVO CÓDIGO CIVIL UKAS1LEIRO

BUENOS AIRES, 21 (A) — Na próxima
quinta-feira, o professor de sociologia
Martlnez Paz realizurá em Cordoba uma
conferência, dissertando solire o novo Co-
digo Civil Brasileiro.
INAUGURAÇÃO 1>E UM FERRO-OAR-

RIL EIiEOTRI-CO
BUENOS A1HES, 21 (A) •— Serã lnau-

gurada no dia 24 do corrente a ferro-car-
rll eloctrica, estabelecendo communlcu«;tto
entre Buenos Aires e o Tigre.

O dr. Vlctorino de la Plazo, presidente
da Kepublica, acompanhado de seus ml-
nlstros, assistira ao acto inaugural.
AS CONFERÊNCIAS

UE RUY BARBOSA
BUENOS AIBES. 21 (A) — O sr. Lun-

guevillar, de accõrdo com os dlrectorís
do ComitC* Patriótico Francez, resolveu
contribuir com u metade das despesas
para, a compra dos direitos sobro as con-
Cereiiciiis aqui realizadas ultimamente
pelo sr. Buy Barbosa.

O produeto da venda des-ia obra serfi
egualmente dividido pelo Patronato da
Infância e pelo Comitê Patriótico Fran-

ccz,.

Telegramas da guerra
A SITUAÇÃO NA RUMANIA
ROMA, 21 — Em despacho dc

Zurich, o "Giornalc dltalia" dá in-
formações sobre a situação na Ru-
mania, dizendo que, em seguida ás
noticias que se receberam da Áustria,'ia 

uma aiiciedadc febril no povo.
AS OPERAÇÕES NA FRENTE I>A MA-

CEDONIA
PARIS, 21. — Noticias aqui recebidas

de Salonica dizem que, ao longo do toda
a frento da Maoedonla, recomeçaram as
operações com grande Intensidade nos
«lois extremos da frente aluada.

Os búlgaros fazem grando pressão so-
bro Banlca, que estft, defendida pelos ser-
vlos.

No sector central, quo & a Intersecçao
das fronteiras servio-grcco-bulgaras, na
região do lago Uoiran, os búlgaros se 11-
mitaram a intensificar o bombardeio da
artilharia do grosso calibre sobre as 11-
nlins aluadas.

Mas, devido a uma rápida manobra da
.•avaliaria Ingleza, os búlgaros abandona-
ram preotpltádamento cinco aldeias no
valio de Vardar, deixando ali numerosos
mortos e feridos e muito material bellico.

A situação na frente baikanlca desperta
grande interesse, principalmente pelas
difficuldades croadas aos -austríacos com
a sublovaçao dos bandos alhanezos.

AS OPERAÇÕES MAS LINHAS
BRITANNICAS

LONDRES, 21 — Em Thiepval,
perto da herdade dc Mouqtic.t, re-
pellinios um ataque do inimigo.

Ü canhoneio continua violentis-
simo. O fogo da nossa artilharia é cf-
ficacissimo.

Ao sul fie Thiepval, damniíicámos
as trincheiras inimigas e abatemos
um balão.

Ao su! dc Loos, graças á explosão
dc uma mina, melhorou-se muito a
nossa posição.

Os nossos aeroplanos continuaram
a bombardear os acantonamentos
inimigos, havendo desapparecido um.

O AVANÇO DOS BüLGAROS
ATHENAS, 21 — A oecupação de Fio-

rlna polo búlgaros causou n. maior cons-
térnáçito cm todo o reino.

A propósito «lesse faeto, houve hojo va-
rias conferências entre o rei Constantlno,
o estado-maior do exercito e os ministros
de Estado.

O avanço dos búlgaros na direcçao de
Kavala inquieta o governo, embora se
creia tratar-so de uma manobra política
para. influenciar a, Rumania e affictar
as elclçíies na Grécia.

NA FRENTE DA MAOEDONIA
PARIS, 21 (Official) — Os aluados.

na frento de Salonica, tomaram a offen-
siva om toda a linha de batalha, no dia
20.

Na ala direita, os ar.glo-franc-ezes
traiispuzcram o Struma c atacaram Ka-
vazli, Kalentra c Topolava.

Os alliados entraram em contacto com
o adversário em Barakli, forto posição
búlgara, nas vertentes ao sul das monta-
nhas de Veles e nas duas margens do
Vardar, onde se travaram violentos com-
bates de artilharia.

Entre o lago Doirain e o Vardar, os al-
liados consolidaram as sitas poslçOes.

Na ala esquerda, entre os rios Corna
o Monglenlca, os servios tomaram a prl-
melra Unha do trincheiras búlgaras, oc-
cuparam os fortes de Knlmacalar e in-
fugiram pesadas perdas ao adversário,
mas evacuara 111 Banlca, estabelccendo-se
nas colllnas de leste. A batalha conti-
mia.

UM EPISÓDIO DA CAMPANHA
ROMA, 21 — Entre os episódios

da conquista de Podgora, conta-se
que um grupo de 800 húngaros, abri-
gado numa gruta, resistiu ferozmen-
te aos assaltantes, inalando todos os
italianos que se atreviam a penetrar
nesse esconderijo.

Os italianos resolveram a situação,
lançando lenha e topos impregna-
dos de petróleo inflammado á entra-
da da caserna, onde pereceram as-
phyxiádos os defensores.

NA FRENTE 'ITALIANA

ROMA, 21 — Em todas as linhas da
frente, o nosso bombardeio contra o ini-
mlgo augmentòu de um modo extraordi-
narlo.

Entre Zagora o as alturas de San Mar-
oos, travaram-se enenrniçados combates,
sendo mais renhida a acção contra as po-
si(.õ*.s austríacas nos montes Santo, Han
Danlelo, San Gabrlclle e no valle de Vlp-
pach.

No Carso, continuamos a progredi;- sem-
pre, operando rapidamente.

Os inimigos batem-se desesperada men-
te, offerccendo uma resistência inaudita.

Os nossos aviadores realizaram vários
"ralils" sobre Rofcnborg, lançando bom-
bas nas pontes da linha férrea em Vlp-
pach, assim como no planalto de Oppa-
chlase.lla e na direcçao dc Comon.

A nossa lucta no Carso rnantom-se noi-
te e dia, incessantemente violenta.

As tropas rea es apesar dc fatlgadas, não
querem ser substituídas, desgostando-se
com qual«|iier proposta nesso sentido.

No sector de Cortina iVAmpozzo, tomos
obtido franco suecesso com os nossos
bombardeios, obrigando o inimigo a calar
a sua artilharia.

Em Vnldagna e no Alto Feila. temos
obtido excellCntes vantagens com o nosso
tiro do artilharia sempre attento aos mo-
vimehtos do inimigo,
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Por questões domesticas, um indivi-

duo desavem-se com a esposa e
tenta assassinal-a

Ja não é a primeira vez que Luigi
Nora, de 44 annos fie edade, opera-
rio da fabrica de phosphoros 

"Fiat
Lux", residente á rua Uenevides, no
bairro da Moóca, tenta assassinar,
por motivos frivolos, sua mulher
Emilia Petrella, de 45 annos de
edade.

Certa vez, c isto não ha muito
tempo.Luigi, desavindo-sc com Emi-
lia, sacou de uma navalha e assim
armado, quasi a teria degollado, si
não fosse a intervenção de uma sua
filha, que lhe arrancou das mãos a
arma.

A autoridade policial, tomando
conhecimento desse faeto, prendeu
o aggressor e mandou abrir o respe-
ctivo inquérito.

Hontem, pela manhã, Luigi No-
ra, chamando á parte sua mulher,
observou-lhe que sua filha Philome-
na, noiva dc um certo rapaz, não
podia casar-se no dia por ambos es-
tipulado, por precisar ainda de seu
adjutono nas finanças domesticas.

Emilia não achou razoável que se
adiasse o casamento e isto foi o bas-
tan te para que entre elles se origi-
nasse tremenda discussão.

No auge da contenda, Luigi, sa-
cando de uma faca, avançou para a
mulher com a intenção dc matal-a,
o que teria feito, si não fosse a in-
tervenção de uma pessoa da familia.

Novamente preso, foi apresentado
ao dr. Cantinho Filho, terceiro dele-
gado, que se achava dc serviço na
Repartição Central da Policia.

Luigi foi removido para a quinta
delegacia, onde mais uma vez será
processado pelo delegado dr. Fran-
cisco de Rezende.

Su rua Claudino Pinto uma criança .1
apanhada por um carrinho clc pa.
«loiro

O menor Salvador, de 3 annos de eda-
de, filho de Alfredo Varonl, residente a
rua Claudino Pinto, n. 22, hontom qunndc
brincava em frente da residência de seus
paes, foi atropelado pela corrocinha da
pão n. !>. 40S, guiada por Antônio Garcia,

Salvador, quo recebeu contusões ede-
matosas em ambos os punhos e na região
frontal, foi Boccorrldo pelo dr. Josí- Luiz
Guimarães, medico da Assistência.

Pela terceira delegacia auxiliar, Anto-
uio Garcia fol multado em 50,000.

Conferência literária -
pedagógica

O sr. dr, Alex. G. Perry, pedagogo pe-
mano, realizará hoje, As 20 lioras no sa-
lão nobre do Conservatório Dramático e
Musical a sua annunciada conferência II-
terarla e pedagógica, a qual ê dedicada
ao magistério paulista e á mocidade es-
tudiosa.

Dada a reputação de quo vem precedi-
do o conferencista, C* de esperar quo se
reuna uma assemblea numerosa, afim de
ouvir-lhe a dissertação que, a julgar pela
thema educativo, devera Interessar a to-
dos os que se dededicam d nobre carreira
do magistério.

—St-

Num accesso de raiva
Um infeliz rapa/. 6 mordido por um cão

hyilropliobo c dcseulila-so do trata-
menlo

Luiz Llonl, de 15 annos de edade, re-
sidento .1 rua da Moflea, foi ha um moz,
pouco mais ou menos, mordido por um
cão hydropnobo, sem que sua familia, por
um descaso verdadeiramente extranhavèl,
se Incommoâàsse com o faeto, ou provi-
deliciasse para o tratamento.

O terrível mal seguiu, pois, a sua evo-
lução e, liontom pela manhã, manifesta-
rafn-se no pequeno os alarmantes sympto-
mas da raiva, com accessoc medonhos,
que puzoram as pessoas daquella via pu-
blica om .verdadeira polvorosa, sendo, por
fim, necessária a intervenção da policia.

O infeliz moço, depois de não pequeno
trabalho, foi posto em camisa de força e
recolhido á Policia Central.

criminosa
Proeza «le dois officiaes dc jtistl«;a —

Uma resistência simulada e falslfi-
cação dc documentos

No posto policial do Braz proseguiu
hontem o inquérito instaurado contra os
otfieiacs de justiça Josó Ernesto do
Nascimento é Manuel Luiz Gallau, au-
tores da penhora de que foi victlma, ln-
devidamente, o negociante JosC* «la Sil-
va, estabelecido A rua do Hlppodromo,
n. 271.

Interrogado pelo dr. Francisco de Re-
zendo, 0.0 delegado, Gallau confessou aa
suas falcatruas, declarando que effecti-
vamònto simulará um auto de reslsten-
cia com testemunhas falsas.

Deante do resultado do inquérito o dr.
Miguel de Godoy, Juiz da l.a vara civel
e commercial o director do Fórum, exo-
nerou hontem os dois officiaes de jus-
tlça.

11 DKflJ Dois contos ms fl6sap.cn

Citação de ausentes
Km Portugal estão correndo editou ci-

tando as seguintes pessoas ausentes 110
Brasil:

Por Agueda — Felippe Kibeiro e .loa-
qulm Kibeiro, inventario de Maria Jun-
quina.

Bragança — Antônio jãçintho dc An-
draile, Roque de Andrade c Manuel An-
lonio de Andrade, Inventario ile. João de
Andrade.

Celorico de Basto — Luiz Pereira e Cae-
tano Pereira, 

'inventario dc Francisco Pe-
relra.

Figueira da Foz — Vicente Rumada OU-
veira e Jerpnymo Oliveira, inventario do
Evarlsto Ramada Oliveira Guimarães;
Carlos e Josí- Costa, inventario de Lco-
11 a nlo Costa.

Leira — llcnto Lopes, Inventario fle
Anna da Conceição.

Montem6r-o-Velho — Francisco Rosa o
jíduardo Rosa, Inventario de Joaquim
Rosa.

Oliveira dó Bairro — Bernardo Valente
Ferreira, inventario de Josú Valente Fer-
relra.

Novidade musical
O ar. Bcnedlcto Bueno dc* Camargo, du

Piedade, acaba de publicar uni tango, que
intitulou "O Roceiro", e do qual teve a
gentileza de enviar-nos um exemplar.

Um fiizeiuloiro ilo Rio esquece essa quan-
Ilu sob o colchão 110 hotel cm que
ilornilu

Antônio Celestino de Almeida Costa,
fazendeiro no Estado do Rio, tendo vindo
a S.' Paulo com sua familia a 19 do cor-
rento, hospedou-se no Hotel Roma.

No dia seguinte, Celestino e a família
partiram para Bauru! e só depois de ter
chegado a essa cidade lembrou-se o fa-
zondeiro de «|ue deixara a quantia de . . .
HiOOOiJOOü sob o colchão da cama em que
dormira 110 Ilotol Roma.

»TornaiMlo a S. Paulo, Celestino recla-
mou o dinheiro, sem que, entretanto, o en-
centrasse.rEsse faeto foi hontem levado ao coube-
cimento do dr. Tamandàré Uehôa, 4.o dc-
legado interino.

i li ile 1 sxirtio

Assassinato numa fazenda
Afim de pri/ueder a autópsia de um In-

dividuo aute-hoiitem assassinado numa
fazenda de Araraquara, seguiu hontem
para aquella localidade, o medico leglsta
íir, Leito Bastos.

Um iiHlhiilii-.. junta iMuilngíucllcanieuto
num restaurante e deixa uni filho do
LI iiniios como penhor du despesa

O indivíduo de nome Lucio Barbosa,
empregado na casa 11. 18 da rua do Se-
minai-lo, e morador á rua Capitão Mata-
razzo, n. 40, dirigindo-se lionteni ás 17
horas, ein companhia do Seu filho Urânio,
de 13 annos de edade, ao restaurante de
Pedro Varelia, A rua Quintino Bocayuva,
n. 34, abi jantou com excepcional aj»P«-
tlte.' 

Terminada a refeição, Lucio Barbosa,
sob o pretexto de «tue esquecera o «Unhei-
ro em casa. sahlu, deixando o seu filho
como penhor da despesa.

E as horas se escoaram, sem que elle
apparecesse, pelo que o proprietário do
restaurante foi A Policia Central fazer en-
trega do menor e apresentar queixa contra
o espertalhão.

O dr. TamandarC UcUOa, 4.o delegado
l interino, abriu inquérito sobre o faeto.

vfj , ¦ MUTILADO ,J,
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SORTEIO DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS

Ficou encerrada liontem a nova época de assignaturas que
abrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.

Para esta época promettemos distribuir, como prêmios,
mercadorias no valor de 12:000$000, conforme descripção publi-
cada nesta folha,

0 sorteio desses prêmios, que fica marcado para o dia 30
do corrente, será feito pelas Loterias de S. Paulo, na presença
dos interessados que queiram assistir.
tntftjemmmsms&aammxmBamsmmmm^

PRECIOSO COLLAR
Na vitrina da Casa MIchcI, conceitua-

flo estabelecimento do jóias da rua 15
do .Novembro, n. 23, cslnrá exposto por
alguns dias um lindo collar de pérolas,
do valor do .10 contos, ahl adquirido pa-
ra a corbcillo de uma distincla sonhorl-
ta da nossa sociedade. nue contractou
casamento.

noZríanon
concerto orchestraf.

diariamente
das 20h ás 2k horas

Malas }i os taes
A administração dos Correios expedi-

rá hoje, via Central do Brasil, malas
postaes para o.s portos da Europa, me-
nos Áustria e Allemanha, e para os por-
tos do norlo do Brasil.

Loteria cie S. Paulo
Roallza-se hoje mais uma oxtracção

desta conceituada loteria, sendo o pre-
mio maior 20 conlos de réis.

Propaganda do café
Em nome da "Propaganda do Café

Brasileiro nos Estados Unidos da Anie-
rica do Norte", a directoria da Socle-
dade Paulista de Agricultura convida
os interessados para assistirem A pri-
meira cxhlhição do mais completo e ln-
teressante fllm sobre a cultura do café
no Brasil; no "Universal Cinema", a rua
Barão do Itapetininga, n. 12, no dia 24
do corrento, és 20 horas,

O sr. dr, Fausto Ferraz, deputado por
Minas r membro da Commissão do Agri-
cultura, Commerclo e Industria da Ca-
mara dos Deputados, palriotlcamento
Interessado pela expansão econômica dn
Brasil, farft uma breve conferência so-
bro o assumpto, explicando o objectivo
do film cinomatographico, que .se desti-
na A propaganda do café brasileiro nn
»-,mer,'.*n do Norle,

A
Sobretudos

Importadora
e costumes do casimira

para meninos, pelos menores preços, só na
A "Importadora".

Rua Direita, n. 4-A,

nete de Queixas
e Objectos Achados

Pela Light foram entregues os seguln-
les objectos, achados nos bondes:

Uma cestlnha com um pedaço de Unho
para bordado, um porta-lunch, uma
carteira com papei.?, uma toalha, um
corte de blusa, uma bolslnha com 200
réis c um caderno de apontamentos, um
pé de sapato, uma lata, uma caixa com
pince-nez, um livro de missa, uma echar-
pe, um prato, uma bengala, um guarda-chuva, uma escrlptura, uma bolsa de so-
nhora com 100 réis e oito lenços, um pardc sapatinhos de criança, um apparelho
de ferro, um cesto.

Pelo commandante do 2.o batalhão,
foram entregues doze latas de conservas,
achadas entre as ruas Tiradéntes e Tres
Rios.

Pelo gerente da Cai::a Econômica
íoram entregues um jornal com, vários
papeis escolares e um livro com o nome
tio Accaelo Ferreira.

Peio sr. C. A. Tamborino foram
entregues 15$000, acuados na rua. Maria
Marcolina.

arvoro", .1 villa. Lopes, 2?!!00. Os dois Jor-
mies foram hontem remeti Idos pelo cor-
rei o.

.Sr. Odilon Nogueira — Piracicaba —
O vale foi recebido e a cnconinienda des-
paclíadn, confornie já avisámos por es-
ta soeção.

Sr. Anlonlo P. A. Botelho — Ibitlnga
— Esta .-.emana ficará liquidado o scu
negocio.

Sr. ilr. Leonldas Campos — I irn rapa-
va — O vaio. foi recebido e cslá sendo
providenciado. Hoje escreveremos.

Sr. Luiz Jeremias tio Ollyclrq — Nal!-
vldade — Está sendo verificado o que
pediu. Amanhã Informaremos o quo ha
a respeito.

Rr. T. Fallelros — Orlnndla — Os ar-
ligos já foram comprados o serão hoje
despachados. Espere carta.

Sr. Luiz Vargas — Cambuy — O livro
do autor que deseja pslá com a edição
exgottada, Aguardamos novas ordens,

Srn. 15. O. V. C. — Guaratinguetft —
.'.guarde carta,

Sr, Joaquim ila Silva Leme — Presi-
dento Alvos — A sua ordem fo! hontom
cumprida. Segue o recibo acompanha-
di. do carta.

Sr. A. O. P. jr. _ Botucatu' — Esta
secção niín presta Informações nuo tn-
nhnm do sor obtidas fura dosta capita!.
Segue carta.

Sr. 3T. F. V. — Itaporanga — Esta sec-
qão, de accftrdo dom o seu programma.
sô presta serviços aos aírslgnnntes, sous
ascendentes, descendentes e espoaaa, Se-
guo carta.

Sr. Justino do Franca Ferreira — Cu-
nha — Polo correio seguiu a lista dos
preços dos artigos que deseja.

Rr. Autonlo Ribeiro iln Fonsocn —
Santa Rosa — Respondòmoa A sua «ir-
Ia do IS.

Sr. Humberto do Sousa Leal — Tta-
rrliaom — Espere carl.i.

Sr. Bònedlcto Pinto do Mello ¦— Aguar-
do nova carta com a Informação que pe-
diu, por ter seguido Incompleta a prl-
melra.

NOTA IMPORTANTE — Os bW. assi-
ajnniKes quo desejarem resposta por enr-
Ia, deverão enviar o sello pnrn o respp»
ctlvo pnrle. 'lambem deverão remetter
sellos para remessa, pclo correio c regi:;-
lados, dos tldilns do nomeação, portarias
ile licença c outros documentos. Sem esta
formnlltlaile não nos responsabilizamos
pelh cxactldão ilo serviço. Para as res-
postas, por esto soeção, poderão os srs.
asslgnántes designa r lnicincs sol) ns
quaes desejem occullnr os sens nomes.

Outrosim, para mnls brevidade nn
cumprimento dos peilldoa, deverão cllei»
ser feitos, separadamente e cm carta ill-
rljlda fi "Secção dc Infornmções". Os pe-
(lidos qne vlereni em cartas, tratando de
outros assumptos cMranhos u esta "Sec-
çãn", forçosamente terão de ser demora-
dos.

tins, ou José Anlonlo
ram provimento.

egundo. — Noga-

polo sr. ministro Brito Bas-

-*))&•-
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Contra qualquer dor, prova! *
EURVTRMlNE DETRAN

<4m

Secção
infoilações

Avisamos aos nossos dlstlnctòs nssl-
giinntcs, que nos honram com as suas
prezados ordens, rjue t,»,i0 e qualquer pe-dldo dc Informações, compras o etc, quetenham dc ser obtidas fórn do perímetro
central da cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NJIADO OA IMPORTÂNCIA NÉOESSA»
RIA PARA O TRANSPORTE DE BÔNDI*
(IDA E VOLTA).

na respecti»

Sr, Pedro Argçmlro Dlns — Conceição
de Monte Alegre — Diga quando offi-ciou rodamamio o si juntou o certifica-
do, que (. Indispensável,

•Sr. Vicente Laiit-iaito — PlrassunungaInforme de que trata a representação,
afim de qiie po possa saber
va secção (,., ,Jccretiirla,

Sr. João < nriolano _ i\\0 claro — Pc-lo correio de liontem seguiram, regista-
da, a portaria de licença e, com a mes-
ma, o saldo em sellos.

Sr. Virgílio tio Burros — TremembôO seu requerimento depende do in-lormação. Provavelmente será indeferi-
do, porque nfio ha prova do que alloga.
E necessário requerer certidão do cor-reio c delegacia.'j. Sr. Francisco Cotrlm «ias — santaCruz da Conceição — Scientes. A impor-tancia que nos enviou acha-se á dispôsl-
çao da pessoa a que so refere

Sr. Assignante 00(13 — ? _ As escolas
eatao sendo providas do accôrdo com oseditaes quo aão Publicados mensalmcn-
te no "Diário Üffidal'1 deste Estado.

Sr. O. Bucho — Indniatuba — Quan-to á primeira parte, scientes. O requeri-
mento está em andamento e por estes
poucos dias terá despacho. Assim, quel-ra acompanhar os actos offieiaes que pu-blicamos diariamente.

Sr. Clnisiino Vilicla de âlugiiihües —
Itaporanga — Sobre o assumpto a que«c refere ao encontrámos um folheto,cujo preço, inclusive o porte, é de 2J.0O0.Sra. E. P. _ Conceição da BarraMansa — Os preços dos livros são oa se-
guintes: "Os simples", Guerra Junquel»
to, 6»; "Des bons enlants", pela Condes-na de Segúr, 3$; "Imitação de Christo",encadernação de luxo, em portuguez!traducçao de J. I. Roquettc, 4$ (do au-tor

.Sessão ordinária om 21 de ugosU) de lOKi
Presidente, o sr. ministro Xavier de

Toledo; secretario, o dr. Luiz de Araújo.
Passagens ile autos

O sr. Almoida o Silva ao sr. B. Bas-
tos, o aggravo 8190 da capital o as cri-
mes 7011 de Itaplra, 7708 de Plrassuriun-
ga e 7870 da capital.

O sr, B. Bastos ao sr. Philadelpho Cas-
tro, a crimo 7!)Cõ da Franca.

O sr. Philadelpho Castro ao sr. Almel-
da e Silva, o aggravo 7967 da capital e
ao sr. Pinto de Toledo, as crimes 7902
de Serra Negra, 7854 de Mogy das Cru-
zes, 7972 de Sorocaba, 7909 de Barretos,
H',',3 de S. Manuel, 7838 de S. João da
Boa Vista, 7913 e 7901 da capital.

Foram expostos os aggravos 7õt!3 pelo
sr. Almeida o Silva, 8481, 8423 e 8-189
pelo sr. Philadelpho Castro e 8191 pclosr. Pinto de Toledo.

O sr. procurador gorai do Estado, deu
parecer nas appeilações crimes 7914 e
78SI! da capital, 7935 da Franca, 79.17 do
Jahu', 7910 do Sorocaba, 7929 do Rlbei-
rão Preto, 7913 do Campinas, 7953 do S,
Mnnuol e 7950 de Jabotlcabal e no' re-
curso crime 3544 da capital.

JULGAMENTOS
Hnbcos-corpns

Relatados pelo ar. ministro presidentedo Tribunal: ¦,
N. 2413 — Ribeirão Preto — Pacien-

te, José Bionardi. -— Negaram a ordem.
N. 2414 — Santa Rita do Passa Qua-tro — Paciente, Jordão Zosp.isslo. — In-

deferida a ordem.
N. 2415 — Xiririoa — Paciente, IIum-

berto Athayde. — Não tomaram conheci-
mento.

Recursos crimes
Relatado polo sr. ministro Almeida eSilva:
N. 354 5 — Sanla Cruz do Rio Pardo —

Recorrente, o Juizo, ex-officio; recorri-
dos, João Anlonio dos Santos e outros.— Negaram provimento o vão os autosao sr. procurador geral para apurar asresponsabilidades; pelo Illegal conslran-
gimonto qun soffreu o paciente.

Relatado polo sr. ministro Philadelpho
Castro:

N. 3539 -- Ribeirão Preto — Recor-rente, o promotor publico; recorrido
Sérgio Sabola de Mello. — Deramvimento.

Relatado polo sr.
Toledo:

N. 3530 — Itaporanga — Recorrente,o Juízo, ex-officio; recorrido, Marianode Oliveira. — Negaram provimento.
Ajipellacõcs crimes

Relatadas pelo ar. ministro Almoida eSilva:
N. 7710 — Capita) — Appellante, Mi-guel Maluf; appellada, a Justiça. — Nc-

garam provimento, contra o voto do srB. Bastos.
N. 7808 — Brotas — Appellanto, Antonio Guardiã Romeira; appellada, -

Jusiiça. — Negaram provimento, contrao vr in do sr. Brito Bastos.
N. 7173 — Appellanto, Davld de Pau-Ia e Silva; appellada, a Justiça. — Nega-ram provimento, contra o voto do srAlmeida e Silva. Designado o sr. BritoBastos para redigir o accôrdam.
N. 7848 — Jabotlcabal — Appollante,José Francisco de Paula; appcllada, aJustiça. — Negaram provimento.
N 7881 _ Porto Feliz - Appellantes,

Carlos Zachi e outros; appcllada, a Jus-tlça. —- Deram provimento, contra o vo-to do sr. Almeida e Silva. Designado osr. Brito Bastos pata lançar o aecor-dam.
N. 7828 — Cunha — Appellante, Jo-sé Benedieto dos Santos, vulgo José Dio-nyaio; appellada, a Justiça. — Deram

provimento, contra o voto do sr, Almel-da e Silva. Deaignado o sr. Brito Basto»
para escrever o accôrdam.

N. 7888 — Oriandia — Appellante,
Rlcardino Luiz de Sousa; appellada, aJustiça. — Deram provimento, contra osvotos dos ars. Brllo Bastoa e Philadelpho

dr.-
pro-

ministro Pinto dc

Relatada
los:

N. 7S33 — Capital — Appellantes, o
promotor publico e Jnyme Torres Dol»
cotte; appcllados, Domlngoa Vasquea e
a Justiça. — Negaram provimonto a am-
bus as appellaçOes.

Relatadas pclo sr. minlBtTo Philudel-
pho Castro;

N. 7708 — S. Slmão — Appellante,
Joaquim Nicolau; appellada, a Justiça.
— Negaram provimento, contra o voto do
sr. Pinto do Toledo.

N. 7788 — Capital — Appellanto, a
Justiça; apiiellado, Antônio Joaé Morei-
ra. — Deram provimonto.

N. 7813 — Capital — Appollante,
Paulino Bruno; appellada, a Justiça. —
Negaram provimonto.

N. 792 8 — Dois Córregos — Appel-
lanlo, o Juizo, ex-offlclo; appellado, Joa-
quim Mnusano Filho. — Negaram provi-
monto.

Relatadas pelo sr. ministro Pinto do
Toledo:

N. 7SS0 — Plrassununga — Appoilan-
te, José Franco dc Godoy; appellada, a
Justiça. — Deram provimonto.

N. 7920 — Sorocaba — Appellanto, n
promotor publico; appellado, Antônio
Gencslo. — Negaram provimento.

Aggravos
Relatados pclo sr. ministro Almeida e

Silva:
N. 8040 — Avaré — Aggravante, João

de (.'amargo Prado, liquldiiíarlo da mas-
sa falllda de Fonseca e Comp.; aggra-
vado, Sallm José Ueque, — Negaram
provimonto.

N. 8048 — Capilal — Liquidalario da
massa falllda Companhia Industrial de
S. Paulo; aggróviwia, a Câmara Munici-
pai de S. Paulo. — Deram provimento
polo voto do desempate, contra os votos
dos srs. Philadelpho Castro o Almeida c
Silva. Designado o sr. Brito Bastos para
redigir o accôrdam.

Relatados pelo sr. ministro Brito Bas-
tos;

N. 8215 — Descalvado — Aggravante,
d. Lulza Alves de Camargo Aranha; ag-
gravada, a massa falllda do Banco Cita»
teio Rural do Descalvado. — Não toma-
ram conhecimento.

N. 8240 — Capital — Aggravante,
Carlos Armani; aggravada, Comp. de So-
guros Terrestre e Marítimos "Brasil". —
Deram provimento em parte ao aggravo
da Companhia para reduzir o arbltrnmen-
to, e julgar prejudicado o aggravo de
Carlos Armani. Impedido o sr. Pinto de
Toledo.

N. 8427 — Capital —- Aggravantes,
Eduardo Fermlano do Moraes e dr. Ilen-
riquo Proa de Camargo; aggravado, Ba-
ptista Gafont. — Negaram provimento.

N. 8446 — Capital — Aggravante,
João DI Ricnzo; aggravada, d. Lucla
Gentil. — Negaram provimento.

N. 8249 — Capital — Aggravante»,
Mornos Burchard o Comp.; aggravado,
dr. Victor do Sacramento, — Negaram
provimonto, contra o voto do sr. Pinto
de Toledo.

N. 8488 — Capital — Aggravante,
João Lellls Vieira; aggravado, João Fran-
cisco dc Moura. — Não todmaram co-
nheclmento contra o voto do ar. Pinto dc
Toledo.

N. 8458 — Capital — Aggravante, dr.
Norberto de Oliveira; aggravado, dr. Jo-
sé CorrOa Borges. — Negaram provi-
mento, contra o voto do ur. Almeida c
Silva.

Carta testemunharei
N. 305 — Capital — Supplicante, Pc»

dro Pailota; supplicado, Rupliacl Zlm-
bardi. — Negaram provimento.

Aggravos
Relatados pclo sr. ministro Philadel-

pho Castro:
N. 8413 — Capital — Aggravantes,

Miguel Russo o M. R. Pedro e Comp.;
nggravadoa, os mesmos acima. — Nega-
ram provimento a ambos os aggravos.

N. 8483 — Capita! — Aggravantes,
Belisnrio Barletta e sua mulher; aggra-
vado, Eva Bloch. — Não tomaram co-
nhecimento do aggravo do Marlana Bar-
letta c negaram provimento ao de Bell-
sario Barletta.

N. 3466 — Capitai — Aggravante, Na-
talo Chrlstofani; aggravado, espolio do
commcndador João Brocoln. — Negaram
provimento.

N. 8474 — Capital — Aggravante, Jo-
sé Antônio do Menezes; aggravada, d.
Accacia Menezes, Negaram provi-monto.

N. 8165 — Capilal — Aggravante, Ro-
sa Adiaco; aggravado, Francisco Mona-
co, tutor dos menores João, Francisco eMaria Mônaco. — Negaram provimento.

N. 8251 — Capital — Aggravante, S.Paulo Northern Rallroad Company; ag-
gravado, dr. Mario Antônio da Costa. -—
Deram provimento. Impedido o sr Pin»
to do Toledo.

N. 3.1-17 — Capital — Aggravante,
José Pires Gachiado; aggravado, Adell-
no José de Pina. — Negaram
monto.

N. 8457 — Capital — Aggravante, d.
Dòlphlria Pereira da Silva; aggravado,
Gabriel Jacob. — Negaram provimonto.
Relatado polo cr. ministro Pinto do To-
ledo.

N. 843.1 — Bauru' — Aggravante»,
Sllvino Pereira Martins e outros; aggra-
vado, Antônio de Arruda Campos.  De-
ram provimonto, contra o voto do sr.
Ilrito Bastos.

N. 8058 — Capita] — Aggravante,
João Antunes dos Santos; aggravado,
Francisco de Almeida Castilho. — Nega-
ram provimento.

N. 8145 — Capital — Aggravantes,
r.uiz Pizzotti o sua mulher; aggravada,
a Câmara municipal do S. Paulo, — Ne-
garam provimento.

N. 8220 — Capital — Aggravante,
Francisco Loureiro; aggravado, Parquo
Balneário. — Negaram provimento, con-
tra o voto do sr. Almeida e Silva.

N. 8432 — Capital — Aggravante. Jo-
sé Francisco dos Santos; aggravado, San-
to Caputo. — Negaram provimento.

N. 8454 — Itatlba — Aggravante, Joa-
quim Pedro de Alcântara Pupo; aggra-
vado, Joaquim Domingtics Paes.  Ne-
garam provimento.

N. S462 — Dois Córregos — Aggra-
vantés, Irmãos Garcia o Cosia; aggrava-
dos, Danntre c Comp. — Não tomaram
conhecimento do aggravo.

Embargos de declaração
N. 8404 — Araraquara — Embargan-

tos, Anna .Tosophlna o outros; embarga-
do, Joaquim Carvalho de Oliveira. — Re-
Jeitaram os embargos.

* *
A porenípcão ila necão ó um

simples Incidente, que não tira
no promotor o illrolto dc offe-
recer nova ((enuncia.

provi-

pelo quo nom mosmo se sabia «I o crimo
iá estaria prescrlpto.

— O Inspector de quarteirão — con-
clulu um dos sm. ministros — nem C» nu-
torldado policia! o não pede, portanto,
ser processado como tal.

* *
A Câmara, quo houver dos»

apropriado um terreno por
ulilldodo publica, não pôde of-
íorecer embargos do terceiro
sem quo tonlm sido cmlttldit
na posso do terreno desapro-
prlado.

Uma Câmara Municipal desapropriou
por utilidade publica um terrono dumn
companhia que falllra e quo estava hy-
pothecado aos credores delia.

Quorondo oppôr-sé A vonda do terreno,
a Câmara entrou com ombargoa de tor-
ceiro senhor e possuidor, os quaoa foram
Julgados provados pelo juiz.

Dahl um aggravo, a quo os srs. mini*,»
tros Almeida e Silva o Philadelpho do
Castro negavam provimento, por enten-
derem que a Câmara, ora de facto senho-
ru. e possuidora do terrono desapropriado,
no qual a companhia se mantinha apenas
com consentimento delia. Os ars. mlnls-
tros Pinto do Toledo e Brito Bastos da-
vam provimento ao aggravo, porque a
Câmara não provara a sua posso no tor-
reno questionado, e nem a tinha real-
mento, pois requererá judicialmente a
emissão do posse no mesmo terreno. Até
mesmo o dominio devia sor contestado 6
Câmara, uma voz quo n le! mandava fa-
zer deposito prévio do preço, o que não
so dou. Aléfm diaso, dovia a Cnmara ter
feito citar os credores da falllda; e, tio
emtanto, contentou-se om f«;:or a entro-
gn do preço cm cartório ao representar,-
t..< da exproprinda. Ora semelhante e-ihj-
bicão não podo considerar-so como do-
poslto, porque tal dinheiro so destnlava ti
ser levantada pelo representante da com-
panhla falllda o não pol03 seus credores.

Verificou-se assim empato na decisão
do aggravo, quo foi julgado pelo voto de
desempato do presidento do Tribunal, sr.
ministro Xavier de Toledo. A Câmara en-
trárn com embargos do terceiro, baseando-
so no artigo MO, da lcl 2.204, allegando
que, por offolto da desapropriação, julga-
da por sentença, entrara na posse o %o
dominio do terreno. Na posse, pelo con-
stltuto possossorlo e pela força do julgado;
e no dominio pola desapropriação e polo
cnncollamonto da hypotheca. A aggravan-
te affirmnva que a Cnmara não pagara o
preço da desapropriação, porque o Immo-
vel se achava gravado e em tal caso —
segundo o artigo 2.o, paragrapho 3.o, da
lc! 109, de 1890, que determina ficar o
preço, na desapropriação, stibrogndo ao
Immovel hypothecado o preço dovia ter
sido depositado ou entregue aoa credores
hypothecarlos, A aggravante nega. nlndo
a posso da Cnmara, por nesta não ter sido
emittlda judicialmente.

Cumpria notar quo ns sentenças sobre
as IndemnlzaçBea não decidem litígios e
têm por unico objecto o exercício dn um
poder tutelar sobre a propriedade, regu»
laudo, de accôrdo com as leis vigentes, o
preço delia, para os effoitos da transmla-
são forçada. Si surgem litígios sobro o di-
reito ou a qualidade dos reclamantes, quer
sejam quer nfio sejam partos no procos-
so, não são decididos pelo juiz, nem
obstam A fixação dns indemnizações, que
serão depositadas para que o levantamen-
to Boja feito por quem, em acção contou-
ciosa, obtiver o reconhecimento do direito
a ellns.

A Constituição, no aeu artigo 72, para»
grapho 17, pormitte a desapropriação por
utilidade publica, mediante prévia indo-
mnlzaç.to. A sentença nilo determinou a
emissão de posse. Aüega » Câmara quu
ella lhe pertence pelo constltuto possesso-
rio o que, sl o terreno continua em poder
da aggravante, 6 com consentimento seu,
consorvnndo ella o animo de possuir. Mas
o constltuto possossorlo sé reconhece a
acqulsição da posse por meio de conven-
ção; olla deve ser expressamente conven-
clonadn. Ora, dos autos não consta tal
convenção e apenas se vê o depoimento
do o.x-goronte da falllda no processo de
emissão de posse, roquei-lda .pela Câmara
dois annos depois da desapropriação.

A' Câmara não aproveita, pois, o bo-
noflclo dos embargos dc terceiro, tanto
mais que, tratando de obter Judlolalmen-
te a emissão na posse do terreno, confes-
sou não ter tal posso, que é elemento es-
senclal para o ingresso em juizo dn tor-
colro embargnnte. Dá, por isso. provimen-
lo ao aggravo.

O aggravo foi, portanto, provido, oon-
tra os votos dos sra. ministros Almeida o
Silva e Philadelpho de Castro.
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Ca:
Secretaria da Câmara Municipal
EXPEDIENTE DOS DIAS 17 E 18 DE

AGOSTO DE 11)1(1

Deram entrada na Secretaria.:

Officio n. 1182, da Prefeitura, dovol-
vendo Informado um requerimento do
dr. Luiz A. Tolxoira Lolte, pedindo para
ser desapropriado o predio n. 100, da rua
das Palmeiras, esquina da rua Albuqücr-
quo Lins. — A'a commissões' de Justiça
o Obras.

Requerimento da Irmã dlrectora do
Collegio "Santa Ignoz", pedindo dispon-
sa do pagamento do imposto do Viação e
Taxa Sanitária. — A's commissões de
Justiça e Finanças.

— líemelteram-Ko A Prefeitura:
Cópia da loi decretada pela Câmara,

em sossão do 12 do corrente, approvan-
do o accôrdo celebrado pela Prefeitura
com o proprietário dos prédios ns. 112 e
114 da rua de ti. Jnão.

Dias 19 e 21

Deram entrada na Secretaria:

Requerimento da Companhia Telepho»
nica do Estado dc ti. Paulo. — Sim.

Requerimento do Affonso Scgréto, —
A' Commissão do Finanças,

— Remetteram-so A Prefeitura:
As indicações do na, 99 a 103, apre-

sentadas om sessão do 19 do corronto,
por diversos srs. verendorós;

o requerimento n. 202, apresentado
pelo vereador sr. Marrey Junior, relativo
ao calçaniento da rua Brosser, entre a
rua Nova de S. José o o Hlppodromo;

o dc n. 203, apresentado pelo vereador
sr. João José Pereira, relativo aos repa-
ros no calçamento da avenida Angélica,
nos trechos comprchendidos entre a ave-
nlda Paulista o a rua Pará e entre a ala-
meda Barros o. a rua das Palmeiras;

o do n. 204, apresentado polo mosmo
vereador, relativo aos concertos proci-sos na rua Commcndador Canlinho, nn
Penha, e capiriação do uma rua ao lado
do Grupo Escolar, om fronte X Santa
Cruz;

o do n. 205, apresentado pelo vereador
sr. Estanislau Borges, relativo A remoção
de um posto pertencente á Companhia
Telephonlea, collocado na rua Salvador
Leme, esquina da avenida Tlradentés;

o de n. 200, apresentado pelos verea*
dores srs. Marrey Junlor c Estanislau
Borges, relativo A collocação dc guias na
rua Jorgo de Miranda o na rua 21 de
Abril, ontro as ruas Cesario Alvim e S.
Leopoldo;

o do n, 207, apresentado pelo vereador
sr. Alcântara Machado, relativo ao au-
gmento do numero do bondes na linha
do SanfAnna;

um requerimento do Victor Manuel
Luccl, pedindo concessão para a con-
st.noção do uma torre giratória no Mor-
ro dos Inglezes;

uma representação de diversos mo-
radores o proprietários na Villa Clomen-
tino pedindo n. collocação do combusto-
res do gnz na alameda Olavo Egydio.

— Rcquisitou-sc da Prefeitura, de con-
formidade com as contas apresentadas o
devidamente processadas, o pagamento da
quantia do 180$000, á Companhia Tole-
phonica do Estado de 8. Paulo.

''.nla do Porto; do ."não Pires do Oll-vidra Dias, pedindo pagamento de'..lM$33Ci. — Fuça-se o expediente; de Mn-rin Isabel do Burros Vasconcellos, pedi,,-uo certidão, — Certifique-se; ds Banifa-co Paulino de Carvalho, pedindo' ,, ,•¦','monto do porcentagem, — Informe a col-leciona do Ponnapolls, ondo so acha oprocesso; do Sebastião Ribas da Silvapedindo certidão. - Certifique-se; dóNarcso José Lemos, pedindo aforame-ntode terreno:-, dc marinha. -- A' Alfândegade Santos, afim d0 s,rrcm ouvidas a Ca-mara, Municipal e Capitania do Porto' Oo» •tenor Moura, sobro inventario. ~- A'< . ntadoria; do Thoodoro Ferreira do An-drade, pedindo levantamento de depositonn Importância de 300$000. — Reconheçao slgnal do tabellião; ,ie Ellíâbethtioy, pedindo pagamento
findos. _ Prove
(Iode de herdeira
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exercícios

Actos offieiaes

Dcmii
sr. dr.
da l.a vara cível
hontem.

Di-

-Iragão
Antônio

Num
mento,

processo
iutorvolu

ser a offendido

por crime de deflora-
o promotor publico por

miserável. Aconteceu, po-rém, que o pae da offcndida se apresen-
toi. cm Juizo deolararido-so abastado oàr.i-(alista. O promotor requereu então quoa acção fosse julgada peremptn. Maistarde, aoubc-se que o pae da menor fal-tora A vordado. e o promotor qulz offera-
ce: nova denuncia, ao que o juiz se op-
poz. O promotor recorreu.

O Tribunal decidiu que a perempçãodr acção não fazia raiso julgado; era um.simples incidente que não tirava ao promo-lor o direito n offerecer nova denuncia. Do-
pois, o requerimento sobre
eqüivalia a uma desistência,
tor não pôde desistir.

Foi, portanto, iludo provimento ao recurso.

Não cansa damno Irreparn-
vc! o despacho quo Indeferiu
o pedido de clrcnndncção da
citação.

O juiz de Descalvado Indeferiu um po-
dldo do clrcunducção da citação. O ro-
'Itiercnto aggravou corn fundamento no
artigo 669, paragrapho 15, do Regulnmen-
to 737, mas o Tribunal não tomou coube-
cimento do aggravo, por achar quo ta!
despacho não causa damno Irreparável.

Decidiu ainda o Tribunal dar instruc-
ções no juiz, por exigir que as procura-
ções sejam registados, quando não ha loi
que patrocine semelhante oxigencla.

O cx-soclo duma firma tem
direito a requerer exame em
todos os livrns delia, sl dessa
diligencia depender a obtenção
dos elementos necessários ú
defesa judicial dos seus into-
1'CSSCS.

Um ex-socio duma firma commerci.il
requereu a exhibição dos livros delia, afim
do obter elementos com que pleiteasse ju-
dlclnlmente a defesa do interesses seus.
Fez-se um exame parcial, apenas nalguns
dos livros da firma, mn.s o requerente
Instou pelo examo em todos elles, ao quo
o juiz deferiu, não som opposição da sup-
plicailn, quo aggravou de tal decisão.

O Tribunal negou provimento ao ag»
gravo, sustentando que o aggravado tinha
direito ao exame requerido, uma vez que
sô pela annly.se do toda a escripturação
da. casa ello podia obter os elementos ne-
cessarios á defesa dos seus interesses.

**"' '¦*"'- UJP" ¦._„¦

Delegacia Fiscal
— "¦ ¦¦¦¦¦ *y—

Movimento de hontem:

encami»
o escri»

perempção
! o promi.'.

Castro.
N. 7906que alluUç não íoj encontrado);. "A - Justiça; app*

Capital — Appellante, a
liado, José Antonlq Mar-,

Sl o liinccioimrlo não estl-
ver ainda investido uo cargo,
uão p6de responder cm pro-cesso do reaponsubllidado.

Foi denunciado um Inspector de qua'»teirfto por violências no exercido do cur-
go. Pronunciado, recorreu o o Tribunaldeu provimonto ao recurso.

Em primeiro logar, não havia provasconvincentes das violências attrlbuidasa-i recorrente; em segundo, elle não esta-Va ainda investido no cargo quando foidenunciado, Acercada a tudo isto. que oHummarlo começara antes do termina Ioo prazo para a defesa do aceusado. o queconstituía motivo do nullldade. Finalme.i-te, a denuncia não indicava a data en-quo as -¦'olcnclaa navi-ui*. gr.i.o -tf.-Jj?ada3

O procurador dn maioria doa
credores pôde indicar, em i>e-
lição por elle usslgnaila, o s.vn-
«llco que deve substituir o dos-
tlluido:

Destituído um syndlco, o advogado e
procurador da maioria dos credores re-
quereu ao juiz em nomo delles ;i nomea-
ção do nome que Indicou para substituir
o destituído. O juiz deferiu o desse des-
paclio foi interposto aggravo.

O Tribunal negou provimento ao aggra»
vo. Sl o advogado requereu com a sua
firma devidamente reconhecida, e se ti-
nha procuração dos credores, que repro-
sentava, para todos os actos da fallencia,
cumpriu o disposto no artigo 70, paragra-
pho unico, da lol 2.024.

Contra, votou o sr. ministro Pinto de
Toledo. A redaccão do paragrapho unico
do artigo citado — "declaração nssignada
com firmas reconhecidas" — dava clara-
mente a entender que tal nomeação devia
ser pessoalmente feita pela maioria dos
credores.

E ai os credores estivarem ausentes
o forem apenas representados por pro-
curnção? — atalhou o sr. ministro Brllo
Bastos.

Nesse caso — retrucou o sr. minis-
tro Pinto de Toledo — a nomeação far-
so-á oni assembléa de credores, conforme
dispõe o artigo 70, "in fine".

Mns na assembléa — replicou o sr,
ministro Brito Bastos — comparecerá o
procurador da maioria dos credores, quo
votará em nome delles, e o resultado será
o mesmo.

No emtanto — concluiu o sr. mlnls-
tro Pinto de Toledo — a assembléa ê um
aeto publico e revestido de cortas solen-
nidades. Si o procurador qulzer agir aem
adenda dos credores, usando dos poderes
de que estiver Investido, não o fará fácil-
mente com a convocação da assembléa,
na qual oa credorea zelarão pessoalmente
pelos seus Interesses.

Foi assim negado provimento ao aggra-
vo, contra o voto do sr. ministro Pinto
do Toledo». ,

Offlcloa e portarias expedidas:
A' Directoria do Gabinete,

nhando o requerimento em quo
vão da colloctoria federal em Ponnapolls,
Cândido Porlo, solicita prorogação, por
90 dias, para reforçar a sua fiança.

A' mesma Directoria, encaminhando o
processo relativo ao requerimento cm
que Nelson Teixeira da Silva solicita re-
levação da pena de prohibição de entra-
da na Alfândega de Santos.

A' Directorla da Receita, encamlnhan-
do o processo em quo a Companhia Pau-
llsia de Estradar, do Ferro pede restitul-
ção da quantia do 2:558$304, de direitos
pagos pola nota do importação n. 15.410.

A' mesma Directoria, encaminhando o
processo ein quo a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro pede restituição da
quantia de 902$500, de direitos pagos pc-
ia nota de importação n. -19.165, do anno
passado.

A' Recebedorla do Districto Federal,
rrstltuindo, acompanhados das respecti-
vas defesas, os autos do infracção lavra-
dos contra a Fabrica de Tecidos Labor,
Companhia Nacional do Tecidos de Juta,
Tecelagem Italo-Brasllelra e Fabrica de
Tecidos o Bordados Lapa.

A' Directorla da Despesa, remettendo
o processo em que. Antônio Antunes de
Oliveira pede pagamento por exercícios
findos da importância de 102$000.

A'1 ,mesmn Directoria, remettendo o
processo em que Antônio Antunes de Oii-
voira pedo pagamento por exercícios fln-
dos da quantia de 102$000.

A' mesma Directorla, remettendo o
processo em que Antônio Antunes do Oll-
veira podo pagamento por exercícios fln-
dos da quantia do 4$000.

A' mesma Directorla, remettendo o
processo em que Joaquim Gonçalves doa
Santos Queiroz pode pagamento por exer-
eicios findos dc 120$075.

A' mesma Directoria, encaminhando o
requerimento em que o 3.o escripturario
Arlindo de Araújo Lima pede pagamento
du gratificação do mez de julho a que so
julga com direito.

A1 Administração dos Correios, com-
muiricando lor prestado reforço dc fian-
ça o agente do correio de Petroclnio do
Sapúcaliy, Manzi Antônio.

A' mesma administração, communl-
rando que o Tribunal de Contas Julgou
idôneas e sufficlentes as fianças presta-
das por Fernando Kulian o Antônio da
-Afoita, para os cargas de agente poslai
do Santa Cruz da Conceição e do Arraial
dos Sousa.

A' mesma administração, remettendo
o processo relativo ao pagamento da im-
portancia de 293$390, solicitado pelo
agente do Correio de Rio Claro, João PI-
rei de Oliveira Dias.

A' O.a região militar, solicitando ln-
specção do saúde para os srs. Boaventura
Gonçalves doa Campos Dias, empregado
da Repartição dos Telographos, e Vicen-
te de Paula Silva, 3.0 escripturario da
Delegacia.

A' lnspeotorla da Alfândega de Santos
declarando que o ministro tendo presen-
te o processo relativo ao requerimento
em que a Companhia Paulista de Estra-
das de Ferro pede restituição dc direitos
pagos a mais pein nola de Importação,
n. 41.485, resolveu autorizar a restituição
pretendida.

A1 mesma lnspeotorla declarando que
o ministro, tendo presente o processo em
recurso Interposto por Zerrenner Bulow
o Comp., da decisão que Impoz a multa
de 200.1000 ao comniandante do vapor"Cometa", resolveu não tomar conheci-
mento do mesmo recurso.

A 'mesma In.-pectoria, declarando que
o ministro tendo presente o procesBO em
que a Estrada de Ferro Sorocabana pede
restituição de direitos pagoa a mais pola
nota de Importação n. 16.271, resolveu
autorizar a restituição pretendida.

 Requerimentos despachados:
De Gustavo Pinheiro de Mello, pedindo

para fazer viagens do fiscalização por
conta do governo — Prove que entre as
localidadifs existem linhas de Uiligenoias,
automóveis ou outras, cujas passagens
excedam de 2J600; de Domingos de Bar-
roa, pedindo aforamento de terrenos do
marinha. — A' Alfândega de Santos, afim
Jw ««.rva uuv;

Comp. — Pa-

SECRETARIA BA FAZENDA
Requisições de pagamentos da Se:rc-taria do Interior:
Aos fornecedores da Directoria Geralda Instrucção Publica, 65-l?500; aos for-nooedorea do Deslnfectorio Coral,2:0mi85; ao pessoal da Inspeetoria' Sa-.íitoria do Cuaratinguptfi, 170*000; a Be-nedlcto Pereira Marques, 22|200; a loséEloy Pupo, SS0O0; ao dr. Eduardo Hon-rlque Martlnelll, 1805090; a SebastiãoSoares, OoSOOO; aos fornecedores darcctorln Geral do Sorviço Sanitário,-.'¦-2.lf(,00; ao dr. José Luiz doFaria Rocha, 605000; a JoséPereira do Sousa, 25$000; ao dr. Gui-lherme Álvaro, 3:S00?000; a José Francisco do Oliveira", 149-S500; a. BenedietoLeito Penteado, ÜOOJOOO; a Sebastião Vaz«ibeiro, 155000; á Companhia do GazSlv-H'0; ao dr. Bonifácio do Castro . 

'
3105000; ao Café Guilherme, 43$2IK!- aFrancisco Alves o Comp., 5395200; aosfornecedores do Instituto Sorumtlierapl-
co, 1.•.19fl$950; aos fornecedores da See»
^n-nn!0"''1'""0'* TJc-moíírnpho-Kinitario,
2 05000; ao dr. Thoodureto de Carvalho
JOQ5000; a Francisco Mariano da Cosia,1465000; a Lindolpho do França Macha-do, 2145800; ao dr. Francisco de ArrudaRoxo, 405000.

Requisições do pagamentos da Se-oretaria da Justiça o da Segurança Pu-blica:
A Vlcento do Lucca, 173J000; á Socie-dado Paulisla do Agricultura, 90l}200- aR. Grassosohl, 4425100; a José FerWlraFontes, 139J580; a José Belisarlo do Ca

morgo, 18650OQ; ao delogado de policiade Barretos, 1205000; a José da Silva ...212Ç000; ao delogado de policia de' SI.uiz, 305000; A Companhia Antarctlca
Paulista, 375200; a Almeida Silva o
Comp., 795720; a Stelnberg, Meyor -
Comp., 070J000; a A. Garcia e Comp.,
135500; a E. do Andrade, S05000; a Cao-
tano Mortati, 1505000; a Enéas dò Bar»
ros, l:2S,-,"000; a José Marcai d.r Lima
2985500; a Josô SanfAnna Ferreira,....
335400; a Francisco Gonçalves, 305000; íi
Fernando Oitioica da Rocha Lins, 27530(1,
ao dr. Esau' CorrOa do Almoida Mo-
raes, 245S00.

 Requisição do pagamento da .Se-
oretaria da Agricultura:

A Álvaro Pantoja, 40?000.
 Officios remettldos:

Ao sr. secretario do Interior, remet-
tendo, para as devidas informações, ie-
quer-mentos do diversas casas piás da ea-
pita' 1 do Interior, solicitando pngamento
do 1 ibvenção orçamentaria do corronto
exercício. ¦ • .

 Autos despachados:
Pedido de pagamento do meias custas

do divorsos officlaes de Justiça da cornar-
ca de Bragança. — Pague-se de accôrdo;

do Lyoott do Artes e Officios. — Infor-
me o Thesouro;

de C, Ilildobrand o Comp. — Pague-se:
de Antônio da Silva Baptlsla. — Ros-

tltua-se;
de Orfeo Pnravc-nti

gue-se;
do Jo'0 Antônio Pedroso. — Officle-

se A Secretaria da Justiça e da Seguran-
ça Publica;

do Cristalino Rolim de Freitas. — Pa-
gue-se;

da Santa Casa. de Misericórdia ãe Itn»
pira, — Ao Thesouro;

, do jornal "O Estado dc S. Paulo". —
Informe o Thesouro;

do Antônio Luiz Vieira Guimarães. —
Rèstitua-se;

da Santa Casa de Misericórdia de Par-
nahyba. — Ao sr. procurador fiscal;

da Sanla Casa do Misericórdia de
Bauru'. — Requisitem-se InformàfiOes da
Secretaria do Interior;

da Santa Casa, do Misericórdia de Bra-
.rança. — Roqulsltem-sé Informações da
Secretaria do Interior;

da Santa Casa do Misericórdia de Be-
bodouro; —

do jornal "Tribuna Iilustrada". — ln-
deferido;

do Antônio Loito Almeida. -— Sim:
do juiz do dirolto de -Tahu'. — Pa-

gue-se;
do juiz do direito do S. João da Boa

Vista. — Pague-se;
do João Baptista Rost. — Paguc-so;
do Maria Eugenia Junqueira. — Rosti-

tua.-so do accôrdo;
da superiora das Salosianas ("o Bom

Retiro, na capital. — Ao sr. procurador
fiscal;

do collector do Plrassununga, — Pro-
yldencle-se do accôrdo.

* *
SECRETARIA DO INTERIOR
Foram nomeadas comniissões me-

clicas para inspeccionar os professo-
res Francisco Zeferino de Camargo,
cl. Constância Gomes Gloria, d. Ida
Giiazzel... Victorio Romano e d. Ali-
ce Raggio Nobrega, 110 dia 26 do
corrente, ás 13 horas, na Directoria
do Serviço Sanitário.

Foram nomeados:
Khondtniir Pereira, para stibsti-

tuir o professor da escola da estação
de Campo Largo, em Atibaia;

d. Beatriz ilo Livramento, para
substituir a professora da escola mis-
ta da Quinta Parada, nesta capital;

d. Cornelia Marcondes Cabral, pa-
ra substituir a professora da escola
do bairro do Turvo, em S. Luiz do
Parabytinga.

 Por actos de hontem, foram
nomeados:

D. Paulina Castellar, para substi-
tuir o adjunto do grupo escolar de
Limeira, sr. Afranio do Amaral Ga-
ma;

d. Fraucisca de Carvalho e Silva,
para substituir a adjunta do grupo
escolar de Salto, d. Dinorah Morei-
ra;

o sr. Prudente José de Moura, ser-
vente do grupo de Cravinhos, para
substituir o respectivo porteiro, sr.
Pedro Nolasco de Aquino, que ob-
teve licença.

 Foi nomeada uma commissão
medica para inspeccionar, na Dire-
ctoria do Serviço Sanitário, no dia
22 do corrente, ás 13 horas, d. Maria
Guilhermina Riedel.

 Licenças concedidas a adjuu-
tos de grupos escolares:

De dois mezes, a dd. Dinorah Mo-
feira, do de Salto; Maria Luiza dc
Andrade Martins, do de Palmeiras;
Philomcna de Toledo, do de Itu';-

de 40 dias, a Herculano Rangel, do
de Taqtiaritinga;

de um mez, a Afranio do Amaral
Gama, do de Limeira.

-—— Foram concedidos dois me-

-ao dir ulTioines ile justiça — OMiguol do (loiloy, juiz dõ direito
onimerclnl, domlttiu

os seguintes officlaes dc justiça,pnr não lorom completado os documentos
exigidos pnra 0 exercido de suas func-
ções:

Manuel r.uiz Call5o, José Ernesto doNascimento, Astroglldo Vieira, Alfredo doPau!;!, João Rodrigues de Mello, GregorioTeixeira da Silva, Luoiano de Almoida Ra-mos o Lotario do Andrade Guimarães.
O offlclal João Fernandes üraallol-

ro pediu demissão, sondo-lho concedida. Estão destacados para o sorvloo
do hoje:

Anlonlo Mllnno, Anlonlo Ricci, Antônio
Ribeiro d«. Freitas, Antônio Colluccl e An-
tonio Pereira da Silva.

Appelluçõcs — O sr. juiz da l.a varadou provimento á appellação interposta
por Alfredo Famula, da sentença do Juízodo paz da Moéoa, proferida na acção
summnrissima quo Almeida o Cruz mo-
vem a Butiá Schmet.

 O mosmo juiz negou provimentoá appellação interposta pelo dr, Chrlstln-
no Ribeiro dn. Luz, da sentença do juiz de
paz da Bella Vista, na acçiio summárlssl-
ma que lho move João Bauler.

O mosmo juiz julgou Improcodon-
to a acção ordinária que Braz dos Santoa
Machado move a Claro da Silveira, con-
demnando o autor ao pagamento das
Custas.

Pari Ilha — o ar. dr. Luiz Ayres, juiz de
orphams da. 2.a vara, Julgou por sentença
a partilha no inventario do. d. Lydia CJau-
dia.

O mesmo Juiz julgou o calculo pro-cedido na prestação de contas requerida
por Fausto Barroso de Camargo.

Aiinullação di; casamento — O sr. dr.
Adalberto Garcia, juiz da l.a vara do or-
phams, julgou procedente a noção de an-
nullação do casamento proposta por Ma-
rio Alvos Abranehés contra Ottllla de
Freitas A brandi es.

 O mosmo juiz julgou por sentença
o calculo procedido no Inventario de Nii
colau von líutschly.

HFoi-iBifii 3'B'ÍDitii--nS
Prisão prevenlivn — O sr. Juiz da 3.a

vara decretou n prisão preventiva de Au-
gusto Wagner, por haver furtado a instai-
lação electrica do predio n. 125, da rua
Joly.

A vndlngcin — Pelo sr. juiz da -l.a va*
ra, foram condemnados Antônio Jlenlgllo-
ni a aer deportado do território nacional,
o João de Sousa, a 22 dlaa e melo do pri-
são cellular.

 U sr. juiz da 3.a vara, condemnou
a dois nnnos de reclusão na colônia cor-
redonal os vadlos reincidentes Manuel
dos Santos e Misael dos Santos, e, de ac-
cOrdo oom o paragrapho unico do Código
Penal, a sor expulso do território nacional
Luiz Forte.

 O mesmo juiz Impronünolou Flo-
rentlna Fulvia, denunciada no artigo 303
do Código Pennl e pronunciou como incur-
so no artigo 358, paragrapho 9.o, do Co-
digo Penal, l^licio Rugglerl, aceusado po-
lo crime de furto de duas poças do fazon-
da da. easd Pirelll, dosta praça, no valor
de 1:7705000, bem como de vários metros
de fazendas avaliadas om 14S5400.

Quol.-ta-crlmo — Os srs. Emilio de Fi-
guolrodo e Francisco Bevenroth, peritos
nomeados pelo ar. Juiz da S.a vara crimi-
nal, para procederem a exame nos livros
da Sociedade Anonyma "O Estado de S.
Paulo", na questão oom o "Deutsche Zel-
tung" (Diário Allemão), embargaram
hontem em cartório aeu laudo.

Prato llc
idia-ect-oria- C-Utíü!

EXPKIMK.VH

A CTO N.

BO DIA ül JM! agosto
DE 1016

008, DE Ül DE AGOSTO
DE lütll

Dá n denominação de "FIo«
ilsbella" á mn que, uo bairro
da Consolação, fica entro us
ruas iln Consolação e Mnrlinho
Prado Junior.

O Prefeito do Municipio dc S. Paulo,
usando dos attribulçOes que lhe são coni
feridas por lei, e nos termos do di-iposto
no paragrapho l.o do artigo IS do Aeto
n. 709, do 19 de junho de 1915, approva
a planta apresentada pela Companhia
Brasileira de Immoveis e Construccõès,
acoeita a rua nella proposta, que, no balr-
ro da Consolação, fica em prolongamento
da rua Araújo e entre as ruas da Conso-1
lação e Martlnho Prado Junlor, o. decla-i
ra-a aberta ao transito publico, dando-lhe
a denominação do "Florisbella".

Prefeitura do Munlelplo de S. PaulOj
21 de agosto de 1910, 3G3.0 da fundação
de S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. de Sousa.;

O Director Geral, ,
Arnaldo Cintra..

ACTO X.

zes de licença ao sr. Pedro Nolasco
de Aquino, porteiro do en-DO epço-

a Gamara Munleloal 1. lar de Cravillbos.

901), Dlr! ül DE AGOSTO
DE 1016

Approvu o planu dc nivela*
monto dus ruas Monle Alegre,
Raplcuru' o Dr. Homem di
Mello.

O Prefeito do Municipio de S..Paul
usando das attrlbulçõea que lhe aão cp*;
feridas por lei, e nos termoa do disposto
no artigo 5.o do Aeto n. 769, de 14 de
junho de 1915, resolve approvar o plano
de nivelamento das ruas Monte Alegre,
Itaplcuru' e Dr. Homem de Mello, coij*
forme as plantas levantadas pela Dire?
ctoiia de Obras e Viação. nesta daia ru-j
bricaías, de accOrdo com as quaes sero',
dadoa rs nivelãmenlria.

Prefeitura do Município de S. Paulo,
21 de agosto de 1916, 363.0 da íundaçiU
de S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P, de Sousa,:

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

AOTO N 970, DE 21 DE AGOSTO
DE 1916

Abre um credito especial d0
32:980$850, purn dar cumpri-,
mento & Resolução n. 82, dd
22 do julho do corrente nnno,|

O Prefeito do Munlelplo de S. Paulo,-
usando das attribulçOes que lhe são conH
feridas por lei, e nos termos do artigo
2.0 da Rcsoluç' o n. 82, de 22 de Julho
do corrente anno, resolve abrir no The-i
aouro Municipal um credito especial de
32:980$859 (trinta e dois contos oitocen-
tos e oitenta mil oitocentos e cincoenta 4
nove réis), para dar cumprimento A re^
ferida Resolução, por conta do saldo ai
se verificar ao encerrar-se o corrente exer*
ciclo financeiro.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo,'
21 de agosto de 1916, 3(i3.o da íuml.iç&l*
de S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. de Sousa.

O Director Geral.
Arnaldo Cintra. .

mf

Solicitou-3e da Secretaria da AgricuH
tura a collocaçSo de alguns combuatorc*
do gaz na rua Duprô, em Villa Clementl-i
no, e transmlttlu-se a representação do»
moradores da rua Borges LagOa, solicitam
do a collocação de combustoreB 'io agi
uaquella- viu publi**..* •,«

?

I
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6 CORREIO PAXELISTANO - Terça-feira, 22 de agosto d© 1018
 Pagamentos determinados:

Do 100(000, a Raphael Ficondo, om
¦poatitidguo, importância pelo mesmo cau-
plonàda om marco;

de 1:000(000, a Jorge Bortlnl, pelo ser-
Jrtco do pintura feito no mlctorio do lar-
ijo do Paysandu', om julho;

de 147(8112, a A. do Almeida Braga,
»m restituição, importância pelo mesmo
cauclonada om julho;
í de 55(000, a Romou Silva, pelo serviço
de enooramento das salns da Procurado-
Ijrla da Câmara, om Julho;
I de 1:305?090, a Raphael Ficondo, por'diversos SorvlQOS executados nn Prcfeltu-
V«. om jullio;

de 200(000, a .Tose Vitrone, om resti-
tuiqíto, importância polo mesmo caucio-
iitidii om Janeiro;

do 32$009, a Antônio Manxionl, om res-
"tltuição, importância polo mesmo caucio-
liada em maio;

do 430(000, a A. Fozzati, por diversos
Serviços feitos na Garago Municipal, cm
junho;

de 68(241, a Jullo Mlcholl, em rostltul-
Oito, importância pelo mesmo cauclonada
om marco;

do 2:850(000, i^J. Charvolln o Comp.,
jjelos obras do modificação da estrada da
Cantareira, em abril;

do 60(702, a A. do Oliveira Coutinho,
em rostitulcão, importância pelo mesmo
cauclonada em janeiro;

de 1:4785137, a Duarte e Aranha, cm
restituição, tnpi rtancla pelos mesmos
bauclonada er.i fevoroiro o maio;

do 1:089(040, ao "Correio Paulistano",
)por publicações feitas duranto o moz de
maio;

de 1:000(000, :t Duarto e Aranha, em
Rostitulcão, importância pelos mesmos cau-
Iplonadà em marco;
; do 200(000, a Antônio .Manzione, em
restitulçilo, importância pelo mesmo cau*
'plonada om fevereiro;

do 190(000. a Augusto Siqueira o Cia.,'^or fornecimentos feitos íi Procuradoria
fiscal da Câmara, om fevereiro, marco,
abril o maio:

do 10r>$830, a Alexandre M. Rodrigues,
•9111 restituição, lmportnncla pelo mesmo
paunlonada em Junho.

, Requerimentos despachados:
! De Anselmo Cerello o Comp.. Manuel
rAsson, pedindo relevamento de multa.—
J3lm;

da Llghl and Power, sob n, lifii); Lul/.
Marlno o dr. Cassio Vlllaca, pedindo fé-
(rias. — Sim, em termos;
i do Antônio do Mello, pedindo oancella-
"monto do imposto. — Sim, nos termos da
Je! n. 1581;

da Companhia Calcado Clark, pedindo
•restituição do documentos; dr. Ramos do
[Azevedo, sobro construcçtto de muro. *--

Pomo requer;' de Maurício F. Klabln, sobre Imposto.
1— Como requer, quanto aos contribuiu-
fes;

do Alvarenga Murta e Comp., sobre lm-
posto. — Como requerem, ficando o im-
•posto reduzido a 750(000;

de Henrique Slebenkaess, pedindo relu-
Vãmente de multa. — Na4a ha a deferir;

de d. Germalne Lucle Burchard, pcdln-
do prazo; L. Crumback o Comp., Compa-
iC.ila de. Terrenos, Construcções, Rendai
e Empréstimos; João Teixeira, pedindo
Velevannento de multa; Letto Caruso,
Domingos Máurano, Egydlo Antônio e
João Flori o Gerbasl o Comp., sobro lm*
posto; Antônio Alves Siqueira, pedindo
liuncellamento do imposto; Victor RossI,
pedindo restituição. — Indeferido;

do Victoria Pinto de Almeida Lima, po-•dindo certidão. — Certiflque-so:
de João Pinto da Fonseca, Comp. Telo

jplionica, Davld Carafolo, Luiz Ferreira,
.•pedindo approvação de plantas. — A' Dl-
tectorla do Obras e Viação, para os de-
cldos fins.

 As turmas da Directoria de Obras
e Viação, para o dia 22 do corrente mez,
Jtoram assim distribuídas:

Turma de calcetolros: Rua da' Modca,
*3 calcetelros, 5 serventes e 1 carroçai ro-
posição de calçamento; rua Cruz Branca,

calceleiros, 5 serventes o 1 carroça, ro-
•posição de calçamento; rua B. Gomes,

calcetelros, 5 serventes e 1 carroça, ro-
posição de calçamento; rua do Aroúchc,

calcotelros, 4 serventes o 1 carroça, rj*
posição do calçamento; rua D. de Moraes,

calcetelros, 4 serventes e 1 carroça, rn-•posição do calçamento; rua dn Consola-
,'ção, 5 calcetelros, 4 serventes e 1 carro ¦
'ça, reposição de calçamento; rua Conce-
lhelro Noblas, 7 calcetolros, 7 serventes o

carroças, reposição de calçamento; dl-
[versas ruas, 5 calcetelros, 4 serventes o
2 carroças, ligações de água e gaz; Por-
ío Canlndé, 2 serventos para guardas.
fi Turma de macadam: Rua Anhanguéra,
S feitores, 12 operários o 4 carroças, ro-
joemposição do macadam; diversas ruas,
:1 feitor, 4 operários e 1 carroça, liga-
çües de água o gaz.

Turma, de trabalhadores: Almoxurita
,do, 2 operários, para guarda e
arrumação de materiaes; centro di'oldade, 7 operários o 2 carroças,•roposição do calçamentos especiaes;
tua Monte Alegre, 1 feitor, 0 operários c*i carroças, regularização; rua Manuel
Nobrega, 1 feitor, 9 operários e 4 carro-
(.Ças, regularização; rua Com. Coutinho,
t.l feitor, 11 operários e 4 carroças, regu-
larlzação; rua Duillo, 1 feitor, 6 operários
e 1 carroça, regularização,•k
l  Inspeetorla Geral de Fiscalização.

I Foram multados: pelo fiscar Eurico
/Thompson, em 20$000 por Infracção do
lart. 18, paragrapho único, do acto S49, d
rua Condessa de S. Joaquim, ri. 52, dr.'Keynaldo 

Porchat; polo fiscal Annibal Po-*pl, em ,'iOÍOOO. de accOrdo com o art. 200,•do acto S19, íi rua Almirante Barroso,
Pasehoal Pistascia; pelo fiscal Bernardo
fEatto, eni 20*000, cada um, c de aceôrdo
Jcom o art, 18, paragrapho único, do aclo
[849, ft rua de 3. João, n. 115, José Rlzzi e•Com]).; d mesma rua. ri» 97, Rocha e Al-
Wida; pelo fiscal Enéas Pinto, em 20(000,¦fle aceôrdo com o art. 18, paragrapho¦único, do acto 8-19. d rua H. Caetano, íi,
jíl, Grassi Oral o Comp., de aceôrdo com
,'0 art. 22, paragrapho 4.o, da lei 790, o
mesmo uo mesmo local, em 55000.'¦ Foi intimado pelo fiscal Alfredo de Dar-
ros, a mandar extinguir os formigueiros
existentes em terrenos de sua proprieda-
;de na estrada quo vai dn Penha d S. Mi-'guel, Luiz Lyzla.' 

Foram approvados 3 "chauffeurs" e re-
provados 2.

|  Acham-se approvadas na Dlrecto-¦ria do Obras o Viação, as seguintes piau-'tas:
De Antônio Ruffo, para construir un,¦predio no largo General Osório, n. 9;
do Alexandro Gomes da Silva, para con-

lítrulr um muro d rua Manuel da Nobrega;
:. do AUprando Grechl, para construir uni
muro d rua Manuel da Nobrega, n. 02;

da Companhia Iniciadora Predial, para
jaugmentar um predio d rua Maranhão,*I. 02;

do dr. Francisco de Paula Peruchc, pa-ra construir dois prédios d rua Leoncio
(Se Carvalho, ns. 5 e 7;

de George II. Holland, para construir
,-um muro á rua Pamplona, fundos do n.
SO da rua Rio Claro;

de Hugo Molinarl, para alargar um por-Mo d rua Tamondnré, n. 184;
de Herry Morlund Dale, para construir

um muro ft rua Pamplona, n. 3;
de Ignaclo Druzio, para construir um

muro na avenida Celso Garcia, n. 920;'_ de João VelardI, em substituição, para'construir um predio d rua Bresser, 191;do João Gutmann, para construir ummuro S. rua Peixoto Gomide, ns. 70 e 72;de Louronço Marques, para construir
uma cochelra d rua Marcos Arruda, n207;

• dc V. Spisso e Comp., para construir um
predio na avenida Rangel Pestana, n. 150.

i  Devem comparecer nu mesma Di-
rectoria, para esclarecimentos, os srs.:-.- Armando I». dos Passos, A. Sestlni, d.
JAnna Joffery, Ângelo Appollnaro, Adão
idos .Santos, Bernardo de Ângelo, d. Bem-vinda Ferreira Rabello, Charles Bourgeols,•Ellore Zannini, Ernesto Alves do Olivel-
ra, Paustino Ferreira Mathias, Francisco
Rodrigues, Francisco de Paula Vitale,
Gaspar Schlltler, João Alfredo, dr. João
JDuarle Júnior, José Victorino Ferreira,
José Pereira Bicudo Filho, José Stuplello,
Joaquim Azevedo, Juvenal Alves Garrido,
Lessa e Comp., Lúcio de Castro, Manuel
Ferreira, Manuel da Cruz Pires, d. Maria
Vieira Palm (21, dr. Nevlo Barbosa, Pedro
S, Magalhães, 1

INDUSTRIA
E COMMERCIO

Café
JUNDIAHY, 21.
Duranto o dia de hojo foram reoebidas

47.705 saccas de café, sondo com destino
a S. Paulo 3.350 o 44,415 para Santo».

S. PAULO, 21.
Café baldoado hoje, até meio-dia, para

Santos, 06.094 saccas, sondo:
Saccas

Recebidas de Jundiahy (Pau-
lista) 55.480

Recebidas da Bragantlna , 464
Recebidas da Sorocabana . 6.618
líccobldas do Pary 2.815
líecebidas do Braz 2.408
Recebidas da Barra Funda .

SANTOS, 21.
As vendas do hoje fornm reduzidas.
Mercado cnlmo.
Nas vendas realizadas regulou o preço

do U$«OÒ pnra o lypo I.
SANTOS, 21.

Saccas
68.509

881.521
128.436

Entradas ...*.* .* *.* ¦,
Desdo l.o do mez ....
Idem, desdo l.o de julho , 2
Existência hoje cm primeira

c segunda mãos ... 1
Média y.,-
Despachadas . . . i* .
Idem, desdo l.o do moz .
Idcm, desde l.o do julho -.* 1
Embarcadas ¦
Idcm, desdo l.o do mez .
Idcm, desde 1.0 do Julho *.* 1
Passagens : *.*
Idem, desdo l.o do mez »¦ -.
Idem, desdo 1.0 do julho , 2

Sabidas:
1'ara a Europa ......
»\rgentina . . . , . .
Estados Unidos . . ,* v .*
Por cabotagem . . . .* .
Para o Chllo . .• *.*
Para o Uruguay . . . .•
Em egual data do anno pas-

sado:
Entradas . . ....
Desde 1.0 do mez .... 1
Desdo l.o do julho ... 2
Existência em primeira e se-

gunda mãos
Média ...... • r
Vendas . . . .- . t ••¦
Base . ..... v v
Despachadas ». . •¦• ,: *.- •:
Embarcadas . . *.: . x.

SANTOS, 21.
Movimento de café na Companhia Cen-

Irai de Armazéns Geraos, no dia 21:
Saccas

Existência no dia 10
Entradas hojo .

003.390
41.977
22.920

541.486
267.305
14.677

555.721
230.390
66.694

885,456
146.870

167.819
11.512

281.959
2.506

703

57.876
232.310
550.382

.665.893
68.681
28.470
45200

34.610
59.909

135.775
3.951

Total . .
Sahidas hoje

Stoelt, hojo .

132.720
812

138.914

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 21
Cotações do fechamento da Caixa

Liquidação, fornecidas fts 15 horas
Comp.

Agosto .
•Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro .

SANTOS, 21
Teíegramma especial do "Correio":
As cotações do fechamento da Com-

panhia Registadora o Caixa de Liqui-
dação de Santos, na baso do typo 4, foram
is seguintes:

6*600
6$400
6J300
6$275
63275
6(275

de

Vend.
6*676
6(42f»
6(32!,
6(300
6$300
GJ300

Comp. Vend.
Agosto  6(550 6(600
Setembro  . 6(425 6(450
Outubro  0(325 C$350
Novembro  U(300 C$325
Dezembro  6(300 6(325

S. PAULO, 21,
Saccas

Hoje - . .•¦*.• 56.489
Anterior 37.106
No mesmo periodo do anno
passado

Entradas pela Estrada Soro-
cubana ...... . . .-

Anterior
No mesmo periodo do anno
passado

Total, hoje .... . . .
Anterior
No mesmo período do anno
passado

Foram recebidas hoje, du-
ranto o dia, na estação do
Jundiahy:

Com destino a S. Paulo . .
Anterior
No mesmo poriodo do anno
passado

Com destino a Santos , . .
.Interior •
No mesmo período do nnno
passado

Total, hoje ...... .: v .
Anterior
No mesmo período do anno

passado  . . ;.:

47.401

11.206
14.281

12.606

66.694
51.447

59.907

Saccas
3.350
4.488

3.900
44.415
41.415

38.695

47.765
45.903

42.695

MERCADOS EXTRANG E1ROS
NOVA YORK. 21
Hojo abriu esto morcado estável, com

baixa do 3 a 5 pontos.
Cotações:

Setembro  8,02
Dezembro ....'. 8,64

NOVA YORK, 21
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se apenas estável, com
baixa de 6 a 9 pontos.

Cotações:
Setembro ..... 8,59
Dezenibro . . . ... 8,63

ESTATÍSTICA
Existência de café no lia-

vre:
Café Brasil, hoje . , . ,
Na semana anterior. . .
Eguãl periodo do 1915 .

üo outras procedências:
Hoje ...".'.'. . . .',;.
Na semana* antorior. , ;. • ,
Egual periodo de 1915 -. .

Saccas
1.964.000
1.907.000
1.767.000

219.000
218.000
192.000

Cambio
Este mercado abriu hontem Indeciso,

com os bancos declarando sacar na base
do 12 1|2 d.

Mela hora depois o mercado tornou-se
fraco, eeneralizando-se nos estabeleci-
mentos bancários, para o fornecimento
do cambiaes, a cotação de 12 15.32 d. e,
em seguida, a de 12 7|16 d,

Dopols das 16 horas, o mercado apre-
sentou-se mais animado, parecendo mala
firmo, vigorando nos.bancos em geral,
para os saques, as extremos de 12 7|10 d.
a 12 1|2 d.

Nesta posição, o mercado fechou mais
ou menos firmo e com pequeno numero
du negócios feitos durante o dia,

Em «gual data do
anno passado:
Contra banqueiros . . Ií 8|18 12 1|4 fl,
Contra caixa matriz 12 6.18 d. i—:

SANTOS
GAMARA S*£NDIOAI*

Curso official do cambio • moeda mo-
talllca affixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corrotoresi

80 d-v.* A' vista
Londres. .. . . x ¦,* 12 l|í 11 8|8
Paris . .; -,v -i* a* * 885 695
Hamburgo ,- , . . 780 740
Italia .....*.-» M) 635
Portugal .: . , *,* v •¦ • ^ 

' 
292

Hospanha . ...v ; f-**l ' 889
Nova York , ,: , .* *.* r=t '4$140
Argentina . .: -. . "¦—' 1$780
Soberanos ...... t— 19$400

RANÇO DO MIASIIi
Vnlcs ouro

Taxa cambial pnra pagamonto de direi-
tos em ouro, na Alfândega, 12 85)04.

Aglo: 2ÍR57 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Tnxns do ilpsrnnln dn nborluri» do moroado (U.

I.ou,Ir os
Hoalom Anloriot

7nxa dn (to roo rito ilo Hnn-
oo d» Incflntorrn. . fl 0|0 o 0|!t

Luxa dn rtof-monln do nnn-
co An Krnnija.... 5 0[0 6 0|0

l'nxn dn dosnnnln do Hnn-
oo dn Allomoiilin . S 0|O B 0(0'/nxn do d oa oon Io no nxnr-
ondo ilo lionarog :t mo-
teu  6 5|B 0(0 5 6|S 0,i

CAMllKH:
Novn-VoTli «oliro Londres,

A vlnlii, por l.lt. . . . 4.76 7]B 4.75 7|8
\nvn-Yorlt poliro Londres,

ti HO il|V por l,h. . . 1.72.28 4.72.25
LIflbon sobro Londrea A vIh-

In, por mil rMn ... —
í'firls Rotire Londres rt via-

ln, por l,b Ifl.lí 88.12
llonovnnohro l.dndTO*,tl vis-

In, pot 1,1, 80.47 80.87
Mnrtrlíl .«obro l.omlr(*n á

vlsln, por Lh. . . 2",60 28.61
l'nrls nobro Ilnlln, A viatn,

por 100 Itrnq .... 01.00 01 CO
l'nrls Rnhro Ilospnnhn, ií

vlülit, por 500 posolns , 598,01 608 ¦•"
Novn.Ynrlt «obro llorllm, 5

vlsln, por I mnroo". 72.25 72.2»

Antorior

66 68
70 70
IA 1|» Oi 1,1
81 t-1 81 1(1
BB 88
56 60
71 71
89 >|« 89 ;>|1

99 l|4 99 114

Títulos brasileiros em Londres
Hontem

Apólices l''oilorno3, I88ii
1 C|0

IVilernnB IR(l!t, íi 0(0 » . .
Kunillng, n 0|0
Knntllnc, 11)14
1'uhdlng, Hion, r. (t|tt. . ,
t fltO (lonvors.lo, UUO . .
0,0 190» ....

Xflo Pnnlo, ibrs- ....
Silo 1'nnlo, 1899 ....-s.lo Pnnlo, 1901 ....
Silo Pnnlo, 1913, 5 Ofl . .
lllo do .Innolro Munlolpnll-

,lnno6 0|0
llollo Horlíonlc, 1995, (1 0(0
l.oopolillna Rnllwnv On.

l.td. Slodi . '. 
. .

Rrnttlllan '1'mollon I». ft P.
I.ld. Sloolc Oril. . .

*. Pnulo Itnllwni* Co. 1,1.1
Oril . . ....

llrn.aH llnllwny Co., I,i|,l.
Ord. . .:...-.

Hitmond üoffon l.'o. I.ld.
— titOjO.Ciim. Prol. .

('õnRòlinniloa inclòzo* ? I|l
D|0, or-ltiro» ....

MoilcoNoiih Wenlorti Rnll.
wnr Uo.. l.td. Ord * •

Bolsa de S. Paulo
OIW.IMAS EM 21 DK AGOSTO

Vondo* Oomprn-

88 85

89 89

63 62

198 198

7 íl|l 7 .1|l

9 1|4 9 t'4

59 1|4 69 1(4

4

doros

A' taxa do 12 15|32, a 90 diaB de vista,
nobre Londres, quo foi a official do hon-
lem, a libra esterlina vale 10.248, o fran-
oo JC83 o o marco $728.

A' vista, 12 11|32. a libra esterlina vale
10Í<US, o franco $691, o marco $738, a
lira $030, com réis fortes $289 o o dollar
1§085.

CÂMARA SYNDIOAL
A Câmara Syndlcal dos Corrotorea affl-

xou hontom a segulnto tabeliã:
90 d-v

Londres . . , ,; i- ,
Paris
Hamburgo . . , *.
italia 
Portugal ....
Nova York . > . .-

Extremos:
Contra banqueiros .
Contra caixa matriz

12 15|32
683
728

12 7116
12 7 16

A' vista
12 11|32

691
733
020
289

4$0S6

12 112
12 12

1'aaaidaiH nialilIrcM :
Apólices do l'lslndo,:i.n A O.n sirlos,

ox-inros 
Idcm dn ".ns 6rlo, do 600! . .
Idcm, 7.n A fl.n RÍrlc«. . ?
ldom, 10.n s^rin «
Idcm, Auxilio Agrleoln, 8 oio .
Idcm, dn llnifio. r, 0|0, ox-juros.

I.elrnn
Unmnrn dc K, l'nufo, 0.0 (Vindn-

cto) ......
Idcm, l.n cmlsBÍo. . . .Idcm,, 2.ncmissíto. . . .Iilom cmpicsllmo dc 1013 . .
Idcm, a Ili) dlns ....
Idem.cmprcsllmo do 191*1 . ,Idcm, n no dias ....
Cnmuni do Ampnrn . . .

- Arnrnn'i..rn . ,
ii i, Atllmifi * • •<• . Annnpõllã • ¦
a> ,, Arnnis • . «
•i tf AvnTÓi < • •
., „ llnrly

Jtíuini • . .
,i Dotiiontíi • • *

Rnnctos . • •
•i ,, Cnmplnnfl, . •
•• (Jni7.nlrn . , •
ii ., Cnjnríi • • •
<i (Jnplrnry. . t
». Cmvinlios . • •

.i Orlnndln • • •
>' Onrnpnvn*' • ¦>

,- Serrn Ne ern . •
,, s. iinmio • . .

,i DoBcnlvftdn • •
,, E. s. do rinlial .
7, Pnxlnn ¦ •

IUbclr5n 1'rrto, ex-J.
S..Inflo dn Ron Vlsln
S^losc do Itio Pardo

.. .Inonreby .
S. Sim flo .
Pirnnlenlin. •

m . Pedreira •
Plrnssnniingn ,
R. .toso dos Cnmpos

i. Porto Poli* i
•. Dtiernhn .

. Nln. Ilila do I'. Qunlro
„ RllioIrRo Itonllo
„ .Inbottcntml, * «
,-, .fnrdlnopolls ¦ ¦

„,, rtnpolontngft, • ¦
Il.ii.ln* • ¦ •
Ibitinga . •

•j M r 111 mr j • •
,, Ihivornvn . . •

<iitnrnlineuotd,or-J..
., Mngy-mlrlm . ¦

,, Limeira • •
m Lorena • • •

IlnrnrA . , *
- Ilnpolis . • ¦

Ignrnpnvn. . .
Snlln de Ili . .
Pln Prctn. . .

, ,, 'rnrntnrnlingn ¦ ¦
. Tleiô. . .

Tnlnliv . .
Plnilnmonlinngnbtt ,
Scrt."ín7.lnbo . .

i* N, < In rios .
H. Urui do Itlo Pnrdo

•• ,, K. M.niniol
Mnltítn .
Monrten . . .
K. JoBo dn üocnlnn
.Inhil.» . . .

,. I. Pod ro . . ,
¦IntnrCM

llommorolo o Industria. . .'
Hnlílo do N. Pnnlo . . ,
s Pnulo, ox-dlv
Idcm, a nn dlns ....
1'omme.rnlnl do Kstndo do 8.

.Pniiln, com oft n\o, cr-div. a
ldom, 11 r.c dln« . . ,

(1'oraiíí.a-iaSal!»»
"nttllítn, oi-divlilenilo • .
ldom n .10 dln* . ,
Mocvnnn, ox-dividondo , ,
ldom, n nn dias * •¦nlnlndorn Predial . . .••'olbornmenlns do S. Pnulo •
l'!em, a nn ,t|ns ....
t''«trndn dc Perro Pcnls-Pirnporn
Tclcnbnnlcn llrngntitlnn . .
Anlnrc.tlo.n ....
IVIcnbnnlcn do s. Paulo .
•lnitlistn do Sntmros, eom ."ÍO 0|0.
Ilornl do Aittnmovoi" .
fincmntoginplilca llmsilcira. .
UrnsUcira do Mctnliurgla . .
Campineira Agun c Exgottos •
l'rnn(|tiilll»1ado ...
tlnlflo Mnlnn . • .
H. Pnnlo Alnnrgalns , . ,
Uovnl Tlio.-itrn . , . ,
"nlrío dos üoflnndoros. . .
Rcrrle.olilo "Peppo1' . -,
l''orçn o l.uz Norto dc 8. Paulo,
Cia. (iitnlnnnrA .
Tecidos l.nbor . . , ,
E. o Tecidos — Óoorgid*. . •' •
Mnn. HnrdT .... .'¦'¦'¦;'
Moinho «antlsln . . , *'-V^
Mogvnna do Tooldos . . '
Colonlflclo Rodolpho Orcspl .
BraHlloirn do Sogárou, com 40 0|Õ
Usina Esthor ....
Pinoltl finmba ....
Cortumes Dlolc ....
lrabrlcadom do 1'apol, . ,
Clnomntograpldoa nraBlloIra .
Ar Liquido
Erlgoririoa Pastoril . • ,
Paulista do Drogas (Int.) .
Agrícola ('niilista. . . .
•'-'oc. Anony. Casn Vanorden ,
Armazéns Ooraoa do S. Panio .
l.ni o Korrja do Jnhd . . .
Calcado Rocha ....
Melhoramen. do Poços do Caldas
Lltographla Hartmann. . ,
R. Paul o-O oyoz . . • „
Fabril Pntillstana. . . .
(,'ontral do Armnions üoraos .
Vidraria Santa Mnrlna . ,A gua o Lm do Mogy-nililni .
Suburbana 1'ntillsta . . *'J
Industria» ToxHb . • . "f
l.tlli. Harthmann . . . j
Empresa Hydro Eloolrloa Berra

•'•:. Bocaina . , ¦ .

iloros

Bísíoon

990'000 905'000mmr. nssíooo
1:005?

810Í000 -

79>t*00

90.(000

50*000

DOfCOO

B5*M)00

90?000

07-MOO
tWflflT
Bo»noo
78,r»no

89 1.00

84»(l0(l
7DM.0ÍI
90?()tt'

i'2»oon
Í8'0!)0
98 WW
6570011
70W00
55700(1

80Í00.1

R0?00:imm
80ÍOO0

«O^OOO
70»00:i
85*0O!i
621000
Br»-*(»(xi
15*000tostooo
70ÍOOU

50'000

80Í000

flts-OO.i

58-KJO0
70Í000

90ÍO0O

74fOOC

75Í000 80*000.

f0!000
80}0()0

80T000
5O»O00
80100)

807O00

77-fÕoO

75*000
40'000
80?000

67-WICO
20WK10
72-000
b0«00O
110.0
90Í0OO
74?500

Bicbenturo*
Antnre.llnn Piutllstn . •
Ararniiiinrn. 10 0|D • ¦ •
Arnrnquiirn 8 OiO. . . »
Agun o Exg, Mogy (los Crn»oi.
Agita o Exg. Hnllo do Ilu'.
Agun o l,n> do Mogv-mlrltn •
Agno o Ex. do Itiholrllo 1'roto .
Agun h Exgottos do Baunl ¦
Tooolngom do Moiln . • «
llanoo Iinlíto. . '. . »'¦;
ühlmloa Industrial . . •
üortnmo Água llranoa . .
Campineira do Águas o Exgoltos
Uamplnolra Traoõfto, I»u« *> Foro.»
Emprosa Hydro Elootrloa 8on»

da Ronalna ....
Eloctrioo Itio Olaro • .
jau o Força do UuratlnguotA .í orça o l.u« 8. Valcntlm . ,ao. llardv» . . . ,l.iis o Força do Jahotloabal .
I.uis o Força do Tlotó . . al.ui o Forço do Honln Urui ,
Meridional Paullsla . . aUloctrlcldndo do Corumbá*. .
Frnnnnna do lílcolrlcldnda. ,1'nbrll Pnitllslniin. . . .Prodiiolos Uhlmlnos l». (iuolroí,
Ind. o Commorclo Cnsa Tollo .
Forçn o Luz do Hlhoirílo Proto ,Vidraria Santa Marina . al''orro Esmallndo Hllox . .
Luz o Forçn ,1c .Innillnliy . aLnnlliclo Koivnriok . . .
Estrada do Forro S. Paulo-Ooyai
Soolodndo Anonyma "O Eotado

do'», Pau (*„.. .
Iiliiin .-, :ti d,
Eloolrion do lloliõdoúro • ,Forçn o 1,117 do Uhrrablnha ,Eloetrlm S. 1'anlo o Itlo . ,Sport ,¦ Allritcçitcs . ,Enlir ¦'.•idorn do 1'nratusns . ,
K. Mnillnlui 

'•;•'"¦'• 
. . ,'l'olophonlcn 

ilo S. Paulo . ,
Pastoril do Atcrmdinho . ,
tliiiemalogrnphicn Ilrasliolrn
l''orcn e Luz Noite do S, Paulo
sniilii Koanlla .
1'racçílo, Luz n Forçn Molhora-

mantos do Parnnnpanomn ,1 Inçffn ,:, Pnulo-Mnlto (Irosso ,Pnrahyhíi ilo Norte ,¦follioramentos Poços do Caldas .
Mollinrnmonlos do M. Pnulo
Mflllioriinionlos do Pnranngu,-. ,
Molliornmcntos do ParanA. •
Mflltnrninentos do S. .lolto. .
N*)ieionnl do Ratampnrla. • •
••'orçn c l.n?, dn Arn*.;tmry ¦ •
woo, Casa Vanorden . 

' 
. ,

¦*í. Mernnrdo fnbrll . • i
Sallo Fnbiil ...
Calçado Koclui • •
1'inolll (Jnmlin . .
Induslrial do Gliarüliios • ,
Atrrlcoln Bania Barbara . .
Floctrloldndn do llntirii
Plnltaj Fabril ....
Luz c Forca (Io .Inln', .
Industrial Mogynns do Tecidos.
1'eoldnf S. .lofln

— 189)1000

IIOÍOOO
ootoootoíooo

— 50*000

eafoorj miooo

S06JOOO 1Í8Í099
100*000 omoo

801000
961000
85-000 B7WO0

801000

ODiOOO 88*000

«5-fOOO r6$000

861000
801000

_ 751500

* — 45JO00

78t)000 74*000

100*000 001000
- 60KM9

I70J000 120f000

851000

3'»M00 OtOOO
85WO0
85Í800

4OWO0

70*000

íoojõoo -
1101000

60'OCO
601000
751000

gem, o vuuor norueguez "Cometa", de 911toneladas, carga vários gêneros, consigna-
do a Zerronnor llulow e Comp,;

do Nova Yorlc o esealaa, oom 33 diasde vlugom, o vapor nacional "Minas Oe-
raes", de 10-13 toneladas, carga vários
sonoros, consignado a R, Vasconcellos o
Comp,;

do Rio do Janeiro, eom 1 dia do ria-
gem, o vapor nacional "Araguary", de
1*106 toneladas, carga vários gêneros, con-
dignado a Companhia Commorcio o Navo-
gaçao;

de Nova York e escalos, com 26 dlaa
de viagem, o vapor norte-amorleano"Waltor D. Moyes", do 8114 toneladas,
carga vários gonoros, consignado a Wll-
son Sons o Ltd.;

do Pernambuco o escalas, oom 8 dias dc
viagem, o vapor nacional "Itaglba", de
027 toneladas, carga vários goneros, con-
slgnado a G. Santos;

do Oonova o e.scalas, com 21 dias de
viagem, o vapor Italiano "Prlnolpo dl
Udlnò", do 41136 toneladas, oarga vários
gêneros, consignado a G. Tomaselll e
Comp.

Sahidas
Vapor norle-amerloano "Walter D.

Moyes", em transito para Rio «rande;
vapor francez "Garonna", com vários

goneros, para Bordeux;
vapor nacional "aoyaz", oom vários ge-noros, para Rio do Janeiro;
vapor nnclonal "Itagiba";

goneros, para Porto Alegre;
vapor argentino " Vacoa", om lastro,

para Paranaguá.

Dr. Forrolrn topos — Medlco-opcrador¦— Rua Josfi Bonifácio n. 28 (sobrado). —
Do 14 ás 16 horas. — Residência: rua Ce-
ncrnl Jardim n. 2 -* Telephone, 896.

l>r. J. J. DÊ CARVALHO —* Reslden-
ela o consultório: Rua Marechal Deodo*
ro, 16 do 1 âs 4. — Tratamento radical e
garantido da asthma e das homorrhol-
das. Operaq8e3 som dOr, sem sangue e
sem ohioroformlo.

WíOOO
90-ÍOOO

— OOÍ001J

85Í0(W 60W00
75'noa
80W0D

r,o
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Valores da Bolsa
TransacçGos realizadas hontom na ho.-a

orficial da Bolsa:
pyxbos pobmcós

letras da Câmara do Sio
Paulo, empréstimo de
MU,  89»000
letras da Câmara do Sao
Paulo, empréstimo de
1914,  89(000
letras da Câmara de Ja-
hu', 76$000
letras da Câmara de Ja-
hu', 75J000
letras da Cnmnra de .Tar-
dinopolis,  25Í000

MANCOS
ln Banco do SSo

!1

250

50 ucçup
Paulo, 

COMPANHIAS
aefiões da Companhia Mo-
gyana de lustrada de Fer-

71*500

acções da Companhia Mo-
gyana do listrada do For-
ro, 
acções da Companhia Mo-
lhoraineritós de S. Paulo,

237$000

D13B13NTURE8
debentures da Nacional de
Rstnmparlã, 

237$000

88*000

8OÍ00O

Bolsa de Santos
orrarrAS

Vend.

lbs.

, Camliln ¦:• ,
Letras parlieiilrire,".,.;
I.olríi**** imrilctnnròSj í
l.etrni iiíitioíiiiii-t i( r
í*rír:i«s linnnnrí^i » í!

Frflhon ouro •¦ Cf*"»*
ApnHçp." ¦

'•'mpTCílImo oil orno d
IR.000.00M**Ó

'•'sliiil,, do R, Pnnlo, r..ri p^tlo
KMfldo do f*5. Pnnlo, 7.n a-Arío
Kslndn ilo S, PimiWi, p.-a aèrio
t'*studo do -***. ''.inln, o.n sério
listado dc S, Pnulo, 1.1a sório

Helrns :
-".irnnrn Mnnlclimldo S. Vloonlo
Cnmnrn tio s. Paulp, cmpTcs**

limo ,le 1911 ....
Unmnrn de S. Paulo; empros-

limoilo 1 !i 1 n ....
Pobonlurci

Ipooiíiffflm do Sciin lt;ito-llrnsi-
Iclrni . , . •

í*onfrnl Armnzpri? (loncs.**nntlnln do llnlillaçtlos Moono-
rntoii*»

Ac».',1e-'
' otoii. ^nntht:i i\í' rocolhRom
1'omfi. Rcí;i*»i.*iilnr.*i da Mantos
^Iftinlio MnnHsln- * • •
Poslorll de ttlhelrilo l'ire"
Companhia PniíÜMa do Arma*

üon.i (•Sorní*'* ....
''omiintiliin ÍVntrnl di* Arma-

r.ont Ctornoi ....
í^omnnnliiíi do Põáoa Mnntof •
Coiniiaiilila Paulista de Vias

líõrròas o rinvlijeií' • •
Cpmphniilà Mneyana do Rslra-

díi« do I*'on') o Xíivoííiçüo et-
divido ijdo .

Companhia 1'iicllsi . .
t ompanhla Pnulistn do 'Terras

o Golohlznçnn . • •
'•'omnnnhln Chlmlca o Agricola

Snnlista ....
Companhia Hnotlsta do Horda-
dos

Uomnanhln Mnaaopailorft o fio
nencindora do Café, «0 ojo .

Uompnnhla Sanlistn dn Drogas
pomndnjila llnlilo de Transpor-

to-» .
Comp* Cons(ruotor:i do Santos

Comp.

.5, dln» »2 l[a 12 »i<0
.11 dias 15 1|7 12 OdO
(lias 13 1)2 11 »i|lit
dias 13 1|S 12 9|10

TELEGRAMMAS
MACEIÓ", 21."Itapuliy" sahiu,liontem para a

Bahia.
PORTO ALEGRE, 21."Ttajubá" sahiu hontem para Pe-

lotas.
ELORIANOPÇLIS, 21."Itassticc" sahiu hontem

rriiiagtiá.
FLORIANÓPOLIS, 21."Ilapuci" sahiu hontem

Kio Grande.
BAHIA, 21."Itatiba" sahiu ante-hontem, dire-

cto, para o Rio rle Tancirò.
BAHIA, st."Itaituba" sahiu ante-hontem pa-ra Ilhéos.

Dr. Celestino Uourroul — Consultório!
Rua José Bonifácio n. 16, das 3 as B ho-
ras da tarde — Telephono, 4*107. — Resi
dencia, rua da füoria. n. C7-A — Tolo*
ptiones: 2022 o 2*171.

Dr, A. Fajardo — Clinica medica —
Consultório, rua Quintino Bocayuva n. 4-- Palacete I»nra. — Residência, alame*
da Barão de Piracicaba n. 68 — Telepho-
no 19.

DK. I.ISNATO KI*:ilIi — Medico. Con*
iMtltorlo — Rua do Carmo, 43-A. Telepho*
nc Central, 43;-2. Residência, rua Domln-
ros de Moraes. 68. Telephono Central,
2r>59.

Dr. Arnaldo Podroso — Medico opera*
dor — Bopeclalldadc: Vias urlnarlas. —
Resjd.enpla: rua da Liberdade n. 61; tele*
phone, 2362. — Consultório: rua José Eo-
nlfaclo n. 40. — ' Dns 2 ds 4 horas da
tarde

Dr, Monteiro Viiuui» — Hapeolallsta ern
ii.olesllf.s das crianças, com i -atlca dof
prlnclpans hospitaes da B iropu — Ro-
sldenclá: rua Itambô. n. 18 (Hyglenopo*
lis), — Telephone, 66 •— Consultório:
run Boa. Vlstn n. 11, de 12 is S — Tela-
phone, f')8.

Anal g ses
CUImlça p mlcroscopla clinicas — do

pliarmacbntico Malhado FUho — Labo*
ratorlo: rua do S. Bonto n. 24 (2.0 an*
dar) das 10 horas dn 6 da tarde. — Tele-
phono 2672 — Residência: rua Barra
Funda n. 10 — Tclephoni.', 3606.

Massagistas
Arlliur Ijliiilcrdulii — Formado pelo

Instituto de Massagens o dymnastlca Me*
dica Sueca do prof. tinman, Stoclcolmo —
IfOTET, SUISSO, largo do Paysandu' n.
30 — Telephone, 1721 — S. Paulo.

íloupitaes

Dr. Al7Cs do Lima, da Universidade íe
Paris, cirurgião da Santa Casa. — Espe*
clalidade: Vias urlnarlas, moléstias do se-
nhoras e partos. —* Residência: rua de S,
I.uiz n. 16. — Consultório, rua de S. Bento
n. 34, de 1 as 4. — Toleph. 30.

para Pa

para

CEREAES
Brazilian Warrant Company, Limitei.
Itocelic ccrçaea am consignação, sohn

ciijn mercadoria faz adiantamentos de dl
nliclro.
Cataa postal, 314 - S. Pauio

97fi«OO0 (MíVOfll
S7fi*o":o nnoKinn
ti7r»*!0M 9(inwt)
B75Í0OO P60KWÍI

90'00(1 —

00.3000 BMooa

soíoon 78KI0H

«SÍOOfl 8V0D0
sõioo^ soiooo

515?00l 19M000

•ooajooo iisoowoo

2on!o(yi -
115'00í —..

.145*!0(M ."41Í003

S83IOJO 236*000

0M00O —

I00ÍO03

líOWOü S3-*foO0

901000
Pni rogistada a veada, ao dia 19 Io oorronto, do:

Wnno 4iwooo
81*100 28*000
7GÍ000 701000

MOMOO 1871000

«601000 0431090

2401000 2B7Í000

185*,0O(1
90M00 801600

2207000 Í0OÍ0OO

200JCOO 16IÍS0O

45»*»

ooiõoo -

IS0*O00 -

I.i lira11.
l'"raar,oa
M,i roos
Kscnrtos
Pd;otas
l.irns .
Dollar*»

28.000*0-0
61Í.00O

7S.0 0

Bficii-iliBiicnlo-s fiscaes
Alfândega;

Papel ••-.¦:.
Ouro ... , . . .
Consumo ........
Estampilhas
Verba
Tolegrapho
(lulas
Licenças . , . , . v

Total
Renda desde primeiro do

do moz
Rccebedoria:

Uxportaqilo Paulista . . .-
Exportação Mineira . . .
Exportação Paranaense ••
Expedlonte
Impostos
Estampllhás

SANTOS, 21
73:023$834
48:744J318

5:958*680

179Í600
517*320

2:661*090

Brazilian Warrant Company, Ltd.
''coçilo dc (iroduotos do Kstado

Prcçou cor-f-íatoj
»\rroi Ucnoflclndo, Airtillin rto l.a 58 kllos 3.*tiiJ"' a

2H?00,'i.
l>ito iddm, ldom, rlt* '.'.a, ldom 2ti a 2.1'.
Oito Idcm, Idcm, do S.n idom, 181 a 21i.
Dito idcm, (latido, dc l.a, ldom, 32?.n 24'.
Dllo Idcm, idcm do 'J.a, idcm, 181 a 201.
Dita :,lcm, idcm, do :t.a ldom, 10' a 18*.
Dlln Idcm. Ojiircra, ldom, R' a 10!.
Dito cm casca Agulha, liom 00 kllos IS 5 a 1||5.
Dilo idcm Catlotej idcm, idom, 12Í5 a 1815,
Algodão, 1,1 Itllo**, :"0' a 8B.f•
Amcailolm, Kio litros, 015 a 71.
Assiioar óryalal r,0 kllos, nn! a 37!.
Ilalata*, tí/j litros, 181 n 19'.
Ilorrachu mangiilicira, superior, 1.1 kllos, 35! a 10'.
Dita idcm, regular, idein, H0> a H5?.
Dita Idcm, ordinária; idom, UO' a 25Í*
I'.tf6 niindo, hom, idcm, Si a 9',
Dito idcm, ordinário, idom, lt" a 71*
Dito escolha, superior, idom, 61 a 7i.
Dito idcm, regular. Idein, 51 a 61.
Dito idom, ordinário, Idcm, 11 a 5>.
t'cijío miilnlinhn novo, superior, 100 litros, 9 5a

101.
Dilo idcm, idein, rosltlitr, idcm, idom, 8 6 a 9 5
Dilo idem. velho superior, Idcm, 8? a 8,'ü.
Dllo idem, regular, idom, 7! a 8*!.
Dilo idcm, hlohado, pnra vaccas, ldom, 5! a 8!.
Dito hrnnco, Uenl, lil a 13!.
Dllo mnntdlKti, novo, lt! a ja*.
Milho (,'allcte, novo, bom soeco, idom, 111 a *.8
Dilo amarcllo, bom, idcm, 7-J5 a 7)7.
Dito niuarolltlo, idom, ldom, 7(6 a 717.
Dito branco, ldom, idorn, 7 S a 7;7.

DICADOR

Dr. Rczendo Puech — Da Santa Casa
do S. Paulo. — Consultório: rua de 1.
Iiento n. 41, das 3 fis 4 horas. — Resi-
irncla: avenida <\n-**ellca n. 181. —* Te-
Iephone, 3945.

Dr. iiiuies Cintra — Residência: rua
Duque do Caxias n. 30-B. — Telephone.
1(119. Consullorlo: rua ;'. Bento n. 74
(sobrado). — Telcplione. 2445. — Espo*
,'ialldade: Diagnostico em geral, moles*
tias do estômago e Intestlnoa, doer pul-inOes, do -toraçilo o das senhoras.

Dr. Francisco Lyra — Medico e opa-
rador — Cirurgia em geral. Moléstia» dae
senhoras. Partos — Consultório: Rua S.
Ponto, 36 — Sobrado. Sala 11, de 1 as í,
,ia tarde. Telephone, 6.T62. Residência:
Alameda NTnthmann n. 100-W. — Telepho*
oo. 1 .,,27.

Dr. Rodrigues Guião — Medico da Ma*
ternldade. — Partos, moléstias daa senho-
ras o crianças, syphills e cirurgia em ge*
ral. Attende a chamados em sua reslden-
cia, & alameda Bnr.to de Piracicaba a,
139. Telephone n. 2826. Consultas na
alameda UarJo de I.lmolra n. 1, das 12 íe
14 hora9.

Dr. W. Gordon Speers — (M. R. C. S.
I. C. P. Lcndon), — Mudlçn o operador— Residência: alameda BarRo do Rio
Br.inco n. 1. —- Tolephone, 464. — Con-
sultorlo: rua dc S. Bento n. 03 (sobrado)
das 2 As 4 da tarde. —* Telephone, 1023

Dr. Limrlston Job Ivnne — Cirurgia e
itynooologla, — Residência: rua Consola-
çilo n. 204, consultas até fts 9 hora»s da
manhã. — Telephone, 943. — Escriptorio:
rua S. Bento n. 43, das 2 íis 4 horas dn
Irrde. — Telephone, 142.

DK. RENATO KEUE — Medicina cm¦íf-rnl, especialmente moléstias das crian-
ças, vias urinaria» c syphills.

Consultório — Rua Libero Badarõ,
119, sala 2, l.o andar. — Telephone,
5125, das 3 fts 5. Com entrada tambem
nela rua S. Bento, 33. De 1 fts 2, na ruado Carmo, 43-A. Res.: Rua Domingos
tle Moraes, 72. — Telephone, 2559,

Dr. Alfredo Modelros — Moléstias dascrianças — Residência, Rua Eagundes n.I I. Telephone, 98. — Consultas de 8 Ai9 e mela. Consultório: rua Alvares Pentendo. 30. — Do 2 (la 4.

"INSTITUTO PAULISTA" — Esto es-
tabelcclmento recebe doentes do moléstias
médicas, cirúrgicas, nervosas e mentaeai
compBe-se do:

Sanatório — Cnsa de Saude — PftTl-
lliüo dc Pliyslolhcrnpla c Hubcl.

Nüo se noceltnm doentes do moléstias
contagiosas.

Admlttem-sc parlurlentes.
Aberto a todoa os facultativos.
Os mais reputados cirúrgicos do 3.

1'aulo operam no Tiiptltuto Paulista,
Qualquer Intcrvençílò cirúrgica faz objo-

cto de cnntraelo ft parte com o medico
operador.

A gerencia « responsabilidade perten*
nom aos gerentes arrendatários: Mr. e
Mrne. Etnlllo ToIiIíls, com quem deverão
ser tratados todos of negocloc do estabo-
Icclmento.

Pedir prospectos o v6r annuncloa dota*
lliados nos domingos no Jornal "O Estado
de S. Paulo".

Caixa poetai, 947 — Telephone, 2243. —
Avenida Pnullstn n. 49-A Crua particular).

S. PAULO
INSTITUTO .1AGUARIBE

Rua Jagiiarlbe, n. 33
Completamente reformado, acha-so re-

aberto este estabelecimento do duchas
frias, quentes o escossezas, banhos da luz,
do vapor c eulfurosos.

Consultas de clinica, medica — Todos os
dlaa utols — Pelo Dr. Pedro Dias, de 7
•ás 8 horas da manhli.

Tratamento das moléstias nervosas, ou-
ra da embriaguez, pelo Dr. Domingos
.lagiiarlbe. de 3 fts 5.

Onsa do Saude do dr. Homem de Mollo,
— Excluslvamento para moléstias nervo*
sn.i o mentaes, tem como enfermeiras ir-
mão de caridade — Esplendida o e3pa-
cosa chácara nc Alto das Perdizes. —•
Medico residente no estabelecimento. ,—»
Dr. Homem do Mello, com mais do 20 an-
noi> de pratica: medico consultor.

"¦Identidade Santo Maria — Esta lnstl-
tiilc.ru dc caridade assiste, nos rospocti-
vos domicílios, fts parturlentes pobres,
cujo estado reclame Intervenção de me-
dico-parlelro. O cliente pobro pagara,
apenas a conducção dt medico. Em sua
sfdc, provisória, ft rua Duque de Caxias,
n. 10, dft consultas grátis de obstetrícia e
gyneeologla, das 8 fts 9 horas.

Tclo.nbone. 568.
DISPKVSAIUO CLEMENTE FERRlfiN

RA — Neste instituto fazem-se examos
radlo.icopicos, radlographlas e applicaçBea
radlo-theraplcas aos doentes nüo perten-
centos ao Dlspensarlo, cobrando-se preços
módicos em beneficio do Estabelecimento.

Tambem os drs. Clemente Ferreira e
Arlstides Guimarães utilizam no trata-
mento da tuberculose pulmonar o pneu-
mothorax artlficlnl sempre que b indica-
do e pratlcavel, podendo appllcal-o a
doentes alheios an Dlspensarlo. medianto
tarifa módica, em beneficio do mesmo In-
stltuto.

A d vogados

Dr. Guilherme Ellls — Medico opera-dor. — Especialidade: crianças o velhos.Uesidencla e consultório: rua Sete deAbril n. 112, das 10 ao melo dia. — Te-iephone, 4741.
Dr. Ccslillii da Gama e Silva — Mo-

Icstlas daa crianças,, pello e syphills. -
Consultório: largo da S6 n. 3. Reslden-cia: rua. das Palmeiras n. 33. — Tele-
phoné, 2998.

Médicos
Dr. Aimmtmo C.-uz — Operador par-'e'io. — Consultório: rua do Thesouro, n.

!', das 2 fts 3 da tarde. — Telephono n.
709. —¦ Residência: rua Sete de AbrII,~n.
(IS, — »S. Paulo.

Hr. O. (J, Gprdliilip — Da Universida*
dc do Genebra, com pratica nos hospl-
t;us Ao Paris, ex-externo da Polyellnlca
da Maternidade de Gonobra.

Especialidade: Vias urlnarlas, moles-
tias das senhoras, partos e syphills.

Consultório: Rua S. Bento, n. 14 — Te-
lepiibnn, 3.072. — Residência: Praça da
IMpublica, n. 3-1 -— Telephon, 1.428 —¦
Consultas das 13 fts 18 horas.

Dr. Azevedo Bom fim — Clinica medi-
ca-cirúrgica em geral. Moléstias das se-
nhoras o crianças, partos, moléstias men-
taes e nervosas, hypnotismo, magnetismo
pessoal. Consultório, Alvares Penteado,
6-A. lies., avenida Paulista, 278. Tel.
escr., 5.931 --- Res., 1010. T. Central.

Dr. Zcpbcrlno do Amaral — Da Santa
(Jnsiti o Hospitaes de Paris, Berlim o Ml-
lão — Vias urlnarlas, moléstias do se*
nluras o syphilis. Cons.: Rua José Bonl-
melo, 16, (1 fts 4). Teleph. 4.467. — Re-
iildènolai Rna Palmeiras. 76. Tel. 700.
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8.701:144*049
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Total ....
Renda em francos:

Paulista '.''. 
. . . .

Mineiro

22.920

83.805
, 17.997

Total 101.802

Movimento marítimo
UMBAItCACOICH ENTRADAS

SANTOS, 21.
Do Buonos Aires, com S dias de via-

gem, o vapor francez "Garonna", de
3521 toneladas, carga vários genorou, oon-
slgnado a d'Arey e Comp,;

de Llvèrpool e escalas, oom 41 dlaa de
viagem, o vapor inglea* "Terenoa", de
2690 toneladas, carga vários gêneros, oon-
slgnado a F. S. Hampshlre o Comp. Ltd.;

de Gothenburg c escalas, com 39 dias
de viagem, o vapor sueco "Anule John-
son", do 2357 toneladas, carga variou ga-
noros, oonslgnado a Schmidt, Tront •
Comp.;

Dr. Snul dc Avile/. — Moléstias Inter-
nas, syphlHtloas, da pelle, nervosas e dn
Infância. — Consultório o residência, run
Floriano Peixoto, n. 8. de 13 âs 15 —
Telephone.

Dr. O. Homom de Mello — Moléstias
nervosas e mcnlaes. — Residência o oon-
sulfprio: A'.to da'i Perdizes, rua Dr. Ho-
mem Ae Mello, próximo â Casa de Sau-
de, do 11 lis 8 horas dn tarde. Telephone.
60. Caixa postal,' 12.

Dr. Anu-ipe Sucupira — Clinica medica—' Moléstias gastro-intestinaos, dos pul-niões, coração, systema nervoso. — Mo-
Icstlas de crianças. — Residência: run
Martim Francisco n. 48. — Telephone.
!>*U — Consultório: rua de S. Bento n.'¦'0. do 1 fts 8 horas da tarde.

DK. OLIVEIRA FAUSTO. Medico ope-
rador. Residência o consultório (das 2fl : 4): rua Maria Therczn, n. 26 (proxl-mo no laroro do Arouche). Telephono n.
1200.

Dr. L, P. Barretto — Especialidade:
Cura radical de licmorrholdns por pro*cesso sem sangue, aem dor e sem chio*
róformlo. — Rua Appa, 4.

Ga rganfa, nariz
e ouvidos

OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA E
NARIZ — Dr. Bueno do Miranda —
Com pratica de Paris o Vienna, ospecla-
lista da Polyclinica o Santa Casa de S.
Paulo. — Consultório: rua 16 de No-
vembro, n. 16, (altos da Casa Rocha). —
De 1 fts 4 — Residência: rua Arthur Pra-
do, n. 85.

Dra. Caslmirn Loureiro — Especlalls-
ta pelo.( hospitaes de Paris. — Gyneoo*
iogin, partos e operaçOcs. — Consulto-
rln: Rua .Tosei Bonifácio, n. 32. — Tele-
phene, 2.929, de 13 fts 16 — Residência,
avenida Hyglenopolls, n. 18 — Telepho-
ue. 912.

Dr. Th. dc Alvarenga — Clinica medi-
ca. — Moléstias mentaes e nervosas —
Ccr-siiltns das 14 fts lü horas, rua Llbe*
ro. 36, de 1 fts 4. — Tratamento radicai e
lepí.one. 51-25, com entrada pela rua dc
S. Bento, .13 — Residência: rua Dr. Ho*
meir de Mello, 74. — Perdizes Tele
nltonc. 5.672.

Ur. P. Corrêa Netto — Clinica medica,
operaçdes e curativos. — Tratamento cs*
peolal das moléstias da pello, syphills c
vias urirarias. Cura do oczcmn, da blo-
norrhagla. Dft lndlcaçües para os banho?
do Poços de Caldas, onde clinicou. Rua
Boa Vista, n. 11 —- 2 fts 4. — Residência:
rua 13 dc .Maio, n. 319.

Dr. A. C. CAMARGO — Cirurgia em
geral, gynecologla, obstetrícia e vias uri*
nnrlns. Consultório: Rua Alvares Pentea-
do, n. 36 (l.o andar), de 1 fts 4. Telepho-
ne n 1.564. Residência: Rua Rego Frei-
tas. n. 83. Teleph. n. 1.678.

PARTOS E MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mollo Camargo — Cônsul-*orio. Rua de S. Bento, 78, das 3 fts 4
horas, Residência: rua Aurellano Cou-
tinho, 18; telephone, 705.

Dr. Theodoro Bayma — Gabinete de
annlyses e mlcroscopla clinicas. — Rua
S. Bento ii. 81, l.o andar — Das 3 e mela
horas em deante. — ReacQ&o WaBser*
mann para o diagnostico de syphills. —
Vacclnaa opsonicaa. — Exames hlatologl-
cos o de escarros, fezes, urina, pu'a, san
gue, etc. — Reo.: Rua Genoral Jardimde Aalborg o csoalàs, -40. fllái de. sía-ln, *íiU JTDlephone .401a\ . ... -, , , .

DR. MARIO OTTONI DE REZENDE
-- Especialista para as moléstias da gar-
íí.-tnta, nariz c ouvidos. Adjunto, por oon-
curso, desta especialidade, no Hospital
Central da Santa Casa de Misericórdia.
Assistente do sr. dr. Henrique Llnden-
borg em sua clinica particular.

Cons.: Rua S. Bento, 14, l.o andar, aa-
Ias 5 e 6, das 13 ás 16. Res.: Rua S.
Carlos do Pinhal, 30 -r Teleph., 4082.

Epllcpsla — Ataques de gotta — Tra-
lamento novo o especial — DR. PH1-
I.TPPE ACHE'. ¦— Consultório e resi*
denola: largo do Coração de Jesus n
11. — Das 8 fts 11 — Telephone, 1.490.

Os drs. Adolpho A. da Silvn Gordo o
•\ntonio Merendo tCtn o sen escriptorio b.
rua de S. Bento, n. 45, (sobrado).

Drs. Nogueira Martins, Olcgnrlo do AI-
nicldn c Antônio Mendonça — Mudaram
seu escriptorio para a Rua Alvares Pen-
teado, r,. 39. Telephone. 4,836.

DRS. SPÊNÕÊR VAMPRE', LEVISN
V/LMPRE' c PEDRO SOARES DE ARAU
•IO — Advogados — Travessa da Sb, n. 0
— Telephone, n. 2150. — S. Paulo.

DRS. VILLABOIM o SAMPAIO VIAN-
•VA — Continuam com seu escriptorio do
advocacia, ft rua Direita, n. 8-A — Tele-
phone, 801. ' 

'.

Dr João Arruda — Lente da Faculda-
do do Direito. — Esfriptorio, rua Direi-
ta, n. 2 —- Telephone, 4411, — Reslden-
cia. rua Snbaríi. n. 34 — Telephone, 724.

Dr. J. Ferrão dc Gusmão Lima — Dr,
João Pinheiro de Miranda Franca — Dr,
Fausto Ferra/, — Advogados — Encar*
regam-se de negócios còmmerciaes e fo*
renses na praça dn Rio de Janeiro. —
Avenida Rio Branco, 109.

DR. ALFREDO BAUER, advogado.
Rua Bocayuva, n. f, (sobreloja).

Drs. Spcncer Vnmpré, Alfredo linuer o
Pedro Soares do Araújo — Advogado»
-- Travessa da Sê, n. 6. Telephono, n.
2.151' -- S. Paulo.

¦ ¦— -- ' ,- .¦,¦¦¦¦¦ ,, .,  _.,. -.. |llt

Dr. A A. dc Covcllo — Advogado —i
ICiòrlptorio: rua de S. Bento, n. 2S,

Residência: rua Bella Cintra, n. £00.
DRS. ANTÔNIO BENTO VIDAL O

LUL. SILVEIRA — Advogados — Rua
da Quitanda, n. 16-A.

Os advogados drs. Joaquim Pinheiro
•Piirnna.çuá e Luiz de Oliveira -Paranaguá
transferiram seu escriptorio de advoca-
cia para a rua Alvares Penteado, 36.

Drs. Octavlo Mendes, .Moraes Darros,
Vlelrr dc Moraes Filho e Josó CorrÊa
Borges — Escriptorio: rua da Boa Vista,
n. 4 (altos do Banco Allemâo) — Telo-
Ohone, 216.

Advogados —- Drs. Lncrt dc Assum-
Hçfiq c José Cuntodlo Soares — Escrlpto-
rio: ruf Direita, n. 3-A (sobrado).

Dr. Cnstcllo Branco, advogado, encar-
rega-se do cobranças còmmerciaes, fal-
lendas, inventários, executivos o proces-
ses crimes, adeantando todas as custas.
Rua do Carmo, n. 58 — Rio do Janeiro.

O cul i st as
Dr. Pereira Gomes — Ocullsta da San

la Casa e da Polyellnlca de S. Paulo.
Com pratica dos hospitaes de Paris. —
Consultório: rua Libero Badaró n. 119
Telephone, 1931. Residência: ru» D
Verldlana n. 71.

Drs. profs. Alberto Bcncdctti e Annl-
bale Fciionltca — Clinica oculistlca —
Rua Dr. Falcão n. 12. — Consultas da?
13 fts 10 horas. — Telcplione n. 2544;

Dentistas
Dr. Ilunsoii — Denl'sta ,; medico, ee*

iiecialista de mole.-lias da bocea, osso ca*
rlado, ele. — Rua Quintino Bocayuva r

'• — Tome o asecnsor.
ÁLVARO GASTIiLLO

UBIRAJARA PINTO
Rua da Boa Vista n. 11 — l.o nndBr

Telephone, 3425
PROF. VIEIRA SALGADO E NEVIC

BARBOSA — Especialistas respectiva-
mente em dentaduras o trabalhos de ponte— Consultório: rua 15 de rovembro, 43
Telephone. n. 1.391.

Alfredo de Almeida—
Gabinete : rua Libero
Badaró, (m - lel.2715

Dr. Fernando Worms — Clrurglão-den-
lista. — Longa pratica. — Trabalhos ga-
rantldos. — Praça Antônio Prado n. 8 —
Telephones: 2657 e 2702. — Residência:
rua General Jardim n. 18 — S. Paulo.

O. LAGE
Clrurglão-Dcntista

Rua S. Bento, 14 — Sala 6 (Palacete
.I....... Jordão)

rrlrf^i-, Jolephone 8073 /'y'^-lyl

Drs. Jullo Mala, Renato Aluiu c Silvio
ie Andrade Maia, advogados — Escrl-
t»torlo: rua da Quitanda, n. 19. — Resi-
dencia: rua Abolição, n. 1 — Telephono,
5.750 — Central.

Drs, Francisco Mendes o Victor Sacra-
monto, advogados —Escriptorio: rua DI-
reita, n. 12-B (sobrado) — Telephone n.
163 — Caixa postal. 808 — Endereço to-
legraphlco "Condor" — S. Paulo — Tra-
tam especialmente de questões commer-
ciais a de contabilidade: adeantam, mo-
liantc convênio, o necessário para custai

e em empréstimos, com garantia hypo-
'.hfítfri-i de prédios na capital.

Drs. Dario Ribeiro, Siqueira Campos
Filho e Gontran Reis tOtn o seu escrl-
pterio ft rua Direita, n. 2 ísala n. 5) —•
t.'(.S!. Tlelí»

Vratfaiclores
ANI)RE'A DO', traduetor o intorpreto

commercial Juramentado para o Ingiez,
allemâo, francez, italiano, hespanhol, po-
Íaco, russo, latim o grego. — Rua Direita,
8-A. — 7-9 da manhã—Caixa postal, 131S.

Engenheiros
GUSTAVO Dl. LARA CAMPOS — on-

genhelro — ALEXANDRE ALBUQUER-
QUE — architecio — construcções, ro-
formas, confecção de projectos o orça-
mentos, etc. Construcções a prazo. Rua
S. Bento n. 25.

J. TltAVAGLINI ."£ COMP. — Desenhos
do prédios e meclinnlcos — Cópias sobre
tela — lteproducções — Trabalhos dacty-
lographlcos c contabilidade, rua Libero
Batia i*6, n. 49.

Josó RossI, arehltecto-conslructor —
Construeção, augmentos e concertos de
prédios. Projectos o orçamentos — Es-
crlptorio: rua S. Bento, 14, sala 16, no
2,o andar.

Frank Hlrst Ilobbletliwito — M. InsT.
C. E. — Engenheiro Civil — Rua da
Quitanda, 16-A = 0*. Paulo, r—• Telephu
100ic " / - . . _/ . .
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labellifío
Ol*. A. Glllirlcl d» Veiga — Jul** de Ul-

relto cm disponibilidade, ll.o tabellião
— Rua F. Bento n. -12-A, em frente nc
Grande Hotel, aborto normalmente do "

fts 17 lioras. — Teloplione, 2210 — Rc-
sidencia: rua Tamandart ti. SI — Tele-
phone. 237.

Corretores
"Corretor 

oíficllll A. .Martins da Cunha
— Ineumbo-so de comprar e vender an-
ções de Comp., apólices esladuaes o fo*
deraos, debentures, letras do câmara
municipal, levantar empréstimos sobro
hypothecas dc prédios, terrenos c de fn-
zendas agilcolas, comprar e vender pro-
dlos, terrenos c fazendas agrícolas e mais
trahsacçOòs concernente.. íi. sua profls-
são. Escriptorio na Galeria do Crystal.
sala n. 15, — Telephono n. 3.082.

Dr. J. Fogaça de Almeida
Coração, artérias, pulmão, estornada,
rins, ligado, intoslinos, rlioumalis-
mo, partos, catnrrlios iitorinoa, etc.
Itua Libero lladttró, n. 131 -

l.o andar - A's 3 da tarde
Tratamento especial pára a tiibcr-

ctiloso c fobre puorporal
Toloplionos ns. 4G7õ o 812 - Bra/.

r
V

y
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Alfaiatarias
Eiceow mendaveis

Air.iiatn.riii — Vieira Pinto & Comp.
— Rua Roa Vista n. 'lü — S. Paulo.

Cnsn línimler — Alfaiataria dc primei-
ra ordem o secção completa de artigo?
finos para homens.

Run IS lie Novembro ti. 2.0

ma-O-t

DR. MET.0H1ADES JUNQUEIRA
"tícdieo

Consultório, R. Libero Badarfi: 52
3 lis 4 horaa da tarde. — Res., rua
jor Diogo, S. Tel., 4.1...

__- —•_¦_*_{ -ty-faru». ——

Motel reeòmniendavel
Hotel Hellil Vista — Rua 13oa Vista

n. 24 _ Telephone. 210 — Caixa postal.
311 — Endereço tolograplilob "Surti".

Supplcmento na Oaleria de Crystal.—
Hotel do primeira ordom.

Estabeleci mento
de loteria

: Casa Dollvnes — Agencia geral da
Loteria dc S. Paulo — Rua Direita ri.
j9 — Caixa. 20 — Endereço telegraptíl-
cn "Dollvnes" — S. Paulo.

Vidraceiro
A Casa C-aiiral manda collocar vidros

nn vidraças, olarabnlas, etc. 33-15. rua
de S. P.r-nlo n. 33-P. — Teleplinne. 100

Minas de Petróleo e Carvão
-liréilcn llobgeiiStraalcii, Eiig.ro Areli.

Geogrnpho,
Explorador de Minas

Correio "Villa Mariana" S. Pnulo

Secção Sivre~Ã' "PRÃÇÃ-
AVISO

."> "Centro. Sportlvo", casa de bilhetes
.e loterias, sita íi travessa do Commercio,

n. 10, declara, pnra os devidos cffeltos.
quo os srs. Nilo Calam» ns do Menezes e
Luiz Mediei deixaram de ser empregados
dessa casa.

S. Paulo, 17 — S -- DIO.

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

íiositloiicia*.' Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Kscríptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13- Do 13 ás 16 hs.

Telephono, 4.500

DR. JOSE' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero Badarô, llü.
Caixa postal, "05 — Telephone, 1031.

S. Paulo
_________ .——arl 'fl MK—' ¦ '' **-*"**¦
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MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUC3E

(«_.*-•''-._.._.*._•.*>.
Com iirntici iln cltiiieii tio pro*. llii!incl,ilo 1'nil»
('.ONSIUiTOIUOi Itua nitõllii n. 43, dai « il*

¦i. — Tolephono u. íi.022,
UKSIDKSÜ1A i Avctiiiln l.ulíjta n. 1 IJ. - To-

Iqiliono u. -'I.fill.

prefeitura do município
Construcção ilo passeios

Faço publico aue, nos termos do cap.
IV do Acto n. 769, de 14 de junho de
1916, o dentro do prazo de 60 dias, lm-
proroguveis, a contar do 2 do corrento
mez, deverão os proprietário-) do casas o
terrenos construir os necessários paaselos
até fl. largura do 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entro as ruas Solon o Javahes;
Ignacio do Araujo, entro as ruas Bresser
o Hlppodromo; JosC Kauer, ontro as ruas
JoaQulm Carlos o Gonçalves Dias; Scuve-
ro, entre a rua Lavapés e a travessa Joa-
quim Plza, o Condo do ti. Joaquim, ontro
ns ruas Humaytf, o Jaceguaj-, dovendo a
pavimentação ser feita com concreto de
pedregulho, com argamassa do cimento,
cylindrado com rolo pleotado, tendo tra-
ços para formar quadros ile 0,m,50X
Om.tiO.

No caso dc serem construídos os pas-
selos depois da terminação do prazo acima
referido, devorão os interessados eonimu-
rilcar Isso fl. Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracidade da comiiiunieação, ser
feito o canccllamento do imposto do 20
ríls diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

ISssó imposto não compreliende os pas-
solos construídos dentro do prazo do 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
lurão fl flscàllzaçüo municipal e íis pres-
erlpções da Prefeitura, relativas ao ma-
torlal que dever., ser empregado e a tudo
o mais quo seja julgado Indispensável fl
solidez o fl. boa osthotica dos passeios, dc-
vendo iiara isso o construetor dar aviso fl
Directoria de Obras oom antecedência de
24 horas, al'im do que sejam examinados o
accoUos os materlaes a empregar, sob pc-
na do serem desmanchados os mesmos
passeios c mantido o Imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os propricta-
rios são obrigados o mantel-ós em ibom
estado do conservação, sob pena do paga-
rem o referido Imposto.

Directoria do Policia e Higiene, 1 de
agosto do 1910.

O Director,
Alberto dn Costa.

das
Ma.

prefeitura do município
Exllncçfio (lo formigueiro

Bclentlflco ao ar. Braulio Urlosto, que
foi multado om 10$000, de accOrdo com
os arts. l.o, 3.0 o 4.0, do Acto 192, de 17
do dezembro de. 1904, por ntto haver cum-
prldo a liitlmaçrio quo lhe foi feita para
extinguir o formigueiro existente no ter-
reno de sua propriedade fl. run Guaycuru',
entre os números 171 e 109, ficando dos-
de Jft, novamente Intimado o referido se-
nhor a no prazo de cinco dias dar come-
ço ao serviço, que devera, estar concluído
dentro do prazo do dez dlns, ambos a
contar desta data, sob pena de ser o mea-
mo feito pela Prefeitura, por conta do
proprietário, com o acerescimo do 20 0|0,
polo trabalho do fiscalização e cobrança,
depois da devida appllcaçüo da multa na
reincidência.

Directoria de Policia e Hyglene, 21 de
agosto de 1916.

O Dlrector.
Alberlii da Costn.

PREFEITURA 1)0 MUNICÍPIO
Concorrência puro n escolha das armas (ln

cidade
Tendo sido annullada, a primeira con-

correncla por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem do s. exc, que,
pelo prazo dc !20 dias, contados dn ama-
nhã, ee o cha. aberta concorrência publica
parn, a escolha das armas da cldado, nos
termos do Acto n. S67, do 16 dn fcvcrcl-
ro de 1910.

Versara a. concorrência*.
A) — As armas da cldado de S. Pnulo,

comprehondendo um escudo, com suas cô-
re.", in.taos, peças o figuras c lambem os
ornamentos exteriores, tudo adoptado c
dlspóstc de accôrdo com as regras da arte
heráldica;

P.) —¦ essas arma?, (anto quanto possl-
vel, devem symbollzar ps feitos do pas-
sado, desde a fundaçflo da cidade atC aoa

EDITAL N. 10
Thesouro Municipal

De ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro faço publico, para conhecimento
do.i Interessados, quo no dia 22 do corren-
te, as treze liorus, fl. rua Libero Badarfl,
27, s« procedera ao norteio do 210 títulos
do empréstimo municipal, contrahido do
accOrdo com a lei n. 1.270 de 30 de se-
tembro de 1909.

Contadorla, 17 ão agosto de 1916.
O contador,

Domingos Ferreira.

PRAÇA
Prefeitura Municipal

Faço publico qun o gunrda-fiscal do
dlstrlcto mandou recolher ao Deposito
Municipal, alto fl. rua do Gazonietro, por
Infracção do nrt. 79, paragrapho l.o, do
Código de Posturas, onze vaccas, sendo
cinco de couro pintado, tres do couro
branco, duas de couro preto o uma de cou-
ro amnrello, que serão levadas A praça no
dia 20 do corrente, fls 7 e meia horas, pro-
xlnio fl porta, do Almoxarifndo Municipal,
A rua 2,r> do "Março, si não forem retira-
das pelos respectivos proprietários, pagas
us Importâncias das multas e das despe-
eo s do Deposito.

Directoria do Policia n H.glenoj 21 dc
agosto de 1910.

O Director,
A. Costa.

tranltda plena liber-
artística aos concor-

dos concorrentes tlc-

Exames no Cviniiasio do Eslado
O melhor preparo para o.* exames par-

oelládos que devem ser prestados, cm de-
zembro do corrento nnno. no Gymnaslo
do Estado, o bem assim para os de ail-
missão a qualquer nnno gymnnsial, nn
anno do 1917, di-se no Instituto de
Selerclas e Letras, onde
corpo docente conta vários
(Initicoa do dito Gyninasio.

Matrículas todos os dias,
o ãas'15 lis 18 horas.

O dlrootor — Luiz Anionlo dos Sanlos.
Rua Senador Queiroz, -•! — Í3. rauio.

- o excellente
lentes cntlu.*-

das 7 fts 10

EDITAL

Concorrência parn arreniliiincnlo do ter-
reno .situado íi ruu Onze lio Agosto,
ilo mitigo quartel (lo ü.o batalhão

Do ordem do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador fiscal, substituto, e despacho
do exmo. si*, dr. secretario da Fazendo,
fica aberta concorrência publica, permito
esta procuradoria fiscal (edifício do The-
souro do Estado, largo do Palacií), por
dez dias, a contar desta data, pnra nrron-
demento do terreno de propriedado do
Estado, situado A run Onze dc Agoslo,
aonde estevo o 3.o batalhão da Força
Publica, mediante ns seguintes condições:

l.a) o arrendamento seríi. pelo prazo
de urn anuo, contado da data da escriptu-
ra do contracto;

2.a) o aluguel mensal seríi pago
adearitádaménte at* ao dia 6 do cada
mez;

S.a) o terreno serft, rcstituldo no esta-
do em que 6 recebido, cercado e limpo;

•l.n) o arrendatário não poderá sub-
locar o terreno sem prévio consentimento
do governo;

S.a) o aluguel mensal não poderá su'
inferior a rs, 200?000 e seríi gnranlidl o
seu pagamento por fládor idôneo, aceelto
pelo cóverno;

O.a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relativo a hohifeltorias, termina-
do o contracto, e no caso de despejo por'falta 

do pagamento dos alugueis.
Procuradoria fiscal do Estudo, em 10

de agosto do 1910.
O l.o escrlpturarlo — Tliuiiiii* Dias

Leite.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Directoria rta receita

EDITAL N. 15

De ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, faço publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o no diu
31 do agosto do corrente anno, so proce-
derfl nesta Directoria, á rua Libero Ba-
dard, n. 98, fl. arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos do Industrias c Profls-
süos correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarílo do
abctlmenlo do 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, e, finalmente, os (iuo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

Durante o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimonlo o som multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm-
postos com a multa afldicionnl do 20 OjO.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 do julho de 1916.

O Dlrector.
Diniz I*. ile Azambuja.

Pequenos Mine..
I.UfM-SE um osplondlflo prédio complo-

lamento novo, tito cm ponto contrai,
constando do grunilo armazém a roz-do-clifio,
com osplondiilo porão, olnro o nrojadoj o ão
sobrado com dez commudos o com toda.s
as mais perfeitas installaeõcB sanitárias o
aeirando pnr osplondiilo o ospaçoso torraço
quo domina uin mnfrnitico panorama da ci*
dade. Twta-so nu rua do (.'armo, 24.

/ft PÍAIÍELH0S para jnritur, meia porcol-¦*"* lann, docondoü com ouro, louça iu-
glnza, a 8o o loo oon, idcm, para obll o
café a ilo", na liquidação do Ilandnir.into,
ú rua do K. João 87.

tlIÍÍCÁItÁS 
dn /-ninito branco, ingloji, para

^cníii, dúzia í) Doo n 4"; idcm, pura chíí,
a 7-, pratos a 7', terrina1» á fr, bules liara
chá o café a *1', idom, lóUèiras o assuca-
reiroa a 2 Roo : na liquidação do liandei-
rinile, rua dn fi. João, 87.

¦ fM_*f*!|-^~_T__»-*.lill IJIl"
À¥ISO

As contas ile publicações do
jornal -Correio Pniilislaiio» (levem
ser pagas no seu escritório ou
ao seu cobrador, sr. Josó China,
único autorizado para isso.

__•_____-___ *!*_lií*a_!"í! __*.íS*t_SI**»<_& _t*_<"_àj*»>1
S Escriptorio de advocacia de g

Carlos dc Campos |
_=____ 

K -_f____E |

| Sylvio dc Campos %
Praça Antônio Prado n. 13 |

|*9**i,v*a-*_**_' i wwwy*v&w1P

iPeriencesoaraaytOíiio.eisi

1'111-,1'F.lTUK.V MTJNlCIPAIi

CiiucoiTeiicln publica parn iiprcsenliição
ile [irojectós ile casas proletárias eeu-
iioiiilcns

¦a

m

GRflPBOhOSO
Consultado pot vultos eminentes do

Brasil c da America do Sul
«« Consulta das 13 ás 17 lioran
Una Aa-aiifa. ...

ITOMüPIlOMi, I8-'***

W__>. <(ü_ ___ _ft_ _S_ _è. "3 Jta. __._&. ___ ___? Ç
k'¦a BENTO VIDAL l

Accossorios
Piieuinatieos
Gazõlinâ
Lubrificantes^.

#
$ Preços sem competência ^
v$ Acceita pedidos du interior, ns- »fí.
çf sim como recebe chcomnicndas $fy•^ :-: :-: para o estrangeiro :-: :-: jjfy

^ Telephone, 3705 - Caixo, 284 _$
Sf End. Telegr. «aUTOGERflh» w
_^__. _@ii

^ R, Barão de Itapetininga, 17 |S
S. PAULO 9

4
4
4
4
4
4

=_== K _= ^

LUIZ SILVEIRA K
» >> \ «e a .4 at «& «. ^

16-A - Rua da Quitanda - 16-A ?
Telephone n. 2.628 f

- c-j__; -tp~Gan»tw- -

G0Í1.E5 D05 SflriTOS

Jardim k Académus
A' venda cm todas as livrarias e na ad

minislração do "Correio Paulistano". -
1'reco, 3$ooo réis; pelo Correio, 35500.

| Brevemente, para INICIADOS: |
05 17ER505 ÁUREOS I

».:

Pithagoras %
cuiüuâúaa iriiduççflo portugueza, so- *>

gúida do noma ox-ilicativtia ?
Prcijo .... íi-íUüü if

A' votidii ua J

LIVRARIA LEALDADE í
57 - Rua de S. Bento - 57 |

. .*•.*-•**><*>. ?«•<....**.«".. •*..*?*>*...

EDITABS
SECRETARIA »A AGRIOUIíTURA,
COJIMEBÇIO E ODUAti 1'VDlMAti

DIreclorln ilu V.lúcfio
Eatrailo. ilu Forro Funilonse

Nn próximo mez dc setembro, sendo fi
taxa cambial \varo appUeacfl.. da tarifa
iiinvel Oc 1" illnrielros por mil rAis, a.s
bases das tabellas 3 o li n 17 leríiu o
acerescimo ile Ü5 o|o o os despachos de
sàl ordinário o ilo 21 o|o,

Os presos das outras tabellas serão
isentos ile addlclonal.

S. rauio, 21 de agosto ile 11)10.
TliiHipliilo Sousa,

Dlrector.

ICHPP yjq*JKrMiM

Theatro APOLLO
Hua D. J i.ié do Baíros, n. S

— EMÍRBSA 1'ASClIOAf. SEGRETÒ —

Para perfeito e complotri conliaclmen-
t,i ilos interessados, fnijp saber, de ordein
Ao sr. Prefeito, que as disposições àa lal
n .198. de 14 de dezembro dc 1000, a quo
se refere a letra "b" do edital de 1 I. Io
corrento, para apresenlu.üo do projeelo**
pura casas proletárias •cconomlèus, -s.*íj
as seguintes:

Art. l.o.
Páráérapiio G.o — A área mliiiiiia da

cada coiiipaftinlonto será do dez mel.i.3
quadrados.

Paragraplio O.o — Cada compartlmeii-
ío terá pelo menos uma porta, ou janella
abrindo dlrcctnnieiile para o exterior ou
para uma área aberta, que deverá, ler a
superfície nilnlma de dez metros quadra-
dos e a dimensão mínima de dois metros
de largo.

Paragraplio 7.o — Os muros de allcer-
ces terão a espessura ininima do Om.lj
ató ao nível do pavimento o Oni.30 dalil
liara cima.

Paragraplio S.o — A altura mínima
das paredes, coutada do nível superior
do pavimento atí ao frechal, será do treá
metros.

Paragrapho ll.o — O vão mínimo das
portas e das janellas terá a quinta parte
da superfície mínima do cpmpártlnicntp.

Pa ragrapho 10 — O pavimento poderá
ser do íni.ileira. cimentado ou ladrilhado
No primeiro e:isi>, ficará pelo nieiK.s
Órn,S0 iieinia da superfície do solo. quo
d;.vtrá ser cimentado ou ladrilliado. sen-
do o porão coiivcnlèiitemenío ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes Internas
serão rebocadas e caiadas; as externas
poderão ser de juntas tomadas.

Paragraplio 12 — Os comiiartim.enlos
poderio não ser forrados.

Paragraplio 13 — As portas, r.s janel-
lal e os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 1-1 — Xão havendo' plnll-
banda, o beirai do telhado terá pelo me-
nos uma saliência de 0m,.10.

Paragrapho 15 — O terreno eni tor;;o
•Ins paredes exteriores será. revestido, na
largura mínima de nm metro de calqa.l.i
de alvenaria de pedra, de tijolo ou clmen-
tado.

Art. 3.0 — Quando forem con.lriildüs
varias casas unidas, ns paredes divisórias
terão a espessura niiiiinia de Oni.30 o Irão
ató ao telhado, sendo os respectivos ter-
rci.os separados por meio de muros ou
cercas.

Directoria Gera"! da Prefeitura do Mu-

nossos dias, sendo ;
dade do conoepcflo
rentes;

C) — os projectos
vem cnnloi".

— Desenhos, em duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, em duplicata, em linha»
o pontos, pnra as diversas e.õres, confor-
me as convenções heráldicas, na escala
•ío l:*iÒ, para as armas apresentadas:

—• memorial explicativo o justifica-
tlvo Ja sua concepção,

Os proje.-los apresentados ficam pcr>
!e.".eenõo A. Municipalidade.

Os projoctos não serão asslgnados pe-
:os autores, nns marcados eom um cm-
.lema, pelo qual possam ser Identificados,

Os projectos, devidamente fechados e
lacrados, serão recebidos na Directoria
Geral da Prefeitura, alf* ás 5 horas da
lardri do ultimo dia. da concorrência, IS
•le dezembro próximo futuro, ahl recebem
do numero dc ordem, c dellrs sc passando
recibo.

Terminado o prazo da, concorrência, nn
•lia, seguinto — 19 de dezembro — serão
•iiililirainenlo abertas todas ns proposta».
ia Directoria Geral ila Prefeitura. Serilo
"xcliildos do concurso os projectos que
contiverem erros technicos ou conccp(.õe"i
monstruosas.

Os projectos accçltos serão exnostos. em
logar publico, de fácil accesso, duranto o
nrazri de 20 dias, findo o qual será feita
a, classificação dos projectos para l.o, 2.0
e 3.o logares.

O projeelo classificado cm 1.0 logar se-
rá n escolhido para as armas da cidade do
ti. Paulo, para o uso conveniente.

A neceitação e classificação serão feilas
nor um Jtiry, composto de cinco mem-
bros, òscõlhídos e nomeados pelo Prerel-'io. 

Da acceilação e classificação dos pro-
ledos serão lavradas actas, assignadas
noi* todos os membros dp Jury.

Caso o jiiry entenda, que nenhum dos
nrojectos merece classificação, será aber-
la. nova crhcorrencla, por egual prazo.

Haverá um prêmio de":2:000$00n. ontro
tie t:OH0$000 c o ultimo do GOOÇOOO para
os projectos classificados, rospeclivamen-
te, em t.o, 2.0 o 3,o logares.

Além dos prr.iiiios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
menção em quo constará a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitncão. A entrega, dos pre-
minssi-rá feita apíís a publicação da cias-
-.Ifieação dos projectos no Jornal offieial
da Prefeitura.

Dlreotorla Geral iln-Prefeitura do Mui
niciplo de íí. Paulo, 17 do acosto do 11I1C,
303.o da fundação do ti. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

Da
KDIT.Ui

ordem dn sr. Prefeito;
que, pelo prazo de
dos de amanhã, se :

niciplo de S. Paulo,
3C3.0 da fundação

18 de agosto de 19M,
dò ti. Paulo.
O dlrector geral,

A. Cintra.

fuço publica
dez dias. conta-

icha aberta con-
correncla publica para o fnniecimen-
to, até 31 de dezembro do 1917, de
tijolos para serviços nos çpmjterlos
da Consolação, do Aiaçã c do P.raz

Os concorrentes apresentarão . preços
por milhelro, entregue nos cemitérios aci-
ma mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
eificadas ns condições de fornecimento,
nos termos deste cdilal o da proposta ac-
cellà, as penas dc multa e de rescisão,
C-pr-cas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrecto-
menti.', no Thosouro Municipal, a caução
de 150?000, para garantiu da assignatura
do contracto, sendo quo o. proponente ac-
celto deverá exhibir recibo dc caução do
3i)0$C00, que será depositada antes da as-
signaturá do contracto, para garantia da
sua execução, de accôrdo com a tabeliã
constante do arl. 31, paragrapho, do
Acto n. 899, do lã de maio de 191(1.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, selladas eoíiye-
hientémento o acompanhadas do reeilie
da caução de lãOÇOOO, acima referida,
deverão ser entregues em cnveloppcs fo-
çllãdos o lacrados, mediante recibo do
Dlrector do Expediente, na Portaria Ge-
ra! da Prefeitura, até o dia 29 do cor-
rente, para serem abertas no dia inimc-
diato, ás 13 horas, em presença dos In-
lercssados,' ío que se lavrará termo nes-
ta, Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-á o respe-
ctivo contracto, dando-so disso aviso ao
interessado, quo deverá assigiial-o dentro
do prazo do dc/. dias lmprorogávcis, sob
pena do ficar o mesmo de nenhum effei-
to, perdendo o proponente a caução de-
posltada,

Directoria Gernl da Pre feitura do Mu-
niciplo do ti. Paulo, 19 do agosto de 1910,
303.o da fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

PREFEITURA DO _U'.*-*ICII_.0
EDITAI*»

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo d.i 30 dias, contados da
presento data, sa acha aberta concorreu-
clu publica para a apresentação de pro-
Jectos do. casas proletárias econômicas,
destinadas á habitação do ll na sij faml-
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compre-

licndendo dois compartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo simulta-
r.eaiiienlo do cozinha, refeitório o perlna*
hencia diurna, e dependências, destinada
*i. casal sem filhos. Devo a moradia pro-
Jeclada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo; em outra do condições
análogas, maa de tres e quatro comparti-
mentes habitaveis, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos dc um sexo ou
do sexos differentes.

h) — As casas projeotadas devem sa-
'Isfazer fls prescripções dos paragraplio."
¦i.o a 15.o do art. l.o o do art. 3.0 da
'.ei n. 4Í"*, do M do dezembro de 19(10;
quando haja mais de um pavimento, ser.1
observado o Acto n. 900, do 17 de maio
lo 19IC. Poderão os concorrentes apre-
sentar mais do um projecto; deverão nn-
nexar a cada mn dclles o traçado dos lar-
Uns correspondentes ás zonas do recuo
•ventuaes, bem como o dos Jardins late-
jaes ou adjacentes quo julgarem utels a
:on<*epção otferccida.

C) — Devem os projectos satisfazer as
quatro condições seguintes: — hyglene —
commodidado — esthetlca — economia.

,1) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — As plantas, folhas do medição
descri. Uva o orçamento detalhado, com;'
s! se tratasse do contracto para construo-
ção real. Deverão fornecer as Indicações
completas o necessárias, relativas aos
accessos, annexos e canalizações que não
Cór possível apresentar. Os preços nnlta^-
rios adoptados serão dados cm lista A
narlo. As plantas serão na escala de 2
centímetros pnr metro e representarão,
nelo menos, on planas dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pavimentou, um cftrte
longitudinal, frente principal, lateral e
posterior. As alvenarlas o outros mate-
riaes serão indicados com cores conven-
clonaós,

2.o — Pm memorial,
eiilarmenle:

dos materlaes do
zados;

das canalizações Internas do agua ptia-
vel o servida, da electrlcldadn ou gaz:

•Jo systema de ventilação, bem como fla
ilisppsiqtto das janollan"uncclonamonto;

das vantagens que pódc offereeer
lema do cobertura escolhido.

e) —- Não entrarão no orçamento:
l.n — O preço do terreno;
•V0 — ns honorários do archltecto:
:• n — as despesas legaes de approva-

-ão do planta ou outras de análoga pro-
venlcncln.

r)  ,.3 plantas serão desenhadas em
napél Cela.

(.) _ e' permlttlila aos concorrentes a
anresentaçãn do quaesquer outros do-
aumentos, além dos especificados, e qut
•íossah" Julgur utels .1 apreciação do seus
nrojectos.

h)  Não será permlttldo aos concor
-entes darein-se a conhecer (salvo o caso
Io planos realizados ou em via de. exe
"lição), a não ser pela soguinto forma: —
ns projectos e relatórios serão marcados

meio do divisa, ou emblema, repelido

ESTRADAS DE FERRO II1.IADAS A*
CONTADORIA CENTRAL EM S.
PAULO

A Commissão de Tarifas faz publica
a.i;e tendo sido approvadas por todas :¦.-:
estradas em trafego mutuo, por proposta
da mesma Commissão, conformo a acta
n. 00, du L4 dc julho p. passado, estão eni
vigor, a partir desta dala. as classifica-
ções dos artigos abaixo enumerados:
MANTEIGA DE COCO (vida

banha) 
SOltGHO (milococo ou mi-

llio miúdo para criação
do pintos)

Fli.f.XÒ DE PORCO . .
Caixões vazios — A elas

slflcaçào da pauta fica mn
pilada assim:
CAIXAS o CAIXÕES vazio;

novos 
CAIXAS e CAIXÕES vazia

em retorno
Escriptorio da Commissão do

S. Paulo, 10 do agosto da 1910.

Tabeliã -1
Tabeliã i

Tabolla !

Tabeliã 1-1-A
Tarifa:;.

tratando parti-

construcção preconl-

rnáa do agua p-da-
rlcldade ou gaz:
ição, bem como dn

o seu mod.o . de

o sys-

ti. PAULO P.AHAYAY COMIWXV
.Secção bragunlliia
TARIFA MÓVEL

So próximo mez de selembro, sendo a
taxa cambial para applioação da tarifa
movei de 13 d., as bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C a do 0 a 1.7 terão o aceresci-
mo de 35 por cento e a tabeliã sal o dc
21 por cento.

Os preços das labellas 1, 1-A, 2, 2-A,
¦I, 4-A o gado em pé, em quantidade
maior de 0 cabeças, são isentos de addi-
cional.

Superintendência,
ti. Paulo, 17 dc agoslo de 1910.

Arthur J. Oiwn.
Superintendente,

C10TÜS para chops, _-. a (luzia; idom,
¦•"forma _jirr.il, a .1 ; idcm, com pú a Jr,

cnlic.s a íl', iructniras a _i_oo, ostojo.
para iros.t, tros poças do mot.al por 4i; na
llqnidiijçtío do Bnnlloinirilo, rua S. João, 87,

f%i nssn purifica o ^

m^-mk AFDRDNCDLO_E=-^
"i_iB_R€KlÍB2S

Vcntlo-Sfi |>f,r |iií!*ç» rcduriin;
1 lllllltl r-|lll"ltnil. IIHJIClIÒ, !."i IIP; IIDVO, céi

niíiv-on, r;i[io.(! timortonilO, íllumiiiarun completa.—
W.-riH-i- lli.r.ett ¦. Comp., H. J^iiiln, rua ilo H. llca-
to, l». --I. — '•iiixn, 111

Pçsisâo Bí'á§ilçira
llellsnrin Ulhclro cninmunlcii nos fcua fregutziis qua
tiniulutlu o seu ostaliciuclmoiito para uni gríndo
preillo nn centro iln oiiliulo, juat') no largo Ua S4, í*
pua ilo Snnta Tlicrejn, 2.', onde. continua n recebei
huspcilii! iliariou o pensionistas ilo mer., *>nn» corei»

> íi fornecer comida :i domicilio < -¦ ¦ •*-**¦

RELS0I0S0S

PARTEIEA
.lime, Urifuia dc AiiUrinJc »'ÍRiieâi*e«Iii,

pnrteirn illplomàila pela Kscoln ilo Phnimapla ilo ti
P1.11I0, ex- intirina iL-i Malemlilnilo üesta cnpltal. At-
leu ie. n chiuilfiilos n ipinlnucr liorá. íirsiilcnoi.i »
lionsilllorio: run Ccnoral I sinio, tj. '/clcèln, ti.íM,

RATOS do porocllana branca, tio Li"
iiio-rcs, (lu/.ia 18 ; idcm, cliicaras para

cliâ, porcnllann, a 14*, (luzia: serviços do
cliíi o cnfí':, porcollana cm córes a po1; idom,
Fnytneo', om coros, para café, lõ peças por
15.; na liquidarão do II.inilcir.into, rua São
João 87.

JOAQL1NA DE ARAUJO MELLO

Augusto C. Vasques, Maria do Carmo
do Araujo Vasques e seus filhos agrade-
cem penhorados a todas as pessoas quo
acompanharam os restos mortacs dc sua
sogra, mãe e avó o convidam-nas ao mes-
mo tempo para assistirem ã. missa do 7.o
'lia, quarta-feira, 23 do corrento, tis S 1|2
horas, na Ordem de S. Francisco. Por
mais esto acto de caridade confessam-so
eternamente gratos.

Sementes novas
Catlngueiro roxo, legitimo, sacco de 200

litros, 5S0ÜÜ. Cabollo de negro, sacco do
200 litros, 1G.000: Jarnguíi, germinação
garantida, puro do cacho, sacco de 200 11-
tros, 7Sr00. Podido ao antigo o nfamado
forneced-ii* Josí* Marcellino de Agnellos —<
t.lnlia Mogyana — i-lstnção do Restinga.

«KMESTK.S DE CAPIM, novas, do gor-
•^minação garantida, vcndcni-so: "Catin-

gnoiro Hn.o" a '350 o "Jaraguá", do ca-
clio, a C50, o kiio, cnsaccadn, a dinlioiro.
Podidos a Manuel Eduardo Ferreira, osta-
ção do Jnssara. t
•JKÍF.UVIÇOS para chá o caíò, torra cotta
*••¦' inglozos, i peças por 15 ; louça cs-
maltada para cozinha; fôrmas para docosa
impadas; talheres. Tudo polo custo o abai-
co do custo, na liquidação do llandoiranto.
rua do S. João. 87.

'•__.__*RÈsÁ dè po(.os mi;tai,li-
COS E ARTIÇSLWOS" nu a procura daa
águas subterrâneas e jaziment »s mine-
mes. Tratar e informações á, rua Pass:o,
Sã — ti. Paulo.

oor
no lado exterior do sobrcscrlpto lacrado
eom sinetc, entregue junln com os do-
eumentòs e contendo nome e endereço do
autor ou autores dns pi-o.ieelos.

|) _ Haverfi. 'res prêmios a serem
conferidos pelo jury que fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro de 
"loonsono, o sègiínilb de 2:noo?nno e o
terceiro do üOftOíOOO. Estes prêmios só-
mente serão conferidos s! forem apre-
sentados projectos do valor real. Ser*
-oncedlda a tal respeito ao jury liberdade
¦dona, bem oomo a de repartir a lotall-
dade ou parto da importância global dos
iremios. do modo por quo julgar mais
•quitativo.

j) __ apíis a decisão do jury, serão
Miertos unicamente os snbrescriptos cor-
-espondènles aos projeolos premiados e
¦«roclainoilos os nomes dos laureados.

|() — Encerrados os trabalhos do jury.
•ndos os projectos serão expostos ao pu-
'dlco, durante quinze dias, em local e
'-.ora annuneiados pela Imprensa. (

D . itcsèrvà-so a Prefeitura o dl-
¦ello de reproduzir o imprimir os prole

ctos premiados, quo cnhlrão por essa
forma no domínio publico.

mi — Finda a exposição, serão posto?
ã aisposlção dos seus autores os prole-
ctos nfto premiados. Picarão elles de pro-
priedado da Municipalidade. na forma
da condição antecedente, si não forem
reclamados dentro de noventa dias.

„) — o acto dc participar no concur-
eo Implica na acecitação do programma
espoeificado nas condições desto edital.

Os projoctos serão recebidos na Pire-
ctorla, Geral da Prefeitura, ntê As 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 1» de
setembro próximo futuro — ahl rece-
bondo numero do ordom o dclles se pas-
Earido recibo.

Directoria Cerni dn Prefeitura dn *a"u-

nloipio do S, Paulo, 11 do agosto do lOlli-
3C3.0 da fundação do S. Paulo.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Clnlra.

JL

VENERA VEL ORDEM TERCEIRA DE
NOSSA SENHORA DO CARMO

Le conformidade com o que dispõe o
art. 72, paragrapho 2.o, do compromisio,
será celebrada, no dia 23 do corrente, fis
8 horas o meia, uma missa de 7.0 dia
por alma. da no.s3a caríssima Irmã

D. Anua Gcrtriides Moraes Osório.

Para esse acto de caridade e religião,
são convidados todos o.s caríssimos Irmãos
Terceiros, bem como os parentes da £i-
nada Irmã.

ti. Paulo, 22 de agosto de 1916.
O J.o Procurador ilu Egreja.

FEBRA IjEHS
Ferramentas, artigos para

constmeções o pintura
Thsn-caZ) irmão & C

iuiiii do ' riiòaouroí 11

111 DE llil
Marcas «Carborundum», de

todos os tamanhos e
grossuras

Grande stock
LION & COMP.

CAIXA, M

*_¦_¦***_*_*»>_.****. 
**___*******^

VENDEM-SE FIADO \
•Jj Casas e terrenos nn Villa Ma/./cl, síla [I

ii 20 minutos (lc Irumwny <lo Mercado,
passagem $200 rs., junto á Estn_üo ilo Tu-
.••univy, pouco além ilo nllo de SaufAu-
nu, LOGAR IDEAI», onde sc pódc morar
o tralinllinr nu cidade. Casas dc 2 com-
modos grandes e cozinha, num lerrcno de
10x10, pnra serem pagas em prestações de
dÒ$000 incnsnès, c casas ile 3 commodoa
c eoziiilm pam 15$000 ihcn__.es, em cujos
piigamcnlt» iú sc aelm Incluída a amor-
liziição dc casn, tcrrcni» u juros. Terrenos
cm lotes de 10x10 c para maior metragem
a 200$, 210$, 280$, 320$, _00$, 480$ o
000$, pngavels cm prestações nieiisacs do
4.11300, 5$200, 5$800, 6«000, 7$700, 8$200
c »$200.

Traln-sc com Henrique Mu/./.ci, dc 1 Tis 3 ila (arde. Trnvassá da Só
n. 7, enrlorli). Tclepliom*. 3104- Peçam prospectos, cnvlain-.se grntul-
tiiiiienlc. Terrenos livres, cxliibeni-so documentos dc propriedade dc
quasi 100 sumos.

|Í_|Í--~-'*|-**-***"^^

Graildu Coiii|ingni:i ilinletlale ill Prosa e
Musica "GITTA' Dl NAPOI.l"

Direttoro proprietário: Cario Niiii/.iatu
Ainminlstiutorc: PnibiTto Calo, Espcctn-

culos familiares
HOJE — ll.a-fclra, 22 dc agoslo — HOJE

A's S 3|1 da noite.
As scenas dramáticas napolitanas cm

7 quadros dc J*duardu Mliiiclilnl — Gran-
dc suceesso

IL Ci OELLA
Orcii-;-:.ni dirigida ]h-1o maestro Qlusép-

po -liondoni.

Preços jiopulares:
Frisas, 1D|00.0; caiiuuotcs, 1U$000'; poi-

trona dc l.a, 3ÍOO0; poltrona do 2.a, 2*;
cadeira.';, l?ò.U; gorai, ÍJOOU.

Oh bilhetes A venda no Café Guarany,
das 10 fts 17 horas, e depois na bilheteria
do theatro.

Amanhã, a pedido do diversas familias,
o. "Cajnolavoro" cm 2. actos Assunta Splnu,

THEATRO S. JOSE'
liuipresn Josfi Loureiro

TournCò artística da rainha do trans-
furiiiiiiniii l''atima Mirls.
IIíTjk — T_ri;a-foira, 22 de

agosto do 1-81(1 — HOJE
A's X líi-l da noito

Grando acontecimento nitistico, gran-
diosa novidade para S. Paulo do ultimo
colossal exito do Fatlmâ Miris. A pauto-
mima íniinien-dnnçantc cm 1 prólogo, 1
acto e 3 quadros, livro de Fátima Mlris
e musica do maestro Nlni Corrndo, inli-

Ò O L O M B I N A
o I/ultlniu imite di Cariievale

Divisão dos quadros — Proloso da
pantomlma, Fátima ao proscênio; l.o
quadro: Eni casa do Pantalone; 2.o qua-
dro: No bailo do mascaras; 3.0 quadro:
A. sabida do bailo.

UMA DICÇÃO DE TEANSFORMISMO
Italia: Canto dei bersagliere (graiule

exito).
ELDORADO

10 artistas r-^ 70 transformações.
Preços das localidades —, Frisas 25{,

camarotes 20$, cadeiras 5$, aniphithoatro
3$. balcões 2$, galerias numeradas 1$500
o gulorlas UOO.Oj

Casino Antarctica CASINO ANTARCTICA
Empresa SOUTH AMERICAN TOUR • Cydo Theatral Brasnsiro

Empresa South American Tour

__...0I* - tkííiçaíêííía -hoje

22 de agosto de 1916
UMA ÚNICA CONFERÊNCIA

Pcío eminento orador o literato belga

Mr. -feiii Fmçois Fonson
"CE QUE J'AI YU QUAND
LES ALLEMAMDS SONT

ENTRWS -
DANS BBÜXELLES"

Preços - Frizas e camarotes com 4
eni., 30$; cadeiras diã_.õ$; cadei-
ras, 3$; galerias, i$00.»

Büiietss a venda no Café União (tua
São Bento) das 10 âs 17 lioras

Grande Companhia Italiana de Oneretas, organi-
zada e dirigida pelo Cav. ETTORE V3TALE.

ri*T<'.<>?x" r^^otEU-nW^^Lii^v oesxi e o.oaxa maria
SE.\"'1*A-FEIKA — 25 DE AGOSTO — SEXÇCA-EEIRA

E8TMEA - dn companhia - ESTHEA
J_Bfi*in_c_s*-__ recita «le assiginaliira

* 1'rlineirii L-ci»Q8cnln_3o lllt notável o\tstti\a cm :; netos o 1 iiiiartros

I §ALTIMBAI€MI m
•Uma das coroas de gloria do actor BFltTINI. — Toma parto TODA A COM-

I'AN1-I1A li COKI'0 DE BAIL.K, sob a dii-eci;ão das primeiras bailarinas
VIOTORINA E OTIDIA TAKNAt'III

AVISO — A assignatura para 15 r.eilns encerra-se aniaiiliii, üs 17 Horas.
)'các-se aos srs. assignantes a gentile.n (ic mandarem retirar os seus respectivos

fcSulnta-ieira, 24, no CAFÉ' UNIÃO (rua de S. Bento; n. 7C-A), das 10 horas
as 18, começará a venda avulsa para a estréu du Comiiaiiliia.

1'ltEljO'.
Frisas e camarotes .. .: .: >. ... .. .•: ;•: .«. • ¦•- *i ^111°,,
Fautells :, , .; . *. •; **. * :•'¦ '¦•¦ ¦•¦ >¦ •¦ - '¦•¦ *. 

g-JSJCadeiras a promcnolr , >* •.: :•; >: >. ». «. >. -•- • ?!„„„, , t. ri »* v v l$00ü
DOMINGO, 

:'a'S ''l-l'l|à 
HORAS. GKANDÍoSA ".ÍA.LNE-E"

Theatro
Cònipniililii C*iiieiiiali«iaiiliica Brasileira

HOJE — .l.a-fclra, 22 de agosto — HOJE

Das 11) e 15 cm demite

Grandiosa solrée elegante com um íllmi
de grande suceesso, o fiual compõe o pro-
grani ma n . C17.

Golgotha
Deslumbrante cre..(jilo dramaliea, mui-,

fo emocionante, cheia de situações inte-
ressantes, film cm 8 longos actos, uue O
editou a querida fabrica Italiana "Aiiuilft

Film".

\AMANHÃ

Magnífica solrée com um film sensa/
cional J

O CiiNHENHO' DE "_ORD J01IN v

Empolgante drama de sensação, ediiâí

do pela querida casa "Gold Seal", eni aê-»

lies. . _ -
,X  Í.C.IO. »lll»IO'- —" J

itZ:l.\,^. ,
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de OLIVEIRA JUNI
(Sabão em fôrma liquida)

MANCHAS
sai;i)s\*-í
espinhas
RVCüSIDADEB

CRAVOS
VIÍItMEIsnrDÕES
COftnCHõES
IRRITAÇÕES

FRIEIRAS
EERIDAS
OASPA
PERDA DE OABEUO

DORES
Eü/sEMAS
DARTHROS
GOLPES

Sendo em fôrma Munida é de aso commodo e assolado, serve para o banho para a barba e para os dentesA' venda cm qualquer pharmacia, barbearias e per/umarias

C-ONTÍJSÔICS
QUEIMADURAS
ERXbU'F.Í.AS
INFíaMMAÇÕIfS

ímfuná^eM

Brasil Histórico
KU«*E°VIO U«AS, iliiiríor

Inscripç-ão annual. 30.$000
Inscripção remida. 100$000
5. PflUfaO « Caixft "osial, 885

Homeopathicos lentes

DU ülHOlll
Corn escriptorio era sua residência

ATTKf-í UK A VU AM A«OH - Compra o von-do moveis o lminovols empréstimo» sob liyiiotliiicasaocolla proeurnt-l-io pnra (oomr conta do nrcillos¦1 lm do alugat-os, proccilor ii conceitos o iccehoinliiguols.
miín.T.V'0'!'1", nlSnn? l'™"10*, inoluslvo nm do»melhoro» palácios da Avenida l-iuillsta, liem cdoio(liicrans fnionilm, sondo unia do criar, do prlmoira
isw''*10 '"'"'Bído Allnolio, eomcasii pnra rosl-
primeira qnnllilnilo. sendo 1.40,1 de nuididra-i do leio InuTiiadas o;.4,ij do campos, nnllvos pnra orlar,
n„;„: ml1 ""¦i. 600 vaeons pnrldns o conto o
-nn. n '."."* ''í1-' or/"*, ci*1"" ** ¦*¦•¦"•"¦• Iioroos,4 onrròs

efn ,i"r. ''í01'1'" b?.'Mn'o Bmnclei ipie.lus de ligiiiujom diftcrcnlcs logares pnrn tocar enorsin electrlcn.
JJani mais informações

Travessa Particular da Travessa Muniz dobousa, n. d - - (Oanibuoy) - - SÀO 1'AULO

LI vio sem CIjAROS A ENCHER
Esta feito do modo que os ars. advo-

gados, Bollcltadores, tabelliaes, oomtnor-
dantes, guarda-livros, etc, poderão ral-
nutar qualquer escrlptura.

LWRARIA ECONÔMICA
Rim Hnrcclinl Dcodoro u. 10

RM 8. PAULO
Preco . , . C$000 — Pulo correio, OJ30I*

fÉ fái». -A^ mm. At*. As%,

£ Mm Oura Seria
Para Oallos

A todos os pe sofírem de
palquer moléstia, esta socieda-
fle beneficente fornece GR ATUI-
TAM ENTE diagnósticos da mo=
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 — Rio de Janeiro,
Selio para a, resposta.

W ,9
Moinhos, Peneiras e Coiulu-

eiores para fiíbVi;
Fabrico de qualquer tiunaulio
ADELINO BIGHliTTI

Rua do Ga/sOmetro, n, 70
Telephone 260 - Braz

IHSÍ

"Getí»It" Fa* Qualquer Callo Cohir
Sem Duvida, Dor ou Trabalho.

Applicndo em Dois Segundos.
"Veja .16 do quo simples o facllmodo os callon cahom, o sem dor'"SorA, isto o quo dircis quando ex-

AWmêm. mm.Jmm.1%

de mm.
?

4

Liquidação de livros
ISITEI

n livraria Mugulliücs
ò verlüquem o bello
sortimento de livros a
preços marcados e ro-

iziiics*.

Verdadeira liqiídação
- livro:; sobre Iodos

is nsKuniplos e eonlic-
.¦imenlo*! biininiioK. pa-
rn dor entrada u grau-
de o variado sorlliiien-
to ultimamente adqul-
rido na Europa o que
acaba de chegar pelos
vapores "Camões" o
"Fulsin".

A entrada é-ffranca na
EUA DA QUITANDA, N. 5

Porquo ainda tom-so eólios quando "Get».It"
lal-o» cahir do um modo novo(ibsoluto c certo ?

porlmentardos o maravilhoso "Gota-
It naquollo callo quo por tantotempo tendoa procurado acabarCets-lt 6 conhecido no mundoentolro como a cura mais facll, maissimples e mais certa para callos.*ík,-S ,? novo ",ci0 Para ourar callos.K facll para appllcar-so "Gcts-It"
—um, dois, tre**, o estfi pròmpto. Òcallo começa & amolleoer o final-monte cabo certa o absolutamente.
A!>„c("*-?,„'"*lelln*!*s, KOtas bastarão.Gcts-It nunca tar. os dedos ficarsangrentos. Nuo so soífro malacom callo..* "Gcts-It" quer dlzor oUm do cortar-se callos, o íim do
çiuplnstros quo nito fazem nenhumbem, o fim do unguentos quo comemos dedos, ntto ha mais vexames.Experimente "Gets-It," o novo õcerto remédio para callos o verru-

Fabricado por 10. La-çyronco & Co.Chicago, Illinois U. S. A. A' vencia
niaclas. M *P0*5ar-M ° -*lla*-

Depositários (cornos:
Granado & Cia. R o de .Taneii* •
Barroso «Soares & Cia. 8. Paulo

h

I Curaradioalm.entoylsí/imtT, 'tosse,
\ Coqueluche, lSronrhítc. Caiar-
I rfio cli.roniro, Enxaqueca

Corrigem os Itins, Intestinos,
CoiisUpações (prisão ãe ventre)'1'l'llüBMpÍlS'll-lBÒS»
Evita c cunia Inflitonza; Urlppcs,

fiesfrlinloa o Puxa-pnxa
D*<bMM»-ll»B*

OI«*o lio B*<tkcii _ swiiilfíosico, limo-
llenlo o llciiiostatlco — Kn» pnssiir immcilin-

tiiinonld (iiinlnitcnjilr

A aprovado» pen .. ¦,¦¦•,,,., n„ Sorviço Sá-
niliirio ilu I3«tnilo ilo s. ;np o. Propnrados

phnriiincciiticos ilo li. K. llicrroiiliacli
ICiironlrnita-i-Ki orn !<1. R*»uIo

siiik (!ü»ia.-.víbd*iam
BARUEL & Comp.

2 FIGUEIREDO&Comp.' em fnmpanuM cm toilaM V
<»m nliur-naciiiM v~* Km «iir-fiiiii» |9.;M pliiinnaclu W*-iiiíri>i!<» SliirrOM T

•f** "—*•!« «*n A. IrmnoH ft».

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna pnra todos! O mystcrlo pliotci-

grnphlco! Novldiulc- scnsnclonnll Os mor-
tos que rcsuscltnml

Manlloplíotomaglo k uma machina prl-vlleglada da casa ü. Conti o Comp., du
Hio de Janeiro, que faz photographlaa'iuo cantam, riem, abrem e fecham abecea o os olhos como uma pessoa cmcarne e osso. Novidade estrablliante! Em
uma semana, com o emprego de um pe-
qUeíiò capital de 70S000 ganham-se 
1303000. A maior opportunldado parn sc
çanhdr ülnlielrol Uma erianga poderfiexecutar o trabalho com n máxima faclli-dade. Manda-se amostra da photogra-nhia, livre do porte do correio, mediante
remessa de 51000. Com esta machina faz-sc fortuna com rapidez.

Agente gorai para o Estado do B.Paulo: Vlcenlo Iniiecco. — Rua S. Antonlo, 21-A (sobrado), ti. Paulo.

C0QNAC "BERTRAND" 1O MAIS PREFERIDO g
Ail ca/e quis socius esl meus ttwlimuft ffl

COGMA mi ®
——¦¦—— --* @

Únicos agentes: •*§

/ éJyJÁ/ÜZé
)Wuyw

j^ — — *""•-" *" ¦" ~ ma m b (o J..W» «a^ St íl K U Hi* Vip& TfJ) lãj*1 a g
W 

í**Sl

f A' venda em todas as melhores casas, bars e confoitarias 3
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i.rvyt/ixAA (jyU>0,CtfhVCAA> Xr /ITO (T^H/ÇA

Q/rtça é~/- Corraür (Tfooo

l

FARELO PURO DE TRU
Para manter o gado em boa saude, dae ao mesmo tf atrelo
puro = O farelo dc trigo, quando 6 puro, 6 um
optimo alimento, nutritivo, refrescante e também é mais
economieo = O seu preço 6 o mais liara Jo de

qualquer outra forragem

is;tn" "ÍHOIHHO L™...«. „„
KIJA DK S. BiSWTO, «1-A -- W. PA<
Vende unicamente FARR<]liO FU

fl QraaramenÍQÇQo naíuraí
b n baso oss.Miciiii ii-ii-., ¦",

liitm « fiu*i! ».i"f*i*siv»!viit.i»a>.o
da ori.mçu,

Si a snnliora nsiu r**.-... ticlie ou sio««*«<»». ,* Criai*-», usei d'•'hAiyv-iw.uinOje
preciosa doscobortii un ph iriniicoiitiun

•sBonnnn S<n»iis..,> Btc!*>tí»!*i.«
r,r,,".(! làctiftSrtl» ('. O llilici, ,; illflllivolCtEBADOKiDO LRiTB, ostimula, iiuginontao lortaloi'0 consiclor.ivolmonto a s-crocãi)«lus gliiiKluliis miimniiiri.is.

K' um podcroKo [orlitlcitn.c
muito ti til tumboin (liirnito a OHÁVIDKZdepois do PARTO, contra o nichitismo dascrianças, etc.

Analvsiuln o approvndo poln cxmn Di-rectorla do SERVIÇO SANITARÍO DO ES-JADO DE S. PAULO.
Fabricantes

**^WMaOat—m a~-ms\-rj-rru me— Bf

.tu i.. A »JKJ'.STAI9A

Pliarmnceuticos
Francisco Alario Bergamo e Jinnna Stamato Bergamo

Dtp-wto geral: rhanninia Bw-gamo-B. Con». foliado, Ilj-S. Panlo-Kiiwnira-H tias principaes ilrògarias e pltarmaciasS. 1'aulo - Telephone n. 1108
Preço do 1 vidro . . . nSúGO heta muis I$11(10Preço do (i vidros . . . 30$000

¦•'. !*>' V I A K » I» K Dt I B>
íroto nniis l$ií()0

i .ia <io •» at t a x v t a

®ÀS. /#S 40% A. jt**s, /ft

ATO PRETO
Agencia de todas
*»* as loterias •*?

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Anionio

Telephone, 4.269
S. PAULO

lFAMffiIcí^I.1»
-ti.® /& 

'4%, 
/^Ai\;&}<4i\^-&-A}&\

== BiBCWlSBiygjB.* ESTEPA =

m.
Mii hinmo no trnhniho.. no lonionrin Kua üngaclciro Tobias, 77

fè^^^WW^^WW® 

Um livro útil HiiiiwwS

FLORIAÍMAS
PitTllIA imi%A

BA,IKO]¥KZA9
A' venda em todas as rfiarnfarias

ATTE
ALTO NEGOCIO

Fiizencia de criar, contendo 1.500 ai-
«luclres, mais ou menos, G00 alqueires em
pastai-las, mais ou monos, o rosto em
mattas, fl nascentes de lioas ncuns parno eado. I-a.stnrias: Jarngua, eatlngueiro
cnpim fino e outros capins, 400 calicri--
dt gado, raça çarneu' e zebu', 330 capa-

jdos de eiifcorda, 70 de criar, 12 éguas c
ípolrancns, 3 cavallos de custeio. 30 cnc-
[¦neiros o cabeças, l roca de milho de GO nl-
quolros do terra, pnra on«jorda dos por-cos, casa para administrador, 3 casas du-
¦pias, para empregados, 2 paióes pnra ml-llio, 1 chklueirão pau a pique, contendo 10alqueires para criar porcos, 4 máhgübT'rõos jiara gado, 1 idèin com rancho pnr.itirar leite, 3 mangueiras; 7 horas de tromdn capital, linha Paulista. Tres trens din-rios para a capital, tres horas de Iroly d.iestaca,,. preoo 8S:000$000. Entender-se
com o proprietário, C. C. Penley, emNova Odessa. linha Paulista, e com' P. ce H. Fenloy, em Santa Maria, Kstado d*P. Puulo.

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço hem lesrivcl. receber-,

KRIN1 P 
domcoí.rc,°' a li'ul° de P^opo.anda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS m

Vr°' 
on*,,C sc cnc-coníra exr,iica(la detailiadamentc a maneira de conws-uir pelo liy!;l,o-maRnct,smo a Saude, a Riqueza c a Felicidadeixilc utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si nronria t nr,.outro as mui chronicas cnfír.nidades. o vicio da einbrlagu'-<, c.. etc 

P P

mJJ7omoT. 
" ° bCm"e5,:lr Cm 'aSa' C0rr*° impòr a vomadc a ""trem. come

os saS-i-dotel \%nAgnXn^T' °' ,T^0*' «! formados. oS militar»i- .«cranu.. emntn, lodr-s oi homens, -se a qual for a sua dós cão "*ocial pnrnntrar-(ro que mais lhes interessa. Devolvei este* annuncio, àcortpanhado dc àm-seíloS
o o 

dl%otX,;VrR*ao,rf|ír"(,-n,an,ei sr*,(lr*' Marx Dori'' rlla ifai^o FenSid. 29.- BotdfoRú. Rio de Janeiro, e receberei, o nosso brinde gratuite.
NOME  .
'•vESIDE.VCIA ... • • • (..
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Ltorl Reol Hollandez

MARMORARIA GARRARA
NÍCODEMO ROSELL! & COMP.

Hua -T.de Abril ms. 2% e ST - V-èlepiidn.e' 3.40»
nolmrfe0i5pÇoT™Xvír^^^^ £ ,0Xm",¦ r•'"ni,li•", '"ltJ "" ¦»«•» P""»»""ic „or „roÇo^ r.Jnvei, S 
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CASA FILIAL EM SANTOS:
WuaS. -FraneiNco n. 1.5'è - Vclculioiic n. 830

01,^08

MISTURA FERRUGINOSA GLYCERINADA
Preparado pelo pharmaceutico ERICH ALBERT (JAUSS

Medicamento oomposlo dasralzes de plantas medlclnaes. ARRHENAL, FERRO e GLYCERINA
IníalliVdl IlUra a Hlira fla Anomia.ChlorÓBè.-Floros brancas,'Suiponsao¦-•-01.111.01 \ia\a a bUia Ua rrrogalaridudo da menstruaQBo, Colicas uto-nnas, HemorrhnffiaB ntonnas, Dyspopsia, Fastio, Enfraquocimanto pulmonar,Maleitas, PurgaçOos o zunidos dos ouvidos, Nourasthonia, otc.
Tônico reeoaiitHiilnle c .lepurativo mem rival pnra Dio-mens. nmllicrr» e *-riai»«t'us ' ' ' ¦¦¦•¦-¦-

JfMiLfíARKS BE PESSOAS VWWAUAS
Rneontra-M em iodas u boas pharmacias t drogariai it S. PAULO, SANTOS o noSrs. 3. R0DRIGÜE5 5 COtUP. - Rua Gonçotoes Dias, 59

. Fabrica e laboratório: *$. KOfPMJE¦Larço da Matriz, 1« - JE. de S. Paulo
Modianto a rornossa do !2$000, onviam-sc tros frascos para qaalqnor ponto sorvi-do por OBtrada de forro, nos Estados do Rio, Minas e S. Panlo, livro do mais dosposas

S<?)yj '¦Y^é^- para 5> e^-tipniago

\ Uuttutaâ Q)ueèãlêc£ . \ í ^^^
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D6D0S1Í0 ffffll: Canos Heitor êz C5
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Completo sortimento de pertences para automóveis'^"™" * ''ecos sem concorrência '.

LET
Telephone, 1,518Rua Barão de Itapetíninga, 33

FRfiSBA

I
¦»

fn^i 'Y, S,|!s,os no ,lin W ']c «l*-"1» P»"iKlo, nnliln, Porniunliuco, S'igo, Fnlinoiitli*,. o Amstonluinbó no «cediam passaiçcircis com passanor-
iu,ü„l0r<!,<!lr" c.l'*s*"* P»1" Vie°> '-"'OÍOJO, In-oluldo o l(ii|ioslo. I.a o 2.a clusso», trataicom a aicoiiclii

Satura Uo tantos no din 10 do selombro
pura Montcvidiio c llucnos Aires1 nsaugons dc o.a cinsso, rs. OSÍ000, inclui-(Io o iniiiostoVoltarA do l'rata cm 20 do eotcmbio epartira do mesmo dia para a Europa

Sociedade Anonyma MÁRTÍ1LLI
S. PAULORua Quinze de IloDembro, 35

(.'nlxn giuii.nl n, Ü40

SANTOSPraça Barão do Rio Branco, 12
CiiIxii iiunIiiI n. UU»

P R-M-S-P * PS-N-C -ÉH
* MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

I

l'AQUK'1'ES ÜA 1'Uliül'A ESPIíHa-
UÜ3 1£M SANTO.»

1WMERARA
Ko dia ÜU do agosto — Sahinl nomesmo üia parullonlevideii e Uueno, Airu

OliMSSA
no dia 85* do Agosto, r-alilnt no mos-mo Ula para Montovldóo, Port Stan-loy, i-unta Areuaa o portos do 1'solfloo

1'AQUETES 1'AltA A EUHOPA
A sahir do Hio:

O RITA
no dia I do sotembro para S. Vioenl»lsUboa, Isottõós, Vlgo, Uorunba, Ultoebello-1'alllco o lnglatorrn
A sahir do Klo:

¦ MPEMEHAKA
at> dia d du sotombro paraLISBOA , INULAIJÍIIBA
A sahii do Sanlot:Amazon - 18 de setembro

AO PUBLICO!
Os fabricantes do Grande Depurativo do San.

gue ELIXIIl DE NOGUEIRA, do Phar-
maceutieo Joüo da Silva Silveira, avisam
que. apeear da actual crise, não augmentaram o
preço do referido preparado, nüo havendo razão
para o publico cotnpral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo. • ">

35, Una Irnguayaiist, 35 - Ri«

Exfcraeções ás segundas e quintas—feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
.Terça-feira, 22 

""J""^J"

CARDIOGENOL
•¦«

DRINA - 30 de agosto
Exige-se passaporte e nio será perilHIdo o Ingresso de visitantes a oordoI'ar» preços da. passagens e •nlormacse. dirigir-,, ao «criplori» da

11 m m m m Ci.-fiian8s.D8i
Tie P acific Stp Naripíloi Go, ej1^ $$&Wt

E' este o nome do ex-
traordinario remédio,

formula do oe-
lebre dr." h Palmer

POIS fl$®*M>

Para todas as moléstias do

CORAÇÃO
A* venda nas Drogarias e na Pharmaola ASSIS

Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO
98 - liutt Onze de Agosto, 88 - Sobrado

Ordem das extracções em agosto
tSS***mmmm4 tmatman ir»»w**»i-n». -——^-.. — ,m,ih,i,,|, _, ,.._-. -,*~

689
690
691

MEZ

22 de agosto
25 „ „
29 „ „

Di.a

Torça-felraSfixta-felra
Terça-foira

1'remio innioi

20:000»000
40:000$000
15:000 íOüO

Preço do
Jilliele

«. -
v*'.

IS800
3SÔ00
15OÜ0 *

11
¦*á

Quarta-feira, 6 de setembro, grande Loteria corameraoratlva daIndependência do Brasil MOú:0&fp$(POO em dois orandes
premios de tUhOOO$OQO cada um - Por 4*$00Q

Os podidos do interior, acompaniiacos da respectiva lmporlanela amais a quantia neoesearla para o porte do correio, devem aer dirigidosaos Agentes Geraes.
Jullo Antunes de Abreu e Comp. — Rua Direita, 30 — Caixa 177»»¦» S. Paulo.

B FaülifJieVefl0 
* Q°m*' ~~ CMa DolIvaea * Rua Dlrelta. 10 - Caixa, 26

Amanolo RoarIg*jes dos Santos o Comp. - Praga Antônio Prado »ts* -L/fllXíi, 1»58 *** fl, PflUIO»
,. VAW QüEM XIÜM - Boa Direito, 4 - Oalxa, 167 - Jollo Antn»i'; nes do Abreu o Comp.¦ ¦ H, V. Barmento me Btia Biwt-to ao JagüSra, 18. ~- caixa, 71 -m Cam-

3***^i**aE*g'é4*»a*^^
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