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Nos Balkans
Desembarcaram cm Salonica, se-

gundo telcgrammas officiaes, contin-
gentes italianos e russos, que logo se
dirigiram para a linha tle operações,
na fronteira grego-bitlgara c grego-
servia. Significa isto que os alliados
se preparam para entrar em acção
nos Balkans, onde o general Sarrail
se encontra ha cerca de um anno, es-
perando pacientemente a opportuni-
dade para iniciar a campanha. No
plano geral de operações, delineado
pelos alliados em súccessivas confe-
rendas, o theatro dc guerra balkanicp
não podia ter sido abandonado. Mi-
litarmente secundaria, a zona balka-
nica tem, comludo, innegayel impor-
tancia politica. Na expectativa dc que
a paz geral seja firmada antes do
fim do anno, como é a opinião de
muitos estadistas nos paizes belli-
gerantes, importa arrancar das mãos
da Áustria os dois reinos da Servia e
do Montenegro, annullando-os como
íactores de condições favoráveis para
os impérios centraes. Por outro lado,
desejam os alliados extehder as suas
operações até ao interior da Bulga-
ria, não sú para isolarem este reino
e o da Turquia dus impérios centraes,
fechando definitivamente o bloqueio,
como para provocarem na politica
balkanica as modificações ha tanto
tempo annimciadas, e a principal
das quaes seria a entrada da Ruma-
nia na guerra. O bloco do centro
tem todo o interesse em paralysar a
acção do exercito de Salonica e dc-
cerlo não deixará de o tentar, mo-
bilizando contra elle as disponibili-
dades turcas e búlgaras; mas os al-
liados vão entrar cm campanha com
forças muito consideráveis; c essa
circumstancia exigirá ainda da Alie-
manha c fla Áustria novos sacriíi-
cios, numa conjunetura cm que a
pressão do inimigo é intensa e geral
cm todas as "frontes". Nas suas li-
nhas geraes, o que foi planejado na
conferência militar dc Paris vai sen-
do realizado pouco a pouco; os im-
perios do centro vêem as difíiculda-
des multiplicar-se por todos os lados
e tornar-se quasi invencíveis. Tudo
indica que nos encaminhamos rapi-
damente para uma solução da con-
cenda, que ha mais de dois annos en-
sanguenta o velho mundo.

A guarnição allemã de Guíllemont resiste-, a des-
peito das suas avultadíssímas perdas - Os ingleses
fizeram considerável progresso nas vizinhanças de
Posières - Os teutões não têm sido felizes nos

seus contra-ataques a Fleury
Os francezes avançaram nos arredores de Cléry

O submarino "E 22" afundou um
grande navio teutonico - A Rumania volta a
pender para o lado da "entente" - Os russos fazem

vigorosa pressão sobre os defensores de Kovel
Os turcos foram derrotados nas margens do Strypa

As baterias moscovitas iniciaram o bombar-
deio contra Halícz - Os austríacos são mal suece-
dídos nas operações contra os slavos - Nas linhas

italianas - Entre os gregos e os búlgaros
Os telegrammas do «Correio Paulistano»

NOTICIAS M GUERRA
ESTÃO MUITO TENSAS AS RELAÇÕES

ENTRE A ALLEMANHA E A RU-
MANIA

LONDRES, 'l'l — Telegrammas de
Amsterdnm dizem fino estão excessiva-
mento tensas as relações entre a Allemã-
nha e a Rumania.

Um jornal de Berlim, annlysando as ne-
Eociações feitas na semana ptissuda em
IJucarest, entre o ministro da Guerra o o
addido militar russo, para que o governo
i'uinaico_ conslnta na passagem das tropas
russas através do território nacional, diz
quo a Rumania súa afinal do seu longo
periodo de dubiedailes e hesitações, para
pender para o lado dos Inimigos ila Alie-
manha.

Acerescentam os despachos tle Amster-
<lam que o governo Imperial chegou ao
cumulo da IrritagUo contra a Rumania,
a quem vai enviar um ultimatum pedindo
sxplleaçõc-s, eom prazo curto, sobre a na-
tureza das aetuaes negociuções com a
Rússia, pola considerara como um casus
belli a autorização para a passagem das
tropas do czar pelo território nimaieo,

O BARÃO BURIAN
LONDRES, 22 — Foi desmenti-

da a noticia sobre a renuncia do pri-
meiro ministro da Áustria, barão Bu-
ri.an von Kajccz.

A FOME NA ALLEMANHA
RIO, 22 — Chegou hoje ao porto desta

capital o vapor "Jacuhy", cujo commaii-
dante narra i-.s peripécias da viagem n?.
travessia da Mancha.

Durante a permanência do navio no
Ilavre, o machinista Mario Cunha con-
versou com dois prisioneiros allemães
«obro u situação interna na Allemanha.

Os soldados teutonicos disseram que a
.tome se alastra em todo o império gor-
mímico.

Todos os soldados querem a paz, mas
o ltalser os obriga a morrer nus trinchei-
rat.
O NÚNCIO APOSTÓLICO

JUNTO AO GOVERNO BELGA
PARIS, 22 — O novo núncio aposto-

lico junto ao governo belga, monsenhor
Lacatelll, entregou Já as suas credenciaos
oo rei Alberto, e pretende residir no Ha-
vre, ao contrario do seu antecessor que,
mesmo depois da oecupação de Bruxelláaj
pelos allemães, ali continuou a viver,
quando o governo belga jfi, se tinha trans-
ferido para a França. O faeto do nun-
cio apostólico residir, no Havre tom gran-
ile significação neste momento, sobretudo
quando o Vaticano podia demorar a sm
Ida, para^não magoar a Allemanlm.

ZBPPBLINS DESTRUÍDOS
LONDRES, 22 — Na Câmara dos Oom-

muns, o major Bah-d, representante do dl-
rectorio de aviação, declarou quo foram
offir:i«*Jmente destruídos sete Keppollns.

AlCm disso, aceroscentou, cr6-se que fl-
earam. Irremediavelmente avariadas mais
cinco aeronaves,

Ao todo, os alliados destruíram trinta*'
e cinco zeppelins.

A FUGA DE TRES PRISIONEIROS
ERANOÈ/.ES

PAUIS, 22 — Informam ile Zurlch que
tres francezos, quo so encontravam pri-
sionelros no campo de concentração de
Mauriheim, conseguiram fugir, chegando
sãos o salvos fi. fronteira da Sulssa.

Os tros fugitivos caminharam durante
21 noites, muitas vozes sem comer, para
poder escapar a vigilância dos allemães.
A ALLEMANHA CHAMA A ARMAS OS

MENORES DE 17 ANNOS
NOVA YORK', 22 — O correspondente

du "The World", em Lausanno, informa
que a Alleniaiihii começou a chamar u
armas os rapazes de 17 annos.

MAIS UMA FABRICA DESTRUÍDA
NOVA YORK, 22 — Comniunicain de

Montreal, ter explodido a grande fabrica
«le munições de Drunmoudeville, morreu-
do oito operários, e ficando muitos gra-vèmente feridos. A explosUo foi provocada
por agentes allemães.

A líI.ACK-LIST
LONDRES, 22 — A "Lqntlon Gazette"

publica hoje uma lista supplomentar de
1.5 casas eommerciaes sul-americaniis com
as quaes são prohil.ldas relações coinmer-
ciaes.
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ENTRE OS GREGOS E OS BÜL-

GAROS
LONDRES, 22 — Despachos de

Athenas comniunicain que os gre-
gos se balem com o exercito búlgaro,
nas proximidades de Seres, desde do-
mitigo.

A lucta é encarni.adissima, de
parte a parte.

Registam-se numerosas baixas.
OS RUSSOS NOS BALKANS
LONDRES, 22 — Comnumicam

de Athenas que desembarcou em
Salonica a primeira brigada do exer-
cito russo enviada para os Balkans.
OS ITALIANOS EM SALONICA

ROMA, 22 — Despachos de Saio-
nica communicam que os contin-
gentes italianos, que eram -esperados
naquelle porto, para cooperar com os
alliados, desembarcaram todos sem o
menor incidente.

A BATALHA NO ORIENTE
LONDRES, 22 — A batalha dos

Balkans, na qual estão empenhadas
importantes forças francezas, ingle-
zas; servias, allemãs e búlgaras,
desenvolve-se vigorosamente numa
frente dc 200 kilometros, indo a li-
nha de combate desde Florina até
Kavala.
"ULTIMATUM" A' RUMANIA

LONDRES, 22 — A Agencia
Yvolff faz circular a noticia de queestá imminente a apresentação de
um "ultimatum" da Áustria e da
Allemanha á Rumania, exigindo tuna
franca declaração sobre a sua attitu-
de em face dos últimos aconteci-
mentos da guerra.
OS GREGOS NÃO DEFENDE-

RÃO A SUA TERRA
ATHENAS, 22 — Informam os

jornaes desta capital que o ministro
da Guerra da Grécia ordenou ás tro-
pas hcllcnas que se retirem, em-
quanto se operar o avanço dos bul-
garos, de modo a não haver qualquerencontro com os invasores.
O AVANÇO DOS BÚLGAROS

ATHENAS, 22 — Dizem paraesta capital que está travado um
combate entre os búlgaros c os ser-
vios cm Banitza.

_ Os búlgaros avançaram ao sul de
Florina, acharido-sc tainbem a dez
milhas dc Kavala.

OS COMBATES MA FRENTE
BALKANiCrt

LONDRES, 22 — Communicam'de Salonica que os combates .se gc-ncralizam na frente balkanica.
No sector de Doiran, os servio.

conquistaram os fortes de Kaiina-
Kadar e Cucuriu.

Os russos juntar-se-ão aos sérviós,
na fronteira sul da Servia.

O principie Alexandre foi nomea-
do commandante geral das tropas
servias e russas.

As forças russas são commanda-
das pelo general Friedrichotsk.

/

A ATTITUDE DA RUMANIA
NOVA YORK, 22 — Os jornacs

allemães dizem, com indícios segu-
ros, que a Rumania voltou a pendei
para o lado da "entente".

Acerescentam que a offensiva rus-
sa está sendo acompanhada com
grande interesse na Rumania.
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

PARIS, 22 — Embora as noticias
dc Salonica sejam lacônicas, presen-
t(.-sc que as operações assumiram ali
grande importância.

A offensiva dos alliados c dirigi
da pelo general Sarrail c inicia-se de-
pois de sete mezes de preparação;

Aos eííectivos das tropas aluadas
juntaram-se agora contingentes ita-
lianos e russos, que devem exceder
de 600 mil homens.

A essas forças oppõem-sc, sob o
commando do generalissimo búlgaro
Ivanoff, 500 mil búlgaros, 200 hiií
•turcos, e 100 nt;l aiistro-allcniãcs.
PROMESSAS DOS GERMANO-

BÚLGAROS A' GRÉCIA
ATHENAS, 22 — Os governos da

Allemanlia, Áustria e Bulgária, pro-
metteratn á Grécia que as suas tro-
pas não entrarão nas cidades de Ka-
vala, Drama c Seres.
A ACCÃO DOS ALLIADOS NOS

BALKANS
LONDRES, 22 — Despachos che-

gados do quartel-general britannico.
nos Balkans, annunciam que no se-
ctor do Struina os ingiezes destrui-
ram a ponte de estrada de ferro cm
Angista.

A cavallaria britannica, trabalham
do de concerto com os francezes, des-
cobriu o inimigo na trente de Seres
a Savjak.

A grande batalha
NA FRENTE DO SOMME

LONDRES, 22 — O correspondente da
Agencia Reuter, na Unha de fronte anglo-
franceza, diz o seguinte:

Apesar dos violentos bombardeios e
contra-ataques dos allemfies, as posições
ganhas pelas forças aluadas, sexta-feira
e sabbado da semana passada, foram
conservadas.

O suecesso da tactica britannica na ul-
Uma semana C* mais Importante do que
a principio se julgou.

Não só, com cfleito, os ingiezes recai-
earam o inimigo, mas tambem so apode-
riirain, gradualmente, de posições das
quaes lhes era possível varejar os parques
o canhões allemães.

O inimigo foi obrigado a retirar as suas
baterias, si as quiz salvar.

Numa entrevista, recentemente conce-
dida a um representante da imprensa
americana, o commandante das forças al-
lomãs que no Somme luetam contra ot
ingiezes declarou que, no começo da of-
Censivã dos alliados nesso sector, não po-
dia collocar as suas baterias slnão a 700
metros das lin lias do defesa.

Agora, porém, affirma poder concen-
tral-as em intervallos de 90 metros.

Isto pôde ser verdade, mas o general
allemão declara que lho 6 immonsamente
mais difflcil collocar aLoi-a a sua artilha-
ria em porção do que no principio dessa
mesma offensiva,

A's conquistas já realizadas pelas Iro-
pas' alliadas, outras se seguirão, corta-
mente, pois o seu avanço continua inln-
terrupto.

Os allemães devem, portanto, retirar a
sua artilharia, ou ver-se-ão arriscados a
ficar com ella destruída.

Os pontos lo concentração da sua ar-
tllharia, que os allemães consideravam
Inatacáveis, foram rapidamente descober-
tos pelos Ingiezes.

Momento viríi om que a tão gabada
muralha do aço germânica recuará, ou
será reduzida a pedaços por canhões mais
poderosos, colloeados em posições dom!-
nantes.

Esta £• a chave üa batalha na Picar?
din.

Ü «pie aconteceu em T.lege o Namur
reproduzir-se-á, apenas com os papeis ln-
vertidos e eom progressos mais lentos.

Chegará em brevo o momento em que
a artilharia allemã, estabelecida em Bo-
aümont, linmel o Bapaumo, terá de es-
colher entro Seylla e Cluu-ybdes, quer dl-
zer, ficará no logar onde será esmagada,
ou deslocar-sc-á, visto nos entregarmos
com exito a uma batalha de posição.

A BATALHA DO SOMME
PARIS. 22 — Na frente do Som-

me, as peças francezas canhonearam
as baterias allemãs.

Assignàlarath-se numerosos com-
bates aéreos. Abatemos dois aviões
inimigos nas regiões de Baniccourt
n Bcrny-en-Saiiteríè,

^?*!_«

STJOORSSO DOS» FRANCEZES
PARIS, 22 — As tropas francezas ap-

proxlmam-se da aldeia do La Cource-
letle, ameaçando fortemente as posições
allemãs nessa região.

AVANÇO DOS INGLE/,ES
LONDRES, 22 — Na aldeia de Cluille-

mont, a guarnição Inimiga resisto ainda
temi/monto, a despeito das suas avulta-
dleslmas perdas, devido aos nossos bom-
l.a rd elos.

A. tropas do general sir Douglas Halg
fizeram considoravels progressos nas vi-
zinhanças de Poziéres.

As forças britannicas avançaram nu-
ma fronte de mela milha.

Os ingiezes estão estubolecidos na
juneção da estrada com a sahlda da hor-
dade de Mouquot.

Os nossos soldados avançaram, A direi-
tu, na estrada do Poziéres a Mlraumoht.
Os Ingiezes realizaram tambom um avan-
ço no saliento do Lelpzig até mil jardus
do Thiepval.

fizemos mais cem prisioneiros,
A CAMPANHA DA FRANÇA

PARIS, 22 — Ao norte do Somme, a
artilharia gauleza continua desenvolven-
do actividade, na maior parte da frente.

Realizámos, A noite, alguns progressos
,ios arredores do Cléry o nos bosques con-
qulstados no dia 20 do corrente.

Ao sul do Guíllemont, apossamo-no»
do mais dois canhões do campanha, elo-
var.do-se assim a oito o numero das pe-
ças tomadas ao adversário nessa secção.

Ao sul do Somme, as operuçOes de de-
talhes perniittiram-nos oecupar trechos
de trincheiras a sudoeste de Bstrées e u
leste do Hoyecourt.

Fizemos prisioneiros.
A noroeste do Soissona, um destaca-

metto gaulez conseguiu realizar um ata-
o.'-o inesperado ao eritrljiohelramonto al-
limão situado no planalto de Vlngre.

Um piloto francez abateu um aero-
plano Albatroz, perto de Languevoisin.

Quatro biplanos inimigos, sendo ataca-
dos, fugiram avuriados.

J/ma esquadrilha de aviões francezes
lançou 70 bombas fis gares o ferro-vias
de Tèrgnler e Noyon e ím gares de Pont
l'E'veque c Appllly, nas quaes causaram
sérios incêndios.

.Esses apparelhos regressaram incolu-
meu ás suas bases,

COMMENTARIOS DA LUOTA
PARIS, 22 —. Urna nota officiosa diz

que- o tratado de consolidação o prepa-
ração de artilharia marcou a jornada de
hontem na frente do Somme.

O violento retorno offensivo dos alie-
mães em Fleury; os quaes não se resigna-
ram ainda a confessar a sua perda, fol
InfriÀCtlfero, apesar dos grandes sacrlfl-
cios do inimigo o do emprego dos líquidos
Inliamimidos.

Começou o sollmo m,»:*. da batalha de
Veidun. ,

A cldadella qoiitin.;.». .- .-lesempenhar o
seu papel glorioso. A bandeira franceza
fluetua ainda nas auas ameias.

O Ímpeto fulminante das massas hu-
nas o a artilharia extremamente podero-
sa não puderam vencer o espirito de sa-
orifício o a resolução dos heróicos defen-
sores. ,

A tremenda batalha
de Verdum

Como se desenvolve a Súcia
OS ALLEMÃES TENTAM EM VAO

REOCCUPAR FLEURY
PARIS, 22 —; Os violentos contra-ata-

quea dos allemães, tendo como objeetlvo
a reoccupaçâo da aldeia de Fleury, fra-
cassaram, aposar do inimigo utilizar-se,
eiu grande escala, de gazes asphyxiantes
e de jactos de líquidos lnflammailoa.

As perdas soffridas pelos allemães, de-
vem ter sido enormes, porquo elles, em
massas cerradas, que se suecediam, inslB-
t.ram, duranto horas seguidas, em avan-
çar sobre as linhas francezas.

As metralhadoras da Infantaria fran-
coza ceifaram as columnas allemãs, não
lhes pormittlndo chegar até ás trinchei-
ras de primeira linha. Por fim, os alie-
mãos desistiram e recuaram, deixando no
campo montes de cadáveres o feridos.
A RESISTÊNCIA DE VERDUN

PETROGRAD, 22 — No fim des-
ta semana, uma delegação moscovita
irá á França entregar ao prefeito de
Verdun, representante da gloriosa
cidade, a cruz de S. Jorge, conferi-
da pelos altos feitos militares.

A BATALHA DE VERDUN
PARIS, 22—O "Matiiv. numa

nota, declara hoje que a batalha de
Verdun conta hoje exactamente
duração egual á da guerra de 1870,
que custou aos allemães as perdas
globacs de 116.755 homens, que jul-
ga triplicadas e talvez quadruplica-
das naquella vã empresa.
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PORTUGAX-Í! OS. ALLIADOS

PARIS, 22 — Ós joniaes desta
capital tratam da missão franceza
que, juntamente com a ingleza, se-
guirá dentro em brey;,é para Portu-
gal, onde vai auxiliai" a conclusão do
preparo do exercito" portuguez que
virá combater na frente occidental.

Esses comnientários são unanimes
cm salientar o cuidado da organiza-
ção da missão, dizendo que esse fa-
cto vai estreitar mais a alliança com
Portugal.
PARLAMENTO PORTUGUEZ

LISBOA, 22 — O Parlamento
portuguez, que se reuniu hoje, afim
de discutir a reforma da Constitui-
ção, continuará nas suas sessões por
mais alguns dias.
O TENENTE-CORONEL NORTON DE

MATTOS
LISBOA, 22 — Acaba do regressar a

esta capital o tenente-coronel Norton de
Mattos, ministro da Guerra,

CONFERÊNCIAS POLÍTICAS
LISBOA, 22 — 0 sr. líurnardino Ma-

chado, presidente da Republica, tem lido
varias conferências com politicos de des-
taque, entre os quais, o sr. Brito Cama-
olio, clicfi. .la União Republicana.

HOMENAGENS A' MARINHA E AO
EXERCITO PORTUGUEZES

LISBOA, 22 — O presldento Bern.ar-
dlno Machado assisto agora á sessão rea-
llzada no Colyseu, dedicada A marinha o
ao exercito, %

NO CONÜRESSO LUSITANO
LISBOA, 22 — 0 Congresso continuara

amanhã a discutir a moção do sr. Ale-
xandre Braga, acceita pelo governo, res-
trlngindo a revisão da Constituição aos
artigos que collldam com o estado de
guerra.

A moção será votada amanhã.
O EMBAIXADOR DO RRASIL

LISBOA, 22 — 0 dr. Gastão da Cunha,
embaixador do Brasil, entregara no sab-
bado as suas credenclaes ao presidente
Bernardino Machado.

A CONSTITUIÇÃO PORTUGUEZA
LISBOA, 22 — Pelo Congresso fol

adiada para depois da guerra a discussão
do projecto referente A revisão da Con-
stituição, sob o ponto do vista da poli-
tica.

Duranto o estado de guerra, o Parla-
mento rbltnlr-so-ft uma semana em cada
mez, até ao periodo normal do seu func-
cionamento.
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A LUCTA ENTRE OS ALLKM/U.S E OS

ALUADOS — OPERAÇÕES DO
DIA 22

RIO"» 22 (A) — Retardado — A iegação
da Allemanha ern Petropolis, recebeu de
Berlim, via Washington, o seguinte telo-
gramma official:"O quartel general communlca em da-
ta de 20:

Fronte oeste — Conformo verificamos,
tomaram parte nos ataques inimigos, an-
to-hontem, ao norte do .Somme, pelo me-
nos oito divisões lnglezas o 4 francezas.

Hontem foi menor a actividade. Naa
proximidades de Ovlllers houve combate
eorpo a corpo, que durou até A tarde.

Os ataques parciaes tni^ezes a noroeste
de Poziéres e em ambos os lados do bos-
que do Fouroaux foram repellidos.

Hontem, á tarde, fizeram os francezes
repetidas investidas na região de Thiau-
mont e Fleury o conseguiram penetrar
novamente nesta ultima aldeia, sendo, po-
rém, rechassados nos demais nontos.

Foram baldados os ataques a granadas
a mão, levados a effeito pelo inimigo a
noroeste de Thiaumont, e na floresta de
Vaux-Cluipltre.

Os pequenos combates 'ias proximidades
de Fromelles Llevein Lelnfrey decorro-
ram favoravelmente a nos.

Frente leste — Exercito do marechal
von lllndenburg — As tentativas ruBsas
para transpor Bcreslna, próximo a DJol-
iadschl, fracassaram. Continua o comba-
te nas immediações do iludka, Czerowls-
haya. Fizemos ali 273 prisioneiros e ca-
pturamos li metralhadoras.

A leste de Klslelin tomamos de assalto
algumas trincheiras avançadas do Inimi-
go.

Exercito do archlduque Cardos — Ao
sul de Zable as tropas allemãs tomaram
a altura dc Kreta. Os fortes ataques inl-
migos, na altura do Magura, por nós con-
quistadas, foram repellidos,

Frente balkanica — Occupamos a cl-
dade Blkllsta, ao sul do lago Prespabanca.

A divisão servia do Drina fol rochas-
sada nas alturas de Dzemaat, Perl, Mete-
rloto, Pese, que so achavam ein seu po-
der. Os seus contra-ataques foram mal
succedldos.

O almlranlado allemão communica em
data de 20 de agosto:

Um submarino allemão afundou nas
proximidades da costa leste britannica,
dois cruzadores inimigos e avariou um
couraçado, por melo de torpedo.
COMO SE DESENVOLVERAM

AS OPERAÇÕES NO DIA 21
RIO, 22 (A) — A Iegação da Al-

lemanha em Petropolis recebeu^ de
Berlim, via Washington, o seguinte
télegramma official:"O quartel general conimunica.
eni data de 21:

Frente oeste — Ao norte do Som-
me, o inimigo atacou, na direcçao de
Ovillers-Poziéres, com importantes
effectivos, e no bosque de Poureaiix,
sendo repellido ali, como na estrada
de Chcrry a Haricourt, e nas proxi-
niidades de Maurepas, onde invés-
titi com granadas de mão.

Na margem direita do Mosa foi
annullada, 

"pela 
nossa artilharia, uma

investida franceza, a noroeste de
Thiaumont.

Nas proximidades de Thiaumont e
Fleury, animadas luetas a granadas
de. mão; nas immediações de Ver-
melles, Festubert e Embermensl, en-
contros.

Nas Argonncs, na altura de Com-
bres, luetas de minas.

Destruímos um hydroplano inglez
nas immediações dc Ostende e um
biplano francez, próximo a Arras.

Frente leste — Exercito de von
Ilindenbtirgo — Os ataques russos
a sudoeste dc Lubieszow, bem como
as repetidas tentativas levadas a ef-
feito com grandes forças, para ga-
nhar terreno, na margem oeste _ do
Stochod, próximo a Hodka e Czer-
wisqaye, fracassaram, com graves
perdas para o inimigo.

Entre Zarcecze e Smolari, peque-
nos combates, nos quaes fizemos al-
gumas centenas de prisioneiros.

Exercito do archiduque Carlos —
Occupamos a altura de Suepanskay
e altura de Kreta.

O inimigo fez infruetiferos con-
tra-ataques, deixando 200 prisionei-
ros em nossas mãos. .

Frente balkanica — Ao sul e a su-
deste de Florina, tomámos dc assai-
to as alturas de Vic e Malareka,

Rechassámos os servios das suas
posições fortificadas, a leste de Ani-
ca. Todos os esforços do inimigo,
para retomar as alturas de Dzenaal
e Jeri, fracassaram.

Nas proximidades de Gumnica, re-
pellimos um fraco ataque.

A sudoeste do lago Djran, ducllos
de artilharia."-.

I Ital ao lado dos
alliados oa g

NAS LINHAS ITALIANAS
ROMA, 22 — As noticias de fonte

official, communicadas aos jornaes,informam:
_ Os dias últimos têm sido de rela-

tiva calma nas varias linhas, caben-
do quasi que exclusivamente ás
nossas baterias as acções offensivas.

Nas linhas ao norte de Goricia, o
inimigo tem tentado desalojar-nos,
despejando os seus canhões sobre as
nossas posições na região de Plava e
emprehcndendo violentas acções de
infantaria. São, porém, de nenhum
effeito. Nas posições dominantes, ao
sul do monte Santo, as incursões
tentadas pelo adversário foram ne-
gativas, pois desalojámos facilmente
os austríacos, quando julgavam ter
tomado pé nas nossas linhas de de-
fesa.

No Carso, a lucta permanece in-
tensa, buscando o inimigo entrinchei-
rar-se ao sul de Vippach, mas as nos-
sas baterias destróem as suas obras
defensivas.

Nas linhas de Tolmino, é incessan-
te o bombardeio. Os austríacos con-
centram grandes massas nesse se-
ctor, havendo col locado a sua grossa
artilharia em Prahova, para nos hos-
tilizár e contrabalançar o fogo dos
italianos.

Nas demais frentes, a situação
mantém-se inalterada, cabendo-nos*-
sempre a iniciativa nos ataques.

Nas linhas do Adigc, o inimigo faz
concentrações, parecendo preparar
novas acções.
VICTOR MANUEL EM GORICIA

ROMA, 22 — O rei Victor Ma-
nuel, acompanhado do seu estado-
maior, entrou na cidade de Goricia,
na manhã de domingo, 20, através-
saudo o Isonzo pela ponte Lucinico,
que ainda é alvo da artilharia aus-
triaca.

O rnonarcha, penetrando na cida-
de, percorreu todo o Corso Victor c
dirigiu-se ao ediíicio da municipali-
dade, onde foi recebido com todas
as honras.

Informou-se sua majestade com as
autoridades sobre as medidas que se
devem tomar, para restaurar a vida
civil.

Numeroso grupo de senhoritas e
senhoras improvisou uma manifes-
tação em honra do soberano, levan-
tando estrepitosos vivas "ao nosso
rei" e á Itália.

A noticia da presença do rei Vi-
ctor Manuel no edifício da munici-
palidade espalhou-se rapidamente,
attrahindo grande multidão, que, en-
thusiasmada, acclamou o rnonarcha.

O REI DA ITÁLIA EM GORICIA

LONDRES, 22 — Communicam do Ro-
ma quo o rei Viutor Manuel visitou hon-
tem'Goricia, onde foi alvo de calorosas
manifestações de sympathia por parte da
população.

DERROTA DOS AUSTRÍACOS
PETROGRAD, 2 — Informam

para esta capital que os exércitos dos
gencraes Kaledine, Sakharoff e Let-
chitzky, numa acção conjuneta, der-
rotaram, no Strypa, as forças aus-
triacas sob o commando do general
conde von Bothmer.

SUCCESSOS DOS RUSSOS

PETROGRAD, 22 — Noticias do
quartel-general moscovita dizem que
foram aprisionados mais 1.306 solda-
dos attstro-allemães na região de
Kovel, além da captura de vários ho-
lophotcs c importante material de
guerra.

Depois de vivos combates, as tro-
pas russas entraram, luctando, em
Fereskul e Jablonitza, apoderando-se
das alturas circumjacentes.

Todos os furiosos contra-ataques
do inimigo, a sudeste da montanha
de Tórínakek, foram repellidos.

AS BAIXAS RUSSAS

NOVA YORK, 22 — Um radiogramma
de Berlim diz que, segundo declarações
dos prisioneiros russos, as perdas russas,
nos últimos dois mezes, foram formida-
veis.

O histórico e glorioso regimonto de
guardas do czar, chamado Senidonoy,
perdeu 42 offlcias e 2.781 soldados.

Os regimentos do Moscow e Paulow, e
dos guardas da Finlândia, perderam 186
otficiaes o 10.575 soldados.

Todos esses regimentos luetavam na
região de Stanlslau.

O AVANÇO DOS RUSSOS

LONDRKS, 22 — Os russos continuam
a fazer grande pressão sobro as forças
austro-allemãs quo defendem Kovel, ten-
do feito mais de 11.000 prisioneiros,

Ao sul do sector de Lemberg apparece-
ram nas linhas do batalha, fortes contin-
gentes do tropas turcas, quo foram der-
roladas.

Os russos iniciaram o bombardeio de
Hallcz.

Na região dos Carpathos, em Jablonitza,
os russos atacaram as posições austro-
hugaras, do ondo expulsaram o inimigo,
apoderando-se da montanha de Tom-
inakek.

OS RUSSOS 1351 SALONICA

,NOVA YORK, 22 — Despachos de Athe-
nos annunciam que as tropas russas che-
garam a Salonica no dia 31 do julho ultl-
mo, mas a censura rèteve o télègratrima
sobre esse acontecimento ,até 22 do cor-
rente,

$ guerra no mar
PROEZA DE UM SUBMARINO IXGLEZ

LONDRES, 22 (Official) — Crfi-so que
o submarino Inglez "E-22" afundou um
navio allemão do typo do couraçado "Na*
nau".

A SAIIIDA DÁ FROTA ALLEMÃ DE
ALTO MAR

LONDRES, 22 — 0 correspondente na-
vai do "Times" escrevo quo a sahlda da
esquadra allemã não deve admirar, por*
quo ficou provado, na guerra russo-japo-
neza, quo os navio3 avariados são quaslsompro postos rapidamente cm estado de
combater.

Ora, o almirante von Scheer, chefe da
frota allemã, dispondo de pessoal nume-
roso e de vastos estaleiros navaes, dese-
java mostrar os seus navios o mais de-
pressa possível, a isso o Induzindo razões
políticas. E' preciso que os allemães sus-
tentem a lenda do seu pretendido sueces-
so na .lutlandla, tanto mais que, conser-
vando-so na regulo minada, poucos riscos
corriam os sous navios de guerra.

Dirigindo-se para o sul, os allemães
esperavam talvez encontrar a zona não
sustentada pelos Ingiezes,

A retirada rápida, quo faz parto da sun
estratégia, prova irrefutavelmente como O
domínio dos mares continua a pertencer
A frota de Jelllcoe.

Os allemães ficaram tão pouco satlsfei-
tos com os resultados da aua sahlda, que
julgaram necessário acerescentar, aoa
cruzadores ingiezes perdidos, um coura-
çado.

D qne eu vi i Bélgica"
A CONFERÊNCIA ÜO SR. «í. l\ VOS.

SON' NO CASLNO AXTARCTIOA

Uma platea do "elite", em que predoml-
navam as figuras mais representativa»
das colônias franceza e belga de S. Pau-
lo, teve hontem oceasião de ouvir um dos
mais finos lntéllectuães d:i Bélgica mo-
derna, o comediographo Fonson, director
do "Theatre de la Comêdle", de Bruxel-
Ias, e o autor das popularisslmas peças"Le mariuge de mlle. Beulemans" o "La
demoiselle du Magazin".

O sr. Fonson, qut- rcidiu na Bélgica
até outubro do anno ultimo, prestando
aos seus compatriotas apoio e auxillt,
abandonou o seu paiz quando os seus ser-
viços so tornaram Inúteis. Abandonou-o,
arrostando os perigos que tal aventura
presuppõem e refugiou-se em França,
onde fol solicitado a fazer uma "tour-
níe" de conferências na America do Sul.
Testemunha ooular do quo foi a invasão
o oecupação da líolglea pólos ullomüas.
ninguém, melhor do quo elle, poderia ir
levar ao extrangeiro as impressões reaes
e vividas dessa tragédia, que, sendo om
si mesma monstruosa, como violação do
direito e do compromissos solennes, se re-
vestiu ainda do odiosas o execráveis cruel-
dades. Mais do que nenhum outro eplso-
dio da guerra, o martyrlo da Bélgica
ommoveu e apaixonou o mundo; mas
osso martyrlo não foi perdido; aureolou
com os clarões da apotheose o pequeno
reino o deu aos alliados a formidável ala-
vanca que ganhou paia a sua causa to-
dos os corações onde deiabroclia a divina
íiíir do sentimento. _

A conferência do Ulustro literato belga
fol a narração duma suecessão de episo-
dios, nos quaes vibrava, ora uma intensa
nota dramática, ora um alegre traço co-
it.lco. O riso e as lagrimas disputavam
eltemadamente o auditório, subjugado
pela dicção fluente do orador. O s-r. Fon*.
son, em meia dúzia de factos Improssio-
nai.tes, fixou perante os nossos olhos a
alma da Bélgica — da Bolgica que sup-
porta o invasor e que o odeia, que re-
calca as angustias pelo orgulho de não
mostrar ao inimigo o sou soffrimento, í
quo sorri de Ironia e de sarcasmo para
não chorar de dôr.

Com a nitidez dum psychologo expe-
rinientado, o orador definiu os caracte*
ristlcos da alma allemã, misto de orgulho
fanfarrão o de Ingenuidade, de brutalU
dades odiosas e de inconsclencia, do scin-
ttlias de despotismo e de Ignorância!
quo assombram. A Bélgica martyrlzada
fol a dolorosa exempllflcação da coexls-
tencia duma cultura — de resto muito
superficial — pedantesca e dogmática, e
duma tara ancestral de brutalldades, sup-
purando nos massacres sem motivo, nos
supplicios sem justificação, nas execu-
ções sem causa. O sr. Fonson evocou, ain-
da com pavores nos olhos e velamentos
na voz, as visões terríveis da guerra: a po-
bre mãe, que ululava na estrada do Lou**
yaln, enlouquecida, trazendo nos braços o
corpo som cabeça do fllhinho, da criança
degollada por um soldado fibrlo; os qua-
tro orphams que em Louvam desentulha-
vam piedosamente os tijolos da velha ca-
sa destruída pelo incêndio; os horrores
de Soignies, onde uma mãe e uma fl-
lha do poucos annos — esta violada por
um soldado bávaro — foram obrigadas a
oxeavar o túmulo do marido o do pao,
fuzilado por ter castigado o bruto que
lhe arrebatara maia do que a própria vi-
da... Visões sangrentas, que não so evo-
cam sem que o coração se sinta estran-
guiado de iior, e sem quo uma onda fie
indignação, de sagrada colora, do inex-
tlngulvel odlo nos suba A bocea, om im-
precàçbés violentas, e nos flammejo noa
olhos. E' contestável quo um povo tenha
o direito de fazer a guerra; mas nenhum
paiz tem o direito ele attentar contra vln-
ts séculos de civilização o do se portar,
na guerra, como os liunos de Attila ou
como os persas de T -.niorlão.

Calorosos applausos premiaram a con-.
ferencla do sr. Fonson, uma daa mais
bellas e Interessantes que temos ouvido,
cheia do vigor dramático, que não excluiu
os felizes "mots d'espr!t". O sr. Fonson,
jue jã conhecíamos através das suas pe-
ças, reveloü-se-nos hontem como um orn-
dor moderno c do melhor quilate.

S.
4* ^

O sr. Jean Fonson lê hoje, ás 15 e 1|3
horas, na redacção do "Estado do S.
Fàulò", a sua mais recente peça, "ICom*
níandátúr!", que no Rio obteve um vive-
suecesso de leitura.

Na impossibilidade em que se onccrlrn.
do enviar convites p.sãoaea, o sr. Fonson
convida por esle meio todos os Intello**
ctuaos de S. Paulo a assistirem A leitura.

Amanhã o lllustre literato rc-aüzarA
uma segunda e ultima conferência no
Capino Antarctlca; subordinada ao titulo
"Dan? les trnnchí-es".

A _ONTn.UÁÇ»10 DO SERVIÇO TELE«
GRARHICO DA iJiJEIU.A SAI NA
<_,«_ rAUINA.
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SENADO
REUNIÃO EM 22 DE AGOSTO

Presidência do sr. Jorgo Tlblrl",''»
A's 13 horus, feita a chamada, verifi-

cn-so a presença dos, srs. Bento Bicudo!
Carlos do Campos, Gustavo dc Goeioy,
Joaquim Miguel, Jorgo Tibiriçá, Luiz F!a-
quer, Luiz Piza, Aureliano de Gusmão,
Hereulano de Freitas o Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas dez srs. sr»-
íadores, deixam do ser lidas as actas dn

sessão o reuniões anteriores.

O SR.
seguinte

l.o SECRETARIO dá conta

expediente
«in

Offleclo elo sr, l.o secretario da Camar,»
dos Deputados, rcniettonUo o segulnto
projecto, que é UUo e vai á Comnilssão üe
Obras Publicas:

PROJECTO N. li DE 101(1, DA CÂMARA

O Congresso Legislativo do Estado dq
S. Paulo decreta:

Art. l.o — Fica prorogaelo ató ao dia
Sl de dezembro do 1917 o prazo a que
ee refere o artigo 23 da lei n. 1.376. du
31 do dezembro de 1912, pnra as Install i-' 
ções domiciliares de exgottos em Santos
e S. Vicente, com ns vantagens conslan-
tes dos artigos 10 o 22 dn mesma lei.

Art. 2.o — Revogam-so as disposições
em contrario.

E' UUo e vai a imprimir o seguinte

PARECER N. 5, DE 1010

A Câmara Municipal ele Tambahu',
pela lei n. 120, do 2 de -março do corren-
to anno, autorizou o seu profolto a mai-
dar abrir uma estrada que, partindo dn
rua Dr. Carlos Guimarães, na sede Uo
munleipio, vá tor a linha divisória entro
os municípios üo Tambahu' c Casa Bran-
ca, estrada essa que em sua Uircctriz. de-
pois de "passar 

por outro diversas fazen-
das, terá quo atravessar terrenos oeeupa-
dos por pastagens e maltas da fazenda
Santa Carollna, do propriedade de An-
tirado e Filho, tletcriiiiiinndo-scy na nio>-
ma lei que, caso não seja possivel obte>*
dos proprietários a renuncia de quaes-
quer indemnizações dos prejuízos por-
ventura resultantes da abertura da mo.;-
ma estrada, sejam taes Indemnizações

. feitus inediunte arbitramento por dois
peritos, um por parte da Câmara e out,"t»
por parte de cada um dos prejudicados.

Dessa lei recorreram Andrade e Fillio,
proprietários da fazenda Santa Carolina,
üllegándo ser tal lei, alfim dc exorbitan-
(¦: ela competência dus niiiiiicipnlidn-
des, quanto á abertura de estrndns mu-
nidpacs, um acto arbitrário, offonsivo uo
sou dlrolto de propriedade, plenamente
garantido pelo art. 72, paragrapho 17, da
Constituição Federal,

Do exame elo contexto ela lei reeorridi,
so verifica que ella evidentemente encer-
ra um duplo attentado:

Em primeiro logar. ella tenta contra o
dispositivo Uo art. 72, paragrapho 17, da
Constituição Federal; pois quo cogita de
estabelecer umn servidão de caminho so-
bre a fazenda Uos recorrentes, sem que
com estes tivessem previamente entraJo
em qualquer accordo e sem que, na im-
possibilidade deste, tenha precedido nl-
gum acto legislativo sou declarando do
necessidade ou utilidade publica os torro-
nos a serem oceu pados pela projectada
estrada e decretando a sua oxpropriuçSo,
mediante prévia indemnização.

Em segundo logar, a lei recorrida nt-
tenta contra o art. 21, n. 18, letra "q" 'da
Constituição do listado, segundo o qual
só ao Poder Legislativo compete legislar
sobre a desapropriação por necessidade' e utindnelc publica üo Estado ou dos mu-
nicipios, porquanto na mesma lei se es-
tabelece um processo summarissimo do
Indemnização, mediante arbitramento pn-
ra o caso dc recusa dos proprietários em
ceder que sejam gratuitamente utilizado:,
os terrenos quo houverem do ser occ.i-
]>ados para abertura da estrada decreta-
('.-c, isso com manifesto menosprezo di
lei vigente em matéria de desapropria:
ção. Isto posto, a Commissão de Recu*.*-
sos Municipaes é do parecer que sejii
provido o presento recurso, pelo quo of-
ferece ft consideração do Senado o se-
gulnto projecto de

qualquor outro melo de locomoção para. o
transporte de passageiros e bagagens des-
ta capilal a Santos. — A's comnilssões du
Obras Publicas e Fazenda,

Petição dos juizes do paz e autoi-IUados
polleines dc Corqueira César, do muiiirl-
pio Ue Avaré, solicitando n crnnção Uo
município naquella localidade; —¦ A' Com-
missão de Estatística,

O Slt. MARIO TAVARES — Sr. pres!»dente, achando-se as eommissões Ue Fa-
zenela o dc Obras Publicas desfalcadas de
alguns Ue sous membros, o havendo uns
pastas respectivas alguns papeis que no-
cessltnm do andamorito, peço a v. exc.
que so digne nomear Uols dos nossos col-
legas para servirem naquella Commissão e
Um pnra preencher a vnga du Commlssão
de Obrus Publicas.

O SR. PRESIDENTE — Àtlcndendo ao
podido do nobro deputado, nomeio os srs.
José Roberto e Plínio Ue Godoy para ser-
virem interinamente na Comnilssão de
Fazenda, o o sr. Joaquim Gomlde, parncompletar a Comnilssão de Obras Publl-
cas.

E' lido, e dispensado Ue Impressão, a
requerimento Uo sr. Plínio de Godoy, nflm
do ser o projecio respectivo incluido na
orelem dos trabalhos da sessão Immediuta,
o sogulnto

PARECER Ni 18, DE 1010, SOBRE O
PROJECTO N. 41, DE 1012

As eommissões reunidas de Obras Pu-
blicus e. de Fazonda o Contas, tendo em
vista o projecto n. 41, de 1912, que auto-
rlzu o governo a mandar construir, nn cl-
dado Uo Pitanguclras, uni edifício destina-
Uo no funcdonameiito Uo 3'orum, cadeia e
quartel, são de parecer que o mesmo seja
dado. pura a ordeni dp dia e rejeitado pelaCâmara, visto o assumpto jft tor sido ro-
solvielo pela loi n. 1.3'JG, Uo 22 de dc-
zembro, daquelle nnno.

Sala das eommissões da Câmara 3os
Deputados, 22 do agosto de 1916. — Mu-
iio Tavares, Julio Cardoso, Atallba Lco-
hei, Plínio do Godoy, Josó Roberto, Joa-
qulm Goinidc.

O DIA
S._ Felippe Benito, coníessor.
Ainda joven, exhortou um dia sua

mãe a fazer esmolas aos servitas.
Terminados os seus estudos, to-

mou o habito da Ordciu c percorreuh Europa c parte tia Ásia, operando
em sua passagem numerosas con-
versões e estabelecendo confrarias
de Nossa Senhora das Dores. ;Morto Clemente IV, e percebeu-do que os cardeaes o desejavam paraa cathedra dc S. Pedro, fugiu "para
os# montes e ahi permaneceu oceulto
até á eleição dc Grcgorio X.

Morreu em Sena, cm 1285, abraça-
do ao crucifixo, que chamava seu li-
\T0.
RECOLHIMENTO DE N. S. DA

LUZ
Exposição solenne do Santíssimo

Sacramfnto
No dia 25 de agosto, depois da

missa de 8 horas, haverá exposição
solenne do SS. Sacramento, encer-
rando-sc ás iy e meia, com pratica
pelo revmo. monsenhor dr. Benedi-
cto de Sousa, vigário geral do Arcc-
bispado, e bençam do SS. Sacra-
mento.

0 Eli IMAL
l. PAIO «*> _
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OS NOSSOS HOSPEDES

Da nossa edição da noite, de hon-
tem:

Não é só a abundância dc verbas
orçamentarias que produz o aper-
feiçoamento de certos serviços. Ellas,
necessariamente, concorrem para fa-
cllitar a compra c conservação dc
custosas lnstallações c para que se
multipliquem as iniciativas e se es-
timulc o progresso cm todos os pon-
tos do listado. A prosperidade da si-
tuação econômica do Thesouro rc-
flccte directamente na marcha do ap-
parelho administrativo, imprimindo
nos seus diversos departamentos im-
pulso benéfico e fecundo.

Isso não quer dizer, porém, que a
escassez de recursos, determinada
por invencíveis phenomenos, tenha o
effeito de paralysar por completo a
acção do administrador, quando ella
nem sempre depende de despesas e
apenas de outros elementos.

Bem se vê que na modificação de
methodos c systemas, na correcção
de falhas c na adopção de dadas-me-

TtJWF
JOCIUOV-CLUB PAULISTANO

A próxima reabertura do praüò du Moóca
Corro, pela socrotarla o -mais dependeu •

olns Uo Joekey-Olub grando aziifuma so-bro :; organização do programma co.nquo essa veterana sooiednelc pretende so-V-niiL-ur a abertura do velho prado dnMoócu, 110 dia 3 do próximo moz do sa.tsmbro,
Polo Interesso que se nota om todo,*o;» turfistas da nossa capital por essoacontecimento sportlvo, põdo-so affirma •

com segurança o sem receio elo errar, q 10essa festa lia do 3,01" grandiosa.
Quasi todos os proprietários do ahl-mãos de corrida têm procurado ultima-mente o Incançavol sr. Plnnn, em busonnc Informações sobro ãs condições ãoprogramou», da reunião do grande» dia.E o distlncto guarda-livros elo Jockey-Club, que estft ficando de cabdlos bran-cos. em conseqüência de» enormo e fali-ganle trabalho quo lho dá a csoripturáóilo1 aqueila sociedade, continua, entretantoSempre solldto.uttendontlo n todos qu»recorrem ft sim incontestável experlenci-io boa vontado.

Com tão bons disposições, temio dn umacomo Uo outra pnrte. C quasl ImpossiVc!
que so nuo rellzem os bons vnticinios quotodos fazoin nobre o meetliilí inauguralto dia 3 do mez próximo.

INSTRUCÇÃO PUBLICA
UMA PALESTRA COM 0 DR. ALEXANDRE PERRY. PEDA-*
SggLglBDAjro. ACTUALMENTE EM VISITA A S. PAULD

Passa-se ft

ORDEM DO DIA

Entra em segunda discussão o

PROJECTO N. 50, DE 1007

mandando' transferir á Associação Com-
merda! o prédio cm que ultimamente cs-
teve lnstallada a Câmara Municipal, logo
que osta o desocciipasse, com parece;-contrario, n. 8, üesto nnno.

Ninguém pedindo
rada a discussão.

a palavra, é encer-

Annunciada a votação, pede a palavra
O SR. ALCÂNTARA MACHADO (polaordciu) — Sr. presidente, peço a v. exc.

quo so digno cóllsult
concedo preferencia
parecer n. 8.

' 11 casa sobre si
na votação paia o

E' poslo a votos o parecer n. 8, c
provado, sondo rejeilaUo o projecto.

Consultado,
cia pcUiUa.

a casa concede a preferem-

ap»

Nada mais havendo a tratar, levantn-se
a sessão, designada pura 23 a seguinte

ORDEM DO DIA

3.a discussão do projecto n. 41, de l!il2,autorizando a construcção dc um cdiíí-eio destinado ao íitnccionamento do fo-rum e cadeia na cidado dc Pltangueiras,
eom parecer contrario, 11. is, deste anno.

iodo
icipe Ias Éiá'

lil
Pni

RESOLUÇÃO R EVOCATORIA
DE 191 fi, DO SENADO

N.

O Senado de S. Paulo resolve dar prjvimento ao recurso Interposto por Andrá.
de e Filho contra a le! n. 120 de 2 Jo
março do corrento anno. ela Cnmara Mu-
nicipal de Tambahu', para o fim dc de-
clarar ntilla a mesma lei. por contrariei
ac art, 72. paragrapho 17, da Constitui-
ção Federal, e ao art. 21. n. 18, letri"q" da Constituição do Estado.

Sala elas eommissões do Senado, 22 de
agosto ele 1916. — A. de Gusmão, Hcrou-
lano de Freitas.

Feita a segunda chamada, meia ho.-a
depois, não respondo mais -nenhum ar.
senador. Deixam do comparecer com cau-
sa participada os srs. Dino Bueno, Pinto
Ferraz, Fontes Junior. Eduardo Cnnli.,
Ignacio Ucliôn, Guimarães Junior, No-
gucira Martins o Oscar de Almeida, e>
sem participação os srs. Lacerda Franco,
Padua Salles, Fernando Prestos. Gabriel
dv.» Rezende, Pereira Ue Queiroz e Ali»:»-
querque Lins.

'A TRIBUNA", DE SANTOS, OUVE UMESC.IPII.-JVDRI.STA

Não havendo numero leg
sessão. Levanta-se a reunião,
para 23 a mesma,

?
ORDEM DO DIA

Apresentação do projectos, iiidlc
requerimentos.

ai, não lm
designada

Kl.ii

GAMARA
SESSÃO ORDINÁRIA EM

AGOSTO
1'resiUeudii do

DE

Vil tonio Lobo

A' íioru regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Cazcmlro
da Rocha, Américo do Campos, Antônio
Lobo, Arlliur Whilnker, Aseanio Cerque-
ra, Atallba Leonel, Claro César, Francis-
co Sodré, Gabriel Rocha, Guilherme Ru-bião, Veiga Mirumla, Machado Pedrosa,Joaquim Gomlde, Alcântara Machado,
Freitas Valle, Pereira de Mattos, JosV; Ro-
berto, Trajano Machado, José Vicente,
Julio Cardoso, Julio Prestes, Laiurlndo Ml-
nhoto, Campos Vergueiro, Mario Tavares,
Olavo Cuimarlies, Paulo Nogueira, Plínio
de Godoy, Raphael Prestes, Theopliilo de
Andrade, Carvalho Pinto e Wladlmiro do
Amaral. Deixam de comparecer com cau-sa participada os srs. Alfredo Ramos,'Amando de Barros, Augusto Barreto, Co-
rlolano Uo Amaral, Dario Ribeiro, Tho-
mnz Ue Carvalho, Gabriel Junqueira, Al-meiUa. Prado e Procoplo Carvalho, e sem
participação os srs. Abelardo César, Ac-cacio Piedade, Azevedo Junior, Erasmo doAssumpção, João Martins, Rodrigues Al-
ves, Rodrigues de Andrade, Podre» Costa
c Vicente Prado,

SANTOS, 22 — "A Tribuna" entrevls-tou o eseaphaiidrista Antônio Damulakis,
que aqui velu afim de vêr si consegui» re-tirar o cofre o a carga do vapor liespa-nhol "Príncipe das Astúrias», naufragado
na Ponta Pirassununga.

Damulakis declarou o seguinte:" Estive trinta e seis dias na Ponta Pi-rassununga, com os meus doze homens oo material para mergulhar, o mar, ali,está quusl sempre agitado, o que não uo.s
pormittiu regressar mais cedo.Mus mergulhou sobre o navio nau-fragiulo? perguntámos.Novo vezes, responUeu-nos. Corre-•11J.OS todo o vapor, desdo a quilhn ao con-voz. Mergulhámos entro 45. e 50 metros,a mor parto das vezes com grande diffi-cuidado devido ás fortes correntes.Em que posição está o navio?

Damulakis não nos quiz responder aesta pergunta, reservando-se assim coniares Ue quem quer oceultar a verdadeiraSituação do barco. Por fim, explicou;l"-*ão lhe posso, por agora, dizer a si-tuaçuo do "Astúrias", por conveniênciasdo meu officio. Posso, entretanto, con-fessar-lhe quo o vapor está cheio elo ca-daveres, muitos delles desfeitos em peUn-ços. No eonvez. o que ali se observa cau-sa horror.: homena aem braços, uns, sempernas, outros; peixes enormes puxam oscadáveres parn as anfractuo.sldndos do ro-cheele», mulheres ainda abraçadas aos fi-lhos menores. Os guinchos a vapor pren-dem muda cadáveres, que, por um rnlini-to mais, so teriam salvo, o sob a escadado tombadilho vêm-se ainda, abraçadosum homem e uma mulher, cujos cabcl-los so desprendem ao menor movimentoda água. Um horror!Então, quo
a possibilidade
do navio?

—- Nada! —- respondeu. —- Mergulha-mos nove vozes om trinta e sois dias epor pouco não ficámos lá tambem. Qüan-to ao resultado Uo nosso trabalho; por-niltia-me que nada diga. Estudámos mi-nuclosamente a situação elo barco e sa-liemos do que apparelhos terá Uo munir-se quem pretender retirar do sou bOJoqiiaesqtier volumes ou valores.
Damiilultls guarda sobro isto certo seBrado; mns, em conversa que tivemos comoutros homens, .soubemos quo elle uiergu-ln.o.u, com o

O SANTO SACRIFÍCIO DA
MISSA

O sr. padre Francisco Ciptillo, ca-
pellão do convento da Luz, c autor
do livro "O Santo Sacrifício da iMis-
sa", recebeu do sr. arcebispo dc S.
Paulo a seguinte carta:"S. Paulo, julho de 1916.—Revmo.
sr. padre Ciptillo — Venho aqui tra-
zer-lhe o meu parabém e a minha
bençam, pela publicação do seu ultí-
1110 trabalho intitulado "O Santo Sa-
crificio da Missa". E' um bom servi-
ço que presta v. revma. a tantas ai-
mas piedosas- que mal conhecem o
encanto, a sublimidade, a efficacia do
Santo Sacrifício, aliás tão consola-
dor quanto instruetivo, nas menores
circunistaiicias do seu bellissimo ri-
ttial. Estudar as cerimonias da Mis-
sa, desvendar-lhe o sentido c a cau-
dal de bençams que encerra, é appro-
ximar-se de Nosso Senhor, auscul-
tar-llie o Coração c, por isso niáismo,
solidificar a piedade, esclarecendo-a,
alinientando-a.

Bem hajam os meus bons padres,
que assim, desvcladamcntc, inlelli-
gcntcnicnte, encaminham as almas
para o céo. Praza a Deus que o seu
livro seja conhecido e propagado co-
1110 boa fonte de devoção e dc pie-dade.

Deus abençoe ao seu devotado ser-
vo c ao — Ue v. revma., servo em J.C. — -|- Duarte, arcebispo metro-
polilano."

ARCHIDIOCESE DO RIO
cMonscnhor Alves — Foi nomeado

novo vigário geral da Archidiocese
do Rio de Janeiro monsenhor Anto-
uio Alves Ferreira dos Santos, quenasceu na freguezia <& Cachociro do
Itapcmerim, na antiga provincia ho-
je Estado e diocese do Espirito San-
to, em 27 dc julho de 1862.

Ordenou-se sacerdote em 21 dc
março de 1885, «o Rio de Janeiro, a
cuja diocese pertencia a sua provin-cia natal.

Eòi secretario particular dc d. Pe-
dro Lacerda, pró-parocho e cura do
Santíssimo Sacramento, conego c ar-
cipreste da Metropolitana, promo-tor, secretario e pró-vigario geral do
Arcebispado, demonstrando cm to-
dos esses cargos muito zelo, muita
dedicação e muita bondade.

Além destes, exerceu vários outros
cargos de confiança, sendo queactualmente é s. rcvma. capellão do
convento de Nossa Senhora da Aju-
da. Monsenhor Alves é protonotarioapostólico "ad-instar".

Conego Duarte Costa — O cone-
go Carlos Duarte Costa, novo secre-
tario do Arcebispado do Rio de Ja-neiro, nasceu na freguezia de Saftto
Antônio, do Rio dc Janeiro, em 21
de julho dc. 188S.

Ordenou-se presbytero em Ubcra-
ba, cm 1.0 dc abril de 191 r, com de-
missorias de sua eminência, o exmo.

lhorias, muitas vezes vale mais o cri-
terio, o acerto, a capacidade e o tino
de quem as engendra e pratica, do
que amplos cabedacs pecuniários,
que não lograriam, na hypothcse,
êxito algum sem aquelles impresciu-
diveis factores.

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves,
assumindo a pasta do Interior, fcl-o
precisamente num momento agudo
de crise cconomico-financeira, quan-
do o patriotismo reclamava — como
ainda reclama »— dos poderes publi-
cos a mais rigorosa economia. Com-
prcheudeu, pois, o digno auxiliar do
governo que não era propicia a oc-
casiâo para emprchendimentos dc
elevado custo c absorveu-se dc pre-
ferencia no ;estudo das questões que
pudessem ser levadas a bom termo,
produzindo salutares resultados,
com o niinimo dispendio possivel de
dinheiro.

Com essa orientação, s. exc. abor-
dou desde logo o problema da in-
slrucção publica, demorando-se na
investigação das necessidades dc que
se resentem o ensino profissional c
o ensino normal.

Para o primeiro, cujo florescimcu-
to, como já dissemos, é o mais ani-
mador, prepara s. exc. uma série dc
medidas de alcance pratico, que hão
de, por certo, melhoral-o considera-
velmcnte.

Para

HIPPODROMO CAMPINEIRO
_ Projeeto de inscripção para as cor-ridas a se realizarem no domingo, 27

do corrente, no prado do Bonifiili:"Abertura" — 800 metros — 100?.
Matto Alto, 48 kilos; Jprés- 51;Fuzileiro, 52; Rondello, 50; Tucu-

mau, 49; Pachola, 50; Tubarão, 50.Esperança" — 1.000 metros 
" --

nos podo dizer sobre
tle salvamento dos valores

mais ele 50 meti
eu companheiro Agaplto, aos e possue uma plantado local, minuciosamente trasubmarina

çnda.
Damuluitis também 'mergulhou sobre ovapor "Velasquez", naufragado umno norte Uo "Astúrias"; pouco

Os officiaes de justiça

Abre-se a sessuOi

O SR. 2.o SECRETARIO lê-a acta dasessão anterior, quo é posta cm discussão esem debate approvada.

O Slt. l.o SECRETARIO dá
seguinte

EXPEDIENTE

conta do

Pclieiio de V. Lucci o Comp., reiterai!
do o podido do concessão para explora

^rem uma linha do auto»òmnibus ou de

MULTIPLICAM-SiE AS DEMISSÕES

O sr. dr. Melohior Carneiro de Mon-
donça, l.o juiz Ue pa:: em exercido pio-
no, do dlstricto ela Bella Vista, attendon-
d-j ,'s reclamações que lhe dirigiram con-
tra os officiaes do justiça Martiniano Cos
Santos o Markroek que, munidos de um
mandado do juiz do paz Ua Liberdade,
invadiram o diictricto Ua Bella Vista, afim
do cumprirem um mandado executivo,
nor portaria de hontem suspendeu-os das
funeções de sous cargos, mandando of-
ficiar ao sr. secretario da Justiça e da
Segurança Publica e ao sr. direetor do
Fórum Civil, remottendo cópia da sen-
ténça em que ordenou que os mesmos
restltuissem em dobro, ao executado, a
quantia extorquidu.

O Ur. Melchior pediu que soja instaura-
do processo crime contra os dois officiaes
culposos,

ardcal-arecbispo.
. Íun secretario do exmo. d. Duarte,
bispo dc Uberaba, dc quem é sobri-
nho, até que foi para o Rio de Ja-neiro.

Ali, s. revma. serviu dc auxiliar
do vigário dc Santa Rita, desde 4 dc
março dc 1912 até 4 de setembro de
1913, passando depois a ser coadju-
tor do vigário de Nossa Senhora da
Gloria, por provisão de 4 de setem-
bro.

Por provisão de 26 de fevereiro dc
1914, foi nomeado coadjutor do cura
da Calhedral, sendo que em junho de
1912 serviu s. revma, dc secretario
da Visita Pastoral.

Depois, foi o sr. conego Duarte
Costa nomeado vigário de Nossa Se-
nhora da Luz, na vaga do padre
Joaquim Auiancio Lins.

O revmo. Duarte Costa c conego
honorário da Metropolitana.

DIOCESE DE CAMPINAS
Devendo o sr. d. João B. C. Nery,

diocesano de Campinas, entrar cm
licença a começar de 1.0 dc setem»
bro, assumirá a gestão dos negócios
ccclesiasticos daquella importante
circumscripção ecclesiastica o sr. d.
Joaquim Mamede, bispo titular dc
Scbastc.

S. exc. será nomeado dentro eni
breve vigário geral da diocese dc
Campinas.

DIOCESE DO ESPIRITO
SANTO

Parece que a eleição do novo bis»
po do Espirito Santo será uma sur-
presa, segundo ouvimos em rodas
ecclcsiaslicas.

Pensamos, no emtanfo, que será
um dos seguintes sacerdotes:

Padre Manuel Gomes de Oliveira,
direetor do Lyceu de Campinas;

_ monsenhor dr. Maxiiiiiáiio Leite,
do clei-o do Rio;

conego José de Aguirre, vigário de
Bragança;

monsenhor dr. Camillo Passala-
cqua, commissario da Ordeni Tercei-
ra do Carmo, 011 um joven sacerdote
de uma nova parochia da capital, queiniciou ha pouco as obras da nova' matriz.

o segundo, ao que parece,
aventará o sr. .psear Rodrigues Al-
ves uma rcforma-rVadical, cqtiiparan-
do, umas ás outras, todas as Escolas
Normacs existentes, primarias ou se-
cundariaS; adoptando para ellas pro-
grammas uniformes e estabelecendo
para os seus diplomados cguacs cn-
cargos e direitos. Estes poderão sei
nomeados para as escolas preliiiiiiia*
res de bairros e de sedes dc munici-
pio, para as escolas isoladas da ca-
pitai e para adjuntos e professores
de grupos escolares.

Fundar-sc-á, porém, a Escola Nor-
mal Superior, com um programma
mais amplo e mais scientifico do qun
o das outras, coinprchcndcndo mate-
rias até agora não ensinadas em taes
estabelecimentos e um aperfeiçoado
curso de pedagogia, destinada a pre-
parar professores para a direcção dc
grupos escolares e para as cadeiras
das Escolas Normacs e institutos de
idêntica categoria.

Este plano, intclligcntemeute de-
hneado, e que apenas conhecemos
em traços geraes, virá trazer ao en-
sino a uniformidade de que tanto cllc
carece para ser proveitoso c virá tam-
bem crear para o professorado uma
situação de egualdade de inqueslio*
navel vantagem.

O joven secretario do Interior, lan-
çaudo, como está, as suas vistas para
assumptos de' tão magna relevância
c dedicando o seu empenho e boa
vontade á correcção de defeitos e
provimento de lacunas nos serviços
affcctos á sua pasta, dá prova elo-
qtteiitc da nítida comprchensão que
tem dos deveres do seu cargo e do
desejo que nutre de ser útil á terra
do seu berço.

Só podemos fclicital-o por isso,
augtirando que o mais completo exi
to coroe o seu patriótico esforço.

200.>.
Mar/ini, 54 kilos; Sabá, 50; Cer-

vantes, 49; Sibéria, 48; Yser, 52:Cabrito, 46; Sônia, 48."Consolação" — 1.450 metros ---
250!?.

Aero, 54 kilos; Cidra, 54; Tanga-
ra, 48; 

'J'hais, 
47; ísabcau- 48; Ba-

yard, 51."Imprensa" — 1.500 metros -
300$.

Corça, 55 kilos; Gardiugo, 47; Bo
hemio, 49; Biscaia, 49; Poli, 46; Pa-
ladino, 51."Combinação" — 1.609 metros —
400$.

Rubi, 51 kilos; S. Clemente, 50;Eclipse, 52; Abricot, 51; Aragon,
54; Fcniano, 52."Hippodromo Campineiro" —
1.609 metros — 500!?.

Goldcn Spurs, 56 kilos; Buckless,
56; SorncUe, 51; Aragon, 49; Fenia-
no, 47; Sixpcncc, 5G; Soneto, 47; St.
Ulpian, 47."Prêmio Municipal" —- 1.609 mc~
tros — 2:500$ e 500$ — Inscripção
encerrada.

Yago, 58 kilos; Guayamu', 52;Abul, 52; Ariana, 51; Friza, 49; Ci-
cero, 54; Gazeta, 49.

As inscripções encerram-se hoje,
23, ás 19 horas, na secretaria do llip-
pòdromo.

IWOT-B AliL
SPORT CLUB BRASILEIRO
Nó palacete do sr. Rinaldo Giudi-

ce, realizou-se liontem uma reunião
dos sócios do S. C. Brasileiro, afim
dc tratar da eleição da nova directo-
ria.

O sr. Cândido Leite ele Camargo,
presidindo á reunião, fez em breves
palavras a exposição do movimento
social havido durante o mandato da
antiga directoria.

Procedeu-se cm seguida á eleição,
cujo resultado foi o seguinte: j

Presidente, Rinaldo B. Giudice;
vice-presidente, Annibal Nobre; pri-meiro secretario, Benedicto Leal; se-
gundo secretario, Antônio Fontou-
ra; primeiro thesourciro, capitão Sal-
vador Cômodo; segundo thesourei-
ro, Edgard Penteado; direetor spor-
tivo, Vicente Vicari; commissão dc
syndicancia dr. Clcmentino dc Cas-
tro Filho, Benedicto Brillo, pharma-
ceutico J. Baptista Tedesco, e Os-
waldo YVcrncr.

Na 3iiesma sessão foi empossada a
nova directoria.

umn. nitorro-
pensava das.

as mais

estabelecimentos

Quando chegou a ti. 3'aulo o pedagogoperuano, sr. Ur. Alcxaiidro Porry, tivo-mos opportuniUadc Ue e» ouvir acerca elesua excursão" pela Europa e America.D-c.ssn. primeira palestra com aquello ;„.tollectuul, elémos, em um dos nossos ulti-mos números, detalhados informes ro-
produzindo algumas dns impressões co-lhldas pelo educador nns viagens que en-cotou cum o propósito do cstiiilur n |n-strucção primada dos palzcs europeus "
americanos, nflm de sobro ellcs escrever
uma grande obra."Europa PodnsjògiCa" fi o titulo Ua que,sobro o Velho .\Iiiiiilo, tem prompta parao prole»; o a '•America Pedagógica" 6 aepigi-iiplie que rotulará ã lotnbu-dii do vo-lume a sor. consagrado no nosso contineu-te, finda a sua excursão, quo demoraráaluda cerca de dois nnnos.

Agora que o educa dor peruano Já te\-eensejo uB visitar on nossos cstãbelocimen-tos Ue ensino e que, portanto, podia emit-tir sobre ellos, com Hjgurança, a sua opi-nião, procurámos tiuvil-p novamente; A'snossas primeiras palavras,
gação curiosa sobri- o qnoesjolns paulistas, respondeu-nos:As minhas impressões sãoilsonjelrns.

A'isilon jft todos
que Uesejnvu?

Sim, os da capital. Tcnclonava co-iilu-ccr lambem os elo Interior, porém mo-tivos alheios á minlia vontade me impe-dem de realizar esiu nspiraçao.Antes, porém, dn sua opinião sobroos nossein methodos, fleséjavamos, sl fosse
possivel, saber, ainda quo por alto, nlgu-mn cousa dos .seus ideucs nesto parti-cular.

Penjsò que o Ideal pedagógico deve•ser uni om toda a America: despertar na
juventude o interesse reciproco dc nos co-iiheeermos, melhor pura melhor nos c-.c-loiidorinos. o parlamentarismo escolar éuni indo -pratico dc educação altamente"
liberal 0 que poderia ser, como tive op-
liorttinldn-do Ue deduzir ante o estudo elas*!-a»;ns Uos paizes que visitei, um óxcellen-íe factór do prestigio nuiericiino.E esse inethòdo consiste.. .

... eni so ensinar nas escolas deste
raiz .1 língua castelhana e nus doináisnações do continente o portuguez. Ora.<::n ambos estes idiomas os alumnos de-verão exereltar-se em discursos, artigos,toda a sorte de trabalho inteliecttial.
Dess'art6; como Já lhe falei quando foi donosso primeiro encontro, a Infância sevai preparando desde os bancos escolares
para a sun futura acção nas labutàs davida pratica. Assim, prepara riamos; dfcsde
pequenos, o.s homens do amanhã. Alémdesso, eom essa mutua relação Uas lin-suas liespaiihola e portugueza, beneficia-riamos muitíssimo o èstreitálnenfo desympalbiii entre todos os paizes sitl-auie-i icanos.

Não resta Uuviela.. .Mas lm muita consu a fazer. Opinoainda, por exemplo, pela censura da bis-torla, o que, a meu vêr, é uma necessi-dado imperiosa. Exemplifico. Penso quea historia e a literatura defeituosas, queempregou o Velho .Mundo cm .suas esco-Ias, pnyeneiinrani o coração Uas novas ge-rações, provocando ao correr do tempo aderrocada «la sua civilização iutclicctua!.
O menino europeu, mercê do todas uslarur.as Uo ensino, apcnnsama uma pátriaiiiçsquinha em um nacionalismo mal «cn-tendido. Mas a America é uma continua-<;iio Ua Europa; c dia está fadada a rea-liznr o ideal da humanidade, o qge seuio deu 110 Velho MunUo por motivo dosde-!..;cortos dos .seus processos pedagogi-cqi". A pediigeigia, mi Amoi.-ievi,. porém, pu-ra, felicidade missa, tendo 

' 
a evoluir ra-d:calnicn.te„ Por .pru. tropeça ella em-ml!obstáculos: a política, por um lado,

Invade o seu campo de
tribulcO.es quo lhe

Porquo?
3'orquo são mantidos pnra exlilb.-lçoes e nada mnis. Não são usados para »»"'.'stittlo o selecção dos Jovens estudantes,)mas unicamente para deslumbrar ns vlsi-tantos.
Mas, a nosso respeito. . .Trabalham. VC-se que aqui bn In.,bor o que os paulistas comprelíendéraml

a necessidade da sua applicação, isso <.¦
quasl tudo. Falta-lhes aindn. porém, ra-Bolvor um problema: tuna' escola especial
pura retardados mentaes o physicos. si1me não engano, ouvi dizer «ruo ha un»
projecto nesso sentido.

1»! sobre o ensino primário?Antes ele mnis nada, perniitta-iiio«liif' lho diga que, para o momento, sou iPM-tida-rio do monopólio do ensino prima, irio por parto do Estado. Fstos povos ei. Irecente formação ainda não estão prepu- 
'

rredos para bem interpretar a.- delicadezado ensino livre.
D-uiiais quem melhor poderá cuielur iinorientação do ensino primário do que oEstaUo? Naturalmente ninguém. Não vnlrcí.ta minlia afflrmàtlva nenhum Uesulio-no ás Iniciativas particulares: poUem s-ti/Uns aproveitadas o süo mesmo multolouváveis, mas devem ser ellas zeladas

por professores indicados pelo , governoo que sejam Indlsoutiveis autoridades noassumpto.
| — Pois bem. E que tnl achou os nos-
I sos grupos escolares?,

— Excellentes. Nada deixam a dose-
J.-ir. Methodos Intuitivos; os processo»mais modernos o muls lógicos. Apetia»
poderia fózer um reparo com relação aeste ensino: os educadores como que tênruma duvida quunto á excellenda Uos pro-'cessos aqui empregatios. 3'clo menos 6constante ouvir-se dizer que na Argen tl-nu, que no Uruguay estão muls adeanla-'
dos, Isto é um engano, e é prejudicial.Enganei porque o ápparelhameuto do en-1sino cm S. Puulo fj de primeira ordem;
prejudicial porque esse sentimento de du-'
vida desvia do ulguma maneira a atlen-«.-ão do mestre, aiiiortccendo-lhe o entbu-
sinsiuo pelo ensino. !

— Mi

CLUB ATHLETICO PAULIS-
TANO

O C. A. Paulistano acaba de alu
gar do Sport Club Germania os
campos do Parque Antarctica, queficarão á disposição dos srs. sócios
do Paulistano todos os dias uteis, a
partir desta data.

Hoje mesmo o Paulistano realiza-
rá, ás 16 c meia horas, 11133 training,
entre os 1.0 e 2.0 teams.

a quai
acção e toma at-

não competem; poroutro, theorias de ataviamos atipostracs
ãue, enxcrtailus no curso da nossa civili-zação, impedem a marcha lógica dasscieiicias positivas.

—- Concordamos, cm parla; não somos
pessimistas...

.—- Nem eu. Atas os funecionarios pu-biicos en carrega Uos dn instrucção publl-ca, políticos em sua maior parte, e os pro-cessos educativos vigentes na maioria dasescolus dn America documentam cio-
que-ntemonte as minhas apreciações.Discordamos ainda. Em S.'Pnulo os
professores públicos não fazem política,icem tênt a menor Interferência nollu, sibom que usufruam elles todo:
feitos outorgados pela le!
livres.

—^ Não localizo situações; falo cm tho-se. 3'3 a minlia observação é o que me leva
a externar taes idéas. Tudo Isso de quslhe falo, o que é verelaele, tom como con-seqüência o desprestigio Uo niauisterlo. asua pobreza franciscãna e o acliatuiiien-
to do espirito dos homens.

JiO o remédio. ..
... é corrigir aquellas anomalias ealém disso, estudarmos mais seientifica-

mente a infância. Em vários estaboloci-
mentos que visitei, por esse inundo fora.constatei a existência Ue gabinetes de
PHyeholÒgia experimental, alguns magici-ficos, porém que do nada valem.

03 di-
aos cielaelãos

s crp quo os nossos methodos...— ... são dos melhores. Como o meioé ncslc EstaUo muito heterogêneo, devido
nos habitantes ele diversas nacionalidade*.1
quo o formam, cada professor tem o devver de sor um verdadeiro psyohologo.Num ambiento como este é impossível
um meUipdo invariável; Uahl a necçssida-Uc dd cada professor adaptar ao program»ma da sua classe os detalhes reque-ridos pelo temperamento dos seus disi.-i-
pulos. Ora, emquanto não se verificar oequilíbrio da raça, que vi rft com o tempo,•3 Indispensável que os professores sejamidôneos, verdadeiros pedagogos, homens
que não tenham uma profJcssao commei*-dal, sinão um verdadeiro sacerdócio a des-1empenhar. Este é tambem um Uos mo-'tivos por que penso que ao Estado devecompetir a orientação do ensino primário iE nqul em S. Taulo já se constatam dos-'tes progressos.

E da Fscola Normal...Perhiittá-me ainda uma palavra,com relação uos grupos escolares. I'cns.)«iuo quatro annos são relativamente pou-cos jiara o ensino primário, e quo porisso cada um desses estabelecimentos de-
via ter, a elle annexo, uni jnrUini ela
infância, que correspondesse a dois annos,-o nos moldes do que visitei ha Escola'Normal, o que é, pela sua organização
como pela abnegação elos professores, uniestabelecimento do primeira ordom. Auo-ra, com respeito á Normal, ou antes ãs
normnes, pois que visitei as duas, pò.s-sr,'dizer-lhe que são das melhores entre assüns congêneres. O gabinete do psycholo-'

gli» experimental fi, sobretudo, umirsocção
insinuada com excepcional carinho. • Por'cllc devia passar a população infantil quafrequenta todas as escolas primarias, so-breludo os grupos escolares.

Depois que o dr. Alex. G. Perry, quoreputa os nossos processos educativos d»>s
melhores, terminou a narrativa das suasImpressões sobre os nossos estabdedmen-
tos do instrue-jão, os quaes considera im-
portantisslmos e modelares, aventou variasidéas sobre systemas de ensino, como a or-ganização de escolas ambulantes e-escolasfundadas por iniciativa particular, nosbairros mais populosos, todas porém re-'
çíelas por professores formados e com-'
petentes, além de serem ellns, ainda, con-1tinuamente fiscalizadas pelo governe». jE ns suas conferências?

Realizei apenas uma, que por si-1
gnal direi sabbado no Conservatório Dra-imatico; motivos imprevistos òbstam-rííeUe levar a cabo o meu projecto, effeetunri-'
do a série de estudos que tinha em vista.-;

Trocámos ainda varias idéns com o sym-:
patliii.o ittneraiíte, o terminámos a pules-'Ira ngradecendo-lhe as referencias Iison-:
jeiras sobre S. Paulo ao mesmo tempo
que fazíamos votos por que uni dia se:realizo definitivamente, para a melhorunião socinl, coinmercinl o moral dos po-vos do Novo Mundo, o intercâmbio Intel-!lèctual entre todos os palzcs americanos,
por cujo immonso o utllisslmo empreben-'
dimento os espíritos de escol devem bata-!
lhar com o insoffrldo enthifslnsmo dos-'
paladinos.
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i PIRACICABA
UMA MENLVA DE OITO ANNOS DE

EDADE ESTRANGULADA PELO
PRÓPRIO PAE

PIRACICABA, 22 — Deu-se ante-hon-
tem nesta cidado, fts 13 horas, mais ou
menos, um facto,, quo coutrlstou profun-damente a nossa população.

O preto Firmino da Costa, morador no
casebre n. 210 da rua Prudente dc Mo-
raes, depois do haver espancado, armado
do um pedaço do cipó, sua própria filha,
Belmlrtt da Costa, de 8 annos de edade,
nssiissinou-a, calcando os pés sobre o pes-coco.

O sr, delegado do policia, avisado, com-
pareceu 110 local da terrível scena, acom-
panhado de seu escrivão e do dr. João
Olavo do Canto. i

Firmino foi preso immodiatamcnte e o
corpo da desgraçada criança fo! transpor-
tado pura o necrotério municipal, onde
os drs. Torqualo Leitão o João Olavo do
Canto procederam á autópsia, dando como"causa mortis" asphyxia por estrangula-
mento.

No inquérito policial, lmmcdiutainente
feito o que bojo eleve encerrar-se, depu-
zeram quatro testemunhas presenciuei* do
horrendo delido.

Firmino da Costa, o pae dosnaturado,
oonserva-so calmo desdo o momento do
ser preso.

N. 2 da Confederação
A antiga directoria desta socieda-

de, cm reunião effecttiada hontem, ás
14 horas, deliberou convocar uma
assembléa geral de associados para
a eleição da nova administração c
para outras medidas attinentcs ao
restabelecimento regular dos diver-
sos serviços sociaes.

Presidiu á reunião o coronel José
Piedade, servindo de secretario to
segundo tenente R. Fortes.

O major C. Garcia comniunicou
estar resolvido o negocio referente á
linha dc tiro do Bosque da Saúde,
podendo os exeixicios recomeçar do
primeiro domingo de setembro em
deante.

Dcliberou-sc, ainda, reabrir a in-
scripção de sócios, de accordo com
os estatutos sociaes.

O segundo tenente Fortes com-
11111 nica acharem-se na secretaria, á
rua Libero Badaró, 87, á disposição
dos interessados, as cadernetas de
reservistas dos antigos sócios Oscar
Haas, Benedicto Antônio dos Pas-
sos, José Eugênio Alvares de Lima,
Clodomiro de Cerqueira Leite, Ma-
rinho Briquet, Porfirio Gil Rodri-
gues, Lueiano Ribeiro, Ruy Arruda
dc Oliveira, Levy Jardim Arantes,
Alexandre de Mello César, Abel de
Sousa Ribeiro, José Carlos da Silva,
Luiz Sérgio Thomaz, Juvenal Ama-
ral, Benedicto Germano Inglez, José
Pedro de Siqueira, Francisco Ferra-
ra, Francisco Puglisc, Raul Corrêa
da Silva, José da Silva Campanella,
Antonio Define, Mario de Oliveira
Dick e Affonso de. Camargo Pen-
teado.

UM PROCESSO INFINDÁVEL — OS
AlUAMENTOS CO.Vi*I\ IJÁM

Nãu errámos, quando dissemos lionlom
que o celebre processo dos ladrões que
assaltaram a casa llanau está sendo jul-
gado por partes, no Tribuna! elo Jury.

Sabíamos que os tros réos quo alnUa
não se submetteram ao julgamento do
seus pares seriam chamailos hontem para
esse fim. Assim aconteceu: ft hora regi-
mental o sr, prcslilente ordenou se fl-
tosse a chamada de partes e testemu-
nhos,

Compareceram então Ricardo Bianchi,
José Caldera e Caetano Bitclli.

Verificada a existência Ue numero le-
gal, deu-se inicio ft formação do consc-
lho de sentença. Depois dc um dos advo-
gados jft haver recusado doze Jurados,
— o quo implicaria na acceitação do con-
selho para o julgamento — levantou-se
o advogado do outro rto para requerer
que fosso adiado o julgamento de sou
constituinte, sob o fundamento de que
elle ainda não havia pedido tal recurso
que a lei lhe faculta.

O sr, juiz presidente dou a palavra ao
sr. promotor publico, que se oppoz ao
peUiUo, porque, tondo sido recusados do-
zo jurados, ficava subentendido ciuo o
adiamento não podia ser concedido, De-
mais — acerescentou o orgam da justi-
ça, — era um precedente que não devia
ser aberto, porque, sl o fosse, elle conti-
nuaria a reproduzir-Be, redundando em
prejuízo dos Interesses da justiça.

O sr. presidente, porém, deferiu o re-
querimento do advogado da defesa, fl-
cando, assim, adiado, não so o julgamen-
to do réo quo o pediu, como tambem dos
dois outros. Estes sõ poderiam ser Julga-
dos, si houvesse a separação do processo,

Na secção competente noticiamos os
Julgamentos de hontem.

TOe-atPos
c $ttloe$

S. JOSÉ',
Muito concorrido o espectaculo Ue hon-

tem, neste theatro, em quo actualmente!
trabalha com súccesso a talentosa iii-tiMa,1'
Fátima Miris.

 Hoje, variado o escolhido pro-)
gramma, em que figuram "In barba-'
all'iiutore", "O novo Figaro", "Marllla-»'
nio Fátima" o "O espelho quebrado','. •,

APOLLOj
Representou-se hontem, neste theatro,

a peça dramática em 7 quadros "II capo.
delia Camorra", cujo desempenho foi har
nionlco o afinado. Esta peça já era co-;
nhecida om S, Paulo, pois unia compa-
nhia do próprio sr. Cario Nunziata Já o]
havia representado 110 antigo Poiytheamaj
e no Palácio Theatro.

 Hoje, em "répriso", o drama em,
2 aotos, "Assunta Splna", de Salvador de
Glacomo.

ÍRIS THEATROÍ
Neste procurado cinema exhlbem-so

hoje os magníficos fllms "O canhenho de
Lord John", "Do molhados a seccos" e"A vida do pássaros selvagens",

 Amanha, o bollo fllm "Heroísmo-
de amor",

A CARNE
Movimento do dia 22 do agosto de

1916.
Foram abatidos: 8 leitões, 93 bovinos,-'

85 suínos, 14 ovinos, 7 vitellos.
Foram inutilizados: 10 pulmões, 2 ln-

testinoa delgados do bovinos; 12 pulmões,-
1 fígado de suíno; 4 pulmões, 1 fígado, i_
intestinos delgados do ovinos.

Emblema do carimbo — Coqueiro.
Barrotos: 110 bovinos, 16 suinos, g evlf

nos, 7 vitellos.
Emblema — Cabeça de índio.
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ATOTÀS
f O ir. seorotarlo do Interior despaoharfi'hoje 

com o sr. presidente do Estado.

O sr. dr, Altino Arnnles), presidento do

lUstado, recebeu hontem o seguinte tola-

granimn do ílio, do sr. |,residente, da Com-

bilssao Especial de Marinha Mercante e

Construcção Naval, da Câmara Federal

ttos Deputados:
' "Exmo. sr. «Ir. Altino Arantes, presl-
dente do Estado do S. Paulo: — Tenho

a honra de oommunlcar a v. cxc. ano a

Cominissão Especial do Marinha Meroan-

Üo o de Construcção Naval da Cnmara, em

•ua reunião hontem offeotuada, Inteirada

ttos tópicos contidos na mensagem do V.

exc. no Congresso do Estado, com refe-

fr-encla A necessidade da creação de uma

marinha mercante nacional, apta a at-

len der fts necessidades do commercio ma-
'•.•Rimo do Brasil, por mim indicados A

«atenção da Commissão, deliberou, por
"proposta do deputado Nlcanor do Nas-

jclmento, fazer inserir na acta dos seus

trabalhos um voto de congratulações a

y. exc. polas ldfias expendidas em relação

Aquelle assumpto. Attenciosas saudações.

.(a) — Sousn o Hilva, presidente."

ELAS ESCOLAS

Chegou hontom do Blo de Janeiro, no
Irem do luxo, o sr. tlr. Eloy Clmvcs, se-
erotario da .lustiçn o da Segurança l'u-
blica.

Ao desembarque dc s. exc, comparece-
ram os srs. capitão Afro Marcondes dc
Rezende, ajudante de ordens do sr. pre-
íidente do ICstado; dr. Oscar Rodrigues
Alves, secretario do Intorlor; dr. Cardo-
so de Almeida, socretarlo da Fazenda, e
tlr, Oscar da Motta Mello, auxiliar do ga-
binete do sr. secretario da Agricultura.

0

O sr. dr. Oscar Hodrigues Alves, secre-
tario do Interior, estovo hontom no Museu
do Estado, onde verificou todo o serviço
nuo foz a commissão de Inquérito a que se
prooede naquello estabelecimento.

Essa commlssão fi composta dos srs. dr.
Jarro» Barreto, lento da Escola Polyte-
>hnlca; Roynaldo Ribeiro da Silva, profes-
nor da Escola Normal, e Sebastião Fellx
de Abreu o Castro, da Secretaria do lnte-
rior,

O titular da pasta do Interior esteve
durante tres horas no Museu.

A commlssão acima referida esta en-
carregada de proceder ao inventario do
Museu o de o administrar emquanto durar
io período do inquérito que ali estft. sendo
(elto.

Conforme noticiamos em telegramma
)Jo Rto, o sr. presidente da Republica ro-
cebeu ante-liontein, A tarde, em audien-
cia ospociul, no palácio do Cattete, o sr.
conselheiro Rodrigues Alves, que foi

!agradecer a s. exc, os cumprimentos de
boas vindas que, por intermédio do sr. co-
ronel Tasso Fragoso, lhe enviou por oc-
casifto de sua chegada ílquclla capital.

A audiência realizou-se no salão da an-
1
Jsiga capeila e foi cordialisainia.

Serviu de introduetor o sr. capitão-
jtenente Dodsworth Martlna.

O sr. conselheiro Rodrigues Alvos fez-
Be acompanhar do deputado Rodrigues
Alves Filho.

O sr. dr. .Altino Arantes, presidente do
Estado, recebeu hontem o seguinte tele-
tramnia do sr. dr, Tavares do Lyra,
íninistro du Viação o Obras Publicas:

•'Kio, 2"* — Devendo realizar-se a doze
óe outubro próximo, nesta capital, sob os
uuspicios do Ministério da Viação o Obras
Publicas, o primeiro congresso nacional
Ac estradas do rodagem, promovido pe-
}o Automóvel Club do Brasil, peco a v.
exc. se digne prestigiar o mesmo eongres-
ío, nomeando um representante official

;io governo desse listado c promovendo
jjelegações dos institutos interessados no
I Jiipulsioiiainento e na unificação das es-
xudus de rodagem em lodo o Brasil. Cor-

i liacs saudações. — (a) Tavares du Ly-
rn."

Em nome dõ sr. dr. Altino Arantes, o ar.
secretario da Agricultura respondeu nos
seguintes termos ao sr. ministro da Via-
gão:''ti. Titulo, 'lí — Em nome do exmo. sr.
presidente tio Estado, tenho a honra de
pommunlcar, em resposta ao telegràrri-
ma do v. cxc, que o governo do Estado,
Vivamente empenhado na realização de
uni congresso estadual de estradas de ro-
dagem, para o que, ha cerca de um mez,
jft. solicitou c obleve o concurso das mu-
nicipalidudes paulistas, tora lnimenso
prazer em sc fazer representar no con-
gresso que, sob cs auspícios de v. exc, se
realizara a doze de outubro nessa capl-
lal. Cordiaes saudações. — (a) Cândido
Motta."

i Ainda homem, o sr. secretario da Agrl-
cultura recebeu os appiausos e adhesão
«ias municipalidades do Sorocaba o Fran-
ca ao congresso dc estradas dc rodagem,
sa reunir-se' nesta capital.

No comboio do luxo, chegou hontem do
Rio de Janeiro o deputado federal sr. dr.
Francisco Camlllo de Hollanda, preslden-
te eleito da Parahyba.

Ao desembarque dc s, exc, na gare da
Luz, compareceram, entro outras pessoas,
os srs. capitão Afro .Marcondes de Rezen-
de, ajudante do ordens do sr. presidente
do Estado; dr. Oscar Rodrigues Alves, se-
cretario do Interior; dr. Cardoso de Al-
meida, secretario da Fazenda; dr. Oscar
da Motta Mello, auxiliar de gabinete do

, sr, secretario da Agricultura, e capitão
Dantas Cortoz, ajudanto de ordena do sr.
secrotarlo da Justiça e da Segurança Pu-
blica.

l O nosso dlstiucto hospedo seguiu da es-
'tação para a Rotisserle Sportsmun, onde

: lhe estavam reservados aposentos.
A' tardo, om companhia do sr. dr, Car-

doso do Almeida, a. exc. visitou o sr. pre-sidente do Estado, no palácio do governo,
e os era. secretários do Interior, da Agrl-
cultura e da Justiça o da Segurança Pu-
bllca,

O sr. dr. Camillo Hollanda devera vlsi-
lar om ti. Paulo a Esoola Normal, o In-
Btltuto Serumtherapico, os oatabelecímen-
tos da Força Publica e os departamentos
da Secretaria da Agricultura,

¦'AOULI.ADl, DIS DIREITO DE SAO
PAULO

Exames pareiaos — Hoje serão cha-
mados a oxamoa do:

l.o anno: Direito Publico, sala 6, as 8
horas, ü.a turma, de n, 81 a 00;

Direito Romano, snla 5, ds 11 horas, 2.a
turma, de n. ,11 a 00;

Philosophia do Direito, sala 5, fts 12,30
in., 2.a turma, do n. 31 a 00 ;

2.0 anno — Economia Política, sala 8,
fts 9 horas, 3.a turma, de u. (il a 00;

Direito Internacional, sala 8, fts 12 ho-
ras, 3.a turma, do n, 61 a 90;

Direito Civil, sala 8, fts 12,15 m„ 2.a
turma, do n. 31 n 00.

Il.o mino — Direito Civil, sala 3, íis 8
horas, 3.a o ultima turma, de n. 01 a 83;

Direito Penal, sala 0, lis 9 horas, 3.a e
iitima turma dc n, 01 a 83;

Direito Commercial, sala 0, ris 12 horas,
3.a e ultima turma, de n, 01 a 83;

4.o nnno — Direito Penal, sala 1, (Is 8
horas, l.a turma, do n. 1 a 30;

DlrcftoComnicrcial, sala 1, fts 11 horas,
l.a turma, de n. 1 a 30;

Direito Civil, sala 1, fts 9,30 m., l.a tur-
ma, do n, 1 a 30. ,

O.o unno — Pratica Civil, sala 3, fts 12
horas, S.a turma, de n. 01 a 72 .

* *
ASSOCLYÇAO UNIVERSITÁRIA

Realizou-se honteni, com grande con-
corrcncla, a primeira sessão de assem-
blea geral convocada pela nova dlrecto-
ria da Associação Universitária.

Oecupi.u a presidência o acadêmico
Gonçalves Vianna, secretariado pelos srs.
Miirtinlio Frontini e Aristides Ricardo.
Apus a leitura da acta e dos papeis do
expediente, o sr. presidente deu coube-
cimento fi. casa ila nova commissão roda-
ctora da "Atlicnéa", constituida dos srs.
Alcides Prado, Alcides Bernardíno dc
Campos', Alonso Annibal da Fonseca, Jo-
sé Deocleolo de Machado César, Paulo
Monteiro de. Barros Marrey, Mario Pinto
Bandeira, d. Alice Ertauss o d. Aurora
Cardenutõ; c da lista de delegados das
(lifíercntes sCrios, composta dos srs. drs.
Alfredo Tussam do Padua, Mario Rodri-
gues Sousa e Josfi Tlpaldi, pelo O.o anno
de Medicina, Rosalvo de Almeida Telles,
Domingos Picerni e Mario do Magalhães
Campos, pelo 5.o anno; Jorge dc Andra-
do Junqueira, Alexandro Forreira Netto
e Romulo Cardillo, pelo 4.o anno; João
Rodrigues Pores, Crcsconcio Miranda e
Eduardo Jacques da Silvoira, pelo S.o an-
no; Edgard Pimentel Braga, Marlno Ma-
chado do Oliveira e Paulo Maraiglio, po-
io 2.0 anno; JosC* Vaz Rangel do Amaral,
Adalto de Campos Mollo, Attilio da Sii-
veira Prado, pelo l.o anno; Casslano RI-
cardo, Augusto Loureiro Lima e Arthur
Caetano, pelo 5.o anno do Direito; Lauro
Cortines Laxe, Joaquim Teixeira de As-
sutnpção Júnior o Walter Gastão Bllttol,
pelo 4,o anno; Virgílio Franco do Moraes,
Albortino Lima e Carlos Kiollaniler, pelo
S.o anno; Hilmar Machado do Oliveira,
João Baptisla Ferreira Maia o Honorio
Fernandes Monteiro, pelo 2.o anno; Ro-
berto dc Arruda Botelho, Josfi Roberto
de Macedo Soares o Pedro Marília, pelo
l.o anno, engenhelrandos Juarcz Alma-
da Fagundes, Octavlo Pinto de Almeida
c Leonldas Mendes do Castro, pelo 5.0
anno do Engenharia; Mario Alves Ara-
nha, Arthur Ferreira Gomes e Antônio dc
Padua Salles Junlor, pelo 3.0 anuo; Joa-
quim de Campos Toledo, José Voz e Al-
fredo Figliollnl, pelo 2.0 anno; Antônio
Pinto do Almeida, Juvenal Ramos fiar-
bosa e João Monteiro da Cunha Salgado
Filho, pelo l.o anno; Josfi Sydrach da
Cunha, Luiz Cellno Ayrosa Gulvão e Josfi
Rodrigues Pores, pelo S.o anno de Phar-
macia; d, Lydia Cangor, Francisco Rinal-
dl e Joaquim Teixeira da Graça, polo 2.o
nnno; Mario Alves Marques, Decilo ' de
Sousa o Silva e Leopoldo Teuber, polo l.o
anno; d. Zcnaldc do Azevedo o Sousa, d.
Ophella Adda © Humborto Gayotto, pelo
2.0 anno ão Odontologia; d. Henriqucta
Worms, Oentll Gomldo Chlquet e JosC*
de Campos Araujo, pelo l.o anno. A as-
somblfia approvou unanimemente os no-
mes indicados pela mesa.

Em seguida procedeu-se ft, eleição de
um orador, na vaga aberta com a desis-
tencia do sr. Albano Braga. A mesa que
dirigiu o processo eleitoral era constitui-
da dos srs. Alonso Annibal, Virgílio Fran-
co e Carlos Kiellandor. Foi eleito, por
grande maioria, o distlncto acadêmico
João Pedreira Duprat, quo, na reunião de
sabbado próximo, tomarft posse do cargo.
Ao oiicci-rarem-se os trabalhos, falou o
ücademico Edgard Pimentel Braga, con-
gratulando-se com a assemblfia» pelas ro-
soluções tomadas,

* tf

CONFERÊNCIAS PEDAGOGI-
CAS

O distineto educador pernarabuca-
tio dr. Carneiro Leão, que se acha em
S. Paulo e aqui vai realizar algumas
conferências cívicas e pedagógicas,
falará amanhã na Escola Normal so-
bre o theina, sempre opportuno e in-
teressante — "O Brasil e a educação
popular".

As conferências serão gratuitas, e
é de crer que terão uma concorren-
cia digna da elevada intenção do con-
ferencista, e que ao mesmo tempo
patenteiem o interesse com que o go-
verno e o povo de S. Paulo sempre
acompanham as causas da educação
popular.

lUDtt
ar ü

O Supremo Tribunal romottou ao Or.
juiz federal da socçllo douto Estado a de-
nuncla offoroclda polo procurador gorai
da Ropublica contra Josfi Luiz Coi-rüa,
2.o supplonto do substituto om Rio Cia-
ro, pelo facto criminoso seguinte:

" Instaurado naquelle juizo o procosso
crime oontra Louronço de Campos, por
introducção dolosa de notas falsas na cir-
culacão, foram expedidas diversas pre-
calorias ao referido 2.o supplento do Juiz
substituto naquelle município, para ln-
qiilrlção de testemunhas da formação da
culpa, sem que ollc dôsso cumprimento
o a devolvesse, apesar de rolteradas requl-
slçõos nesse sentido do sr. juiz substilu-
to federal desta seccao.

Afinal, em 22 de novembro do anno
passado, o denunciado officiou no juiz,
devolvendo u precatória e declarou que
não dava cumprimento, por não haver
prestado compromisso do seu cargo em
tempo opportuno.

Essa allegação, porfim, 6 inveridlca, por
se achar provado que JosC* Luiz CorrCa
prestou compromisso do cargo, por pro-
curador, em 1912, e estava cm pleno exor-
ciclo legal daquelle cargo, tendo, portan-
lo, o denunciado, com esso procedimento,
so tornado incurso no artigo 207, n, 4,
do Código renal, e mais disposições lo-
gnes."
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Chronica social

Visitaram hontem o sr. presidento do Es-
tado, no palácio do governo, os srs. Ta-
dao Kamlga, dlrector da Companhia de
Colonização do Brasil, do Syndicato de
Emigração do Brasil o da Companhia
Commerclal do Japão, e Aklra Toslunla,
da Companhia Oriental de Emigração.

A Alfândega de Santoa remetteu, ante-
hontem, ao Thesouro, a quantia de 
B66:000*000, lmportanola de uua renda

ida semana finda.

Por aolo do hontem, o ar, dr. Eugeaio
Barbosa de Rezende foi exonerado, a pedi-
do, dos cargos de presidente e membro da
Commlssão Municipal de Agricultura de
S. SI mão.

Foram concedidos ao promotor da oo-
marca de Jahu', sr, dr. Joüo Rodrigues de
Jliranda Junlor, cinco mezes Ae licença,
em prorogação, para tratar de seus lnte-
resses.

Por acto de hontem, foram nomeados
os srs, drs. Aloyslo de Paiva Lima, Pedro
Naoarato o Manuel Ribeiro Marcondes
Machado para, amanha, as 16 horas, no
füabineto Medico Legal da Secretaria da

Santa Isabel, sr. dr. João Bornardino Co-
sar Gonzugit, que requerou a sua aposen-
Uidorla.

Pretendendo os favores do recente do-
creto do governo do Estado do Rio de
Janeiro em prúl da fundação de novas
industrias, tiveram ontrada nu Secretaria
Geral mais dois requerimentos:

Do engenheiro Ricardo Villela, para
montar, em Macahfi, uma "usina de oner-
gia electrlca com aproveitamento da tur-
fa existente no Estado". O potlolonario
propõe-se a illuminar essa cldado fluml-
acuso a luz electrico, utilizando-se da
turfa como combustível, e a fornecer com-
mereialmente turfa briquetada ao gover-
uo, ft, municipalidade e a partloulares,
sem nenhum privilegio.

De Josfi Antônio Fortes, para montar
em Magfi "uma fabrica de tintas decora-
Uvas, utilizando-se de produetos iuttu-
raes existentes no logar denominado Im-
barifi (Estrella), no mesmo munloipio",

No próximo dia 7 de setembro, em que
se oommemora a data da Independência
do Brasil, formarão em parada de rovla-
ta, que será passada pelo ar. presldonte
da Republipa, os corpos quo constituem
a terceira divisão do exercito, sob o com
mando em ohefe do sr. general Gablno
Bozouro, oommandanU da quinta região
militar.

Nessa grande formatura, que, oomo
nos annos anteriores, bo realizara, na
Quinta da Boa VlBta, no Rio, e desfile no
Campo do ti. Clirlstovao, tomarão parto os alumnos da Esoola Militar e collo-
glos militares daquella capital e de Bar
baoena, formando uma brigada, e oon
tlngentes da Marinha Nacional e Brigada
Policial.

Ainda nao estft resolvido sl as sooieda-
des de Uro tomarão parto na formatura.

O sr. ministro da Queria vai mandar
fornecer, por empréstimo, aos volunta-
rios de manobras, desde Jft, o devido tar-
(lamento, na fôrma do artigo 81, do regu-
lamento do sorteio militar.

Pelo artigo acima referido, esse farda-
mento será fornecido no noto da incorpo-
ração,

A Câmara Federal approvou o credito
para pagamento doa addldos, com a ro-
dacç&o final, que vai ser enviada ao Be-
nado, conformo requerimento de dlspen-

ÍK."?1 -e ,&.t flJe*-ufan9a Publica, lnspoo-jsa dé l^i^^íj^.-ioW-i^.?^^
jílonM o Juiz de diroito da comarca dei Mello,

ANNIVERS&RI0S
trazem annos hoje:
A menina Nililii, filha do sr. dr, Plnhel-

ro da Cunha, nosso collega da "Platfia";
a menina Maria, flllia do sr. dr, Alberto

Penteado;
o menino Ítalo, filho do sr. Louronço

Antônio Granato, funeciona;io da Secre-
tarla da Agricultura;

o menino Syivio, filho do sr. coronel
Antônio Estanlslau do Amaral;

a menina Silvcria, filha do sr. dr. An-
tonlo Vaz Porto;

o menino Joaquim Pedro, filho do sr.
«Ir. Francisco SanfAnna;

a professora senhorita Maria Adelaide
Salgado de Oliveira, filha da exma. sra.
d. Amélia Salgado de Oliveira;

a senhorita Maria da Gloria, Irmã do
sr. dr. Paulo Quartlm de Moraes, dlrector
dn Gymnaslo Hydecroft, do Jundlahy;

a sra. d. j\strogilda do Castro, mão da
professora senhorita Juliota de Castro;

a sra. d. Adàlglsa Forstor Moreira, cs-
posa do sr. Antônio da Costa Moreira,
guarda-livros nestn praça;

a sra. d. Maria Rita do Oliveira, ospo-
sa do sr. José Domlngues de Ollvelri,
commerclante nesta praça;

o sr, Juvenal Franco de Abreu;
o sr. Adolpho Biustos de Castro;
o sr, Amador Bellegardo, funcclonarlo

da Secretaria do Senado;
o sr. Oscar Notafl, esculptor;
o sr. Slzlnlo Toledo, auxiliar do Almo-

Mtrifndo da Sorocabnna.

Passa hojo a dala natiaücia do sr.
dr, Manuel da Costa Manso, integro juiz
de direito da comarca do Casa Branca e
um dos mala dlstinctos ornamentos dn
magistratura paulista.

NEUROLOGIA
Falleceu hontem nesta capital o innj-

cento Benedlcto, filho do 6r. B. Gonçal-
ves Porelra, auxiliar da Loja do Japão.

O enterro sahirft hoje, fia 9 horas, dn
tua de Santo Antônio, 58, para o comi-
tcrlo do Araçft. '

*
Falleceu repentinamente hontem, fts 20

lioras, nesta capital, o sr. Giuseppe Pran-
dini.

O enterramento realiza-so hoje,, fts 10
horas e mela, sahindo o feretro da rua
Antônio de Mello, n, 8.

*
Tenente-coronel Edmundo Wrlght

Segundo noticiámos no nosso serviço
tnlographico, ha poucos dias, falleceu glo-
riesamento nos campos do batalha da
França o sr. Edmundo Vieira do Carva-
lhe Wrlght, voluntário do exercito ln-
glez.

O tononte Wrlght ora brasileiro, do orl-
gem ingleza o achava-se ligado ft dlstln-
cta família paulista Paes de Barros. E.-a
muito conhecido e estimado nesta cap!-
tai, ondo exorceu o cargo de corretor de
fundos públicos. Pertenceu ao exercito
nacional com o posto do tonento e foi,
também, commandante do Corpo do Ca-
vallarlá da policia paulista, com o postode tenente-coronel.

No exercito britannico, que lueta ao
norte da França e no qual se achava
alistado como voluntário, o tenente-coro-
nel Wrlght praticou lnnumeros aetos de
bravura, quo para olle Érangearam a con-
fiança dos seus seus chefes. A sua morte
causou em S. Paulo funda Impressão do
pesar.

Registo dc arte
D. BEATRIZ POMPÉU

No salão de Bellas Artes do Rio, que
actualmento se acha aberto e onde figu-
ram os melhores artistas nacionaea, têm
sido multo apreciados os quadros da pin-
tora paulista d. Beatriz Pompcu.

A Imprensa carioca tem tecido elogios
aos trabalhos da talontosa artista.

justiça Federal
DEMISSÃO DE UM AGENTE DO

CORREIO
O sr, dr. Washington de Ollvoira, Juiz

federal, oondemnou Antônio Guletti, ex-
agente do oorrelo de Olinda, a i annos de
prisão oeliulor e perda do emprego, oom
Inhabllltaçao para exercer qualquer om-
prego publloo por oito anuo*), por haver
dado um desfalque do 8i896?>930 naque.Ua
agencia»

—!-) Alexandre Paulino e Tlburclo Pe-
reira Gonçalves appollnram para o Bu-
premo Tribunal Federal da sentença que
julgou improoedento a acçao de domar-
caçfto da fazenda Cinco Ilhas, no muni-
oiplo de Plroju', em que contendem oom
o er. Frnnolsoo Braz Pereira Oomo» e
outros,

—:— O *r. procurador geral denunolou
o l.o supplente do Juiz federal em Atl-
baia, Aecaclo de Oliveira Cunha, pelo fa-
cto de se ter recusado a cumprir uma
oarta precatória para Intlmaçâo de tes-
temunhos no processo crime que ê mo-
vido oontra Braz Marlno, passador de no-
tas falsas. O crime do supplente foi oa-
pltuludo no artigo 207 n. 4, do Código
Penal.

Velha questão
Mogy das Cruzes, agosto, 1910.

Uma das garantias para o respeito
quo a sooledado devo fi, profissão modl-
ca cstfi, Justamente, no conhecimento
que cila lem da alta responsabilidade
que acompanha todos os seus aetos, cir-
cumscrlptos em um circulo, amplo ê
verdade, mas onde não podem penetrar
a Imprudoncla e a dcsldla, sem as gra-
vos conseqüências, prcscrlptaa pela lei,
para quem as commette.

Jft uma vez, escrovondo sobre este as-
sunipto, combatemos a Idfia da Irrospon-
snbilidado medica, aventada sob o futli
pretexto de que o medico responsável
não pode exercer com ampla Indepon-
dencia o seu mlstfir, o afflrmílmos que
estn irresponsabilidade traria como con-
seqüência n desconfiança o o temor no
espirilo publico, entravando também o
progresso dua sclenclas médicas pelo
desprezo consciente, por parte do alguns
profissionues sem cscrupulo, de certas
regras fundamentaos no exercício da me-
diciiia.

O art. 2S)7 ilo Código Penal traduz
perfeitamente a responsabilidade do pro-
fissional com minando penas para "aquel-
lo quo, pnr iiiipriltlcuclil, negligencia ou
linpcrlcla na suu orle ou profissão, ou
por liiobseryiinçlii tle alguma disposição
regulamentar, isoninicttcr ou fôr causn
Involuntária, illrcctn ou Inillrectiinieiitc,
dt* um homicídio."

No nrt. 300, o nbôrto provocado fi
lambem punido o pelo arti 302 a pratica
do aborto, mesmo necessário o legal,
tendo como conseqüência a morto da
parturlonto, encontra no Código Crimi-
nal a severidade das penas, quando hou-
ver imperioia ou negligencia»

Contra isto não nos insurgimos e acha-
mos, pelo contrario, que foi multo bom
avisado o legislador salvaguardando des-
ta forma a vida o a saude daquclles que,
confisindo nos recursos da sciencla, se
entregam nos cuidados do proflsslonacs
competentes.

Sl, entretanto, a lei 6 rigorosa para
com o profissional, sujeitando-o, quando
mais não seja, ao vexame de ser chama-
ilo perante a justiça, por mil circurnstan-
cias inteira mento alhoias ft sua vontade,
para prestar contas dos seus aetos, dos-
leixa-se cm quasi toda a Republica da
saudo do povo pela tolerância excessiva
para com aquelles quo exercem crlmlno-
sainento o charlatanismo sob as suas
mais variadas fôrmas.

Embaraçando a acção benéfica da mo-
dicina no seu dover sagrado do alllviar
os que soffrem, os exploradores do sof-
trimonto humano pullulam nas capitães
e cidades do intorlor, elevando de um mo-
do assustador a porcentagem da mortan-
cade, e commettendo ft sombra, Impune-
mente, uma longa sêrle de crimes horri-
pilantes e monstruosos,

Não ha duvida que para isto também
concorrem a ignorância e o analphabe-
tismo do povo, quo, cegamento, so cn-
trega aos cuidados dessa classo perni-
ciosa e dcshumaua que actúa livremente
em todos os recantos do palz.

Ha no meio delles indivíduos de boa
ffi que exercem a medicina, nfio como
meio lucrativo, mas no louvável Intuito
ile alllviar o próximo; estes, porfim, são
poucos e ansim procedem em circurnstan-
cias cxccpcionaes cm quo ob soecarros
faltam por completo, ou cm casos do ex-
irema urgência.

A accão maléfica do curandelro C
enorme; — olla não se limita fts bebe-
rngens extravagantes e nocivas ministra-
dos sem escrúpulo nem consciência, o o
enfermo quo so submette ao3 seus cul-
dados adquire fataiiucnto olementos va-
liosos para a marchiiaccelerada do mal
que o corrôe com aa dietas absurdas que
sempre ncompanhatr. as doses e garra-
fadas pi.lliatlvas.de que o doonto, cheia
de esperanças a alma, so infiltra aos
I.oucos, abandonando assim a unlca fon-
te quo lhe poderia ministrar alllvio e
talvez a cura.

Aa crianças, com particularidade, pa-
gam com a vida o mais posado tributo
ft, ignorância dos quo as cercam, sacri-
ficadas oruolmento pela inépcia selva-
gem dos curandelros quo praticam esses
crimes com plena consciência, pois não
ignoram que exercem uma profissão
próhiblda pela lei aquelles que não ac
habilitam de accOrdo com a própria lei.

Não são raras as denuncias contra me-
dlcos, denuncias estas baseadas no Codl-
go Penal, mas levadas, na maior parte
das vezea, ao conhecimento da autorlda-
de pelo espirito mesquinho do despeita-
dos ou pela ignorância crassa do lndivi-
duos cujo coração foi golpeado pela per-
da de um ente amigo.

O curandeiro, porC-m, sacrifica, mata,
e, pecr que Isso, sem responsabilidade,
sem moral o sem cultivo, lança frequen-
tomenté a deshonra em lares honestos
c simples onde adquiriu no altar da lgno-
rancia uma força o Influencia decisivas,
sem quo de todos estes crimes lhe advc-
nha punição alguma.

E' verdade quo o Código Penal prevG
também estes casos: — mas os esforços
de uma lei sancatlora o altamente moral
são nulllflcadòs pelos trlbunacs que, sem
medir as conseqüências funestas de taes
decisões, despronunclam os charlatães
sol» o pretexto de quo exercem a modioi-
na u titulü dc curitlado, sl 6 que existe
caridade no sacrifício do tantas vlctl-
mas lmmoladas pela ignorância pedante
o exploradora.

A' hygiene, á policia o aos Juizes, a
estes últimos particularmente, compete
lançar a sociodado desse flagello, não
pelo prejuízo que pecuniariamente possa
o charlatanismo causar aos módicos, mas
polo embaraço que acarreta ft medicina
no seu nobro labor de prevenir o de
curar, e, mais aindsi, porquo prejudloa
immensamonle a saude o o bem estar do
povo.

Ainda ha poucob dlos, uma cttriosu,
dessas muitas que vegetam na socleda-
de, provocou, por 40$0Ü0, o aborto em
unia senhora que dias depois veiu a fal-
lecer; — e como esses milhares do fa-
etos, verdadeiras tragédias, so desenvol-
vom por todo o Brasil, estimulados os
seus protagonistas pela extrema benovo-
tencia dos trlbunaes que os julgam.

E' necessário quo a lei so cumpra; 6
necessário que o medico seja responsa-
vel o responsabilizado pelas faltas ou
Imprudências que commetter; mais ne-
cessarlo se torna, porfim, quo se persigam
sem tréguas nem ãesfallecimento os eu-
randeiros e todos aquelles que clandes-
tlnamente e incompetentemente exercem
a arte de ourar, appllcando-lhes as leis,
leis estas que foram feitas para sor
cumpridos.

O charlatanismo é um uso de longa
data mas que não estft mais de accordo
com o nosso bom senso e com o nosso
progresso sclontlfico e social; deve, por-
tanto, ceder o logar ft lei.

Não ha multo tempo um distlncto Jor-
nallsta e fino oultor das letras, a quem
dedicamos especial consideração, sallen-
tou pelas columnas desta folha o facto
de se excusarem os facultativos de atten-
der a chamados nocturnos; — de pleno
accOrdo; o medico 6 um sacerdote e não
um simples mercadejador da sciencla;
— acima dos seus Interesses pessoaes de-
ve collocar o altruísmo e a abnegação;
mas para que a sociedade possa exigir
delle esse desprendimento pessoal tílo
bello, tão sympathlco que faz daquolles
quo assim procedem "anjos bomfazejos
sobro o, terra", 6 necessário cercal-o de
todas as garantias; da mesma forma que
% lei 6 rigorosa para com elle quando
erra e delle exige o oumprimento das
promessas feitas quando abandonou os
bancos acadêmicos, é necessário também
que vfiie aobre sua pessoa e sobre os seus
aetos, assegurando-lhe a pratica, livre e
desembaraçada, da nobre e elevada mlfl-
são que se propoz exercer sobro a terra.

Sô assim compr ehenderemos uma so-
clodado exigente e uma lei rigorosa para
com os discípulos dc Esculaplo.
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INTERIOR
Santos

VAlü.lS NOTICIAS
SANTOS, 22 — Brovomónte realizar-

;ic-á nesta cidade, no Colysfjí* Santlsta,
um grande cspectiiciiío, cm beneficio dos
prlsionoiros russos, Cruz Vermelha Rus-
sa, mutilados francezes e Cruz Vennt.llin
Pòrtugueza, tendo já contribuido para o
êxito dessa festa diversas firmas desta
praça.

; Realizou-se hoje. om S. Vicente,
,. enterro do sr. Antônio Emmorloh, hon-
tem fullecldo com a edatlu de 72 annos,

No cemitério do Saboô foi hoje se-
pultada a sra. d. Maria JosC dos Santos,
osposa do sr. João B. dos Santos.

 Pelo paquete Italiano "Príncipe
iii Udine" embarcou hoje neste porto, com
destino a Buenos Aires, a companhia dra-

latica franceza tio actor LÚclon Gultry.
 Entrou hoje om goso de ffirias o

sr. dr. Manuel Vieira do Campos, dele-
gado da 2,a clrcuinscrlpção,

Para substituir o dr. Vieira do Campos,
foi designado o sr. dr. Bias Bueno, l.o
delegado.

Referindo-so ao imposto sobre em-
prestimos de casas comnierciaes, o sr.
secretario da Fazenda dirigiu ft Associa-
«:ão Commercial, entre nôs, o segulnto of-
flcio:

" Secretaria da Fazenda do Estado üo
ti. Paulo — N, 1.139. — S. Paulo, 19
do agosto do 1910. — Exmos. srs. dire-
ctores da Associação Coinincrcial de San-
tos. — Em resposta ao officio do 17 de
julho ultimo, enviado por essa digna As-
sociação, a propósito do uma circular ox-
pedida pelo inspector do Thesouro, para
cobrança do imposto sobro o capital em-
pregado em empréstimos, cumpre-mo de-
clarnr que, ft vista da lei n. 1.485, de 15
do dezembro de 1915, artigo 4.0, "in fine",
não procodem as allegaçõos constantes do
mesmo offlclo,

A lei n. 920, do 4 de agosto do 1904,
instituindo o imposto sobre o capital, fez
dlvorsas Isenções, mas não Incluiu dentre
ellas o capital que as casas commlssarias
emprestassem a particulares.

Foi o regulamento do 12 de novembro
de 1904 que, exorbitando das funeções
próprias do poder executivo, excluiu da
tributação os fornecimentos do dinheiro
feitos por quaosquer casas do commercio,
jft tributadas, a seus commlttentes.

A lei n. 1.485, do 15 do dezembro de
1915, no art. 4.o, tendo modificado o lm-
posto sobro casas commerclaes, que, co-
brado sobre o capital, passou a ser arre-
eadado pelo gênero de negocio, de accOr-
do com a Importância dos estabelecimen-
tos, claramente dlspõo que ficaram aboli-
ilas «s isenções do quo porventura gosas-
sem quaesqüer casas de commercio.

Lamento, por Isso, não podor attendor
lis solicitações dessa honrada Associação,
pois sô ao Poder Legislativo cabe o dl-
rolto do conhecer do assumpto o decretar
as Isenções de Impostos.

Aproveito o ensejo para apresentar a
essa digna Associação as minhas respei-
tosos homenagens. — (a) J. Cardoso de
Almeida, secretario da Fazenda."

 Foram expedidas cartas de saude
nos vapores: Italiano "Principe di Utllnl",
para Buenos Aires, carga vários gene-
ros;

norte-amerleanò "Walter D. Noyea",
para o lllo Grande, carga em transito;

nacional "Goyaz", para o Rio de Janol-
ro, carga vários gêneros.

 Foram visitados os vapores: ingiez
"Pardo", proc.edcnto do Nova York e es-
cala, do 3.778 toneladas de registo;

nacional "Itassuce", procedente de Por-
to Alegro o escala, do 926 toneladas de re-
glsto, cnm 35 passageiros para este porto
o 6(5 em transito;

argentino "Saenz Pena", procedente dc
Buenos Aires, de 429 toneladas de re-
gisto;

norto-amorleano "Ponusylvanian", pro-
codente da Nova York e oscala, de 4.139
toneladas de registo.

De bordo do vapor nacional "Itas-
suofi", entrado hoje, procedente do Porto
Alegre o escala, desembarcaram noste
porto 35 passageiros, sendo do primeira
classe 20 e os restantes do terceira.

Os do primeira classe são: Francisco
Alencar do Azambuja, Adelino Rosalbo
Buonaluno e senhora, Antônio Rosa dos
Santos, Humberto Lauffredo, Judit Paiva
do Azambuja, dr. Caleno Rlyòredò, se-
nhora o filha, Enima Vaelzel, Nuno Vian-
na, Moreira da Silva, senhora o filha, Al-
fredo da Silveira, Oaslão Amaral, Bernar-
do Hartogo, Adolpho Ribeiro, Manuel
Thoniaz o Angelina da Silva.

Campinas
VARIAS NOTÍCIAS

CAMPINAS, 22 — Regressuu hoje de
s«ua propriedade, no município de Peder-
nelros, o sr. dr. Heitor Penteado, pre-
Ceito municipal.

Na Cathedral, será celebrada ama-
nhã, fts 9 horas, a missa de 7.o dia em
suffragio da alma do sr. Antônio Corrêa
de Lemos.

 Perante o ar. dr. Almeida Pires,
jul/, da primeira vara, realiza-se ama-
nhã o summario de culpa contra Pas-
choal Eboli, Pasclioal Cataldi e outros,
denunciados como autores do incêndio
quo destruiu a Fabrica de Calçados Cam-
pinas.

 Efíectuou-se hojo, fts 8 horas, o
enterro do sr. Alfredo Franco de Andra-
Ue, hontem falleeldo nessa capital, sahin-
do o feretro, com grande acompanha-
mento, do predio n. 55 da rua Barão de
Jaguara, tendo sido o corpo encotnmen-
dado pelo conego Oscar Sampaio.

 Falleceu na noite passada o sr.
Josfi Gelmari, negociante desta praça.

O finado era do nacionalidado russa e
deixa viuva o tres filhos.

• O seu enterro realizou-se hoje, as 11
horas, sahindo o feretro do necrotério da
Beneficência Pòrtugueza.

 O ar. dr. Francisco do Araujo
Muscarenhas, presidento da Câmara Mu-
nicipal, officiou hojo a d. Alico Lemos,
viuva do major Antônio Corrêa de Le-
mos, communlcando quo na ultima aossão
da edilidado foi lançado em acta um voto
de pesar pelo passamento do illustre ox-
lineto.

 Apresentou-se ft prisão Carlos A.
de Oliveira, Incurso no artigo 294, para-
grupho 2,o, combinado com os artigos
13, 03 e 00 do Código Penal. Depois de
idontiflcado, foi crcolhldo a cadela.

 A Companhia Mogyana entregou
hoje fi, baldeação da Paulista 24.470 sao-
cas de café, despachadas para Santos.

Jahá

i i Dcodnto WERTHEIMER

FALLECIMENTO
JAHU', 22 — Apôs cruel enfermidade,

que a retevo ao leito por espaço de lon-
gos mezes, flnou-so, as 8 horas o 15 ml-
nutos, do dia 17 do corrente, nesta oida-
de, e contando 65 annos de odade, a exma.
sra, d. Thereza de Arruda Serra, esposa
do sr. Joaquim de Campos Serra.

A veneranda extineta, que tinha por
berço natal a cidade de Itu', era multo
estimada tanto naquella localidade oomo
aqui pelos seus dotes de coração, e com-
pletava a 6 do setembro próximo 51 an-
nos de casada,

A finada deixa os seguintes filhoa: srs.
Ellas Serra, resldento no Paranft.; Joaquim
do Campos Serra, dentista nesta cidade;
Cândido Mendes Serra e dr. Lucas de
Arruda Serra, aqui residentes, sondo este
ultimo distlncto advogado noa auditórios
deata comarca. Deixa também 17 neto.i.

O sepultamonto da dlstincta senhora
, deu-se anto-hontom, com grando »»'-"''-

ihamento,

Ipaussú
(Retardado)

SESSÃO DA CÂMARA — MANI-
FESTAÇÃO — PARA A CA-
PITAL

IPAUSSU', 20 — Em sess«ão da
Câmara, de io, a Commissão de
Obras Publicas apresentou parecersobre as estradas de rodagem deste
município, entendendo que a estra-,
da do Retiro deva conservar o pritni-
tivo traçado, reformando a Câmara
a baixada que sai no porto do Ba-
plista; que a estrada de Chavantès,
deva seguir da estação, passar pela
porteira de Cavczzalc Natale, seguir
em recta até encontrar a divisa do
coronel Henrique da Cunha Bueno,
e ahi, em linha recta, seguir até á
villa de Chavantcs; que a estrada
para o Barreirinho, deva sahir da es-
trada do Coronel Misael em linha re-
cta divisória dos terrenos deste com
o capitão Firmino, atravessar terras
de d. Maria Pitaguary, até encon-
irar a lavoura do sr. Noronha.

O sr. coronel Misael Gonçalves de
Oliveira apresentou tres projectos,
que foram approvados, autorizando
o prefeito municipal a desapropriar,
por utilidade publica, as faixas de
terras precisas para essas estradas
e a por em concorrência publica, por
15 dias, o serviço de abertura das
mesmas.

O vereador sr. Sylvcstre Bernar-
dino de Andrade, mandou á mesa
uma indicação, que foi unanimemen-
te approvada, para que fosse lançada
em acta uma moção de appiausos e
solidariedade ao sr. dr. Cândido
Motta, pela sua brilhante iniciativa
do Congresso de listradas de Roda-
gem.  Esteve na cidade o sr. coro-
nel Antônio Evangelista da Silva, in-
fluente chefe politico de Santa Cruz
do Rio Pardo, em companhia dos
srs. Raymundo Vianna e Luiz Octa-
vio de Sousa.

S. s., depois de visitar os seus
smiigos, a convite do nosso prefeito,
coronel Henrique da Cunha Bueno,
foi assistir á sessão da Câmara, to-
mando assento junto á presidência.

A's -15 horas, cm companhia de
muitos amigos, foi á fazenda do co-
ronel Misael Gonçalves de Oliveira,
cin visita.

A's 17 horas, de regresso a esta ei-
dade. a convite do sr. coronel Henri-
que da Cunha Bueno, jantou no Ho-
tel Corrêa, tomando assento á mesa,
além de sua comitiva, representai!-
tes do directorio politico local, pre-
sidente da Câmara, prefeito, verea»
('.ores, juiz dc paz c demais amigos.

A's 19 horas, diversos amigos
seus, precedidos da banda "Lyra
Ipassuense", fizeram-lhe uma mani-
iestação de apreço, usando da pala-
vra o sr. Avelino Taveiros, Respon-
deu, em nome do sr. coronel Anto-
nio Evangelista, o distineto advoga-
do sr. Raymundo Vianna.

A's 21 horas, s. s. c comitiva, de
troly, regressaram para Santa Cruz.

—— Segtiiü hoje para a capital,
acompanhado de sua exma. familia,
o sr. coronel Henrique da Cunha
Bueno, presidente do directorio e
prefeito municipal.

Pirajuhy
(Retardado)

NOTICIAS DIVERSAS
PIRAJUHY, 20 — A professora senho-

rlta Blanca Zwlekor, ha pouco tran^forlda
der Jacutlnga pura a escola mista dosta
cidade, jã prostou o devido compromisso
o ontrou no exercício do seu cargo. Para essa capital regressaram 02
srs. coronel Joaquim de Toledo Piza e Al-
meida o dr. Luiz Piza Sobrinho, influon-
Ics políticos e grandes fazendeiros noste
município.

 Acha-so nesta cidado o padre -ir- '
naldo (leerts, virtuoso vigário condjutot*
da parochia de Bauru'.

 Perante o sr. pharmaceutico JosC*
Carlos tle Oliveira Cinrcez Sobrinho, de-
legado do policia desta cldado, o sr. Do-
nilngos du MaRos Guedes prestou com-
premisse, do cargo de 3.o supplonto do
subdelcgailo do dlslrlclo dn Albuquerque
Lins.

 Pelo preço do 100:000*,00(l o sr.
coronel João Braulio Junqueira, distlncto
vereador ft Câmara Municipal desta cida-
ilu, vendeu ao sr. JosC Moirelles Junquol-
ra a fazenda Monte llello. que possuíanesto município.

Sorocaba
DIVEUSAS NOTICIAS

SOROCABA, 22 — Como estava annun-
ciado, lhaugurou-se no domingo ultimo, o
•• Recreio do Hotel Arêas".

Estiveram presentes lnnumeros cava-
lholros de nossa sociedade, bem como di-
versas famillas.

Os diversos jogos franqueados ao publl-
co, estiveram muito animados, notando-sc
maior animação no "Tiro ao alvo".

No próximo domingo, o sr. Cunha Mo-
reira, proprietário do "Recreio", offoreco
prêmios aos dois melhores atiradores.

No dia 3 do próximo moz, dar-se-ft. um
concurso do belleza, para cuja cominissão
ile juizes, devem ser escolhidos 3 cavalhel-
ros,

 Apresentou-se ft prisão, o rCo JosC
do tal, vulgo "Josfi Bocô", condemnado
polo Jury desta comarca.

 A passeio, estiveram nesta cidade
os srs. dr. JosC Carlos Macedo Soares e
Podro Motta.

 Assumiu o cargo do delegado de
policia, do qual achava-se afastado, om
goso do fCrias, o dr. Heitor dos Santos.

Hospedado em casa do coronel Ro-
Um Ayres, acha-so nesta cldado em com-
panhia do sua exma. filha, o major Bello,
abastado fazendeiro om Itatlnga, e pres-
tigioso político.

—,— Devido ft falta de chuva, n lavou-
ra do município, pouco promette esto
anno.

Mogy-mirim
(Retardado)

DISTRICTO DE PAZ — NA CIDADE —
JURY — A "GLOBO" — FESTAS —
KERS1TESSE

MOGY-MIRIM, 21 — Os moradores
da prospera e floroscento população de
"Arthur Nogueira", desta comarca, por
intormodlo do directorio politico local, vão
representar ao Congresso do Estado, pe-
dindo a creação de um distrlcto do paz
ali.

Para esso fim, delogaram poderes ao
advogado Buono Monteiro, que jft terml-
nou a confecção doa papeis necessários.
Na alludlda representação foi podida que,
como palllda homenagem ao dr. Fernan-
do Arens Júnior, ft sombra do cujo pres-
tiglo o amparo aquella população se tom
lovantado, fosse dada ao districto a deno-
minação de "Dr. Arens Júnior".

 Nesta cidade estevo, em compa-
nhia do dr. Leffivre Filho, o dr. Arens
Junlor, que, entre outros assumptos, tra-
tou Junto ao poder político local, da
creação do distrlcto do paz do Arthur No-
guelra.

 Estft designado o dia l.o de se-
tembro próximo para so realizar a terceira
sessão do jury no corrente anno.

Serão Julgados os rfios presos Bernar-
do Pinto, José Francisco de Godoy, Pedro
1'achione, Manuel Alves de Oliveira e Se-
bastião Conceição.

 Estovo nesta cidade, em inspecção
ft agencia local, o sr. Ovidlo Barbosa, ln-
spector geral da sociedade mutua "Globo",
do Rio de Janeiro.

 Estft publicado o programma das
festas da inauguração dos bcllos templos
matriz o egreja do Carmo.

Virão a esta cidade os exmos. bispos
d. Nery e d. Mamede, de Campinas, e
outros sacerdotes.

 Estão sendo construídas as barra-
cas para a grande kermesse em beneficio
das obraa da egreja matriz.

Jaboticabal
(Retardado)

COMPANHIA MARESCA-WEISS
JABOTICABAL, 21 — Kstrcarft no dia

ÜO do corrente, nesta cidade, a companhia
de operetas Maresoa-Welss, que dará oqul
uma sério do seis espectaculos.

Jft estão passadas todas» as asslgnatu-
ras.

Serão levadas á scena as peças "Casta
Suzanna", "Cavallioro de Ia luna", "La
signorina dol clnematografo", Sonho do
valsa" e "Reginetla de Ia rosa".

Pederneiras
(Rotardado)

VARIAS NOTICIAS
PEDERNEIRAS, 20 — Em visita A sua

propriedade agrícola, situada ha poucos
kilometros desta localidade, estovo do pas-
sagem por aqui o sr. dr. Hoitor Pentea-
do, prefoito municipal de Campinas. r

Com o fim de fazer-Ihe unia visita, se«
guimos atfi a sua fazenda, ondo fomos
amaveliiicnte recebidos.

Em ligeira palestra, s. s. externou-nos a
sua optlma impressão sobre o progresso
desto logar, especialmente quanto ft poli-
tica e ao sou estado financeiro.

Entliusiasmado com a fundação da San-
ta Casa local, tez ft mesma uni donativo
de 10()$000.

 Em dias da semana transada, os-
tiveram entro nôs os dlstinctos Jovens Ma-
rio Costa e João Lopes, residentes em
Barra Bonita.

 Acha-so nesta localidade, liospe-
dado em casa do seu genro sr, Edmundo
Monte Alegre, o sr. Luiz Vicente do Pai-
va, vereador ft Câmara Municipal do
Jahu'.

 Hontem, ft. noite, renllzou-so, em
casa do sr. Eleazar Rodrigues Braga, um
animado sarau dançante.

Pirapóra
(Rotardado)

SEMINÁRIO MENOR
PIRAPO'RA, 19 — Acha-se completa-

mente restabelecido o rvmo. conciso Vi-
cento van Tongel, vigário desta parochia,

Os festejos om honra tle S. Nor-
berto, padroeiro do Seminário Metropoll-,
lano do Plrapora, quo haviam sido trans»,
feridos, por gravo doença do seu conego,
reitor, serão celebrados nos dias 29. 30^
«j 31 do corrente moz, reallzando-ao'
por essa oecasião a sagração do novo ai-
lar do S. B. Jesus 110 santuário.

Serão presididos pelos srs. d. Duarte
Leopoldo e Silva, arcebispo metropolita-
no; d. Josfi Marcondes Homem de Mello,
àrcebispp-blspo de S. Carlos; monsenhor
dr. Benedlcto Alves de Sousa, vigário ge-
vai do arcebispado; farft o panegyrico *la
S. Norberto o revmo. padre Venerando
Nalini íi entrada da procissão.

Foi enorme a concorrência do ro-
metros fts festas do S. B. Jesus, notando-
sc sempre em todos os netos do santuário
o inalor respeito.

O revmo. padre Rossl, S. J., o prCga-
dor dos tres disis da festa, foi muito
apreciado.

Itu
(Retardado)

DE REGRESSO — ATRASO DE
TREM — CÂMARA MUNICI-
PAL — GRÊMIO DRAMATI-
CO — NA CIDADE — ACCI-
DENTE — 7 DE SETEMBRO

ÍTU', 21 — Já regressou para es-
sa capital o sr. dr. João Martins de
Mello, prestigioso chefe politico des-
ta localidade.

Devido ao descarrilamento
de uma gondola no kilometro'108,
do ramal ituano, chegou hontem a
esta cidade, ás 23 horas, o trem que
parte dessa capital ás 15 e 30, com
um atraso de quatro horas e meia.

 Sob a presidência do deputa-
do dr. João Martins de Mello, reali- ¦
zou-se uma sessão extraordinária da
Câmara Municipal no dia 17 do cor-
rente.-

Nessa sessão ficou resolvido que
a Câmara auxiliará com a impor-
tancia de 500$ os trabalhos de res-
tauração do assoalho da Santa Casa
de Misericórdia.

Sabemos que na próxima sessão
será apresentado, pelos vereadores,
srs. Joaquim Toledo Prado e Fran-
cisco Brenha Ribeiro, um parecer
relativo á taxa d«i água c exgottos.

 Será levado hoje á scena, no
velho theatro S. Domingos, pe'os
distinetos rapazes do Grêmio Dra-
matico Ituano, o drama em cinco
aetos — "Conde de S. Germano".

 Vindos da vizinha cidade de
Cabreuva, aqui estiveram alguns
dias os srs. capitão José Pereira da
Motta, acompanhado de sua exma.
familia, e o tenente Octavio de As-
sis Oliveira.

 Acompanhado de sua exma.
esposa, acha-se nesta cidade, em vi-
sita ao sr. professor Belmiro Mar-
tins, o apreciado literato sr. José
Sampaio.

 Hontem, quando o sr. Lauro
Engler de Vasconcellos se exercita-
va no jogo de foot-ball, no ground
do Athletico Foot-ball Club, luxou
accidentalmente a perna, tendo sido
promptamente soecorrido por seus
camaradas de sport.

Afim de. preparar-se para fa-
zer uma passeata 110 próximo dia 7
cíe setembro, o garboso batalhão in-
f.-inti! do grupo escolar "Cesarip
Motta" iniciará amanhã seus exerci-
cios militares.

I
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Rio (
' CONSELHEIRO

e me. 1'0

>

RODRIGUES ALVEf»
M RIO, 22 — o conselheira Rodrigues Al-'_( 

Jves, que acaba do chegar do Gtiarntlnguo-
j lá, visitou hoje a Cnmnrtt dos Deputados
j o o Senado.

AS ISENÇÕES DE DIREITO
I RIO, 22 — A ABSoojnefio Commoriilnl
j vai dirigir ao govorno unia representação.
r1 pedindo providencias contra o abuso das

Í 

isenções de direito, Varias flrm-ls julgam-
se lesadas com tal pratica.

CONGRESSO .MEDICO
RIO, 22 — Rouuo-Bo amanhã, no salão

I do honra do Hospício do Alienados, o
I primeiro Congresso Brasileiro de Psychla-

| tria, Neurologia e .Medicina Legal,
A Iniciativa dosso Congresso partiu do

j Bi", dr. Auatrogosllo,
/ BANQUETE AO Slt. ANTÔNIO CARLOS

RTO, 22 — A bancada mineira nu Ca-
mura dos Deputados nomeou uma com-

Í 
missão pára organizar o bunqueto que
será offcrecido ao sr. Antônio Carlos, no
dia do scu anniversario natalicio.

O sr. Bueno do Paiva fará ò* discurso
. officiai, offorecendo o banquete.
í O ESCÂNDALO DIPLOMÁTICO

— UM VESPERTINO CA-
RIOCA ESCLARECE O FA-

CTO
J RIO, 22 — Um vespertino diz que
I , 1 o escândalo denunciado pela "Prcn-

| sa" oceorreu cni Nápoles, onde um
i cônsul brasileiro, ali estabelecido,

I perdeu ao jogo quarenta contos de

(réis, 

e, não tendo dinheiro, appellon
para o consulado.

O Itamaraty, para evitar o escan-
(. dalo, pagou a divida e demittiu o

} cônsul faltoso, cujas iniciaes são' 
,11, B.

Este tinha como "valet de cham-
bre" um tal Cabral, que vivia no con-
sulado, e enamorou-se de unia jovcn
pertencente a uma distineta familia
de Gênova. Mais tarde, contractou
casamento com essa moça e veiu ao
Brasil, onde impoz ao sr. Lauro Mui-
ler a sua nomeação para o consula-
do daquella cidade, sob pena de de-
titinciar o escândalo.

Cabral obteve a nomeação deseja-
da e actuaimente está casado em Ge-
nova.
DECLARAÇÕES DO SR. PAULA

E SILVA
RIO, 22—0 sr. Paula e Silva,

inspector da Alfândega, entrevistado
por um vespertino, disse ser contra-
rio ao abuso das isenções de im-

| 1 posto.
O entrevistado accrescentou que

receia muito os effeitos do augmen-
V to da taxa ouro.dos direitos adua-

neiros.
UMA DOACÂO DO SENADOR

RUY BARBOSA
RIO, 22 — O senador Ruy Barbo-

sa fez doação á Assistência de San-
ta Thercza da importância de 5:000.?,
ouro, correspondente ao ordenado
que lhe foi marcado pclo sr. Wenccs-
lau Braz, pelos serviços prestados
como embaixador do Brasil em Bue-
nos Aires.

POLÍTICA DE ALAGOAS
RIO, 22 — Informa um vesperti-

ao que os srs, Araújo Góes e Costa
Rego procuraram o sr. Francisco
Salles, pedindo o seu apoio á politi-
ca de Alagoas.

O sr. Francisco Salles respondeu a
ambos: "Vamos vêr".

O SUBSTITUTO DO SR. FI-- GUEIREDO ROCHA
RIO, 22 — Um vespertino carioca

diz que o Partido Autonomista es-
colheu o sr. Oliveira Coelho para
substituir o sr. Figueiredo Rocha na
chapa dc candidatos á deputação fe-
deral.
A BANCADA BAHIANA E O IM-

POSTO SOBRE OS ALU-
GUEIS

RIO, 22—O deputado Arlindo
Leone declarou ser inexacta a noti-
cia da reunião da bancada bahiana.
para apoiar o imposto sobre os alu-

/ gueis.- Disse que apenas alguns deputa-
i dos conversaram e trocaram idéas
i com o sr. Seabra sobre esse assum-
/ pto.

CAMBIO
RIO, 22 (A) — A taxa cambial foi de

I 12 7|l(i, sendo as libras vendidas a . . .
20Í0OO.
LETRAS DO THESOURO

\ RIO, 22 (A) — As letras do Thesouro
) soffreram hoje na praça o desconto de

1 8 e 1(2 OjO.
ASSUCAR

RIO, 22 (A) — O mercado de assucar
j esteve frouxo, regulando os segulntea pro-

;. cos, por kllo, para os vendedores: crystal
brnnco de ?C70 a $020, c demorara de $180
a $540.

Entraram 8.107 saccas, sahiram 1.812
j e existem em stoclc 124.521.

ALGODÃO
RIO, 22 (A) — O mercado de algodão

funecionou com os seguintes preços, por
v 10 kilos: sertão de ü!l$000 a 31J000 e prl-
| meira Bortc do 28$000 a Ü0Ç000.

Não houve entradas; sahiram 1G7 far-
dos, e existem em stock 9.270.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA
RIO, 22 — A Associação doa Emprega-

dos do Commercio realizou hontem umu
Importante reunião, que terminou hoje,
A uma hora.

Discutiu-se largamente a situação fl-
nanceira do palz c us medidas lembradas
pela Commissão de Finanças da Câmara
dos Deputados.

A Associação resolveu nomear represen-
tantos seus para cntender-se com a Com-
missão do Finanças sobre o importante
nssumpto.

Na mesma reunião ficou assentada a
fundaçiio dc llnhaa de tiro para os seus
sócios, afim de preparai-os para a defesa
da pátria.

Discutiu-s-j ainda a necessidade da fun-
flação das câmaras de contabilidade.

CAFÉ'
RIO, 22 (A) — Entradas hoje, 10.878

saccas.
Entradas deade l.o do corrente, . . .

102.851 saccas.
Entradas desde í.o de julho, 314.78ti

saccae.
Embarcadas hoje, 7.030 aaccaa.
Embarcadas desde l.o de Julho, . . ,

115.B70 aaccaa.
Embarcadas desde l.o dc jullio, . . .

200.401 saccas.
Venda do dia, D.000 saccas.
Stock, 237.870 saccas.

O DRAMA DE JACARE'PAGUA*
RIO, 22 — O tenente Paulo do Valle

6-prcsentou-se no hospital central, com um
ferimento na mão.

Tanto clle como a sua mulher declaram
quo o facto foi casual. Oa criados; inter-
Togados pela autoridade policial, nada
souberam informar, pois a scena oceorreu
na alcova do casal, não podendo siquer af-
firmar a quem cabia a reaponsabllidade
dos tiros.

Parece, entretanto, ser verdade que otenente Paulo atirou contra a sua mulherferlndo-se na mão.
Oa médicos resolveram deixar a otfen-alda em repouso hoje, esperando até ama-nha para procederem ft neceasarla opera-

Cfio.
O tenente Paulo do Valle encontra-aoem estado sntisfactorio.

RIO, 22 (A) —• A sessão do .""...nailn fo!
presidida pelo s.r. Urbano dos Santos.

Durante o expediente, em primeiro lo-
gar, falou o ar. Miguel do Carvalho, quediscorreu sobro a personalidade política
do sr. Estanislau Zeballos, que lho me-
roçou conceitos os mnis desvancoedores.

O sr. João Luiz Alvos proseguiu no scu
discurso, lionlem iniciado, em defesa do
governo, atacado polo sr. Fernando Men-

S. oxc. lon uni (lco etn que um matutino
se refere ft defesa quo teu do presidente
da Republica, no. qual so diz que 6 ello
o menos capaz desse mister.

O orador faz quoslão de lor toda a no-
tida, para quo ella fique registada nos
11nna.es com., uma característica da psy-cbologla do certa Imprensa, nesto mo-
nento dn vida. do palz.

Desafia s. oxc. o orgam em questilo a
provar quaes foram as negociatas e vio-
lendas em que estovo envolvido.

O orador C> um homem honrado, c;ue
prestou sou concurso ao inolvidavel chefe
Pinheiro linchado, cuja memória ba de
sempre respeitar.

S. exc. demora-se, depois, em referen
clua elogloaas a Plnhclilro .Machado e em
considerações a respeito da imprensa, so
dopols cirando na matéria dá sua ora»
çilo.

Diz que o Ministério da Marinha me-
roccu censuras do sr. Mondes do Almel-
dn, ao passo que o almirante Alexandrino
do Alencar só merece applausos pelo
seu correcto proceder quanto X defesa dn
nossa noulralldado em relação ft confia»
gração européa.

Passa depois a ocoupar-se das aceusa-
ções do senador maranhense, referentes
X E. F. Central, mostrando quo nesse
(lopartamonto da administração publica
tom havido grandes economias.

O orador explica a emissão daa "Sabi-
nas", que constituiu uma transacção fe-
11% e perfeltnmento jurídica o moral.

Passa depois a defender o aoto do go
verno, de revisão do contracto para a
construcção do dique da Ilha (las Cobras.

Não procedem, eguahnente, afflrmã a.
oxc, na necusaçõea assacadas contra o
Lolyd Brasileiro, empresa quo não estfi
incorporada no governo, do modo a boi
uma repartição publica, gosnndo, porlan-
to, de certas liberdades, que não tOm os
departamentos burocráticos.

O senador maranhense atacou o go-
verno, por não ter cobrado o imposto de
10 o|o sobre os vencimentos doa magis-
irados.

Para destruir essa accusaçito, o orador
16 os commentarlos de Joao Bnrbalho fi
Constituição Federal, que affirma clara-
mente quo os juizes não podem ter seus
vencimentos diminuídos, nem mesmo a
tilulo de imposto.

Assim, o governo, agindo como agiu,
não íez mais do que respeitar a lcl ba-
sica da Republica.

Exgottada a hora do expediente, o ora-
dor, por se achar fatigado, requereu que
lhe fosse concedido continuar com a pa-
lavra amanhã, para terminar sua oração.

Passando-so a ordem do dia, foi cila
toda votada.

SENADOR AZEREDO
RIO, 22 (A) — Depois da sessão de

hoje, do Senado, os membros da maioria,
que ali so achavam, foram incorporadoB A
casa do ar. Antônio Azeredo, cumprlmen-
tal-o por motivo do aeu annlversario.

Em nome do Senado, esses senadores
entregaram ao sr. Azeredo uma rica jarra
dc prata clnzelada.

VENDA DE UMA USINA
RIO, 22 — Foi lavrada hojo, em Cam-

pos, a escriptura provisória da venda da
usina de Campahyba, pela Importância
de 2.200 contos de rõls, ficando os pro-
prietnrios com dirolto aos lucros da pro-
sente saíra.

O comprador foi o Br. Augusto Ramos,
que depositou a Importância do com con-
tos nas mãos do sr. Auguato de Mattos
Pimenta, para garantir a multa de tre-
zj>ntoa.

Campahyba é a 12.a usina vendida este
anno, elevando-se o total das operaçõea
realizadas a 20.000 contos.

PARA S. PAULO
RIO, 22 (A) — Pelo noeturno de hoje,

seguiram para esaa capital ob Bra. Ous-
tavo Rath, Alberto J. Baptlsta Oyer, Ru-
bens S. de Sousa e H. Rocha Rodrigues.

Pelo noeturno de hixo, soguiram oa srs.
dr. Arnaldo Guinle, dr. Horaclo Sabino
o filhos, conselheiro Antônio Prado e fa-
mllia, dr. Carlos Monteiro de Barros n
familia, dr. Geraldo Rocha, dr. Joaò de
Freitas Guimarães e deputados Pedro
Moacyr e Fausto Ferraz.

9 ¦/§, Ith ju
o que houve no expediente —

OS OnÇAMENTÓS
RIO, 22 (A) — A sessão da Câmara

foi presidida polo sr. Asiolpho Dutra e
sòoretarinda pelos srs. Costa Ribeiro e
Juvenal Lamartlne,

Approvada a netn o ||,io o expediente,
o Br. Arthur Bernardes mandou X mosa
uma represou ln ção dn Cooperativa Pas»
loril Oeslo de Minas a favor, do projocto
do sr. Fausto Ferraz, relativo ft Inilus-
trla pecuária.

Durante o expediente, entro outros pa-
pois, foram lidos: uma mensagem do
governo, acompanhando uma exposição
do motivos do ministro da Marinha, en-
viiindo dois projectos para a rcgulameh-
tação da fusão dos corpos do officlaes
da marinha e engenheiros machinistas o
rjava.es om um unico corpo de offieiaes
do Marinha, e o consequento estabeleci-
monto do Instrucção o utilização dos of-
ficiacs provenientes desta mesma fusão;
um officlo do general Caetano dc Albu-
querque, presidente do Matto Grosso, de-
durando que o sr. Octavio Mavignlor,
deputado federal por aquollo Estado, to-
mou posse e esteve no exercício do enr-
go do delegado fiscal do mosmo Estado,
no Amazonas, officio que vem acompn»
nhado de vários números do "Diário Of-
ficiai" om que se adiam publicados os
actos de convocação, posse e renuncia
daquello doputado para aquelle cargo,
110 intuito de provar quo olle perdeu o
mandato.

Todos esses papeis foram remettldos A
Comrnlssão de Justiça, para que cila
emilla parecer a respeito.

O sr. Costa Rego enviou ft mesa o so-
guinto requerimento de informações:"Requelro do Ministério do Exterior,
por intermédio da mesa, as seguintes In-
formações! a) qunes as lcgações e om-
baixadas que possuem funcclonarlos ad-
(lidos, o numero o os nomes destes; b)
qunl a necessidade dc serviço que dder-
minou a sua nomeação; e) quanto, no
corrente exercido, 11,es foi pago do aju-
da de custo e gratificações; d) quaes os
quo se conservam nos sous postos, os quodelles foram afastados e por que moti-

NO CATTETE
RIO, 22 (A) — O sr. presidente da Ro-

publica recebeu hoje no Cattete, em au-
llenclas previamente marcadas, oa srs.
irs. Homero Baptista o Jullano Moreira,
respectivamente, dlrectores do Banco do
Brasil e do Hospício Nacional de Alie-'lados.

OS VOLUNTÁRIOS DO EXERCITO
RIO, 22 (A) — Na Ca rogião militar

continuam as Inscrlpções dos voluntários
quo vão tomar parte nas manobras deste
anno.

Hoje Inscreveram-se mais G2 moços,
que pei. :em assim o total de 255 volun-
tarios.

O TENDEU "CEARA"'
UIO, 22 (A) — Já estft nomeado todoo possoal das machinas e de convez quovai formar a commissão Incumbida de irbuscar om Spezzia o tender "Cearft", aliconstruído para a nossa marinha do

guerra.
Falta unicamente aer nomeado o futu-ro commandanto daquello navio, que, se-

gundo consta, aerá o capitão dc fragata
Graça Aranha.
HOMENAGENS AO SR. ANTO-

NIO CARLOS
RIO, 22 (A) — No Palácio Mon-

toe, esteve hoje reunida a bancada
mineira, para tomar deliberações so-
bre as homenagens que devem ser
prestadas ao "lcader" da maioria,
sr. Antônio Carlos, por oceasião do
seu natalicio, que é festejado no pro-.ximo dia 5 dc setembro.

Picou resolvido a nomeação de
uma commissão, composta do seua-
dor Bueno de Paiva e dos deputados
Alaor Prata, Francisco Bressanc,
Carlos Peixoto, João Pcnido, Ghris-
nano Brasil, Lamounier Godoíredo,
Joaquim Salles e Antônio Martins,
para se incumbir de todas as provi-dencias necessárias aquelle fim.

Ao senador Bueno de Paiva foi
delegada a missão de saudar o sr.
Antônio Cartos, por oceasião do ban»
quete que lhe vai ser offcrecido.
CONSELHEIRO RODRIGUES

ALVES
RIO, 22 (A) — Esteve hoje no

Monroe, em visita á Gamara, o sr.
conselheiro Rodrigues Alves.

Rodeado por um grupo dc deputa-
dos, s. exc. demorou-se em animada
palestra sobre vários assumptos, fa-
zendo uma especial referencia á ope-
rosidade da Gamara, em face dos or-
ça mentos.

S. exc. também discorreu sobre a
missão da imprensa, citando vários
exemplos, para demonstrar que o jor-nalismo, quando usa de uma critica
elevada e sã, pôde prestar aos go-vernantes, como já tem prestado, os
mais relevantes serviços, esclareceu-
do-os com alvitres novos.

Sahindo da Câmara, s. exc, em
companhia do sr. Rodrigues Alves
Filho, dirigiu-se para o Senado, on-
de também foi recebido com grandes
demonstrações de carinho, ]

O sr. César Vergueiro pediu que íosst
nomeada umu commissão, para Introdu-v.lr no reduto o sr. Antônio Carlos do Sal-los Junlor, novo doputado por S. Paulo.

Deferido esse requerimento, o sr. Sal-les Junior entrou uo recinto o tomou pos-se da sua cadeira, com as formalidades
do estylo.

O sr. Luiz DomlngucB, a propósito dasemendas orçamentarias, defendeu o seu
urojecto de um empréstimo interno, bemcomo os interesses do seu Eslado, amea-
çados pola emenda da commissão dos or-
çamentos, a propósito do canal de Je-rljú.

Passando-so ft ordem do dia, o sr. An-tonio Carlos requoriu que, estando encer-rada a maior parto da discussão ao or-
çamento, fosse votados, em l.o logar, os01 çamentos da despesa, que estavam to-doi com a discussão definitivamente en-cerrada, ficando o da Receita para a vo-tação posterior.

Approvado esse requerimento, o presi-dente annunciou, em l.o logar, a votaçãodo orçamento do Interior.
Ab emendas a este como aos demaisorçamentos, foram todaa approvadas ourejeitadas, de accôrdo com os pareceresda Commissão de Finanças.
O ar. Maurício de Lacerda intorvdufreqüentemente na votação, para solicitarvotações nominaes, divisões de emendaso verificações das votações e para fazerdeclarações dc voto.
As emendas do orçamento do Interiorapprovadas, são aa seguintes: modifican-do as verbas da Brigada Policial; au-ementando a verba para o hospital S Se-bastião; augmentando a verba "Aposen-

lados", do Corpo do Bomboiroa; reduzin-do a dois oa departamentos do Acre, res-tabelecendo a proposta do governo sobroa administração do Acre; eliminandouma verba do 4:310|0O0 da Secretaria daCâmara; reduzindo, na verba "Subven-
c,oes", 15 contos, no auxilio do InstitutoÁlvaro Alvim; augmentando a verba "Po-
Ucla do Dlstricto Federal"; modificandoa verba "Asaiatencia aos alienados

Votado depola o "Orçamento do Exle-rlor , foram approvadas as wgulntesemendas: que discrimina e estipula o ven-cimento dos serventes da Secretaria deEstado; reduzindo de 4 0 contoa para 30contoa ouro, e de 00 contos para 40 con-tos papel a verba para "Congressos econferências"; augmentando de 235 con-tos ouro, para 250 ouro, a verba "Extra-
ordinárias do Exterior"; restabelecendo averba destinada ao acerescimo do venci-mentos de secretários, a que olles temdireito por antigüidade.

Revigorando os ntrs. 10, 18 19 "-l 22 e24 da lei 3.0S9, de S de janeiro do 
"corren-

te anno.
No orçamento da Marinha foram ap-provadas as seguintes emendas-
Consignando verba para o aluguel dacasa do porteiro do gabinete do minislro,transferindo verbas, disorimlnando-as,

methodizando-as; supprimindo, ft propor-

xllio fts colônias Indígenas do Matto Cros-
sn, mantldna pólos salcslnnos; consignou-
do verba pnra módicos do Apprcndlssádo
Agrícola da Bahia.

Verificada a Talta dc numero, foi dadn
a palavra no sr. Carlos Peixoto, para
prosogulr nas considerações quo encetou
hontom, como rolator do orçamento da
Receita,

Durante umn hora o nieln, b. exc. re-
capitulou o que havia dito hontom, pre-cisando os prlnrlpaes ponlos da sua argu-
mcntnção.

Disso que, antes do reatar o flo daa
suas considerações, tinha o devor de roctl-
ficar o modo por quo alguns jornaes da
manha haviam resumido o aeu discurso,
sobretudo no ponto 0111 quo foi npartoado
polo sr. Flavio da Silveira.

Hontem, s. exc. af firmara quo precisa-mos bnraear-nos 1103 segulntea princípios:
necessidade indeclinável de regularizarmos
a nossa situação com o extrangelro e au-¦(montarmos a nossa receita ouro.

Defendeu b. oxc., em face desta uiti-
inn parte, as tributações que propoz, e
aualysou, mala uma vez, o voto vencido
do Br. Cincinato llrnga,

Voltnndo-se para aquelle deputado, o
orador declarou que analysftra hontem sen
voto vencido, sem a mínima intenção do
forll-p, como falsamente muitos insinuam,
o quo, pessoalmente, estft ligado ao lllua-
tro deputado por laços do tal natureza,
que consideraria ate mollvo de grando.¦atisfacção poder concordar sempre coms. exc.

O sr. Cincinato Braga respondeu, di-zendo que o orador não Unha necessidade
de lho dar aquella explicação, tão convl-
cto estava daB razões quo levaram o sr.
Carlos Peixoto a discordar do bou votovencido.

O orador, proseguindo, apontou va-rios defeitos nos alvitres suggorldos peloseu collega paulista.
Quando offlrmou a Impossibilidade daexecução daquellos alvitres, em aparte, osr. Cincinato Braga lembrou haver apre-uenlado suaa razões no sou voto" por lheser impossível a apresentação do unien-das ou projectos contrários aos princi-pios adoptados pela Commissão do Fl-nanças, o que implicaria na remodelação

do systema administrativo.
O orador lenta continuar, quando daparteado pelo sr. Bento dc .Miranda, queaffirma ser possível o -augmento du rc-coita ouro pola tributação papel, graçasao mechlnlsmo do Banco do Brás'!.
Proseguindo, o sr. Carlos Polxoto re-nova ns considerações qne fez em tornodos orçamentos militares o as referencias

ao confronto dns tarifas da E. F. Centrale da Companhia Paulista.
O orador cita, om seguida, o protecío-nismo exaggerado que beneficia o com-mercio, recordando vários exemplos, dl-rcclamonte observados, da ganacia do in-termediarios, para concluir dizendo quoo commerclo augmen ta, em média, UO o|ono preço com que compra as mercado-nas do produetor.
Dessa maneira, os metros do fazendasvendidos pelas fabricas desta capital sãocomprados no varejo por 1J400.
Outro tanto acontece com o.s produetosagrícolas.
O sr. Maurício do Lacerda pede licença

para levar ao conhecimento do orador oda Câmara que as mangas do sou muni-dpio, vendidas u íojoou, 2o?ouo e 3ü$uoo cento, são revendidas aqui na capital al?00ü e a 2J0OO cada uniu, pelas casasdo fruetas que declaram depois, cynica-incnlc, que todaa apodrecem.
O orador continua, dizendo que, cm' ge-ral, se clama, afíirmando que os impôs-tos são actuaimente contraproducentes,

porquo aggravaiu a crise econômica e em-baraçam a producção nacional.
S. oxc. analysa esla asseveração e do-monslra a rua falta de fundamento.
Mossa crise econômica já. foi mais gra-ve do que hoje 6, pois ja vemos a impor-tação e a exportação auginontadas o opróprio trabalho nacional Interno vaiori-nado.
Lembra que a guerra européa nos fa-voreceu sob esso ponto de vista, cllnndonúmeros da estatística commercial, paratnoBtrar que a nossa exportação, ao mes-mo lompo que se valorizou, augmoutou

extraordinariamente.
Velo prejudicar-nos, sobremodo, nesse

periodo, a nossa politica monetária, pelaInfluxão do nosso meio circulante.
Na verdade, a crise econômica era cn-tre n6a multo mais larga, intensa e pro-tunda, em 1913.
De 191S a 1914 chegou olla ao paroxls-mo.
Em 1913, a relação entro nossa impor-taçao e nossa exportação era dc 103 para

protesto, nüo possamos attender agora a
um augmento (le 6 o|o, de quo a nação
caroço, pois a tnnlo so eleva a relação
das novas tributações.

Depola do exhiblr vários dadoa e qua-dros o d» commental-os, o orador afíir-
ma qne a Importação estft retomando o
sou curso normal.

o Br. Clnclnato Braga, protesta, de-clnrando que ella cahlu de (17 a 32 mi-Ihõoa.
O orador explica, dizendo quo Isso sodeu por um hiato, mas quo olla volta aoestado normal.
O hiato decorrente da guerra européa,a quebra da taxa cambial da 10 para 12d„ o súbito encurecimento dos produetose dos transportes foram as causas da

queda do valor da importação, quo jlagora entra novamente a crescer e a ovo-lulr com toda normalidade.
O orador demonstra quão falsa é aopinião do sr. Cincinato Braga no pontoom que s. exc. nífirniu, no seu voto von-cldo, quu o povo brasileiro paga 43 0|0do imposto ,. que não faz uma rovoiução,

por ser um povo de cordeiro.
ti. exc. refuta easa opinião, lembrando

que, do accôrdo com a licção dos dotitri-nnnos oseripfbres da Europa, aquella
porcentagem não deve ser calculada so-bre a base da massa das mercadorias esim sobre todos os rendimentos da na-¦;ue.

Folto a calculo por ta! systema, o po»vo brasil,.,ro paga apenas 10,2 010 do lm-postos.
•Si quizer deixar

deixar do sd-o,

""'  '-ffl-MK'^^

11II o o
o scu nomo na

uma as-

Je que não

trocam-sò

100.
Fo! neste momento, quando haviamosdurante os 5 annos anteriores, tomado

para o governo federal milhões estéril-nos, que estalou a guerra ballianica, de-terminando o paroxismo da crise íinan-ccira universal.
Para que so avalie a extensão daquellealgarismo, é necessário asslgnalar quer.o: 20 annos anteriores, até 1908, nossoscompromissos externos iam todos apenasa 00 milhões.
Pois, em 5 annos, o governo federallez Importação de di-ihdro no valor de

do sor cordeiro, pôde
. porem convencido do quefarft uma revolução, não pagando 4.1 010de impostos, mas apenas 1.0,2 0|0 que, ad-(licionadus fts nova:! tiixaçõe;», dft 17 oioo sr. Cincinato Braga protesta contrao modo da argiimentaj' do orador, nãopodendo soffror que s. exc. se valesse deum argumento demonstrativo do deter-minado principio para applical-o emoutro.

O orador retorquo, dizendo quo oslftapenas a corrigir uma argumentação.
O sr. Cincinato Braga responde quenuo o autoriza a tanto, uma vezorador estft envolvendo

argumentação.
O sr. Carlos Peixoto ; rosegue, citandoo exemplo da Italia, nação que foi victl-ma dns mais tristes prophocias cconomi-cas, por supportar mais do 20 ojo do im-postps, o que agora, eom a admiraçãogera), apresenta 11.11 srurto econômico, quoa colloca entre os primeiros paizes, dando-lhe destaque 110 concerto europeu.
O sr. Cincina.o Braga diz: — "Então

augmento,nos os Impostos quatro vezesmais."
O orador protesta, dizendo quo o depu-tado paulisla não quer, nada mais nadamenos, do que lhe attrlbulr

neira.
O sr. Cincinato Braga respondteve tal in!erição.
A discussão se acalora

apartes violentos.
O presidente faz soar os tympanos elembra ao orador que o tempo está cxl-oI-tado. '
O sr. Carlos Peixoto pede prorogação,por mela hora, quo lho d coucodida.
O orador passou então a pèrorar, ro-.sumindo a sua convicção ,1o quo não cata-inos perdidos, mas quo necessitamos damaior energia o do maior patriotismo, panque possamos continuar a gosar de uninome honrado entre 03 povos cultosAo terminar, s. exc. foi saudado por1111,a prolongada salva do palmas e multofelicitado por seua collegas, quo o ouvi-ram attentamento itê ao fim. Inscreveram-se para falar amanhasobre os orçamentos os

Braga o Barbosa Mma.
PROPOSTA DE COMPRA DE C*iFE

ASSDCAR
RIO, 22 (A) _ o Ministério da Agrl-cultura forneceu aos jornaea a seguintenota:
"Por intermédio do Escriptorio de In-formações do Brasil em Paris, a Casa No-brlgie, 8 rua Nicolas, llar.wlnu, pedeof-ferias detalhadas para o fornecimento de500 mil kllos do cafe (Rio, Minas o San-tos) e um milhão do kilos de assucar.Aquelle Escriptorio so promptlflea aservir do intermediário dos proponentescaso elles não prefiram dirigir-se directa-monte ft referida casa".

srs. Clnclnato

E

seguinte o nio-

nacional "Ja-

(..10 que se forem vagando, os cargos de 4* nilhSea e os empréstimos estaduaesanxillares dc auditor de Marinha; redu-iludo, *io corpo da Armada, a 44 o nu-mero dos guardas-marinha e a 30 o deaspirantes; consignando para aponas 16priinolros-lcnentos médicos do Corpo dcSaúde Naval; elevando a 135 o numerodos segundos-tenente do Corpo de Enge-nhelros Machinistas; determinando queas vagas que se forem dando no quadrodas serralheiros o caldoireiros não sepreencherão; supprimindo a consh-naçtto
nara gratificações; proscrevendo que asvogas do cabos o sargentos machinistas oufogulstas deverão sor occnpadas peloscabos e sargentos excedentes, atô quedcsappareça o excesso verificado e que ogoverno transfira para o corpo de mari-nhelros os fogulstas contraotados que oquizerem; distribuindo varias verbas oomreducções, sob rubricas novas; mnndan-do: a)» que o governo dê baixa aos na-vios que jft tiverem perdido o seu valormilitar; b) que se possa utilizar dos trans-
portes de guerra para fins commerciaos,
do accOrdo com as providencias ahi ea-tabdecldas; c) pondo em reserva as uni-dades da esquadra, que não possam ser
custeadas em serviço aclivo e que façamao menos uma vez por anno, exercício;«) mantendo verbas para as munições na-vãos, munições de guerra, material (leconstrucção naval o. reforçando a verba"Combustível".

No orçamento da Guerra foram appro-vadas ns seguintes emendas:
Augmentando para 150 contos a con-signnçao para a Escola de Aviação; con»cedendo verba para o porteiro do gábinc-te do ministro; dKribnindo verbas pelasdelegacias fiscaos dos Estados, para for-rngens è ferragens; autorizando o con»trado do operários especialistas para asfabricas de material; autorkando a venda,do publicação do estado-maior, que nãoconstituam segredo; autoriznndo a manu-to.nção de dois addldos militares na Eu.ropn. e um na Argentina; mandando queo 5.0 batalhão de engenharia continue nuulUriiaçSò dns linhns tolegraplilcas e es-t.rateglcas do Matto-Grosso; 

'autorizando
o governo a vonder o materln! bellieo in-servlyelj determinando que a etapa, em
qualquer suarnição, nunca poder.',, èxce-dor dn duplo da etapa mídia; pcrmlfthidoa venda do produetos das fabricas do PI-
quete c do Serra da Estrclla; dispondosobre o custo, sobre na gratificações ml-lilare.-, sobre o numero de almunos doscoUegios militares, sobro medicamentos,
.sobro reforma dos arsend.es o sobro pa-gamento aos auditores de guerra, cuioscargos não serão preenchidos, fi. medida
que forem vagando.

O orço monto da Agricultura so foi vo-tado nlC- .1 emenda n. 19, cuja approva-
çao não se foz por falta do numero.

As emendas dosto orçamento approva-
daa são as seguintes:

Reduzindo a 5 „ namoro So jardtnelrosdo Museu Nacional; reduzindo a sub-
consignação 

"Material para o Horto Bo-tanlco" de lü para fi conlos; em-pregando a verba de 3 contos na nn-mearão de um professor primário pnraa Escola de Lactielnios do Barbacena-autorizando o governo a entrar om ac-oõrdo com o Estado do Maranhão, paraa construcção do canal de Jerijô; consl-irnando a verba de I3:57lí000 oara au-

mumeipacs e particulares escendéram nomesmo periodo, a dezenas Ue mlliiões cs-terllnoa,
Sõ de capitães franeezes, segundo dadosconhecidos, entraram no Brasil 02 mi-Ihoes!
E' verdade que contogulmos, com Isso,um appardliameuto Industrial adeantadis-Blmo, mas por demais adeantado em rela-

Cão ft producção.
Foi nessa situação de paroxismo da cri-se econômica nacional o da crise fiuancei-ra universal, que o thesouro chegou A ai-tuação de não poder solvor os menorescompromissos.
Appdlou-se para um empréstimo exter-00, e a guerra não permittlu sua realiza-

ção.
A nüo realização desse empréstimo, ainão fosse a guerra, seria uin desastre ir-remediavel para a nossa eplderme moralo nossos brios do nação Independente ealtiva, pois teríamos de accoitar as Impo-íiçoes que nos fazia o celebrado consor-cium doj banqueiros europeua.
A guerra fol-nos ainda favorável, quan-do fez augnientar a nossa imporlação e dl-miiiuir a exportação.
Nesse sentido, s. exc. exhibe númerose algarismos.
No emtanto, ella sabia do crescimentoda importação, paralloío e harmônico aoda exportação, conformo estudos de um

professor da Universidade de Romaabrangendo qua.si todos os paizes ouro-
peus e os Estados Unidos, num período decerca do 30 annoa.

Nao atteutaram para isso, nem comouma advertência, os nosos melhores ho-meus públicos.
O sr. Barbosa Lima, por exemplo,' paraos effeitos perniciosos do inflaxionisino e

para os effoltos prejuiüeiaes dos própriosexcessos de doposilos monetários, assi-
giiuta que o excesso da exportação sobre
a importação denota atraso econômico.

Esso excesso d a primeira phnso davida econômica; a Begunila é o equlli-
brio o a terceira 6 o excesso da impor-
taeão sobre a exportação.

Refere-se em seguida s. exc. ao pro-tecciouismo, quo tanto ae condemna, mas
que e reclamado pura a defesa economl-
ca du paiz.

Passando a estudar a .situação em quenos encontraremos após a guerra, o ora-dor assevera quo a olla não se seguira
um periodo do direito e de civilização,
mas appareocrão. as exigências utilila-
rias.

Em apartes, o sr. Cindnato Braga con-
corda com u orador, affirmando quo isso
so dará, pelo menos, por oceasião de se-
rem liquidadas aa contas doa bellíge-
gerantea.

Analisando a situação da nossa praçadurante o periodo que vem de 1913 atê
agora, 3. exc. reíere-se elogiosamente ft
nossa resistência, louvando os portugue-zes e brasileiros pela sua louvável situa-
Ção e sua condueta duranto todo esse
tompo, sendo muitíssimo llsonjeiro Parsnós o parallelo que so possa faaer entre
esta c qualquer outra praça commercial
do mundo, o mostrando como, durante
esse periodo, os preços dos produetos dcimportação augmentnram 100 o|o.

O orador não podo comprehender como,tmtAn uAu iuin*inr.!-l.(To «lí... iint.Jn.P.ntp sem

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 22 IA) — Foi o

vimento deste porto:
Vapores entrados:
De Cadiz e escalas, 1

cuhy";
de Laguna e escalas, o nacionalneta";
de Paranaguá e escalas, o nacional "Ra-

tiba";
doa portos do norte, o nacionalba";
do Gothémburgo"Margarina";
do Bahia Blanca, o Inglez "Cotovla"-
de Buenos Aires o esoalas, o francezGaronna".

"Pia--

"Jtau-

escalas, o sueco

MOVIMRNTO D!I'f.OMATICo
BUENOS AIRES, 22 (A) — o .!r» v,e orlno de /.„ Piuzn, pr, Hdente da Repu-o»on, por ,-eto do liontem, autorizou tipernitlta dos respectivos eargoa entro osws. Baldoniero Fonsecit, ministro argen-ino n„. Havana o no México, e ManuolMulbran, que oecupa ogual cargo j„lU„aos governos da Venezuela o Colonibii..

O EDIFÍCIO VARA o PARr.AME.VTO
BRASILEIRO

BUENOS AIRES, 22 (A) _ Hatisfa-zendo a um pedido telfrgraphlco, que foidirigido pelo primeiro secretario da Ca-mara das Deputados do Braall, a mesa uaCâmara doa Deputados remoltcu Imme-dlntamento aa plantas do palácio do Cou-
grosso Argentino.

Preaumo-se que estas plantas servirão
para o estudo do um projecto destina.lo
ao Parlamento Brasileiro.

O (.'ASO y.KU.M.i.O.S- 1OLSA DANTAS
BUENOS AIRES, 3 (A) - Retarda-do — Em seu numero dc hoje "El Dia-rio", sob o titulo "Liquidarão", publldao seguinte artigo:"Terminaram eomo logicamente devia nterminar as turvas hitrlguinhas movida...

por um orgam da imprensa daqui contrao ministro das Relações Exteriores doBrasil, dr. Eotnia Dantas,
O ex-cbaucdler que in,-0111011 o fes clr-eular o telegramma 11. 3, resumindo nes-sa obra todo o seu mexerico habitualacreditou sor opportuno o momento offe-recldo por certa amável cortezia tida coma sua pocioa peio sr. Ruy Barbosa, paradesafogar velhos reseiitlnientos o reinei»dlr em suas 'conhecidas 

falsificações dcenredo.
E' assim quo enviou daqui para o lü'.uma mesquinha intriga, forjada quemsubo onde, contendo b is allusões a umrepresentante diplomático do Brasil, quohoje dlrigo interlnamento nesse paiz, poium neto transcendental de confiança do

seu govorno, :,, pasta das Relações Exte-rlores, na ausência do titular offectlvo,com ordem de ser para aqui recambiada
tclogrnphlcamente:

Os defeitos dossa machlnação estão ahi
patentes e, como era de esperar, ainda
uma vez o tiro sahlu pela culatra,

Quando ello se dispunha a recolher or-
resultados da sua perfídia, ohoga-nOh
aqui a noticia do que todas as forças sãs,
conscientes e respeitadas do palz vizinho
so congregam, a presidência do Senado
e da Câmara dos Deputados o a verdadei-
ra imprensa para defender o ministro ln-
torino da caluniniosa pecha o para evi».lenciar toda a sua absoluta correcção.

No Brasil, necessariamente esto assum-
pto tevo a importância merecida, m,i„ vez
quo nello eslava envolvida a reputação
do sr. Sousa Dantas; mas aqui não podll,ler ello a mesma repercussão, por isso
que todos rios conhecemos o cavalheiro,
o diplomata, o amigo som Jaca da Ar-
gnntina. o detíe o primeiro momentj re-
duzimoH logo essa aggressão A sua legi-
Unia proporção; piizêmos inteiramente amostra o manlpulndor da grosseira Intri-
ga com a figura inconfundível de scu
autor X frente.

Hoje, terminadas as cousas, mais uma
vez apresentado ao Brasil o autor, espe-ramos que serft esta a ultima, vez em quenos «rejamos obrigados a apontal-0 eomo
reincidente no velho propósito.

K traçamos essas poucas linhas como
opitupliio da questão.

As relações ontre o Brasil e n Argentina,
longe de se abalarem, demonstraram sua
solidez o õífereceram nova opportunldade
para a prova de que não as podem abalar
intrigas e mexericos, atteniiendo a sua
causa( que são pequeninos interesses dt
feira.

Os dois povos se apreciam e so respeitam
Jft solldamente, llquldando-se desta vez
os atiritos ou difflculdades de Índole su-
balterna que, porventura, tornam mais
sólidos os laços de nossa união, ainda
quo passageiramente turvem a atmosphc-
ra fraternal que cerca o Brasil e a Ar-
gentlna.

Estas simples observações queremos fa-
zer, ao mesmo tempo quo salientamos a
habilidade e a franqueza dignas o altivas
com que, corajosa o sobraneeirameuto, o
sr. Sousa Dantas esmagou a intriga ano-
nyina, trescalando ao conhecido boudolr,
masculino que mãos bem conhecidas ino-
vlmentaram contra a inatacável pèrsònà-lidado do eminente ministro interino das
Relações Exteriores do Brasil."

MI1ÍUD S
FAÇANHA DE UM SUBMARINO

INGtiEZ
LONDRES, 22 — o Almlrantado eom-mímica ft imprensa que o tenente Róbertsliirrier, commandanto do submarinoei-.l , voltando hontem do mnr do Nor-

in ., ,'i ?u 1":lve-' conseguido, na manhã
;„','• lS •l0 c01"1"-'"". torpedear um.«ado aliailomfto, da classo do "Nas-

do
ooun
sau"

....'nwin''?'' 
'",'"•"" um ««sundo lorpedo,' n«lo o navio, avaria,!,, regressava aolio to, escoltado por cincodeiros,

O tenente Turner
seu objectlvo.

contra-lorpc-

pensa ter attingido o

COMO AGEM os INGLEJ.ES

Btuentln, conquistámos 400 metros dotrincheiras.
Ao sul de Guillemont, atacamos a ll-nha inimiga, tomamos algumas nietrnlha-

deras.
Durante as operações de hontem ao•ml de Thlepval o da herdade do Mou-(ir.et, fizemos J1; | prisioneiros.
Em frente de Aix-Noulette, uo su! docana! do Ypres e em Comines, assignala-¦ifl grando actividado da artilharia,

1: DEAS NOTICIAS DE SALONICA
ATRENAS

NOVA VOI1K, 22 — Noticias dc Saio-nica e de Athonna dizem que a offensl-
va dos aluados so desenvolve com gran-de Intensidade. Os búlgaros, mostrando
arando activlãado.sobretudò a leste, appro-
-•ii.iiam-.se do Kavalla o, atravessando o
.Mesta, marcham om direcção a Serea. No
sector central, apanhando o valle Var-
tlar, os anglo-francezos também desèn-
volvem, grando actividade. A oeslo, entre
o Corna o o Mongiohica, 03 servios, de-
pois do oecupar. ,11 a primeira linha do
trincheiras búlgaras, na colllna do Kiku-
ruz, tomaram as fortalezas do Color o
líainiakealan, que citavam oecupadas pe-los búlgaros.

Oa sorvios batem-se como leões, entre
exclamações do ódio contra os búlgaros.
Na regitio do Monglonlca os servios inl'!!-
giram 1.200 baixas aos búlgaros e fize-
ram 45 prisioneiros.

A OFFENSIVA DE SALONICA
PARIS, 22 — Os Jornaes parisienses

saúdam o Inicio da offensiva geral da
entònte na fronto de Salonica o a no /a
phaso da histórica campanha balkanlca,
que o general Sarrall ordenou depola do
vários mezes do preparação.

A cooperação intima das nações allia-
das todas representadas nos Balltans af-
firma uma vez mais a indissolúvel união
que as liga contra o Inimigo commum.

Livro noa movimentos, reunido deante
de uma fôrma de base, dlrpondo de lm-
portnntes rfdos ferroviárias e possuindo
uma linha do conimunlcaçõos marítimas
não cortadas, as primeiras acções do
exercito de Salonica constituem felizes
presagios.

O desenvolvimento das operações d es-
perado com grando confiança.

O general Sarrall possue forças auffl-
cientemente o poderosas para infligir 6
Bulgarlo o castigo merecido.

DUELLOS DE ARTILHARIA
PAUIS, 22 — Em ambas as margens

do Sommo e no sector do Fleury, ássígria-
laram-se duellos de artilharia.

Ao norte de Maurepaü, fizemos cm
acções de surpresa vários prisioneiros.
Repellimos um ataqua com bomba.s a
uma das nossas obras no bosque de Vaux»
Chapitre. *

UM DESMENTIDO INGLEZ
LONDRES, 22 — Um novo coinmunl-

cado allemão refere que, no encontro na-
vai de 19 do corrente, foi avariado um
couraçado inglez e mettido a pique outro
coururado.

Essa affirinnção não tem fundamento
algum.

UM CAFTEN PERIGOSO
BUENOS AIRES, '12 (A) — A policia

desta capital tem realizado varias diügen-
daa para a captura do cafton Samuel Ra-
mell.on.

Esse indivíduo, que d uni dos maia pe-
rigosos proxonetas que aqui tem apparo-
cido, feriu a própria mulher, a quom ha
tempos prostituíra, por lhe ter ella agora
negado a quantia de 5.000 pesos.

EXTERIOR
Portugal

INCÊNDIO NUM COMBOIO
LISBOA, 22 — No ramal ferro-vlario

do Santa Comba Dão a Vlzeu, declarou-seum Incêndio num comboio, ficando des-
truidos d.ús vagões.

Hespaniia
VIAGEM DOS MINISTROS

MADRID, 22 — Os ministros de Estado
partirão esta noite para San Sobastlan,
onde se reunira o Conselho, a que presi-dirft o rei d. Affonso XIII.

-<s>-

â situação em
Matto fSrosso

JULGAMENTO DE H.VBEAS-COJiPUS
— O «ASO DO JUIZ DE DIREITO
DE ARAGUAIA

Canadá
A VIAGEM DO DR. LAURO MULLEK

OTTAWA, 22 — 0 dr. Lauro Muller,
ministro daa Relações Exteriores do Bra-
sll e que se acha em excursão no Canada,
conferonelou hontem com o duque dc
Connaught, governador geral do Domínio;
eom o sr. Borden, primdro ministro, e ou-
tros membros do governo. A' noite asais-
Uu ao Jantar officiai que lhe foi offerc-
cido pelo governo canadense.

Hoje o ilr. Lauro Muller partiu paraMontreal, onde vai encontrar-se com re-
presentantes do alto commercio dali.

Regressara, depois para Nova Vork.

Uruguay
O VOTO SECRETO

MON'J'EVIDE'0, 22 (A) — Em sessão
secreta estevo hontem reunida a maioria
dos parlamentares filiados ao Partido Co
lorado.

Nessa reunião, ao que ae affirma, ficou
definitivamente resolvido a opposição ao
projecto que adopta o voto secreto.

Argentina
A ARTISTA JOANNA DE FREZIA
BUENOS AIRES, 22 (A) — Chegou a

esta capital a artista do theatro de vau-
deville, de Paria, Joanna De Frezla.

A artista franceza faz uma excursão a
America, angariando donativos para oa
soldados franeezes reformados.

OS FOOT-BALLERS ARGENTI-
NOS IRÃO AO RIO

BUENOS AIRES, 22 (A) - O
Club Gymnastica y Esgrima decidiu
acecitar o convite que lhe íez o Bo-
tafogo Foot-ball Club, do Rio de Ja»
heiro, dc enviar á capital brasileira
o seu primeiro team, «me jogará ali
diversos matches.

Os jogadores argentinos devem
partir na segunda quinzena do proxi-mo mez flt* setembro.

CUYABA', 22—0 general Caetano
de Albuquerque enviou r.o Tribunal de
Relações as informações solicitadas por
aquelle tribunal, sobre o "habeas-eorpus"
pedido por 17 advogados a favor do ma-
glstrado Deocleclano do Menezes, juiz de
direito de Arnguaya. .

O "habea-s-coi pus'' entrou hoje em dc-
liberação, tendo o Tribunal resolvido,
unanimemente e de accOrdo com o pare-
cer do governador geral, reiterar ao pre-
sidente do Estado o pedido de garantias
ao dr. Deocleclano de Menezes, afim dc
que possa transportar-se paia esta ca-
pilai.

Foram desprezadas as* informações
prestadas pelo governo, as quaes se li»
mitaram a dizer qua o dr. Deoclociaiio es-
tava com inteira liberdade em sua co-
marca, sendo acompanhadas do lelegrain-
mas nesüc sentido, asslgnados pelos pro-
prios coactores daquelle magistrado.

As Informações nada diziam sobre as
medidas tomadas pelo governo para a
vinda do dr. Deocleciano.

O.s impetranie»; de "habeas-eorpus" re-
queroram quo foi-se juntado aos autos o
telegramma do dr. Arthur Napoleão, cho-
fo do districto telegraphico de Goyaz,
narrando os tristes acontecimentos des-
enrolados em Araguaya.

Diz esso telegramma que o dr. Deocle-
dano, acompanhado do coronel Honorio
Alvares, .supplonte do juiz seccional c de
uin sargento de policia, Dyonisio de tal,
havia fugido de Araguuyà, atravessando
o rio.

Achavam-se os fugitivos escondidoa na
casa dc Fdisbino do tal, quando foram
ahl atacados por uma escolta mandada
pelo agrônomo Morbech, chefe do Parti»
do Matto-grossensc em Arnguaya.

Foram então mortos o coronel Honorio
e o sargento Dyonisio, escapando o dr.
Deocleclano por ter abraçado uma crian-
ça de dois annos.

Accrescenta o mesmo telegramma que
o dr. Deocleciano estft vigiado em Ara-
guaya, não podendo sahir daquella villa,
acontecendo a mesma cousa com o tele-
graphlsta dali.
A SITUAÇÃO NO ESTADO — AS FOR-

ÇAS DE PAISANOS ARMADOS EM
RIO ABAIXO

CUYABA', 2'2 — Procedente do vlsl-
nho munlelplo de Santo Antônio do Rio
Abaixo, aqui chegou o indivíduo Innocen-
cio Paraguayo, commandante de um pi-
quete de forças de paisanos armados pe-
lo governo, que estão acampados, na fa-
zenda do coronel Virgílio Nunes Ferraz,
chefe conservador daquelle município.

Innocencio trouxe comsigo nove car-
guelros com carne aecca que diz serem
de sua propriedade, e de outros comman-
danlos das forças armadas polo governo.
Fica assim justificada a reclamação do
coronel Virgílio Ferraz do estarem aquel-
las forças fazendo depredações e rouban-
do a sua fazenda.

E' esperado amanha nesta capital o
general Carlos de Ciam pos, que hoje pas»
sou uor Santo Antônio do Rio Abaixo,

OS NOVOS SOLDADOS INGLEZES —
DECLARAÇÕES DE LLOVD GEOR-
GE SOBRE V MARCHA DA <;iilr!H-
RA

LONDRES, 22 — Na sessão de hoje,
da Câmara dos Communs, Lloyd Georgo,
ministro da Guerra, respondendo a divnr-
sos oradores, disso que os recrutas quo'actuaimente chegam aos respectivos eor-
pos, istão num estado physico superior
ao dos liomo: < alistados desde o começo
da conflagração, lím conjuneto, sob o
pento de vista montai o physlologtco, es-
ses homens valem tanto ou mais do que
quaesquer outros combatentes alistados.
São homens de tempera perfeita.

O numero de homens chamados por lei
para o serviço militar obrigatório é subs-
taircial e de qualidade superior,

A elevação do limite da edade depen-
derft das exigências militares. Alcançar a
victoria é a única consideração que regu-
larft a condueta do governo.

O orador compara a situação actual
com aquella de alguns mezes atrfts. En-
tão a sorte de Verdun era Incerta. Os aus-
trincos estavam a ponto do invadir as
planícies da Balia u faziam importantea
capturas. Os russos pareciam estar íacil-
mente contidos por força-, inferiores. Os
allemãea em toda a nossa frente faziam
ataques incessantes, por vozea felizcB paraelles. As novas levas russas e em grandoestrala os nossos novos exércitos não ti-
nham ainda sido postos a prova e nln-
guom sabia o que fariam e como se com»-
portariam.

Tal era a situação ha dois mezes.
]•: qual 6 a situação de hoje?
A leste o a oeste, ao longo dc quasl

t.ida a linha dc batalha, ternos, quaai que
pda primeira vez, arrancado a iniciativa
ao inimigo, salvo na Mosopotamia, ondo
as condições climatericas impõem a in-
acçüo ao nosso exercito. Mas essa exce-
peão não é muito importante.

Olhando para leste e oesto temos ma-
girificna victoriaa alcançadas pelos rus-
sos, grandes vlctorias no Caucaso, nota-
veia victorias na Italia. A situação mu-
dou de todo em todo.

Tem-se criticado a nossa offensiva.
t-retendem alguns que a uniea juatlflca-
eão para ella seria o rompimento da il-
n lia inimiga.

Os allemães têm duas alternativas.
Tirar do. Verdun os seus canhões e as suas
tropas para nos barrar a passagem. Sl
assim procederem, diminuirão a pressão
contra Verdun e isso impedira que olles
vão soecorrer os austríacos contra o gran-
do avanço do exercito russo de Brusl-
ioff.

Lloyd Gcorge salienta a importância
do nosso avanço ao sul do Somme, aceres-
contando que os allemães se entregam a
exaggeraçOos phantaslstas a respeito 0q
cifra de nossas perdaa, que, embora de-
ploravein, são comparativamente peque-
nas.

Ao contrario, as perdas do Inimigo são
multo grandes.

Oa allemães contra-atacaram em terre-
no exposto ao fogo de nossa artilharia.
Fizemos recuar o inimigo num terreno do
qual cada metro é importante, porque,
representa posição dominante. Temos to-
mado ascendente aobre o inimigo. Repel-
llmol-o no Somme e oa franeezes fazem
o mesmo.

Em Verdun oa franeezes reconquista-
ram o terreno. Tomftmos a crista c po-
demos discernir o futuro da. campanha. .
Num longínquo futuro brumoso dlstin- .
gulmos o fim.

A França eslíi equipada, a Rússia equi-
pa-.se, o equipamento da, Italia prosegue,;
de maneira que causa surpresa aos seus
melhores amigos.

A Allemanha perdeu a occaalüo favoi
ravcl. Ella o sabe. Seria erro desconhe»»
cer a natureza de nossa tarefa. Essa ta-
refa exigirá a utilização de todoa os re-
cursos do Império e das colônias. Nlo de-
vemos esperar uma victoria multo facll,
mas encarar a situação A Iui dos facto»
actunes, tomando em consideração aa opiJ
nlõea pessoaes mais competentes,

Ouso, pois, declarar, sem hesitações, qua
tudo que a Gran-Bretanha e os alllados
tC»m a fazer ê marchar juntos, de manei»!-ra firme, « agir lealmente Juntos, comei
fizeram no passado, « a vlctorla coroara
os nossos estandartes com os seus lo»»
ros "

k • .'-.'/¦. '.;. ü;. ¦¦.:¦¦•'¦: ¦J--
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BE 110.115 A lll DE DEZEM-

BRO DE 1010  12SÕ00
Aa nossas asslgnaluras vencer-se-flo u

31 de dezembro.

Capitaes extraugeiros
no Brasil

Informa a Câmara do Commerclu i»-
tcrnaclonal do Brasil:

"A "Jndependance Belge", «iue se pu-'jlica actualmente em Londres, annuncia
x formaqão daquella cidade da Brasil
Tradlng Comp., crcada por Iniciativa da
conceituada firma P. Osterrleth o Comp.,
e destinada a operar exclusivamente no
Brasil.

Os srs. Osterrleth, que se oceupam
principalmente de negócios colon.aes,
possuem capitães consideráveis empenha-
dos em emprezas agrícolas, eommerciaes
c bancarias nas Índias Neerlandezas, no
Oriente o no Norte da África.

A Associação dos Plantadores de Bor-
racha que, como sabemos, fol a primeira
Boçiedado formada por capitalistas euro-
peus liara a exploração da plantação no
Oriente da "hevéa bruslliensis", foi, por
assim dizer, orçada por iniciativa pessoal
do sr. Paulo Osterrleth, que tendo ido ao
Extremo Oriente para seus negócios, pre-
vio, desde logo, como homem de senso
pratico, as vantagens consideráveis offe-
reciclas por uma Imelligeiite tentativa pa-
ra a transplantarão racional no Oriente,
da seringa do valle, do Amazonas, u sr.
P. Oslcrrieth pretende que, sl ao en-
vez de ler ido ãs índias, viesse ao Bra-
til, seria provável que a plantação me-
lhodica das semenles da borracha do Pa-
iã se fizesse tis margens do próprio Ama-
toou», cujj "hahltat" talvez favorecesse
maiores qualidades imlustriaes ao produ-
cto, o que garantia logicamente maiores
vantagens eommerciaes a empreza «iue se
propusesse tentar no equador a ieplanta-
ijiio Bcientifi.a da "hevéa brasiliensis".

Infelizmente naquella época a febre
amarella e a instabilidade do novo regi-
men não offerecla„n aegurançaa bastan-
tes aos capitães extrangeiros quo por es-
tes motivos deram preferencia A Argentl-
na, ao Canadá e ao Oriente.

E' provável que depois da guerra os ca-
pltaes europeus sejam tão duramente
gravados, que necessário se torna procu-
rar noa paizes novos que não sòffreràrn
«iireciamenie as conseqüências da con-
flagraijao, possibilidades favoráveis ft
nua applleaçao produetíva,

E' de esperar que outras sociedades sl-
ga-.i o exemplo da Brasil Trading Comp.,
ep.igrando para o Brasil, cujos recursos
oíferecem tão vastas possibilidades fts
Iniciativas extrangelras que a concorreu-
cia quasl si não faz sentir.

Ao que sabemos, a Cnmara de Com-
mercio Belgo-Brasileira, cujo "comitê
administrativo" se acha actualmente em
Londres, tem se esforçado para chamar
a attenção dos capitalistas belgas o in-
glCzes para os recursos do Brasil, fro-
fluentemente assignalados nas columnas
da "Indepcndancc Belge", cujo director
6 vice-presidente elfnctivo daquella im-
portanto Instituição «le expansão oeono-
mlca."

ca
A conferência literária e pedagógica

que o sr. dr, Alexandre J. Perry deveria
realizar hontom, no salão do Conaervato-
rio Dramático e Musical, fol transferida
para sabbado próximo.

O distineto publicista peruano discor-
terá sobre ássumpto de alta rehvancia,
pelo que 6 de esperar que a sua conferen-
cia attrala umn assemblea numerosa e
selecta.

A's 6 horas e meia do hontem, o ope-
rãrlo da fabrica do papel Klabln e Irmão,
sita ft rua Voluntários da Pátria, de nome
João jSnrahilo, sondo Incumbido dc ear-
regar uma carroça, pediu ao sou collega
João Matheus para auxlllal-o nosso sor-
viço,

Ora, ha dias, João Abrahão teve uma
desavença com Joilo Matheus, e por Issc
este so negou a nttender o seu podido.

Deante disso, Abrahão levou o caso ao
conhecimento do mestre das offlcinas.

MathcuR, exasperaiido-sc, pediu satls-
facções ao camarada o cm seguida o ag-
grediu, vlbrando-lho, com um martollo,
forte pancada, que lhe frneturou a clavl-
eula esquerda.

O aggrossor foi preso e a victlma, cujo
catado fi grave, em seguida aos curativos
da Assistência e do exame de corpo de
delicio, rol removida para o hospital dn
Santa Casa.
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diariamente
das 20h ás 24 horas

ü

A' LAVOURA
Com o titulo acima, publicamos hoje,

um annuncio da "Fprmlclda Bataillard",
que gosii do Immensa fama como o me-
lhor Ingrediente pnra extlncçfio das sau-
vas.

E' além disso, usada pela Secretária
da Agricultura o premiada em varias ex-
posições.

Para o referido annuncio, chamamos,
pois, a attenção dos nossos leitores.

Morte repentina
Passando hontem, fts 10 horas e mela,

pela rua Paula Sousa, com destino ft sua
residência, ft rua Dr. Antônio do Mello,
n. 8, o negociante José Prandlno, casado,
do 40 annos de edade, foi vlctlmado poruma syncope cardíaca.

O óbito fol verificado pelo medico sr.
dr. Luiz Hoppc.

Foram hontem soecorridos no posto dn
Assistência, por terem sido mordidos por
eãos, quo parecem atacados de hydropho-
bia, Azella Plazza, casada, do 28 annos dc
edade, residente ft rua Cruzeiro, 20, e An-
tonlo Moreira, viuvo, do 07 annos, proce-
dento do Cacapava.

O sr. dr. José Luiz Guimarães, medico
da Assistência Policial, depois do 08 soe-
correr, forneceu guia fis duas vlctimas,
para serem convenientemente tratadas no
Instituto Pasteur, da avenida Paulista.

Secção de
informações

A Importadora
Ternos ilo casimlra estrangeira,

medida, de 45$ooo a 1*10_000.
Só na "A Importadora", rua Direita,

n. 4-A.

sob

"ALVORADA"
Foi hontem posto ft venda nesta ca-

pitai mais um numero da sympathlça re-
vista "Alvorada", que o esforçado joven«Araujo Cintra vem mantendo ha alguns
annos com dedicação o com um progresso
«empro crescente.

O numero de hontem estft muito into-
ressante e além das photographias, carl-
calúras, èòllaboraçOès em prosa e verso,
traz algumas dns poesias premiadas nos
ultimo 'fJogqs floraes'' do Lyceu Feml-
nino Santista.

0

Desastres e ferimentos
O cocheiro Clino Salsano, solteiro, de 20

annos de edade, morador ft rua do S. João,
n. 128, tendo sido hontem vlctima da ex-
plosão do uma lata de gazolina, soffreu
queimaduras de l.o e 2.o graua, pelocorpo.

O sr. dr. Carvalho Braga, medico da
Assistência, soecorreu a vlctima do do-
sastre.

9 9
O menor Genaro, de 5 annos do edade,

filho do Pietro Pileggio, residente A rua
Caetano Pinto, n. 45, hontem, quando fa-
zla trayessuras no quintal da residência
de seus paes, deu uma queda, fracturan-
do o nnto-braço dlrolto.

Soccorreu-o o sr. dr. Alfredo de Castro,
medico da Assistência.

» *
Alexandre Dolluccl, casado, carroceiro,

de 25 annos de edade, residente í rua
Jaraguft, 14, dirigia hontem a sua carro-
ça pela rua Jabaquara, quando suecedeu
dar uma queda accidental da boléa, re-
ceber.do excorlações na coxa e no braço
direitos

Soeiorreu-o o sr. dr. Joaé Luiz Guima-
rães, medico da Assistência.

Na rua Piratininga, em frente & casa
dos seus paes, o menor Bertho, de 22 me-
zes dc edade, filho dc João Mloso, mora-
dor no n. 64, foi hontem ftB 16 e meia,
apanhado por um bonde.

Graças fi destreza do molorneiro, quetem o ii. 299, a criança apenas Eoffreu
uma contusão na testa e eplstasls trauma-
tlea.

Soçcorreu-a; o medico da Assistência,
dr. França Filho.

Avisamos no» nossos distinetos assl-
gniiiilcs, que nos honram com ns suns
prezadas ordens, que todo o qualquer pc-
dldo dc Informações! compras e etc, que
(cnlinm dc ser obtidas fúrn do perímetro
central da cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE RONDE
(IDA E VOLTA).

corclo com os programmas do refe?
rido Gymnasio,

Sr. £ Y. — S. Carlos — Não. E*
.necessário prestar exame de 12 ma-
terias. Para seu melhor governo, di-
rija-se directamente ao secretario tia-
quelle estabelecimento de ensino.

Sr. Antônio Fernandes Vidal — S,
Joaquim — O registo pódc ser feita
agora; porém, para se saber quanto
paga, é necessário verificar a data
da patente.

Sr. Joaquim Corrêa da Silva —
Nova Europa — A carta será entre-
gue hoje. O papel custa desde 2$5«_o
e a palheta, desde 8$ooo.

Sr. Antônio Cartolano — Jahu' —
O requerimento de que trata teve
despacho favorável c já foi á Fazcn-
da, sob aviso n. 1.716, cm 4 de agos-
to deste anno.

Sr. Gennaro de Abreu — Pyram-
boia — Pelo correio de hontem, rc-
gistados, seguiram a portaria de li-
cença e o titulo de nomeação. O sal-
do tambem seguiu junto, em sellos.

Sr. Antônio Sevcriano — Porto
Feliz — Montem, registada, pelocorreio, mandámos a certidão dc con-
tagem de tempo, a que se refere sua
carta de 11 deste.

Sr. correspondente — Santa Isa-
bel — E' necessário prestar exame
dc 12 matérias. Para melhor orienta-
cão de v. s., queira dirigir-se directa-
mente ao secretario do estabeleci-
mento dc ensino de que trata.

NOTA IMPORTANTE — Os str. nssl-
Aiinules que desejarem resposta pnr car-
ia, deverão cnvlnr o selln pnrn o raspe*
«•livo porte. 'lambem deverão rcmeller
sellos parn remessa, pelo correio o regls-
tados. dos títulos tio nonii'a«;fio, portaria*»
do licença o outros documentos, Sem estn
formalidade não nos responsabilizam.!*
nela cMicildiio «Io serviço. Puni as res-
postas, por est.. secção. poderão os srs.

i assignantes designar Inlciacs sob as
quács desejem occullnr os seus nomes.

Outrosim, paia mais brevidade: nu
cumprimento dos pedidos, deverão cllei
¦er feitos, separadamente c em caria iii
rljlda íi "Secção dc Informações", Os pc«lidos que vierem em cartas, tratando «li
outros nssumplos estranhos 1» esla "Soo
ção", forçosamente terão dc ser demora
dos.

5

nuurAo para UÃIViA e MESAmm mt M HUKi] **Uj____»*'**p __# ltt*

ARTIGOS DE
FABRICAÇÃO INGLEZA

DE QUALIDADE
GARANTIDA

«NHAS
em çretoiine superior

cascados em volta
50 x 50
60 x 60
70x70

3S200
4$_Ü0
4í>5ü0 ^^mm&.ffíffâ.-X-^'*''?'. .T'J '•&' --^r^^JW

PREÇOS
RELATIVAMENTE OS

MAIS BARATOS
NA CIDADE

FRONITAS
'•111 linha irlandez, com

bainlia à jour e
bordado.
50 x 50
70 x 70

12$000
16$00Ü

LENÇÓE5 de Cretoimc sinir,
IDEM superiores q bainlut à
LENÇOES de puro linlio íi jour

cs qualidade ojitima
unir

3,50 x 225
1,90x260 12$C0O
3,82x270 ]8í}0.0

2,30x2(15 10$0QO
2,40x280 15$000
.3,20x240 22^000

LOTERIAS
LOTERIA DE S. PAULO

Resumo dos prêmios da (ISU.a extrac
ção, -'03.il loteria do plano 11. 25, realiza-
da em 22 do acosto de 191G:

10C20 20:000,000
13230  2:000$000
lsr.SC  1:500,000
16167  1:000$000
n9*j-r;5  1:000$000
100.8.G 500.000
301'»-! E00S000
.letiVl 600?0ln»
•"'3S03 500$000
66730 500SOOO

15 premio.s do 2005000
0019 0380 — 16176 — 25023

2Ü0G8 279.40 — 31404 — 31575
3412!) 39347 — 44-129 — 44489

Amanhã, no Universal Cinema, a rua (
Bnião de Itapetininiía, 12, as 20 hora-S, I
será exhlbídp um grande fllm, dividido
em Ires partes e intitulado "Uma viagem
ao grando paiz do cafí — Brasil".

Esto film foi mandado tirar pela The
A. J. Deer Co., de Iíornell, Nova York, e
destina-se a exhiblçoe.s nos Estados Uni-
dos è no Canada, para propaganda do
nosso principal produeto do exportaçüo.

A primeira exhibiijão desto imporlante
film vai ser feita amanhã em S. Paulo,
sob os auspicios da Sociedade Paulista de
Agricultura, o deputado mineiro sr. dr.
Fausto Ferra*, da Çommissão de Agri-
cultura, Còmmercio e Industria, da Ca-
mara Federal, fará uma brevo conferen-
cia, explicando o objeetlvo do film ci-
nematographico e que é, como dlsstSmos,
a propaganda do oafe brasileiro na Ame-
rica do Norte.

44673 — 46921 — 56599
23 prêmios de 100$000

323 — 5936 — 12904 — 14465
15287 — 16200 — 16422 — 17306
17723 — 18740 — 22853 — 29536
31149 — 32116 — 36153 — 37938
37956 — 41347 — D2339 — 53947

64926 — 36072 — 58161
ApproxImacSes

10628 e 10630 _ . . 200$000
13229 e 13231 . ,, . 150$Ü00
18595 c 18597 . . , 100.000

Dezenas
10621 a 10630 . .
13221 a 13230 . .. ,
18591 a 18000 . ,

Centenas
10601 a 10700 .. . ,
13201 a 13300 ^ . ,
18501 a 18600 . , ,

Terminações
Todns os números terminados em 29

lêm 4$C00; todos os números terminados
em 9 tf-m 2$000, exceptuando-se os ter-
mlnnrlos em 29.

50$000
40.000
30.000

8.000
6.000
4.000

LOTERIA FEDERAL
Extraéçllo de hontem:

1991G . . .
53C89
53454
30252

15:000.000
2:000,000
1:000$OOC
1:000?009

Sra. d. Antofiia Camargo — Bom
Suecesso — O livro foi hontem re-
me.tido, registado, pelo correio. Es-
pere carta com p saldo em sellos.

Sr. Benedicto Andreucci — Nati-
vidade — Espere carta, que seguiu
hontem.

Sr. Nelson Dias Aranha — Pai-
meiras — A sua encommeiidà segue
hoje, em carta registada.

Sr. Antônio Carlos de Toledo —-
Arraial dos Sonsas — Pelo correio,
registado, seguiu hontem o livro que
pediu. Aguarde carta.

Sr. Sebastião Baptista Fernandes
Bury — Já providenciámos quan-

to á sua encommenda. Segue carta.
Sr. T. Falleiros — Orlandia — As

suas encommendas foram hontem
despachadas. Espere carta.

Sr. Joaquim Vicente Rodrigues —'anta Cruz do Rio Pardo — Segue
carta, em resposta á sua de IQ.

Sr. Lourenço Maffei — Botucatu'
Segue carta.

Sr. Salvador Pinto Barbosa —
Cachoeira — Escrevemos.

Sr. dr. Leonidas Campos — Igara-
pava — Seguiu carta.

Sr. Pedro 'de Oliveira Machado —
Santa Barbara do Rio Pardo — A
informação seguiu por carta.

Sr. S. — Jahu' — Para informar-
mos o que deseja, é necessário que
primeiro forneça melhores esclareci-
mentos sobre o ássumpto.

Sr. Ataliba de Oliveira — Itatiba
A canção, cujo nome é "Perfumes

e Amores", custa 2$ooo, fora o por-
te. E' necessário, pois, que envie o
excedente, para ser feita a compra
e remessa dessa encommenda.

Sr. Waldemar Lucchesi — Serra
Negra — O livro do autor a que se
refere está exgottado, não tendo si-
do encontrado na praça.¦ Sr. José de Mello — Ipaussu' —
Só hoje chegou ás nossas mãos a
sua carta de 26 do mez passado,acompanhada do conhecimento. O
que nelia pede já foi ha dias provi-denciado, conforme a commünicação
que fizemos por carta.

Sr. A. B. C. — Pereiras — O "Eu-
calyptos Robusta" custa, cada pa-
pel, 200 réis, e 10 gramtnas, 2$5_o,
De outra qualidade, os preços para10 grammas variam entre i$5<jo e
3$ooo. O preço de um exemplar do"Atlas de Geographia Universal",
por Olavo Freire, curso superior, é
dc n$soò, inclusive o porte.Sr. Christino V. de Magalhãesilaporanga — Do autor que de-
seja, ha os seguintes tratados em
francez: "Therapetttica 

pratica", 5volumes, 90$; "Tlierapcutica usual
do pratico", 3 volumes, 28$, fora os
portes.

Sr. João Cartolano — Rio ClaroA portaria já foi remcttida, con-
forme aviso de hontein.

Sr. Antônio Silva *— AraraquaraA data que deseja saber é 17 dc
dezembro. A cópia do retrato pôdeser obtida em um photographo, me-
diante o pagamento de 4$ooo.Sr. J. L. P. — Mogy-mirim — Os
preparatórios para matricula nos
cursos da Escola de Pharmacia são;
Portuguez, Francez, Arithmetica,
Geographia, Physica, Chimica e His-
toria Natural. Estes exames serão
feitos 110 Gymnasio do Estado no
fim do anno (dezembro), e de ac-

Delegacia Fiscal
-~

MOVIMENTO DE HONTEM
Requerimentos despachados:
De Antônio Rodrigues Lopes, pe-dindo certidão. — Prove que deseja

a certidão para legitima defesa; de
Juvenal de Lima, pedindo para ser
junto um documento ao respectivo
processo. — Junte-se ao documento
anterior; de Antônio Teixeira, offe-
recendo caderneta para garantia de
fiança. — A' Contadoria; dc Adol-
pho Eisenwderches, sobre amortiza-
ção clc debito. — A' Contadoria; tle
E. Tampré, apresentando conta. —
A" Contadoria; de Gabriella Rodri-
gues dos Santos, sobre pagamentode pensão. — A' Contadoria; de Ga-
briella dos Reis da Silveira, sobre
habilitação á .percepção de monte-
pio. — A' Contadoria; de J. M. Co-
bailo, sobre pagamento de,'multa. —
A' Contadoria; de José Evangelista
Moreira, ofíerecendo caderneta para
garantia de fiança. — A' Contado-
ria; de João B. de Oliveira Rosas,
sobre pagamento de pensão. — A'
Contadoria; do Laboratório Paulis-
ta, pedindo levantamento de deposi-
to. — A' Contadoria; de 'Miguel Pre-
gane, pedindo encaminhamento de
recurso. — A' Contadoria; de Mer-
cedes Rodrigues, sobre pagamento
de pensão. — A' Contadoria; de Ma-
ria Nazareth de Moraes, sobre pa-
gamento de multa. — A' Contado-
ria; de Natalina Mangóhí Pinheiro,
ofíerecendo caderneta para garantia
de fiança. — A.' Contadoria; de Octa-
viano Delmont, pedindo certidão. —
Certifique-se; dc Tiburcio Heitor dc
Paula, pedindo para ser junto um
documento ao respectivo processo.A' Contadoria; de Sebastião Ri-
bas da Sjlva, pedindo certidão. —
Certifique-se; de Faustino Ferreira
de Albuquerque, pedindo levanta-
mento de deposito. — Satisfaça a
exigência; de Cândida Cardoso de
Menezes,pedindo pagamento de pen-
são. — Satisfaça a exigência; da ca-
sa Pratt, pedindo pagamento de 40$Satisfaça a exigência; de Elias
Alkaim, pedindo pagamento de por-
centagem sobrcnuilla. — Pague-se;
de José da Silva Novita, pedindo afo-
ramento de terrenos de marinha; dc
Manuel Rodrigues Socas, Anna Fon-
tana Narinageli, viuva Pereira de
Carvalho, João Füas Pereira, Olga
Bloiid, Anna de Oliveira Carneiro e
Theodor Nobiüng, fazendo idêntico
pedido. — A' Alfândega de Santos,
afim tle serem ouvidas a Caniara
Municipal c Capitania do Porto.

Mu,, I rWlli
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TOALHAS PARA MESA
Pata avaliar a belleza dos DAMASCOS da

Irlanda, pedimos a V. Exc. para ver a nossa expo-
sição de toallias dc linlio que 1; sem rival em S. Paulo.

TOALHAS atlamascatlos cm |i:i]to irhintl
desenhos novos

cz,

1,70x1,70 15$ .,80x2,75 63$
1,30x2,30 42$ 1,50x3,20 7d$

toalhas de uniu» Guardanapos adamascados e á jour em
todas as qualidades

OFFICINAS
Temos uma bem montada oíficina para tratar

com rendas Richelien, Te-
ncrife e Madeira em di-
versos (amanhos

10?, 12$, 18$, 25$

Caixa, 1391

Toalhas e guarniçôcs
liara chá de linho belga
em bonitos desenhos

32$, 38$, 70$

das valiosas encommendas para cama e
Garantimos trabalho perfeito e preços

a- Telephone, 45mesa
módicos.

BUA 15 DE N0VKJ
S. PAULO

REGRESSO

Regix-Süou «lo Rln de Janolro, ondo en-
tivera a negociou, o sr. pharmUeeutlbiJ
Abelardo liamos, proprietário da coiilio
elda e antiga Pharmacia Damos, A rua
du Ijlberdade.

MISSA FÚNEBRE

Esteve muito concorrida a missa roa-
llzada hontem, fis 9 horaa, na ogruja de.
S. Francisco. mandada dizer por sua
exma. familia, por intenoao do distineto
cavalheiro sr. coronel Vicente de Oliveira
Trindade.

Ao centro da mesma egroja fol erguido
rico eiuliifalco, tendo celebrado a missa
nm dos frades do convento da Ordem do
S, Francisco.

Além «lo todos os membros da famil.a
lo extineto, corisosuimps notai- a presen-

tl. dos srs.: eel. José Piedade, coniman-
llcnto da guarda nacional; Graclliano R.
Xnvicr, Sebastião F, de Abreu e Castre,
major Ernesto Rheim, major José Ca! i-
«uns R, de Alckmin, dr. Bruno de Andra-
do, coronel Raposo do Almolda, Alncario
do Mello, Durval Carneiro, "Vicento La
Torre, Sebastião Barbosa, capitão Gòdo-
Iredo Silva, capitão Manuel Menezes, AI-
fredo Alves Barreiros, d. Maria Martins
Alves Carvalho de Miranda. Oodofredo
Gonçalves da Silva, Lu!:: fl. Pereira drs
Santos o alteres Lucas Baptista dos Sa.i-
tos, representando a guarda nacional!
tl. Numa do Carvnllio. V. Latorri, João
Doiiiingos, Josfi do Sampaio Moreira,
Francisco do Paula Assis, dr., Aurellno
do Campos e senhora, d. Ernestina Sau; • '

paio Fonseca, por si e pela sra. d. Ma-
rifi Sampaio Moreira; d. Sebastlana de
Abreu e Castro, João Plcarolll. Eugênio
Pires dc Campos. Raymundo de Siqueira
Campos/ Luiz Tolosa, Pedro Pereira,
Luiz de Alcântara, Ovldio Pires de Cam-
pos, d. Angela Giudice, Antenor de Cam-
I-os, d. Augusta Piedade, d. Cândida Pie-
dado, d. Carolina Franzi. Llndorio Perei-
ra da Silva e senhora, Antofiia Caetano
de Lima, Luiz Josfi Tercira do Queiroz,
outras pessoas e os representantes du'Tlatf-a" e do Correio Paulistano".
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Lendo o^ conselho dos médicos que affi.mam ser o Iodolino de Orh superior em tudoao Óleo de Fígado de Bacalhau, e que se pôde usar em todas as estações do a.ino, rc
)or um mau
rh. que me
e não tem dlAgricultor -Algarve — Joaquim Alanuel Martins - F. R. T." Theopliilo Azambuja.

. .'¦¦¦*"¦, """ |"">«j uoa» cmsolvi experimenta-o, visto sentir meu organismo minado por um mau estar, fraqueza e ameaçasdeescrohilas e cançado de oleos, tomei o Iodolino de Orh, que me fez b m desde o S o
teicM^zÈ, m^^^^È \.m. f e üíi°«.<?_ $«* muJvoS.
Um lodRN (tts pliarinaela*. e drogarias Agente» eu» 8. Pauio i J_A_6_;lua» <«• CO..»».
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mmmWm^^m^^^^^à^^B^gflimmm^^cj;. .; 'SfSslíÊ?

LIBERDADE
"COlÜtKIO PÍÍtlLISTANO"

O sr. Armando Nobreza fi nosso repre-
sentante neste bairro e reside a rua Tho-
maz Gonzaga, n. 2". onde poderá ser pro-
curado para tratar de negócios com refe-
rencia a esta folha.

SANTA. CKUZ DOS ENFOlt0AI)OS
Reuniu-se ante-bonteni a mesa da Ir-

mandado de Santa Cruz dos Enforcado?,
com a presença dos srs. dr. Antônio li-
defonso da Silva e do engenheiro dl*. An-
tonlo Alves da Silva. Pelo en;;cnheiro dr.-
Silva foi apresentada uma planta da no-
va egreja. do. Santa Cruz, a ser edlílca-
da no mesmo logar.

Pola mesa foi approvada a mesma
planta e em seguida foi nomeada uma
çommissão, constituída dos srs. dr. lide-
fonso Silva, conego Lèssa, major Ernesto
Uhelnii major .Manuel. Caetano Garcia,
eapitao .los.» Nlcollno Marques e capitão
Nicoluu Piratininga, para tratar desde jíi
do inicio da nova conslruci.-ão.

- CONTRACTO DK CASAMENTO
O sr. tenente Nicanor Furriulm de Caia-

pos, olrurgiâo-dentista no bairro, acaba
de contractar o seu casamento com a
gentil senhorita professonuida Isaura Fa-
ria Tavares, filha do dr. Faria Tavares.

CUMPRIMENTOS
A líentil senhorita Irene dc Carvalho

Martins, filha do sr. coronol José Bel-
chlor de Carvalho Martins, por motivo de
seu annlversario natalíclo, passado hon-
tem, recebeu de suas lnnumeras amigas
cumprimentos affcctuosos em sua re.?i-
dencia, A rua S. Paulo, 16.

 Tambem por motivo de seu annl-
vtrsario, passado hontem, tx respeitável
sonhora d. Franclsca Silva, esposa do sr.
r.iajor Benedicto J. da Silva, proprietário

,11o districto, lecebeu innumeroa cumpri-!
mentos das pessoas do suas relaGOes. '

GAMARA CIVIL

do agosto deSessão ordinária em -2
1910.

Presidente, o sr. ministro Xavier de
Toledo; secretario, o dr. Luiz de Araujo.

Passagens ilu autos
O sr. Saldanha ao sr. R. Sette, o con-

flicto do jurisdlccão 104 de Pitanga eiras
e as eiveis 710C, 4087, 7712 o 8238 da
capital, 7T.73, 81R0 o 810S de Santos,

O sr. Jl. Sette ao sr. Moretz-Sohn, a
cível 0298 da capital o ao sr. "Whitakoi-,
as eiveis 8241 do Guaratlnguotá, 7915 de
Itapolls, 7803, 8101, 8102 e 8013 da capl-
tal, pediu dia para julgamento na civel
8130 da capital.

O sr. Moretz-Sohn ao sr. Vicento de
Carvalho, as eiveis 7358 e 0053 da capital,
o ao sr. Urbano, ns eiveis 8379 do San-
tos, 7031 de Ribeirão Bonito, 7131 de Gua-
ratlnguetá, 7030 de Barretos, 7317 de
Jnlnf, 730C, 0217, 8329 e 7004 dn enpi-
lal, o ao sr. Saldanha, a cível 7110 de Ja-
botlcnbal.

O sr. Urbano ao sr. Vicente de Carva-
lho, ns eiveis 7550 de Sortaozinho, 8054
de Santos, 8017 de Santa Rita do Passa
Quatro, 8010 do Ribeirão Proto, 8313 do
Jahu, 7980 e 7981 da capital.

O sr. Vicente do Carvalho ao sr. Sal-
danha. as eiveis 7022 do Limeira e 7199
de S. Manuel o ao sr. Moraes Mollo, as
cíveis 7101 do Palmeiras, 7838 de Porto
Feliz, 8202 do Barretos, 8002 de Santos,
7280 de Raporangn, 8129 de Lorena, 8389
do Santa Isabel, 8200 de S. João da Boa
Vista, 8153 de Campinas, 8300 de Piras-
sunungn, 7514 e 7872 da oapital, e pediu
nas eiveis 7900 de Araraquara e 7945 de S.
6im5o.

O sr. Whltaker ao sr. Saldanha, as
cíveis 7747 e 6188 da oapital, bo sr. Ur-
bauo, aa cíveis 5347 e 6881 da capital, e
ao sr. Moretz-Sohn, as oiveis 7270 de S.
José do Rio Pardo, 8293, 8050 e 7928 da
capital, e pediu dia na civel 8808 da oa-
pitai.

- O sr. Moraes Mello pediu dia nas eiveis
7970, 7819 e 8122 da capital.

 O sr. procurador geral do Estado
deu parecer nas appellacOes oiveis 8296
da capital e 7986 de Faxina e 1103 em-
bargos 7722 e 7721 da capital, 7767 de Li-
melra o 8084 do S. José do Uio Pardo.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr. ministro Rodrigues
Sette:

N. 7952 — Santos — Embargantes,
Francisco Fernandes Vasques e sua mu-
iher; embargados, dr. Estanlslau do Ama-
ral Campos o sua mulher. — Rejeitaram
os embargos, contra o voto do sr. Moraes
»Uello.

N. 807S — Mocúca — Embargante, d.
Marciana da Silva Mendes; embargado,
Antônio Martins Pinhão. — Receberam
os embargos, contra o voto do sr. UrbanoMarcondes.

Relatados pelo sr. ministro Moretz-
Sohn de Castro:

N. 7922 — Santos — Embargantes, Ru-
nes e Barlt; embargados. Ferreira Júnior
o Saraiva. — Rejeitaram os embargos
por unanimidade do votos.

N. 0737 — Araraquara — Embargan-
te, a menor pubere Antonieta de Carva-
lho, assistida por seu pae dr. Theodoro
de Carvalho; embargado, Cassio do Car-
valho. — Resolvido preliminarmente to-
ínar-se conhecimento dos embargos, por
votação unanimo foram rejeitados os mes-
mos embargos.

Apppllnijõos eiveis
Rolalada pelo sr. ministro Urbano Mar-

condes:
N. S210 — Capital — Appellantes, Che-

riii.im Pias Chaves o sua mulher; appel-
lados, dr, Fausto de Barros Camargo o
sua mulher. — Negaram provimento.

Relatada pelo sr. ministro Vicente de
Carvalho:

N, 8240 — Piracicaba — Appellantes,
Sebastião o outros; appellado, JosC dos
Reis. — Deram provimento.

Relatada polo sr. ministro F. Salda-
nha:

N. 8109 — Santos — Appellante, d.
Antonla Soares Machado Pereira; app-.l-
lado, Alexandre Fernandes. — Deram
provimento.

Relatada pelo sr. ministro F. Whlta-
ker:

N. 8340 — Cnpltal — Appellantes, Arei
Antar Baoacht e outros e Castello Irmãos;
appellado:-*, os mesmos acima. — Nega-
ram provimento, contra o voto do sr.
Moretz-Sohn, que dava provimento ft ap-
pélIagSo do réo e julgava prejudicada a do
autor.

Relatada pelo sr. ministro .Moretz-
Sohn:

N. 82S7 — Capital •*- Appellante, d.
Damiana Jamboiro; appellada, A Provi-
dencia Caixa Paulista de Pensões. — Con-
verteram o julgamento em diligencia.

Relatada polo sr. ministro Vicente dc
Carvalho:

N. 811)7 — Rio Claro — Appellantes,
UchOn e Comp.; appellado, Alonso Vas-
concellos Pacheco. — Deram proviinen-
to.

Relatadas pelo sr. ministro Moraes
Mello Jnnlor:

N. 7989 — Capital — Appellantes, drs.
Antônio José Faria Tavares e Josfi Ber-
nardo da Rocha; appellados, os mesmos
neimn, -- Negaram provimento.

N. 8342 — Capital — Appellante, o
juízo ex-officlo; appellados, Chll Herrs-
chaft e outros. — Ne..nram provimento.

Embargos
Relatados pelo sr. ministro Urbano

Marcondes:
N. 7295 — Capital — Embargantes,

d. Margarida Chaves da Silva, tutora de
seus filhos menores; embargado, dr. Ma-
rio Graccho Pinheiro Lima. — Recebe-
ram os embargos do autor e rejeitaram
os do réo, contra os votos dos srs. Whlta-
Florinda )•!. Rnbello Cintra e outros; ein-
os do autor, e do sr. Moretz-Sohn, que
rejeitava ambos embargos.

Relatados pelo sr. ministro Vicente de
Carvalho:

N. 7918 — Amparo —- Embargante.
José Gomes Barreto; embargado, d. Ma-
ria de Sousa Rocha. — Rejeitaram os
embargos por unanimidade do votos, com
advertência ao advogado do embargante,
pela incbntinencia do linguagem.

 Na primeira sessão desimpedida
sertto julgados os seguintos embargos;

N. 7970 — Capital — Embargante.
Guilherme Gerlcke; embargado, Antônio
Tavares de Freitas. Relator, o sr. mlnis-
tro F. Saldanha.

N. 7914 — Santos — Embargante, An-
tonlo Collago; embargados, Antônio Pira-
tiny do Nascimento e outros. Relator, o
sr. Rodrigues Sette.

N. 7931 — Cananfia — Embargante,
João Vicente Mandlra; embargado, Abílio
Soares. Relator, o sr. Rodrigues Sotte.

N. 703S — Capital — Embargante,
João Martins da Silva; embargada, a Fa-
zenda do Estado. Relator, o sr. 5*. Whi-
taker.

N. 8122 — Capital — Embargante,
Caniara Municipal de S. Paulo; embar-

Relator, o

Embargante, Ma-
«Ir. Flor Horacio
Moraes Mello Ju-,

Embargantes, d..

gado, conde do Toledo Lara
sr. F. Whitaker.

N. 7815 — Santos -
rio Roux; embargado
Cyrillo. Relator, o sr
nior.

N. 038.1 — Capital ¦
Florinda E. Rabello Cintra e ontros; em-
bargadn, a Fazenda do Estado. Relator,
o sr. Vicente de Carvalho.

N. 7081 — Capital — Embargante, a'
Fazenda do Estado; embargada, a heran-
ia de Ignaclo Penteado. Rolator, o sr.,
Vlcontc do Carvalho.

N. 7991 — Dois Córregos —• Embar*»
gantes, Salvador Reda e sua mulher; em-,
bargndo, Antônio Borellt. Relator, o sr.j
Vicente de Carvalho.

Não piKlo considcrnr-sc ilcs-
forço iiumcillato aquelie quo 6
lirado muitos mezes depois do
atiiquo li posse.

Na comarca do Piracicaba, um indl-
vldno comprou sortes certas dum predio
possuído em eommum o entrou na possa
do terreno comprado, onde fez diverso,
plantações e construiu uma cerca d»
arame.

Quatro mezes depois, um dos condo-»
minos do predio "nro-indivlso", Invadiu,
com mnis de quarenta homens armados,
o terreno comprado por aquelie. destruiu
a cerca o a.s plantações e Installou-se ali.

O comprador Intentou então uma ácfjao
de manutenção de po.«-se, que o juiz jul-
gou Improcedente. O autor não tinha sido
atacado na sua posse, porque esta. perten-
cia ha muitos annos an réo, que, com a
invasão do terreno, tirara apenas um des-
forço immediato do ataque aos seus dl-
rei tos.

O comprador appellou da sentença e
o Tribunal deu provimento ao recurso. O
autor estava effectivamente na posso do
terreno em questão, a qual pode, de fa-
cto, exorcer-so sobre parte certa do pre-
dio "pro-in.liviso". Os actos do réo nlo
podiam ser tomados como destorço lm-
mediato do ataque A sua posse, pois, cm-
bora a Ordenação não estabeleça prazo
para tal desforgo,' deixando ao prudente
arbítrio do julgador a sua fixação, con-
forme a.s clrcumstnncins, era. certo que
o rfio, como condômino do predio e con-
finante do terreno comprado p«*lo autor»
não podia logicamente Ignorar quatro
mezes a posse que o autor tinha, tornado.

O autor pedia tambem que lho fossem
pagos os damnos soffrldos com a Inva-
são praticada pelo réo e avaliados numa
vistoria "in perpetuam rei mcmorlam".
Como, porém, tal vistoria fosse realizada
fera da ac«;ão em debate, o Tribunal
achou que ella não podia servir de basa
a uma oondemnaçâo em quantia certa.

O credor plgnoratlciu doa
lrtictos ile safras determina-
das tem preferencia sobro o
credor liyi>olliecario a sei* pa-
go polo produeto da renda
tlcllcs..

Uma senhora da comarca de llio Claro,
quo possuía uma fazenda hypothecada,
pediu ao crodor autorização para contra-
hlr um empréstimo destinado ao custeio
da propriedade e garantido com o penhoi;
agrícola das safras de doia annos.

O credor consentiu. Mas, vencida a hy-,
potliecu, executou-a o fez penhora nos
fruetos, Dahi nasceu uma discussão de
preferencias, entre o credor hypotheçarlo
e o credor plgnoratlcio, Aquello dizia que
o penhor era nullo, porque o empréstimo
fora superior fis despesas a'que se destl^
nava e fi. autorização por elle dada, sen*,
do, conseguintemenle, contraindo apenafl
em projuiijp do seu credito. Este aífir-
mava que, respeitando o penhor ás duas
safras de dois annos consecutivos, lime-
gavel era o seu direito de preferencia a
EC-r pago pelo produeto dellas.

ü juiz deu razão ao credor hypothoca-i
rio e o credor plgnoratlcio appellou da
sentença. jj

O Tribunal reformou a decisão de pri-i
nieira instância. O credor hypotheçarlo
renunciara aos seus direitos sobre as duas,
safras, sem restricções, afim de não prli
var a devedora dos recursos necessários
ao custeio das despesas agrícolas da fa-,
zenda. Não houve condições, nem limite*
sobre a quantia que a devedora ia pedir<
Pouco importava, pois, que o empréstimo!
fosso superior ãs despesas das duas sa-i
fras; a questão do "quantum" sô respek
tava ao prestamista 11 A devedora. o pen
nhor agrícola dava, pois, ao appellante AÍ4
relto a ser pago de preferencia pelo pro-
dueto daa 3afras penhoradns.

ii. li.

jpr .-;,,)>«<.
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Câmara Municipal
Ordem do dia 26 de agosto de 1916

29.a sessão ordinária -de 1016

1." parte
ir.Exiicdleiitc: — apresentação do projo*
ctos, ptti-eccres, requerimentos, Indica*
d5cs, etc,

%.a parte
l.a discussão do projecto apresentado

belas coiiimlssi.es rounldiia do Obras c
Finanças, om seu parecer n, 04, autori-
Bando n despesa do 4D:404$8flO, com o
calçamento a parallclopipcdos du ruu
Homem tio Mello, ontro aa runs Cardoso
do Almeida o Franco dn Rocha, no linirro
dns Perdizes.

PARECER N. 64, DAS COJ1M1SHÕES
k REUNIDAS DE OBItAS E V1NÁN-
H ças

As commissOes reunidas de Obras e
.Finanças, tendo examinado os papeis re-
íerontea ao calçamento, a parallelepipe-
dos do pedra, da rua Dr. Homem de Mel-
Io, entre as ruas Cardoso do Almeida e
Franco da Rocha, no bairro das Perdizes,
lembrado pelo requerimento n. 14, deste
anno, dc diversos srs. vereadores o ten-
do em vista a urgente necessidade des-
ae melhoramento, dadas as péssimas con-
dlçGcs em que se acha actualmentc
aquella via publica, onde existe a Impor-
¦tanto casa de saudo "Dr. Homem de
¦Mello" quo tantos o Inestimáveis servi-
«jos tem prestado & população dosta cida-
de, são dc parecer que a Câmara autori-
¦o a Prefeitura a executar o referido ser-
viço, de aceôrdo com os ornamentos or-^ganlzados na importância de. 49:464(360
le nsslm apresentam d consideração do

.'Câmara o segulnto projeclo do lei:
! A Gamara Municipal de S. Paulo de-•erota:

; Art. l.o — Fica a Prefeitura autoriza-
ía a despender, por conta da verba"Serviços o Obras", do orçamento vlgeh-
to ou medianto operações do oredlto, atí
a quantia de 49:464(360, com o serviço
Be calçamento a parallclopipcdos de pc-
dra da rua Homem do Mello, entro as
/ruas Cardoso do Almeida o Franoo da
íRocha, no bairro das Perdizes.

j* Art. 2.0 — Revogam-se as disposiçBes
,fem contrario.
N Sala das commlssões, 8 de agosto dc

1916. — 13. Goulart Ponteado, R. A, Gur-
gel; Henrique Fagundes, Sampaio Vlan-
nn.

l.n discussão do projeclo apresentado
pelas commlssões du Obras e Finanças,
ciu seus respectivos pareceres ns. 05 e
lllt, autorizando u despesa do 20:!M7$U00,
com o calçamento u pnrnllolopljiedos dn
run dn Consolação, on:-.*c ns alamedas
Franca o Jnliu*.

PARECER N. 05, DA COMMISSÃO
OBRAS

DE

Trata-se do um serviço necessário quo
a Câmara dovo decretar.

O trecho da rua da Consolação, entro
as alamedas Franca e .lalui'. jl estft bem
edificado e por elle trafega grande nu-
mero do vehlculos, especialmente os quo
transportam tijolos das olarias situadas
no bairro de Pinheiros.

Sala das commissOes, 3 de agosto do
1916. — It. A. Gurgcl, E. Goulart Pen-
tendo, A. Un pi islã da Costn.

!ARECER N. D.S, DA COMMISSSO
FINAXÇAS

DF!

A Commissão do Finanças estA de ao*
côrdo com o parecer da Commissão do
Obras, quanto no calçamento do trecho
da rua da Consolação, entre as alamedas
Franca o Jahu'. Trata-se, flo faeto, de
um trecho de uma das ruas dc maior
movimento desta cidade o que bem me-
reco o melhoramento indicado, desde que
as finanças municipaes o permitiam.

Nos termos pois destes pareceres, a
Commissão de Finanças offerece a estudo
da Câmara o projecto seguinte:

A Câmara, decreta:
Ari. 1.o — K' o prefeito autorizado

a tornar eftecílvo o calçamento a paral-
loleplpêdps dc pedra, do trecho da run
da Consolarão, entre as alamedas Fran-
ca e Jahu'.

Art. 2.0 — Para oceorrer d despesa com
a execução desta obra, orçada em ....
29:247.(900, fnrft o prefeito a operação
de credito necessária, na falta de saldo
da verba própria dn orçamento vigente,

Art. 3.0 — Revogam-se as disposl-
eOes em contrario.

S. Paulo, 19 dc agosto de 1916. —
Sampaio Vlnnnn, Mnrlo do Amaral.

e

Secção
Judiciaria

_

Tribunal do Jury

Presidente, sr. dr. C-iastão do Mesquita;'promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão, sr.
[(Siqueira Reis Júnior.

i Sl não fora o adiamento do processo dos
tfes róos quo comprohendem a quadrilha
:que nssaltou a casa Hanau, a sessão de
jhontem db Tribunal do Jury, seria oxces-'vivamente trabalhosa.
j Dois processos de ferimentos leves en-
jtraram em Julgamento: o que respondeu
jNieola Slanl, por tor forldo a Germano
Dalmíío, no dia 10 de maio deste anno, d
rua do Gazometro, e o movido contra Be-
nedlcto Gomes, por crime idêntico, prati-¦cado na pessoa de Phllomena Pansutl, d
rua Ponto Preta, n. 14, no dia 5 do abril
do corrento anno.

I Ambos foram absolvidos.
; Dofcndou o prlmolro o sr. dr. Antônio
Augusto Covello o o segundo o sr. dr.
Lnmeira de Andrade.

Slanl sahiu por dez votos, pela justlfl-cativa da legitima defesa e Benedlcto pordoz votos, pela perturbação do sentidos,
i O conselho de sentença estava constitui-
do dos srs. jurados:

j Elpldio de Paula Azevedo, major Júlio
jCesar Aiflerl,* capitfio Arthur de Godoy,"João José dos Santos, Claro Silveira, PanlosPereira Barroto, Pedro Mathias Scherei-
,ber, Antônio da Costa, Adolpho drazzlane,
.«dr. Alfredo Soares da Câmara, Arthur
Motta e JosO Custodio Soares.

í  Da cadeia, foram requisitados pa-Va a sessão do hoje, José Estado do 011-irolra Lapa, Ernesto Augusto do Carva-
lho o Enoch de Carvalho, processados porCrime de furto; Emllla da Gloria Pinto,
processada por crime de infantlcldlo, e
Anna Augusta Hmllla ííartha, processada
Por crime de blgamla.

saro c outros, Picca Giuseppc c sua mu-
lher, Maria Qiuseppe, Antônio Folin e sua
mulher;

julgando Improcedente a acção ordlna-
ria que Paulo Monge o João Rodrigues dc
Camargo movem a Estrada do Ferro de
Araraquara, representada pela H. Paulo
ltallroad Company, como compradora da
massa falllda daquella companhia:

julgando por sentença a notificação
comminntorla da Câmara Municipal de
S. Paulo, contra Manuol Ribeiro, sua mu-
Ilior o outros;

mandando expedir editaes para a ter-
ceira praça dos bens penhorados no oxc-
eutiyó hypotheearlo do Adolpho João
Kramor, contra Dlogencs Drolle e sua
mulher;

mandando expedir o edital de convoca-
ção dos credores da fallencla da Compa-
nhia de Fazendeiros de S. Paulo, para so
reunirem cm assembléa, em 11 de setem-
bro, ás 13 horas, afim de tomar conheci-
monto da proposta do concordata da fal-
lida.

 Com regular concorrência dc par-tos e Interessados, realizou-se hontem a
audiência do sr. juiz da 2.a vara civel.

Terceira vaca — O sr. dr. Manuel Po-
lyearpo de Azevedo, juiz do direito da 3.n
vara civel e commerclal, recebeu, no of-
leito devolutivo, somente a áppeliacão In-
terposta por Octavio Braga, na acção de
execussão de penhor que lho move F. Cor-
rGa.

O mesmo juiz admittlu que a Com-
panhia dc T. Textis presto caução de"operae demovendo", na acção de obra
nova, quo lhe é movida.

Aggravo — Subiram para o Tribunal de
.lustiçá os nulos da acção de deposito queT.ulz Cario move a João Ramos Penna
Flrlne, com o aggravo interposto por este
do despacho que decretou sua prisão, porrecusar-se a entregar os bens deposita-
dos.

tonolados recolhidos na eadola do Campt-
nas — Aguardem opportunldade;

de Bernardlno do Alcântara GusmSos
— Sim, ao sr. commandanto geral;

de Hlppolyto Lanza Fernandes — Sim,
indemnizando os cofres do Estado da lm-
portancia do 25(260, provonlonte do for-
damento;

de João Ernesto Hllle — Ao sr. oom-
mandante gorai;

do Antônio F, Blaoker — Ao sr. oom-
mandante geral, tondo em vista o dispôs-
to no artigo 43, das InstrucçOes quo bal-
xaram oom o deoreto do 10 de fevereiro
do 1914;

do Pedro Bento da Silva — Ao sr. oom-
mandanto geral;

do Thomaz de Aqulno Pereira — Sim,
Indemnizando os cofros do Estado, da lm-
portancia do 69(210, proveniente de far-
damento.

Foram passados alvarAs de folhas
corridas a Slnno Masslno o Josô do Sousa,

 Foram concedidos passaportes:
A Virgínia Rllcy, quo seguo para os Es-

tados Unidos da Amorlca do Norte;
a Walther von Hutselcr, quo segue pa-

ra a Allemanha.
* *

SECRETARIA DO I.NTERIOR
Por aoto do hontem, foi nomeada uma

Junta medica, para Inspeccionar a pro-
fessora da Escola Modelo de Itapctlnln-
ga, d. Horminla Slrasburg.

Fornm nomeadas commissOes médicas,
para inspeccionar, nos dias abaixo, fts 13
lioras, nn Directoria do Serviço Sanitário,
ns seguintes adjuntas de grupos escola-
fes:

D. Alice do Salles Cunha e Saul Gui-
•/elli Dazas, dos de Descalvado o Currall-
nho, no dln 25 do oorronto;

dd. Marlcta Leito Eubank o Maria Stol
la Damy, dos de Rio Claro o S. Carlos, no
dia 26 do corrente;

d. Luiza Sorronl; do do Vllla Bolla, no
dia 28 do corrente.

 Foi nomeada d. Maria Antonleta
Vergueiro Guimarães, para o cargo de
substituta effeollva do grupo escolar do
Carmo.

 Foi nomeada commissão medica
para Inspeccionar dc saudo o professor
Benedicto Alves, no dia 28 do corrento, na
cidade de Campinas.

 Foram nomeadas:
D. Adellna .Mttniz Barreto, para substl-

luii a professora da escola do districto da
Lapa, nesta cnpital; ,

d. Ilenriiiueta Marques Cardoso, para
substituir a professora da segunda esco-
la de Santa Isabel.

Foram concedidas as seguintes II-
cenças:

De quatro mezes, a professora d. Sa-
titrnina Maria da Costa, da escola do dis-
li-icto da Lapa, nesta capital;

dc dois mezes, n professora d. Maria do
Carmo Santos, da segunda (scola. de San-
ta Isabel;

de um mez, a professora d. Francisca
Pinto Pestana, da escola mista do Bar-
ranço »\lto, etn PlndiimbnliniiEaba;

de dois mezes. em prorogação, a pro-
fessora d. Adelia de Mattos, da escola
mista do bairro do Cíunmlum, em Piraci-
caba:

de um mez, em prorogação, ao profes-
sor José Luiz Ribeiro dc Sousa, da se-
gunda escola nocturna de Vilia .Mariana,
nesla capital c .ao professor Ernesto de
Lima, da escola do bairro do Bengalar,
cm S. José do3 Campos.

Antônio Santos, Antônio Machado do
Cnmpos, Antônio Gligonotta, d. Anna
Francisca Borges, Arthur Pollenttl, Al-
molda Silva e Comp., Alfredo Barbosa
CorrOa, Atílio Bonedottl, Armando dos
Santos Barbosa, Bonodloto Camargo,
Companhia Prodlal Alves Ponteado, Com-
panhia Nacional do Tecido do Juta, Cy-
rlllo Alves Ramos, d. Deiphina de Moraes
Braga, Domingos Corria (2), dr. B. Lln-
donberg, Francisco Lanol, Francisco Co-ragglo, Franoisoo Amoroso, Genen e Fl-
llio, Glacomo Douzinl, Jofto Pinto Alves,
José Slnisoalco, dr. JosS Manuel de Aze-
vodo Marques, Josô Maria Parahyba,
Joaquim Pereira Camargo, Justino Pa-dula, Luis Gilardl, Laerolo Ribeiro Lima,Lamelrão e Comp., d. Leonor Monteiro
da Silva, L. Alongi, Manuol Bastos, Manuel Asson, Manuol Marques Teixeira,dr. Olavo Egydlo do Sousa Aranha Ju-nlor, Paulino Manuel de Oliveira, Paolfl-co da Cunha, d. Rita Santos Belleza, RaulRodrigues Coelho, Salvador Bataglla,S. Paulo Gas Company, Limited, ThomasFerrara, dr. Theodoro Sampaio, Vaierlfellppe, Veríssimo Antônio Teixeira.

ainda mais, rocusnndo-ae os banoos, »m
gorai, a sacar acima de 11 8|8 4,

A's 16 lioras, o mercado melhorou,
parecendo mnls firme, vigorando nos
bancos as taxas de 12 18|S*t i. o 12 7|U d.

Nesta posição, o mercado foohou esta-
vol, e com pequeno numero de negoolos
feitos no oorrer do dl».

INDUSTRIA
E COMMERCIO

Café
JUNDIAHY, 22.
Duranto o dia do hojo foram recobldas¦10.731 saccas de café, sondo com dostlno

a »S. Paulo 2.731 e 44.000 para Santos.
Café baldondo hoje, até molo-dla, paraSantos, 58.667 saccas, sendo:.

SaccasRecebidas de Jundiahy (Pau-
"ata)  44.000

Recebidas da Bragantlna , .* 1.838
Recebidas An Sorocabana . 8.352
Recebidas do Pary 2.803
Recebidas do Braz 1.074

SANTOS, 22.
As vendas dc hoje foram reduzidas.
Merendo cnlmo.
Nns vendas realizadas regulou o precodo (ISH00 pnrn o typo 4.
NOTA — Coni In nn m rolriihlilns ai*

giimns dns ensns exportadoras, notando-
se resistência por pnrlo dos possuidores.

22.

Prefeitura li
IBirectoria Geral

EXPEDIENTE DO DIA 22 DE AGOSTO
DE 11)10

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

i-or-um Crhiiiüia!"Primeira vara — Juiz, sr. dr. Adolpho<), Mello
,- Foi absolvido Damasceno Mazzoni, pro-Incurso no artigo 297, docessado como
Código Penal.

! Em 3 de julho ultimo, na rua Sebas-tlão Poroira, esquina da rua Dr. Abran-iches, Mazzoni apanhou com o auto 593b Indivíduo Manuol Bernnrdes, que velu atallecer om conseqüência dos ferimentos•tecebidos.

{, 
 O mesmo juiz condemnou os va-'dios Pedro Scarpato e João Ramiro dos¦Santos, contraventores dc* artigo 399 do

Código Penal, a 22 dias e 12 horas de
prisão ccllular.

i: * ° carroceiro Domingos Catapano,aceusado como responsável por um desas-tre oceorrido ha tempos na rua 25 deMarço, e do qual foi victima um "enauf-
íeur", foi absolvido pelo mesmo magis-trado.

i  O "chauffeur" Antônio Pinto Se-
;gundo, aceusado de, em 6 de abril do
[jeorronto anno, quando dirigia o auto1.337, na avenida SanPAnna, próximo ftIlacuruvl, ter apanhado Paulo dos San-;tos, foi condemnado a tres mezes, 7 dias*e 12 lioras do prisão ceilular, grau médio'do artigo 300, do Código Penal.

Segunda vara — Juiz, sr. dr. Pnulo
Pnssalacqun-_ O sr. Juiz pronunciou Etelvino Gomes••aceusado de haver aggredldo e ferido gra-

jyemente sua amante Maria Francisca, em
j!4 do agosto ultimo, no predio n 2' da-rua Tocantins.
\ Queixa crime — Perante o juizo da ter-
jcelra vara criminal, Leão Segre aprcBen-
[tou queixa contra o sr. dr. Victor Ayrosa.Filho, alegando achar-se ameaçado de ag-:'f*rcssão da parte do querellado.

| A primeira audiência do processo como-
tfcarf(. boje, ft3 9 hoias.** Quarta vura — Juiz, sr. dr. Mirtliens

Chaves
Foi pronunciado noa artigos 294, para-.feraplio 2.o o 294, combinados com os artl-feos 43 e 03, do Código Penal, Salvador Ga-¦Jhardo, autor do assasslnlo do Sabatino

Mugllani e tentativa do morte em QuartoJPorcarclll.
i  Fo1 decretada a prisão preventivafle Manuel Pereira, duas vezes processa-
,*ao por erlmo do ferimentos leves.

i'"oruni Civel
r Offlclnca do dia — Antônio AlbertoPrado, Antônio Bartolo, Antônio FerreiraÁlvaro do Oliveira o Álvaro Rocato
\ Segunda vura _ o sr. dr. Martins deMenezes, juiz de direito da 2.a vara civele commercial, proferiu hontem, entre ou-tríis, rs seguintes decisões:

| Rejeitando os embargos do credor dis-sidcnlc Caetano Vnlentlm e homologandoa concordata proposta pela falllda d. The-reza Domini, acceita pela maioria legalHe credores;
declarando em prova a acção ordináriaentre partes Murino Irmãos e The Auto.Piano Company;
Julgando por sentença as notificaçõescnmminatorias a requerimento da CâmaraMunicipal de S. Paulo contra Augusto Ce-

Requisições de pagamentos da. Secreta-
ria da Justiça: ao delegado do policia de
S, Sebastião, 215(210; a C. Hlldebrand e
Comp., 24(800; a Rothschid e Comp.,
10$,S18; a Monteiro Snntos e Comp.,
4(500; ft Casa Duprat, 49(000; a Roths-
chlld o Comp., 202(010; ao delegado de
policia de Bauru', 39(000; a Rothschild
o Comp., 294(070; a C. Hlldebrand o
Comp., 214(000; ft Companhia Fabril de
Luvas, 40(000; a C. Hlldebrand o Comp.,
81(000; a José Ferreira Fontes. 181(300;
d Companhia Calçado Clark, -120(000; a
Almeida Silva e Comp., 0(800; ldom.
01(000; a Justino Moreira, 007(300; •(
Ângelo Sestlni, 4:193(250: ao dr, Gastão
da Camnra Leal, 417(000; a Almeida
Land e Comp., 343(800; a Vicente de
Lucca. 89(200; no dr. José do Castro
Goyanna, 300(000; a Monteiro Santos e
Comp., 94(900; a Monteiro Santos e
Comp., 74(700; ao dr. Gastão da Câmara
Leal. 2:049(580.

 Requisições de pagamentos da Se-
cretaria da Agricultura: a Carlos Augusto
Xavier de Andrado, 500(000; Bento Fran-
cisco da Costa Aguiar, 500(000; a José
do Lacerda Abreu, 500(000; Ottoni do Al-
meida Queiroz, 500(000; a João Fernan-
des do Araújo Leite, 500(000; .1 Casa
Duprat, 312(000; aos fornecedores da
Commissão Geographica o Geológica, . .
154(700; a Kruoger e Arentz, 509(000; ao
dr. Raul Btisóli Varolla, 2:000(000; aos
fornecedores da Escola Agrícola "Luiz dc
Queiroz", 2:398(750"; a Guilherme Bac-
celll, 35(782; a Silva Martins e Comp.,9:458(619; ao pessoal do núcleo'colonial
Nova Europa, 700(100; ao pessoal da Es-trada de Ferro Funllensé, 17:8*10(301. Requisições de pagamentos da Se-
cretaria do Interior: nos fornecedores dc
grupos escolares do interior do Estado,
598(700.

 Officios remettidos: ao sr. secre-
tario da. Agricultura, communlcando que'jã foi lavrada a escriptura, pela qual aFazenda do Estado adquiriu da Compa-nhia de Obras Publicas do S. Paulo o.iterrenos referentes ao canal do Taman-duatchy; ao sr. secretario da Justiça, re-mettendo, para que seja tomado na con-sldernção que merecer, o requerimento deFrancisco Monteiro, soldado do 5.o bata-Ihão da Força Publica, solicitando paga-mento de importância a que se julga comdireito.

 Autos despachados: Cyro Montei-ro, ao Thesouro para Informar; Osóriodo Siqueira, no sr. collector para Infor-mar; dr. Luiz Antônio Teixeira Leite,
providencle-se de accOrdo; S. Bataillard,deferido; Carlos Paes de B.arros, ao sr.
procurador fiscal; João Ferreira do Sou-sa, Informe o Thesouro; Alfredo do Vas-cone.ellos, ao sr. procurador fiscal; Cio-mentlno M. do Oliveira, -awstltua-se deaccOrdo; Empresa RUdo Telephonlca deJardlnopolls, Indeferido; Santa Casa doMisericórdia de S. João da Boa Vista, aoThesouro; Antônio Miguel Pinto, ao Tho-souro; Henriquo Rudinger, ao Thesouro.

? *
JUSTIÇA E SEGURANÇA PUUMOA
Foram despachados os seguintes reque-rlmentos;
De Henrique Antônio Pedroso, presorecolhido na cadeia de Pirassununga —

Aguarde opportunldade;
. tle Francisco Nogueira e outros, son-

Requerimentos despachados:
De Domingos Teixeira Leite, Manuel

l>;teves, Ujysses Pelliclotti, Archimodcs
Clalli, Companhia Industrial "Martins
Barros", pedindo approvação de plantas.

A' Directoria de Obras e Viação para
os devidos fins;

de Ermelinda Pinto, Gòsuàídò D'Avelar
e Comp., Dias e Figueiredo, Antônio OU-
veira Santos, pedindo licença; Galante
Bernardo, pedindo cancellamento do im-
poslo; Ângelo Bifulco, pedindo transfe-
ronda; Ccsar Yasbesk e Comp., pedindo
approvação dc leireiro — Sim, em ter-
mos;

do Ignaclo Jiimarê, pedindo rectifioa-
ção i" lançamento; José do Espirito San-
to Pinto, pedindo reducção de lançamen-
to; José Caetano da Motta, pedindo re-
levamento do multa; da Providencia "Cai-
xo. Paulista de Pensões", podindo resti-
tuição; Natale De Paschoalc, Alcides H.
Pertica, Ernesto Corrêa, 'pedindo oanccl-
lamento dc imposto — Indeferido;

da Maternidade de S. Paulo, pedindo
pagamento da segunda prestação de auxi-
lio — Aguarde a época legal.

 As turmas da Directoria do Obras
o Viação para o dia 23 do corrente méz,
foram assim distribuída!»:

Turma de calcetelros:
Rua da Moóca: 6 calecteiros, 5 serven-

les, 1 carroça, reposição de calçamento.
Rua Cruz Branca: 5 calcetelros, 5 ser-

ventes, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Rua B. Gomes: S calcetelros, 5 serven-
les, l carroça, reposição de 'calçamento,

Avenida Tiradentes: 5 calcetelros, 4
serventes, 1 carroça, reposição dc calça-
mento.

Rua Domingos de Moraes: 6 caleetei-
ros, 4 serventes, 1 carroça, reposição de
calçamento.

Rua da Consolação: 5 calceteiros, 4
serventes, 1 carroça, reposição de calça-
monta

Ladeira .Santa Iphlgenia: 7 calcetelros,
7 serventes, 2 carroças, reposição do cal-
çamento.

Diversas ruas: 5 calcetelros, 4 serven-
tes, 2 carroças, ligações do água o gaz.

Porto Ganindo: 2 serventes, guardas.
Turma de trabalhadores:
Almoxarifado: 2 operários, guarda e

iiirnmação de materiaes,
Centro da. cidade: 7 operários, 2 carro-

ças, reposição dç calçamentos.
Rua Monte Alegre: 1 feitor, 9 opera-

rins, 3 carroças, regularização.
Rua M. Nobrega: 1 feitor, 9 operários,

3 carroças, regularização.
Rua Com. Coutinho: 1 feitor, 11 opera-

rios, 5 carroças, regularização.
Rua Dulllo: 1 feitor, 6 operários, 1 cor-

roça, regularização.
Turma do macadam:
Rua Anhangucra: 2 feitores, 12 oporá-

rios, 4 carroças, recomposição do maça-
dam.

Diversas ruas: 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de ngua e gaz. Acham-se approvadas na Dlre-
ctoria do Obras e Viação' as seguintes
plantas:

De Adhemar do Moraes, para reformar
um predio á rua Victorino Carmlllo, n.
60;

de Bernardo Valente, para reformar
um predio ft rua D. Verldlana, n. 61;

da Companhia Inlcladora Prodlal, paraconstruir um muro ft rua Rio do Janeiro,
n, 6;
v da Companhia Inlcladora Predial, em
substituição, para construir um predio, ft
rua Lopes de Oliveira, n. 06;

do Dante Masierl, para construir um
muro ft run Scuvero, n. 39;

de Francisco de Paula Sousa, para con-
struir uma escada ft rua Cantareira, n.
17;

de Francisco Pinto, para construir um
predio ft rua do Hlppodromo, n. 176;

de José Plrlllo, para augmentar um
predio ft rua Ezoqulel Freire, n. 92;

de Luiz Gulllardl, para augmentar um
predio fl. rua Santa Iphlgenia, n, 124;

de Luiz Giolssa, para oonstrulr um
predio ft rua Dr. César, n. 19;

de Manuel da Rocha, para oonstrulr
um muro ft rua Cardoso de Almeidai

de Romulo RossI, para construir um
Piedio ft rua Cardoso de Almeida esquinada rua Cândido Espinheira;

da Pedro Weingrill, em substituição, pa-ra construir um predio a rua BrigadeiroTobias, n. 104,

SANTOS,
Entradas , ...
Desde I.o do mez
Idcm desde l.o dc Julho . .
Existência hoje em primeira

o segunda mãos . . .
Média
Despachadas 
Idem desde l.o do mez , ,
Riem desde l.o de julho , .
Embarcadas  ,
Idcm desde l.o do mez . . .
Idem desde I.o de julho . .
Passagens dc hoje
Idem, desde l.o do mez . , .
Idem, desde l.o de julho . ,

Sabidas:
Para Europa
Argentina
listados Unidos
Por cabotagem , .
Pnra o Chile . . ... ..
Para o Úrüguay

52.563
934.084

2.180.998

1.668.866
42.458
26.126

567.611
1.298.490

3.033
558.754

1.233.441
58.607

944.123
2.204.537

259.129
11.512

281.959
2.506

703

A' taxa do 12 7|16 d. a 90 dlaa de vista,
sobre Londres, quo foi a official de hon-
tom, a libra esterlina vala 19(296, o fran-
co (68S e o marco $780,

A' vista, 12 5|16, a libra esterlina vale
19(492, o franco 1698, o maroo (740, a
Ura (681, cem rêls forte» $280 a o dol-
lar 4(096.

OAMARA SINDICAI*

A Câmara Syndlcal dos Corretores affl-
xou hontem a sogulnto tabeliã:

(10 d-v. A' vista
Paris . v v . -.* •*• 686 693
Hamburgo . ._ v TJ0 740
ltalla . . . -.- -,. «si
Tortugal ....-,• 289
Nova York . , , ¦,., _» 4(096

Extremos:
Contra banqueiros . -, 12 í|2 12 3|8
Contra caixa matriz . *, 12 1|2 12 3|8

Em egual data do
anno passado:

Foi domingo.

SANTOS
OAMARA S1TNDIOAI,

Curso official do cambio e mooda me-
talllca affixado hontom pela Gamara Syn-
d leal dos Corretores:

90 d-v. A' vista
12 11|32

698
740
638
292
840

4(160
1(790

19(500

BA.VCO DO BRASIL

Vnles ouro
Taxa cambial pnra pagamonto de diro!-

los em ouro, na Alfândega, 12 33164.
T-ondres 12 7[ 1G 12 6|16

Aglo: 2(157 por 1(000 ouro.

¦Iitncoa
Oommornln o Inilmlrla.
IJnlrto dn H. Pnnlo ,H. Pnnlo, ex.dlr,. ,Hom, n no ilins . ,tlomitiorolnl dn Hslndo do 8.

Pnnlo, eom "0 oio, ox-dlv, »Idom, n so illni , , . .

«MOílO ÍDOÍOOO
MWOO S8'000
78*000 7HO0O

K0ÍO00 187IO00

.*¥»»¦

Londrea . . . , 12 15J32
Paris . . , •-• :ti 688
Hamburgo . . . -.- 7S0
Ttaila ..... •_¦
Portugal .... —
Hespanha . .. ,- —»
Nova York .... —
Argentina .... —.
Soberanos . , .* —

«60*000 8*4.000

MOWOO 2*8*000

lK^f
90KXW BílíflOO

300ICOO HIÍOOO

'Sio*»
ooiõoo —

tno*ooo -

JSOÍOOO

260Í0*-***-*
iüV^o

ÍHOMOf

' 
soroo Z

000»000 SJIWVi
45700o

KJOK0O tn0>(|00

SOKíOO
80I&00 —

40(000 -

— 60.1000

«OíOOO

MOtOM I-fflWOO

70*000
1-I0>,W0

(SO'000

Câmbios Extrangeiros
Tnin» do desconto da nbortitrn do moroado dtLondres-

SANTOS, 22.
Movimento de café na Companhia Con-

trai dc Armazéns Geraes no dia 22:
Existência no dia 21 , , , 138.914
Entradas hoje . . ¦»• .•••.¦ . 3.187

Total ...
Sabidas boje

Stoclc, hojá1

1-12.101
1.017

141.084

CAIXA DF LIQUIDAÇÃO
SAiNTOS. 22.
Colações do fechamento da Caixa

Liquidação,. fornecidas fts 15 horas:

7nxn de ilesonhto do Hnn-
co da rnclnterra. . .

laia do desonnto do Dan-
co da Frnnçn. . . .

Pnxa dn dcncnnln do Ilan*
no dn Allemnnha , .

7nxa dn desconto nn mor-
cnilo dn I,nníHM .*¦ me-
701

(JAMnlíl-t:
Sorn-Ynrk «ntirn l.ondroj,

ll vlstn, pnr f»h. . .Noen-VorV unhrn Londres,
n nn drv nor l.li. . .I.lsbon snbrn I.nndres íl vis-
tn, nor mil ríls . . .I'firi« sohro r,onilrni il yI»-
In, nor Lh. ....l!enovnsobreLonilro3,rt vis-
In. por Lh•¦Inrtrid «ohro Londres A
vlsln. pnr Lh. . . .I'nrls snhre llnlln, li vlsln,
por lon liras ....Paris sohro nespnnhn, fi
vlsln, nor soo pesetas .

Novn-Ynrk sohrn Perllm, A
vlstn, pnr í míiTCns. .

Hontem

6 0)0

l» 0|0

n 0|0

Anterior
« 0(0

5 0|0

A 0(0

li 5|8 OjO li í|» 0|íl

l.n 7)8
1.72.25

se.i»

S0.Í7

2.1.60

91.00

598.00

72.9S

56 66
70 . 70
91 1|2 91 1*2
81 1|< 8t l[l

88
Ml 66
71 71
Sf> 8|í 89 fl|4

de

Comp, Vend.
Agosto GS575 6(600
Sotombro C$425 6(450
Outubro 6$325 6(350
Novembro CÍ275 6(300
Dezembro 6(275 0(300
•T"-*<-*iro 0(275 6(300

SANTOS, 22.
Teíegramma especial do "Correio":
As cotações do fechamento da Com-

panhia Régjst&dorn e Caixa de Lkiul-
dação dc Santos, na base do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto . . . ,
Setembro . .
Outubro . .
Novembro . .
Dezombro . .

S. PA FLO,

Comp.
GÍ575
6$.|25
6(325
6(325
6(000

Hoje
Anterior '
No mesmo periodo do anno
passado

Entradas pela Estrada Soro-
cabnna

Anterior
N*o mesmo periodo do anno
passado.

Vend.
6(000
6(450
6(35 ;l
6(350
0(000

Saccac
44.000
55. -189

domingo

14.067
11.205

domingo

Títulos brasileiros em Londres
"* Ilontera

Apolleos fedemos, 1889
•I i.,0 , .¦•Vrternos 180.',, r, 0i0 . .Fu mil nct, fi OiOi . • •

.''nndlnir, 11)14FYmilIncr, too*. r, Oin. , ,
I (i|0 (InnTorsflo, 1910 . .
nio mns

Sãn Pnulo, 1fW . . . ,^ito Paulo, 1B!W ....
-ün Pnnlo, 1901 ....
suo Pnulo. mis, r, oto . .
lllo ile .Inneiro Mnnlelpall-

lindo tvntO
Mello Mnri-íonlii, 10ÍW, 1: 0|0
l.eonoldlnn llnllwnv Co.

l.td. Stoelt . 
'. 

. .
rirnjillnn Trnctlnn I». Hi P.

l.td. Slnelt Ord. . .**. Pnulo Rnllwnv (Jo. Lld
Ord ...'.. . ,

1'rnslt [Inllwnv l.'n.. I.IM.
Oril. ......

Iltimond Cnffi',. Cn. i.ld.
- f|9UTflOtim. 1'rór. .

Cpnsollilnilnn intílcTPt 2 i\\
0|0, ci-imna ....

Móxldo Nbi.h Wcslcrn Itnll-
wnv Cn.. 1,1,1. Ord , :

4.76 7|8

4.72.S5

28.12

80.87

88.60

91 CO

508 'ia

72.jr,

Antorior

PO l|l

H9

(12

193

1 1|2

9 1|4

Sõ I|4

I

09 lll

«i
60

01

196

7..|4

9 lil

69 1(4

ti

T^WWm*iulrmrm*-.-tJi>iuiy>*.*m.

VISITEM A

LIQUIDAÇÃO AIfflJ.lL
dn Cas**, Prlnceza de

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

<'o))!»i,tialaln-s
1'aullsln, n-i-dlvlilendo
Idnm n 80 'lln-» ,** ; 

-w-y
Mngynnn, ox.divldeudn ,' }- ,Idem, n 00 dlns . , , >'¦•*,•
Inlelndorn Prodlal . ,'' ,'*'nlliornmenlos do S. Pnulo •blem, a 00 dias .... _
Rstrnda dn l-Yrro Porrts-Plrnpor» —,
Telephonlca Hrngnntln.i • _
Antnrrllfíi ..... 22A*O00 —
Telnnlinnlen de S. Paulo . 

"

Pnnllsln dn Seiniros, eom .10 0|0.(inrnl dn Autnmnrels . . ,
nnemnlng:nplilnn ürnsllolra» .nrnsllelr.i de Mnlnllurgia . .Cnmplnelrn Agun n Kxgotloa .Irnnnnlllldndn ....
"iil/ln Miilnn
H. P.iuln Alnnrgnlns . . ,"nvnl Tlienfr,. ....Unido dnn PeOnndnres. . ,Snrrleeliln «Poupe'1
l''nrr-*n e Lu-» Nnrle de S. Paulo »''In. diinlnnnr.4 . • , .
Tnnldnn I',nt.nr t *F, n Tnfílflnt — fícnr?Mft * •Mne. Mordi-•Unlnlin «nnltsln . , ,Mftffwinfl ilr Tí»olilo!*t . * •''ntnntfleln Pnilnlplm Orespl
prnsilntni dn Securns, enm *0 0|01'olnn Ps||ior ....
Pinnlll ílnmlei ....
¦"nrliiniffl Oiplí ....
I'''ilirlnndnrn dn Pnnel . . ,'•lnV»mntni?rnp1il^n rírnillnlra .ArLlnntdn
l-Vt-roriflí.'! I'n*»tnrll . . .Pnnllsln dn nrnrjns ílnl.i .A-rrlnni.i Pnnllsln.«n<* ....nu,,. ('••".', -.'.•innrdon ." orrllnrlni fnullstn .
Armn7.nns í-ior/ie* fio S. Pnulo ,
• •119! n Pnrcfi dn .lnln'i . , .
(¦nlendn llnnli;, ....Mnlhnrnmnn. dn Pneos do Caldas
l.ltocfrnpliln llnrlmnnn. . ¦¦**. Pnuln.flncn7, ....
Pnhril P.niillslnnn. .. . .IVnlrnl dn Armn7nn" Mornos •
Vldrnrla Hnnla Mnrlnn . ,•¦cun n I,iir. dn Mogy-mirim ,«ulinrlinnn Pnnllsln . .'ndnslrlns Texll
Itlth; Hnrthmnnn ....
t.mpresn Ilnlrn Klcolrlca Morra

llíl POTiiflM •
lícllculiarcta

Aniiirnlinn Cniilisln . . ¦
Arnrnnnnrn. 10 0|1 .
Arnrniiiinrn R d'i ....
Agun n Ktg. Mngv dns Cruzes.
A (run i: lixei Hnltn ilo Itu'.
Agun n Luz lio Mm-v-mlrlm .
A cnn n Fx. dn Itllmlrílo Preto .
Acua n tfxrntlns do Bnuril .
TnoolncGm ilo Wnln . . •1'nnno lliiiün. ..".'",
'¦Iiimlen Indnslrlnl . .
(;nr(umn A cun llrnnen . ,(\.mplnclrn(lo Aenns o Excottos
t'nmplnoiTR Tr/iccílo, 1«iit »> Korqa
Empresa Hydro Elcclrloa Sorra

da liocnlnn . .['.loolrion Itio Olnrn
[»U7. e Forea do OuratlngiieU .Kor-jn n Luit S. Vnlontlm . .

no. Ilnrdy. ....
I»nz n Forçn do .Intiolloabal ¦I.dji o Forcn do Tlcto . . .
Luz o Força do Snnta tlrui ,Morldlnnnl Paulista . . .Fleotrleldnde do Cornmna*. .Francnnn do F.lootrlcldade. .Fnhrll Pniillstnna. . . .Produetos Chlmloos L. Ouelroi.Ind. n CommercioTana Tolle .Forçn n Lti7 do Itlhelrlto Preto ,Vldrnrin S.inla Mnrlna . ,Ferro Esmaltado Hllnx . ,Lu*! o Fornn do .Inndlahy , ,Lnnifioin Knwnrick . . ,F.stradn de Forro S. Panlo-Qojai«ociedadn Annnvmn "O Estado

do S. p„„ o... . .ldom a aíl di-. , . . ,Elsolrloa dn 1'obodouro . ,força o i,i z ilo ütiérnblnha .Klnclrlc-i ». Paulo o Rio . .
J-nort n Allrncçnos . . .

J* Martinho
lolophonlcn dn S. l'aulo . .Pasloril do Atnrrndlnho , .Olnom.ilocrnphica Mrasilolra ,
forçn n Luz Norlo dn 8. PanloNanlnltos.ilin ....
Trneçilo, Luz o Força Melhora-

mcnlos do Paranapanema .vlaçiío K, Pnnlo-Malto Orosso ,Pnrahyhn do Nnrln .
ífolhoramcutoa Poços do Caldaj ,Melhoramentos do S. Paulo
••lolliornrncntos do Paranaguá .Molhornmcntos do Pnranii. ¦Melhoramentos (Io H. JoSo. .Nnclonnl de F^tampnria . .Forçn'o Luz do Arnguar*/ . ' .Soo. rasa Vanordon . ¦ ,HI Bomnnlo Fnbrll . , ,Salto Fabril
Calçado Itoolwi ....
Pinoltl tlamba . . ...Industrial do Guarnlhos . '''.
Agrlooln Knnla Ilarbara . .Flootrloldado do llauni . iPinhal Fnbrll . . . ,-Lllu c Força ilu .lul,,, ,
Industrial Mogyana do Tooldoi.
1'ooidõ*1 w* .JoJlrt , , ,1'. o tttz ,1c Intuh/ . , ,

¦wcm mmm
RUA BOA VISTA, 44

MATERIAL COMPLETO
liara

installações electricas
Costa, Campos & Malta

ltciHliinciitos llscac»
ALFÂNDEGA

SANTOS, 22
P»apel , . .
Ouro . , ,
Consumo . .
Estampilliau .
Verb.i . . ,
Tolegrapho .
Cuias . . ,
Licenças . . ,

117:090*.54S
74:595*650

9:5551550

99(360
498*360

4:204*000

Total  200:109*403

Honda desdo primeiro do
mez
Redebedorln:

KxportaQBo I*nu lista . , .
Kxportneilo mineira . . .
Bxportngfío paranaense .
Expediente ,
Impostos
Estampllhás ,

2.902:254*412

07:971*203
34:594*512
1:123*200

441*100
294*855
08*100

_ 161000

ÍStOOl 841000

«06*000 198*1999
— BBW00

¦JWOO
96*000
88W00

M 1(000
871000
«OíOOO

98-1000 88**000

»*{000 86$000

80Í000
80 «000

Total . . .
Café despachado:

Paulista
Paulista (baixo) .
Mineiro
Párãnnonao ....

Total. . .
Remiu em franco.-»

Paulista
Mineiro . . . .

104:492*97-0

11.583
626

10.405 e 45 ks.
480

20.124 o 45 ks.

. . 72.916
. . 31.307,25

Total 104.322,25

i:\rORTAfJ.\0 DE OAFE'

SANTOS, 22.

Reiaeão dos exportadores que pagaramdireitos na Recebedorla de Rendas*.

Café oaulista:
Companhia Prado Chaves .

A mesma, saccas..,.
A mesma, francos,,,-

R. Alvos, Toledo o Comp, 1:
Os mesmos, saccas.,*,-
Os mesmos, francos.,

14:040*000
1.000

20.000
8:599*500

2.450
12.250

W-M00 7«!000

49JOOO

— 74>000

1OOÍO0O 90W00
- Borooo

170J000 1J0-M00

- 85f000

95*000

TStOOO

0ÍOO0
86ÍOO0
86M00
40ÍOO0

— 70*000

110*000
60'000
60)000
76J000

60 «000

«oímo
76'Onn•301000

DOrfOOO

— 00*000

Valores da Bolsa
Transaccões realizadas hontom na hora

official da Bolsa:

periodo do anno

Total, hoje
Anterior .
No mesmo
passado

Fornm recebidas hoje, du-
ranto o dia, nn estaçílo -jo
•Tundlnhy:

Com destino a S. Paulo . . .
Anterior
No mesmo periodo do anno
pausado

Com destino a Santos . .¦ .
Anterior
No mesmo período do anno
passado , ,

Total, hoje .......
Antorior
No mesmo período do anno
passado

58.007
00.094

domingo

Saccas
2.731
3.350

domingo
44.000
44M15

domingo

46.731
• 47.765

domingo

•*¦ ' 
•*•: : ~-*m 

:ü

8,56
8,65
8,62
8,69

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 22.
Hontom fechou este mercado estavol,com baixa do 7 a 9 pontos do fechamento

anterior.
Cotações:

Setembro
Anterior
Dezembro
Anterior

NOVA YORK, 22.
Hojo abriu esto mercado apenas esta-

vol, com baixa de 2 a 6 pontos.Cotações:
Setembro . .. . -*.. ... , 8,50
Dezembro ... ^ -,. ... .,. g 50

NOVA YORK, 22.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se estável, com baixa
parcial de 2 pontos.

Cotações:
Setembro . . , -.* ..• m 8,66
Dezembro . . .- , ,• 8,62

LONDRES, 22.
Hontem fechou esto moroado estável,

com os preços inalteráveis, do fochamen-
to anterior.

Cotações:
Setembro
Anterior
Marco
Anterior .

HAVRE, 22,
Hontem fechou este mercado estável,

com alta do l|4 a 1|2 ir., do fechamento
antorior. ..

Bolsa de S. Paulo
OFFF.ItTAS F.M 22 DK AOOSTO

Vendo- Compra-

•17|
47|
50f
50,

Cambio
Este mercado abriu hontem calmo, com

os bancos sacando entre 12 7|16 d. e
12 15|32 d.

Pouco dopols, o mercado enfraqueceu.
pausando a ser feito o fornecimento de——- Devem oompareoer na mesma DI- cambiaes entre 12 18182 d. e 12 7116.rectoria oor». esolaj-eoimontos. . oa »rs,;I.. Mais tarde, o meroado., sníra»q,ueo_-?ui_.

1'aainioM aiulili».»» 1
A|iolle.eado ICstndn.n.nil (l.nsorloi,,

ox-furos
Idcm da íl.an òric, de TiOOt . .
dem, 7.a A o.a eòrlcs ,

Idem, lO.a nérlo ....
jdem, Auxilio Agrícola, ? om .
blem, dn llniilo, fi oio, oi-inron

l»c(rn«
Unmara do S, Pnulo, 6.0 ^Vlndu*cto)
ldom, l.n emlnuíto. '
[dom,, 2.aenil5sllo, ,
Idem emprculimo do 1013 .
ldom, a ao dlni ....
ldom, emprculimo de 19H ,
Idem, a 00 dias ,
Uamarn do Amparo ,

« r, Ararnriunra ,
•1 h -Atltitiln .
n -,. Annnpollfl -, ,
r tt Arnrns •
h h Ar.irA a
»» 11 Rnrlv #
11 **-*, Ríitiru ,
.. ,, llntiicilu ,
fi , •Rnrrcfos -,
., ,, Oamniius, ,
ti h Ünizftlro •
it n ('í-iliríl a•1 11 CnpivnTy, • ¦
u n Crftvtnlipa • •
»• n Or1nn<lia ¦ • *
» » Cnonpnva. • •
» * Sorra Negra . ,
„ 

'», H. Pnone. . .
„ „ Pcscnlvadn . .

, K. S. do 1'lnhal .
„ „ Fnxlnn .

. Hlhelríio Preto, ex.J,
„ S..loíío da Roa Vlnta
„ 8..I01Í1I0 Itlo Pardo
» .InenreliT. . ,

l • S. Slmilo . . .
Plrnotdnhá. ¦ .Ppilrririi . , ,

r Pir-tiflntiniinfí-fi f ,
„ S. .loaA dou Campos
., Pnrlo FclK" •. Uhcrnlm . , ,

I Kln.lIlIndoP.Uualro
lüMr/to Ronllo" .lahelleahnl, . ," .Inrdlnopnlln ..." Itnpeleninga . ¦" llnnlra . a .
IWtliiga •

•* HO . . . .
llnllniín . ."> Iliiverava, . .(lnnrnllninielA,6i-J..

Mogy-mirim . .1 „ Limeira . ¦H Lorena , . ." \\*™'<! aItapolis ,
IgnrapaTa. .Salto do Ita .Blo Prolo, ,
Taqunrallnga ,n «ele. . . .„ Tntuliy . ,„ Plnilamnnlinngabn •Bortítuzlnho , ,8. Carlos. . ,H. Crut do Itlo Pardo

H. Mimuol . ,
. Mattílo .
„ MOCÓCR . , .
„ H. Jofio da Ilooolna' .lalni. . , ,

.. B. Pedro ,_^ mJ... ,

doros doros

9IOÍ0O0

990'0O0 005-W
süüíjooc onfitoon

1:005»
8IO?000 —

52

IS

100

FUNDOS PÚBLICOS
apólices da União, juros
do r» 0(0, 
apólice da União, juros de
0 OjO (de 500$), por . . .
letras da Câmara de São
Pnnlo, empréstimo de
1913, 
letras da Câmara de Ja-
hu', 
letras dn Câmara de Ja-
hu', , ,

acções do
Paulo, a .
acções do
Paulo, a .

BANOOS
Banco de SKo

flanco de São

7905000

S95$000

70*000

76$000

75)000

71*600

71*500

Pedro Trinks 7:392$060
2.100

10.630
7:020(000

2.000
10.000

8:510*000
1.000
5.600

2:627*200
720

3.600
2:474*359

706
3.526

1:755*000
500

2.500
1:755*000

500
2.500

- 877*500
250

1. 250
C5CÍ370' **"•" 187

935
31*590

9
46

533*103
156

. 700

2:197*200
626

COMPANHIAS

79(000

79«(100

89J500

6OÍ0O0

07W00
S0*(W
RW00O
78'000

89'000

R4»non
7o»i,on
901J0OO

"2*í»(>n

8(l»000
98'nOO
6!S'0On
70WO0
66Í000

dOlOOO -OÍOOO

80.Í000
OO-JOOO

60?00O

70fo00
so»ooo
40íCOO

WPOOO
«OÍOOO
B0Í000

(10»000
70*,onn
8ti*Oon
62**Oon
65*0(10
í^onn

1C8'000

70»0W
80'oro
so'000

nawo.1
si*o;-fl
SOMoo
70MÕO

50

isr,

aeeões da Companhia Mo-
gyana de Estrada de Fer-
ro, 239*000

DEI5I..NTRRE9

debentures da Força e Lua
de Ribeirão Preto, a . . .

Bolsa de Santos
OFFtOItTAS

Vend. üomp.

O mesmo, saccos.,,,:
O mesmo, francos...

PIcone o Comp. . ' . . -.¦
Os mesmos, saccas...
Os mesmos, francos..

.Santos Coffeo Company . ,*
A mesma, saccas.,.,;
A mesma, francos...;

Yessduroun Ir. o Comp. . ,:
Os mesmos, saccas....
Os mesmos, francos..

Naumann, Oepp e Co., Ltd, ,
Os mesmos, saccas..,
Os mesmoF, francos..

Leito, Santos e Comp.
Os mesmos, saccas,..
Os mesmos, francos..

J. Aron . . 
O mesmo, saccas..,.*
O mesmo, francos..,:

Prado, Ferreira e, Comp. ,»
Os mesmos, saccas...»
Os mesmos, francos..

SociÉte Financiíre ... ,:
A' mesma', saccas... ,i
A mesma, francos...'

I. C. Mello o Comp. . . *.*,
Os mesmos, saceas..,*
Os mesmos, francos,.

Diversos •
Os mesmos, saceas..,*
Os mesmos, francos.,-

Cabotagem:
Malta e Comp ¦

Os mesmos, saccas.,,

Cnf»'' mineiro:
E. Johnstqn o Co., Ltd.

Os mesmos, saccas...
Os mesmos, franco»..

<\. do Amaral e Comp. . .
Os mesmos, saccas...
Os mesmos, francos..

João Osoric
O mesmo, saccas...,
O mesmo, francos...

Nattmann. Gepp Co.. Ltd.
Os mesmos, saccas...
O.1*' mesnios. francoa,,

J. C. .Mello o Comp
Os mesmos, saccas...
Os mesmos, francos..

Sllvn, Ferreira o Comp.
Os mesmos, saccas...
Os mesmos, francos..

Cnff' paranaense:
Watimíinn, Gepp o Co., Ltd. .

Os mesmos, saceas...

9:120*402
2.841
8.545

0:600*000
2.000
6.000

0:630*000
2.000
0.00O

5:038*800
1.520
4.560

4:942*665
1.491
4.473

1:932*645
588

1.74(1

1123*200
480

19 7(1» 12 1*2
7>1« 12 t7*ri*

1» 7il« 1? 17|i?
11 7|lí 12 17|32

70;o00 80?OCO

«,*)00
90ÍOO0

80*000 -

70*000 85-W0O

07>*«tKy> O-na-fl"
97i»»nen onow
97B*'000 9í0»0ril
975ÍO00 9ÍOM00

901000 —

IH7-J000 88Í000

80KJOO 78W00

8W000 80!>oon
safooo 80-1000

Í15Í003 1951000

"lOOOÍOOO t:50OÍO00

1DWUU
60(000 601000

001000

7M0O0 OfiíÕoo
mooo SOIOOI
80100(1 7MO00OOiOOO
80ÍOOO 74}0c0

SOfOOO
eCkJOOO 751000

Oamliln
l.elrns pnrilntilnroa, a fi dias .
r*tfl|.rft<i pnrtiònl-ftrçfl, n no dtÁs *
l.etra-i lianeiirlns a o dias .
l*plrn."* hanòíírlíis'fi ílf» dlns ,

Franco nurn : r,!>r».
Apólice" t

Fmproollmn externo do lbs. ._
15.00'-.OOr,-'>-i ....

Putntlo dn R, Paulo, rt..a n^rto
Ratndo do f, Pnulo, 7.a ni-rlo
listado dn S. Pnulo, P.a aírlo
Fnlndo de S. 1'auln, p.a eCrlo
Estado de S. Pnulo, l.ím sórlo

lietrns :
''arnnrn Munlolpal do 0. Vlconto
(lamnra de S. Pnulo, empros-

limo de 1911 .
Oamarn de 8. Pnulo, empros*

llmndo int.1 • . . .
Dobontiiroa

1'or.nlacom do Rcúa fíalò-Br-Ml-
Jelrn'"ftntrnl Arnifizcns (íeraes. ,

SanMatn do IlabltnçDoa Rcono-
mina*» . . . • , ,
ArçBi" ,.

tomp. Snnll.illl de Tocclngem
Comi». Rogistnilnrn do Nnntos
Moinho Snnlista. . . ,
Pastoril de Itlhnlrílo Plros
¦^omnnnliln Pnullstn de. Arma-

r.ens Gerai.'» . . . ,
("omnnnhin Central do Arma-

zon*i fíflràos ....
(Iflmnanhia do Pesna Santos ,
Companhin Pniillsta do Vlaa

Forroa-*» o Kluviaos. . •
Compnnhla Mogyana do Fslra-

das de Forro c Na voga-;.Io ox-
dlvidcodo. •

Companhia Puglisl . . .
Companhia Paulista do Torras

o Colonlzaç/Io. ¦ . •
Companhia Clilmlca o Agrícola
Santista

Companhia 8nntl.*>ta de Borda.
dos ......

Companhia F.nsaccadora o Ilo
ncíloladorn do Café. 80 ojo .Companhia 8antlsla ilo Drogaa

Companhia llniilo do Transpor-
los

Comp. Conaltuctora do Santos
Foi registada a yenda, no dia 21 do oorronto, do:

Libras. ..... tU.0,0-0-0
Francos , . . . , 09A.OOOMarcos ....-.'•'. _.—
Ksoudos
Poso-tas

' 
íÕ.'030

Brazilian Warrant Company, Ltd.
SpçÕJIp do produotofl do Kstado

Preços coTTonlos
Arroz heneliciado. Agulha de l.a 58 kllos 2.KO00 n

se-ioo-i*
1'lto Idem, idem, de 'J.n, idem 21» a W.
Dilo idem. Idem, do S.a idem. 18» a 217.
filo idem. Cntlote, de l.a, idem. 32Í a 24'.
Oito idem. Idem de 2.a, idom, 18' a 20Í.
Dito ldom. idem, de s.a Idem, 10? a 18*.
Oito idcm, Ouirorn, irlom, fl1 n 10?.
Dilo em ensea Agulha, hnmf>0Irtlos 18'ft a 1H6.

90*000 Dilo Idcm Oallòle, idom, idem, I21I1 a 18?5,
Algodito. r, iiiios. "o' n nr»*.
Amendoim, 100 lllro», r,V, a 7*-
Assuearcrvslal (10 Itiios, nn" u 37?.
Habita», 100 litros, 1-t» a 10».
Rorrne.lia mnnerallolra, superior, 18 Hlos, 381 » -lOÍ.
Dita ldom, reinilar. idem, ao' a 86Í.
Dita Idem, ordinária, idem, 20Í a 25Í.
Hnfò min,l,i, hom, ldom, 8* a 9'.
Dilo Idem. ordinário, ldom, (!» n 11.
Oito escollin, ¦*•* nnn rior, Idem, 0Í a Ti»
Dito Idem, rcculnr, Idem, 5Í a bx.
Dito Idcm, ordinário, idom, 4' a !»¦».
Feiiito mitlallnho nove. superior, 100 litros, 9tí »

10».
Dilo idom, idem, rcmilar, idem, idem, 8-T» a 915,
Dito idcm. velho suporior, idom, 8$ a 81B.
Dito Idem. rn.ffulár, idom, 7* a 8?»
Dito ldom. hleliado, para vaccas, ldom, 8? a 6Í.
Dito branco, idem, II? a 12*».
Dito mnnlelcn, novo, 11» a 12-.
Milho Calteto, novo, hem seceo, idom, 7}7 o T»}8.
Dito nmarollo, honi, idem, 7íí a lil.
Dito amoroll/Io, ldom, idom, 7ÍB a lil.
Dito branco, idem, Idein. Vt, a 7'7-

Í00?000 —
17BÍ00-) —

8-iS.fOOO .K1Í0O0

Í83W00 2Í6ÍO00

90*1000 -

100JO00

1101003

901000

POBOUU . a , » • . . ('-1Uraa . .Ct ií.C."¦'•, *>$.« .I*'*"{Dollari i VÜgji.* ÍJW \11

Secção livre
•>

Não ha nenhuma desculpa
para fazer soffrer a criança

Quando a criança desperta sobresalta-
di e. medonha o bato os dentes durants
o somno, quando lhe pica o nariz e pa-
doco paroxismos de tosse secca com dore*
do cabeça. Quando tem febre lenta e so(-
Cre dc aífecQSe3 espasmodlcas ou oonvul-
stvas, ha Indicações positivas de lombri*
gas ou solitária.

Não b necessário prolongar a anclB-
dado dos paes anto este quadro de malu».
Uma s6 dúse do Vermifugò "TIRO SW-
OUItO", do dr. H. F. Peery. rovelarA ti
presença das iombrigns o seríi sufficlents
na maioria dos casos para eliminar, ím
pcuoas horas de administrada a dose. a'
oxistencia de toda lombrlga quo houver.

O Vermifugò "TIRO SEGURO", do dr,
II. P. Peery, 6 o uiiieo vermifugò que
acttm som ucccssitlndo do se repetir ii
doso nem ncorcsccnUir outros purgnnlca
para completar a sua negno.

Como o seu nome o indica, e do tiro
seguro para as lombrigas.

Fabricado exclusivamente pela Wright'a*i:
Indian Vegotabie Plll Co., do 372 Fearí1
Streot, Nova Jork, N, T„ V. S, ia A*
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SEXTA-FEIRA, 25
40 CONTOS - For 3$<SOO

1)15. ERNESTO GOULART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15
S. TAULO

DK. SOARES DK FARIA
Advogado

Largo da Sé, 15 (salas I, 2 e 3)

Dr» Rubião fileira
Professor dc clinica medica

Residência: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

II PI!Hd

AVISO
As contas dc publicações do

jornal .Correio Paulistanos» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
no seu cobrador, sr. Josó China,
uuico autorizado para isso.
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| Escriptorio de advocacia de |
| Carlos de Campos §

== k d
rj Syl\/io de Campos |
j Praça Antônio Prado n. 13 I
J Cima llnrllnlco — — (l.o nniliir) @
mwr^pvfft&avrm i vwvvv*^

Prof. A. ldcf.OIII'1
GRflPBObOGO

Consullado por vultos eminentes do
Brasil c da America do Sul

«« Consulta das 13 ás 17 horas
Rua Araujo n. 10

ITXEPIIO.VE, 18-K3

* BENTO VIDAL £
=¦- « »>

LUIZ SILVEIRA í>
A ii v (. <; a u«»s ^

4 16-A-Rna da Quitanda - 16-A ?
Telephone n. 2.628

¦.???vTavvvvvvvs

G0ÍT1E5 D05 SflllTOS

Jardim de Ãcadémus
'A' venda cm todas as livrarias e na ad

niinistra.ão do "Correio Paulistano.". -
Preço. 3J000 réis; pelo Correio. 3$soa

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA fPEilUCltE

(.'.si»K*;».»,i,".»iT/rt)
Com iniiticailiióllnlcn ,1o prof. lliitlncl.ilo 1'nilsCONSULTÓRIO: Itua Diroilit ll. 43, .l.n íl rií

4, — To.opl.ono d. r..0J*j.liir.SIDIONUIAi Arcni.l.i l>niil!«tii n. 144. -To-
ll!|lllOIH! II. S1.81I.

Ea» SIO
O melhor preparo" para o: exames par-collados tiuc devem ser prestados, cm de-

zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bom assim parn os dá ad-
missão a qualquer anno frymhasiai, nn
anno dc 3 917, dA-se no Instituto de
Sclorclas e Letras, ondo o òxcellenie
corpo docente conta vários lentes calho-
draticos do dllo Gymn.islo.

Matrículas Iodos os: dias, das 7 íis 10
e das 15 íis 18 horas.

O direclor — Luiz Antônio dos SiiiiIi».».
Rua Senador Queiroz, 4 — S. raulo.

Periences nara automóveis fi
Accessorios f§

Pneumaticos .5
Gazolína @

Lubrificantes &
fm fàb

§ 
Preços sem competência <§
Acceita pedidos do interior, as- $&

||> sira como recebe encoiiimeiidas tf$
m :-: :-: para o estrangeiro :-: :-: ^
ff Teiepíioüe, 3706 * Caixa, 284 ®
\B Btiú, Teiegr. «flUTOQERflli» W
§ l. Barão de Itapetininga, 17 g

S. PAULO g

A' PRAÇA
AVISO

O "Centro Sportlvo", casa de bilhetes
,le lotcrlns, sita d travossa do Commercio,
ii: 10, declara, para os devidos cffoito.i.
que os srs. Nilo Calnzans do Menezes c
Uiiz Mediei deixaram de ser empregados
dessa casa.

S. Taulo, 17 — S — SIC.

BALAS PEITORAE5
de Hei. Jatahy, Cambará, Grindelia e limão /•>(.-

ro Uo Pharmaceutico Tito l.ivia Teixeira (fei-tat a maetdna) A morte da toste e dn Xarope ! A
deliria dai crianças e o maloii inimigo dn

tosst-, eatharro, bronquite, ronquUtttb, dâr dc nar-
gaiità, deflitro, t'onttÍpa<;>Í>i, ttftfima, caqnelu-

«•;««•, iiijiòènsa; ele. — I.aln, | «ft C — IIliOCMHÀ
YriIlAXHA — íí.iil lilitm Ila-hrA. ll'l

Aos rbcutnattcos.
s^biliticos

Experimentem o chá dc KlirkUIUá
Único deposito:

Pharmacia Itálica — Rua do
Tliesouro, n. 5 — S. Paulo

?????????????*»>4>»>*><>4>«><>4>í><>«>4>

% Brevemente, para INICIADOS: |
05 UER505 flüREOS |

MI.

Pithagoras
cuidadosa traducção poitugiiczsi, so- *

a, guida dc notas explicativas S
Preço .... 5Ç00O Z

V1XAQA
1'i'cJ'elliii'ii Municipal

Fiiqo publico tnio o iruarda-Ulscal dn
districto íiiniuloii recolher no Deposito
Municipal, sltq ft ma flq üazomotro, por
Infratjcfio do art. lü. da lei 1882. duas vac-
cas, sendo tinia, do couro preto o outra
pintada, c usint besta do pulo cOr de cas-
tenha, que serio levadas ít-prnfla no dia
2.1? do corrente, íis 7 1|2 horas, próximo &
nerta do Almoxarlfiiil.i Municipal, £t run
21» de Alnrco, si não íoíein retiradas pe-
leu respectivos proprietários, pagas ns
Importâncias das multas e das despesa;,
do Deposito.

Directoria. de Policia e Hyulend, 22 de
acosto do 1010.

O direclor,
A- «rJosti».

PltirCFEITÜRA DO MÜNiqPIO
Senlços dc caiacfio, pliitutaâ; etc, dc

casas
Do ordem do sr. dr. Prefeito, faQO pu-

bllco que, nos termos do art, 18, para-
grapho único, do Acto 8*19, do 27 do Ja-
neiro do 191C, nüo dependo do plantai,
approvadas, nem do oJvarí, a« llccnçn, á
execução dos serviços de limpeza, cala-
cito, pintura,, cnipapelamonlo, etc., o pc-
iiuonas rciiaraijOes no Interior dos edlfi-
cios. ou no exterior destea quando r.s-
.suados das vias póblica.T, desde que tis rr-
paracCcs não alterem na parte essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
«lo. Deve, porím, a execução do taos-scr-*
vicos ser precodlda dc cominunicaçSo ft
Directoria do Obras e Viação, sol» pena
dc multa de 20$000, ex-vl do art. 201. du
Acto í.cima mencionado.

São consideradas partos essenciaes en.
uma construcção, eni relação aos mini-
mos fixados nas leis muiílolpaSí, que não
poilcm ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.o — altura d.) pC direito;
3.o — espessura das paredes;
4.o — superfície dos compartlinenlos:
D.o — alicerces o cobertura;
Co — altura c larguia das aberturas.
7.0 — acerescimo ou supprcsslto dr-

aberturas;
8.o — tamanho dus saliências.
Directoria de Policia o liygiòno, IS do

Julho de 1910.
O Dlrector.

Alberto Ua Costa,

A' vcmlii na

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua de S. Bento - 57

?????????????????4>

EDITAES
PRICFKITUHA DO MUXICIPÍO

Anlnnics errantes nas mas
Faço saber aos interessados que, do

accordo com os arts. lã c 10 da lei n,
18S2 do 9 do Junho ilo 915, os animue.1
que forem encontrados errantes nis via.,
públicas da cidade serão apprehemliilo.i
pelo fiscal do districto c recolhi,loa ao
Deposito Municipal, donde sõ poderão
ser retirados pelos respectivos proprleta-
rios, «lcnlro do prazo de 5 dias, paga.
ns despesas feitas, bem- como a importam
cia da multa de 10S000, que se duplicara
na reincidência.

Directoria de Policia Administrativa c
Hygiene, 8 de agosto do 191(5.

O Direclor.
Alberto tln Costa.

PRAÇA
Prefeitura Municipal

Faço publico que o guarda-flscal tio
distrlcto mandou recolhei' ao Deposíti}
Municipal, sito á rua ilo Gazomctro, par
Infracção do art. 79. paragrapho l.o, d«)
Código dc Posturas, onze voecas, sendo
cinco de couro pintado, tros dc couro
branco, duas ile couro preto e uma dc cou*
ro amarello, quo serão levadas ít praça no
dia 25 do corrente, fis 7 o meia lioras, pro-
xiino íl porta do Aliiióxariíádò Municipal,
4 rua 25 dc Março, si não forem rollra-
das pelos respectivos proprietários, paga)-'
us importâncias dus multas e das despe-
sas do Deposito.

Directoria de Policia e Hygiene, 21 de
agosto de 1910.'

O Director,
A. Cosia.

P15I.FK1TLKA DO Ml.XICIPIO
E.vtlncção ile formigueiro

Scientifico ao sr. IJraulio Uriostc, que
tol multado em 1OÇO00, de accordo com
os uris. l.o, 3.0 e l.o, do Aeto 192, do 17
do dezembro de 190-1, por não haver cuin-
prldo a intimarão que lhe foi feita paru
extinguir o formigueiro existente uo ter-
reno dc sua propriedade íi rua Guaycuru',
entre os iinnieriis 171 e 199, ficando des-
¦Je jA. novamente intimado o referido.se-
nhor a no prazo de cinco dias dar come-
ço ao serviço, quo devera, estar concluído
dentro do prazo de dez dias, ambos a
contar desta data, sob pena de ser o mes-
mo feito pela Prefeitura, por conta do
proprietário, com o acerescimo de 20 OjO,
polo trabalho de fiscalização e cobrança,
depois dn devida appllcaçiio da multa na
reincidência.

Directoria dc Policia e Hygiene, 21 de
agosto de 1910.

O Director,
Alberto da Costa,

KDITAIj
MINISTKRIO DA GCKIUIA — ESTADO

DE S. PAULO
Edital tle Convocação parti o nllsluntentò

militar
DISTRICTO DO BRAZ B MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantino Tüwlér, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Paz saber aos que
o presente edllal lereni ou dcllo tenham
conhecimento que, n*stn data, foram lm.-
tallados os trabalhos ilcsla Junta e, por-
tanto, convoca a todos os jovens da cda-
tle dc vinte annos, completos no anno pro-
ximo passado, e domiciliados neste muni-
clpio, a virem sq Inscrever, atfi ao dia 15
de setembro do corrente anno, e bem as-
sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
mais. ainda não estão Inscrlptos noa re-
Ristos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do alista-
.monto militar, — de 21 al-É 3Q annos df
ciladc completos.

Convoca tambesii todos os Interessado*;
a apresentarem, a bem do seus direito.,.
esclarecimentos ou reclamações, afim ílé
que a Junta possa ficar liem orientada ila
verdade o dar ns Informações precisas u
esclarecer o jiiizo.da .Tunlá de Revlsfto que
lem de apurar este alistamento.

A Junta fiincclonnríi ein todos os dias
uteis, na casa n. 335-C, da avenida Rangel
Pestana.

J5, para conhecimento dc todo», miiii.l,'.
lavrar o presente edital, por mim feito o
asslgnado, rubricado pclij,preslilcntc, q.'Jc
ser,'!, afflxado junto ao edifício em que
funeciona esta Junta. O-secrotarlo, tonen-
te Justo Anselmo Blanclil.

S. Paulo, 15 do julllo de 1910.
Coronel Copslanlino Xnvlcr,

Presidente.

THE.SOUItO MIJNICIP.Uj DE S. PAUI.O
Directoria da receita

EDITAL K, 15

De ordem do sr. dr. Inspector do Tho--louro, faço publico, pnra conlicelmenlci
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrente anno, se proco-deríi nesta Directoria, A rua Libero Ba-
darú, n. 98, fi arrecadação a bocca do co-
fre dos impostos de Industrias o Profisi-
soes correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercicio.

Os contribuintes que pagarem seus lm»
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento de 20 0|0; os que pagarem do
«lia 11 ao liia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, e, finalmente, os que pagaremdo dia 21 ao 81, gosarão do abatimento
de 10 OJO.

Durante o mez do setembro próximofuturo os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento o sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa addicional do 20 0|0,
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 de julho de 1910.

O Dlrector.
Dlniz r. fle Azambuja.

MI.XI.STI.lllO DA GUERRA — SEXTA
REGIÃO MILITAR

DISTRICTO DE S. MIGUEL
Kilitnl ilt: Convocação para ò jillstauiciilo

militar
J„ão José Pereira, presidente da Junta

ile Alistamento militar. Faz saber aos»
que o presente edital lerem ou dsllc te-
iiiiain conhecimento que, nesta, data, fo-
ram insta liados os trabalhos desta Jun-
ta e, portanto, convoca a todos os Jdvcijn
da edade do vinte anno», completos no
anno próximo passado e domiciliados
neste município, ai virem se inscrever,
utú o dia 15 dc setembro do corrente an-
no, e bem assim todos aquelles- quC, teu-
do 21 annos on mal», nliida ; ão estão
Inscrlptos nos registos militares, como
(lolermlna o regulamento para a execu-
ção da lei do alistamento militar, — dc
21 atfi 30 annos de edade completos.

Convoco também todos os interessado*
a apresentarem, a bem, de seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, nfim tle
que a Junta possa ficar bem orientada
da verdade e dar as informações precisas
a esclarecer o juizo da Junta de Revisão
que tem do apurar este alistamento,.

Distrlcto do, S. Miguel", em 15 do julho
de 1910.

A junta funcclonarú. em todos os dias:
uteis na casa do escrivão de paz.

E pnrn. conhecimento do todos mamlsi
.lavrar o presento edital, por mim foito c
assiguado, rubricado pelo presidente, JoSe
José Pereira, secretario Arthur Barros.

.Tono José Pcrel.vn,
Presidente.

PRIMEIRA PRAÇA RE UMA CASA
O dr. Miguol de Godoy Sobrinho, juiz de

diroito da l.n vara ctvel c commer-
ciai desta capital de S; Paulo.

Faço saber aos que o presente edital
virem o o sou conhecimento interessar
quo no dia 23 de agosto, próximo futuro,
is 13 horas, íi porta do Korum Cível, íi
rua. do Thesouro, o porteiro dos audito-
rios, João do Sousa Dias Batalha, ou
quem suas vezes fizer, trará a publlcn
pregão de praça, venda e arrematação, a.
quem mais der o maior lance ofierocev,
acima, de sua. respectiva avaliação, o im-
movei adoante descrlpto ponhorado aos
menores Aggcu da Sllvcli-ii Moutoird,
Anezla o Aurora da Silveira Monteiro, no
executivo hypothecario que lhe3 move
João Fernandes, cujo imino.vel 6 o so-
guinte: Uma casa térrea sita A rua João
Tlieodoro, n. 180, freguezla do Braz, des-
ta capital, com "duas. jaucllaa e um por-
tão de ferro ao lado, medindo de frente
ueis metros e dn freute aos fundos, vinte
u nove metros o cincosnta centimetros,
com dois commodos, cozinha e, como do-
pendência do quintal, um telheiro, com
latrina, tanque, dividindo por um lado
com Guilherme Pinto Monteiro, pelo ou,-
tro com dona Eugenia do Macedo o pelos
fundos, com dona Maria Guilherme de
Campos, avaliada em quatro contos o oi*
tocontos mil réis (4:8005000). E, para
que chegue ao conhecimento de todoa,
mandei expedir o presente edital, que se-
rá afflxado a publicado na fôrma da lei.
S. Paulo, 24 da Julho de 1910. Bu, An-
tonlo Ludgoro do Sousa Castro, escrivão,
o subscrevi. — Miguel do Goiioy fjohri-
üho,

OITA(,!AO OOM O PRAZO DE 00 DIAS

O doutor Bolinho Simões, Juiz de direito
desta, comarca do' Tgarapava, na for»
ma dn lei, olp.

Faço saber nos quo o presente edital vi-
rem, ou dcllo noticia tiverem, que, por
parto tio José JlOnorlo do Campos, me foi
dirigida a petição do teOr seguinte: Illmo,
ar. dr. juiz de direito. Diz, por seus advo-
gados, infra-asslgnadps, o coronel José
Honorio do Campos, residente em Franca,
quo Jncinllio José da Silva á^sua mulher,
dona Maria Carolina Leopoldlna, constl-
tQÍrtnn-so «eus devedores da quantia de
2:4ejp*t000, com garantia hypothccnria de
am predio urbano situado no largo dn
Abbadia, desta cidado, em forma dc dois
chaletl», qptierfo de tolhas, construído do

"«tijolos, forrado c ajoelhado, quintal e
terrenos, benifeltoriás e dependências,1
cujos característicos o confrontação!!
constam da escrlptura do hypotheen, que
junto se offercco, devidamente rcvcstidii
dns formalidades legaes. A divida foi con-
trahlda cm 6 de dezembro do 1911, com
os juros estipulados do um por cento ao
moz, ficando estabelecida multa de vinto
por cento para o caso do qualquer In-
tervenção judicial, como so vê da referida
oscriptura pela qunl se verifica que o
divida so venceu em 0 do dezembro ile
1912. A divida não foi solvldn no venci-
incnto-o os devedores alienaram o lm-
movei hypotliecado ao revmo. padro Ma-

,nuel Lopes da Costn. Esto ndqulrontc do
Immovel liypothec.iilo não remiu cm ob-
scrvancla. ao nrt. 21)7 do dcc. do 2 do maio
do 1S90, pelo que se tornou sujeito íl cxc-
cução consoanto os preceitos do art. 271,
piiragrnphos l.o n. 4.0, vislo como, pelos
eftfoltós da liypolhcca (art. 217, paragra-
pho S.o) aquello quo adquiriu o Imniovol
e nos 80 dias depois da transmissão não
tratar ila remissão da liypotheca, fioa su-

'ioito ã exocução .lo immovel pela forma
estabelocltla nos arts. 271 o seguintes. A
íliviila, poi?, não foi solvlda c o adqul-
rento do immovel hypotliecado, rcvnio.
padre Manuel Lopes da Costa, veiu a íal-
jecer no vizinho Estado de Minas Ge-
raes, na cldado da Estrella do SuJ, sem
t«*r remido a hypothcca; assim, porlanto,
¦*em o siipplicante requerer a v. exc. ¦ cc
•llgnc mandar expedir mandado exa-
cutivo contra ns seus herdeiros pnra que
òaguem Incònllnent! a referida quantia
*lo rs. 2:400$OdO, Juros estipulados c os
20 o'o do multa convencional e, na falta,
,1c paga monto, s eproceil;.. a ponbora no
'anniovcl hyiiolboeailn, e, feito o deposito
na forma legal, sejam os executados c
Suas mulheres, sl forem casados, citados
.oura. nos seis dias da lei, qUo serão assi-
•toados, allegar os embargos quo. tiverem,
sob pena de revelia c lançamento. Rosl-
'lindo nesta comarca Adelino Lopes da
Costa, Irmão e presumível herdeiro do fl-
nado padre Manuel Lopes dn. Costa, que
sé acha na. administração do Immovel
hypothecado, requer o supplicanto a sua
'nlimnção, para com elle, como pessoa
legitima, correr a acção todos os seus
termos, sendo quo para a Intimação dos
demais herdeiros ou Interessados, ausen
tes o fora do palz, no extrangelro, so ex
ocilirão editaes tlUP devorlo ser affixados
no lugar do coRtumc o publicados pela
hiiprrusn, com o prazo do 90 dias, para
que venham a este juízo requerer o que
,'iileinlerem a bem de seufi. diritns, cuja
Ultimação so farft após a penhora. P. n
v. cxc. que D. At esta com os documen,-
'cs juntos so expeça o iiirilniu.io na forma
'•('querida, bem como as demais Intímsi*
"Oos, tudo na forma dn, lei. E. R. M.
rgarapava, IO do junho de 1910. (a) Leo-
¦lidas Campos, Joaquim de Cerqucira Ce-
sar. E tendo sido justificada, a i nsincia
,-los suplicados, julguei, por sentença a
(unificação o, cm conseqüência, ordenai
a expedição «lo presente edital com o pn
•io «ie 90. dias?, polo qunl ficam citados os
'¦.iipplicniios liara, virem fi primeira, nu-
ílencla desto juizo, apósi expirado o re-
'éiitld pr.iíso, que serft contado da publica-
ção tlesto, vor-so-llio.s propor a comi,o-
'ente acção c assistiram íl aSsígnação do
"irnvjx logal para apresenliusão dos em-
'inrgos o defistís que tiverem, sob as po-
nas dc revelia o lançamento. Scientifico.
-nitrosiin, que as audiências desto juizo
-ão dadas lis segundas-feiras, fis 12 ho-
•as, no pavimento supurior. do edifício
¦ia cadeia o, no inimeilintn dia útil, i
mesma hora c logar, quando impedido o
lia para ellas designado. E, para que
"hoguc ao conhecimento dc todos, man-
•lei expedir o presento edital, que f-orâ
¦uiblicailo pela, Imprensa o affixado no
'ogar do estylo, na forma da lei. Dado t?
«lassado nesta coninrca de Igarapava, aou
.uatorze «lias ilo moz tle agosto «lc mil nn-
veeoutrjH c dezesels. Eu, Arnaldo Guilher-
me Christinnn, escrivão interino, o es»
-revi. (nó Dchnlro Simões. Nada mais cm
llto edital o dou fé. O escrivão Interino,
\rnnldo Guilhern-e Christiano.

PREFEITURA. MUNICIPAL

Concorrência publlcn para apresentaçãs*
dc proieclos ile casas proletárias eco-
nomlcas

Para perfeito o completo 'coiiliecimeii-
'o dos Interessados, faço saber, de ordem
¦lo sr. Prefeito, quo as disposições da l.il
n 498. de 14 de dezembro de 1D00. a quo
ie refere a letra "b" do edital tle 11 -io
«torrente, para apresentação de projecto))
cara casas proletárias econômicas; são
¦is seguintes:

Art l.o.
Paraarapho 5.o — A ,'irea mínima de

liada compartimenlo serfi dc dez metros
quadrados.

Paragrapho O.o — Cada cumpartlmon-
so terá. pelo menos uma porta ou jancllii
abrindo direclnmcnle para o exterior ou
oura uma firea, aborta, quo dever:'', ter n.
iiíperficio íninima de dez metros quadra-
,too e a diuioiisiín mínima de dois metros
«Io largo.

Paragraplio 7.0 — Os muros dc alicci'-
eeu terão a espessura minimsi do 0m,*5
nté no nível do pavimento e Om.30 dalií
para cima.

Paragraplio 8.0 — A altura mínima
tias paredes, contada do nível superior
«lo pavimento até no frechal, será do Ires
metros.

Paragrapho O.o — O vão mínimo das
cortas e das janellas terá a quinta parte
da superfície mínima do coiupartiniento-

Paragrapho 10 — O pavimento poderi
ser ile mt-fleira, cimentado ou ladrllhado
No primeiro caso, flcarrt. polo menifc
Oni.&O acima da superfície do solo. que
''sverfi ser cimentado ou lodrilhado. sen-
dõ o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes Interna.')
>>erãa rebocadas o caiadas; as externas
poderão sor de Juntns tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartimcnlos
poderão não ser forrados.

Paragrapho 18 — As.portas, aa Jancl-
Ias o os forros serão pintados a oleo.

Paragraplio 14 —, Não havendo platl-
banda, o beirai do telhado terá pelo mo-
noa ama soálenola do 0m,80.

Paragrapho 15 — O terreno em torno
«Ias paredes exteriores serfi revestido, na
largura mininia do um motro de calçada
ão alvenaria de pedra, dn tijolo ou cimeii-
tado.

Art. 3.0 — Quando forem conatruiihic
varias casas unidas, as paredes* divisórias
terão a espessura mínima do Osm.30 o irüo
uté ao telhado, sendo os respectivos tas-,
renos separados por meio de muros t,
cercas.

Dlrectoria Geral da Prefeitura do vti,]
niciplo do S. Paulo, 18 de agosto dalülr
303.o da fundação de S. Paulo.

O dlrector geral,
A. Cintra,.

EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço piibliao
que, polo prazo do dez dias, conta-
dos de nui-anliã, se acha liberta con-
oorreucla publica para o fornecimen-
to, até 31 do dezembro do 1917, dc
tijolos pnra serviços nos cemitério'!
da Consolação, do Araçá e do Braz

Os concorrentes apresentarão preços
por mllheiro, entregue nos cemitérios acl-
ma mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
clflcadas as condições! de fornecimento,
nos termos deste edital o da proposta ao-
ceitn, as penas do multa o do rescisão,
épocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, directa-
mente, no Thesouro Municipal, a caução,
do lf,0$000, para garantia dst asslgnatura
ílo contracto, sondo quo o proponente ao-
ceito deverfl cxhibir recibo de caução de
300$000, que serfi. dopositsidn antes da as-
sigiiatura do contracto, pnra garantia tia
sua execução, do accordo cnm n tabelln
constante do nrt. 31, paragrapho, do
Acto n. 899, dn 15 do maio do 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, selladas conve-
nientomonte e acompanhadas do recibo
da caução do 150$000, acima referida,
devorão ser entregues om enveloppos fo-
chados e lacrados, medianto recibo do
Director do Expediente, na Portaria Go-
ra! da Prefeitura, até o din 29 do coij-
rente, para serem abortas no dia imiiio-
diato, fia 1.1 horas, em presença dos ln-
teressados, do que se lavrara, termo nes-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-sé-a o respe-
ctivo contracto, dando-sn disso aviso ao
Interessado, quo dever.'» assigiial-o dentro
do prazo de dez dias improrogaveis, sol»
pena do ficar o mosmo de nenhum effei-
to, perdendo o proponente a caução dc-
posilada.

Directoria Gera! da Prefeitura do Mu-
niciplo do. S. Paulo, 19 de agosto dc 1010,
3C".o «Ia fundação do ti. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
EDITAI)

Do ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo do 30 dias, contados da
presente data, se -acha aberta concorren-
cia publica para a apresentação de pro-
Joctos de casas proletárias econômicas,
destinadas íl habitação do u na sô faml-
Ua.

Versará a concorrência:
n) — Sobre typo dc moradia; compre-

hoiidondo dois compartiiiiontos habita-
vois, dos quaes um servindo simulta-
ncamcnlc do cozinha, refeitório c p.">rnia-
neiicia diurna, c dependências, destinara
a canal sem filhos. Deve a moradia pro-
lecfadá podor transformar-se facilmente,
por acerescimo, nm outra de condições
análogas, mas de tres e quatro comparti-
mentos habitnvei.s, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos tln um sexo ou
do sexos dlff'.'rentes.

h) — As casas prí-jeotadas devem sa-
'isfazor lis prescrlpções dos paragráphos
1.0 a 15.o do art. l.o c do art. 3.o da
'cl n. 498, de 14 de dezembro do 1900:
quando haja mais dc um pavimento, serfi
observado o Acto n.' 90Ò, do 17 de maio
lo 1910. Podorão os concorrentes apre-
'onlar mais do um projocto: deverão an-
rioxnr a cada um delles o traçado dos lar-
lins cnrrospondeníos fis zonas dc recuo
¦vctilúnés. bom como o dos jardins late-
*aes ou íiiljacenlos que julgarem uteis ti
¦oncépçao offereclda.

c) — Devem os projectos satisfazer fts
pialro condições seguintes: — hygiene —
rsommodiilado — csthctica — economia.

,1) — Deverão os concorrentes apro-
sentar:

l.n — ,\s plantas, folhas do mçilição
dcscriptlvn n orçamento delalliado. coma
«! se tratasse dn contracto para construo-
ção real. Deverão fornocer as indicações.
completas o necessárias, relativas oof
aecessos, annexos o canalizações quo nao
f,',r possível nprosonlnr. Os preços unlta-
'•íok ailnplailos- serão liados em lista •>
rii-.rlo. As plantas serão na escala de_ 2
centímetros por metro o representarão
nolo menos, ns planos dos alicerces, po-
rão. caso oxisln, e pnvimenlos, um efirt»
longitudinal; frente pr'ncl|)ál, lateral o
nosterlòr. As alvenarias e outros mate-
-iaes serão Indicados com cores conven-
èlonaes.

2.o — Um memorial, tratando pnrll-
"iilarmonte:

.lns materiaes de construcção preconl-
za.los:

das eanallxaçõos Internas ile agusi pita-
vol c servida, fla olò.fttHclilado ou gaz:

do systema do ventilação, bom como da
¦lispcslQãn das janellas o nou modo d(*
"¦«.íiioplonnmenío:

das vantagens que podo offereoer o sys-
'orna de cobertura escolhido.

(,) — jtlilo entrarão nn orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários do archlteoto:
3,n — As despesas legaes de npprova-

•ilo do planta ou outras do análoga pro-
venloncln»

r> _ As plantas serão desenhadas om
oapol téln.

a) — E* permlttl.la nos concorrenl»s n
i.nrcsonl.içãn do quaesqüer ouiros do-
,-iimentos. além dos especificado!-, e quo
«>ossaiii julgar utcls .1 apreciação de seu?
nrn.lectos.

li) — Ts-ãn serfi pormllliilo aos concor-
-ontns ilaroin-so a conhecer (salvo o caso
•lo planos realizados ou em via de exc-
'•iição), a não ser pola seguinte forma: —
ns projectos o rfilaloriòs serão marcado.»
nor melo tln divisa ou emblema, repetido
no Inflo exterior do sobroscripto lacrado
com Rlnote, entregue Junlo com os dn-
cumentos p contendo nomo n endereço do
autor ou autores dos projootos.

I) — ITnverfi. tros promlos a serem
conferidos pelo jury que Mr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro tle ....i
3:000:5000, o secundo do 2:000$000 C o
lorceiro ilo liOOOSOOO. Eslos promlos Sé-
monln serão conferidos sl forem apre-
sentados projectos do valor real. Sor-l
ooncedlda a tal rospelto ao Jury libsrrfadc
nlonn, bem como a de repartir a total!-
dade ou parlo da Importância global dos
Dromin?, do modo por quo julgar mais
•qultatlvo.

D — ApCs a decisão do Jury. serão
abertos unicamente os sobroscrlptns oor-
roíspnn.leiitcs aos projectos premiados o
proclamados os nomos dos laureados

It) — Encfirrnflns os trabalhos do Jury.
Iodos os projectos serão expostos ao pu*
tilico, durante qulnzo dias, em local o
hora annunciados pela imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl-
reito do reproduzir c Imprimir os proje-
cios premiados, quo oahlrão por essa
forma no domínio publico.

m) — Finda a exposição, serão postos
ü disposição dos seus autores os proje-
etos não premiados. Ficarão elles de pro-
nriedade fla Municipalidade, na forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do-noventa dias.

n) — O aeto de participar no conour-
so Implica na accoltaqão do programma
espcclfiaaflo naa condições desto edital.

Os projectos serão Toccbidos na Dlro-
cioria Geral da Prefeitura, até fis 17 ho-
roí ão ultimo dia da concorrência, 9 de
-.¦-- » * f»»v»u j(*. „_»__ „ tfnl-11-fin — O lil T.matmmm
iioi.to numero de ordem o delles so pas-
sanâo recibo.

Directoria Geral da Profoitura do Mu-
niciplo do S. Paulo, 11 do agosto de 1910.
3C,S.o da fundação do S. Paulo.

O. Director Geral,
Arnaldo Cintra.

Avisos Commerciaes
iiii Central de Armazéns Geraes

Assémblêa GeraS Ordinária
Convido os srs. Acciòiiistas para oomparem-em â Assémblêa &'e*

ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 lioras, na sedo social á rua 15 dc Nuvcmbuo, 161,
sobrado, afim de tomarem còtihccinieiito c resolverem sobre o relatório
c contas referentes ao ultimo exercicio c bem como cleg-erem os
membros do Conselho Fincai".

Ficam á disposição dos srs, Aceionistas; cm nosso Escriptorio, 03
documentos a qiic sc refere o art. 147 do Decreto n. 434 de 4 de
julho dc 18.11.

"Santos, 10 dc agosto dc 1916.
Conde de Prafces,

Presidente.

PREFEITURA 1)0 MCXICIPIO

Concorrência paru a escolha dns iiriiiiis iin
cidade

Tendo sido anntillada a primeira con-
corrcncla por despacho do sr. Prefeito,

¦ faço publico, ,1c ordem «le s. exc, que,
pelo prazo ile 120 dln:-:, conlados de ama-
"li-», rc acha aborta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. 807, do 10 ile fcvcrcl-
ro do 1910. '

Versará a concorrência:
A) — As armas «Ia cidailc de S. Paulo,

comprchoiiilenil,) um escudo, com suas cú-
rÕ3, met.ics, peças c figuras o lambem os
ornamentos exteriores, lutlo afloptado o
disposl" do accOrdo com ns regras da arto
heráldica;

15) — essas armas, tanto quanto pos-sl-v«'l. deyòni symbolizar os feitos do pas-
sntio, desde a fundação «jo, cidade até aos
nossos dius, sendo garantida plena llber-
«lado do concepção artística aos concor-
rentes;

C) -— os projectos dos concorrentes de-
vem conter:

— Desenhos, om duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, para ns armas apresen-
tidas;

— desenhos, cm duplicata, om Unhas
« pontos, para ás diversas cores, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
de 1:50, para as armas apresentadas;

—- memorial explicativo e justlfioa-
tlyo Ja ssin concepção.

Os projoilos apresentados ficam per-
tendendo .1 Municipalidade.

Os projectos não serão asslgnados p«-
sos .autores, mns mareados com um em-
blema, polo qual possam ser Identificados.

Os projocto5, deviilniiicnle fechado.» i
lacrados, serão recebidos na Directoria
Girai «Ia Prefeitura, até fis 5 horas da
tardo do ultimo «lia da concorrência, 13«le dezembro próximo futuro, ahi recebeu-
do numero de ordem, e delles so passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
«lia Focuinte,.— l!) dc dezembro — senüo
publióamentò abertas todas ns propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos quo«"•ontiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos acceitos serão expostos cm
logar publico, de facll accesso, duranto o
prazo do 30 dias; findei o qual serfl. feita
x class'«fi<:aç!"iO dos prnjectos para l.o, 2.0
e 3.0 logares.

O projocto classificado en» l.o logar so-
r,1 o escolhido para as armas da cidade do
S. Paulo, para o uso conveniente,

A accettaQiIo o. classificação serüo feitas
tior uin Jury, composto do cinco nieiri-
bros. escolhidos o nomeados pelo Prcfel-
to. Da aoceitnção e classificação dos pro-
iectost serão lavradas netas, assignada.1
uor todo-» os membros do Jury.

Caso o Jury entenda que nenhum dos
projectos merece classificação, seríl nber-
(a nova orncòrrencia, por egual prazo.

Haveril um prêmio do 2:000$000, outro-
de l:0no$000 e o ultimo de 500$000 para
os projectos classificados, respectivamen-
te, em l.o, 2.o n 3.o lôgafrèsí

Além dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
menção em que constarfi, a classificação.
Os autores ilns outros projectos receberão
menção da acccltação. A entrega dos pre-
mios será feita aii«',s a. publicação da cias-
slficação dos projectos no jornal official
da, Prefeitura.

Dlrectoria Geral da Prefeitura do Mu»
nlcipio de. S. Paulo, 17 dn agosto «lc 1910,
303.o da fundação do ti. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

AVISOS BlIJinSQS
)n^tX,^<\^Áo,AmmA<t,*,tkr.A^^^^^^*X^*,aí

MARMORARIA CARRARA £
Ti.n.uloN, «mrroplinifoi., cruzei», ít,

«.«tlii.iirtx, cie; ID-
•t. Prcvos razoáveis e trabalho íjttrantido, tob en- )?*
*á ' ......
411

eommttnda — JJnviam-se desenho* e,
(dlaideio-se pedida» do interior

«H s, rAur.o-r.iti t áeMm, 23 - n-iei, 2/0.1 i»
«I SANTOS—Filial, II. 8?Franclico, tCG—Tel. 830 II»•« . I»»*<^i>^vvw*v*ví**v*v»í«?v»9*v*5«?»

RfSUTUALlSHIQ
Mutua Paulista

Rua Alvares Pcntcmlo, 30
FALDECIMEXTO

l.a E 2.a SI.'RTES
Convido os associados «lns réries sp-

pra, que nfio tiverem deposito, a contei»
bulrom com 11$()00 ntC ao dia 28 DO
CORRENTE, para formação do novos pe-
ciUlos, pelo fallecinjoiito do sr. José To-
bias de Oliveira, occorrldo cm Santa RI-
ta do Passa Quatro. S. Paulo, 14 de ago.s-
to de 1910.

Dr. Alfredo Medeiros,
l.o secretario.

MUTUA PAULISTA
RPA ALVARES PENTEADO, 30

Fftllócl incuto
i.a, sério

Prazo dc tolerância
Tendo terminado hontem o l.o pras:o

para pagamento das quotas para forma-
ção do novo pecúlio na sí-rie 3'.iprn. P"''»
íallecimuito. io. »»*. Joaquim V:iz (le AI-
nicitia 3ttQTir«;3, ac Butucatu', convido os
associado*), que. não o fizeram, it contr!-
buirem com a respectiva importância
(11*000), ató ao dia ai do concilio.

(3. Taulo, 20 dc agosto de 1010.
Dr. Alfredo .VIcdciroa,

l.o secretario.

COMPANHIA MOGV.WA DI3 ESTRA»
DAS DÉ EEKRO K NAVEGA-

ÇAO
Tiirifn movei

Durante o mez do setembro vigorara
nesta, lçstrafla a taxa cambial tio 13 ds.
por 1?1)00, equivalente uo augmento do.
SS5 0|0 sobre as "bases das labclísis 3 e 6
a 17, sendo isentas da cambio as tabcllaa
1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 6 c tarifa especial
de gado a Campinas.

As tabcllas 3-A, 3-B e 3-C (Café, vinho
nacional e nlgodão om rama) continuarão
com a mesma, taxa cambial do 17 ds.

Campinas, 17 de agosto dc 1910.
Antônio Penido.

Inspector geral.

Pequenos annuncios
' ¦ ¦ ¦ -—--—-¦ ¦ -, ,, ¦ ¦«*.

A LU(tA-SE uni esplendido predio coinple-
-*r**- taniento novo, sito em ponto contrai,
constando de grando armazém a rez-do-ciião,
com esplendido porão, claro eíirejailo, e do
sobrado com dez coinmu.los o com todas
as mais- perfeitas installações sanitárias o
aoimsido por csplçmiido o espaçoso terraço
que domina um magnitico priiiornina da ei»
dado. Trata-so nu rua do (.'armo, 2«i.

m. F'PAIiKLII0S para jantor, meia porcol»¦**'lana,. decorados com ouro, louça iu-
gloza, a So o 1oo"ooo, idem, para chi 9
cafó a 80', na liquidação do Bandeirante,
á rua do S. João 87.

£^IHCAIíAS do f»r:inito branco,ingiez, para
^-JchíiJ, (luzia :)"s3oo o *Jí; idem, pan» chá,
a 7», pratos a 7', terrina» ;i D', bules para
cliA o café a4', idem, loit.ssiras a assaca-
reiros a 2;5oo : na liquidação do Handei-
rante, rua do S. .Tnão, 87.

C.OroS para cliopãj '-••'5 a diizLi; idem,
-'forma barril, a 8»; idem, coai pé a 5;

cálices a :!', fruotoiras a 2iõoo, estojoa
para mesa, tros poç.sis do «metal por d** na
liquidação do Baniloirnutc, ma S. João, 87.

,\-^K um cachorro voi» Guai.lisim —
Kua Canindé, n. :-!S-J',.11

'•EMPRESA DE POÇOS Ml!".'f.U.LI-
COS E ARTESIAXOS" 011 a procura; das
asuiiis subterrâneas o jsizinientjs mino-,
raes. Tratar e .informações fi -ua. Pa5SS9/
3» — S. Paulo.'

Farador completo
Vendo-so um, que custou 250$000, por

180$000, novo, só com quinze dias do uso,
em cujo espaço de tempo curou uma ne»
vralgia inter-costal, não niuis apparecen-
do as dores; vende-se por muita precisão
do dinheiro, devido fi crise. Para infor»
mar A rua Benodicto Camargo, n. 15,
Penha.

itIB<.Ktl.l»l.>Ç
Vcn-JV-si! jmr p?coa db ijcca^niõ:
1 Clin*si9 Miireciluu :Si0'. IIP., eom muito poucouso it cnrlnii, modelo mil, eom rotliis S19((15 &

0*<5rJ85 chassis cspot^lnl para ertlitiics o-ícuisíIcs o
niida Miiis inroiniiiõíles com Weriior, lllfpcrl Se CO.
Sflo nulo rua ile s». llcnl», 11. 1 1. I'.ii.ta 141(1.

Pensão iSs-.isiieim
liolisaria llibolro couimuiiicii aos sousfreguezes que
li.in.iloríli o sou cstabolociniciito paro. um gianils
prodlo no centro dn ciilnile, junto no largo ila Sô, A
Kua do Sauta Tlierczsi, 2'.', on,l,i continua a .receber
liosiicks dUiiios a pcnslonlstns ,1o mez, bcia como

> n fornecer comida :i domicilio *«>»•*•¦ •¦••¦•¦•¦

PARTEÍRA
sliuc. I'riiiiln do Auilraitc Figueiredo,

parteíra diplomada pola KeciílA ¦!*«! 7liarini>«eia de S
íillio, cí- inlcinit dn Mntcinliliiilc dcslttciipitai. At-
(en«lo n clininndos n qimtqucr horn. I:csiilbnc|s» »
consultório! ntn (ifincnil Csorln, :,«l. Tülcplu, 5.2*0.

O muls t-ciiiiomico nu merendo!
Não precisa EOGO, nem appa-

rclhrt especial pitra: o seu caipre-
go. Não estraga as plantas, c co-
mo não 6 Inflnnimavel, pôde ser
guardado cm qualquer logar som
perigo de Incêndio.

Um litro db forniiciila, mistura»
do com ngua, 6 sufficienre paia
um ihelro quadrado dc forml»
guciro.

TpRNtUCIAOqV1-0 00VTO40
I ^Íi*^25!irf!*ln

FltXnWa r*lSrW'J-
tífWtk \àmWl'
fiaJmüJÍ IpSj-v^Jtv

Applica-sc tiimbem como l.y»
SECTICIDA, o para esse fim bnS-
ta UM DITRO de foiinlcidn ml='.u»
rado chi IOO litros tle agnn.

ji*ornccciuos este mnritvilliosso
formlqldii ctq caixas ile 2 latas do
8 litros cailii umn, ou sejam Ki li*
tros, O "oruilcldii "0AÍ,!,O" Icm
obtiefo os mais brilhantes nttcslu-
dos oCiitjiacs de diversos núcleos
colonlnes, postos zootcchnlcòs e
Eccdailus de Agricultura de tni!'i3
oe Eirtíjílüc*.

Peçam Informações aos iinicos
deposltnrlnss

F9 BJPTTÍIM 4Í° C.
Ij::s"gi) ti. Jlcnlo, Vi

ti. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

RIO DE .TANF.inO

iil^Cr*-*»". t^:
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Rua das P;
/*??»»

"jSBRATOS do poceollana branca, do í,i
¦*¦ mogos, (lu/.la 18 ; idom, ehicaraa para
ohá, porcollana, a li1, du/.iai serviços do
chi o oafô, porcollana om cOros a fio ; idom,
Fayonco, om cOros, para cafí, 15 peças porI5i; na liquidação do Bandoiranto, rua São
Joilo 87.

Sementes novas
Catlnguolro roxo, loaltlmo, sacco de "00

litros, iiSUOO. Cabello de negro, sacco de
200 litros, 1G$000; Jaragufi., gonnlnac;lo
garantida, puro ile cacho, sacco dc 200 11-
tros, 7?C00. Pedido ao nntlgo e a rum ndo
fornecedor .Tosa MarcelIIno do Agnellos —
T.lnha Mofryaria — iOstaqão do Itostlnga.

«EMENTES DE CAPIM, novas, do sor-'¦•"mlnaçiio garantida, rondom-so: "Catin-

guoiro Roxo" :i '850 o ".laraga;.", de eu-
cho, a 650, o kilo, onsaccado, a dinheiro.
Podidos a Manuol Ktlíinnlb Forrotrã, esta-
çSo do Jussara.

«ERVIÇOS para chá o calfe, terra coita
•^ inglézes, ¦! peças por 10 ; louça os*
inaltada para cozinha; turmas para doces o
impadas; talheros. Tudo pelo custo o abai-
eo do custo, na liquidação do Bandeirante,
eua do S. João, 87.

Ü 
mu obrn dc íjriincle caridade puni 0-5
pobres doentes, ilcsòiigníuidòs ou nüo,

- nos Indicarem ns suas moradias, hfim de
lhes ensinarmos uni melo do ficarem ra-
(llcalniçnlo fiinidos, sem o uso ciu droRiis
velhas o preparados quo ninguém sulic co-
mo foram feitos. Informações paru a cal-
.•ca postal ilS-J, S. Paulo.

AVICULTURA
ciioo\i)i:isí.\s i: ciüádisiráS

"COUTO"

as mnls profurntliig. Pre ml mias oom Orntitlo ''ro-
mio ilo llonr;. nn .4-x|ir>sÍ.;:V. ('niilista do AvifiiKi.r:,,
• m '.'*)—7 —ipi. Peçam nió.-tpcctos a O, t ornlit. i mi
Quintino Booiiyuvn; ri. l. TVlõptíorioi MS,

Exiernaio Paulista
Rua Veriiiiana, 49

Diroctop: Professor Pedro Wolíí
Curso de preparatórios para admifsão
ás Escolas Normaes, Gymnasios, Mn-
dicina, Poljtoohuica, Direito, Phnr-
macia, Odontologia, Conimereio, ete.
Aulas diurnas c nocüirnas para am-*:>os 

os soxos. A Llght forneço passes do
alumnos desto líxlornato

msmmsíSs%mss2SíSEÊ
¦ IUO reis aos

Externalo Motta
.Dirigido pelo dr. Arthur .Mnttn Júnior'

que conta com n collabornçüo íie ollo dls-
tlnctos professores, prepara nlnninos pn-
ra os exames tie admissão Ag escolas nor-
nines o todas ns escolas superiores.

Os prognmiinns ofNcInes são rigorosa-
menle (iliserviulos.

RUA JAGUARU1R, 72 -- S. PAUI.O

& PRESERVATIVO C. ¥H I
.**) í»u/.lu  »($0«i)» í|
a Pelo «•iíri*«*i« íhiiíh . i;-5»j) (cj
6 Ao Boticão Universal
| Rua 15 ile Noreinbro, 7 ®

Companhia ffiechanica e Importadora
de 5. Paulo

sVccoita Iodo o i|iialqttor serviço do ro
forma o concerto dfl automóveis.

Serviço rápido o grantido.
Tom sempre cm stock automóveis do tu-

jismo o de carga da reputada marca
"FIAT" o ben*. assim todas as peças sobro-
eoilontes.

Rua 15 de Novembro, 36

CEREÂE8 E CAFÉ'
Rocebom-se r», commlssflo, ^nranllntlo conta

boa, nipUln c pagamento ImmoiIInto.
Adcniitn-se tllnhclro sobre os conheci mon-

tos, nn scRiiinhs Itnsn »• nor BftCCO: Arroz lltn-
po, 20Í; íiiljdü horu, inl; milho qiml*|iicr ijun-
liiludc, 8$; lintntim, (jIODí).
Vende-so qualquer quantidade do saccnrtn

pnrn ecicnc», nsaucnr o cata — ilo ai-
KOil/ío on nnlaçcm', novos ou usado-*, :i
preços r;i7.on\'t*l9.

Mftni.fttr.-so riròçoa correntes lodiu íis semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rua Conceição, »S<S

Díl-so qualquer quantia com garantia
dn hypothoca de prédios nesta capital e
cm Santos.

Juros módicos, condições vantajosas.
Não sn aooeltam Intermediários,
Trata-se na rua da Quitanda, n. 2 (Casa

Mlphel); 2.o andai*, sala ti. 1.

lll I)

I CASA AMANCIol
Mi Agoncia do Lotorias mm

|| 
F. ROCHA & COMP. I

| INMflRjí 1 M mm]í ™E<R0' 1 I
i liULilIJltl.IJ Rj Rm fronto aos Corroios Ej

Bg Ciilxw if» . Tclepli. 91»? H

mmmmmm-4m?mmim

ia aas raimeiras, 59
TBLBPHOIME IV. 1.-ASO

Marcas «Carborundum», de
todos os tamanhos e

.^rossiiras
Grande stock

Ll-Q.it & CIOMFo
C.tIXA, átt

120LIÜH IO FÍGADO
ÓLEOS

GUAEAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis¦ -.«i_.ii. Preços sem concorrência *

CASA TONGLET
Rua Barão de Itapetininga, 33 ~ Telephone, 1,518

«Pequenos trechos»
da Octaviano de Mello, para leitura sup-
plémontár nas classes adeantndaa do cnr-
s.i preliminar. De multa utilidade nos
cursos nooturrios.

Approvadò pelo governo e ndopladò
uas escolas o grupos do Estado de S.
1'aulo.

(¦'cdiilos aos editores r.ATlillNOSTUO
II1MAOS, CIUi/sKIItO; ou aos deposita-
rios I>ITI*TÍ.\'J* .«i CXIMP., rua (Ic. S. Bento,
ll. 21, S. PAULO'

Desconto nos revendedores.

Com escriptorio em sua residência
; ATTKIVDK « OH AMADOS - (lomprii o von-
ilsi mnvíiia o Immovoin omprcatlmos aob Iiypothccna,
noceilii piooiirnçrlo pnra tomar ronla do prnlln».iilim ilo íitnií:i!-(ia. proceder ;i concertoa o rcccboi
a-lIlIffUOlS.

l'om A rònilii nlniin» prnillo.», Incluaivo um dos
mciihorc» pnlncin.» ilu Avi.iil.ln r.-iuliatii, tiom com»
iHvõrsa» faiciidnj, acndn «ma do crinr, ilo primeiraoidi-m, no I rlaiiKiilo Miiii-im, com casa para rosl-
ilciicin, porrnrln, ijiinlro mil nlqürlròa do toirns 'to
priniciira r|iinlldmlo, sendo 1.10. do mndclfns do lcl

,0 Invoriuidiis o *.'.*, aj do campos, nativos para criar,
ilo 11 a 1 mil rcv.ns. r.uil varela» parida.» o conto o
tanta.*, puni dnr prln. cento c poucos pnròtis;4 carro.t
com a respectiva bolaria o irrnnilcs (|u6ilaa do agiliii
cm lliffcrcnlc» lofrnrcs pnra loear cnorcla olcctrlca.

Para mais informações
Travessa Particular da Travossa Muniz de
Sousa, 11. -1 - - (Caniliucy) - - SÃO PAULO

ffiáfo. A\\ -d&s ssjfs ííHv Jko. A%. .-líi ^fes /fo.® Àíí>.^A -iffev/A, dfm A,. A*K /•*. Àm.*)

MBISICA «1© BILHARR
i fim

IBUAitl^UE K.STKl^A
Modelos novos c caprichosos — UonstTncqfio esmorada — Preços sem compo.
tnncift — Aeceilam-so encornmendas para o interior— Venda do objectos parn"'"'•'"'""' 'nn'lo\o7,io:íoc™en;.âRiia Brigadeiro Tobias, 77tinia ei]!«*iO .Io tralialhn.»*Hy i"iin ¦, 1.1 -¦¦¦.: 'iu 11 .li 1.1 Ml ii.l uu IUI liuitiur. — - — j • w

t| ¦<-$*/¦ yyyy-y^.vy emp W & **V W''V **Y W W-V Vg

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, receberá

pela volta do correio, a titulo cie propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS,' come
BRINDE, um livro, onde se encontra exislicada detalhadamente a maneira dc con3e
íuir pelo hypno-magnetijnio a Saude, a Riqueza e a Felicidade.

Este utijissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros as mais enronicas enfermidades, o vicio Ja embriague-!, etc.- etc.

Indica como obter o bem-estar em caía. coxo impor a vontade a outrem, come
mspirar o amor.

Os pães de família, os commerciantcs. os emoregadoss o.s formados, os militares
os sacerdotes, emfim, todrs os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarâi
o que mais lhes interessa. Devolvei e.-.te annuncio, acompanhado de um selio Dará (
i-orte do precioso livro, ao rcpri-1-ntinle, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
n. 29 — Botafcfjúi Rio dc Jandros e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME  ...
KESIDENCIA , ..

a

I Ordem das c-;riTacções em agosto e setembro

Drs. Cai-los do .Moraes Andrade, Pedro
Motta e Klpidio Veiga advogam no cível
e no crime. Accoitnm causas no Interior
do listado.

Escriptorio: Xíua da Quitanda, 20 (Casa
Mlchtl), 2.0 andar, sala n. 1.

«^•?•¦-^?•^•^¦^-•^•^¦^?•^•P

til lal illiiifiz
FRISIA

SalilM ile Snntos no dln. 29 do «frusto paraHlo, nnhla, 1'crnnmlnico, Vlgo, Falmouth
o Ainstenlnm

00 se aceoilam iinssa-zolros com pnssaiior-to - Torcolra cíasso para Vlgo, ian}oun In-
oliddo o Imposto, i.a o 2.a classe», trnlar

com a agencia

zmwiANmA
SahlriV .to tantos 110 ilia 10 do solombte

pina .Montevidéo o Iluonoa AlrosPnssagona de o.a otnsao, ra. ej-joou, Inolul»
(lo 0 Imposlo

Voltara, do Prata em 26 de settjmbio •
partira no mosmo dia para a Enrop»

Sociedade Anonyma 1HARTINELLI
S. PAULO

Rua Quinzs de rioDerafafo, 35
Cnlxn iHiKídi n, U40

SANTOS
( Praça Barão do Rio Branco, 12

Cate» iiosful n. I(,'0

t%4& -«^-<>»fe>»«^<**gS!.--^»-ti>-<2>f3

ExfcraeeÕes ás segundas e quintas—feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32

O figado è um dos orgams mais importantes da nossa economia
Um fígado desordenado causa a perda do appetitc, prisão de ventre, dores de

,1feí.nf1rtaç!l0 
d'P01S dC C°mer.' 

?eTá-* ,dc CnCrsia V*™ ° trabalho! phyieoerncn-
tarreSa {Hs^reto 

CanCaÇ°' ^^° d° W°' S°mn° d-^^egado uriía
Em seguida aos symptomas mencionados, sobrevem um estado nervoso que nro-(luz graves resultados, como scam: hypocondria, perda do poder sexual oi

; AS PII.ULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE PERÉSTREI LO contem em si os agentes medicinaes para combater os males acima enumeradosUstas pílulas sao. compostas dc vegetaes.e. o seu uso não requer resguardo, nèmde bocea, nem de tempo. - CAIXA, 2$soo- k ' ncm

nor Soo.'"36 
PC,° C°rrCÍ0 Uma °aiXa P°r 3$000; 6 caix*ls por ,3$00° « '2 cailtâ**

VENDE-SE NA kV earrafa Sramde
RIO DH JANEIRO - Perestrello & Filho

• é

\%

SO' AS TEM QUEM
QUER OU QUEM DESÇO-
NHECE A EXISTÊNCIA
DO PODEROSÍSSIMO

tTfyeay ô /• /CevtLÔ/ fô /-»

A9 LA¥

Étm\ WS^ M:M^
GRANDE FABRICA

Tenho em stock typos variados e modernos, n.ão temendo concor»
rencia em preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc.

Attendcm-se pedidos do interior
8AVERIO BLOIS

RUA DOS GUSMOES, 49 - 8. Paulo -- Telephone, 1.894

CO.IfAHI-BATP-DE-SODA
CURA "RADICAL

Oh apparelhos c. ingrediente lia
tailiard para çxtineção de SAUVA.S

são os únicos

Econômicos, pois com uma laia
(lp ingrediente de ('íjfiOO exliu

giiein-.se 7 a 8 formigueiros*

Usado pela Secretaria da Agricul*
tura deste listado

Informações, catálogos, etc», com a

EMPRESA DE FORMICIDA BATAILLARD
Privilegiada e premiada em varias Exposições, inclusive medalha de

ouro nas de S. Luiz e Turim
Escrever dizendo onde leu os nossos, aiinuncios que
— -i será. promptamente attentlido — ~

Bua libero Mm9 9J = Cia pslal, 521 - S. Pauto

GONORRHEAS
fS Antigas ou Recantos Wf - -.fl ..- -^— W^Sjfflio suas complicações

SxlQlroNimtdeRAQVlNeoSelloi<i"XJDÍon deaPobrioon.»"
Nas PnmcipAES PiuntJActAS do Mundo

J3stabolcclmcD.tO!! FUMOUZB, 78, Fiubourg St-Dentl, PAUIS

>Nex<a-fe!ra, 25

40kmm$*woo
POR 3$600

ix
O"» r**>

*-*-*§. mi."/ nt d • • °reco do™S MI'./j Dia Prêmio maior ¦¦?..™ lilhafe

690 25 de agosto Snxta-felra 40:000^000 3S600
ML 29 „ Terça-feira 15:000)000 IÇOOO

ü02 Setembro, 1 .Sexta-feira 15:ooo$ooo l.$ooo

693
694
(595
696
«97
698
!!99
700

ClIiRATIfA DA INDI

Quarta-feira6 do setembro
8 de setembro

121 -* n d
15 „ „•9-¦' n n
22 i. „
26 „ ,.
29*"> ii ii

.Sexta-
Terça*
Sexta*
Terça
Sexta-
Terça*
Sexta-

feira
feira
feira
feira
feira
feira
feira

iPENDKl DO
100:0003000

cm '3 ¦kciiiI.sm «li-

50:000$000
2o:oooSo()o
2ò:óõò$(ioo
So:ooo$ooo
2o:ooo.Sooo
3o:ooo§ooo
2o:oi)o-Sooo
15:òo;oSdob

4$ooo
3S8oo
tSBoo
45500
l$Koo
2S700
198oo
1§000

Quarta-feira, 6 de .setembro, qrande Loteria commemoratlva da
Independência do Brasil ãoosooosooo em dois grandes
prêmios de SOífPOOSOOlp cada um - Por " """

Oa pedidos do Interior, acoinpaiinacoa da respectiva importância •
mala a quantia necessária para o porte do correio, devem ser dlrlgldoi
los Agentes Gerae3;

Jullo Antunes de Abreu e Comp. — Rua Direita, 39 — Caixa, 177— S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Caaa Dollvaea - - Rua Direita, 10 — Caixa, 29

a Paulo.
Amando Rodrigues dos Santos e Comp. — Praça Antonla Prado D•— Caixa, 166 — 3. Paulo.
ViU.B QUITM TEM — Rim Direita, 1 — Cnisn, 167 — Jullo Antu»

nes dn Abreu o Comp.
J. ü. Sarmento — Rua Barão de Jaguara, 1B — Caixa, 11 m. Cem-

pinas"a?J1aaWTOW^mmimmKttsas^maSmmBBa ¦«¦—» 
¦¦ JS

R-M-S-P * PSN C e»ROVAl Man cthu D./-.C. /w ...**Tr.....vT..T..*" ~TÍ  * ***á^5%
iTi THtROYAlMAILSTIVIMPflCKETO

iiii 4 rima, ,?.£.,£.-. üt PACIFIC SIEAMNAVIGATION D»MALA REAL INGLEZA C0MWNHIA DO PACIFICO
PAQUETES DA ÜUItOPA ESPERA-

DOS EM SANTO.»

BEMERARA
Se cila «tt de agosto — HRhiri no

mesmo dia paraMonlevid/o » üuenci» Air»

PAQUETES PAHA A EUBOPA
A sablr ilo lílo:

ORiTA
ao dia i do sotcmbio para O, VloeattLisboa, Lelxoos, Vlgo, Comnha, LaKocblUo-yallIco a lnglatorta
A cahli do Klo:

l IP EME HA li A
No dia H do notorabro pataLISBOA , INOLA1XBSA
A sahir de Santos i
Amazon - 18 de setembro

OMISSA
no dia %1 d* Agosto.cahlii no mes-
mo dia para Moulerlilío, Port Stun-
le-f, rnnta Arenas • porto» doi'aclfloo

DRIIfA —~3ÕTil8 agosto
Exige-se passaporte s não sorá permittido o íngiesso de visitantes a íordo1'ar» preço» d» pa.aagen, 5 in|orraoc8e, jirigir-sa a0 CKnplorio daTie Royal lail Steam hM 1 • aua ue i Bento
ft Fa* Steam Naviption Co, ''"',_! '

PHOSPHO-SÂL
SAL I.H BLOCOS

Para o gado vaceum, cavallar, suíno, etc. = Engorda e fortifica
Cura a febre aphtosa e a diarrhéa dos bezerros
Augmenta o leite das vaccas e evita o carrapato
- •¦'- - ¦ Em caixas de 48 blocos 

'======.

Agentes: WjEE a§* WBÍjIjMíMjA = Caixa Postal, n. 420
¦lua Libero ISadaró, n. 124 = g. PAULO

Secção especial de Óptica
Grandes estabelecimentos de jóias

A Jl fiL Ais Jbâ S) ã*A^aW krm *í»»wE< kT^sO,

WS

tW^c^GbO ** ACADEMIA dt 1^?*^
V*?B° ie paris weo'C/«y^

Exigi* om Vordadolroa

Pílulas e Xarope
LANCARD

de PARIS
Assignâtiirt«Etlpíü Terdfl.

Worms Iianif&<i»s (proprietários)
Rua 15 de Novembro, 25 e 27

Esquina da rua da Quitanda -- S. Pauio
O mais completo sortimento em :
Óculos, Pince-nez e Lorgnons,

de ouro 18 quilates
Prata - ehapeados a ouro

BINÓCULOS
6 OtliclMfill

4
proprisi

Préç'óis iiiodlco-s

Cuida-iliDHsa execução de
m

oeiili^tieii^
feeeãííis

PEITORAL DE iNGI CO PELOTEHSE
O sr. João Pedro Leandro, dono do acreditado restaurante no Casino, escreve: — Praia de Banhos — Casino, 19 de outubro de 1912;"Illmo. sr. Eduardo C. Siqueira, Pelotas — Amigo e senhor — Envio-vos saudações — Tem este por fim levar ao vosso conhecimen-

to que, aconselhado por um amigo, ministrei a meus filhos, em casos de tosse, rouquidão, etc, o maravilhoso preparado — PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE — colhendo sempre cptimos resultados. Satisfeito pelo êxito obtido, cumpro o dever de felicitar-VO5 pela feliz conce-
pção desse preparado. Sem outro motivo, subscrevo-me, com alto apreço, amigo obrigado. — João Pedro Leandro."

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE acha-se á venda em todas as pharmacias, drogarias e casas de commercio da campanha,
iso pedir sempre u verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE — DEPOSITO GERAL:.— Drogaria de Eduardo C. Siqueira.E' preciso— PELOTAS.

iiintatij-~aa\

Casino M na
Empresa South American Tour

Amanhã ¦ 24 de agosto - Amanhã
2.a e ultima conferência do il-

lustre orador e literato belga

IS

Uans les trandiées"
A maia emocionante e interessan-
te conferência do emineiite orador

Franco

d» rua da Quitanda•aí. -PAUL-O 
-

sãigl-Sé

Preços - Frisas e camarotes com 4
eut„ 30$; cadeiras distinetas, 5$;
cadeiras, 3$; plerigs, i$000.

üilliütes á veiiüa no Galé União (rua
í?ão Bento), das 10 ás í7 lioras

íris T-heafro
(*«-iiij-iii!iiiii ('liiciiin((i;.,i'iii)lilcu Brasileira

HOJE — Quarta-feira, 23 de agosto
Brilhante soirçe dedicada á fina

elite paulistana.
No salão dc espera, uma artística

orchestra de damas deliciará os nos-
sos queridos liabituées.

Progranima ri, 618.
O CANHENHO DE LORD JOHN

Sensacional • romance de aventu-
ras, em diversos episódios, da grande
fabrica "Universal", tendo uma in-
terpretação magistral e uma mise-.
en-scéne deslumbrante.

1.0 episódio — 4 partes duplas
DE MOLHADO';} A SECCOS
Hilariante scena cômica da fabrica

Power.
A VIDA DE PÁSSAROS SEL-

VAGENS
Interessante e instruetivo film íia-

tural.

8.
Empresa Jòsí Loureiro

Tournée artística da rainha cio trans-
Éòrmismo Fátima Mirls.

UOJ1-. — Quarta-feira, 23 de
agosto üo 1910 — IiO-Jlí

A'a 8 3|-l da noite
PROCIHÀMMA

Primeira parto — IN BARBA ALfAXI-
TORE — La trunsforiiiiizloiie ilella (lona.

Monólogo em versos do poeta Tcstoni.
O NOVO PIGARO

Preciosa revista cômica em um acto.
Segunda parto — Kstròa da ultima no-

vidade do FÁTIMA MIRIS — A brilhante
comedia em 1 acto, de grande hllarldade,
original do M. FRAS.StNKSI:

MAR1TIAMO FÁTIMA
Esplondlda mlse-en-sceno.
Terceira parte — PARIS CONCERT.
Grandioso suecesso!!

O ESPELHO QUE1SRADO
Sclicrzo cômico desempenhado por FA-

TIM A MIRIS, em companhia de um ar-
tista.

Preços das localidades — Frisas 25{,
camarotos 20?, cadeiras 5$. amphitheatro
3$. balcões 2$, galerias numeradas 1$500
e galerias 1$000.

Bilhetes t venda mi Charutarla Mtmi,
X rua 15 do Novembro, 68, das 10 horas
ds 18, e depois, na bilheteria do theatro.

Theatro AP0LL0
Rua D. doso de Barros" n. 8

— EMPRESA PASCHOAI, SECRETO --i
(iniudc Oompiignin dlaletdile di '«'rosa a

Musica "CITTA' DI NAPOIsl"
Dlrottore proprietário; Crirlo Nunzlata

Ammlnlstratòfè: Uinücrto Calo. Especta-
culos familiares

HOJE — 4.a-feira, 23 do agosto — HOJH
A's 3 3|4 da noite

A pedido de diversas famílias e pela ul-
tima vez o "Capolavoro" em 2 actos, do
Salvador de Olaoomo

ASSUNTA SPINA
Seguir-sc-á a brilhantíssima comedia

em 1 acto — "TRE MOGLE GELOSIO"—i
desempenhada pelos srs. Castellano, Cal»
fa, Trengl, Schiatti e pelaa sras. Blanch»,
Gallo e Belfiore. —; Grandio*;o acto do va»
riedacles puramente familiar — Gonnaru
Trongi — I,. de Camellls — Maclilettlata
nel suo repertório — Giuseppe Castellano,

Coppia duettista —. Gallo-Caiafa."Napollt dl notte o glorno", vista da 8.
Martlno — Mandolinata a maré, pout»
pourrl —• Sccnario dei prof. Spc-wferrl.

Pregos populares: — 
-

Frisas, 15J000; camarotes, lSfOOO; pcsl-ltrona de l.a, 3$000; poltrona de 2.a, 2f;'
cadeiras, 1$500; geral. 1Í000.
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