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A lie inn(HlICl

A noticia de que a Ritniánia cha-
mára ás armas todas as reservas, ele-
".«indo assim o seu exercito de cento
_ cincoenta mil a quatrocentos mil
"lomens, produziu uma tal ou qual
emoção entre os alliados, que consi-
deram o facto favorável aos seus in-
teresses. Algumas razões existem pa-
ra assim o considerar; e, entre ellas,
.não é a menos importante a que se
deduz da attitucle dos impérios cen-
traes, os quaes, segundo ha dias foi
noticiado, teriam enviado a Buca-
rest um "ultimatum" enérgico. A at-
titude da Ruiuania é, desde muito,
objecto de discussões e commcnta-'
rios, que não lograram ainda arras-'
tal-a para fora da sua prudente neu-
tralidade. Sabe-se quanto a Rússia
tem trabalhado, junto do soberano
runiaico, para o decidir a tomar o
partido dos alliados na conflagração
que convulsiona a Europa: Desde as
ameaças mais terríveis ás mais ca-
riciosas promessas, nada foi poupa-
do, nesse sentido, pelo gabinete dc
Petrograd, que até intentou desluni-
brar os rumaicos com a promessa de
arranjos territoriaes na Bessarabia c
na Bukovina. Estas promessas fize-
ram naturalmente augmentar o par-
tido intervencionista, que já era bas-
tante forte na Rumania; mas não
modificaram a áttitudc espectante do
governo do sr. Bratiano, que, si está
disposto, em principio, a uma inter-
venção, aguarda ainda a oppp.tun.i-
dade para o fazer.

Ultimamente, o chefe do partido
intervencionista rumaico, sr. Filli-
pesco, entrevistado em Paris pelo
Jornal do sr. Clémeiiceati acerca da
áttitudc do seu paiz perante a guer-
ra, respondeu com estas palavras que
caracterizam perfeitamente a situa-
ção: "Bratiano intervirá na guerra,
•intes da paz, mas depois da victo-
¦An.;"- Portanto, _=i a mobilização ru-
maica tem por objecto a intervenção
ao lado dos alliados — e nem outra
pôde suppòr-sc agora, desde que os
russos se apoderaram da Bukovina
¦¦— é porque o governo de Bucaresl
julga os impérios centraes irreme-
tliavelmentc vencidos. No dia em que
aquelle prudente governo da Ruma-
nia declarar a guerra á Áustria e á
Bulgária, tenhamos a certeza dc que
a victoria da "entente" é já indiscu-
tivel e de que não aguarda sinão o
•'ratado dc paz que a sanecione. A
excessiva prudência dos rumaicos é
uin maravilhoso thermometro da si-
a ação, thermometro que tem baixa-
do sempre que os alliados se embara-
çam em difíiculdades, e que sobe rã-
pidáineritc quando elles se encon-
tram dominando por toda a parte o
adversário. Das nações do oriente
europeu, a Ruiuania é a única que
tem uma clara origem latina; mas,
oela sua calculada prudência, muito
se distancia dos enthusiasmos meri-
dionaes. Os alliados terão nella llin
reforço da ultima hora, precioso de-
certo, mas que saberá fazer pagar a
sua participação na lueta por um pre-
ço muito elevado.

Recomeçaram as chuvas em toda a Wolhynía e
Galicia - As tropas moscovitas continuaram a fa-
zer progressos ao sul do Dniester - Os russos
fizeram mais de 100.000 prisioneiros na semana
passada - Foram repellídos pelos soldados do czar

todos os contra-ataques dos austríacos
¦flís slavos preparam um grande imoví-
naeiato de avanço de Pinsk para o norte

A otíenstva dos* alliados nos Balkans
prosegue com o mesmo ímpeto - Os búlgaros
desenvolveram grande actívidade no valle do Stru-

ma - Os servios alcançaram novos suecessos
lísíá .i-avada. __ia_a eiaeaniiçada Sbatallisà

a lente de Morliea
Os allemães foram repellídos ao sul de Thiepval
- Nas linhas da França - As operações no Somme

Na frente italiana - Os teiegrammas do
CORRülO PAULISTANO

1I11ÉH
A LIÍÜTA ENTRE OS ALLDMAES E

OS ALIJADOS — OPERAÇÕES Dü
DIA 22 ¦ í

VANTAGEM DOS BÚLGAROS
• LONDUICS, 28 — Teiegrammas trans-

miltlilOH para estu capital dizem que as
tropas búlgaras oecuparam Knslovla e
Korytsa.

A RESISTI INCHA GREGA
AOS D.I.OAUO.''

NOTICIAS DA GUERRA
A "BLACK LIST"

UUENOS AIRES, 23 (A) — Ua POUCO
<lou entrada neste porto um vapor norue-
gues*, procedente do Nova York, com um
carregamento de carvão, consignado u
uma firma argentino.

Quando, porím, sc. devia proceder ao
•loscarrogamento, o consulado liritannico
declarou ao capitão cjne Impedisse quo o
carvilo fosse adquirido por cominorclantes
ullemfies, domiciliados aqui.

O eapltilo norueguês! obedeceu, então,
temendo a inclusão na "bla.lc llst".

Julgando-se prejudicado com isso, o
eoimlgnatario iniciou uma acção peranto o
juiz federal, quo ordenou o embargo pri-
ventlvo do carregamento.

Como o capitão não comparecesse a ci-
tação foi declarado rebelde, tendo o Juiz
dado sentença ordenando a Immediata
entrega da carga, devendo o commandan-
te norueguez pagar os damnos, prejuízos
e custas, solicitando do ministro do Extc-
rior a retirada de "exequatur"' ao cônsul
Inglez.
AS DEPORTAÇÕES NO NORTE

DA FRANÇA
PARIS, 23 — Perante iiiiiiieroso

auditório, o bispo de Arras, alltidin-
do ás deportações do norte da Fran-
ça, estyginatizou novamente, em no-
me das leis eternas da Justiça, da
Moral e da Humanidade, as medidas,
írrancadas á escravidão, que se jul-
gava impossível voltarem entre as
nações christãs.

Disse mais o illustre prelado que
tudo levava a cre-r que os irmãos dos
territórios invadidos sofírerain ain-
da outros attentados, desprezendo
os allemães, pôr completo, as lei.-*
mais sagradas.

A OFFENSIVA GERAL DOS
ALLIADOS

PARIS, 23 — As tropas franco-
inglezas realizaram um novo pro-
gresso na frente do Somme, onde o
avanço prosegue lentamente, mas
com segurança, approximando-sc dia
a dia do. objcciivos visados desde o
inicio da offensiva, a i de julho.

Dc tres ataques da infantaria fran-
ceza, hontem, resultaram tres victo-
nas, pefníittiudo novamente a in-
stalíação de tropas republicanas a ai-
guinas centenas de metros de Cléry-
sur-Sommc.

Os inglezes obtiveram importan-
tes vantagens, alcançando a noroeste
dc Poziéres o cume do planalto de
thiepval a Poziéres.

Outros avanços levaram os ingle-
zes ás vizinhanças das cinco aldeias:
(luillcmont e Ginchy, na direita;
Martinpuich e La Courcelette, no
centro, e Thiepval, na esquerda.

A artilharia continua a troar nos
dois sectores.

As operações da frente dc Saio-
nica proseguem com a offensiva ef-
iicaz dos alliados no resto da linha
de batalha. O estabelecimento da in-
Cantaria da "emente" nos contratar-
tes meridionáes do monte de Veles
constitue notadamente um suceesso
muito apreciável,

O avanço dos búlgaros nas alas
extremas, através de territórios li-
vres ou fraquissiniamente oecupados
pelas vanguardas alijadas não pôde
representar nenhum àVàntagetn mi-
litar.

EMPRÉSTIMO INGLEZ
LONDRES, 23—O si*. Mac Ken-

na, ministro das Finanças, ••.municiou
hoje na Câmara dos Coiiímiins que
í;*i concluído: por intermédio da casa
Morgan, dc Nova York, um accôrdo
para a emissão de um Empréstimo
de 250 milhões dc dollars á Inglater-
ra, ao juro de 5 por cento, typo 99,
cujos títulos serão reembolsáveis no
prazo de dois annos.

PALAVRAS DO MINISTRO
VIVIAMI

PARIS, 23 — No Conselho Geral
da Creuse, o'sr. René Viviani, minis-
tro da Justiça, prestou emocionante
homenagem á bravura dos heróicos
soldados francezes.

Àccrescentoü s. exc. que a França
e os seu:" alliados estão decididos o.
itictar até ao anniquilamento do mi-
litarismo allemão, como sendo o uni-
co meio de permittir que a F.uropa,
o mundo e a civilização gòsem de paz
duradoura.
A CONVENÇÃO DE GENEBRA

LONDRES, 23 — Ü ciucoentena-
rio da convenção de Genebra íoi ce-
lebrado nos hospitaes da Cruz Ver-
melha, por meio de conferências e
distribuição de soecorros aos indi-
gentes.

GAMARA DOS COSlAI.NS
LONDRES, 21! — A Câmara dos Com-

müns adiou os seus trabalhos até 10 de
outubro vindouro.

O "WASTEALEN" AVARIADO
LÒNDRÍ3S, 23 — Dizem do Amsterdam

quo despachos de Berlim anmineiam que
os jornaes offieiosos daquella capital in-
formam quo urn torpedo inglez avariou
ligeiramente, a 19 do correnlo, o vaso de
guerra "Weatfalcii", que regressou ao
porto.
ri*OTI"STO DO MINISTRO vander-

WELDÈ
PARIS, 23 — O ministro belua Vau-

derwaldo dirigiu aos orgams offiglaes so-
clallsta.s de Stocltolmo o Chrlstiánia uma
carta de protesto contra a viagem de ai-
giins socialistas seandlnavos d Bélgica.

Kls o extracto dessa missiva: :
"E' unia coisa que nüo sabíamos e quo

o horror dos acontecimentos devia ensl-
nar-nos, pondo a nosso lado todos aquel-
les que têm uma consciência, é que a AI-
li-nianha, garantidora da nossa ncutrall-
dade, não so limitaria a vlola!-a mas alu-
dr. so encarniçam oontra a sua vlctima,
esforçando-se pelos pelores meios para
arruinar o nosso paiz, disímar as nossas
populações e anniqullar a nossa lndepe.i-
dencia,

Por ventura os camaradas scaiwllnavjs
pousaram nisto quando visitaram a Bolgl-
ea".

A MORTE DE UM PRÍNCIPE
PARIS; 23 — Cahlu no campo da ho 1-

ra com vinte annos de edade. Luiz M i-
rat, quinio íilho do príncipe Murai, ma-

J .iclml de logis ilo pouraceiros,

VIOLAÇÃO DK CORRESPONDÊNCIA
ÜUENÒS AIRES. 23 (A) — "La

1_."ii:gii" publica hoje uma sensacional re-
pcitagbm a respeito do procedimento das
companhias de navegação estrangeiras
que estão violando criminosamente a cor-
reápondencla trocada entro paizes neu-
tros.

O referido jornal estampa "clichês" de
cartas dirigidas do Rio do Janeiro e Bue-
nu-i Aires u de Buenos Aires a Assum-
p.;_o. que foram violadas e censuradas a
bordo dos navios que as conduziam.

DR. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUAIUTlNGA

NA CÂMARA DOS COMMUNS
LONDRES, 33 — Respondendo a di-

versas Interpòllá.õès na Câmara dos
Communs, lord Robert Cecil disso que
não íoi dado absolutamente nenhum pas-
so para a paz. Nenhum governo inimigo
foz uo nosso qualquer eommunioiição nes-
se sentido.

O nosso dever, si uma communlcação
nesse gênero nos fosse feita, seria con-
sultar os nossos soldados.

••tjuanto aos Balkans, mesmo que sou-
besso qualquer cousa relativamente ás
operações em Salonica, ser-ine-ia intcr-
dlcto falar a seu respeito.

Relativamente íi Grécia, ha algum
tempo os nossos alliados foram obrigados
a apresentar certos pedidos, que o gover-
110 de Athenas acceltou,

O governo do sr. Skouloudis apresentou
o sua demissão, sendo substituído pelo
gabinete Zaimia, homem universalmente
respeitado, o que está acima! das luclas
partidárias, gosando de grande noloric-
dade.

As nossas relações com o seu gover-
no são, quanto ao que sei, absolutamente
sallsfactorlaé.

A roapoltó da declaração de Londres,
se a mesma foi perfeita, agora era o ino-
mento opportuno para so fazer um código
destinado aos bélligerantes, mas era mais
prejudicial que utll.

A sua eliminação não modifica os cffei-
toa do bloqueio e torna a nossa situação
nillda e mais coiiipreheiisive! pelos neu-
tros. Slr Cecil explicou os arranjos com
a Hollanda e com a Dinamarca, para ini-
pedir ao inimigo de receber mercadorias
e viverca por via indirecta. Os pactos
são inevitáveis, mas, em uúmma, ns me-
ilidas tomadas silo em geral sutisfacto-
rias.

A prohlblçíló absoluta da remessa de
Vivères para a Allemanlia apresenta dif-
flcüldades na pratica.

Relativamente a publicidade ha egual-
mente diffiçuldades, mas n orador adirii-
ra-se que a censura do governo não tenha,
feito na França uma campanha pela
publicidade sufflclente.

O processo allemão. consistindo cm
inundar os paizes neutros dc communlca-
dos u folhetos não tem produzido grui-
des effeito.1.

E' melhor Informar os .jornalistas ex-
trangelros, os quaes põem os respectivos
paizes au corrente dos acontecimentos,

Relativamente á creação da lista ne-
gra, ú razoável que a Oran-Bretariha não
ponha os seus créditos, os seus bens e
os seus navios A disposição tios seus Ini-
migos o impeça aos seus nacionaes de
Bomtherclar com certas pessoas. Si esse
commercio auxilia o inimigo, augmen ta
para o seu exercito os molos de matar
03 soldados britannicos.

Nem os Estados Unidos, nem outro
paiz agiriam do outro modo, nas mes-
mas circumstaiiclas.

Essas Inscripçõcs no Index são um de-
ver do governo de todos os paizes en-
volvidos na grande guerra.

As criticas que lhes são feitas não têmfundamento.
'—1 1 —

RIO, 23 (A) — A legação da Allema-
nha em Petropolls recebeu do Berlim, via
Washington, o seguinte telegranima offl-
ciai: •¦'. ;."O quarto! general communlca, em da-
ta de 22:-

Frente oeste — Ao norte dn Somme, os
combates voltaram a tomar ã maior ex-
tensão.

Vários ataques britannicos contra a
parte saliento da nossa frento ejitre Thlep-
vai e Poziéres foram repeliIcRié.

Fomos somente forçados VÁ\ evacuar o
angulo mais exposto 110 fo'g<í;iiaiiqiieunte
do Inimigo.

A leste e nordeste de Pozierb., e no bns-
que do Foureau fracassaram completa-
mente, sob o nosso fogo, os;;assaltos do
columnas cerradas dos adversários.

Violentíssimo combate 8S«eiivolveu-s"
pela posse dc Gulllemont. 0"tjiimlgo pene-
trou ali passageiramente, sendo, porém,
expulso pelo reglmonto n. Í20 "Imperador
Guilherme", da infantaria wiirlhcnbiirgon-
se. Aquella localidade _ coriáerva-se firme-
mente em nosso poder, ,

Ataques Isolados dos francezes entre
Maurepas e Clerl foram inlructifcros.

Na região de Estrées e Sòyucinirt entra-
ram om combate tropas frescas francezas,
que foram repellldaa peloB nossos contra-
ataques, Fizemos ali grande numero de
prisioneiros.

Fronte leste — Exercito de von Tlin-
demburgo — Os encarniçados ataques rus-
sos nas proximidades de Czerewiskaya fo-
ram repellídos. Os cavallelros bávaros e
os dragões austro-hungards causaram no
Inimigo perdas multo songronlas, fazendo
300 prisioneiros. Nas immediações do
Smolarl, Luzk o Grabevká, assim comi»
mais para o sul, os ataques russos fracas-
saram sob o no*-.*-! fogo. Na região de
Picnsakl o Zivyzyn o inimigo penetrou em
algumas trincheiras avançadas, quo, em
parte, ainda oecupa.

Exercito do archiiluque Carlos — Um
ataque de ambos os lados "do Cznrny e
Czereno.sz contra nossas potiçõCH recém-
conquistadas naa alturas de Stepansky ir
Kreta foi mal suecedido.

Frente balkanica — Os servios foram
expulsos de todas as suas posições na
montanha do Malkanlze. Nossos ataques
ali progrldcm com suceesso.

Vários contra-ataques Inimigos nos dis-
trictos de Dzc-iiiaatjeri o "iloglona foram
repellídos, com perdas sanprentas para os
atacante».

Entre os lagos de üuskowa e Tahlnos
lmpelllmos os francezes pnrn alem do rio
Strumn. -i '\,.i

Mais para leste, occftP&íníls Brista e a
montanha de Snljnlca.' ....
TÒRPEDEAMENTO »E 

*ÜM 
COURA-

ÇADO ALLEMÃO
RIO, 23 — O consulado Inglez recebeu

hoje o seguinte cominuniuado Offieial:
"Londres, 23 — O Almirantado an-

nuncia offieialmento quo o submarino
"E-23", regressando hoje do mar do Nor-
te, Informou que no dia 19 do corrento
torpedeou com resultado um couraçado
allemão do typo "Nassau".

O commiiiulanto do submarino diz que
quando aquello vaso de guerra seguia
para o porto, escoltado por G "destroyers"
e visivelmente avariado, elle o atacou no-
vãmente.

O couraçado leutonlco foi attingldo por
um segundo torpedo, parecendo quo foi
a pique." „

—a » _»

LONDRES, 23 — "Tho Evenlng News",
em tolegramma do sou correspondente em
Athenas, annuncia que as tropas gregas
combatem em Seres, impedindo quo os
búlgaros avancem para o mar naquelle
ponto.

As tropas gregas, que estão combatendo
em Seres, fazem-no contrariando as or-
deus quo receberam 10 ministro da Guer-
ra, 110 sentido do se retirarem cedendo
passo aos búlgaros.

O correspondente do "Evenlng News"
apcreVíiantá que, apesar du ordem dada
ás torças hcllenaa para não resistirem,
sabe-se que os teuto-liulgaros proinetlo-
ram i'i Grécia que nfto procederiam á oc-
cupaçlio de Seres e de ICnvalla.

Deu-se a desobediência do commandári-
te grego em Seres, pelo facto do ficar
revoltado com a attitiide dos liúlgáros,?|quo romperam o compromisso.

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
LONDRES, 23 — A offensiva dos allia-

dos nus balkans prosegue com o mesmo
Ímpeto em toda a frente comprehendlda
pelo valle do Strumn, na região ao sul do
Moiinstir, o no sector a leste da região de
Kavala.

Os búlgaros dotlvcrainr.se nas altura ao
norte dessa cidade, não se nppròxlmando
do littoral com receio dos navios allia-
dos, que se encontram 110 porto.

Mais ao norte, tambem so approxima-
ram de Mesta, e_ segundo parece, preteri-
deram Interromper as cominiinicações da
estrada do ferro que vai de Drama a
Seres.

Dos combates travados na região de
Seres, enlre gregos e búlgaros, nada mais
se síibe.

No valle dn Struma, os búlgaros desen-
volvem grande acliviilaile, tendo contra-
alacado, sem o menor exito, as tropas
allladas.

Xa região do lago do Oatrovo, a leste
de Flnriiia, os búlgaros travaram com os
servios nina batalha oncarrilçadlsslma:

Nn conjuneto, a situação om toda a
frente 6 favorável aus alliados.

Os acontecimentos

Á grande Sbtallm

9 ccili in-nn
FESTA MILITAR

EM PORTUGAL
LISBOA, 23 — A' festa hontem

realizada no Colyseu, em homena-
gem ao exercito e á marinha, compa-
receiam o presidente da Republica,
os ministros e as altas autoridades.

Assistiram-na 10.000 homens das
forças de terra c mar, que acclama-
ram enthusiasticamente o sr. Bcrnar-
dino Machado e os tioincs de alguns
políticos em evidencia.

guerra no mar
FUGA DA FROTA ALLEMÃ

- LONDRES, 23 — Segundo affir-
marn os relatórios recebidos pelo
Almirantado britannico, sobre o en-
contro naval havido a 19 do corren-
te, a esquadra allemã fugiu á appro-
xiliiação da frota ingleza.

AS FORCAS .MOSCOVITAS
13M SALOXICA

PARIS, 23 — A noticia do deseniuar-
que das tropas russas cm Salonica causou
grande contentamento, fazendo os jorna-s
conimentiirios favoráveis a esse facto e
enaltecendo a bravura dos russos.

Os jornaes/ frisam o facto do irem os
russos combater ao Indo dos servios, seus
velhos alliados.

Espera-se a cada momento a nolícla
do desembarque om Salonica da segunda
brigada russa, já em viagem.
' VICTORIAS DOS ALLIADOS

LONDRES, 23 — O War Office
recebeu as seguintes in formações so-
bre o exercito do oriente:"Na frente de Doiran, repellimos
as vanguardas inimigas nas vizi-
nhanças dc Dauthi e do Struma.'

O inimigo occupou a linha dc Je-
nckcni, Kitkulok, Elishan, Nivolyen,
Chavdar e Mahormanli.

Os francezes rcpellirain um ataque
á ponte de Komarjan.

Os servios oecuparam a linha nas
vizinhanças do lago Ostrovo e Po-
zar."
AS OPERAÇÕES

NA MACEDONIA
PARIS, 23 — Teiegrammas de

Salonica informam que a batalha, na
linha dc frente balkanica, continuou
na segunda-feira passada.

A artilharia anglo-franccza bom-
bardeou violentamente as posições
búlgaras, nas duas margens' do lago
Doiran.

A infantaria franceza occupou as
vertentes ao sul das montanhas de
Veles.

Ao oeste do rio Vardar, as forças
aluadas oecuparam uma série de ai-
turas próximo de Lyumnicà e man-
tiveram cm seu poder todas as posi-
ções conquistadas, apesar da violen-
cia dos contra-ataques inimigos.

Entre o Cerna e o Moglenica, os
servios continuaram a avançar.

03 búlgaros conseguiram, nas
duas alas, repcllir, á custa de enor-
mes perdas, ãs nossas guardas avan-
çadas.

O destacamento de forças bulga-
ras, comprehendendo mais de uma di-
visão, que no dia 20 do corrente ata-
cou a costa ao oeste de Seres, re-
cuou sobre o rio Struma.

Os servios, depois de dois dias de
batalha, que visava retardar a mar-
cha das forças búlgaras, reoecuparam
as suas posições, nas margens do
Jagq Castrovo. .

NA FRENTE DA FRANÇA
NOVA YORK, 23 - O corres-

pondente de "The World", em Pa-
ris, enviou o seguinte telegranima
para esta cidade:'"Apesar de, 'mediante -sacriíicios
dc vidas e enormes gastos dc muni-
ções, terem ganho algumas centenas
de jardas uos bosques de Vaux-
Chapitre e Chenois, os allemães vi-
ram-se obrigados a reconhecer que
soffreram uni novo fracasso nas suas
tentativas para apoderar-se de Ver-
duri.

O ataque dirigido contra as posi-
ções francezas ao sul e ao oeste das
obras blindadas de Thiaumont des-
enrolou-se num inútil esforço, que se
exteudeu para leste das alturas que
ficam ao sul de Damloup.

Não podendo obter reforços, o
kronprinz viu-se obrigado à retroce-
der.

Os dois regimentos allemães, que
formavam a cabeça do ataque, vi-
ram-se forçados a bater em retirada
sob o terrível fogo dos canhões de 75
e de numerosas metralhadoras.

Uma companhia germânica, que
havia tomado um elemento de trin-
cheira, foi posta em fuga, depois de
meia hora de lueta a baioneta, com
um batalhão de caçadores francezes,

Os gazes asphyxiantes usados no
curso dos ataques allemães não con-
seguiram desalojar os veteranos do
general Nivelle.

KLOCIOS AOS INGLIOZFS ,
LOKDR13S, 23 — Os jornaes da manhã

ciimnientani, com grandea elogios, a bra-
vura o a excellente organização das tro-
pas britannicas, assignalaiido o consldo-
ravel avanço de 100 jardas de Thiepval
ao saliente do Leipzig.

A FORMIDÁVEL PRESSÃO
DOS ALLIADOS NO OESTE

LONDRES, 23 — Na Dento britannl-
ca do Sunime, além dos suecessos assi-
gnalados no communicado offlclal de
hontem, pela manhã, nada ha de impor-
tante a asslgnalar. A resistência da guar-
nição de Cluillemont ainda continua.
Aquella aldeia está sendo vlgoroaamen-
te bombardeada.

A artilharia britannica faz sobre as po-
sições allemãs um fogo concentrlco ln-
tensissimo.

A norte e a nordeste de Poziéres as
tropas britannícas fizeram tambem ai-,
guns progressos.

Na frente franceza, quer ao norte, quer
ao sul do Somme, as tropas da Repu-
bllca continuam a fazer forte pressão so-
bre os allemães;

Os elementos de trincheiras tomados
pelos francezes a sudoeste de Estrées o
a leste do Soycourt tém grande impor-
tancia militar.

Os contra-alaques allemães, para recu-
perar aquellas posições, fracassaram
completamente.

Os' francezes, entro domingo a noite e
hontem, pela manhã, tomaram aos alie-
mães na região do Somme, oito canhões.
Tambem no sector de Verdun, os contra-
ataques dos allem&es sobre Thiaumont e
Fleury fracassaram por completo.

Um comniunlcado offlclal allemão, pu-
bllcado hontem, fl. tarde, em Berlim, tra-
tando das operações 110 theatro oeste da
guerra, admitte que os alliados conti-
nuam a fazer grande pressão na frente
do Somme e confessa que os allemães
perderam o saliente das suas linhas, qu»
formavam os posições alliados enlre Po-
zléres e. Thiepval.

COMBATES EM TIIIEPViVL
LONDRES, 23 — O Inimigo, a noite,

lançou-se em dois violentos contra-ata-
ques as nossas novas trincheiras ao sul
do Thiepval.

No primeiro ataque, os teutões loma-
ram pé temporariamente- nas trincheiras
britannicas, mas exp.ulsamol-03 immcdia-
tamonte dessas posições,

No segundo ataque, repellimos oom-
pletamente o inimigo, a quem infligimos
pesadas perdas.

A' CAMPANHA DA FRANÇA
PARIS, 23 — Ao norte do Somme,

as baterias inimigas, durante a noi-
te, bombardearam as primeiras li-
nhas de CÓmmiinicações gaülezas, ao
norte e ao sul de Maurepas.

A nossa artilharia respondeu com
energia ao fogo das peças alleinãs.

O inimigo não se lançou em nc-
uhunia acção de infantaria.

Ao sul do Somme, depois da pre-
parâçãò militar da artilharia, os ai-
lemães, no fim do dia. atacaram ao
sul de Estrées e Soyecourt, as trin-
cheiras de que uos havíamos apode-
rado 110 dia 21 deste mez.

Nessa investida, os tudescos to-
uiarain pé cm alguns pontos dos nos-
sos entrincheiranientòs.

Assignalou-se um intenso duello
de artilharia nos sectores de Belloy;
Assévillerâ e Lihqris.

Repellimos, a granadas, um ata-
que de surpresa a unia trincheira ao
sul de llartmannsvillerkopf.

A noite correu calma 110 resto da
linha.

Um offieial aviador abateu o sei,
quinto avião allemão, que cahiti na
direcção de Moinhos. Ao norte de
Péronne, os nossos aeroplanos me-
tralharam quatro aviões allemães,
que cahirain avariados nas suas li-
nhas.
A SITUAÇÃO DAS TROPAS GKRMA-

NICAS NA "FRONTE" FRANOEZA
LONDRES, 23 —¦ O correspondente

particular da Agencia Reuter no quartel
general inglez, na França, diz que acaba
de ter opporluiiiiiaik- de vor um grande
numero da cartas escrlptáa por officiaes
e soldados allemães, cartas essas encon-
trada» em poder dc prisioneiros 011 apa-
nliadás nos abrigos abandonados.

"Nãp ha nenhuma razão, diz o corres-
pondente, para suspeitar da sinceridade
dessas communicacões que não foram
lançadas no correio. A única duvida é
que sl a censura jftmals teria permittido
que ellas chegassem ao seu destino, por-
que ellas encerram os germens focundls-
simoa da desmoralização nacional.

Si aditiittlrmoá que o conjuneto dos
inimigos quo se acha na frente das nos-
sas tropas, escreve para as suas casaa cm
tom idêntico e aiimittindo ainda que es-
sas carlas cheguem fis mãos doa sous
destinatários, o povo allemão não pOde
ignorar que os sc-ua exércitos estão sen-
do gradualmente repellídos, com perdas
terríveis, no conflicto em que mais a
mais se accentua a sua desvantagem e
que a offensiva aiiglo-franceza, cuja pa-
raiysaçilò a imprensa germânica annun-
ciou, campeia e estruge com .furor inquo-
tifantíivel, obtendo suocesso sobre,sueces-
so,"

AS OPERAÇÕES ENTRE ZIN-
GARELLA E O PLANALTO
DO AZIAGO

ROMA, 23 — O ultimo comnumi-
cado do general Cadorna annuncia
que a avançada inimiga, entre Zinga-
rella e o planalto de Aziago, foi ab-
sòliitaiTiéritc sustada.

Os italianos tomaram brilhante-
mente fortes posições nas encosta1*
oceidentaes de Toíana e infligiram
ao inimigo séria., perdas, tomando-
lhe prisioneiros e rico espolio dt*
guerra.
HOMENAGEM A' MEMÓRIA

DO DR. CESARE BATTISTI
ROMA, 23 — Cúniniunicam de

Spoleto, na província de Perugia,
que o sr. Ubaldo Comandini, minis-
tro sem pasta, pronunciou hontem
um discurso, naquella cidade, com-
memorando o illustre patriota dr,
Cesare Battisti,

Durante a commcmoraçãd reinou
grande enthusiasino, sendo ouvidos,
entre acclamações calorosas, os hy-
rimos patrióticos.

0 rei da Rumania
Passa hoje o 51.0 anniversario do For-

nando I, rei da Rumania.
Desde a sua ascenção ao throno, por

morte do rei Caro!, Fr-rnando I tem rol-
nado 110 melo de con..nuas agitações ãs.
politica internacional, graças a situação
creada pela guerra européa.

A attitude dubla mantida até agora
pela Rumania, ora sympatlilca 6. entente,
ora aos Impérios centraes, tem dado on-
sejo a constantes reclamações por parte
dos belligornnter.

Ainda hontem os teiegrammas noticia-
vam estar Imminente a apresentação de
um ultimatum da Allemanha e da Austria
ao gabinete de Bucarest, exigindo unia
franca declaração sobre a sua attitude,
em face dos últimos acontecimentos da
guerra.

¦___a__ «****» ___n
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LEMBERG NÃO RESISTIRA'

ZUR1CH, 23 — Nesta cidade, circula
o boato de que o governador do Lemberg
decidiu não resistir ao ataque dos russos
retirando-se dessa praça forto da Oall-
cia.
OS RUSSOS FIZERAM ALAIS 100.000

PRISIONEIROS
LONDRES, 23 — Um despacho de Pe-

trograd, aqui rocobido pela manhã, diz
ílue recomeçaram as chuvas em toda a
Volhynia e na Galicia.

Ao sul do Dnlester, as tropas russas
continuam a fazer progressos lentos em
conseqüência do mau tempo.

Na zona dos Carpathos, desde a região
Ac Kirlibaleii, na fronteira da Tranaylva-
nia, até ao desfiladeiro de ICorosmezo, no
sul de Stanislau, os russos fizeram na se-
mana passada mais 100.000 prisioneiros.
UM GRANDE MOVIMENTO DE OFFEN-

S1VA RUSSA
NOVA YORK, 23 — Um despacho de

Berlim diz que o estado maior do exer-
cito allemão tem Indícios seguros de que
os russos estão preparando um grande
-movimento de offensiva de Pinsk para o
norte, ou seja até o golfo de Riga.

A' vista disso, começaram tambem a
ser concentradas tropas de artilharia na-
quella frente, onde se encontra o Impe-
rador Guilherme II, em Inspecção aos
exércitos.

NAS LINDAS MOSCOVITAS
PETROGRAD, 23 — A offensiva turca

nas costas do Mar Negro fo! sustada, sen-
do o Inimigo repellido, com a collaboração
da esquadra.

Na região ao sul de Krevo, repellimos
tambem vários ataques, effcctuados com
o auxilio de gazes asphyxiantes. O inimigo
soffreu ali perdas elevadas.

Na região do Sereth, ao sul do Brody.
os austro-allemães retomaram a offensiva,
em diversos pontos, sendo rechassados em
toda a parte.

Próximo A nascente do Pruth, a sudoes-
te do Anljulez, capturamos as alturas si-
tuadas ao norto e ao sul da montanha de
Koverla, na fronteira da Hungria.

A oeste do lago Van, a nossa infantaria
desenvolve-se com suceesso.
-Fizemos prisioneiros 177 askarls.

A cavallarla moscovita espadelrou
turcos, em retirada.

os
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0 eseriptor Fonson
"LA KOMANDANTUR"

E' o titulo chocante e suggestlvo da
ultima grando peça do Fonson, do que
hontem os intellectuaes paulistas tlvo-
ram oceasião de ouvir dois actos, lidos
pelo seu autor, na redacção d'"0 Estado
de ti. Paulo".

Depola da guerra, Fonson escreveu aln-
da "II y a quelque choao de changües",
trabalho entregue ultimamente ã Come-
dia Franceza, mas "La Komandantur"
teve jã a vulgarização do seu suecesst
ile scena.

E' um quadro simples e grande dol
primeiros dias da invasão allemã, quando
o canhão de Anvers, troando, fazia tre-
mer de esperança os habitantes das cl-
dades oecupadas.

A acção desenvolvp-so em Bruxellas.
Sigfried Weller voltou no séquito hoto-

rogeneo e sinistro do exercito de voi
Klucli, o não se esqueceu da -.mllla 'a-

:leau, que nos tempos quietos lhe dera
acolhimento e pensão. Calherine Jadeau 0
a sua preoecupação sentimental. Elle a
cuicontra noiva de um engenheiro quo fl-
efira na cidade, e a sua mão, protegida
pela Komandnntüí (serviço de policia
allemã), não tarda a agir, conduzindo A
prisão por suspeita de espionagem o ve-
lho Jadeau.

O segundo acto, em quo Fonson arre-
batou e commovcu o seu auditório, tem a
amplitude, a força e a naturalidade do
uma obra prima de theatro. E' toda a vi-
são, a traços robustos, da ante-camara da
morte quo os allemães installaram no an-
ligo Ministério do Interior. Nella se mo-
ylméntam vinte sombras de condemnados,
na anciã do julgamento que se complica
e so adia, e, na raiva, misturada de boa
"verve" briixollezà, com que vüem Ir e vir
ns algozes da sua raça.

A figura tocada de lyrismo de Cathorl-
ue põe no ambiente uma graça desconhe-
nlda e uma emoção nova e, lá fora, troa
o canhão incessantemente, desesperada-
mente.

Fonson diz quo a maior emoção da
sua carreira lheatral foi a leitura desse
segundo acto, uma noite, em pleno campo
ilo batalha, feita ao*estado-maior belga, a
algumas centenas de metros das trln-
cheiras "boches", sob o ruído authentlco
da artilharia de campanha.

Podemos afflrmnr que, hontem, houve
lambem, enlre os seus compatriotas afaa-
tado.- da pátria martyrlzada, quem com
razão tivesse a sua maior emoção, ouvln-
do reproduzir-se, na suocessão das sce-
•ms admiráveis, o quadro, palpitante do
verdade vivida, da primeira pressão L'or-
manlca sobre a brava população de Bru-
xellas.

Hoje, no Casino Antarctica, o notável
homem de letras farfi a sua ultima con-
ferencia. O assumpto t excellente: "Dan?

les tranch.es — Poilus, Tomtnys et Gas-
ses".

oa «.tíi
NA FRENTE ITALIANA

ROMA, 23 — As noticias de fonte
offieial fornecidas hoje aos jornaes
romanos informam: :

Nas varias linhas da nossa frente,
as acções foram exclusivamente de
artilharia e de relativa importância.

No Carso e no Adige, é que se re-
gistou mais violência nos bombar-
deios, devido ás tentativas dos inimi-
gos, em nos pretender colher de sur-

presa, devido ao mau tempo reinante.
Nas linhas na frente do Carso,

consta terem sido aprisionados vários
soldados, os quaes declararam ser
russos, tendo sido reconhecidos co-
mo tal

0 que a guerra nos
manda...

m
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200 MIL MULHERES!

O "Jornal do Commercio", do Rio,
regista a espécie de immigração que
tem vindo agora para o Brasil.

O paquete 
"Darro", chegado ha

pouco ao porto do Rio, trouxe como
immigrantes 4 homens, 79 mulheres
e 5 crianças.

O mesmo jornal publica uma cor-
respondencia epistolar, dizendo ha-
ver na Inglaterra e na França perto
de 200 mil mulheres, que querem vir

para o Brasil, o que farão logo de-

pois da guerra.
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Congresso
teglsíativo

SIl!Ü»-_S»í»ta-*eÍM, 2* de agosto de 1916

SENADO
REUNIÃO EM 2:3 DE AGOSTO

Presidência «lt» sr, Jorge» TlblrlçA
A's 13 hoi-as, feita a chamada, vorifl-

ca-SO a presença Uos srs. Bento Bicudo,
Gabriel ele» Rezende, Gustavo do Godoy,
Joaquim Miguel, Jorge Tibhiçft, Luiz Flu-
quer, Luiz Plzn, Nogueira Martins, Aun-
liiiiio Ue Gusmão, Hereulano tle Freitas o
Rodrigues Alves.

Estando presentes npenns onze srs. so-
nadores, deixam Uo ser lidas ns actns elu
sessão e reuniões anteriores,

Ninguém pedindo a palavra'
ua a discussão.

Annunciada a votação, pede a palavra
O SR. JULIO CARDOSO (poln ordem)— Sr. presidente, poço a v. exc. quo .se

digno consultar a casa sobro sl concedo
preferencia na votação para o parecer n,
38.

a cnsa concede a prcíoil-Consultada
ela pedida.

E' posto a votos o parecer, e approva-
Uo, sendo rejeitado o projeeto,

Nada mais havendo
> a sessão, designada

In

a tratar, levanta-
para 24 a seguiu-

ORDEM DO DIA

'"O SR. Lo SECRETARIO declara
não liai expediente a sor lido.

que

Feita a segunda chamada, mela hora
depois, não responde mnis nenhum sr.senador. Dolxain de comparecer com cau-sa -participada os srs. Dino Bueno, Pinto
Ferraz, Fontes Junior,-Carlos do Campos,
Eduardo CantJ, Ignacio Uchôa; Gulma-
rães Junior e Oscar do Almeida, o sem
participação os srs. Lacerda Franco, Pa-dua Salles, Fernando Prestes, Pereira dc
Queiroz o Albuquerque Lins.

Não havendo numero legal, não ha ses-são. Levanta-se n reunião, designada pnra24 a mesma
ORDEM DO DIA

Apresentação da projectos, indicações
requerimentos.

2,a discussão do projecio n. 40, Ue
1904, concedendo subvenção kllomdricn

ii Estrada de Ferro Ue S, Simão, com pa-reeer contrario, n, 21, Ucsle anno.

DE

CÂMARA
17 a SESSÃO ORDINÁRIA EM "il

AGOSTO
Presidência do sr. .Antônio ],ol)q

A' hora regimental, feita a chamada!verifica-se a presença dos srs. Américodo Campos, Antônio Lobo; Azevedo Ju-niqr, Ascan"-"» Cerquür.f, Claro César, Eras-mo de Assuinpção, Francisco Sodré, Gn-briel Rocha, Guilherme Rubião, JoãoMm tins, Veiga Miranda, Machado Pedro-sa, Joaquim Gomlde, Alcântara Mácliá-do, Freitas Vulle, Pereira dc Mattos, JoséRoberto, Trajano Machado, José Vicente,Julio Cardoso, Laurindo Minhoto, Mario
., luva ros, Pnülo Nogueira, 1'edro Costu,ll.r.lo de Godoy, Raphael Prestos, Thco-

philo de Andrade, Carvalho Pinto e "Win-
dlnuro do Amaral. Deixam de comparo-cor com causa participada os srs. Alfre-elo Rumos, Amando ele Burros, Augus-to Barreto, Coriolano elo Amara!, Dárió
Ribeiro, Thomaz do Carvalho, GabrieíJunqnelra, Almeida Prado e Procoplo UcCaryalho, e som participação os srs. Abe-lardo Cosar, Accacio Piedade, Cazemirod*e Loeha, Arthur Whltalcer, Atallba I.oo-ne!, Rodrigues Alvos, Jullo Prestes, Cani-
pos Vergueiro, Rodrigues de AndradeOlavo Gulinarães e Vie

Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado o re-
médio ideal é a

EMULSÂO
de SCOTTY j
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FAOTJLDADE DE DIREITO
Exames parciacs — Hoje, serão cha-.nados a exames do:
l.o nnno — Direito Romano, sala n, 5,fta 11 horas, 8.a turma, de n. ül a 81, os

quo faltaram o os lnserlptos nesta mate-ria;
Direito Publico, sala n, 5, ás 8 lioras3,a turma, do ri. Cl a 81 e os quo falta-ram;
Phllosopliia do Direito, sala n, 5, ,'«i12 1|4, 3,a turma, do n. 01 n 81, e os quofaltaram.
2,o anno — Economia Política, sala n.S, ás 9 horas, 4.a turma, do n. 91 a 120:.Direito Internacional, sala n. 8, fis 11horus, 4,a turma, dn n. 91 a 120.
4.o nnno —" Direito Civil, saia n. 1, ás9 1|2 horus, 2.a turma, do n, 31 a 00;
Dlrolto Penal, sala n, 1, ás 8 lioras, 2,aturma, do n. 31 a 00;
Dlrolto Commerclal, sala n. 3, ás n-ho-ras, 2,a turma dn n. 31 a 00.'
5,'o nnno — Medicina Publica, sala n 7,fls 8 lioras, 2.a turma, de n, 33 a 00;Pratica Crimina), sala n. 3, ás 9 hora*-l.a turma de n. 1 a 30;"Pratica Civil, sala n. 3, ás 12 horas, l.alurinii Uo n. 1 a 30 o os que faltaram!'-

CONEEIiE.NCIAS PEDAGÓGICAS
O sr. dr. Carneiro Leão, realizará hoje,

na Escola Normal, a sua primeira conte-
rcncln «obro o tboina, sempre opportuno
o Interessante — "O Brasil c a ãcuoaçfio
popular".

As palestras educativas'que éífcetuarfl,
nesta capltal serão gratuitas, e é dc crer
que terão uma concorrência digna da ele-vada Intenção dò illustre confercncisla.

i-icnle Prado.
Abre-

O SR. 2.») SECRETARIO lê a acl.i dasessão anterior, que é posta em discussãoe sem debate approvada.

_

JOCKEV CLUB PAULISTANO
Informam-nos da secretaria do Jockey

Club que sabbado ou domingo será pu-blica d o o projecto de inscripções para nscorridas elo dia 3 Ue setembro.
Essas inscripções encerrar-se-ão na Fe-

guniln-feira, ás 15 horas o meia.

O SR. l.o SECRETARIO dá conta doseguinte
EXPEDIENTE

Ornei,, üo Sr. 3.0 socretarlo elo Congres-so Legislativo Uo Estado de Saiita Ciitliii-r.Ina, communicanUo a oleição da mesaque dovo dirigir os trabalhos daquellacorporação. — Inteirada, asruUecá-.se "
' ' Liem do prefeito de S. Bernardo, soli-citando a decretação do uma lei pola qualpassem a pertencer ao juizo dos feitos da1'üzenda e respectivo cartório privativoas attribuiçõcs Ue processar o julgar á dl-vida activa daquella Câmara'; — Amissão de Justiça."

Com

São lidos, e vão a Imprimir,
res seguintes

os parece;

PARECER N. 10, DE JI11U

A Coniniissão de Justiça, Constituiçãoo Poderes da Câmara dos Deputados, ten-«3o em vista as informações do governosobre a petição do Munuel Pires Martins-cabo reformado Ua Força Publica, soli-CitanUo reconsideração do neto que o eli-minou do contribuinte da Caixa Beneti-ciente daquolla corporação, é de parecerquei soja a mesma arehivada.
Sala das sessões, 23 do agosto de 193 0;— João Martins, presidente-relator; Al-ffililiirii Machado, José» Roberto.

PARECER N. 20, DE 191(1
A Commlssão de Estatística, DivisãoCivil e Judicial, tendo em vista a repre-sentação dei Cnmara Municipal de Nativi-dade, pedindo providencias sobre a invu-são de .-atribuições que diz terem feitoas autoridades de S, Luiz do Parahytin-

ga, em zona pertencente aquelle niuiilòl-
pio, o verificando que o assumpto é dacompetência do Poder Judiciário, a queassiste resolver sobre o caso, 6 de pare-cer que sejam archivados não só aquelle
papel, como os offidos do Prefeito Mu-nieipal Ue S. Luiz elo Parahytlnga e do
fuiz de direito de Paruhybuna, sobre omesmo assumpto.

Sala das eommissões da Cnmara dosDeputados, 23 elo agosto tle 1910. — Gn-brlel Rocha, presidente; Âincrícò dc Cam-
pos, relator; João R, Mnchtido Poiírosn,

JR! lido, e dispensado Uc impressão, arequerimento Uo sr. Jullo Cardoso, afim(ie ser o projecto a quo elle se refere in-cluido na orelem dos trabalhos da sessãoImmcUlata, o seguinte

PARECER N. 21, DE 1010, SOBRE OPROJECTO X. 1(|, DE 3001

As eommissões reunidas Ue Obras oFazenda, tendo estudado o projecto n.'30, do 3 904, quo autoriza o governo aconceder subvenção kilomotrica á Estra-da de Forro.de» S. Simão, são de parecei-quo o mesmo seja dado para a ordeni dodia e rejeitado pela Câmara, visto a rc-terlda estrada já ter sido construída scriiesses favores com o mesmo percurso atéS. Sebastião do Paralzo.
Sala dns eommissões, 23 Ue agosto Ue1930. — Mario Tavares*, Erasmo do V».munpouo, Pedro Costa, Julio Ciiriloso JP, dn Veiga Miranda, Azevedo Jiiiilpt».
E' lido, posto em discussão,

bate approvado, o seguinte
c som Ue

PARECEI! N.

A Commissão

DE 1016

go-
por

«ao do Justiça, -Constituição
« Poderes da Câmara elos Deputados, pa-mi emlttlr seu parecer sobre a represou-tiçao feita pelos deálnfectiidorès dod-w-lnfcetorio central c em que pedem suatiiolusao no quadro dos funecionarios pu-i-iiioos", precisa de informações Uo

í verno sobre o assumpto c as pode»intermédio Ua mesa.
Sala Uas sessões, 22 Uc agosto ele 1910,— Joiio Martins, presldente-rciator; Al-(¦¦lixara Mi.clm.lo, José Roberto.

U SR. FRE.S1DE.VPE - O nobre dc-pulado sr. Alfrodo Ramos eómmunicn
que, por motivo de moléstia, não temcomparecido ás sessões e que deixará decomparecei- ainda duranto alguns Uias.

Pas.ça-so A
ORDEM 1)0 Di.\

Entra em 8.a discussão o
PROJECTO N. eli, Dp; i9J2

autorizando a construcção de um edl-í Olo destinado ao funecionamento do fo-rum o .cadeia, na cidado de Pitangíeircom parecer, contrario, n, is,

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
A nova séilec de» Yctcruiio elub paulista

Uma das lacunas muls sensíveis e mais
prejudiolaes no foot-ball paulista, t, sem
duvida, a falta Ue grountls bem installa-
dos, como o.s que existem na capital da
Republica, que apresentem us necessárias
condições do segurança para os jogadores
no campo o commodidudi.» aos espectadó-
res.

A' execpção do Parque Antarctica, quo
se acha em poder da Liga Paulista" de'•"ool-Büll, depois da destruição do Ve-
lodromo, São Paulo não dispunha dc um
groun.d siquer quo so pudesse considerar
á altura Uns exigências do nosso adeanta-
do meio sportivo.

A A. A. das Palmeiras, adaptando o
seu campo da Floresta para a disputa do
campeonato dc 1910, deu um grande passo
para a'solução do problema, quo recebe
agora um novo o importante impulso, da
parte do Club Athletico Paulistano.

A directoria desta veterana -nssoda.-íio
sportiva concluiu, ha dias, as negociações
quo entabolara para acqiiislçáo do torro-
no necessário para Instaliar adequada-
mente a sua nova sede,

A escriptura do compra já foi lavraUn,
tendo o Paulistano adquirido pela impor-
tancia ele 120:0005000 um vasto terreno,
situado na rua Augusta, c que so destina
a esse fim.

As obrus dc adaptação devem ser inicia-
das Immediatiimente, constando dc um
ground para foot-ball, quatro quadras pa-
ra tennis, dependências para outros jogos
athleticos e espaçosas accomniodaçõcs pa-
ra a assistência.

Os trabalhos serão dirigidos pelo engo-
nheiro dr. Ricardo Severo, estando as
construecções orçadas em 50:000$000.

As lnstallações do Paulistano devem es-
tur concluídas até o fim do corrente anno.

Do eoiiforniitíade com o projecio que
vai ser executado; a nova jfido do Club
Alhletico Paulistano será uma das mais
completas e bem insinuadas no gênero.

A filiação do Sport Club Germania, ao
(.uai pertenço o campo do Antarctica, á
A. P. ti. A. traz uo grupo do clubs que
lhe são filiuUos mnis este excellente
ground.

Podemos assim esperar epiç em 3 91?
São Paulo estará om condições mais van-
tajosas Uo que presentemente pura a
Ulsputa dos seus torneios elo íoot-báll.

Os matclies Uo campeonato poderão ser
disputados em qualquer dos tres campos,
Floresta, Antarctica ou do Paulistano,
permittindo íi A. P. a ereação de outras
divisões ou o augmento Uos clubs coneor-
rentes á laça. .

Mns será sobretudo para os encontros
intci-estaduaes e iuternacionaes que aqui
se realizarem que esta situação aproveita-
rá, pois nas oceasiões destes importantes
matclies é que mais acccntuaUamciite se
faz sentir a ausência Uo um grounil aUo-
quaUo em São Paulo.

E emquanto a A. P. não promovo anstallaçEo do seu campo officlal para es-tes torneios do caracter extraordinário,
prestarão excellentes serviços os grounelsdos clubs filiados, como o do Palmeirase como esto com que o Paulistano pro-Jectii dotar a nossa capital.

Merece o franco apoio o a Imitação dapnrteç dos outros clubs a resolue-ão UoPaulistano, cuja iniciativa e tanto mnisdigna, do elogios quanto vai custar nãopequenos sacrifícios c esforçosrano club paulista.

OB O.S BONS AUSPÍCIOS Ua
directoria da. Sociedade
Paulista do Agricultura,

liojc, ás 20 lioras, no Universal Ci-
ncnia, será exhibido, pela primeira
voz, o mais completo e interessante
film sobre a. cultura dp café no
Brasil. Por essa, oceaslão, o lllustre
deputado mineiro, sr. Fausto Ferraz,
patrioticameiite interessado pola pro-
paganda o expansão do nosso prlnci-
pai produeto, realizará unia breve
conferência, explicando o objectivo
colümado pela companhia que o
mandou organizar afim do o exhi-
bir, com intuitos exclusivamente vul-
garizaUi.il-.->:, nas populosas ciUadcs
Ua America do Norte. O espectaculo,
portanto, a ser proporcionado á nos-
sa sociedade, que áccprrerá por cer-
to, com toda a solicitude e empenho,
ao convite profusamente distribuído
pela Sociedado Paulista do Agricul-
tura, offerece, pelo seu caracter es-
pecial, uma feição duplameiito utll e
agradável: ao mesmo tempo que de-
liciará a vista, recordando, nos cen-
tros agitados cm que enxameiam as
vertigens das Industrias e as slngu-
larldadps ela moda, o ameno bucolls-
mo Ua lavoura, revelará nos profa-
nos, por osso louvável processo dò
propaganda! todo o mechanismo por
que passa a preciosa rublacea bra-
slloira, nessa Interessante peregrl-
nação que permeia entro a fazenda
o a chleara.

Como so verá, a íiellicula quês-tionaeia visa demonstrar ao publico
do coiilincntc soptentrional, sobro-
tudo ãs populações cltadinas c ruraes
Uos Estudos Unidos, não só os proces- .
sus por que passa o café antes de ser
servido, sinão ainda referir a todo*
o mundo, através do projecções anl-
mailas, a historia completa do café
nacional, lestificanUe», tless'arte, ao
varejista e ao consumidor do além-
Atlântico quo o nosso produeto Já-
mnis é nocivo á sauele eleselo que não
contenha, afim do attgmentar-lhe o
volume e o peso, os Ingredientes quo
a elle a.ldiclonam os exploradores so-
icrles c sem consciência. O fllm a
ser oxhibldo hoje aos paulistas, os
reis Uo café, propõe-se, portanto, a
provar ao cümmercliinte yankee quo
poderá elle auferir maior lucro nc-
goclando com o café puro elo qun
com o»: seus substitutos; a ensinar ao
consumidor quo o café verdadeiro 6
eminentemente saudável, ao passo
qu». as misturas o substitutos não po-
Uom offerecer nenhuma garantia sob
o ponto Ue vista das suus qualidades
ilihociias, iiois quo com elles o expio-
rador apenas visa o lucro; a facilitar,
(anto ao varejista como ao consumi-
dor, os meios ele comprar o nosso
produeto, o qual será vendido sob o
nomo de Café brasileiro; além disso,
tal propaganda terá ainda a lnilludi-
ve! vantagem do garantir ás classes
consumidoras uma substancia pura,
hygienicamcnte acondiclonada, quólhes deliciará o paladar, tonificando o
organismo. 33c cada vez quo fõr a
grando fita nacional offcrecida á
apreciação Uo publico, nos Estados
Unidos, será offectuaeln, pela mesma
oceasião, uma conferência sobre o as-
sumpto, afim Ue ser particularizaUo
tudo o que diz respeito á nossa ru-
biacea. Ora, nestas condições, e sou-
Uo o trabalho cineinatqgrapliicp bem
cuiUaelo e completo, eomo so verifica
do programma distribuído para a
exlilblção dc hoje, é licito vatlclnar
que magníficos fruetos serão a conso-
quencia lógica dessa patriota obra
ds vulgarização, nos Estados Unidos,
Uo mais importante produeto brasl-
le'i'0.

.Dentre os numerosos processos proconl-zaelos pura esse, • fim, está a modifica-
ção Introduzida! por Calnictto o Rolanis
na /purificação pelos, processos biologi-
cos", dos chimicos , Dibdln o Camervon,
o único que permlltec. a putrefncção, lique-
facção e gazdficaçao das matérias soli-
das.

Como vimos, a cereja Uo eaféeiro con-
tem sob a sua pello ou casca um "sueco
doce" encerrado no tecido íibroso, e uma"camada vlscosa", adhcicnto ao perga-minho. Todavia, para maior esclareci-
mento, reproduziremos açu! a antiquada
analyse do dr. Pcckolt, cilada pdo dr.
Nlcolau Moreira, em seu livro '•Historia o
Cultura do Cafeclro" (edição 1S73), a
qual, apesar do não trazer a declaração
de que as "ditas cascas süo provenientesda3 cerejas passadas no despolpaelor" o
que faria variar muitíssimo a sua compo-
sição, dá, até certo ponto, a repartição
dos seus diífcrentcs elementos constitutl-
vos em 1.000 grms. do "polpa fresca":

Cafeína, 0,270; resina molle, 1,240;
ácido resino, 15.900; substancia allumi-
noiele, 11,100; cera vegetal o oleo concre-
te, 10,550; chlorophylla, 1.180; maioria
extraeliva, 34,800; assucar, 17.100; substs.

das, deviam soífrer uma dcsiilfogração
completa unicnmerito sob a acção eias"bactérias aeroblas", devIUo, portanto, súdar logar a pequena formação do nitra-les; a nitrofieação nessas aguns, de restonuo é sempre .integral e completa, poisPôde haver ahi mesmo perda de azoto¦sob as Influencia dns bactérias dèshitrlficà-doras. Os ensaios offcctuádos por Calmet-to na fabrica Oe assucar de Pont iPArelrcno em outras partes confirmaram os cn-saios dc laboratório.

As águas residdarias provenientes -do idespolpamento do café, como vimos sãoricas em matérias hydrocarbonados, e rc-lativamentc pobres em azoto, o tornam-sedepressa iiciiins, pois cnvcrinellicccni in-tciisiiniciile o papel «lc tòiircucsol; dahi anecessidade dc natar essas nguas, depoisde convenientemente diluídas, como foidito, polo processo biológico pelas bnclc-rias acrobins, o único que perinittirá a•desintegração completa dessas substanciasorgânicas, ü ininictlinto aproveitamento
dessas águas.

Assim estabelecido, a seguinte pergun-ta logo ucóilo á mente: eomo fazer a ap-plleação pratica desso processo ás águas

as
inimorsãò, o

, rosiduarins provenientes do desnolnanipnlpectinosas solúveis o gomina, 11,920; pe- „ »o Uo café? u«-..3»oipanion
No emprego desto processo biológico,começa-se eliminando das nguas resídua-rias aB matérias mais grossas em suspen-são, pela sua passagem atravfiz do itmcrivo. Essa primeira separação, como "vi-

mos, já é perfeitamente praticada om mui-tas das nossa:- fazendas, sendo o produetodessa separação npplieadÒ directamente

clinoso insoluvcl, 28,930; ácido café-tani-
co, 14,020; ácido cltrico o malaío e tar-
trato do cal c potassa, ácido gallico, 7.850;
cellulose, 34,420; água, 759,SOO.

Como vemos, por esta analyse, aa águas
sahldas dos despolpadorcs, e de seus dl-
versos tanques, contêm substancias hy-'
drocarbonadas as! mais differontes: des-
troços ccllulosicos, princípios pecticos,assucares, etc; notadamente assucares e
amidos, quo são. alimentos dc i»redilccção
para os micróbios, que, com cllcu, for-
mani alcooes, áldchydo-*, ácidos, agita,anbydrido carUniicc», o é para esta ulti-
ma degradação na inaterla orgânica quedeve tender todo processo de purifica-
ção.

Ua aqui dois casos a considerar: Em-
quanto que os "fermentações aorobias"
dos leitos oxydantes chegam a case fim,
sem formação de ácidos; as "fermenta-
ções aneroblas", pelo. conlrario, expçri-
montam, sem difficuldade, fermentações
acldns, principalmente quando são ellas
abandonadas cm uma fossa septloa: for-
n.entação acetica, lactica o butyrica, dahi
esse cheiro desagradável do manteiga
rançosa. Essas águas, como multo bem
diz líeyser (Ed. Keyser: Bacteriologie
agricolo p. 141), não podem servir paralirigação elos terrenos cm cultura, por-
qu-j depressa ficam afidas, o tornam-se
litcivas para a vegetação. Sõ se podoutilizai-:.,, depois do retirada a colheita,
e, lançadas ros ribeirões, são ahl uma
causa temível de pollulção.

Partindo da observação desses fados,".olants, do Instituto Pasteur do Lllle, es-
tabclcceu quo as- águas residuarlas, quan-do suo "ricas em matérias azotadas", co-mo são, por exemplo, as "águas de cx»
gotto", deviam soffrer a acção conjuneta
das 'bactérias aorobias o aneròbiás";
quando, pelo contrario, as águas resídua-
rias são ricas cm matérias hydrocarbona-
das o sobretudo "pobres em matérias azo-tadas", depois dc convenientemente dilui-

um immer-

na adubação do eaféeiro, ou, melhormen
te, na confecção elos compostos.As águas provenientes dessa primeiraseparação, contendo ainda porções do ma-terias liydrocarbonadas, são enviadas pa-ra um prlmoiro deposito dc distribuirão
A (fig. 120), cuja capacidade é tal quepodo recolher todas as nguns residuarlas
de uma operação.

Para quo us matérias hydrocarbonadas
possam soffrer a desintegração noccssarla,desse deposito de distribuição são ellasenviadas, por meio de comportas a á, parao tanque bnctcrlniip dc primeiro contactoB B\ Para evilur toda fermentação anc-robla, os leitos de cokc sõ tem um metrode profundidade. A sola de cada leito,como mostra a figura, contem uma drena-
gom do barro cnvernlzada, disposta cmforma do espinhas do peixe, coberta douma primdr.i camada do 0m,3O conlime-tros dc escorias, do 5 a 10 centímetros dediâmetro; em cima éncontra-so unia se-
guiida camada do 0m,50 de altura com
grãos de 5 centímetros de diâmetro, e, cm-fim, uma terceira camada do 0m,20 do ai-tilrá, com grãos do 1 centímetro de dia-metro.

As agitas, depois de uma demora malaou menos longa no leito bneteriuno do pri-melro contneto, liara dar logar a multlpll-cação e desenvolvimento das bactériasoxydantes, são enviadas para um se-giuidodeposito dc distribuição C, do onde pas-sam 3>ara o leito bacteriauo «lo segundocontacto DD', cuja sola é constituída damesma fornm. que a do primeiro; o do ládepois de toem ficado incolores o semtendência mais para as-pntrefacção, são

enviados- elepe.ls de passadas por um ler-i"(!!ii) «Icpotiio d,; distribuição ID, pura umflltio de nrelíi !•', construído Uo saibro eareia, ou bem lançndas sem ' 
perigo uos¦curses de água ou conduzidas Ulrectamen-:e pnra os campos.

Pnra «mo esse systema septieo funcclonebem, fi preciso povoar largamente o leito doprimeiro contado com bactérias aeroblas.ixytlantes, deixando ahl, durante um cer-to tempo, as águas provenientes do des-polpador, e procurando fazer variardurações Ue contacto c do
temperatura.

Calmette conta; pnra as operações dosdiferentes tanques, o tempo seguinte"Enchimento, 30 a 40 minutos; primeiroi*onta<»lo, 2 horus; despejo e enchimentodo pnme.ro contado, l hora; segundocontacto, 2 horas; esvaslnmonto, 1 hora.Os leitos ficam vazios durante corcade Uozoito horas. senUo caUa ti
gido uma vez por dia.

Admitte-so quo a matéria orgânica pri-miliva dpaapptirece nós seguintes propor-çoc-s:
Depois do 3,o contado. 34,5 o|o.Depois do 2.o contacto, 53,0 o|o!Depois do .l.o contacto, 55,3 o|o.'Em outros ensaios íoram obtidos 63 5c i0,4 o|o o mesmo 77 o|o.
Desde esse momento, as águas ficamlímpidas. Não lia formação Uc nitratose do nitritos, porquanto são as baetc-rias desnitrifie-aUoras que ahl adquiremmaior incremento, devido á abundânciado matérias hydrocarbonadas.
Os Irnços de álcool que so notam noleito de primeiro conlaeto, segundo Ro-lants, elevem ser attrlbiildos á presençade levoelo.»: o bolores ouo ahi se desen-

volvem e trabalham alcoolicumento noleito do segmiílo fontncto; ha, egunimen-te, illininuiçiio das espécies microbieinas,
na proporção de 1(12 a 1J15.

Ensaios análogos, feitos na AUemanha,
em IVenelessen, nob a. dlrecção elo prof.Dunbar, mostraram que a purificaçãodessas águas, por melo de oxydação das
substancias hydrocnbornaUas, podia ser
feita na proporção Ua 60 a 70 ojo, depois
do mn duplo contacto e duas Iminersões
por dia, purificação essa quo se podiacompletar pola. pnpragcm da água atra-
vês tle um filtro do areia.¦ As águas, assim tratadas, não têm
cheiro algum, e não sendo susceptíveis
de fermentação pútrida, não podem cn-
commodar os peixes nos collectòres natu-
taon em que se lançam,

JC um processo caro, reconhecemos,
mas o simples facto de sè poder obter um
melo seguro de desembaraçar âs águas
provenientes do depolpumento Uo café,
das matérias fermentesclvds quo ellas
tém em dissolução e cm suspensão, ori-
gem dos muitos males que affligem ás
nossas povoaçõoa ruraes, assim como o
facto de so poder reconeliizil-as ao esíaelo
simples utilizável peleis vegetnes superio-
res, indicam claramente, apesar do seu
alto custo, a sua In1me.dla.ta applicação
tias fazendas que, entre nós, preparam o.
café pdo mctliodó hiimido. De resto, o
velho broenrdo latino: snlus popull, su-
prema le.v, assim o exige.

capital
mine.

MME. M. AMOROSO
De volta da sua viagem á Europa,•"¦'¦vse novamente estabelecida nesta

a distlncta professora do planoMate Amoroso, que, por muitotempo, aqui exerceu, com grande proíi-ciência, o seu magistério artistico.
Tivemos hontem o prazer da sua visi-

ta o ao mesmo tompo a noticia de que a
distinetn. professora, que fi tambem no-
lavo! concertista, breve so exliibirá em
lirillianto concerto;

EXPOJ5IOAÕ TRAJANO VAK
Enocrra-sc hoje a exposição de quadrosdo distincto pintor _patrício Trajano Vaz,

[nslalladá na Galeria Paulista,
reira.

O interessante certamen
porosos visitantes.

A maioria dos quadros expostosvendida, sendo prenotado

rua Di-

illrahiti nu-

tol já
vários outros.

Associações
GRUPO DOS Li

Esla associação recreativa dará no UTa27 do corrente a sua partida mensal, liarua Quintino Bocayuva, S0.
A "soirée" inlciár-sc-á ás 20 horas pre-cisas. ,

* *
UNIÃO PHAMACEUiiCA

&$?*?.'& "° h0rdP' !,íl síl"° a°tó»l <'aUnião Phar»»M,oei,lina, haV0,.fl ;)SS(,m,,,,-,ageral ordinária para apresentação de con-tas e eleição da directoria.

CHROIICA
RUOSA

O DIA

Chronica Social
âNNIVERSARIOS

Festeja hojo mais um anniversàrio na-
laudo t>. exma. sra. d. Maria Áurea Lo-
Jeuiie, virtuosa esposa do sr. major
Eduardo Lolounp, ajudanto dc ordens do
sr. prtsjdente 0o Estado.

A CAIIME
agosto dc

do vete

^mmtjnmuKQutmti

Foot-biiJs iniiiezes ,: i;c»ccssoiios
CASA TONGLET

Rua Barão dc Itapctlnliigii, 33
S. PAULO

LIGA DO GVMNASIO DO ESTADO
Realiza-se hoje, no campo social, o ll.o'' :,'''l! "" ¦'¦' i.eonato de foot-ball do

os teams do ter
xa- match do campeona
»s» I 1910, encontrando-se
ao, i a quarto anno.

Movimento do dia 23
1910:

Foram abatidos: 5 leitões, 108 bovl-
nos, 112 suínos, 3» ovinos, 0 vltellas.

Foram inutilizados: 1 sttino; 12 pul-mões, 1 fígado, 2 intestinos delgados de
bovinos; lã pulmões, 2 fígados, e 2 ln-
tcstlnos delgados do suinos; 7 pulmões,
c 2 fígados dc ovinos. ,

Foi inutilizado 1 suino por cystieer-
cu.**.

Emblema elo carimbo: "Taça".
Em Osasco foram abatidos: 68 bo-

vinos, 30 suinos.
Foram Inutilizados: 2 pulmões

gados de bovinos.
Emblema: "2".
Em Barretos foram abatidos: 100 bo-

vinos, 15 suinos, 3 ovinos e 6 vltellas.
Emblema: "Peixe".

Preços corrente da carne, em kllos.
no t end ai:

Bovinos, ?400 a *450; suinos, $900 a¦ceirojl?; vitellos, «000 a *S00; ovinos, 000? a
iíSOO; caprinos, 1*500; leitões, .1*500.

2 fi-

* *
Fazem annos } rje:
O menino Antônio, íilho do nosso pre-

nado collega de ipjprensa sr. Joaquim
Morse, vice-dircetor da Secrc-ariu da Ca-
mara dos Deputados;

a menina Solange, filha do er. dr. Ar-
mando Prado, dlrector interino do Mu-
seu do Justado;

o menino João, filho do sr. João Ba-
plistti dc Toledo;

o menino Loyese, filho do sr. Joaquim
Corqueira;

o menino Accacio, filho do sr. Augusto
lirlòsto Junior;

o menino Alberto, íilho do sr. João
ICruser;

a menina Eulalla, filha do sr. dr. Fran-
cisco Rodrigues dp"Figueircdu, funcclona-
rio da S, Paulo Rallway;

o menino Francisco, fillio elo sr.-Fran-
cisco Pinto, commerciante nosla praça;

U menina Santlna, filha do sr. Casla-
ilho Antônio Niivler;'-a senhorita Marlles, Irmã do. deputado
Alfredo Ramos» ""-•

a senhorita Laura, filha do sr. dr. Al-
berte Penteado;

a senhorita Francisca, filha do sr. Lou-
ronco Lemos;

a setiliorltá Silvina, filha do sr. Anto»
nlo Vaz Porlo;

a sra, d. Joseplia Lino Moreira, viuva
do commoiulador Emygdlo L!no Moreira;

a sra. d. Isaltina Marcondes Trigo, es-
posa do sr. Francisco Trigo;

a sra. d. Doloros da Veiga Moraes Bar-
ros, esposa do sr. Carlos de Barros;

a sra. d, Albertlna Dias da Silva, es-
posa do sr. Emygdlo Dias da Silva;

o sr. dr. Antonio José Capoto Valente,
advogado deste foro;

o sr. Francisco de Toledo o Silva, da
redacção Uo "Dlarlo Popular";

o sr. Sebastião Felix de Abreu o Cas-
tro;

o joven Hor-,,ció de Andrade, professo-ran do Ua Esc.iià Normal Secundaria e
auxiliar do "Commercio de S. Paulo";

o sr. José Teixeira da Silva;
o sr. João dos Santos Silva;
o sr. João Baptista Marotti, funcclona*

no do Banco Rtilp-Belge.i

NUPCIAS
Deve realizar-se em Paris o consórcio

da sonhorita Germalno Lucle Burchard,
filha do saudoso industria! desta praça sr.
Marlinlio Burchard, com o conde Ar-
nuind Felix Henri Marie de Gotun Blron.

Visto 11 noiva ser orph.-im, o sr. dr. Lu!/.
Ayres, juiz do direito da segunda vara do
cipliams, por despacho do hontom, con-
cedeu permissão para quo se effectue esse
casamento.

NECR0L0GIA
Finou-se hontem nesta capltal, a exma.

sra. d. Adella de Sá.
A extlncta, que contava 64 annos de

edade, era mão das sras. d. Anlonleta de
fift d'Avi!a, Alice dc Sá e do sr. Alfredo
do Sá,

O enterro sahirá hoje,
rua João Boenier, n. 72
rio da Quarta Parada".

ás 9 lioras, di
para o comitê-

Finou-se, unte-liontem, vlclimado por
uma synçopo cardíaca, o estimado com-
mer.ciante desta praça sr. José Prandlni,
sócio da firma Prandlni o Pellegrinl.

O finado deixa viuva a sra. d. Elvira
Prandlni c dois filhos: Mario e Irmã
Prandlni, e era irmão dos srs. Celestino,
Annibal, Pedro e Andréa Prandlni. este
comntcroiunto na capltal.

O sou enterro realizou-se hontem, fis 10
horas e mela, sahindo o fertro da i*ua An-
tonio de Mello, para o cemitério do Ara-
çá.

No cortejo fúnebre tomaram parte nu-
morosas pessoas entre as quaes os repre-
sontante de muitas casas commerclaes
desta praça.

Sobre o feretro foram depositadas ricas
coroas com expressivas dedicatórias.

* *
Falleceu hontem, fis 24 horas, o Inno-

conte Mario, íilho do sr. Danton Vam-
pré, íunecionario da Secretaria da Agrl-
cultura.

O innocente era neto do sr. João Ba-
ptista da Silva e de d. Mathilde Vanipre,
c sobrinho dos srs. drs. Enjolras, Spencer
e Lenvan Vampré, sras. Creusa Vampré,
Marleta Gica c sr, João Silva.

Dr. Abelardo Pompcn do AMARAL.

7 de Setembro
Para solcnnizar a data de nossa inde-

pendência, formarão no Rio de Janeiroas forças de terra e mar, brigadu poli-ciul c collcgios militares, bem como com-
panhiiis tle atiradores.

A seto do setembro próximo o corpo
elo alumnos do Collegio Militar ele Bar-
bncona, constituindo um pequeno bata-
lhão dc caçadores, com tres companhias,
banda Ue musica c de cornetclros e tam-
bore.»-, ileixaiá pela primeira vez aqueila
cidade para incorporar-se ás tropas que
marcharão em continência ao sr, presl»
dento (la Republica.

O er. ministro da Geurra, quo jáexpe-
din as necessárias ordens para que OS'
alumnos daquelle Collegio na tarde do
dia 5 de setembro sigam para o Rio em
trem especial da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil.

O batalhão embarcará na tardo do ci-
tado dia, indo a meia marcha.

Em chegando ao Rio, os alumnos so-
gulrão embarcados em bondes especiaes
para a Praia Vermelha, onde lhe estão rc-
seriados aposentos na Escola do Eslado
Maior o durante os Uias C e 7 arríiiieha-
rão pelo 50 Ue caçadores, cujas depen-
elencias pffe.ecerii conforto, lij*giene o
cuidados especiaes.

Regressarão na noite de 7, em deman-
da de Barbacena.

Na manhã de 7 trocarão, apés haver-
entoado o hymno da Independência, por
oceaslão da continência á Bandeira, o
uniformo da marcha pelo l.o uniforme,
a sor usado pela primeira vez por to-
dos os alumnos do Collegio Militar do
Barbacena.

Centro Paulista
Esta sociedade, com sedo no Rio de

Janeiro, adquiriu, por 254:048$700, o
predlo do antigo Dorby-Club, sito A pra-
ça Tlradontes, n. 12. Tinha então, em
caixa 222:5GO*000. Deve actualmente
30:584*000. Para o pagamento deste
compromisso, a directoria, cujo preslden-
te é o senador Alfredo Ellls, resolveu fa-
zer um appello aos paulistas.

Já corresponderam os srs, dr. Rodol-
pho Miranda, 200;*; coronel Arthur Dic-
derichseh, 200?; José Pugllsi Carbone,
20t)$; coronel Francisco Schmidt, 200$;
commonelaUor Francisco Matarazzo, 200$;
Joaquim Lopes Lebre, 200$; Joaquim da
Cunha Bueno, 200?; Banco do Commer-
cio e Industria, 200$; Henrique Bastos,
100$; Araujo Costa e Comp., 100$; Raul'Rezende dc Carvalho, 100$,

S. l-artholoineu, apóstolo.
Levou o Evangelho ás regiões malsbarbaras elo Oriente, chegando até ás cx-

tromldneles Uns índias.
Depois ele operar innumeras eonver-

sues, sofíreiído multo pela causa ele Jesus
Christo, regressou á grando Armênia.

Ah! converteu o rei Polemon e dozo ci-
dades de seu reino.

Os sacerdotes idolatras excitaram eon-
tra ello Astyago, irmão elo rei, que o mau-
dou esfolar vivo, o decejiur a cabeça no
nnno 71 Ue Jesus Christo.

Conta-se que o nosso santo so punha de
joelhos para orar cem vezes por Ula.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO
Provisão Ue dispensa de Impedimento,

para a parochia do Cambucy, a favor Uo
João Baptista ele Castro e d. Julleta-lgnez
de Castro.

Idom de dispensa Ue um proclama,
para a mesma parochia, a favor Ue Affon-
«o Langiano o d. Concctta Laniborga.•Jilem do dispensa ele um proclama e do
oratório particular, para a' parochia do
Cambucy, a favor de Frederico Luongo e
il, Maria Scavonl.

Idem de vigário, paru a parochia da
Consolação, a favor Uo revnio. conego ür.
Francisco Ue Mello e Sousa.
V. ORDEM TERCEIRA DE S. 1 RAN-

CISCO
Fcsia do S. Luiz. -- Occorrondo ama-

nha a fosta Ue S. Luiz l.V (1.214-127U),
rei Uo França, Irmão terceiro íraneiscano
o padroeiro Ua Ordem Terceira, haverá,
áa 8 horas, missa com cânticos, no res-
pi-cliro altar.

A's 20 horas, conferência religiosa, bon-
<:am e absolvição geral.

O officio da missa é um officio pro-
prio, approvado pela Santa Sé, para a
ngreja da Ordem Terceira Frahciscana
secular,

A absolvição geral será dada após a
conferência, ás 20 horas.

A festa fica transferida para o domln-
go, sendo folta conjunetamente com o
encerramento do retiro de homens. 1

Haverá missa rezada o communhão
geral, fis 8 horas, missa com cânticos, ãs
9 horas, A* tarde, panegyrico, bençam,]
absolvição geral e bençam papal.

Conferência. — Prosegue hojo á noite,;
o retiro de homens. A conferência será fiai
20 hora3, sobro "O homem catholico na
vida particular e na familla". ,
SANTUÁRIO DO CORAÇÃO DE JESUS

ítcallza-se hojo a eommemoração meu-
sal do N. S. Auxiliadora.

Haverá missa rezada ás 5 horas e meia,
no tltar privilegiado.

A's 8 horas, celebrará no Santuário
monsenhor dr. Benedlcto do Sousa, viga-
rio geral do arcebispado.

As pessoas epie, recebendo os sacra-
mentos da confissão e communhão, visi-
tarem o Santuário, lucrarão indulgência
plenária.

A's 18 e 30, bençam do Santíssimo
Sacramento, precedida de cânticos.

MATRIZ DE S, GERALDO
O sr. padre dr. Arnaldo Pereira, lento,

do Seminário Provincial, inaugurou •»,'
cuiso superior de religião para moças.

As aulas serão dadas ás terças-feiras,.'
ás 9 horas. j

Acham-se matriculadas até ao presen-t
te 30 senhoritas.

 Foi distribuído o n. 6 do "Men*.
sagelro Parochial", orgam dos interesses
da parochia, que circula aob a dlrecção
do vigário.

Traz na capa um nítido "clichê" da
matriz, além do farta e variada coüabo-
ração.
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KbShu! ^Hi-.íJE'TAí
f O sr. secretario da Fazenda despacha-
W hoje com o sr. presidente do Galado.

' Os srs. secretários do Interior, da Jua-
ilçft e da Segurança Publica o da Agrl-
tultura darão bojo, 1 tardo, audiência
liubllca, nos seus gablnotos do trabalho.

i A Comrnlssão Dlrectora do Partido Re-
pub.icano reconheceu o dlrectorlo polltl-
íoo de Brotas, constituído peloa ars. majoi
Francisco Josó do Oliveira Castro, presi-
donte; tenente-coronel Vicente José Not-
to, vico-prosidente; capitão Podro Satur-
Hino de Oliveira, capitão Antônio da Sll-
,Veira Krnnco, lononto-coronel Anlonlo
tiliclano da Fonseca e capitão Ângelo
Piva.

Uma comrnlssão do Industriaes desta
praçn, composta dos srs. Giuseppe PugUsc
Carbono, llonry Motzger o Brmellno Ma-
tnrazzo, estovo hontem no palácio do go-
yerno, onde foi recebida pelo sr. presidente
do Estado, com quom ao entendeu sobre
assumptos que dizem respeito ft Industria
«ni S. Paulo.

O deputado federal sr. dr. Francisco
Camlllo do Tlollandu, govomador eleito da
Parahyba, que d nosso hospede, visitou
hontem, do manhã, em companhia do sr.
<lr. iosd Arantes, o Instituto Serumlhern-
pico do Estado, cujas dopendonciaa exa-
minou com muito interesse.

A's 13 horaa, em companhia do sr. dr.
João Chrysoslomo, diroctor geral da Ins-
trucção Publica, s. exc. visitou a Escola
Normal da capital, grupo modelo Caetano
de Campos e Jardim da Infância, primeiro
grupo escolar do Braz e as Escolas Profls-
sionaos Masculina e Feminina.

Amanhã, o sr. presidente eleito da Pa-
rahyba seguirá, para o interior, afim
de visitar em Campinas o Instituto"Agronômico; em Nova Odesaa, a fazenda

!*nodelo de criação, o em Piracicaba, a Es-
cola Agrícola "Luiz de Queiroz" o estabe-
leclmcnlos nnnexos.

Uma commissão do Centro de Sclcnclas
e ArtCÊ, de Campinas, agradeceu aos sra.
•membros do govorno a parte que tomaram
nas homenagens ha dias prestadas ft me-
morta do saudoso republicano sr. gonoral

:Francisco Cllycerio.

O sr. dr. Fausto Ferraz, deputado fe-
¦deral por Minas Geraes, convidou os srs.
membros do govorno para assistirem ft
Conferência que fará hoje, fts 20 horas,
por oociieião de ser exhlbldo, no Universal¦Cinema, o film intitulado "Uma vlagom
no grande paiz do café — Braall".

Ao ar. ministro da Agricultura, o ar.
necretarlo da Agricultura enviou o seguiu-
lo officio:

j "Acoúsando o recebimento do officio
enviado por v. exc. ao oxmo. sr. presi-
dente do Estado o no qual solicita oa bona
Jofficios do governo junto ás câmaras mu-
liiclpaes deste Estado, de modo a sor evi-
fiada, nos matadouros locaes, a matança
de novilhas ou vaccas com menos de 10
annos do edade que se encontrem em boas
condições de procrlação, levo ao seu co-
nhecimento que em perfeita unidade de
vistas com v. exc, Jft ha cerca do dois
mezes ao solicitou a todas as câmaras
Imúnlolpães o emprego de medidas capa-
.xes de prevenir esse mal ft nossa indus-
ftria pastoril.
[ Acceitando o alvitre lembrado, as mu-
.nicipalldiides paulistas, em sua grande
[maioria, jft decretaram leis sobre o assum-
j,lo, estabelecendo umas Impostos prohl-
Ibltiyos e outras prohíbindo termlnante-
monte a matança desses animaes, espe-
rando-so dentro do monor prazo possível

!a generalização dessas medidas por todo'o território paulista. '• . ,I Depois disso ostou certo de que noBte
lEslado muito em brevo ceasarft esse ln-
[conveniente, de modo a ser possível o
[maior desenvolvimento da nossa pecua-
;riu.

! Aproveito-mo da opportunidade para• communlcar a v. exc. que o governo deste
IJistado detorrnlnou o jft foi Iniciado o le-
[vantamonto do Censo Pastoril om todo o
j Estado.
! Reitero a v. exc. os protestoa de minha'jiuil altn estima e dlstlncta consideração."

l Esteve hontem cm visita ao Fórum
j Criminal o deputado federal mlncírj ar.
jdr. Fausto Ferraz. Sua exc. percorreu to-'das as dependências daquella repartição,
.depois de haver ontretido amistosa pales-
tra com os srs. juizes do orime.

O sr, presidente do Estado asaignoa o
decreto quo approva os novos preços

.básicos de tarifas para vigorarem naa 11-
nhas da Companhia S. Paulo-Goyaz.

i Os preços ora approvados, isentos de
Influencia cambial, ficarão sujeitos a re-
visão, a que se procederá dentro de 2 an--nos desta data, e revisão em que se at-
tenderá aos interesses das cla.sses produ-
ctoras. mediante reducções nos mesmos
preços.

A Municipalidade de Itatlnga congra-
íulou-se com o sr. secretario da Agrloul-
tura, peia iniciativa referente á reunião
do Congresso de Estradas de Rodagem,
a roallzar-se nesta capital.

O sr. secretario do Inierior dirigiu uma
circular aos srs. presidentes das Câmaras
Mui leipaes é dlrectores de grupos escola-

fros declarando quo, daqui por deante, as
romoções e pcrnuitas do professores não
poderão mais ser feitas sinão quando os
mesmos estejam no exercício dos respe-
•rtivos cargos.

No despacho do sr. secretario da Agri-
cultura com o sr. presidente do Estado,
foi assignado o decreto autorizando a
abortura ao trafego do trecho entre as
estações do Carupft e Tabatinga, situadas
respectivamente nos kilometros 39 e Dl
.171 e 83, a contar de Araraquara), da
Unha férrea da S. Paulo Northern Rall-
road Company.
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INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 23 — Afim ile eleger a

nova directoria, reuniram-se hoje em
assembléa geral os sócios da Cama-
ra Portugueza de Commercio e In-
dtistria desta cidade.

 O vapor hespanhol "Leon
Xlli", que chegou hoje a este porto
ás primeiras horas da manhã, trouxe
a reboque uma chata de ferro, vazia,
de 250 toneladas, que encontrou em'alto mar.

O sr. Behuiro Ribeiro de Mo-
raes e Silva, prefeito municipal,
creou, por portaria de 19 do corren-
te, a Commissão de Cadastro Muni-
cipal, confiando sua direcção ao en-
genheiro dr. Octavio Ribeiro de
Mendonça.

 O sr. Victor Lucci requereu
concessão á Câmara dos Deputados,
para estabelecer uma linha de auto-
omnibus, ou qualquer outro meio de
locomoção, para o transporte de pas-
sageiros entre a capital e esta ci-
dade.

O requerente pretende também
montar vários estabelecimentos na.
Praia Grande e na Conceição de Ita-
nhaen, não solicitando favor algum
ao Estado.

 O sr. inspector da Alfândega
baixou uma portaria, recommendau-
do aos funecionarios abaixo escala-
dos que passem a servir nos seguiu-
tes logares, conferências dc sahida,
armazéns ns. 1, 2 e 3: Coustantino
Martins Serra, Castcllo Branco e Fi-
guciredo Junior; armazéns ns. 7 c 9:
Carneiro de Vasconcellos e Júlio Oii-
veira Maciel; armazéns ns. 10 e 12:
Francisco Plínio dos Santos e João
Luiz de Oliveira Guerra; armazéns
ns. 16 e 17: Delfino Rezende e Maia
Filho, e armazém n. 18: Leonardo
Porto.

Conferências internas, armazéns
ns. 1, 2 e 3: Carolino Pinto; arma-
zens ns. 7 09: Epitacio Pessoa de
Queiroz; armazéns ns. 10 e 12: Ber-
nardino Lupercio de Sousa.

 Entraram hoje em Santos
44.953 saccas de café e foram despa-
chadas na Mesa de Rendas 24.737.

 Do vapor "Anna", entrado
hoje neste porto, procedente de La-
gtina, desembarcaram 17 passageiros
de primeira classe e 9 de terceira.

Do vapor "Sequana", 
proce-

dente de Bordeaux, consignado aos
srs. Dorey e Comp., desembarcaram
neste porto 19 passageiros de segun-
da classe.

 Do vapor "Luisiana", proce-
dente de Buenos Aires, consignado
a Sociedade Anonyma Martinelli,
desembarcaram 9 passageiros, sendo
4 de primeira classe e 5 de terceira.

 Continua alcançando grande
suecesso, no theatro Guarany, a co-
nhecida cantora lyrica sra. Margari-
da Scott.

 No Polytheama Rio Branco,
realizou-se mais uma "matinée"
chie, dedicada aos seus freqüentado-
res,

: Para a Hospedaria de Immi-
grantes embarcaram 16 immigran-
tes, vindos pelo vapor "Sequana" e
12 pelo vapor nacional "Anna"; são
esperados amanhã, pelo vapor inglez"Orisa", dc Liverpool, 34 immigran-
tes.

Pela, Commissão Dlrectora do Partido
Eopubllcano foi reconhecido o sr. coronel
Eduardo José de Camargo, como prosl-
dente do direotorio político de Parahy-
buna.

Foi nomeada uma commissão medica
para inspeccionar o dr. Gustavo Edwall,
funcclonario da Agricultura, depois de
amanhã, em sua residência, X rua Padre
João Manuel, 11. S.

A 14 do aetembro, devem sor abertas,
jia Dlreotorla de Obras Publloaa, as pro-
postas que foram apresentadas para a
conservação da eatrada de Barreto» a
Porto do Taboado, no Paraná, passando
pola cidade de Uio Proto.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 23 — Ueolizou-so hoje, ás
14 horas, a assembléa geral dos acclonis-
tas da Companhia Curlidora Campinol-
ra, para leitura do relatório, balanço ge-ral e parecer do conselho fiscal, referen-
tes aos negócios da empresa ale 80 do
Junho findo.

Foram approvados unanimemente, bem
como um voto de louvor á directoria o aos
srs. Augusto Leovigildo Corri e Carlos
Penteado Pilho, respecllvainente guarda-livros o gerente da Companhia, pelo brl-
lhanto resultado apresentado.

O lucro verificado foi de 171:?C1$G60. Esteve bastanto cjneorrlda a mis-
sa celebrada hoje na Cathedral, em suf-
fragio da alma do maior Antonir, Cor-
réa de Lemos.

 A Companhia Mogyana entregou
lioje A baldeaoão da Paulista 22.2G1 sao-
cas du café despachadas para Santos. Perante o Juiz da primeira vara
tevo inicio hoje o aummarlo de culpa
contra Paaohoal Eboll, Paachoal Cataldi,
e outroa, denunciados como aulorea doincêndio quo destruiu a Fabrica do Calca-
doa Campinaa.

 Apreaentaram-ae .1 prisão os réosGetulio Grellot e Orlando de Carvalho,
procesaadoa .or crimo de tentativa demorto.

Ambos fora recolhidos a cadela.

Bragança
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
BRAGANÇA, 20 — Na próxima

quinta-feira fará sua estréa no Cen-
trai Theatre o grupo dramático ita-
liano, dirigido pelo intelligcnte ama-
dor sr. Nello Coli.

Será levado á scena o drama "A
morte civil", cm 5 actos.

O resultado do espectaculo é em
beneficio do "Gomitato Italiano Pro
Pátria".

 Será installada amanhã a ter-
ceira sessão do jury desta comarca,
no corrente anno.

Os trabalhos serão presididas pelo
juiz dr. Octavinno Anhaia Mello.

 Por estes dias, estreará nes-
ta cidade a apreciada companhia
eqüestre Circo Chileno, dirigida pe-
lo festejado jockey brasileiro Ro-
berto Fernandes, a qual traz um
elenco de artistas de nomeada, den-
tre os quaes se destaca o conhecido
clowu cançonetista Serrano, que tra-
balhbit nesta cidade ha pouco tem-
po, com a troupe do Circo Europeu.

O espectaculo de estréa finalizará
com uma das mais importantes pe-
ças do repertório da companhia —
"Ltisbelina", ornada dc 11 números
dc musica e guarda-roupa á ílenri-
que III.

 No dia 8 de setembro proxi-
mo realizar-sc-ão, no bairro da Pe-
nha, as festividades em louvor dc sua
padroeira.

Haverá missa, com sermão ao
evangelho, ás 9 horas; á tarde, la-
dainhas, terço e outras cerimonias
religiosas.

 Na egreja matriz foi celebra-
da hoje, ás 8 horas, a missa por ai-
ma do sr. João Baptista de Toledo
Leme, mandada rezar por seus col-
legas do corpo docente do grupo es-
colar "Dr. 

Jorge Tibiriçá".
 Amanhã, ás 7 e meia horas,

será celebrada a missa dc sétimo
dia, por alma da saudosa d, Maria
do Carmo Frôes, filha do sr. Firmi-
no Fróes.

 O sr. professor Francisco de
Paula Jarussi e sua exma. esposa
passaram pelo doloroso golpe de per-der a sua innocente filhinha Maria
Benedicta, fallecida ante-hontem.

Piracicaba
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
PIRACICABA, 22 — Com a presença

do 118 Jurados lnstallou-so hontem a ter-
celra sessão do Jury desta comarca, ten-
do sido julgados dois proceasoa, aoa quaos
respondiam José lJornardino, incurso no
artigo U!I0, paragrapho l.o, do Código Pe-
nal, o Francisco Garcia, aceusado do fe-
rimentoa leves.

Ambos os réos, defendidos polo dr.
Osório do Souaa, foram absolvidos por
unanimidade do votos.

 Afim de presidir aos trabalhos do
jury, hontem aqui Installados, acha-ae nes-
ta cidade o ar, dr. Junio Soares Caluby.
integro juiz do direito da comarca de B.
Podro.

 Acha-so nesta cldado o or, Ango-
lo Paninl, representante da Cervejaria
Germanla.

Também se acha noata cidade, om
companhia de aua gentil sobrinha, senho-
riia Annlta Santoa o em visita fl. aua dl-
gna filha era. d. Aneaia Martln3 de Mat-
toa, virtuoaa esposa do ar. Jonathas Mat-
toa, a exma. ara. d. Maria Izabel San-
toa Martlna, realdente em S. João da Boa
Vista.

Una
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
UNA, 21 — Eatove noata cidade, om

visita fi. familia do sr. coronol Bònedlcto
Rolim de Freitas, o engenheiro Bruno
Toelles, acompanhado do sua esposa e da
sra. d. Lóló Rolim, dilecla filha do co-
ronol Rolim e virtuosa eapoBa do Br. Che-
rublm Roaa, lnfluonto poiitico na vizinha
cldado de Piedade.

Contlnu'a onfermo o Joven Anto-
nlo Rolim do Arruda, vereador X Câmara
Municipal.

 E' enorme o numoro do romeiros
que deste municipio ae dirige para Pira-
porá, afim do assistir a festa do Sonhor
Bom .leaus.

Lorena
FESTA DE S. JOAQUIM NO GVMNASIO

LORENA; 2a — Reallzou-so a feata de
S. Joaquim, orago do Qymnaslo, a qual
conatou do uma parte religiosa o outra
mualoo-lltorarla,

O sr. dr. Gama Rodrigues fez uma bri-
lhanto conferência, com projoeções lu-
mlnoaas sobre "Veneza".

O conforoneisla íol multo apreolado e
applaudldo pelo grande . e aoieeto audl-
torlo.

Bananal
SENADOR OSCAR DE ALMEIDA

BANANAL, 28 — Procedente da Capl-
tal Federal chegou, hontom. om trem

O ar. Antônio Qúlntaes de Castro «--1-ooial, a esta cidade, em companhia de
fez o donativo do 7O0J00O ao Asylo do In- HU<- exma. eapoaa d. Maria das DOrea
validos desta cidade.

i O er. secretario da Agricultura sub-
uiotteu & assignatura do sr. presidente do
Estado o decreto que approva aa altera-
fiõea de tarifas na, eatrada de forro de
propriedade da S. Paulo Northern Rall-
road Company.

Communica o Serviço de Informações
do Ministério da Agricultura:"O sr. Alph. Arléa Dofour, residente
em Alger, Avcnuo de ia Bouzaréa, 3, do-
eoja entrar em relações com caaaa oxpor-
tadoras dos seguintes produetos: bau-
-"Ilha. qulnqulria, raízes de maresapera-
ma, ipéca, cacau, farinha de banana,
marmeladas, chifres, plumas, amethya-
tas, topazlos, aaphlraa, rubis, etc".

Foi mandado publicar o decreto da
pasta da Fazenda, assignado pelo ar. pre-sidente da Republica, nomeando o l.oescripturarlo da Alfândega da Parahyba,

Atibaia
(Retardado)

ELEIÇÃO DO DIRECTORIO PO-
LITICO

ATIBAIA, is -i O resultado ge-ral da eleição, realizada nesta cida-
de e no districto de paz de Jarinu',
para membros do directorio politi-co deste municipio, é o seguinte;

Juvenal Alvim, 388 votos; Floren-
cio Pires de Camargo, 334; Benedi-
cto de Almeida Bueno, 325; Eugênio
da Silva Bressane, 301; JoaquimCintra, 262; Adolpho Alves, 250;
João Baptista da Silveira Pinto, 236;
Orestes Caparica, 85; Antônio de
Almeida, 67; Honorato Antônio da
Cunha, 51; Francisco de Aguiar Pe-
çanha, 49; Joaquim Marinho Fagun-
des, 49; Benedieto Alvim, 46; Joa-
quim Florido, 43; João Marinho Fa-
gundes, 26; dr. Miguel Vairo, 20;
Aprigio de Toledo, 18; Horacio Net-
lo, 13; Joaquim Pires de Camargo,
12 e outros menos votados.

_ Estão eleitos membros do directo-
rio do partido republicano desta lo

Mangini de Almeida, o senador dr. Ob-
car de Almeida, nosso conterrâneo e che-
fo prestigioso do Partido Republicano
deslo município. S. exc. foi recebido na
gare da nossa via férrea por crescido nu-
moro de peaaoaa grataa destu cidade.

O sr. Bonador Oacar do Almoida e exma.
etposa seguiram, hoje, para a fazenda
do "S. Geraldo", propriedade agrícola do
aou progonltor, vlBoonde de S. Laurindo,
devendo amanha regressar para essa ca-
pitai,

José Gomes Ribeiro, para o logar de 2.0 calidade os sete primeiros mais vo-fia, Delegacia Fiscal c-m S. Paulo. ' tados.

Rio de Janeiro
CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

RIO, 23 — VIaltol hoje, om nome do"Correio Paulistano", o consolhoiro Ro-
drlgues Alvea, que chegou ha dias de
Guaratlnguetá",

ISIDORA DUNCAN
RIO, 23 —• Estréa amanhã, no Mu-

nicipal, a dançarina Isidora Duncan,
que veiu satisfeitíssima da acolhida
que teve no Uruguay.

O mesmo não acontece quanto á
Argentina.

Isidora Duncan diz estar maravi-
lhada com o Brasil.

Essa artista passeou na Tijuca, de-
datando que nunca viu espectaculo
tão soberbo.

ESTATÍSTICA DEMOGRAPinOA
RIO, 23 — Na ultima semana, foram

registados .IUO óbitos nesta capital, aendo
81" produzidos pela tuberculose.

Nasceram no mesmo período 648 crian-
ças, ,

rAMAUA
A VOTAÇÃO DOS ORNAMENTOS — DIS-

CURSO DO SR. CINCINATO DRAGA
RIO, 23 (A) — A sessão du Câmara foi

presidida pclo sr. Astolpho Dutra e se-
creturbida peloa srs. Costa Ribeiro e Joao
Porncla.

Dopols de approvada a acta, foi lido o
expediente, que constou do sogulntc: pro-
Jocto do Senado, autorizando a adhcsiio
do Brasil A Cunvenção Internacional do
Berlim, e a Inscripção rio Brasil entro os
membros do l.a classo do Bureau Inter-
naolonal, para Proteogüò das Obras Ar-
tlslicas; informações do Ministério da Fa»
zenda, sobro o requerimento da Câmara,
a respeito de fornecimentos ao Lloyd
Brasileiro, nas quaes o dr. Calogeraa do-
clara que estes fornecimentos nfio são fel-
toa por concorrência publica, do accOrdo
com as praxes commorclaès seguidas portodos os estabelecimentos congêneres; que
a firma Caldas BtiBtoa e Comp. só forne-
co ao Lloyd generoa do cativa o bebidas,
e que os fornecimentoa em Nova York suo
feitos por intermédio da agoncla do Uoyd,
ali.

Proseguiu a votuçEo doa ornamentos,
em 2.a discussão.

Em primeiro lugar foram votadas as
omendas ao orçamento da Agricultura, da
de n. 18 em deanto, sondo approvadas as
seguintes:

Determinando quo o governo entre om
accOrdo com a Socledado Brasileira do
Anlmaçilo A Agricultura, com sede om
Paris, para quo esta so Incumba do aer-
viço de expansão econômica na Europa,
sem augmento do despesas; dotormlnan-
do quo se reduzam aa subvenções o auxl-
lios segulntea: ao Instituto Technlco Pro-
fis.sloniil de Porto Alegre"; 40:000$000; A
Estação Experimental do Vlamão, . . .
7G.500ÍÇOOO; ao Posto Zootechnico do Via-
mão. 108:200$000; A Escola Theorico-
Pratica de Porto Alegre, 18G:800$000; ao
Sorviço Meteorológico de S. Paulo, . . .
40:000; idem, do Rio Grande do Sul, . . .
10:000$000; idem, de Minas, 25:000$000;
ao Instituto Electro-Technlco do Itajubü,
G0:000$000; Idem, ao de Porto Alegro,
ÚO:000$onO; ao Instituto Osvaldo Cruz,¦18:000$000; dotorminando a reducção do
108:00t).$000 na verba "Funcclonarioa",
que deixaram do ser addldos o de peque-nas modificações em algumas vorbaa.

No orçamento da Viação foram appro-
vadaa ostaa emendas:

Autorizando o governo a ceder ao Es-
tado do Parft, por empréstimo, uma das
.dragas dc sua propriedade, que trabalha-
vam na baixada fluminense, afim de ser
utilizada no serviço de dragagem do rio
(Arary, nn ilha de Marajó, correndo todas
as despesas. Inclusive a do transporte, por
conta do governo daquello Estado; aceres-
.contando 100 contos para a verba "Corn-
bu.stlvol", dn E. F. Oeste do Minas; re-
unindo om uma so a conalgnação deBtlna-•da ao pessoal operário e Jornaloiro deaaa
.Estrada, augmentada a verba em . . .
81:1805000; reduzindo cm ouro, na con-
slgnação para garantia de juros doa por-tos do Para, Bahia, Rio Grande do Sul e
Victoria; reduzindo 580 contos na verba"Material o Obraa", do porto do Recife;
reduzindo de 2 contos ria verba "Expe-
dlente" e de 800 contoa na do "Material
•o Obras, do porto do Rio do Janeiro; re-
duzindo 200 contos na cnslgnaçtto "com-
.missllo o estudo", o na verba "Inspectorla
¦do portoa, rioB o canaea"; corrigindo er-
ros de impressão sobre oa vencimentos de
um continuo das Obras do Porto de Ma-
nana, e do trea (-.nqiluctores do l.a cias-
se das Obras ilo Porto de Réclfo, aqui•para menos 400*000, a ali para mais de
340$000; autorizando a despender, poloasaldos que houver no Banco do Brasil, do
empréstimo feito pela Viação Cearense,
a quantia do 2 mil contos naa conatruc-
ções doa seus prolongamentos de 1917 ou
no exercício vindouro.

Foi em seguida annunciada a votaçio
do artigo l.o, do Orçamento da Receita.

O sr. Vicente Plragibe roquerou verlfi-
cação, ficando apurado não haver nu-
mero.

Foi então dada a palavra ao ar. Clnci-
nato Braga, que oecupou a tribuna para
res-iohder os discursos ante-hontem e
hontem pronunciados polo sr. Carlos
Peixoto sobro a elaboração orçamentaria.

O sr. Cincinato Braga oceu pou a tri-
bunn, tendo collocado aobre ella vários
livros, notas e apontamentos.

Começa s. exc. por pedir licença A meaa
a a Câmara para falar aontado, o que lhe
ô concedido.

Diz então quo não vai fazer um dis-
curso, mas dar apenas A Câmara aa im-
pressões do um seu estudo de gabinete,
para o qual, alias; solicita o auxilio de
todos oa collogaa.

Si foi A tribuna, não o foz para de-
ciruirar, maa tão semente para ficar em
situação de ser bem ouvido pelos seus pa-res, * para facilitar A tachigraphla a aua
missão.

O orador apresentou omendas, para as
quaes tinha o dever de pedir o suffraglo
da casa.

Seu voto vencido no seio da commissão
do Finanças, fui isolado, foi singular,

Poder-se-ia perguntai-lho porque não
apresentou omendas.

Responderia que, como membro da
commissão de Finanças acreditou quo se
estabelecesse nella uma discussão sobro
a preliminar que, antes da creação do
novos impostos, se Impunha á roducção
da despesa, com uma remodelação almi-
nistraliva da Republica.

Sua proposta neste sentido, no emtan-
to, não vingou, e, terminado o prazo pa-
ra o offerecimonto de emendas pelos de-
pulados, ollas só podiam ser acceitas co-
mo da commissão.

Não lhe era, pois, permittido fazol-o e,
Individualmente, isto lhe ora vedado.

Convém assignalar que, no ultimo dia
doa trabalhos da Commlaaão para a re-
dacção do projocto om 2,a diacussão, foi
quo surgiram alvitreB, do quo s. oxc. dis-
cordou.

Só, pois. em S.a dlscusaão, poderia o
orador ooncretizar em emenda oa seua ai-
vltres.

Cabe-lhe, porém, a defeaa da reducção
de nova despozas, em vez de novas tribu-
tações, uma vez quo considera diminuta
a reducção até agora feita.

O orador não protondla falar sobro a
elaboração orçamentaria .porque, não
obstante a reiterada afflrmação. de te-
rem sido diminuldus aa despesas em 270
mil contos, d verdade, quo essa reducção
so refere mais aos abuaoa do despesa ex-
tra-orçamentarla do que a despesa nor-
mal do paiz.

Tomada uma média daa despesas em
um quinquennio, o ultimo, olla se ele-
va a 405 mil contoa papel, por an-
no.

O trabalho do governo e da Commissão
de Finanças elova a despoaa do orça-
monto em elaboração a 407 mil contos,

Na despesa papel, nao houve pois, em
relação aquella média, nenhuma reduc-
ção.

Esludando oa orçamentos dos ultlmoa
annoa e as necessidades aotuaes, verifica-
ae que preclzamos cobrir um grande de-
flclt om papel om 1017.

Dahi, o querer o orador sabor sl tom
cortado o que ae poderia cortar na des-
pesa papel, para diminuir aquelle dofl-
clt ou, melhor, para extlngull-o.

O sr. Barbosa Lima obsorva quo foram
feitas varias reducções do despesas, maB
que, Infelizmente bo tornaram forçoaas e
faUica novas conalgnações, como as para
juros de apólices, para os contractos fer-
rovlarios, incluídos no orçamento. Dahl
não terem relovo as reducções.

O orador diz que é Justa esaa pondo-ração, a qual mala adoante se referiria.
Proseguindo, diz s. exc, que, no torro-

r.o da reducção das despesas, lá fizemos

alguma oouaa e oatA Inclinado mesma a
dizer quo ternos feito multo.

Maa a. exc, é obrigado a dooalrar qua
não fizemos ainda o Hufflcienle; as reduc-
çSos são grandes, mas nao são bostan-
tos.

No anno quo veiu aaaoborbar-noa-ão aa
mesmas o até mloroa dlfflculdodefl.

Essa consideração levou o orador ao
estudo cuidadoso, a que J4 ao referiu, doa
crçamontos anteriores, para ver se avo-
luniaram despesas o ondo a reducção po-dia sor feita.

O orador começou por examinar a vor-
ba "Material", pois sentiu que seria hu-
mano evitar cortos na vorba "Pessoal".

Verificou, assim, que a vorba "Mato-
rlal", IX tol reduzida do cerca do 80 mil
contos.

Passou então fi vorba "Divida Publl-
ca", e chegou A conclusão quo ella é lrre-
ductivel, sondo, ao contrario, absoluta-
mente necessário aucmontal-a, pela in-
clusão da verba para os Juros dos títulos
recentemente emlttidos.

Não sondo, desso modo, possível uma
reducção e cortes nas verbas "Dovlda
Publica" o "Material". o partindo do
principio do quo devemos gastar com o
que arrecadamos, s. exc. não poude, na»
luralmonto, deixar de considerar o corte
ua verba "Pessoal".

Está claro, no enitanto, que esso corto
não poderia ser objecto do omenda sua,
sob a aua nulla responsabilidade na ad-
mlnlstração.

Cabia essa iniciativa, era Isso trabalho
pnra ser realizado pelo conjunto da adml-
nlstração, lncoulestavelmente ao mais
competente para esta tarefa.

A Câmara e ao Senado, de accOrdo
com o podor executivo, cumpria agir nos-
se sentido.

O sr. Barbosa Lima asslgnala que pro-
poz fi. Commissão do Finanças que fos-
sem ouvidos 03 miriistroB para osso fim.

O orador diz quo Isso é exacto, maa a
proposta do deputado carioca não pas-sou.

A responsabilidade dessas medidas,
observa 3. exc, cabe A administração.

A culpa do não se haver opposto aa
suas Ilberalidudea, cabo sinão a todos,
soja pela sua tolerância, soja pola sua
cumplicidade.

A verdado é quo a administração tem
sido ultimamente excessivamente dispen-
dioaa. Ella absorve rendimentos maiores
do quo os que temos.

Decorre dahl a necessidade de fazer-
11103 uma administração mala modesta,
uma administração econômica de casa
pobre.

Assim, pensando, s. exc. devo asaave-
rar A Câmara que considerou, 110 em-
tanto, ridículo apresentar Individual-
mente emendas para a reducção de des-
peaas em todos oa miniaterioa o om ca-
da orçamento, uma vez quo acjão pea-
soai de um deputado de nada valo cm
uma obra destas.

Tendo divergido da orientação da
Commissão do Finanças, dou as razões
geraes das suas divergências.

S. exc. não entra cm detalhes: pro-
poz A Commissão que ella chamasse a sl
o odioso e antipathlco da tarefa nesae
sentido, antipathlco e odioso, -mas nc-
cossarlo e Imprescindível.

Nao foi victoriosa a sua maneira de
vor as cousas o o modo por que conslde-
rava e considera o problema.

Com mala acerto talvez, a Commiasão
da Finanças, composta do collegaa tão
patriotas como o orador, pensou do ou-
tro modo.

S. exe. não se julgou, por lsao, obri-
gado a fazer mala nada, dando apenas,
em voto apressado, suas razões de dis-
cordancia.

Acco.ntua novamente o orador que não
queria falar sobre o assumpto, e, sincera-
mente declara que, si veiu A tribuna ago-
ra, não foi sinão para varrer a aua tes-
tada.

I-erinittam-lli8 as expressões o deseul-
pom-lho o alinhavado da exposição.

O quo o leva A tribuna é o tom um
pouco aggresslvo com que foi eiicami-
aliado o debale sobre a elaboração orça-
inentarla.

Para attender A situação de aittloulüa-
des cm que nos encontramos, a. exo. acha
rece'tarlo qua fossem dados diveraoa paa-
soa c primeiro doa quaea seria o corte
avantajado na.s despesas.

Qulz, para isso, verificar esaa despesa,
a encontrou-a, incontlnenti, exaggorada.

Toderla aua critica ser improcedente,
a, por laso, foi oxumlnar comparativa-
mente a despesa.

Asslgnalou então que ella é aensivol-
mente egual a anterior, quando devia e
deve ser, fatalmente, sensível no Inte-
rlcr

Tendo verificado o extraordinário ex-
cesso da despesa com a administração,
recorreu ao exame de uma 8ltuação Idon-
t:oa A actual, embora de menos gravl-
daoe, quo sl iniciou ao termo do governo
d.) Bi Prudente do Moraes a se extendeü
paio govorno do sr. Campos Salles.

E' Intuitivo que bo devia verificar por-
que se foz ontão, o que era então vigente,
a acção desenvolvida naquelle tempo.

Do exame que o orador foz, reforçou-
36-Ihi a convicção de que, naturalmente,
o irrneiro paaao quo devemos dar é o de
rogrtsaar A época anterior aa prodlgall-
dado conhecldaa,

O ar. Barbosa Lima intorvom com um
aparte, declarando ser Isso Juridicamente
impoisivcl pela theoria do direito adqul-
r' t! o

O orador diz que, sl tivéssemos de ínon-
tar uma machina administrativa, tal quo;
foi montada nos últimos annos, será im-
possível qualquer economia.

Temos qua reduzir o trem da vida ao
iluo podemos supportar.

E' o que o bom acuso exige.
Do estudo quo fez entro a situação do

governo do ar, Campos Salles o a actual,
a. exc. pede licença para expor alguns ai-
•garismoB a Câmara,

O gabinete presidencial do sr. CampoB
•Salles custava 30;000$000; o actual, . . .
7õi600|000.

Não lho consta quo haja hoje dois ga-
blnotes para dois presidentes...

A secretaria do Senado era custeada, no
.governo Campos Salles, com 812 contos;
o orçamento actual consigna-lhe hoje 711
contos a quebrados,

Acaso augmentou o numero doa sana-
dores? Leglãla-sa hoje mais do que en-
tão?

10' a hipertrophla doentia da despesa.
A' socrotaria da Câmara atrribulam-ae

então 390 contoa, e hoje, 088 contoa.quaal
mil!

A policia do Diatrlcto Federal, a Casa
dc Detonção e a Brigada Policial custa-
vam então D,600 contoa o cuBtam hoje
14.236.

O que catamoa votando ê, pola, nfio ju-
rldlcamente, mas moralmente, uma ex-
toraãu.

líatamoa em um momento em que pode-
mos presentir um arranhão na nossa pro-
prla soberania...

O sr. Barbosa Lima — " .. .arranhão só,
ô optimlsmo".

O orador — Não sou pessimista, nom
optimista, tenho tanto receio da posslbl-
lidade daquello propósito, qua não quero
ir até A probabilidade.

Sl é pessimista acreditar quo o Brasil
possa desapparocer materialmente da su-
porflcíe do globo, s. exc. não é peasimlata.

Mas, receia pola nossa sorte no concer-
to daa nações o na vida dos povos.

O orador não quer, porém, fazer uma
larga divagação a esse respeito, proferln-
do prosegulr no estudo comparativo en-
tro a situação aclual e a do governo Cam-
poa Salles.

O Archlvo Publico tinha então uma ver-
ba de 6G contos o tem agora 184.

Taria augmentado o trabalho de archl-
vamento?

O sr. Maurício de Lacerda — Augman-
tou o desarchlvamento, Inclusive o do mo-
bulas.

O orador — A Saúde Publica ora então
uma repartição de grandos despesas em
uma cidade epidêmica.

Tivemos um serviço de saneamonto, quo
noa custou os olhos da cara.

Esse serviço devia determinar uma re-
ducção de despesa com a hyglene per-
manente do dofesa contra males ende-
micos.

Então so gastavam 205 contos, o que
era pouco, e agora 5.600 contos.

O sr. Barbosa Lima —¦ ... apesar do
sorviço de hygieno municipal. V, exo.

sabe que eu, deputado pola capital, comsacrifício da minha personalidade Jurldl-ci, me revoltei contra Isso na Commls-aão.
O orador — E' verdade.
Dou o meu testemunho do quanto foi

alovantada a sua acção nosso sontldo onobre.»» os seus propósitos.
O Instituto de Musica, prosegue a. exo.,

custava-nos então 127 oontos o hojo 489.
Porque? Quo despesas são essas? Como

ao justificaram 7
A Blbliotheca Nacional tinha uma ver-

ba de 166 contos o absorvo hojo 512.
Pagam-se oa leitores? Mas, meamo aa-

sim, tão diminutos elles aão, que so tor-
narft necessária unia diária muito eleva-da para justificar o augmento da verba.

O orador diz que tomou propositada-mento o orçamento do Inierior para a
base doa seus estudos, por sor ollo o me-nos dispendioso, o que menos pesa nos or-
çamentos.

Mas, si assim C, imagine-se o que não
vai pola Viação, pela Agricultura, polaMarinha, pola Guerra!

Não ha, pois, outro remédio: ou fare-
mos as reducções nas despesaa, ou outroa
as farão por nós.

O sr. Maurício de. Lacorda — O Egy-
pto!

O orador acredita que as imposições das
necessidades publicas justificam o facto
do haver s. exc. enveredado para a ro-
ducção do pessoal.

Semelhanto reducção, porém, soffro na-
turalmonte aa excepçOos ditadas polo res-
peito aos dirollos adquiridos.

Ninguém melhor do que a jurlspruden-
cia do Supremo Tribunal pôde guiar o
orador nas òxcepçüos a quo allude.

E esta jurisprudência declara não r.e-
rem admissíveis "ad nutum" oa funceio-
narlos por concurso, oa do fiança e os
i|ue contarem mnis de 10 annos de ser-
vlços públicos.

S. exe. pretende citar um exemplo for-
nccltlo pela magistratura, quando é apar-
teado pelo sr. Nieanor do Nascimento,
quo lembra estar reformada, mesmo quan-to aos funecionarios de fiança, a jurlspru-
dencla do Supremo Tribunal.

O orador agradece o esclarecimento do
aparte, mas diz que, como pretondo ar-
gumentar com oa exemplos mala desvan-
tajoaos fia suas Idéas, estabelece quo, dc
accOrdo com a jurisprudência, não sejam
domlssivcis todas as tres classes que
aponta.

Ninguém ainrtn tevn a lembrança da fa-
zer um calculo doa funcclonarlos garan-
tidos pelo Supremo Tribunal.

Sl alguém procedesse a tal apuração,
veria que d pequeno o numoro dos func-
clonarios em condições gnrantldoras dos
respectivos cargos.

Asaim é que se pôde reduzir em multo
o pessoal, sem attliiglr direitos adquiri-
doa.

Oa collegas do orador, Inclusive 03 pro-
prlns membros da Comnilssão do Flnan-
ças, não qulzeram siquer fazer uma ten-
tativa doa cálculos a que allude.

Estão elles em seu pleno direito, por-
quanto pode cada qual considerar sob o
prisma quo bem entender oa direitos da
nação o os interesses particulares.

Quo todos, porém, so convençam de que
a jurisprudência não lhes serve do bastão
na defesa do pessoal.

Eis quanto deseja o orador, quo timbra
em declarar aer mister considerar que,
quantos pretendem cortar as pernas nas
despesas do material, estão aute-demo-
craticamenlo equivocados, porquanto as
verbas do tkulo "Materlaes" são aquel-
lua quo sustentam os humildes operários
diaristas.

O corte da verba material reduz á fo-
mo a classo dos mais necesaltadoa e
ob.-íouroa, não acontecendo outro tanto
com os cortes do pessoal, quo attinge
funecionarios do categoria, os quiies bem
podem reduzir suas despesas, tal como
nós, que devemos ser os primeiros a dar
exemplo de economia, ante as dlfflcülda-
des que atravessa o paiz.

Declara ainda o orador que, si em seu
voto é pela reducção daa despesas, agora
pede para juntar ftquólla necessidade
econômica a moral.

ti. e.vc. cumpriu o seu dever e a Ca-
mara que vote corno melhor lhe pa-
recer.

Nesse ponto, o orador foi Interrompi-
do pelo presidente, quo o advertiu do que
havia numero para as votações.

Votadas algumas emendas do orça-
mento, da Viação, todas approvadas ou
rejeitadas como as anteriores da Agri-
oultv.ra e do mesmo ministério, de accôrdo
com os pareceres da Commissão do FI-
nanças, o sr. Cincinato Braga iniciou a
segunda parte do seu discurso, passando
a mostrar quanto são exaggcradas as nos- •
sas despesas militares.

A Bélgica despende 52 mil contos com
o exercito quo valorosamente esistiti,
durante tanto tempo, ao ímpeto do exer-
cito allemão.

Nós, que gastamos 62 mil contos com o
nosso, poderinmoa resistir, por 24 horaa
quo fossem, aos exércitos allemãea?

Ha deapesaa militares que, tudo o acon-
selha, devemos restringir, procurando ao
mesmo passo dotar o palz duma defesa
mais cfficlente.

A Bulgária, podendo enquadrar 320 mil
homens, gasta apenas 32 mil contoa com
o seu exercito.

Sl o orador cita este o outroa exemplos,
é porque pensa que o Congreaso precisa,
quanto antes, estudar a organização das
nossas forças de terra o mar, afim do des-
cobrir onde está o defeito do nossos sya-
tema militar.

Para tanto, é niiatér quo se procure re-
modelar as pastas da Marinha a da Guer-
ra, munidos todo3 do coragem para en-
frentar os desgostos profundos a que não
noa podemos furtar.

Ninguém ousara afflrmar que o exer-
oito actual é mais efficiente do que o do
tompo do goverho Campos Salles.

No emtanto, naquella época despendia-
mos muito menos que hoje.

Na Marinha estamos a ver oa vasos de
guerra sem etficiencia alguma, servindo
apenas para despesas que bem poderia-
mos abandonar, afim de melhor cuidar
das unidadea de verdadeira efflolencia.

Passa então o orador a falar da Es-
trada do Ferro Central do Braall, salien-
tando quo ahi, não só assombra o por-
tentoso augmento do despesas, como Iam-
bem o facto do andarem a passear pelas
rua-, da cidadã 

*os responsáveis pelo sou
descalabro, que deveriam estar na r..-
deià.

Urge mostrar ao publico, pola censura
c repressão dos escandalosos abusos, que
o executivo e o legislativo cuidam doa di-
nhelros do Thosijuro, afim de quo possa
navor autoridade moral para a votação
do* orçamentos.

O orador detem-se em confrontar as
rendab da Estrada de Forro Central o as
di Companhia PauUata e, depois de lon-
g?.i considerações, evidoncla o aspecto
falho do argumento do sr. Carlos Peixoto
s> bre a dlfferença tarifaria, insistindo na
noco&sldade da reducção do pessoal que
ali tumultua aem fazer nada.

Abordando outra parta do sou voto
vencido, refere-se aa crlticaa feitas pelo
sr. Nuno de Andrade, dlzondo subscrevei-
aa sob o ponto de vista doutrinário, co-
mo uma theoria de contabilidado publica,
mas não como uma reputação a affirma-
Uva defendida pelo orador, que se ba-
soou na exposição doa nosaoa doficits, na
rei.ição entre as doapesas publicas o aa
relidas da tributação auferidas durante o
anno.

Insisto s. exc. nas razões com que pro-
vou aer possível uma reducção mais ou
menos, do 40 mil contos papel, dos 5 mil
tirados da verba "Material".

Diz que os que combatem 'o corte do
pessoal parece maa vezes contradlctorlos
comslgo mesmos.

Em seguida o orador responde a um
apuite do sr. Vicente Plragibe, emquanto
o sr. Nieanor do Nascimento assevera que
existem actuaimente na Central 120 es-
creventes coniniissionados.

O orador occupii-se om seguida do lm-
pesto sobre as cargas.

Lembra qiie o grande financista Ribot,
que tantoa serviços actuaimente est.1
prestando ao seu paiz, numa lista de Im-
postos o tributações que acaba de orga-
iilrar sob a inspiração das necessidade'
da guerra, não registou esse imposto,
carga que o orador convlctamente com-
bato.

Entre as muitas razões aue levam o
orador a condeninar o Imposto om ques»

tão, milttam as quo so referem a nossa
II cinjoasiva tributação, o a duvida om fli-
ber sl ao augmento da aggravação oor»
respondera o augmento das rendas.

Cita a. exc. vários exemplos favoravols
,'i aua doutrina. tirados, quer do palz,"
quer do extrangelro. para passar a tratar
(io Imposto ouro.

Nesso ponto s. oxc, desenvolveu anu
piamente sua argumentação, defondondo
a doutrina de que. ao envoz do augmonto
ouro. necessitamos de uma diminuição,
porquanto esaa diminuição noa traria, a?-
plleadn nos objectos manufacturados o
nos artigos de alimentação, um augmen-
to de Importação, quo viria beneficiar o
Thesouro.

S. exc. acha que. a proceder-se at»
augmento, que seja escolhida a classe das
riaterlas primas.

Para mostrar a vantagem desse modo
(ie agir, s. ex,c. 10 vários dados num)-
ricos, provando assim quo noss-as rendas
iiugmontãrlam, pois, o consumidor terá do
comprar ou do extrangelro ou do IndUi-
irial brasileiro, o. om um ou em outro
caso o Thesouro teria que lucrar.

S. exc. desenvolve eases argumentoa no
final de seu discurso, terminando por fa--.-er a analyso dos sentimentos patrióticos
une o levaram a redigir o seu voto ven-
cldo.

O discurso do doputado paulista produ-7,lu profunda impressão no numeroso au- '
ditorio quo o ouviu, e quo, ao lorminar ei-
le saudou s. exc. com uma prolongada
salva de palmas.

Em seguida o presidente deu a ptilav:a
ao sr. Barbosa Lima,

ti. exc. começou por fazer elogiosas ro-
ferencias aquellea que tomaram parte noa
debates, que se Iniciara pela palavra dos
srs. Bento de Miranda, Clnclnato Braga a
Carlos Peixoto.

O orador não vinha discutir o voto em
separado do ar. Cincinato Braga, mas ad-,
duzlr considerações sobre a matéria em
(pio ellu se baseia, sobretudo dizer a. ma-
gua que sente por não poder ver a con-
fluencia efflcaz o a aynergla intelligon-
te dos esforços do lllustro deputado pau»
lista e do fulgurante orador que é o sr.
Carlos Peixoto.

Não é agora o momento de se voltar
ii rocrlrnlnar oa desmandos do governo do
presidento Hermes da Fonseca.

Seria funobremente ridículo quo se o
fizesse, cm um momento da gravidado do
actual, om quo se allude á possibilidade
do uni attentado A nossa soberania do
povo independente em 1918.

E' am um momento destoa que so fala
em revolução.

Mas^io méslnha é a revolução na
tlierapeutlca dos povos? Curaria olla, pe-
ia adopção do theorleos princípios polltl-
cos, a nossa enfermidade chronlca, agora
ein periodo agudo?

Não! O sentimento patriótico proteata
contra este pensamento.

O que temos a fazer agora, é, ao non-
trario, solidarizar os esforços e sncrlfi-
cios para mantermos a unidade nacional
Integra e oohesa,

S. exc. não concorda com os quo aven-
tam soluções simplistas para tao compli-
cado problema, e simplista é a solução
dos que aconselham novos impostos e no-
vas tributações.

O orador não conhece nada de mala
.simplista do que a formula de reducção
das despesas, reduzindo o parazilismo
burocrático.

Sim, reduzamol-as!
Proponhamos, porém, o extremo da

questão para chegar an meio termo, onde
esta sempre o razoável.

lOntão, calaremos com Bakunina, com
oa princípios prihcipescòs, maa não existi-
ra o Estado, esla columna medular da
nacionalidade

Bestara a nação, pelas relações daa
alunidades do povo, pela correlação dos
interesses socíaes, maa não existira a so-
berania que se esvaó o que desappareco,
por não ter o que a represente e por não
encontrar os seus expoentes.

O orador prosegue nessas considora-
ções, dizendo que nada ha de mais odioao
(lo que o imposto.

A própria palavra ethmologlcamente o
indica,

»•»' por í«ho que, quando se encontra
uma solução para nossa evolução flnan-
ceira, é que se levanta um coro geral de
applausos aoa que advogam oa interesses
a elle contrario.

S. exc. falou atfi :io fim da ick-ão.

A "SABDÍA" 22a
Vaz PintoRIO, 23 (A) — O juiz dr.

Coelho impronunoloü o corretor Álvaro
.Muniz o pronunciou o empregado do
Thesouro Cláudio Ly I.apegease, por crime
d. disldia no exercício do auas funeções.

Esses aceusadoa estão aendo procesaw
dos para justiça federal da l.a vara como
autores e responsáveis pela falsificação da"sabina" ti, 222.

OS VOLUNTÁRIOS DO EXERCITO
RIO, 22 (A) — Eleva-se a 340 o nu«

htero de moços insçriptos como volunta-
íios a manobras do exercito.

Esses moços, na sua maioria, aão es-
tudantes e funecionarios públicos.

O BRITISH BANK
RIO, 23 — O British Bank diri-

giu uma circular aos seus deposU
tantes em conta corrente, declarando
que, devido á abundância de dinhei-
ro c á quasi completa desappariçãfl
da procura dc dinheiro, não lhe é
possível, a partir de 1.0 dc setembro,
abonar os juros de conta corrente.
E'COS DE UM DRAMA

DE SANGUE
RIO, 23 — E' grave o estado da

esposa do tenente Paulo Valle.
Os médicos verificaram não sei

profundo o ferimento no peito.
Parece que o ferimento do braço

foi produzido pela mesma bala.
Zilda, que conta 21 annos de edade,

nasceu na Bahia.
Na enfermaria declarou, com ar dí'

resignação, que o seu ferimento fora
casual.

Amanhã será operada.
ASSALTO A UM VAPOR

RIO, 23 — Esta madrugada, o paquete"Mucury" foi assaltado pelos ladrões quo
prosonlidos polo iminediato so puzoram
em fuga, sendo presos. Eram ellea oa es»-;
tivadores Antônio Barbosa o João VI-
conte.
A CAMPANHA DO SR. ZEBALLOS CON»

TRA O BRASIL — ENTREVISTA
DE UM REDACTOR ÜO "IMPAR-
CTAL"

RIO, ,23 — O sr. -Mario Brant, reda-
ctor do "Imparcial", quo acompanhou o1
conselheiro Itüy Barbosa na sua embalxa-
da a Buenos Aires, em uma entrevista
que concedeu a um vespertino, disso que
lol o sr. Zeballos quom procurou o einbal-
xador brasileiro, poucos minutos depois
da chegada do senador Ruy Barbosa 4
capital argentina.

Accrescentou que o ex-chanceller da;
Argentina convidou o conselheiro Ruyj
Barbosa para fazer uma conferência m"Prensa" e visitou todoa 03 membros da'
embaixada do Brasil que estavam no ho-
tel, levando o ar. João Ruy para janta*'
em sua residência.

O sr. Zeballos deu, afinal, Iodas as pro-
vn.-. do querer fazer as pazes com o nossií
paiz e o senador Ruy Barbosa não podia'
deixar de corresponder a tantas gentllc-
zas.

O entrevistado disse que não notou ná'
Argentina nenhuma persistência de des-
conflançãs contra oa brasileiros e quanto
ao prestigio do sr. /"eballos percebeu que
é ntillo, vivendo elle 110 ostracismo. »

Na sociedade é considerado um homem-
culto e patriota, mas trefego o leviano,!
Ao que lhe parece, o povo argentino não'
deseja vor o sr. Zeballos X frente ou en-
tro os seus dirigentes, pois elle jã foi der-t
rolado duas vozes nas eleições.

O sr. Zeballos fi collaborador da "Prcn.'
sa", jornal que tem uma tiragem de 180
mil exemplares, embora não tenha im
fluencia politica.

O sr. Mario Erandt terminou dizenda
quo aoha iinpatriotica a campanha aus.j
tentada pelo antigo ministro doa Extrau-j
gelros da Argentina. . • /
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4 , RIO, 23 (A) — A Alfândega desla ca-

j pitai rendou hojo 270:412$749, sendo em
ouro 101;120.347.
"RAID" l)M ÍNIAXVARIA

RIO, 23 — Reallza-sn no próximo do-
| mingo um "rald" de 32 Itllomotron paru

a infantaria, organizado pela Escola Mi-
lltai*.

.1(1 estão lnscrlptos para essa prova do
resistência 49 alumnos, que deverão par-
tir do quartel general, seguindo alé no
Realengo.

Haverá, depois uma prova final do tiro
no alvo.

UMA ESPOSA EXPERTA
RIO, 23 — Fol presa boje, quando tra-

jnva travesti, a portugueza Maria de Sou-
sa, que assim se disfarçava para snrprc-
her.der o seu marido Manuel Custodio, om
colloquio amoroso no campo de S. Chrls-
tovfto.

IíYCEÚ LITERÁRIO poimrc.vEz
RIO, 23 — 0 Lyceu Literário Portu-

guez realiza amanhã unia sessão solenne
eni commomornção ao 89.o anniversario
dn sua fundação.

O MINISTÉRIO DA MARINHA
RIO, 23 — 1'in vespertino, (ratando do

orçamento da Marinha, diz que quando n
almirante Alexandrino do Alencar nssu-
min pela segunda vez aquella. pasta, ,, or-
çamento do seu Ministério era de 53.502
contos, papel, e 3.500, ouro. A proposta
netual 6 de 1)3.0(1(1 contos, papel, e 180
contos, ouro.

A marinha emprchcnderft brevemente
grandes exercícios de combate, nos ijuacs
serão postas em acção conjunetn pela pri-
meiro vez que as cinco armas.

As manobras effectuar-se-ilo ontro o
porto desta capital o a Ilha Grande.

O CASO DE JACARE'PAGUA'
RIO, 23 — O tenente Paulo do

Valle foi hoje operado, sendo extra-
liida a bala que havia recebido na
mão direita.
ALISTAMENTO

DE VOLUNTÁRIOS
RIO, 23 — já sobe a 330 o numero

de voluntários especiaes alistados.
TENTATIVA DE SUICÍDIO
RIO, 23 — O negociante Francis-

co Pereira dos Santos tentou hoje
Biiicidar-se, atirando-sc do acuicdu-
cto de Santa Thereza. ™

O infeliz precipitou-se do paredão
abaixo, na esquina das ruas Áurea
e do Aqueducto, fracüiraiulo o era-
neo na queda.

O seu estado é gravíssimo.
Parece que desgostos intimes lc-

varam Francisco dos Santos a tentar
contra a vida.
OS PAGAMENTOS DE PRE-

MIOS DA LOTERIA FEDE-
RAL

RIO, 23 — Altino Avellar, porta-
dor do bilhete numero 44.001, pre-
miado com 16 contos dc réis, na ex-
tracção do dia 18 do corrente, não re-

. cebeu essa importância.
A Companhia marcou o pagamen-

! to para 26 de setembro.
UMA PROPOSTA DE NOVO"FUNDING"

j RIO, 23 -- A "Rua" diz que 11111
: novo "funding" foi proposto ao sr.

Wenccslatt Braz, por um alto politi-
co cm evidencia, sob garantia da ren-
da alfandegária, que seria controla-

, da, tornando-nos um protectorado.
, Da transacçâo do "funding", fica-

ria na Europa o necessário para a
. primeira prestação, vindo a parte re-
j stante, na importância de 120 mil
t contos de réis, para o Thesouro.

Accrescenta o vespertino que no
1 seu discurso de hontem, o sr. Carlos

Peixoto se referiu aos negocistas des-
| sa operação.

| OS DRAMAS DO ADULTÉRIO
— O TENENTE PAULO DO

, VALLE PRESTOU DECLA-
RAÇÕES SOBRE O ATTEN-
TADO CONTRA A SUA ES-
POSA

RIO, 23 •— O tenente Paulo do
Valle confessou ter atirado contra a

í, sua esposa, visto ser adultera, tendo' sido o adultério confessado por ella
própria.

Declarou o tenente Paulo que a
4 sua esposa, sob o pretexto de tratar

dos dentes, sahia freqüentemente de
casa, indo encontrar-se com o terien-
te Octavio Muniz Guimarães, que
conheceu Zilah em casa de 11111 seu
irmão que morava perto.

Pretextando namorar a sua prima
. Consuelo, o tenente Octavio visitava
] continuamente a familia do seu ir-

mão.
Accrcscentou o marido ultrajado

I que d. Zilah conseguira a cuniplici-
dade de todos os criados da casa e
ate a de um velho pagem de cohfiari-
ça do seu marido.

Tambem o carteiro entrara na
: combinação, só entregando as cartas

, dirigidas a d. Zilah em suas próprias
| mãos, quando, por um signal conven-
j cionado, sabia que o tenente Paulo
! não estava em casa.

Afinal, hontem, o tenente Paulo
teve a certeza de tudo, pois conse-

'•. guia apprehender um bilhete que £ô-
ra dirigido pelo seduetor á sua mu-
Iher, cm um momento em que esta
não estava em sua residência.

O official oííendido interpellòti a
sua esposa, e, tendo esta confessado
a sua falta, desfechou-lhe os tiros dc
revolver que a feriram gravemente.

O tenente Paulo segurou d. Zilah
polo braço, e, ao disparar o segundo
tiro, a sua mulher tentou fugir, fa-
zendo com que a bala ferisse o ma-
rido na mão.

PRINCIPIO DK INCÊNDIO
RIG, 23 — Manifestou-".; hoje um

principio de incêndio 110 predio onde
fi.;.cciona a Sociedade de Homens de Le-
lias.

O fogo foi dominado facilmente.
CONTRA OS NOVOS IMPOSTOS

RIO, 23 — A Associação dos F.mpri.*-
guiou do Còmmercio, representada por
uma commlssao, esteve hoje na Câmara
dos Deputados, entregando uma repre-
senttição em nomn dos sous 18 mil secios
ccjtic os novos impostos projectados.

SR. OOTAVIO CÂMARA'
RIO, 23 — Chegou hoje a esta capital

o sr. Octavio Camarfi, que teve brilhante
reiípção.

OS VOLUNTÁRIOS ESPECIAES
RIO, 23 — Alistaram-se hojo mais 42

, Vo'i r.tarlos especiaes.
CORRETAGEM SOBRE CAMRIAES
RIO, 23 —, O Banco do Brasil avisou

hoje os corretores, que a partir desta da-
la, a corretagem sobre camblaes compra-
das ao Banco seríi de 1|8, provisória-
mente.

Os corretores mostram-se contrariados
com essa nova medida.

A Junta dos Corretores solicitou a re-
tirada, desse aviso, o que conseguiu, de-
vondu o asaumpto ser levado uo sr. Pan-
dia Calogeras, ministro da Fazenda, queo resolverá.

1»ETKAS DO THESODKO
KIO, 23 (A) — As letras do Thesouro

loffreram hoje na praça o desconto de

.7!:3^isaBmjai«mamfjjgg^

A SESSÃO DE HONTEM — FALAM O
SR. JVOI/j ALVES E OUTROS SE-
N ADORES

RIO, 23 (A) — A sessão do Senado foi
presidida, polo sr. Urbano dos Santos.

O presldento nomeou para constitui-
rem a Çommissão dn Defesa Nacional cs
srs. Ruy Barbosa, Plros Ferreira, Soares
dos Santos, índio do Rrasll, Mendes do
Almeida e Alfredo Bllls.

O bi*. Alfrodo Ellis communlcou A mesa
quo o sr. Adolpho Gordo fOra obrigado a
se ausentar por espaço do Ires mezes.

O sr. Pires Ferreira requereu a Inser-
ção nos annaes de um artigo de um ves-
pertlno publicado no dia 13 do corrente.

O si*. Epitacio Pessoa pediu substituto
para o sr. Adolpho Gordo na. Çommissão
de Justiçai Konào nomeado o sr. Ribeiro
1 ..mçalvoR.

O sr. .roào Luiz Alves prosegulü nas
COiisKtGraGÕOH í[uc vem f-T/rfntlo em rtefosa
do governo, respondendo aos ataques do
u\ Mondes di Almeida.

«1 orador começou justificando o abono
que o govorno fez fi Escola do Medicina
du Rio para a construcção do seu edifl-
cio, dizendo que o patrimônio da Escola
garante perfeitamente este empréstimo,

Depois s. exc, provou que or, mlnlflte-
rios não se encheram do novos funcclona-
rios nesto governo, elogiando os mlnlstroB,
por nüo nomearom os n.l .lii-Io:. paro om
cargo» que devem ser preenchidos em
virttuli! do concurso.

Disse «ine as gratificações extraordlna-
rias da E. F. Contrai do Brasil no valor
do 150 contos, são e continuarão,a ser da-
das atfi que o Congresso modifique o re-
gtllamento daquella Estrada.

São ellas dadas aos funccionarlos que
trabalham mais de S horas diárias e para
pagamento do alugueis das casas de ope-
rarios, engenheiros, ele, casas essas que
foram feitas por concorrência publica.

O orador refere-se a venda, do material
Imprestável da Central, dizendo quo não
fi de hoje que essa venda se effectua,

S. exc, Ignora si alguma machina ven-
dida como imprestável tivesse sido reven-
.lida fi Central por 15 contos, pelo próprio
comprador.

E' possivoi, porém, que tal machina.
completamente renovada, tivesse attingi-
do ao máximo preço de 15 contos.

RENEGAÇÃO DE UM "KABEAS-
COR.PUS" PELO SUPREMO TRI-
BUNAL

O VALOR DA EXPORTAÇÃO
BUENOS AIRES, 23 - Desde o

Rio, 23 (A) -- Em outubro do 1908, \ começo do nnno até ao fim de julho, a
Argentina exportou em bovinos con-
gelados, 223.557 toneladas; carnei-
ros congelados, 32.201; milho, 
1.250.806; aveia, 476.064; cevada,
35.093; li nho, 448.399; trigo
r'545*429; manteiga, 4.358.

O cônsul argentino em Paraná-
guá cotnnuinicou ao governo que,
pela primeira vez, foi ali vendido tri-
go argentino para semear. Esse trigo
foi importado por um industrial de
Coritiba.

Passando a tratar da questão do man- J 130.1(1(1 saccas

na delegacia do primeiro dlstrlcto, a flr
ma Barbosa de Albuquerque o Comp.
apresentou uma queixa contra Manuel
Pereira de Oliveira o outros, que haviam
roubado cm 00 contos, embarcando de-
pois para Portugal.

Ao ser inlolado o Inquérito, a policia
dnqul tolegraphou ds autoridades por-
tuguezas, pedindo a prisão de Manuel Pe-
reirn do Oliveira.

Este fol proso em Portugal e lá pro-
cessado pelo furto aqui commcltldo, sen-
do afinal absolvido.

Regressou então ao Brasil, tendo sido
aqui preso por ter sido pronunciado no
processo que lhe era movido pela primeira
vara criminal.

Requereu então um . "habeas-corpus"
á Corte de Appellação allegando que, Jíi
tendo sido absolvido pola justiça de Por-
togai, pelo crime por quo a justiça hrasi-
leira o processava eslava ameaçado de
constrangimento 11 legal.

A. Corte de Appellação neiíou a ordom.
recorrendo o paciente para, o Supremo
Tribunal.

O feito fol relatado polo sr. ministro
Godofredò Cunha.

Depois de largamente discutido o caso
foram colhidos os votos. verificando-se
«tuo o Tribunal confirmara n decisão da
Certo de AppellaçSto negando a ordem.

Foram votos vencidos os dos srs. ml-
nlstrofl Godofrcflo Cunha. Pedro Lessn e
Pedro íüibialll.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

(u.ra
RIO, 23 (A) — No matadouro de Snn-

ta Cruz foram hoje abatidos 581 rezos.
li-l porcos. 24 carneiros c 50 vitellos.• Os preços foram os seguintes: bovinos,
de $500 a 5IÍ20-, porcos, de 1$050 a 1.100;
carneiros, de PJGOO a 11800; vltellos, de
$500 a $S00.

CAFÉ'
RTO. 23 ÍA) — O movimento no mor-

cado de caffi fol o seguinte:
Entradas boje, 0.772 saccas.
Entradas desde l.o do corrente, 172.023

saccas.
Entradas desde l.o de Junho, 324.55;

saccas.
Embarcadas hoj», 10.590 saccas.
Embarcadas desde 1.0 do corronte,

A situação em
Matio Grosso

ganez o orador nffirnia que os lnteres
ses do Estado se conjugaram com os in-
teresses dos produetores do manganez
tondo esses depositados num banco 3 mil
coni os para a ncquislçao do locomotiva*
sob a condição da Central nãu elevar o
frete desse minério.

O orador terminou concilando o Con-
grosso a trabalhar com o governo na sua
obra de levantamento econômico do paiz.

Annunciada a ordem do dia o sr. Men-
des de Almeida combateu o projecto que
manda considerar como crimes militares,
punidos com as leis e regulamentos mlll-
tares os que forem praticados por solda-
dos ou officiaes dos corpos mllltarlzados
das policias da União e dos Estados.

O orador acha constituir um perigo a
approvação desta proposição.

Em seguida falou o sr. Epitacio Pes-
soa defendendo o projecto e mostrando
a sua perfeita constitucionalidade.

Trava-se a este respeito acalorado de-
bate ontre o orador e o sr. Mendes de
Almeida.

O sr. Pires Ferreiras propõe que o pro-
Jecto seja enviado a Çommissão de Ma-
rlnha e Guerra para que ella se pronun-
cie a respeito.

O sr. Mendes de Almeida apresenta-lhe
uma emenda, sendo assim suspensa a
sua discussão.

Fol em seguida levantada a sessão.

PARA S. PAULO
RIO, 23 (A) — Pelo nocturno dc

hoje. seguiram para essa capital os
srs. Carlos Bittencourt, Álvaro S.
Braga, A. Gomes Pereira, Bernardi-
no F. Lopes e Jorge S. Ferreira.

Pelo nocturno de luxo, segui-
ram os srs. Annibal Silva, senador
Alfredo Ellis, deputado Augusto
Barreto, Hélio Minzoni, B. da Silva
Pinto, A. Gonçalves Leiras, Guilher-
me F. Monteiro, M. G. Vianna e M.
Mello.
SO BANCO DO BRASIL — CORRETA-

GEM SORRI*; CAMBIAES COM-
PRADAS

RIO, 23 (A) — O dr. Custodio de Al-
meida Magalhães, dlrector da Carteira
Cambial do Banco do Brasil, teve hojo
utv.-i longa conferência com o sr. Slmon-
sen, syndico da Câmara Syndlcál de Cor-
n-teres, a respeito da resolução tomada
polo Banco, de reduzir a 1|8 o|o o. corre-
tagem sobre ns camblaes compradas.

O Banco do Brasil que havia fixado
ama tabeliã determinando esta reducção,
depois dessa conferência resolveu reti-
ral-a. restabelecendo a antiga corretagem
de 3|I6 o|o.

XO SUPREMO TRIBUNAL — O ANTI-
«O ; LEITO SOBRE O CONVENTO
DO CARMO

RIO, 23 (A) — Na set-são de hojo do
Supremo Tribunal foi decidido um ant-i-
go pleito sobro o Convento do Carmo,
construído entre os annos de 1580 e. 1590,
na praça 15 de Novembro abrangendo a
área da actual rua 7 de Setembro.

O faeto que motivou o pleito teve orl-
gem por oceasião da chegada ao Rio de
Janeiro nos tempos colonlaes, da família
real portugueza.

O Convento do Carmo, construído pelo
carmelita Pedro Vianna, pertencia a es-
ta ordem religiosa, quando, em 5 de Ja-
neiro de 1808, chegou ao Rio de Janeiro
d. João, príncipe regente, acompanhado
de sua família e do toda a cOrte.

O Convento do Carmo foi então esco-
lhldo para hospedar a familia real, sendo
por Isso os religiosos carmelitas obriga-
dos a transferir residência.

A Mitra Brasileira, por intermédio do
príncipe regente que, nessa qualidade e
na de grão mestre, podia dispor dos bens
da egreja, permuton com a ordem car-
melila o Convento do Carmo pelo Semi-
navio e egreja da Lapa.

Passaram-se os tempos e o Convento,
por tor abrigado a família real, foi som-
pro considerado próprio nacional, dello
usando o Estado. --

Ha 18 annos a Mitra recorreu ao poder
judiciário, acclonando a União para que
esta fosse condemnnda a restltuir-lhe o
edifício e a área do referido convento.

Depois de discutida a questão, o Juiz,
afinal, eondemnou a Fazenda Nacional A
restituição pedida.

A UnIF.o, porém, appellou para o Su-
premo Tribunal, confirmando este a de-
cisão da l.a instância.

A este aceordam a Fazenda oppOz em-
bargos, declarando que a mordomia do
palácio do príncipe regente havia compra-
do o convento, que a autora não tinha ca-
pacidade pura estar em juizo e que, em
lavor de suu protenção não apresentara a
Mitra titulo habll, provando domínio.

Na sessão dc hoje esses embargos foram
detnoradamento discutidos.

Relatou o feito o sr. ministro Viveiros de
Castro, que disso rejeitar os embargos, por
julgar provado o direito da autora.

Egualmente votaram os srs. Pedro Les-
sa e Guimarães Natal.

O sr. Muniz Barreto, procurador da Re-
publica, usou da palavra, defendendo lon-
gamente a pretenção da Fazenda Nacio-
nal.

Afinul o sr. Pedro Mlbielll requereu o
adiamento do Julgamento.

Embarcadas desde l.o de julho, 270.9117
saccas.

Vendas do dia, 3.500 saccas.
Stoclc, 237.010 saccas.
O mercado esteve frouxo ao preço de

0Í300.
CAMBIO

RIO, 23, (A) — A laxa cambial fol Ae.
12 13|32, 

'sendo 
as libras vendidas a

19.900.
ASSUCAR

RIO, 23 (A) — O mercado de assucar
esteve frouxo, regulando os seguintes pro-
ços, por kllo, para os vendedores: crys-
tal branco do J57i a ?G20 o demerara
de (.480 a $520.

Entraram 200 saccas, sahiram 37.657
o existem em stock 95.803.

ALC30I)»\0
RIO, 23 (A) — O mercado de algodão

funecionou com os soguintes preços, por
10 kilos: sertão de 23.000 a 31 $000 e prl-
melra sorte de 28$000 a 30$000.

Entraram 97 fardos, subiram 317 c exis-
tem em stock 9.050.

Pernambuco
UMA GRANDE TARTARUGA

RECIFE, 23 (A) — No rio denomina-
do Peixinhos fo] pescada uma Jartarugn,
posando 100 kilos.

EXTERIOR
Portu í?a,I

A CADEIRA DE ESTUDOS BRA-
SILEIROS

LISBOA, 23 — Pelo presidente da
Câmara dos Deputados do Brasil foi
communicado haver sido approvada
a proposta do sr. Coelho Netto, agra-
decendo a Portugal a creacão da ca-
deira de estudos brasileiros.

O PINTOR GIRÃO
LISBOA, 23 — O presidente Ber-

nardino Machado, interessando-se
pelo pintor Girão, que está grave-mente enfermo, adquiriu por cem es-
cuilos seu quadro "Na eira".

PELA DIPLOMACIA
LISBOA, 23 — O presidente Bernardi-

ro Macliad. recebeu hoje em audiência
especial o encarregado de negócios do
rjruguav.

NO CONGRESSO PORTUGUEZ
LISBOA, 23 — 0 Congresso discutiu

hoje a questão prévia apresentada por
um deputado, a respeito da revisão da
Constituição.

O sr. Antônio Josí* do Almeida, preBl-
dente do conselho, declarou que nunca
teve Intenção de apresentar ao Parla-
mento um projeeio sobre a pena de
morte.

Em seguida, não houve numero para a
votac&o.

A sossão fol adiada para 28 do cor-
rento.

Hespanha
f GOVERNO EM S. SEBASTIAN

MADRID, 23 — Todos os ministros de
Estado chegaram u San Sebastlan, ondo
so reuniram sob a presidência do rei d.
Affonso XIII.

Itália
O REI DA BAVIERA

ROMA, 23 — A "Tribuna" pu-
blica tclegrrtmmâs dc Ztirich, noti-
ciando que o rei Luiz da Baviera
foi acoinmettido de uma apoplexia.

Bolivia
PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA

LA PAZ, 23 (A) — No dia 27 do cor-
rente realiza-se grande convenção do
Partido Liberal, para a escolha do can-
dldato dessa agremiação politica A fu-
'ura presidência da Republica.

A rirei.tina

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 23 (A) — Foi o seguinte o mo-

vimento dente porto:
Vapores entrados:
De Manaus e escala» o nacional'•Ceara";
de Porto Alegre a escalas o nacional

Mtassucê";
de Manaus o escalas o nacional"Goyaz";
dofc Portos do Norte o nacional "Ital-

tuba»;
Vapores sabidos:
Para Aracaju' e escala» e nacional "Ita-

UM' CONTO DO VIGÁRIO — O ACCU-
SADO CONSEGUE EVAD1R-SE

I.UENOS AIRES. 23 (A) — Os jornacs
da tardo dão noticia de um interessante
faeto do policia.

O russo Isaac Zettlin conseguiu passar
uni original eonlo do vigário ao seu com-
pai.'.'ota Leon Ifepner, que é proprleta-
r'o do conhecido "Cafí* da Capital".

Iraac, procurando o seu compatriota,
ooi.tou-lhe que havia inventado uma ma-
china,' que fabricava, com a maior per-
loYão, libras esterlinas, por um processo
especial de apuração.

Conseguiu, assim, interessar o compa-
r,he;io no negocio, obtendo delle mil pe-
sos emprestados pnra n construcção do
engenhoso apparolho.

Obtido o dinheiro, Isaao começou a
adiar sempre a apresentação da machl-
na, ato que Leon Ilopner, exgottada a pa-
cler.cla, percebeu que havia sido eoga-
nado pelo seu companheiro e, paru se
vingar, denunclou-o A policia.

O commlssarlo de policia lmniediata-
mct.te aabiu no encalço de Isaac, conse-
gt-.ndo prendel-o.

Quando, porém, era conduzido para a
Cvr/miissaria, o meliante, aproveitando-
se Sa distração das praças que o acom-
panhavam, deu em uma delias um íorte
emptrrao e conseguiu fugir.

Os jornaes fazem grandes troças com
»• jilicia, que assim, tão facilmente, se
do.f.xcu illudir, e pedem providenciai as
altas autoridades, para que o íaclo n&o
mata se repita, e para, que p intrujiXo seja

fc«>i.iua,do, acra, mais demora, ,

O MOVIMENTO 8ED1CIOSO
CUYAB.V, 23 (A) — Segundo as no-

Ileias aqui recebidas, parece estar com-
pletamente jugulado o movimento se-
dióloso promovido nos seringaes do Dia-
inantino o Rosário pelos elementos con-
tr;_ríos ao governo.

Os chefes governislas reuniram gran-
«loa forças ali, mais de 1.000 homens, neu-
tra lixando a acção dos sodlclosos.

No sul do Estado estão sendo organi-
zadas grandes massas, com o fim de
desarmar as forças do ex-major Gomes e
bater o grupos do bandidos que Infestam
a fronteira, restabelecendo a, ordem ali.

Seguem forças para Pocone, ondo os
revoltosos estão impedindo o transporte
de gado pnra o abastecimento da capital.
AS FORCAS DO MAJOR PAU-

LO DE OLIVEIRA PRATI-
CAM DEPREDAÇÕES EM
PONTA PORÁ'

CTjYAB.-V. 23 — Telcgrammas dc
Bella Vista informam que foi preso

o estafeta do correio dc Ponta Porá,
por forcas organizadas por détermi-
nação do general Caetano de Albu-
qtterqtie, pelo coronel Pedro Ceies-
tino e ccmimaiidadas pelo facínora
Antônio Machado.

O estafeta Arthur Azambuja con-
seguiu escapar, chegando a Bella
Vista, onde narrou as depredações,
saques c desacatos que fazem ás fa-
milias as forcas que marcharam pa-
ra aquella villa,

Quarenta senhoras conservadoras,
alarmadas pelo perigo que corriam,
telcgrapharam ao presidente do Es-
tado, expondo a sua tristíssima situa-
ção e o perigo de serem desacatadas
pelos bandidos, que são acoroçoados
pelo major Paulo de Oliveira.

A população de Ponta Porá está
revoltada contra a horrível oppres-
são das forças organizadas por or-
dem do governo. Cançado e desani-
mado de pedir infruetiferamente
providencias ao governador, o povo
resolveu reagir, reunindo-se mais de
quatrocentos homens, que, sob o
commando do coronel Valencio Pc-
rino, importante fazendeiro da loca-
lidade, desbaratou as forças depre-
dadoras.
UMA RECLAMAÇÃO DOS USINEIROS

DE SANTO ANTÔNIO — O CASO
DO JUIZ DE DIREITO DE ARA-
GUAYA

CUYARA'. 23 — Uma commlssao com-
posta dos principaes lndustrlaes do Santo
Antônio do Rio Abab'3 foi ao encontro
do general Carlos de Campos, expondo-
lhe as depredações de que estão sondo
vlctimas as suas usinas, pratlcadns pelas
forças de pnizanos do coronol Pedro Ce-
Iesllno, acampadas dentro das suas
propriedades.

O commandante da sexta, região mlll-
tar recebeu multo bem a çommissão o
elogiou- o numero de republicanos que
assignaram a petição de "habeas-corpus"
a favor do juiz de direito de Araguaya.
não podendo esconder a sua justa Indl-
gnr.cão pelos revoltantes factos commet-
tidos naquella localidade.

O agrônomo Morbeck, commandnndo
quatrocentos homens armados o muni-
ciaíofj pela policia, seguiu hoje com des-
U:ui a Pocone, onde os conservadores es-
tã 1 nispostos a defender a vida, a honra,
d..s suas famílias e as suas propriedades,
ni.o perniitlindo ali a repetiçSo dos trls-
tifiimos factos occorrldos em Araguaya,
Uio Abaixo e Rosário e a oeste desta ul-
t !.. localidade.
PEDIDO DE PROVIDENCIAS AO

TRIBUNAL DE RELAÇÃO
CUYARA', 23 — O Juiz de direito de

Pocòné dirigiu o seguinte officlo ao Trl-
bunal de Relação do Estado:

"Laurentlno Salles, Alexandre Addor,
Josí Borges, Luiz Corrpa, irmão do co-
ronel Pedro Celestino, e seus propostos
camaradas estão nesta comarca commet-
ter.do violências e prendendo lavradores,
cuja.', famílias estão nlarmadlsslmas,
afim de organizarem forças para bater o
general Carlos de Campos, caso queira
cumprir o "habeas-corpus".

Ef.ses chefes politicos roubam eavallos,
ou cortam-nos a lanhadas o commettem
outras .depredações, violam as proprle-
dades, fazendo capturas até a laço.

Os presos são levados para o sitio dos
Campinos, «ie Arthur Borges, .que' estfi
reunindo forças violentamente.

Nos seringaes ha centenas de lavrado-
i-03 amedrontados, que são perseguidos
e obrigados a se refugiarem nas mattas.

Fui procurado pelas esposas o faml-
lias dos desapparecidõs, que 1110 pediram
providencias. Nada posso fazor deante
«i.i anormalidade da ordem publica, pois
esses desrespeitos fi lei são, infelizmente,
c-.derados pelo coronel Pedro Celestino
o pelo general Caetano do Albuquerque
presidente do Estado, a «moni tele-
grapkei sobre taos irregularidades.

Respeitosas saudações. —t (a) Octavio
Cunha, juiz do direito."
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POÇOS DE CALDAS
(Do correspondente, em 21):
Acha-se em nossa estância, juntamen-

to com sua exma. senhora, o proveeto ad-
vogado e distineto cavalheiro sr. dr. Odl-
lon Ribeiro, residente nessa capital,

S. s. veiu 3. Poços visitar seus filhos,
alumnos internos do Gymnasio "Pedro
Sanclies:", conhecido estabelecimento de
instrucção primaria e secundaria desla ci-
dade e passar a estação entre nOs.

 Acha-se lambem em Poços, lios-
pedado no Grande Hotel, o sr. dr. Murei-
ra dc Abreu, official de gabinete do sr.
presidente do Estado.

—— Regressaram a osla cidade: Do
Campestre e Botelhos o sr. Amorico Cha-
ves e de Machado o sr. Djalma de Paiva.

 Fizeram annos: No dia 14 os srs.
coronel Hon,orio Lul. Dias e Marcai San-
tos, cavalheiros distinetos o muito es-
limados em nosso meio social e no dia
15 o habll cirurgião dentista sr. Ildefonso
de Sousa, tambem muito eBtlmado em
nossa estância.

 Falleceu aqui, no dia 13 do cor-
rente, o sr. Antônio Joaquim Delgado,
pae dos srs. Astolpho e Jeito Delgado, ne-
gocianti-s em nossa praça.

Falleceu tambem em Orlandia, no dia
10, o Joven e esperançoso clrurgluo-den-
Usta Julio Nogueira, filho do sr. Geral-do de Aquino Leme, tambem negocianteera nossa praça.

Com o progresso dns diversas scien-
cias agrícolas, a. agricultura moderna
não 6 mais aquella de tempos Idos, sem
adeantamentos; hojo ella. 6 considerada
unia verdadeira industria e como tal não
so pode desenvolver com vantagem,, nem
utilizar-se dos recursos máximos que lho
proporciona o solo. doado quo para isso
não dispOe do dinheiro necessário nos
melhoramentos indispensáveis, quanto fi
nciiuisição do machinas modernas, adu-
bos chlmicos, semontos seleeclonadas,
enxertos escolhidos o de animaes do pura
raça que lhe tragam e pousam garantir
não sú abundnntes colheitas e productos
superiores, como animaes de qualidade o
Ae. raça melhorada.

A lavoura, apesar de ser hojo uma ver-
dadelra indústria, não obtfim facilmente
o credito preciso nos estabelecimentos
bancários, porque estes preferem cffe-
otuar negócios com a industria o o com-
merclo; aa operações destes são a curlo
prazo o mais lucrativas, emqnnnto quo as
daquella, além do serem a prazo longo,
requerem juros razoáveis.

Emquanto o negociante o o industrial
com certa facilidade regulam livremente
suas transacções, o Infeliz lavrador vivo
isolado iior completo e dependente da nu-
ttireza, do capitalista onzenario, do inter-
modlarlo, etc.

E' uma grave Injustiça pOr-so o lavra-
dor 0111 condições tão precárias, quanto
í: certo que o agricultor o tão solvavel
quanto o commerelante o o industrial.

As riquezas ruraes em nosso paiz não
estão sujeitas fis fluetuações rápidas e
Imprevistas eomo as riquezas commer-
ciaes,

O lavrador, que hoje (* solvavel. Í-. e
serã daqui a li mezes o mais. o mesmo 1ã
não se podo asseverar r» commcrcianto
ou Industrial.

Ninguém pôde pôr em duvida a bonés-
tidado do lavrador; este, por Índole, tem
o espirito da economia, do trabalho e Ao
ordem. .Mas, apesar desses grandes re-
qulsltoa que o caracterizam, ninguém
lambem ignora qüo ao lavrador escas-
selam os recursos multo propòsitálmento,
noniuo ns suas transacções não t6m oa
attractlvos requeridos pelo mercantilismo
e ainda porque facilitar-lhes o credito f
prbmovér-lhes a emancipação.

E' da Independência que precisa a la-
voura; o o paiz necessita que ella molho-
ro sua situação econômica, porque vlv*
delia e, portanto, todos os brasileiros.

A lavoura não põile nem devo contl-
nuar a viver do esperanças vãs on de pro-
mossas e illüsões, porque tudo Isso não
passado um engodo; o que ella tem a fa-
zor 6 rounir-86 em cooperativas de cre
dito agrícola locaes, ligadas pólos laç.is-.lc federação a bancos cooperativos, com
sf-de nas capitães, idênticos ao Banco
Cooperativo Commercial de S. Paulo, e
jonflar tão somente nas promessas de
auxílios o favores para essas instituigSes,
quando ellas partam de governos bons t-
patriotas, como os de S. Paulo, que jã-
mais faltaram ao que publicamente pro-
mettem,

O credito agrícola pela fôrma coope-
rativa se dirige de preferencia aos agri-
cultores menos afortunados, aos pequoni-
nos lavradores e aos fazendeiros que tive-
rnni a infelicidade do cahlr om nulos on-
zenarias.

A lavoura, tudo sanara, pelo cooperati-
vi.imo, desde que se fundem cooperativas
de credito agrioolas locaes, e, sondo per-
severante o disciplinada, vera que dentro
do cinco annos, no máximo, começara a
ser independente o quo aquelles quo hoje
lhe dlfflcultam recursos lho implorarão
amanhã a sua clientela.

O fim do cooperativismo agrícola 6
tornar o lavrador Independente dentro
de um determinado prazo, proporcio-
nando-lhe meios dr> obter credito para o
custeio, jiara a ncquislçao de adubos,
machinas, animaes de raça e até o cre-
dito commercial.

As cooperativas dc credito agrícola
locaes não visam unicamente procurar
o credito para a lavoura, visam tam-
bem promover a economia no selo das
populações, porque exercendo por lei as
funoi;0es do caixas econômicas roce
biun as economias dos trabalhadores das
cidades e dos campos, dos criados, dos
jornalelros e das famílias, para depois
dal-as irrimedlatamonte ii. circulação nos
próprios logares, o que Importa cm um
extraordinário melhoramento da situa-
ção moral e material das populações.

E' necessário o inadiável que a lavou-
ra so manifesto urgentemente sem es-
merecimentos, fundando cooperativas
agrícolas nos municípios onde se situam
o tf-m os seus Interesses pcrlelitando por
falia de recursos, para esses institutos
lhe facilitarem os empréstimos tanto por
oceasião das sementclras como das co-
Iheltas n que taes empréstimos sejam a
prazos longos nu periodicamente renova-
vels sem grandes dispendios.

Pelo systema cooperativo a lavoura
consegue reducção de despesas com ava-
üações, registos c gosa da isenção de sei-
los em todas as suas transacções, o que
alias representa uma grande economia e
favor não pequeno por parte do3 pode-
res públicos.

Pelo cooperativismo, consegue-se ain-
da o mais rigoroso escrúpulo nos em-
presllmos nos agricultores quo sõ levan-
tnm os capitães precisos para as necessl-
dades do momento, sem que cheguem a
comprometter as suas propriedades com
encargos dosproporoionados em relação
fts suns receitas.

Graças ao regimen da mutunlidnde sob
a forma cooperativa ou "Caixas Ruraes",
a agricultura do Estado de Minas Geraes
prospera todos os dias e consegue au-
gmentar a porcentagem do sou rendimen-
to por alqueire de terra cultivada.

Serft muilo para desejar que o lavra-
dor paulista como o dos outros Estados
Imitem quanto antes os "mineiros", que
com extraordinária, fé. perseverança e
disciplina nos deram na cooperação o
maia bello exemplo do patriotismo e
amor á terra quo lhes serviu dn borco.

Os mineiros comprehenderam perfel-
tamente, ainda que a custo, quo Só da Inl-
ciativa dos interessados dependia e de-
ponde a organização do credito aurico-
la e somente pnr essa fôrma se preen-
cherin, como estão preenchendo, a gran-
de lacuna, quo tnnlo difficultava o des-
envolvimento da sua agricultura o indus-
trla similar.

Mrrar^t^mí».-Lía',-jH!alnsanjBa

Paulistano
DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS

Ficou encerrada liontem a nova época de assignatnras queabrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.
Para esta época promettemos distribuir, como prêmiosmercadorias no valor de 12:000.^000, conforme descripção publi-cada nesta folha.
0 sorteio desses prêmios, que fica marcado para o dia 30

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

Fabrica de giz
Os srs. Ferreiro, Sarllnl o Comp., pro-

prletarios da Fabrica Nacional do Giz, on-
viarani-nos amostras das differontes qua-lidades do giz que produzem no seu os-
tàbeleolmento Industrial, para louza, al-
fniato o bilhar.

O produeto da Fabrica Nacional de Giz,
pela sua confecção e qualidade, podo fa-
zor concorrência aos artigos extraiígelròs
similares.

Desastres e f erinieíitos
O menino Manuel, du -i annos de eda-

de, filho do Mario Camillo, quando fazia
travessuraa hontom, pela manhã, na casa
dos seus paes, íl rua Pamplona, ri', in.
ciihiu desastradamente dc uma janella,
recebendo contusões nas regiões fronto-
temporal esquerda o illlaca do mesmo
lado.

Pelo sr. dr. Alfredo de Castro, medico
da Assistência, foi a criança soecorrida,

O operário João Romão, do 15 annos
do edade, morador fi. rua Vlnto Cinco de
Março, n. 77, ao subir numa carroça hon-
tem, ao meio dia, naquella rua, cahlu
desastradamente, fracturando o ante-braço
esquerdo c recebendo varias contusões no
corpo.

Soccorreu-o o sr. dr, Luiz iloppe, nm-
dico da Assistência.

Contra anemia?
riemogloblno STAR

Grande festival beneficente no Palacc
Tlieatro

Realiza-se, no dia 30 do corrento, no
Palace Tlieatro, fi. avenida. Luiz Antônio,
um grandioso festival, promovido por uni
grupo do gentis senhorltas da nossa me-
lhor sociedade, cm beneficio da "Creche
Baroneza da Limeira", sob os auspícios
da dlstlncta sra. d. Paullna de Sousa
Queiroz, presidente daquelle modelar es-
taheleeiniento de caridade, que tantos be-
noficios vem prestando fts classes despro-
tegidas da fortuna.

O programma estft sondo confecciona-
do a capricho e brevemente será publi-
culo.

A banda completa da Força Publica vnl
prestar o seu concurso.

Desde jft a çommissão acceita do com-
merclo a offorta de prendas para serem
vendidas em beneficio da "Creche".

Esses donativos devem ser rernettidos
ao sr. coronel Alberto Andrade, thesou-
roiro da. çommissão, no Palnco Thcatre,
A avenida Luiz Antônio, n. C0-A.

Joaquim COOTINRO
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Demographia Sanitária
Durante a semana de 11 a 20 do cor-

rente, falleoerain nesta cnpltal 145 pes-
soas, vlctimadas por: sarampo 4. croup 1,
lepra 1, erysipela 1. tuberculose II. septlce-
mia 1, syphilis 1, cancros li, affecções do
eyslema nervoso 8. do apparelho circula-
torio 25, do respiratório 33. do digcdü-
vo 26. do urinarlo 9. parto 1, debllida-
Ao congênita 7, senilidade 3. mortes vio-
lentos 4, suicídio 1, outras moléstia» 1,
moléstias mal definidas 2.

Das fallecidas 78 eram do sexo moscu-
lino o 67 do feminino; 106 nacionaes e 39
extrangelras; 52 menores de 2 annos.

Houve na mesma semana 380 nasci-
mentos, 50 casamentos e 20 nusCidas ilio_-
tos.

Foram vaccinada* e revaccinadas oon-
ira a varíola 901 pessoas e contra a íe-
bre typholde 411,
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Morte uo hospital
Falleceu lionteni, pela madrugada,

no hospital da Santa Casa, onde fora
internado ante-liontcni, em estado
.crave, com guia da Assistência Poli-
ciai, o indivíduo de nome Domingo?
Poligiiiano.

O óbito foi verificado pelo sr. dr.
José Libero, medico legista.

Prisão de dois larápios
Os indivíduos de numes Olymplo l'ope

e Carlos de Carvalho, indo na noite de
17 do corrento ao bilhar de José De
Vivo, ã rua Rodrigo Silva, n. 12, dalii
subtráhlram um jogo de bolas de bilhar,
procurando vcndel-o hontem em Santos,
onda foram presos.

Removidos para esta capital, os dois
larápios foram apresentados ao delegado
sr. dr. Antônio Nacarato, quo os está pro-
cessando.

Instituto Santos Saraiva
Por iniciativa «leste estabelecimento de

,'iislno, sito ft rua Barra Funda. n. 21,
rc-aliznr-so-ft brevemente, no vasto salão
iio 2.o andar do Skatlng-Palnce. um sarau
literario-musiciil, em que tomarão parte
vários elementos dc valor om nosso melo
paulistano, entre os quaes o festejado bá-
ivtono brasileiro Luiz oe Freitas.

Constara o prograinma do uma parte
literária, em que se farfi, ouvir o conhe-
cldn homem de letras, dr. Leopoldo de
Freitas, o uma parte musical de canto e
execução Instrumental,

Afim de organizar o festival, aoha-so
constitui,Ja uma commissfio organizado-
rc. composta do corpo docente do insti-
tu to, do que fazem parte o dr. Eliezer d03
Mantos Saraiva, dlrector; dr. Luiz Dias da
.Silva Júnior, lento do Curso de Matha-
matleas; Pedro de Freitas Gouvéa, pro-
fessor d.) Curso Preliminar, o srla. Noemi
ITrothlldes da Silva, professora do Curso
Infantil, e da seguinte çommissão auxl-
Iior, composta do alumnos e ox-alumnos, a
saber: Milton da Costa Marcondes, presl-
•lente; srta. Zllda de Brito Pereira, ae-
cretaria; Joaquim do Rego Monteiro,
thcsourelro; João Flores Dias. José El-
ras Garcia Filho, Armnndo Leal Avella-
anl, Hcrnani Molina Lanff. Franklin Luiz
Pereirj. «Io Sousa. srta. Nalr Musa dos San-
tes e João Baptista Germano,

Policia da Liberdade
Reassume hoje o exercício do cargo de

segundo delegado de policia da capital o
sr. dr. Mascarenhas Novos.

forenci
Com o nome de "Sociedade do Estudo:,

é Conferências", fundou-se em S. Carlos
uma. associação, cujo programma é des-
envolver a nossa sociabilldade e a nossa
cultura seientiflea, artística o literária.

A fundação desso centro de cultura é
uma prova eloquento dc que a preoecupa-
ção pelas cousas lntellectuaes já Ê hoje
uma necessidade no nosso interior.

A dlrectoria da novel sociedade ostfi as-
sim constituída: presidente, dr. Astor de
Andrade; vice-presidente, professor João
de Toledo, e secretario, dr. Carlos da Sil-
veira, já bastante conhecido no nosso melo
pelos seus trabalhos do pedagogia e edu-
cação cívica.

"A Vida Moderna,,
Circula hoje mais um bello numero da

"A Vida Moderna".
A conhecida revista paulistana appa-

reco hoje com nm cxcellento texto o ar-
tistica confecção.

Traz lnn rime rou "cllch'?" sooie os acci-
teclrrientoa mais Importantes da nossa
capital, publicando as suas costumadas
secções.

0 velho "conto"
No largo do Coração do Jesus, o ope-

rario Antônio Lavander, residente ft rua
Capitão Matarazzo, n. 59, fol ha dias vi-
ctima de dois eméritos expertalhõea, quo
lhe passaram o velho "conto do vigário"
em 35$C00.

Honlein, á tardo, transitando pelo largo
das Congonhas, Lavander surprehendeu
os dois "vigaristas" cn intima eonfabu-
lação com Antônio Stabelli, morador íi
rua Anna Nery, n. 50.

Còmprehendendo que se tratava de um
novo "couto" em perspectiva. Lavander
deu alarma, sendo presos os enpert.i-
lhões.

llm dclles tentou ainda subornar La-
ví.ndcr, *)biulò.?]hè rapidamente uma ce-
dula de 20$000 entre o cóllarlhiio o o pes-
coco.

Conduzídps :'i Policia Central e lnteri'0-
gados pelo sr. dr. Oclavio Ferrei ra Al-
vos. l.o delogado, os passadores do "con-
to «lo vigário" declararam chamar-se Ra-
mon Miranda e Francisco Ciordano.

A aulorldado fel-os recolhei* ao xadrez.

Comecos de incêndio
No deposito de papeis e papelões, da

firma P. Masi e Salgado, fi ladeira dc
Santa Iphigenia, n. 4, manifestou-se co-
nie«;o de incêndio hontem, fts 21 horas
e mela.

Dado alarma, compareceu o material
de bombeiros da secção Central, sendo
as labaredas extinetas em poucos Iristan-
tes.

O fogo teve origem no pavimento su-
perior, num deposito de aparas de pa-
pel.

Foram pequenos os prejuízos.
Esleve nn local, tendo tomado conhe-

cimento do faeto, o sr. dr. Octavio Fer-
reira Alves, primeiro delegado.

Foi aberto inquérito sobro o faeto,
tendo prestado declarações o sócio da
firma, sr. Pedro Masi, residente íi ave-
nida Luiz Antônio, n. 238.

No predio n. 158 da rua Conse-
lheiro Nebias, residência do sr. coro-
nel Cicero Bastos, devido a excesso
de fuligem na chaminé, manifestou-
se hontem, pela manhã, um princi-
pio de incêndio.
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Gabinete de Queixas
e Objeetos Achados

Pela Light foram entregues os seguln-
tes objeetos, achados nos bondes: Um ca-
rlcrno do cartOKraphla, um embrulho co-ji
uma toalha e um livro, um sapato de ca-
uiurça branca para criança, um pacoto
do chfi, um livro de historia sagrada, urtifi
pasta com livros.

— Pelos delegados de policia o pe'a
Guarda Cívica foram entregues: uma cha-
pa. para bleyoleta sob n. 2.92,'. oito co-
nheclmentos da Estrada do Ferro Cen-
ti ai do Brasil, uma argola com onze cha-
ves, uma carteira com papeis em nome
de Glacomo Nuperio, uma caixa de pa-
pelão com uma cartola e varias miúdo-
/as, uma lamparina para automóvel, um
metro, uni sacco com cebolas e carás, um
saquinho com ovos, tres pacotes coro co-
inesllveis, uma chapa sob n. 10.195, uma
caderneta em nome de Adelino José da
Rccha, uma argola com seis chaves, um
chapéo preto môlle, um giiarda-chuvi,
duas vassouras e quatro livrinhos do pas-
ses escolares em nome de A. P.ou.iarmlno,
Anesio L. Campos, Cai-los V. Moraes e
Mnria Bressecht.

O conhecido leiloeiro sr. Tavares Ma-
chado vcndor.i boje, em leilão, ás 12 ho-
ras, á rua dos Andrados, n. 52, todos oa
moveis o utensílios que guarnecem s
confortável residência do sr. Florentino
iPAIo.ssio.

Para o annuncio, que vai publicado em
outro logar desta folha, chamamos a at-
tençfio tina lo.totcfi.

Mulheres agredidas .
Por motivos írlvolos, a syria Salíne

Morto, «le 26 annos de edade, residente A
rua Almirante Barroso, fol aggrcdidu,
hontem de manhã, pelo amante, seu pa-
tricin José Antônio, que lhe produziu uma
contusão no lábio superior.

O aggressor foi preso e mettido no xa-
ilrez, pur ordem do sr. dr. Frinoisco de
Rezende, quinto delegado.

— A lavadelra Cândida de Sousa, por-
tusueza, de 3» annos de odado, residente
á travessa do Espirito Santo, n. 11-A, fol
hontem, fts 12 horas, aggredlda por seu
vizinho, Affonso de, tal, na sua própria re-
sldencla.

Cândida, que apresentava uma contu-
•ifio na coxa esquerda, fol soecorrida polo
;-r. dr. Alfrodo de Caslro, medico da As-
slslcnciíii
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Por decreto d,- hontem, fol declarada.
,,-rfcctlva no respectivo cargo a professo-
ra inspectora das uhimiias da Escola
Normal Primaria, annexa ft Normal da
capital, d. Sarah Ribeiro.

Foi concedida nials a quarta parte
do ordenado ao director da Escola Nor-
mal Primaria do Piracicaba, llonoiato
Faustino de Oliveira, por contar mais Aa
,10 annos do éffoclivo exercido".

Fól dispensada a adjunta do grup >
.•seriar "Dr. José Alves Guimarães Ju-
nior", dc Ribeirão Preto, d. Silvaria
Portugal Fillia, por abandono'do cargo.

- Foi exonerada, a pedido, do cargo
de adjunta d., grupo escolar de S. Joãc
da Bocaina, a professora d. /.elina de Ma-
giilhaes Castro.

--- li*òl concedida a adjunta do grupo
•jsoiilár dc Avaré, A, Mathllde Vieira,
mais a quarta parto do ordenado, por
contar mais de 'iii annos de ufíoctiv»
¦'.'.«¦rcicio no magistério.

Foi nomeada a professora norma-
ilsla primaria, d. A ida Soares Tibau, pa-
ra reger a escola feminina do bairro da
Enseada, em S. Sebastião.

Fol revalidado o deexuto de lí de
Julho ultimo, que removeu, a pedido/d.
Rosa Galhota, da escola do bairro do En-
contro, em Cunha, para a escola «emlnl-
ntt do bairro do Campos Novos, do mes-
mo município.
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Sob os auspícios da. Sociedade Páillls-
ta do Agricultura, roállzar-so-ft hoje, fts
'20 horas, no Universal Cinema, A rua
(Barão de Itapetiningn, 1-, n primeira
lexbiblção do mais completo o Interessan-
Ite film sobre a cultura do enfõ no Bra-
'sll.

Serviço fle águas
; Escrevo-nos a Repartição de Águas o
Exgottos!

\ Accenttnuido-.se as conseqüências da
prolongada estiagem por que estamos
passando, diminuindo consideravelmente
os recursos do abastecimento dágua nor-
mal, a Repartição estft na contingência
do admittir provisoriamente ngna da no-
va captação, que ainda não fazem parte
integrante do serviço ordinário. Por es-
se motivo, a conselho da autoridade sa-
nitarla competente, rèoommcnda n. con-
venlencia da. população sd se utilizar da
agita, depois do fervida.

A Importadora
Sobretudos c costumes dc casimiro

para meninos, pelos menores preços, sú na
A "Importadora".

Rua Direita, 11. 4-A.
<p>. •¦ .*

informações
Avisamos aos nossos (llsllnclos nssl-

gnnntcs, que nos honram com ns suas
prezadas ori.cns, quo lodo c quíilqucr pc*

dido dc iiiliirina.rõcs. compras o elo., que
tenham dc -cr obtlilns roca flo perímetro
central Un ciiliule, DI3VI3 VIU ACOMPA'.
NHADO l)A IMPORTÂNCIA NEOESSA*
RIA PARA O TRANSPORTIü DR HONDI
(IDA E VOI.TA).

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃO

REMETTIDOS PELOS NOSSOS
CONSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE 10c RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NÃO SERÃO

ACCEITOS.

Sr. Antônio P. A. Botelho — Ibi-
tinga — A importância será hoje re-
cebicla. Aguardamos novas ordens.

Sr. J. A. Mello — Rcbouças — Pa*
ra informarmos o que deseja, neces-
sitamos que primeiro diga dc que se
trata, isto c, qual o negocio que o
interessado tem com a repartição re*
ferida.

Sr. assignante 3.839 — Sallcsopo-
lis'— Esta secção, de aceôrdo com o
seu programma, não presta informa-
ções que tenham de ser obtidas fora
desta capital.

Sr. Cicero A. Marques — Bebe-
.. douro — Couro preparado paga a ta-

xa de 1 $293 cada 10 kilos.
Sr. Salvador S. Moraes — Cordei-,

ro — "Arithmetica de F. T. D.", 2$;
" Graimiiatica Portugueza.", por
Eduardo Carlos Pereira, curso supe-
rior, 7$" 

"Cartas selectas", do padre
Vieira, está com a edição exgottada.
Nesses preços não estão incluídos, os
respectivos portes. A importância
pôde ser remcttida á administração
deste jornal.

Sr. O. G. R. — Pindamonhangaba
.— O preço de lata é de 1$ e de du-
;>.ia 10$, fora o frete. O exemplar do
ultimo numero da revista "Chácaras
e Quintaes" custa i§jOo, inclusive o
registo. A redacção é no largo do Pa-
lacio, 11. 5-B (segundo andar).

Sr. A. M. — Mogy-guassu' — Na-
da lográmos saber em relação aosjornaes extraviados.

Sr. Saint-Clair Dantas — Jaguary— Apesar de havermos procurado á
pessoa para liquidar o seu negocio,
não a encontrámos, por estar fora
desta capital.

Sr. Plinio Osório dos Reis — Cas-
cavei — Pelo correio de hontem se-
guiu, registado, o titulo dc nomea-
ção, com o qual mandámos o saldo
em sellos.

Sr. Viriato de Medeiros — Rio —
Foi hontem providenciado. Aguarde
carta registada, que segue hoje.

Sr. Sebastião Cosme Pedroso —
S. Manuel — Aguarde carta, com a
informação que pediu.

Sr. O. F. A. _ S. Sebastião do
Turvo — Os artigos que deseja são
encontrados á venda na Casa Hus-
son, sita á rua de S. Bento, n. 46. Se-
gue carta.

Sra. Dolores Roversi — Jacaré —
Segue carta.

Sr. J. A. Calmon — Roseira —
•f Respondemos sua carta de 22.

Sr. Pedro Pereira — Franca —
Segue carta, em resposta á sua ultl-
ma de 20.

.NOTA IMPORTANTE — Os hrs. nssl-
gnnntcs que desejarem resposta por car*
Ul, deverão enviar o sello pnra o respe*
Ctlvp porte. Tambem deverão rcmcttci
sellos para remessa, pelo correio c rcgls*
tndos, dos títulos de nomoafiio, portnrlai-
d;- licença e outros documentos. Sem esta
I,.: ma lidade nüo nos responsabilizamos
pela uxnctiílão do serviço. Paru as res*
postas, por esta secção, poderão os srs.
nsslffnniite.» designar iiUcines sob ai*
quaes desejem occultnr os seua nomes.

Outrosiiu, liara mate brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão elles
f.er feitos, separadamente c em caria dl*
tijlda á "Secção dc Informações". Os pc-
dlilos que vierem cm cartas, tratando dc
outros assumptos cxtrnniios u esta "Sce*
Cão", forçosamente terão de ser demora-
dos.

III L DE III
Distribuição de autos em 23 de

agosto de igi6
AO CARTÓRIO DO 1.0 OFFICIO

Recurso crime
N. 3548 — Capital — A Justiça e

Leonardo Nardelli e outro. Ao sr.
Pinto de Toledo.

Appellações crimes
N. 7999 — Capital — A Justiça c

Faustinp de Andrade. Ao sr. Ph.
Castro. |

N. 8004 —- Espirito Santo do Pi-
nhal — A Justiça e Antônio Pinhei-
ro. Ao sr. Pinto de Toledo.

N. 7998 — S. Simão — A Justiça
e Luiz Maestri. Ao sr. Almeida e
Silva.

Aggravos
N. S499 — Barretos — Benedicto

José de Deus e outros e Francisco
Joles. Ao sr. Almeida e Silva.

N. 8504 — Capital — Christino
Duvel e Manuel Ferreira Varandas
c outro. Ao sr. .Brito"'gastos.

Áppeliacão civel
N* 8.S33 — Santa Cruz do Rio Par-

do — Carlos Rios c Joaquim Antônio
de Oliveira e outros. Ao sr. Moraes
Mello.

Embargos
N. 8232 — Jahu' — José Antônio

dc Oliveira Caria c sua mulher e dr.
Estanislau do Amaral Campos e sua
mulher. Ao sr. F. Saldanha.
AO CARTÓRIO DO 2.0 OFFICIO

Appellações crimes
N. 8000 — Mogy das Cruzes — A

Justiça e Honorato Francisco dc Mo-
raes. Ao sr. Pinto de Toledo.

N. 8001 — Espirito Santo do Pi-
nhal — A Justiça e Roque Eduardo.
Ao sr. Almeida c Silva.

N. 18005 — Capital — A Justiça c
Joscph Miguel. Ao sr. Almeida c
Silva.

Processo de responsabilidade
N. 86 — Capital — Francisca Fal-

cão e dr. João Baptista Martins dc
Menezes, juiz de direito da segunda
vara civel da capital. »Ao sr. Moretz-
Sohn dc Castro.

Aggravos
N. ,8498 — Jahu' — Lourenço e Ir-

mão e d. Fortunata Moura Rocha.
Ao sr. Pinto de Toledo.

N. S500 — Capital — João Fran-
cisco de Moura e João Lellis c sua
mulher. Ao sr. Brito Bastos.

N. 8502 — Capital — J. Conceição
e Comp. e Manuel Antônio de Oli-
veira e sua mulher. Ao sr. Pinto de
Toledo.

Áppeliacão civel
N. 8532 — S. Manuel — Petrarca

Bacchi e Lindolpho Carneiro. Ao sr.
Vicente de Carvalho.

Embargos
N. 7478 — Campos Novos — Dr.

Jeronymo de Cunto c q^ros c Luiz
Antônio dc Sousa. Ao sr. Rodrigues
Sette.

N. 6420 — Capilal — Ao sr. F.
Whitacker.

N. 7336 — Capital — D. Marieta
de Araújo Cintra e dr. Joaquim Pin-
to da Silveira Cintra. Ao sr. Moretz-
Sohn.

Appellações crimes
N* 7937 — Janu' — Ao sr. Brito

Bastos.
N. 7913 — Campinas —Ao sr. Pin-

to dc Toledo.
AO CARTÓRIO DO 3.0 OFFICIO

Appellações crimes
N. 8002 — Botucatu' — A Justiça

c Januário Pinto da Silva. Ao sr.
Brito Bastos.

N. 8003 — Mocóca — A Justiça e
Honorio Silva. Ao sr. Ph. Castro.

Aggravos
N-; 8501 — Capital — Monarchá c

Pino e outro, fallcncia de Anuindo
Azevedo e Comp. e Manuel Ferreira
das Neves. Ao sr. Ph. Castro.

N. 8503 — Capital — Guilherme
Pulhamam e Ernesto Dornefeldeon-
tro. Ao sr. Almeida c Silva.

Áppeliacão civel
N. 8534 — Bebedouro — José M.a-

nuel de Toledo Sobrinho e Belbina
Rita de Jesus. ."Xo sr. F. Saldanha.

Embargos
N. 8079 — Capital — Manuel Lo-

pes Leal e sua mulher e Câmara Mu-
nicipal dc S. Paulo. Ao sr. Urbano
Marcondes.

T

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA
Requisições de pagamentos da Se-

cretaria da Agricultura :
Aos operários da Escola Agricola"Luiz dc Queiroz", 5925600; a Al*

fredo Paes dc Oliveira, 450$; a Guer-
rino Maestri, 35$; a .Antônio Mor-
tari, 100$; a Arnaldo Castello Bran-
co, 300$; a Tameirão e Cunha
213S200; ao jornal 

"Diário Alie-
mão", 400$; a "La Revista Colônia-
lc", 1:000$; á revista "O Fazendei-
ro", 500$; a Leo d'Affonseca,i 700$;
á Câmara Municipal de Cajuru',
750$; a Domingos Fasano
2:439$3Õ8; a Guilherme Granei*,
I32$ioo; a Antônio Honorato, .. ..
831IJÍ600; a Antônio Ribeiro Colla-
ço, 755$t79; a Almeida Silva e C,
2i$8oo; a Caetano José de Godoy,
n»4$937; ao dr. Augusto Lcfévre,
1 707.-j.123; ao dr. Henrique Bayma,
45$; ao dr. Alfredo Braga, 148$; ao
dr. Oliverio Pilar do Amaral, 158$;
á Anglo-Mcxican Petroleum Produ-
cts C, Ltd., libras 178-1-0; a Roniu-
lo Romagnoli, 145050; ao jornal 

"O
Estado de S. Paulo", 420$; a Gusta-
vo Figncr, 18.$; a Nicolau Sandrici-
ni, 56$; a Prado c Villela, 85$; a An-
tonio Gordinho Filho, 1:000$; a
Francisco San Juan, 2895900; ao nu-
clco colonial "Martinho Prado Ju-
nior", 652$; despesas para as obras
de melhoramentos do rio Tietê,
3:1245298; a Ar.tonio Alonso,
8:000$; a Carlos Duval do Nasci-'
mento Silva, 11$; a Eduardo Kichl,
5585350; a Cândido Antônio Garcia,
425$; a José Dias Aranha, 685362; á
Câmara Municipal dc Guaratingu:-
tá, 3*?3$I94; a Ernesto de Castro e
Comp., iii5; a Isabel Boller Diehl,
5095100; á Companhia Mechanica c
Importadora de S. Paulo, 43$55o; á
empresa editora do "Commercio ' *.
S. Paulo", 40.$; a Antônio Albino Ri-
beiro, 1485.

—- Requisições de pagamentos
da Secretaria da Justiça:

A José Francisco Condeça, 795802;
a Francisco de Almeida, 2285790; ao
commandante geral da Força Publi-
ca, 5725983; ao commandante geral
da Força Publica, 72,$; idem
3:2835340; a Francisco Vozza, .. ..
1:2375400.

 Requisições de pagamentos
da Secretaria do Interior:

A Zelima de Magalhães Castro,
163.5200; ao director do grupo esco-
lar de Iguape, 20$; a Joaquim Luiz
Brito, 4$; a Celisa Feninili, 20.$.

* *
JUSTIÇA E SliGURANÇA PUBLICA

Foram despacliudos us seguintes re<iue-
rlmentos:

Do Jos6 Caldeira, preso recolhido a en-
íermarla da cadeia publica da capital. —
Ao sr. director da cadela da cupltal, parn
providenciar e devolver;

de José Francisco dc Oliveira, desta ca-
pitai. — Selle devidamente a petição, que-
rendo;

de Evarlsto Ferreira de Sousa. — Sim,
Indemnizando os cofres do Estado, da lm-
portancia de 56$397, proveniente de fnr-
damento; ...

de Vicente, Vlsconti. — Prove o alie-
gado;

de Benedlcto Augusto Ribeiro. —
Aguarde opportunidade;

de Antenor Ramos do Moraes. — Ao
sr, commandanto geral;

de Alfredo dos Santos Cordeiro. — Com-
parefia nesta Secretaria pnrn assumpto do
seu Interesse;

do Francisco Mendes de Mendonça. —
Sello o documento que juntou, querendo.

 Foi concedido passaporte a Ama-
dou Gaudló, quo segue para os Estados
Unidos da America do Norte.

SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, foi nomeada
d. Isolina de Moraes Rosa, para sub*
stituir a professora da Escola Mode-
lo de Itapetininga, d. Maria Isabel
de Castro, em goso dc licença.

 Foram nomeados:
Benedicto Corrêa, para substituir

o professor da primeira escola dc
Vilia Americana, em Campinas;

d. Maria Isabel de Carvalho, para
substituir a professora da escola do
bairro do Salto, em Queluz;

d. Genoveva de Castro e Silva, pa-
ra substituir a professora da escola
mista do bairro de Olhos d'Água, em
Itapetininga.

 Foram nomeadas substitutas
effectivas dc grupos escolares:

D. Alice Silveira, para o segundo
do Braz;

d, Maria Augusta Sachero, para o
segundo dc Taubaté;

d. Angia do Amaral Campos, para
o de Piracaia.

 Foi nomeada uma commis*
são medica para inspeccionar, 110 dia
26 do corrente, ás 13 horas, na Dire-
ctoria do Serviço Sanitário, a profes-
sora d. Flòtilcle M. D. Coelho Braga.

Foi nomeada outra para in-
speccionár, na casa de sua residen-
cia, á avenida Angélica, n. 91, em
dia e hora designados pelo director
do Serviço Sanitário, a professora d.
Virgínia Santangelo.

 Licenças concedidas a adjun-
Ias de grupos escolares:

De 3 mezes, a d. Adelina Bastos
do Amaral Rocha, do "Coronel Pau-
lino Carlos", de S. Carlos; d. Anna
Queiroz de Assumpção, do de Itápi-
ra; d. Zulmira de Oliveira, do dc
Itapòranga: d. Joanna dos Santos
Godoy, do de Monte Alto;

de 2 mezes, a d. Renée Guimarães
Malheiros, do segundo da Moóca;

de um mez. a d. Aracy Braga Pe-
reira, do de Caçnpava;

de 15 dias, a d. Noemia Marret, do
dc Itapira.

Secção
Judiciaria

lYiBmiiaE do Sm\f
Presidente, sr. dr. Gastão de Mesqul-

ta; promotor "iul-lioc", sr. dr. Marrey
.Iitnior; escrivão, sr. Siqueira Reis Ju-
nior.

Foram julgados, na sessão de liontem,
quatro r£-OB presos.

Em primeiro logar entrou em julga-
mento Ernesto Augusto do Carvalho, In-
curso 110 artigo 330 paragraplio 4.o do
Código Penal, por haver furtado de d.
lírmelinda Petid tres anéis do brllhan-
te, nvaUados cm 1C0Í, do predio 11. 44 da
rua Consolação, em princípios de abril
do corrente anno. ,

Occupou a tribuna da defesa o sr.
dr. Américo Pinheiro o Prado.

O conselho de sentença estava consti-
tuido dos srs.: Estevam do Sousa Júnior,
Arthur Vautier, dr, Elpidio de Paiva
Azevedo, major Júlio César Alfleri, Ar-
thur dc Goáoy, João Jos6 doa Santos,
Claro Silveira, Paulo Pereira Barreto, dr.
Alfredo Soares da Câmara, Pedro Mu-
thias Schreiber, Adólplio Grazzlani e Ar-
thur H. do Moritmorenoj*.

O jury, por 12 votos, condemnou o r6o
íl pena de C mezes de prisão ccllular'e d
multa de 20 por cento sobre o valor dos
objectos furtados.

Em segundo logar respondeu Oscar
José, incurso no artigo 303 do Código
Penal, por haver ferido levemente a Joa-
'iuim de Oliveira na erystallerla Italia, d
rua Passos, n. 73, no dia 27 de abril des-
te anno.

Defendido pelo sr. dr. Justo Scabra,
foi absolvido, por nove votos, pela justi-
ficativa da legitima defesa.

Em terceiro logar foi Julgado Enoch
de Carvalho, menor, processado por ha-
ver furtado uma mala com varias pecas
dc roupa, pertencente a Júlio Ferraz de
Campos, na noite de 25 para 2G de maio
deste anno, em Santo André, do munici-
pio dn S. Bernardo.

Defendeu-o o sr. dr. Américo A. Pi-
nheiro e Prado.

O jury condemnou-o d pena de 4 me-
zes o meio de prisão cellular o â multa
de 12 por cento sobre o valor dos obje-
ctos furtados.

Em quarto c ultimo logar entrou
em Julgamento Leonardo Pino, proces-
sado por haver ferido gravemente a Hen-
rlquo Gallucei no dia 10 de abril do cor-

Prefeitura

rente anno, |Y rua Monsenhor Andrade.
Fez sua defesa o sr. Januário Puni-

pelll.
O Jury, por 7 votos, o condemnou a

pena de prisão cellular.

Fórum Criminal
Segunda vnni — Juiz, er. dr. Paulo

Passalacqua.
Ootavlo Mondes, Antônio Lourel-

ro, Alfredo Leitão o Gentil Pires
PedroBO, residentes na estação de Barue-
ry, requereram hontem, ao sr. jul* da
2.a vam, uma ordem de "habeas-cor-

pus". ,
Os pacientes allegam aohar-so presos

sem motivo que justifique esse acto da
policia.

Foram requisitadas Informações e o
compareclmcnto dos pacientes para
hoje, ãs 13 lioras. ,

Foi Julgada procedente a queixa
crime movida contra o sr. Josú Tcixcl-
ra do Carvalho, proprietário do Palace-
te Carvalho.

O Juiz o condemnou a cumprir a po-
na de um mez de prisão cellular na Pc*
nltenolarla, grau mínimo do art. 19S do
Código Penal.

No dia 2 de Junho próximo findo, âs
12 horas, o sr. Teixeira de Carvalho pe-
netrou numa sala do predio da rua Dl-
roita. n. 8-A, que estava alugada aos srs.
dr. José Ferraz Motta o solicltador Adal-
berto Lima Vieira, retirando dnlli mo-
veis o objectos.

 Foram condcninados o vadio Do-
mingos Pinto de Assis Mello a dois an-
nos de reclusão na Colônia Correccional
e o desoecupado Juliano Domenico a ser
expulso do território nacional.

Foram impronunciados Alcxan-
dre Vaissie, processado por crime do es-
taliionato e dr. Amador da Cunha Bueno
Junlor, que estava sendo processado por
crime de ferimentos loves.

Qtinrtn vara — Juiz. sr. dr. Matheus
Chaves. — Foi impronunciado Antônio
.lomiuim Itamnlho, que estava sendo pro-
cessado por crime do apropriação inde-
bltíi.

EFomibii (Tivel
Segunda vara. — O sr. dr. Martins de

Menezes, juiz dc direito da 2.a vara civel
e commerclal, proferiu liontem, entro ou-
trás, as seguintes decisões:

Julgando cumprida a concordata pro-
posta pelo fallldo Jusé Manuel Figueiredo
Júnior;

mandando expedir edital para a con-
vocação, dos credores dc Leono e Comp.,
para a Issembléa a realizar-se em 11 de
sj'.cii*,bro, ãs 13 e meia, afim de toma-
rom conhecimento da concordata pro-
pesta pelos fallidos;

recebendo a réplica, a tréplica e a re-
convenção, por parte de Gastão de Arau-
Jo Pereira, na aegão de cobrança que lhe
movem A. Penteado c Comp.;

mandando Intimar Antônio da llocha
Leite, como procurador de d. Catharlna
St; rowick, na acçãu ordinária que move
a Ângelo Curawanti e outros, para apre-
ser.tnr a sua carta de bacharel em Direi-
ti on dc solicltador, conforme a reclama-
çí!.o dos réos;

mandando processar a réhabllltacâo
,!,'S fallidos Aneslo Azambuja e Comp.,
na férmá requerida;

julgando por sentença a desistência do
nggrayo de d. Rosa »\dlaco, da declsãi do
juiá do paz da Bella Vista, na aeçüo exe-

ys que lhe move Francisco Mônaco.
Primeira vara de orpliiuns. — O sr.

dr. Adalberto Garcia da. Luz, juiz de di-
reite da l.a vara de orphams, proferiu
hontem, entre outras, as seguintes deci-
sõce.

Mondando ouvir ou interessados no In-
ventario de Podro Vaz de Almeida, sobre
as ultimas declarações; jmandando ouvir os Interessados sobre
o calculo feito no inventario dos bens dei-
xados pelo finado coronol Manuel Franco
do Amaral;

mandando pagar os impostos, no in-
ventario de Pedro Francisco de Jesus;

mandando proceder ãs avaliações dos
bens deixados pelo3 finados Cândida As-
siimpcito Pedroso e Salvador Romano,

Segunda vnrn dc orphams. — O sr. dr.
Luiz Ayres, Juiz de direito da 2.a vara do
orphams, proferiu hontem, entre outras,
as seguintes decisões:

Recebendo os embargos de terceiro so-
r.ho: o possuidor oppostos d penhora no
executivo cambial em quo contendem Bel-
mlr.i S. Bueno e Fernando Azambuja;

Julgando por sentença a partilha, pro-
cedida em breve auto, uo arroiamento
d.-s bens de Abdo Nicolau;

julgando por sentença a prestação de.
contas apresentada por Octavlo B. de
Moura, como curador da Interdlcta Elisa
V. dc Gões, fixando a quota para a sua
pensão mensal;

jt Igando emancipado por supplemento
de edado o menor Albino Ferreira Ju-
nior;

mandando iniciar o inventario dos bens
deixados pelo finado Vicente Euglia, sen-
do nomeado Inventarlante o seu sobrinho,
dr. Josó 1'uglin; ,

mandando expedir alvará para a von-
da do predio sito á rua do.s Tymbiras, n.
2*:, pertencente ao espolio de d. Caroli-
na Augusta de Azevedo, pela quantia de
27:000$000;

mandando fazer as ultimas declarações
no.*/ inventários de Antônio Mercbtm Ga-
lhíirâo e Joaquim Cardoso de Oliveira.

Aceno de deposito. — Na aeçào que
Emilio Relchert move a Joaquim Anto-
nlo Batalha, o sr. dr. Manuel Polycarpo
de Azevedo, juiz do direito da ,1.a vnrn
ci. cl o commercial, julgou provados os
embargos oppostos o improcedente a
aecão do deposito.

ilOiumci ¦

DIRECTORIA GERAL
Expediente do dia 23 de agosto de 1916

LEI N. 2.00(1, DE 23 DK AGOSTO DE 101(1

Approva o accOrdo celebrado pela
Prefeitura com os proprielnrlos dos pre-
dios ns. 112 c 114 da run S. Jofio, e seus
respectivas terrenos.

Vrashington Luis Pereira de Sousa,
Faço saber quo a Câmara, em sessão

creteu e ou promulgo a seguinte lei;
Art. l.o — Fica approvado o accõrdo

prletarios dos prédios ns. 112 e 114 da
a Crea total do 104m2,78, neoessarios ao
fi razão de 250$000 o metro quadrado.

Art. 2.0 — O pagamento será feito
accOrdo oom a lei n. 1.811, do 12 do se

Art. S.o — Revogara-so as dlspOBlcõ
O Dlroctor Geral da Prefeitura a faça

Prefeitura do Município de 3. Paulo,
de S, Paulo.

Prefeito do Municipio de S. Paulo,
de 12 de agosto do corrente anno, de-

celebrado pela Prefeitura com os pro-
rua de S. João, e respectivos terrenos, com
alargamento desta rua, para adqulrll-os

em letras da Municipalidade, emlttidns dc
tembro do 1914.
es em contrario,
publicar,

23 de agosto dc 1910, 363.0 da fundação

O Prefeito,

Washington Luis P. dc Sonsa.

O Dlrector Gerai,
Arnaldo Cintra.

 Transmittlu-se â Câmara o orca-
mento n. 269, organizado pela Directorla
do Obras b Vlaojlo, para o serviço de repa-
ros e novo plxamento daa ruas do cerni-
terlo da Consolação, na importância de
1S:C00$340.

 Requerimentos despachados:
De João Gomes, R. Ladeira e Comp.,

Luiz Taddeo, pedindo approvação de
planta». — A' Directoria de Obras e Via-
çfio, para os devidos fina; /

da Companhia Telephonioa do Estado
de 8. Paulo, pedindo pagamento. — Nada
ha a deferir, visto não ter sido autorizada
esta despesa pela Prefeitura;

de Francisco Valente, pedindo licença
para construir prédios A rua da Hoóca, a.
196. — Nada ha mais a deferir;

íe Arenuze Latoro, Agostinho Gojnea

I

Corrêa, Antônio Sloboba, pedindo releva-
mento de multa; Donato Gagliano e Fi-
llios, podindo licença para lotreiro lumi-
noso; Leandro Augusto Meirelles, Joüo
Baptlsta Jacome, pedindo férias. — Sim;

de Jo&o Bcrtacchl, pedindo férias; Mar-
tins Marcondes, pedindo licença; Francis-
co Koauta, pedindo licença para letrelro
luminoso; Vlconte Pasehoal, pedindo le-
vantamento da embargo. — Sim, cm ter-
mos;

de Domingos Vernerl, Antônio Cavai-
laro, Anna SUverlo, Felippe Spolletta, pe-
dindo relevamento de multa; Leonel Fra-
gole, pedindo prazo. — Indeferido;

de Jo&o Baptlsta Aranha, pedindo 30
dias de licença. —- Sim.

——- Deve comparecer na Directoria do
Expediente, para esclarecimentos, o sr.
Pedro Costanze,. *

=3K±m.-"....~

 As turmas da Directorla do Obras
o Vlacão para o dia 24 do cotronte mez,
foram nsslm destrlbuldnn:

Turma do calcotelros:
Rua da Mortea, 6 calcetelros, 5 serven-

tos, 1 carroça, reposição do calçnmonto.
Rua Cruz Branca, 5 calcotelros, 5 ser-

vontea, 1 carroça, roposlção de calça-
mento.

Rua das Palmeiras, 6 calcetolros, Ií sor-
vontes, l carroça, reposição do calca-
mento.

Avonlda Tiradentes, 6 calcotelros, 4 sor-
ventes, 1 carroça, reposição de calçamen-
to.

Rua Domingos do Moraes, 6 calcetelros,
4 serventes, 1 carroça, roposlção de cai-
çamento.

Rua da Consolação, B calcotelros, 4 sor-
ventes, 1 oarroçn, reposição de calça-
mento.

Ladeira Santa Iphlgenia, 7 calcetelros, 7
serventes, 2 carroças, reposição de cal-
çamento.

Diversas ruas, 6 calcotelros, 4 serven-
tes, 2 carroças, ligações ão água e gaz.

Porto Canlndé, 2 guardas,
Turma do macadam:
Rua, Àrihanguêrn, 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição de maça-
dam.

Diversas ruas, 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de agita o gaz.

Turma dc trabalhadores:
Almoxarifado, 2 operários, guarda e nr-

rumaqito de materiaes.
Centro da cldado, 7 operários, 2 car-

rocas, reposição do calçamentos espo-
claes.

Rua Homem de Mello, 1 feitor, 9 ope-
rarlos, fi carroças, regularização.

Rua Manuel Nobrega, 1 feitor, 9 opera-
rios, 3 carroças, regularização.

Rua Conimcndatlor Coutinho, 1 feitor11 opernrios, r, carroças, regularização
Rua Dttilio, 1 feitor, 0 operários, 1 car-roca, regularização,

 Inspoctoria Gerai do Fiscalização.
Foram embargadas as seguintes eon-

StrucçOes: fl. rua Brigadeiro Tobias, n. .15,
por infracção do art, 147, do neto S49, ea proprietária lt. it. Sociedade Portugúo-
na de Beneficente multada em 205000, de
accOrdo com o art. 201, do referido acto
pelo fiscal Leandro Mclrelles; a traves-
Ba do Sumidouro, s|n„ por Infracção do
nrt. 147, do neto 849, o o proprietário Pc-
(i o Jacyntho multado em 30$000, de ac-'çOrdO com o art. 200, do referido acto, pelofiscal Antônio Maugorl.

Foram multados: pelo fiscal Juilüo de
Sousa, cm 80$000, do accOrdo com o nrt.
200, do acto S4fl, fi alameda do Plraeica-
ba, n. 1153, dr. Dario Ribeiro; pelo fiscal
João Salorno, em 20?000, de accOrdo com
o art. 18, paragrapho unlco do neto 849,
a rua Carneiro Leão, ns. 57 o 59, Vicente
Russo; pelo fiscal Virgílio Boonérges, em
30$000, do aceôrdo com o art. 300, do Co-
digo do Posturas, d rua Clemente Alvares,
n. 3-A, Paulo Ponseche; pelo fiscal Eurlco
Thompson, em õfooo cada um, de aceôr-
do com o art. 22, paragrapho 4.o, da íoi
790, d rna da Liberdade, ií. 144, F. Autuo-
ri o Comp., â avenida Brigadeiro Luiz
Antônio, n, 34, N. Spllotro; polo fiscal
Annibal Topi, cm 20$000 cada um, do
aceôrdo com o art. 13, paragraplio único
do acto 849, d rua Muller, n. 137, Sousa
Noschcsl o Comp., á mesma rua, n. 194,
Sebastião Rabello; pelo fiscal Gastão Sll-
va, em 20$000, dn aceôrdo com o art. IS,
paragrapho único do acto 849, ti rua MI-
nas Geraes, n. ã,' Salerno Frederico.

—-— Foram approvados 10 eocheirns.
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Industria mmercii
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Café
JUNDIAHY, 23.
Duranto o dia. de hoje foram recebidas

38.010 saccas dc café, sendo com destl-
no a S. Paulo 2.850 o 36.100 para Santos.

pa ra
S. PAULO, 23.
Café baldeado hojo até meio dia,

Santos, 31.997 saccas, sendo:
Saccas

Recebidas do Jundiahy (Pau-
lista) 19,414

Recebidas da Bragantlna . 1.428
Recebidas da Sorocabana . 6.708
Recebidas do Pary 4.770
Recebidas do Braz 071
Recebidas da Barra Funda —

SANTOS, 2.'!.
As vònds dc hoje fornm regula res.
Merendo estável.
Nns vendas renli/.ndns regulou o prego

dc (l$"00 pnra o typo 4.
SANTOS, 23.

Sacca
44.953

979.037
226.851

Entradas . .. .- *.* t •
Desdo l.o do mez *,*
Idem, desdo 1.0 de julho
Existência hojo cm primeira

e segunda mãos . . . 1.713.039
Média . . . . *.* -. .
Despachadas . . . -.* ,
Idem, desde l.o do mez .
Idcm, desde l.o de julho -,
Embarcadas , , , , .
Idem, desde l.o do mez . ,
Idem, desdo l.o de julho
Passagens
Idcm, desdo l.o do mez . ,
Idom, desdo l.o do Julho

Sahidas:
Pnra a Europa , , ,* t
Argentina j.
.Estados Unidos ..: :.. *.* *,*
Por cabotagem ... , -,* :•¦
Para o Chile . . *,* ,* •,
Para o Uruguay ....
Em egual data do anno pas-

sado:
Entradas . ... v *.
Desdo 1.o do mez , .* . ¦
Desde l.o de Julho
Existência em primeira e

segunda mãos .... 1.083.023
Média . ....... 55.9333
Vendas 25.090
Base 4$100
Despachadas .. .. 57.203
Embarcadas ..... 44.082

SANTOS, 23.
Movimento de café na. Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes, om 23:
Existência no dia 22 . . . 141.084
Entradas hoje .... 7.024

42.500
24.737

592.348
318.227

7.790
500.544
241.231

31.997
970.120
230.534

259.12D
11.512

281.959
2.506

703

54.143
280.459
604.526

LONDRES, 23.
liontem fechou esto mercado accessl-

vel, com baixa de 3 a 6 ds. do fecha-
monto anterior.

Cotações:
Setembro 40',0
Anterior -.- 47 j
Marco  -19IG
Anterior D0|

HAVRE, 23.
Hontem fechou este mercado estável,

com bnlxn de 1|2 o alta do 1|4 fr., do fe-
chamento anterior.

PEREIRA &
n;

Cafés baixos, cereaon o outros gêneros
do paiz, por conta própria,

em consignação o %
commissão

81 81

Total
Sahidas hoje

Stock, hoje

148.108
530

147.572

CAIXA DE IjIQDIDAÇAO
SANTOS,
Cotações

Liquidação,

Agosto . .
Setembro .
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro .

SANTOS, 23.

23.
dn fechamento
fornecidas ãs 1

da Caixa
i horas:

de

Comp.
C$700
C$576
C$500
C$450
C$000
C$000

Vendi
C$325
Gtjüoa
6Í-S2R
C$476
C$00H
C$000

As cotações do fechamento da Com-
panhia Registàdora o Caixa de Lioul-
ilação do Santos, na base do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto . .
Setembro .
Outubro .
Novembro
Dezembro

Comp.
C$725
C$575
C$500
C$400
C$400

S. PAULO, 23.

IlOJe V: ,'v .
Anterior
No mesmo periodo do anno

passado 
Entradas pela Estrada Soro-
uabana

Anterior
No mesmo periodo do anno

passado 

Vend.
8*»750
(',$000
li$57r»
(¦,$425
0$42-j

Saccas
19.414
44.000

37.010

12.583
14.007

11.501

Total, hoje
Antorior .
No mesmo

passado .
periodo do anuo

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação do
Jundiahy:

Com destino a S. Paulo. . ,
Anterior
No mesmo período do anno

passado 
Ci m destino n Santos . . »j
Anterior •.
No mesmo periodo do anno

passado * . . .

Total, hoje . , . *,* . .
Anterior ..... . *. .
No mesmo período do anno
passado

31.997
58.007

43.517

Saccas
2.851*.
2.731

237
35.150
44.000

42.411

38.010
4C.731

42.048

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 23.
Hontem fechou este mercado estável,

com alta parcial de 2 pontos do fecha-
mento anterior.

Cotações:
Setembro ± , t > 8,66
Anterior .... , , . > 8,68
Dezembro . .. . ..- ,,* >: *.. 8,04
Anterior ...... *.- •.* 8,03

NOVA YORK, It.
Hoje abriu este mercado estável, com

alt» de 1 a 2 e baixa de 1 ponto».
Cotações:

Setembro . . , , ., , . *. I,5S
Dezembro ...,,*.., 8,$5

NOVA YORK, 28.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se firme, oom alta de
12 a 15 pontos. .- .

CotagOes: sc-'--v .
Setembro ..* -. ,; ,. a v. :t :,: 8,71
Dezembro i:-x x'x a i'i ut .8,78

Rua da Conceição
8. PAÜL0

Cambio
Hontom, este mercado abriu calmo,

com os estabelecimentos bacarios, nego-
ciando os seus saques, na base de 12
7110 d., c comprando a 12 9|1G d.

I s tarde o mercado se apresentou
ma.; animado, passando a ser feito o
ftmccionamenlo do combines, entre 12
7|1C d. o 12 15|32 d.

Pelas 14 horas, o mercado enfraqueceu,
generalizàndò-so nos bancos, para os sa-
ques, a taxa de 12 3jS d.

O mercado fechou estável, com os ban-
cos, sacando entre 12 3|8 d. o 12 13|32 d.

O movimento do dia foi pequeno.

A' taxa de 12 13|32 d. a 90 dias de vis-
ta, sobre Londres, que foi a official de
hontem, a libra esterlina vale 19$345, o
tranco $080 n o marco $732.

A' vista, 12 9|32, a libra esterlina vale
19$Õ42, o franco $694, o marco $742, a li-
ra $033, cem r(Ms fortes $289 o o dollar
4S107.

CÂMARA SYNIIICAL
A Câmara Syndlcal dos Corretores atfi-

vou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v. A' vista

Londres 12 13|32 12 9|32
Raris  G8C 094
Hamburgo  732 742
ltalla  033
Portugal • 289
Nova York  4$ 107

Extremos:
Contra banqueiros . 12 7|1C 12 3|8
Contra caixa matriz . 12 7|1C 12 3|8

Em egual data do
ar.no passado:

Extremos:
Contra banqueiros . 12 1|8 12 3|10
Contra caixa matriz . 12 1|8 12 3|10

SANTOS
CÂMARA SYNDIOAD

Curso ofticlal de cambio o moeda me-
inlüca. affixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretores:

00
Londres 12
Paris
Humiiurgo ....
Itnlil 
Portugal ....
Hespanha ....
Nova York ....
Argentina ....
Soberanos ....

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamonto de direi*
tos cm ouro, na Alfândega, 12 33101.

Agioi 2$157 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
o mcicailo de

Hontom

d-v. A' vista
7|16 12 5|10
G88 098
730 740
•— 038
292
840
4$150
1$790
19$500

IVueilS do desconto dn nbortiuii
l.otulros

Jllla lie desconto ,1o Hnn*
co da Inslnloirn. . .

I'nift dn desconto do Hnn.
co da Knmçn. . • •

1'n-sii do ilcscoiiln ilo Hnn.
co da Allcinnnlin . ,'Jam ilo desconto no mor-
«ido do I.niKiioM .1 mo.
zos ...... .

CAM MOv.
Nov.t-Yorlt flo!iro Londres,

il vlsln, pnr Ml. , .
Novn-Vork soliro Londres,

a liO »l|v gior l.b. . .
Llslion soliro Londres A vis-

tn, por mil róis . . .
Parla sohro Londres il vis-

In, por LI)
llcnovn soliro Londres,.4 vis-

tn, por Lll
•Inilrld soliro Londron A

vlsln, por Lb. . . .
1'urls sobro Itnlin, á vista,

por 100 liras ....
Hnria sobro llespnnhn, á

vlsln, por !>0ü posotas ,
.Novn.York sobro llerllm, A

vistn, por i marcos. .

0 0|0

6 0i0

6 0|0

Antorioi

6 0|'l

6 0]0

6 0|)

6 5|8 O[0 6 í|8 0| I

4.15.76 -t.T5.7J

4.72.00 4.72,00

28.12 28.12

80.87 80.87

23.60 Í8.CJ

01.00 01 10

598.00 590 li

72.25 72.25

CD 50
70 70
91 01
81 81 lft
88 80
50 50
71 71
89 t|4 89 8|4

M 1,4

Títulos Brasileiros em Londres
Hontom

Apoliocs I'ciemos, 1889
4 I |()Fedemos 1895, a 0)0 . . .Pniiillng, .'» 0|U

l''llllillllK, ítui .....
Kumllug, 1003, 5 OiO . ..
4 OiO Conversão, 1910 a •

OA 1908
«do Paulo, 1888 . ...
SSo Paul», 1899 . ...
Sio Panlo, 1804 ... .
Sâo Paulo, 1913, í, 0|0 . .
Uio de Janeiro MnnlolpaU.

dade&OiU
Hoilo Horiionto, 1903, 0 0*0
Leouoldlna liallirar Co.

Ltd. Stoelt ....
tlrnilllan Traotion L. * P.

Ltd. Stook Ord. . .*>. Panlo ltallrf ay Uo. Ltd
Urd « -a t * ¦ • •

Brasil Uallr-a; (Jo., Lltd.
Orf. ......

Uiunond Uoffeo Va. tM.
¦ —1(8 0*0 Unm. Pief. .

Consolidados inglese» S lr.1
Oil), ox-JuroB ....

Moxico HoiUi Weitomll-Ul.
irar t'o., Ltd. Urd . .

Anterior

09 114

s,
-w*:*.-'..._.„ —*m-,..m.-. ...*¦»...¦ :...f *lfitL

86 88

88 1(2 89

62 82

103 !|1 198 1|2

i lia 71|2

9 1|1 » 1|4

n líi <•*-*> i|8

4

¦*- -.«¦i»Mit-ii i i*! liMÉi „ fo ifc.y .^aatm,

Bolsa d© S. Paulo
lIl-TKItlAH ISH 23 DK

IiiimI-dh jiailillcnmtApólices ilo Ksfndo,,l.n il o.n sírios,
cx-Jnros

ldom dn n.ns írle, ilo 500! . .Iilem, 7.n A O.n sírios . . ,Idcm, lO.n sírio ....dem, Auxilio Agrionln, .« 0|o .ldom, dn Unltto, 6 0|0, ci-Juros.
I.clrns

¦Jnmarn ilo S. Paulo, 6,0 (Vinda-cto) . ,ldom, l.n crnlssKo! , !dom,, 2.ncrnlss.1o. . ,1 om ompresllmo rio 1013 .¦ om, n no dlns . . ,'tom, empréstimo do 1014 .
?°n-, n oo di», ....¦-amnrn ilo Amparo . .

» r Arnrnriiiarn .
n h Atilinla . ,
» *. Annnpolla ,
w ii Araras • «
>i it Ararò • •
i» v l-ariy , *
» ii Itaiirú . „
» ii tintura tu • •
n , narre tos • •
i « Cftmptnofl. •
i» ii í!rti7.f-lro i •
ii ii Cjijurú . .•> » CaplvnTy. ¦
»> i. ümvtnhos •
ii .. Orlniulin • •
»» .. CnçauhvA* •
„ -.* Horra Noíçm •
„ ,. S« líonuo * »
„ ,, Doscatvadn •
„ . tf. '-- ,1o 1'inlml .

., l'-'xínn
„ Itlholrflfl Troto, ex-j.
. S..l»i5o (lii llon Vista

m „ K.alo.q-. dn Itio Pardo
„ .lacftrohy • •

S. Slmfto .Pirarlnabn. •
Podrclm .

M 1'ÍrriPsunttnRa . ,
.. *-*-. .loftrt dns t-iimpos
., Porlo !*'olt'/ •
*. tlheríitm . , ,
.. Sl.-i. Rita do IMínatTO

Rlhrílrno Bonito" ., .fíilntirahal, • •" 
•lardlhopolin » ¦** ., Itnpntonlnga • •* Itfintra i • *

., iMtltmn
,. 110 ....
., itntiiigii ,*' •*> Ifnvcriivn -,

'• ., (iiinmtlngitclilgOX-J, ,
., Mniry-rntrim . ,'' .i f.ítnolrn , a
.. (.nrrrui . . •
.. ItnrnrÃ ¦ , .
.. Ilnnolls .

it lan rapava. , ,
.. «.'iltn dn lt,'' .
„ Ilin Preto ," .i TftnuarfltlDRn . ,
„ 'lielé

;* ,. 'Illtllliv
., Pifrtamnnhnnrraba ,- ,. ScrPInüInllil** .. »'*¦. Carlos .
i, .y. ('ruz dn lllo Pardo
,. H. \tnnnol . ,

MnlUIn
., Moc^cfl . . ,
•t •**¦, .loilo da Rocalaa

.Iftltrt 4- •
.. s'* Pedro . • ,

Cfn-.-, <¦-;•>.
"nmmrrci^ 0 Industria. •
llni.-ín dn <- Panlo . •*¦ Pnnlo, ox-div. . ¦ «
Idem, .1 30 illns ....
* nturnrr-fiat i'o Kstadn -'n 8.

Paulo, f-nm PH njo, cx-dlv. •
Idcm, a ,Tt? dlíio . i

< '«nt-ií.¦*.:•¦ 
lil«m

''nntistn, px-dlvldcndo # •
'dom n "0 -Uno . t !
Uncrvíin.t. í-*t-'livlileud.> . ,
¦dom, ü nf) itin'* . .
'nííitndnrn Predial . .
^nlliornmonlo*' do S. Pnnlo •
'dem, n ao din« . * .
Wfiltnftn do Perro Pnn.-*-lMnipora
ToloplinntM Ura Cantina • .
\ntfirotloii .....
tVJr*nltnnf(*ti dii s. 'Paulo .
r>.'in'i*3)n itp ^PiiiTOfl. ema PO OjO.
'íoríil dó Aiitnmnvoi*- . . •
nitemiloüsnplilna Rrasllctra. ,"rfisPrii-i do MctniliiTRin . •
•".•iinntnotft Atuh o RriçottOS ¦
l'rnnniillll,|..,'t,' . ,' . .
"nWn Mulln . . .
H; Pnn'o Alnargatas . . «"ovst Iticntio ....
'¦nifn «Ino "oflnadorOB. . ,
Sorrinchin "r-oppn'' , ,"'orça c l.iir Norte do S. Pnnlo ,
•Vlft. -tliintrinaTit •
IVeidn*» l.fltior • •
R. a Tcnidns — (leorpida , 4
"nc. Hnrilv ....."otnl.ii -^n-nllnln •
Mnevnna do Tecidos ¦ •
''olonlficio Rodolnho Crespl
Urn.ilelra »le Mcünros, eom 40 0[0
Uflfnn R.itlior «
1'lnntti l-.nmlii'ortumpi Olok . . «
Pftbrfnnrinrn ,-*'1 Pnpol . •
lllnemnloirrnplileji Brasileira .
\r Llnnl-ln
Rrle-nrifio:» Pa*tnril . •
Pnnllsln dó llrne-ns (inU ,
A"rioni;( PnitIMft. . ¦
^'o-** \nonv f'i*»a Vnnonlen »
Territorial i'nulist.'i . .
\rmnzeno íieraes de S. Panlo ,

1.117. e Fnreii »le .Inltii .
Í-Jãlcado Raelui .
"eilinrnnien. de Poços,lcC'aldas
l.llner.in*"'! Unrlmann. .
'•*'. Pnulft-.fi a va/. . • •
'¦'ahril Paulistana. »
1'entmt de Armnie.n" (lemes .
Vldrnrin Knnln MaTÍna ;
\rr\in f. |,n; i\(\ \fo*jy-mtrÍm •
^nbnrbnna Pnhllsta *
'ndnstrlíi*-** Tettis •
lilth. Rartltmnnn .
Rmnresn Ilyilro-Rlcctrica Serra

da pft**atn'i . •

¦rrliciitiii-CN
\ntnrcflen Pnnllstn » • t
Arnrnnunrí». 10 0Í1 • * •
Arnrnrinnr-i S rti . . • . »
A (run o Kxir. MnffV dns Crnies.
••min e Fxtr. Rnlto de Itu .
••min o ].m ite Moarv-mliim •

A rua i" PV. dt) Riheiríín Preto •
Ap-nn o )\-rnftn,*i do Hann-i •
Poeetneem rio «odn # •
"nnoft TinlíTn
¦^titmion industrial . • •
Oftr-hime Aítuji ftranca . .
•famnlnetr.i de XmÍM o Rxirottns
"nmntnotrn Tracóílo, T*uí s Porca
l'"mi,re.n Hvilrn Rliiotrltw Rerrn

dn rtoenlnn ... •
Rloetrie.-*! Rin íllnro ,
Ln7. e Forca do lliirntlncue.l-t ,
Forço e i.nr s; Valcntlm . ,

nn. 11'ir.lv. ...
l.ime Pãreá de Jabotlcabal ¦
I.U7, o l-'nro:i do Tlntó . • •
1,117 e Poren do Pnnffi •'rn7. ,
ljerl,llnn„l Pnnli.tn . a
'¦'lootrioidftde do *f*ommha'» •
'•'rnnonm <io Rteotrlotdndo ,
l''nl,ril Pinillalnnn. •
l'roiluotn« Clilmien*» I». Olielros,
¦nd. o fnrnmorein Tnsn Tollo «
Pnrea n Lti7 de Riholrílfl Proto «
tMdrnrln «nntn Marina • •
l-'erro K.mnllnilo Milnn . .
I<ll2 e Fnre:i r'o .ínndinhv . .
I.nnlfíeln Kownrirlí . • •
Rftiíniln de 1'errn S. P.iulo-doyn»
^noiodnde Annnrrna uO Matado

de S. 1*1111 n,*.'. . • ¦
Idcm .s Kl 41— ....'••Içnirton \\q 1'obodoufo «
l''orcn n ,.'7. ,le IlbornMnha ¦
Kleetric' •-. 'Pnnlo o Rio . ."*onrf i» Allrnccitcs ¦ •
Pnhr' '."dom de PnTntitsos , •
^i Kfnrtlnho ...»
IVIrnhonlc.i ,1o S, Pnnlo . .
Pastoril de Aterrndlnlio . .
füncninlnumiiliica Urnsllclrn
Forca e Lm Norte ile «. Pnnlo
^nnfnRo.alin
rrncçlto, l.uz n forçn Mclliora-

montos do Pnrnnnpaneinn .
Vlnçltn S. Pntilo-Matto Orosso .
PnTnlivhíi An NTorte¦fotl.orntnentos Poços de Cnldas .
Mnlhorainontos do S. Paulo
•lollioramcnlos do Pnrainiguit .
Molbnramcntos do ParcnA* •
Molliornmenlos ilo H. .lolto» a
Knclonnl do Rstamparln . •
Forca e Lira do Arairuarjf . •coe. Casa Vanorden . » •
S. Rernnrrlo Fnhrll . . .*»altn Fabril ...
Onlçnilo Itoolm ....
hnoltl (iiimbn
lnduslri.il dn Giiarullios . •
Agrícola Santa Barbara . .
Kloclrleldado do llnnni . .
Pinhal Fabril ....
\a\y, e Forca de Jabt'1 *>
Industrial Mogyana do Tecidos.
Tecido. S. .InJIn
T. e íui de latuhy . . .

AGOSTO
Vende- Compra».
doros ilorou

95!)tn00

0S0IOOO 0C5I00O
nsjíooc oiimooo

1:0051
803-WOO 12-UOOO

79JO0O CóWOO
fto»nod
8IV100O

78(600 781000

009)00 R9I0OO

M-KWO
' 708003•-¦ 90ÍOOO

sotooo
•IiVIOOO

OfltflOO
oí'ooo
.«'OOO
votooo
.¦",0*000

ootooo
fOfOOO
ootooo

901000 801000

oo»coo
001000

. WPO0O
70-tOOO
V»*>flOOo-:>ooo
twnoo
ir,'ooo

mimo
70Í0OO
8.V0C0wooo
70-fCOO

r,0»000
60;oi» '211000

:KWíOO
7OI000

70I00U Z

rrjíooo
-- tupooo

"IJOOO

70ÍC0Ü n.5f00O

7.*)-*000
foioo.) .veooo
80 W) 001000

wooo
8.'» 00)

8tl'0OO

78*1003

20ÍO0O
70'000
no»ooo
7I|í'XQ
"l|>0OQ
7r»rooo

««¦"OCO ¦HSCíOOO
80',!00 58'MO
7.1 Í00) 71ÍÍ0O

141'003 1T.7I000

.150'000

2*4*2 *0C0

oo-ooo

220(00,')

't*l>000

'•1V000

! ^."i »(100
¦•-itaflOO

B 'i 00-.'¦•oíocfl

lOHOOD

'(."HoOO

Mmoo Z

S30,jõiX) —

SVMflOO

2.*i0'0OO

?n$noo
-*-*¦•• n*io^oí>Q

80íÓ00 —

noo'iy>) sswti
¦15(000

2Co?i.(X) trio»()00

-lOíúOO

ÍO.fÕOO —

00,'oOQ

- sofooo

2S0!»1 lOStÕOO

Transaccões realizadas hontem
oílleial da Bolsa:

FUNDOS PÚBLICOS
letras da Câmara de Silo
Paulo, empréstimo de
1918, a 
letras da Câmara do Sâo
Paulo, empréstimo de
1913, 
letras da Câmara d» Ja-
hu', 
letras da Câmara do Pi-
rassununga, 

COMPANHIAS
aceões da Companhia Mo-
gyana de Estrada de Fer-
ro,  . ,

DEBENTURES
debentures da Campineira
T. Lu**-f**j3 Força, a-',;»¦•» ¦*.

_ iiowiou
7OÍ0OO WOOO

Z 151000

«o*coa

88'001 M100O

2001000 I08Í999
851000

nvnnx —
95»tyi() 87Í0OO
801C00 —

OOiílOO MfoOO

SUÍflCO 85(000

¦WOOO
fO'000

801000 70 '000

— mim

77Í000 75(000

90>0O0
60»O0fl

HC-1000 120(000

itóiõba
ssiooo e-íõoo

851000
R5Í00O

751000 401000

, 72W00

1101000
801000 00'000

501000
90.1000 75Í00O

C010OO

801000 001000
75'ong
OOiOM

91)1000

Bolsa
tem na liora

200

50

100

42

21

96

7H$000I-i
79»009

76Í000

8-iíooa

239»00O.

B.IS.O.ftá,
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OFPKUTAS
Vonil. l;omp.

12 V|lí 12 ll"
12 tnifta 12 i7|D'
12 7|i* ta 1)2
12 7|W 12 1|2

975*000 (1(10*000
DTfi.o: >o nooínoei
U7.1100.1 nooíoto
.T.-ilOOO 1150(000'

001000 - -

H0.00O 83Í0OO

801000 781000

85*000 R'1-fOOO
80IO0J S0I000

2161001 tflí.000

2i000.[O00 ustioico.-

Üftn.htn

tolras 

iiiiiliiMilniM, a 5 dias .
olras nnrllciiliito-, a 00 dias .
etnia ímriofuiaa a B d Ias •

Lolrns banònrlns a SO dias .' Franco ouro : IIM.
Apólice :

Empi .sllnu» nxlorno ilo IS". ,_
115.000.000-0-0

Balado ilo H. Pnulo, 0,n sdilo
Bstwln iln s. Pnnlo, l.n sério
Bolado ilo 8. 1'nulo, s.a síírlo
Estado ilo N, Pnulo, O.a norto
Estado ilo S. Pnulo, 1.0a sórlo
1 Morra» :
Cnmnrn .Muiilnlp.nl rto S. Vicento
Unninrn do S. 1'nulo, ompros-

limo ilo 1011
Cnmnrn ilo H. 1'nulo, ompros-

limnilo mm .¦¦•'.-'• Dolicnhiros
ÍTeòoingom do Seda Italo-lirasl-

lolrn. . . " . . >
Contrai Armnions Cornos. .
finnllsln db Hnliltaçtfos Koono-

mlons
i AoçOos

Comp. Snntlslii do 'loooliigom
Comp. Jloglstndorn do Santos
Moinho Suntlstn. ¦ . . >
Pastoril dn Klliolrüo 1'lro.i - .
l**Dmpnnliin 1'nullsla do Anno-

zona Gomo»
Companlila Central do Arma-

tons Cornos •
Companhia ilo 1'osoa Santos .
Compnnhla Pnnllsln do Vias
v"**òrrons o Kliivlnce. ¦ •
Compnnhln Mogyana üo Hstra-

das ilo I''orro o Navegação ox-
.dlvldcedo

Compnnhla 1'uglisl . . .
Companhia Paulista do Torras' o Colonlzaçílo. . ¦ .
Compnnhln Clilmlon o Agrloola
Snnllsln

Companlila tjaiilislu do Horda-
dos

Compnnhla MiisHCOiidora o Ho
noflcladorn do Café, 80 ojo ,

Companhia Snnllsln do Droga»
Companhia Uni ilo do Transpor.
tos

Comp. Coustnictora do Santos
Foi rogislada a */ouda, no dia JU do corrente, Uo.

Libras. . . . . 48.6110-0-0
Francos WiiO.000
Marcos .'•••'•••• — •*"
Esoiidos — -
Posotas -"•"-
Liras '00.000
Dollars «1.0-0

SOO.030
175T001

üiriiooo au oo.i

2831030 2::«:ooo

00*000 -

1001000

120(00J 80*000

90.000

l.ciidiiiieiitos fiscaes
SANTOS, 23.

feaMema
ruNOAD»» {(fjmfbi 

"**'* '***. ' '

Exposição de um
Enxoval para Noiva
Executado sob medida em nossas officinas

UiiKiier, Sch&dlii-li * Oo.

&dx_oI

"PRAÇA

Profoltur» Munloiiml
Faoo publico quo o guardn-flscal do

dlstrlcto mandou recolher ao Deposito
Municipal, Blto á rua do Gazomotro, por
Infracçito do art. 15 da lol 1882, duas vac-
cns, sendo uma de couro proto e outra
pintada, e uma bêBta flo pelo côr de oas-
tnnha, quo aertto lovadas ft praça no dia
28 do oorrente, An 1 1|2 horas, próximo ft
nerta do Almoxarlfado Municipal, ft rua
21» de Marco, sl nfio forem retiradas pe-loa lospootlvoa proprietários, pagas aa
Importâncias das multas e das deflpesas
do Deposito.

Dlroctorla do Policia o. Hyglene, 22 de
agosto de 1916,

-,._ O dlrector,
A. Costa.

De

S. P.
XTA-FE.IRA, 25

For 3$600

Aos corações caridosas
Uma senhora, fle edade avançada,

com tres filhos impossibilitados de
trabalhar, achando-se na extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer esportula
pôde ser entregue neste jornal ou á
rua Albuquerque Lins, u. 107.

'I Alfândega:
papel : ...
Ouro
Consumo ...» •':';'."Estampilhas , . . . •:
Verba ......:.••
JTelographo . .- y, .; an
Bulas .....:. ••
(licenças . ¦ • >i •: ti*-.

Total ;,; -i; ,

[Renda desde primeiro do
\-. mez : «: :>

V Recebedoria:
(Exportação Paulista ,- -."BxportuQão Mineira. _j
jRxpedlente . , -. >j
Impostos . , r
SKstoiriplllias . . .- ..] r

Total . .- t

Café despachado:
Paulista ..... -.i
Mineiro . . •¦ .- -.- >>
\

Total . . y

88:171.77-!
57:015.317
7:698.340

114.801)
UOS.3G0

S0?000

153:.8S$5S.

3.ooi:::-i:i$ooi

87:349.880
18:394.935

1061500
329.303

2G$730

80:207.378

19.188
5.549

24.737

Tapei
puro

Renda om trancos:
95.940
18.047

Total 112.587

Secção livre
DR. dOSE" PIEDADE

ADVOGADO
JQscriptorlo, rua Libero Badarô, 119.
Caixa postal, 005 — Telephone, 1981,

8. Paulo
 _i»  ¦

1 DU. MET.OHIADI.S JUNQUEIRA
Medico

_ Consultório, R. Libero Badarô, 52, das
jS lis 4 horas da tarde. — Res., rua Ma-
ijor Diogo, 8. ToL, 4.146.

Progresso retrogado
Com o titulo acima deparei com um

artigo publicado no ultimo numero do or-
gani da "União Pharmaceutlca de S. Pau-
lo", um uue o articulista procurou amos-
quinhar-me, apesar de faltar em parto
•com a verdade, pondo tambem em scena

nome do illustre dr. secretario do "n-
torior.

Diz ellc que a minha casa lol manda-
da fechar pela Secretaria da Justiça, a
pedido da Directoria do Serviço Sanlta-
rio, e que o dr, secretario do Interior
mandou reabril-a.

Tenho a responder-lhe que Isso nüo fi
.verdadeiro. Do facto, houve esse acto da
Directoria Sanitária, porfim ella mesmo
mandou contra-ordem, como poderft. pro-
jVar o telegramma archlvado na subdole-
gacia de policia desta villa. E por que
totindou a Directoria aquella contra-or-
jdem? Porque a Directoria Sanitária agiu-
["precipitadamente, attendondo slmplesmen-
.te a denuncia de uni collega quo para aqui
jlyansfórlu suu residência, o qual teve a
«ua pharmaola legalizada apenas por pou-'pos dias,

í Quanto ao diploma que possuo, forno-
jeido por uma das faculdades creadas
Ipela "Lei Itlvadavla", em nada me des-"abona 

elle, pois que, como eu, foram
.EiultlHSliiiu.s os diplomados, chegando a
;_el-o atfi um pharmaceutico diplomado
toor uma das antigas escolas officiaes da
HJnlão. Portanto, o grypho estft mal em-
fprogado,
1! Alfim disso, o articulista sabe que nilo'^tenlio consultório medico, tanto que, no
«esmo artigo, diz que sou estabelecido
jjoom drogaria; portanto, oomo é que vem
çom tflo grande absurdo? Talvez outra
*essoa que nao conhecesso o sr. Tor-"res, poderia nao lho responder aos arti-
gos, porfim eu não; chego mesmo a per-
gunlur-lhe si jft se esqueceu da vendlnha
de bananas...

i 13' necessário que o illustre dr. secre-"tario do Interior mande inspocoionar a
pliannacia de Torres o Filho, em Porto
E*eliz, para se certificar que um dos so-
jOlos oeoupa cargo publico estadual, em
desacírürdii com ns leis vigentes, ostan-
do, portanto 11 pharmá.lá funeoíonando
.lllegulmentc, Só assim, o sr. Torres com-
priliendci:' que quom tem rnbo do nnllia
tutu cliegii jiprtó do f»»go.
\ lioituva, 20 de agosto de 1916.

Djiilinii Hònoráto do Arruda.

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

Rosidone.in: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio.13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

60mE5 D05 SfinTOS

Jardim de Académus
A' venda em iodas as livrarias e na ad

ministr.-iç.ío do "Correio Paulistano**. -
['teço. -""ooo reis; prlo Correio. 3"_oa

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dp. PAUL» PE3__SC..E

(KHI*l'.«:i AMNT*|
Com iimllon iln ollnlcn ilo iirol. Iliillnel,ilo Parla
C.ONS-JI.rORIOi llnn Diroitn ll, I", dai g k-'. — 'IVIc|ihonn n. .'..022.
ItKSIUKNUIA: Avenliln Piiiiünta n. 144,-Te.

lopliono u. .1.841.

ii nuiur
AVISO

As contas de publicações ilo
jornal tCorreio Paulistano» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. Jof-ó China,
único autorizado para isso.

??..??•.???.??????????•..•..•??

49^MBt_!*V4Sfi_49k__'

| Escriptorio de advocacia de |
& Carlos de Campos ^

___== k •*=*= *i

| Syli/io de Campos $
| Praça Antônio Prado n. 13 I

Prot. A.
GRflPBOIiOGO

Consnltado por vnltoH eminentes do
Brasil e da America do Sn!

«« Consulta das 13 ás 17 horas
Rua Arango n. W

TKU". HONE, .8-K8

Pj-A- A. A._____>.___*_ __k,__. A A, AÀ*1

| BENTO VIDAL. t

LUIZ SILVEIRA í»>
* n v «j.•.. a; . :•' ^

16-A ¦ Roa da Qnitanda - 18-A ?

^j Telephone n. 2.628 t
¦? *"****-"^***r_i

'- ^ o ¦ 

Drs. Mcixo Lcnlino, Romeu ío Amaral
Camargo e BeuGüicto Esteyam flos Santos

ADVOGADOS
(Poltt Faculdndo do Diroito do S. Paulo)

Rua de S. Bento, 14
l.o andnr - Sala n. 15 — Palacete Jordüo

Consultas': das 10 4 1 o das 12 ás 4

Telephone, 3072 - S. PAULO

Dr. J. Fogaça de Almeida
CóraçSo, artorias, pulmSo, estomaf-o,
rins, flgado, intostinos, rlioumutis-
mo, partos, catnrrhos ntorinos, etc.

ra roa x-
Uva Libero Podará, n. /,'»'. -

l.o andar - A's 3 da tarde
Tratnmonto ospocial para n tnlior-

cnlose o folire pnorperalTolophono3 ns. .075 o 842 - Bras

L^O_A.JL. _*>__*_ 
"A 

A. A J

Brevemente, para INICIADOS:
05 ÜERS05 flüREOS

»B*

Pithagoras
cuidadosa traducção portuguexa, so-

guida do notas explicativas
Preço .... ri$0O0

A' venda na

57
LIVRARIA LEALDADE
- Rua de 8. Bento - 57

EDITAIi
ordem do sr. Profelto, faço publico
«ue, pelp prazo de doz dias, conta-
dou do amanha, bo acha aberta con-
correncla publica para o fornoclmon-
to, atí 31 de dezombro de 1917, do
tijolos parn. serviços nos cemitérios
iln Con.solaiiflo, do Aracfi. o ilo Braz

Os concorrentes apresôntarfiò preços
pnr mlllielro, entregue nos cenillorios nel-
ma nioiicloníiiIoM.

No contracto a ser lavrado serão ospe-
clflcadas as coiulicõos do foriiocliuonto,
nus termos deste eilltttl o da proposta ao-
celta, as penas de multa e de rescísüo,
f-pocas do fornecimento, etc.

Deposltartio os concorrentes, dlrecto-
monto, no Thesouro Municipal, a caucito
de 1IÍO$000, parn garantia da assignatura
ilo contracto, sendo que o proponente ac-
oelto deveríl exhibir recibo de cauçilo do
Ii00$000, tine seríi depositada antes da as-
sigimtura do contracto, jnira garantia dn
sua execução, do accOrdo com a tabeliã
constante do art, 31, paragrapho, do
Acto n. Sllíi, de Ifi de maio de 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, selladas convc-
nlontêmente .o acompanhadas do recibo
(la caução de 1505000, acima referida,
deverão ser entregues em envoloppes fe-
(liados c. lacrados, mediante recibo do
Dlrector do Expediente, na "Portaria Oe-
ral da rrefoilura, ate o dia 29 do ÍSor-
rente, para serem abertas no dia Imme-
¦Halo, fts 13 horas, em presença dos In-
leressados, do aue se lavrara termo nes-
li Directoria!

Acceita a proposta, lavrar-so-á o respe-
ctivo contracto, damlo-se disso aviso ao
interessado, que deverá assigunl-o dentro
ilo prazo de dnz dias lmprorogavels, sob
pena dc ficar o. mesmo de nonliáni effei-
to; perdendo o proponente a caúcão de-
positada.

Directoria Cleral da Prefeitura do "Uu-
i iiipio de S. Paulo, 19 de agosto de 1916,
"OU.o da fundação de S. Paulo.

O Dlrector Cleral,
Arnaldo Cintra.

I.a PRAÇA DE MOVEIS
O dr. Miguel do Clodoy Moreira e Cosia

Sobrinho, Juiz do direito da l.a vara
cível o commercial do S. Paulo, etc.

Faço saber a todos quantos o presento
edital virem que o porteiro dos audito-
rios, Jotto de Sousa Dlaa Batalha, ha de
trazer a publico pregão do venda, pra-
ça e arrematação, acima da avaliação,
no dia 4 do setembro, p., as 13 horas, no
Fórum Cível, ft rua do Thosouro, n. 2, os
bens abaixo descriptos o penhorados a
Olusepplna de Ncgrl e seu filho, no exe-
r.utlvo, por aluguel, <iue lho move Mathll-,
do Quaranlo, a saber: Duas machinas de
costura "Slngcr", sob ns. 47G.894 o
1.313,000, que foram avaliados por 80$;
duas mesas do pés torneados em bom es-
tado, treze cadelru.s nacionaes, uin so-
fíi com assento de palhinha, um relo-
gio de parede, uma esorivaninlia peque-na, uma estante para livros; um lote de
livros sortldos, um manequim, duas ta-
boas para alfaiate, seis quadros diversos,
cinco cadeiras com assento do couro, um
guarda louça, um baliu' de folha, um la-
vatorlo, uma com moda com ¦! gavetas;
uma cadelrinlia, tres tesouras, um ferro
para alfaiate, dmis cantonolras, um ma-
cliado, dois caldeirões, uma cafeteirinha,
uma escumádelra, uma. máchlna dn cos-
tura velha, uma prateleira, dois ralado-
res, um banco, nina mesa redonda, uma
cadeira Italiana, uma. barrica vel lia, um
lampetto belga, um balcão e seis 1'iieas,
Indo avaliado por 220*000. E, para quechegue ao conhecimento de todos man-
dei expedir o presente, que som affixado
e publicado na fôrma da lei. S. Paulo;
22 de agosto de 1910. Ku, Camilo de 011-
veira, escrivão, subscrevi. — Miguel ile
Clodoy Sobrinho.

Blutualisino
"MUTUA IDEAI.»

SOCIEDADE BRASILEIRA DE C0NSTRUCÇ0ES - Fundada em 1910Approvada e fiscalizada pelo Governo federai - Carta Patente, n,
Tres Séries em vigor!

nin mon.nl ilo 2.000, podeis Imbllilar.vos «o «orloio He
ii oontrlliiilçRp moinai o ilo ,i|o.o

oa miu ns.,ooioilos concorrorflo a 10 promlo» moinai-

?..??.?.?.?..???????.??????

BDITAES

ixames no Gymnasio do Eslado
O melhor preparo para o; exames pnr-

cellados que devem ser prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os de ad-
missão a qualquer nnno irymnasial, nò
anno de 1917, da-se no Instituto de
Sclerclns e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes calhe-
drnllcos do dito Clymn.isio.

Matrículas todos ns dias, das 7 4s 10
e das 1B fts 18 horas.

O director — "juiz Antônio ilus Santos.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

«lia ®

lis r_t_flu.ti.os t
s|õ|ilitiços

Experimentem o cbá de Klirklliná
Único deposito:

flinrinaçia Itálica — Eua do
Tín-souio, _. 5 — 

£>. Paulo
""***«, •

g Pertences para automóveis ^
Ô Accessorios ©

Pnenmaficos
Gazolína

Lubrificantes
Preços sem competência i

*& Acceita pedidos do interior, as-
^ flim como recebe enoommenda_
^ :-: x para o extrangeiro :-: :-:

H Telepbone, 3706 - Caixa, 284
g End. Telegr. «flUTOGERfll]»
| R, Barão de Itapetininga, 17 ^

lIDITAIi DE PUQTESTO
l» doutor Lui/. Ayvcs iln Aliiielilá Frollas,

jul/, dc ilircilo iiu si*!;iuiilii vara Av
orplitiniH, i»iiscii(t*s o iirovcilorln ilcs-
tn còmnrct. iln rnplcil iln Estudo ilt*
S. Pnnlo.

Faz sabei* que por parto de Ellia r.elli
lhe fui dirigida o petição do teOr sctuiin-
te-: Exmo. sr. dr. juiz do. dirc-Ho da so--
(.mula vnra de orphams o ausentes. Diz
F.llia l-ii-lli que no cartório do escrivão d:
orphams está sendo processada uma ha-
IjlUtnQÍlo de credito do suppllçhnte, por
parte de Antônio llorelll' contra a viuvi
c herdeiros de Carlos Nurddccl no valor
de rs. 10:000$000 (dez contos de réisi,
o como o suppllcaníe receia, iiue a mes-
ma viuva de Carlos Narducci e seus her-
ileiros alienem os liens ou constituam qualr
miei* ônus sobre os referidos bens para
nütj pasar ao supplicante ou Antônio Bo-
velli, é esta para protestar conlra qual-
quer allen:u:ão ou constituição de hypo-
tPecas ou outros ônus que a mencionada
viuva de Carlos Narducci oii seus herdei-
ros Imponhaiii aos afliididos bens, liaveni-
do-se tal aüenacão ou hypotheca ou ou-
tros ônus por nenhuma e sr-m effelto nl-
cum emquanto não fôr pago o suppllcan-
to ou Antônio Porelli. Nestes termos, o
Kfppllcante requer o pede a v. exc. qu ¦
1*1. esta ao 2.0 officio dc orpliams por de-
pendência, se digne mandar toiiinr por
termo o protesto e do mesmo Intimando-
eo a viuva D. Pia Narducci e seus her-
ileiros o pulillcaiido-se pelu Imprensa o
presente protesto para que ninguém pos-
sa allegar ignorância e In.a fé. Indo esta
t-m-appenso aos autos de- habilitação do•aippHcanto contra os mesmos. P. deferi-
mento. E. R. M.*-S. Paulo. l!i de agosto
ile 1910. P. p. o advogado, Henrique Cap-
pcllrinn. ílüsin.vnm cnllndas n rtevidameil-
le Inutilizadas dua*. estampilhas esta--
duaes no valor total de trezentos reis).
Sá petição aqui transcripta proferi des-
pecho mandando tomar por termo o pro-
testo, o que foi feito, tendo sido intima-
dos a lnvenlarianlo o herdeiros dc Carlos
Narducci. Dado e passado nosta Cidadã
o.i- S. Paulo, aus 22 de. agosto de 19lf.
Eu, Anthero Mendes-Leite.-escrivão intr-
lino. subscrevo, (a) — r,nl/, Aires A.
1'll'llllS.

S. PAULO g

_L..'.  ___-_^_ Í i^JLja^mmttmtWSí

THESOURO .MUNICIPAIj DE R. PAÜI.O
Directoria dn receita

EDITAL N. 15

Di ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 de agosto do corrente anno, se proce-
dera nesta Directoria, a rua Libero Ba-
darõ, n. 98, fl. arrecadação a boeca do co-
fre dos Impostos de Industrias e Profls-
soes correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus Im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarSo do
e.li_timento de 20 0J0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 OJO, e, finalmente, os que pagaremdo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

"urante o mez de setembro próximofuturo os referidos impostos serão cobra-
dos aem abatimento e sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos lm-
peitos com a multa addicional do 20 0|0.
Directoria da Roceila do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 de julho de 1916.

O Dlrector.

 Dlnlz P. qp Aziimbujtt.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Extlncçüo do formigueiro

Sclentiflco ao sr. Braullo Urloste, auefoi multado em 10J-000, de accOrdo com
os arts. l.o, 8.0 e 4.0, do Acto 192, de 17
do dezombro de 1904, por nfio haver cum-
prldo a Intimaçfio quo lho foi feita paraextinguir o formigueiro existente no ter-
reno de sua propriedade a, rua Guaycuru',
ontre os números 171 e 199, ficando deB-
de jâ, novamente Intimado o referido se-
nhor a no prazo de cinco dias dar come-
fio ao serviço, que deverá, estar concluído
dontro do prazo ãe de. dias, ambos a
contar desta data, sob pena de ser o mos-
mo feito pela Prefeitura, por conta ão
proprietário, com o acerescimo de 20 0|0,
pelo trabalho de fiscalização e cobrança,
depois da devida appllcaçUo da multa na
reincidência.

Dlreotorla de Policia e Hyglene, Il de
agosto de 1010,

O Dlrecto.,
Alberto dn Costíi. '

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, "aço publico
qu", pelo prazo de 30 dias, contados da
presente dn lu, se acha aberta concorren-
ela publica para a apresentação de prn-
iectns de casas proletárias econômicas.
ilestlnndas .1 habitação do una s6 faml-
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobre typo de moradia, compre-

heiiilendo dois compartlmentos habita-
veis, doa quaes um servindo slmiilla-
nenhiente de cozinha, refeitório e perma-
iiencia diurna, e dependências, destina."."!'i cnsnl sem filhos. Deve n moradia pro-
teclada poder transformar-se facilmente,
nor acerescimo, em outra de condições
análogas, marr.de tres e quatro comparti-
mentos liabltávols, destinada, respectiva-
mento, a casal com filhos de um sexo ou
de sexos illfferéntes.

li) — As casas prnjeeludas devem «a-'isfazer fls presorlpçõe.. dos paragraphos1.0 a 16.0 do art. l.o e do art. 3.n dn'oi n. 498, de 14 de dezembro de 19(10:
quando haja Inats de um pavimento, serfi
nbseryrttlo o Actí» n. 900, de 17 de maio
le 191(1. Poderão os concorrentes apre-
•entar mais do um projecto; deverão an-•icxar a cada um dclles o traçado dos lar-
Uns correspondentes ds zonns de recuo
syeniüáes, bem como o dos jardins late-•nes ou adjacentes que julgarem utels fl
•íinccpção nfferecida.

c) — nevém os projectos satisfazer fl'
¦iii.ilro condições seguintes: — hyglene —
"ommodlilndo — esthetlca — economia,

u il) — Deverão ns concorrentes apre-
•-•'-•iitar:

1.0 — As plantas, folhas de medição
•le. crinllva. e orçamento detalhado, come
sl se tratasse de contracto para construo-
""tn real. Deverão fornecer as Indicações
"iiinplefas e necessárias, relnllvns nos
••"cesso., ãrinexõs e canalizações que nllo"r 

possível apresentar. Os preços unlta-
'•Ins a d n n Indus serão dados em ll_l.. fl
¦inrlo. As i*lnnh'R srrfío nn pienln Ac 2
-iilliiiolros por metro e renresentnrãn

•flo menos, os planos dns alicerces, po-••ão. caso exista, e pavimentes, um o'>rttj
'«ngilndlnnl. frenle pr'nclp.il, lateral »
insterlor. As" alvenarias-e outros mate-
"lies serão Indicados com cores conven-
r-Ionaes.

2.n — T'rti memorial, tralnndo parti-
cnlarniente:

dos materlaes de construcção precnril-••ndns:
fina cflnnlíftTç/fP5' In tornos do n pruri pola-

i ei e servida, da elecirlcldiide on gnz:
iln svslema de ventilação, hem como da

'isno.ioão dns lanellns e seu modo de
-ünecionnmonto;

dns vnntne-cns nno pode offereeer o sys
(«nin rto pfilVorliirn oacolhtdn,

e) — Não entrarão no orçamento:
1.n — O prooo dn tfírrono;
2.0 — 0_. Iionorarlns do nrchitecln:
3,o — As despesas legaes de apprnvn-

'••"lo de nlnnla on oulras de análoga pro
•'"iilencia.

f) — As plantas serão desenhadas em
•inpel tfln.

c) — E' perniittlda aos concorrentes n
apresentação de quaesquer outros do
niimentos, além dos especificados, e que
possam julgar utels ll nprcciaçSo de seus
projectos.

h) — Não serfl. pormlttldo aos concor-
rentes darem-se a conhecer (salvo o casn
de planos renllzados ou cm via de exe-
'•ução), a não ser pela seguinte forma: —
os projectos e relatórios serão marcados
iior melo do divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
com slnote, entregue junto com os do-
cumentos e contendo nome e endereço do
autor ou autores dos projectos.

I) — Haverfi. tres prêmios *a serem
cnnforldos pelo jury quo fOr nomeado
nelo Profelto, sendo o primeiro de ,...!
3:000*000, o segundo de 2:0O0$OO0 e o
terceiro de 1:000">000. Estes prêmios sfi-
mente serão conferidos sl forem apre-
sentados projectos de valor real. Serfl
concedida a tal respeito ao jury liberdade
plena, bem como a dc repartir a total!-
dade ou parte da Importância global dos
prêmios, do modo por que JulgSr mais
equltatlvo.

J) — Apôs a declsElo do Jury, serfio
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
rospondenles aos projectos premladoB o
proclamados os nomes dos laureados.

k) — Encerrados os trabalhos do Jury.
todos os projectos serilo expostos ao pu-
Mico, duranto qulnzo dias, em local e
liora annunclados pela Imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl-
relto do reproduzir e imprimir os proje-
ctos premiados, quo cahlrüo por essa
forma no dominlo publico.

m) — Finda a exposiçfio, serilo postos
fi disposlçtto dos seus autores os proje-
clo3 não premiados. Flcarllo elles de pro-
prlcdade da Municipalidade, na forma
da condição antecedente, sl nSo forem
reclamados dentro de noventa dias.

n) ¦— O acto de participar no concur-
so Implica na acoeltaçfio do programma
especificado nas condições deste edital.

Os projectos serfl o recebidos na Dire-
ctorla Ooral da Prefeitura, até ás 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro i— ahl rece-
bendo numero de ordem e delles se pas-
sando recibo.

Dlreotorla Geral -da Prefeitura do Mu-
niciplo de B. Paulo, 11 de agosto de 1916,
3(13.o da fundação de S. Paulo.

•'¦'¦:>:.-!, O. Dlrector Gerai,
Arnaldo Clulrn,

PREFEITURA MUNICIPAL

Concorrência publica pam nprcsciilnçnr»
do projectos rto casiis proletárias cen-
mímicas

Para perfeilo o completo oonlieclmen-
to dos Interessados, faço saber, de ordeni
do sr. Prefeito, quo as disposições da Ul
n 498, do l-l de dezembro do 1900, a que
se refere a letra "b" do edital de 11 Io
corrente, para apresentação de projectos
para casas proletárias econômicas, são
as seguintes:

Art. l.o.
Paragrapho ü.o — A firea mínima de

cada compartiiiiento será de dez metros
quadrados.

Paragrapho O.o — Cada compartlmen-
to terft, polo menus uma porta ou janellaabrindo dlrectamente para o exterior ou
para uma ftrea aberta, que deverft ter n
superfície mínima de dez metros quadra-do:, o a dimensão mínima do dois metros
de largo.

Paragraplio 7.0 -— Os muros de allcer-
ces terão a espessura mínima do 0m,45
ntfl ao nivel do pavimento o Om.SO dahl
nara cima.

Paragraplio S.o — A altura mínima
•las paredes, contada do nível superior
no pavimente atí ao frechal. serft do trea
melrus.

Paragrapho 9.o — O vão mínimo" das
portas o das Janellas terít a quinta parteda superfície mínima do compartimento.

Paragrapho 10 — O pavimento podetóser do mr.deira, cimentado ou IndrllhadoNn primeiro caso, flcarfl. pelo menos0m,50 acima da superfície do solo. quedevera ser cimentado ou ladrilhado, sen-'lo o porão convenientemente ventilado.
Paragrapho 11 — As paredes internasserão rebocadas e caiadas: as externas-

poderão ser de juntas tomadas.
Paragrapho 12 — Os compnrtlmenlos

poderão não ser forrados.
Paragrapho 13 — As portas, as jnnel-Ias e os forros serão pintados a oleo.
Paragrapho 14 ~ Não havendo platl-banda, o beirai do telhado terã pelo m»-nos uma saliência de Om.30.¦ Paragrapho 15 — o terreno em torno•Ias paredes exteriores serft revestido, nnlargura mínima de um metro de. calcadanc alvenaria de pedra, de tijolo ou elmen-tado.
Art. 3.0 — Quando forem construídasvarias casas unidas, as paredes divisóriastirão a espessura mínima de 0m,3fl c irãolité ao telhado, sendo os respectivos ter-reríos separados por meio de muros oucercas.
Directoria Cieral da Prefeitura do Mu-niciplo de í*. Paulo. 18 de agoslo de 191C,3C3.0 da fundação de S. Paulo. f

O director geral,
A. Clnlra.
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Cciicorroiiclii pnra iirrciiilnmcnlo ilo ter-reno slt iuiiii» á nm Onzo dc Agoslo,
do mitigo niinrtcl do a.o biitnllião

De ordem do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador fiscal, substituto, e despachodo exmo. sr. dr. secretario da Fazenda,
fica aberta concorrência publica, permitoesta procuradoria fiscal (edifieio do The-.'louro do listado, largo do Palácio), pordez dias, a contar desta data, para arren-(lamento do terreno de propriedade doEstado, situado fl. rua Onze de Agosto,
condo esteve o 3.0 batalhão da ForçaPublica, mediante as seguintes condiçOos:

l.a) o arrendamento será. pelo prazodo um nnno, contado da data da escriptu-
ra do contracto;

2,a) o _feiguel mensal serft
ndenritadamonte ate ao dia íi de
mez;

3,a) o terreno serfl. restituido no esta-do em quo 6 recebido, cercado e limpo;
l.a) o arrendatário não poderft sub-locar o terreno som prévio consentimento

do governo;
5ia) .o aluguel mensal nao poderft. strinferior a rs. 200J000 e será garantido oneu pagamento por fl.ulor idôneo, neccito

pelo governo;
O.a) o arrendatário renuncia qualquerdireito relativo a bemfeltorlas, termina-

d,o o contracto, q no caso do despejo porfalta do pagamento dos alugueis.
Procuradoria fiscal do Estado, em 19do agosto do 1016.
O l.o escrlpturarlo — Tiiomaz

Leito.

UVA .'.I.VAíli;*, I ICNTKADO, 30
fiillcclinciilo

2.a sério
Pra .o dc tolerância

Tendo terminado hontem o t.o prazopara pagamento das quotas paru forma-
ção de novo pecúlio na sírio supra, polofaliecimento do sr. Joaquim Vaz de Al-
meida Moraes, do Botueatú', convido os
associados, que não o fizeram, a contrl-
biiirem com a respectiva Importancu
(11.000), at. ao dia 24 do corrento.

S. Paulo, 20 do agosto de 191C.
Dr. Alfredo Medeiros,

l.o secretario.

s AVISOS ÜEnos

Dias

PREFEITURA IH) MUNICÍPIO
iiiicorrcnclu pnra a escollia dns armas da

cldndo
Tendo sido anniillada a primeira con-

correncla por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem de s. exc, que,
pelo prazo de 120 dias, contados de ama-nhã, se acha aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. SG7, do 1G de feverel-
ro de 191G.

Versaril a concorrencial
'"O — As armas da cidade de S. Pnulo,

comprehendèndo um escudo, com suas cO-
res, meUos, peças e figuras o tambem ou
ornamentos exteriores, tudo adoptado edispost- de accOrdo com as regras da arte
heráldica;

B) — essas armas, tanto quanto possl-vil, devem s.vmliolizar os feitos do pas-nado, desde a fundação da cidade ató aos
nossos dias. sendo garantida plena liber-
dade do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projectos dos concorronles de-
vem conter:

— Desenhos, em duplicata, coloridos,
na escala de 1:5; para as armas apresen-
Pidns;

— desenhos, em duplicata, em linhas
e pontos, para as diversas cores, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
de 1:50, para as armas apresentadas;

— memorial explicativo e justifica-tivo da sua concepção.
Os projectos apresentados ficam per-tencendo fi. Municipalidade.
Os projectos nao serão assignados pe-ios autores, mas marcados com um em-bloma, polo qual possam ser identificados.
Os projectos, devidamente feohados elacrados, serão recebidos na DlroctoriaCleral da Prefeitura, até fts 5 horas datarde do ultimo dia da concorrência, 18de dezembro próximo futuro, ahi reoeben-ilo numero do ordem, e delles se passandorecibo.
Terminado o prazo da concorrência, nodia seguinto — 19 de dezembro — sorao

publicamente abertas todas as propostas,na Directoria Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos quocontiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos acceltos serão expostos em
logar publico, de fácil accesso, durante o
prazo do 30 dias, findo o qual será feita
a classificação dos projectos para l.o, 2.o
e 3.o logares.

O projecto classificado om l.o logar se-
rfl. o escolhido para as armas da cidade do
S. Paulo, para o uso conveniente,

A acceitação e classificação serão feitas
por um Jury, composto do cinco mem-
bros, escolhidos e nomeados pelo Pretei-
to. Da acceitação o classificação dos pro-
jectos serão lavradas actas, asslgnadas
por todos os membros do Jury,

Caso o Jury entenda que nenhum dos
projectos merece classificação, serfl, aber-
ta nova concorrência, por egual prazo,

Haverfi. um prêmio do 2:000?000, outro
de 1:000*000 e o ultimo do 5OOJ000 para
os projectos classificados, respectlvamen-
to, em l.o, 2.o e 3.o logares.

Além dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
monçjio em que constara a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A entrega dos pre-
mios serft feita apôs a publicação da cias-
slficação dos projectos no jornal offlclal
da Prefeitura.

Dlreotorla Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de 8. Paulo, 17 de agosto de 1916,
363.0 da fundagão de S. Paulo.

O Dlrector Ooral,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção ile passeios

Faço publico que, nos termos do cap.IV do Acto n. 7G9, de 14 do junho de1915, e dentro do prazo do 60 dias, lm-
prorogaveis, a contar de 2 do correntomez, deverão os proprietários do casas eterrenos construir os necessários passeiosaté ft. largura de 3 metros nas ruas Clene-ral Flores, entre ns ruas Solou e Javahés;Ignacio de Araujo, entre ns ruas Bresser
e Ilippodromo; José Kauer, entre as ruasJoaquim Carlos o Clonçalvcs Dias; Scuve-ro, entro a rua Lavapés e a travessa Joa-
quim Plza, e Conde de S. Joaquim, entre
as ruas Humaytí. e Jaoeguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto de
pedregulho, com argamassa do cimento,
ç.lirid.ado com rolo pleotado, tendo tra-
ços para formar quadros do 0,m GOX0m,.0.

No caso do serem construídos os pas-selos depois da terminação do prazo acimareferido, deverão os interessados commu-
nicar isso A Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracidade da communlcação, serfoito o canccllamento do Imposto de 20réis diários por metro linear de guias as-sentadas, a contar da data da conclusãodo serviço.

Esse Imposto não comprehende os pas-seios construídos dentro do prazo dc 60
tlias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tarão ft fiscalização municipal o fts pres-cripções da Prefeitura, relativas ao ma-
terial que devora ser empregado e a tudo
o mais que seja julgado Indispensável flsolidez e <1 boa esthetlca dos passeios, de-vendo para Isso o construetor dar aviso a
Directoria do Obras com antecedência de
24 horas, afim do que sejam examinados e
aceeitos os materlaes a empregar, sob pe-na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o imposto, como si nãotivessem sido construídos. Os proprieta-rios são obrigados a mantel-os em bom
eslado de conservação, sob pena de paga-rem o referido imposto.

Directoria do Policia e Hyglene, 1 deagosto de 1916.

O Dlroctor,
Alberlo dn Costa.

VENMRAVMf, ORDEM TERCEIRA DB
NOSSA SRNHOKA DO CARMO

Do conformidade com o que dispõe o
r.rt. 72, paragrapho 2.o do compromisso,
serft celebrada no dia 24 do corrente, ft.
i horas e mela, uma missa de 7.o dia po»alma da nossa caríssima Irm.1

D. T.UI/.A DA CRUZ MARQUES

Para esse acto de caridade o rellglSo
são convidados todos os caríssimos Ir-
mãos Terceiros, bem como os parontes da
finada Tnnfi.

ti. Paulo, 23 de agosto de 1916.
O l.o Prociirmlor da Eftre;*».

T
PEDRO RRASTO BUENO PlIiIIO

Pedro Erasto Bueno, esposa, filhos o
demais parentes agradecem, penhorados,
a todas as pessoas que acompanharam os
restos rriòrtaes do saudoso extlncto

PEDRO RRASTO 1UI.NO FIÍ.UO,

c con.vldairi-nns, assim como a todos os pa-rentes e amigos, parn a missa de sétimo
dia, quo será rezada no próximo sabba-
do, 26 do corrente, fls 8 horas o melai na
egroja de S. João' Baptista.

Por mais esse ac"to de rèllgÍ5.o, multo
agradecem.

S. PAULO RAIIAVAY COMPAXV
Sucção bragantlna
TARIFA MÓVEL

No próximo mez de setembro, sendo a
tr.xa cambial para applicação da tarifa
movei de 13 d., as bases das labellas 3,
3-A, 3-B, 3-C o de 6 a 17 terão o accrescl-
mo de 3G por conto e a labella sal o de
21 por cento,

Os preços dos tabellas 1, 1-A, 2, 
'2-A,

4, 4-A u gado em pé, em quantidade
maior do 6 cabeças, são Isentos de addl-
cional.

Superintendência,
S. Paulo, 17 do agosto de 1916.

Arthur .. Owon,
Superintendente.

COA1PANHIA MOGYANA DE ESTRA-
DAS DE FERRO E NAVEGA-

ÇAO
Tarifa movei

Durante o mez de setembro vigorará
nesta Estrada a taxa cambial de 13 ds.
por 1J000, equivalente ao augmento de
3ü 0|0 sobre as bases das tabellas 3 e 6
a 17, sendo isentos de cambio as tabellas
1, 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 6 e tarifa especial
de gado a Campinos.

As tabellas 3-A, 3-B o 3-C (Café, vinho
nacional e algodão om rama) continuarão
com a mesma taxo cambial do 17 ds.

Campinas, 17 do agosto de 1916.
Antônio Pciüdo.

Inspector geral.

Peiuenos annuncios
A LUfrÂ-.SE um osplondido prodio complo-

-"•*¦ tamonto novo, fito om ponto contrai,
constando dobrando armazém a rozi-do-chilo,
com osplondiilo porilo, claro oaroja.lo, nilo
sobrado com dez conimoi.os o com todas
as maia porfoilns installnçõos sanitárias o
acúmulo por osplondiilo o espaçoso torraço
que domina mn ma_nifico panorama da cl-
finde. Trata-se na rua do Cnrmo, 24.

4k '>">A^r'kM0í> pnra jantar, moia porcol-¦*í"* lana, decorados com ouro, louça iu-
ploza, n 8o o 1no oon, idem, parn cliA o
café n 3o', na liquidação do Bandeiranto,
A nia do S. João 87.
áMlIIOARAfi de granito branco, inprloz, para^-/oafô, (luzia 8 Ooo o 4i; idom, para chi
a 7', pratos a 7', torrinas A 5', bulos Dar»
chá o café a 4', idem, leiteiras o assuci:-
rciros a Sifioo : na liquidação do Tlandoi-
rnri.te, rua dc S. João, 87.

rpnpn puma•UrcUD____.saHf.lJEE
-=eUR, AFÜRONCULOSE*^

tf~*l()P()K para cliops, 2S a dtiziti; idom,
^'formn barril, a 3'; idem, com pé a 5;
cálices a 8', iructoiras a 2'üoo, ostojos
para mosa, tros poças do mota! por 4»; na
liquidação do Randeiranto, rua S. João, 87.

'•EMPRESA Dli POÇOS MlCTAI.I.I-
COS I. ARTESIANOS" ou a procura das
águas subterrâneas e jaziment»s mino-
raes. Tratar e Infòrí
35 — S. Paulo.-

ações íl rua Pass:*»

ftSERCEOES
VomIc~so por preço reduzido :
1 Douhlo-jihaiitnn, torpnilo, 4 IIP., novo, cor «uni

o*curo, meíao*. nlokõladós, capoto ami-ricano, aoa-
menlo de todo o Inio, motor nem válvula*, Wngnoi
Illlpbrt & Comp. «• H- Pnulo — Uno do S. Hento, a
10 - Cnlia. 141.

Pensão Brasileira
Urllsaria Itlbeiro communlca aos seus fromioios quo
tiansfciiii o sou estabelecimento para um grande
prédio no eontro da cidade, junto ao largo da B6, A
Rua do Santa Thoreza, 2'.', onde continua a rooobor
hospedes iliarloi c pensionistas de mez, bem como

> a fornecer comida n domicilio <} -¦———

ESTRADAS DE ÍERRO FILIADAS A1
CONTADORIA OENTRAtí EM 6.
PAULO

a;, _i ' i < ... Arnaldo Cintra,.
____„___, L»»^*^*^

A Coninilssão de Tarifas faz publico
nuo tendo sido approvadas por todas uaestradas em trafego mutuo, por propostada mesma Commissão. conformo a acta
n. 06, de .4 do julho p. passado, estão em
vigor, a partir desta duta, us classifica-
ções dos artigos abaixo enumerados;
MANTEIGA UE COCO (vido

banha) 
SORQHO Unilocoeo ou ml-

lho miúdo para criação
do pintos) Talieila 4

t-EIJÃO DE PORCO . . . Tabolla 4
Caixões vazios — A cias-

sificação da pauta fica aan-
pilada assim:
CAIXAS u CAIXÕES vazios

novos Tabeliã B
CAIXAS e CAIXÕES vazios

em retorno ..-. TabeliãU-A
Escrlptorlo da Commissão d. Tarifas,

8, Paulo, AC .do agosto de IH.,

PARTEIRA
Mme, ( irnuli» ilo Audriiilc E''_ti<*treil»,

pnrtoira diplomada pcln K.icoln ile Jtuitinnoln do H
P.ulo, c i- intema ila Maternidade desla oa|ilta'. At-
tende a chamados a qunlquor hora. Residência o
consultório: rua (Icneral i.sorlo, [>0. Sfolcpbi, li.JSO.

li ATOS do porcol lana branca, de Li"
mogos, du .ia 18 • idom, caiçaras par"

cli,., porcollana, a 14-, (luzia: sorviços (1°
chà o café, porcollana om cores a 5o'| idem,
Fayonco, om coros, para café, 15 poças por
15.; na liquidação do Bandeirante, rua São
João 87.

Sementes novas
Catlnguolro roxo, legitimo, sacco ilu ÜÜ0

litros, 5Í0UÜ. Cabellp du negro, sacco de
200 litros, l.íutIO; Jaraguf., germinaçio
garantida, puro de cacho, sacco de 200 11-
iros, 75COO. Pedido ao antigo e afamado
fornecedor Josí- Marcellino de Agnellos —
r.inlia Mogyana — Estação de Restinga.

«ÍEMEXTES UE CAPIM, novas, do gõrl•"^miiiação garantida, vendem-so: "Catin-
guoiro Koxo" a íS50 o "Jaraguíi", do ca-
clio, a C50, o kiio, ensíiccado, a dinheiro.
Podidos a Manuol Eduardo Ferreira, osta-
ção du Jussara.
IBJEUVIÇÜS Para ooo o caífc, tiura coita¦•*-• iuglozes, 4 poças por 15 ; louça os-
maltada paru cozinha; ÍOruias para doefig e
impadas; taihores. Tudo polo custo o abai-
eo do custo, na liquidação do Uaudoirauto,
rua de 8. João. Dl, .

,í.
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UA JDE> S. BENTO, 68-A

Cartas de D. Pedro I
D. JOAO VI

com um retrato ilo D. Poilro
segundo Dobrei—— I » ^ O o o =

EM TODAS AS LIVRARIAS
SÃO PAULO

Reimpressão ile ICugenio Ugas
300 exemplares

SlSÉS tseriiíi
Livro sen: CLAROS A ENCHER

Estft feito de modo que os tsrs. advo-
çados, sollcltadores, tabclliãea, commer-
dantes, guarda-livros. e!s., poderão »*al-
nular qualquer escripturn.

LIVRARIA ECONÔMICA
Rua Marechal Dcoiloro li. 10

EM 9. PAULO
Preço . . . 65000 -- Pelo correio, 6$30í-'

HORTULANIA PAULISTA
Plantas, Flores, Bouquets, Cor-

beilles e Coroas
UU A VO /WS A lil O, f

Ac.'li»i (Iu re-rolicr q tum .r-rpost.i nn vitri-
na uin.i .las mttloróa cuifòsldftdos <1o mundo

i Musgo sempre vivo cu planta de resurreiiio" 
Decorativa — üj-giciiira — Inscctici.la!

Urosciimiiln rápido, niincii morro. Inloros-
san!ÍF.-iuiiii I UoacoUóiln no Ejyptp o recut-
lemonto na? Illi.ii l-lillliipiiins.

A todos os que soífrem de
qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TAMENTE diagnósticos da mo.
lestia. Só mandar o nome, edade]
residência o profissão. Caixa
postal, 1.027 — Rio de Janeiro.
Sello para a resposta.

Moinhos, Peneiras e Condn- 1 „
ctores paia fubá. SI"

Fabrico dc qualquer tamanho 1 S

ADELINO MGHRTTE j %
Rua do Gazoniilro, n. 70 li
Telephone 260 - Braz g -

B0ÍÃNGES A ISOOol

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna para todos! O mysterio plioto-

grnplilco! Noviilmlo sciisnclonal! O* mor-
tos que icsuscltniiil

Jliiiillopliotoinnsic d uma inachlna prl-
vllegiada da casa G. Conti o Comp., do
Rio do Janeiro, que fnz photographlas
que cantam, riem, alireni e fecham a
bocea o os ollios como uma pessoa em
carne c osso. Novidade cstral.iliante! Em
uma semana, o.im o emprego de um po-
queiio capital de 70"000 ganlioiu-sc ....
•130-5000. A maior opportunidailp para ae
ganhar dinheiro! Uma criança poderá
executar o trahallio com a máxima íaclll»
dade. Manda-se amostra da pho.togra-
phla, livre do pnrto do correio, mediante
remessa de 0Í000. Com esta machlna faz-
se fortuna com rapidez,

Agente gora! para o Estado do S.
Paulo: Vicente Innccqo, — Itua S. Anto-
nio, Ül-A (sobrado), fi. Paulo.

£mlíhA^mtm'..Í~\m&./emAA&..t&mm^

FABMCA
HI<»*«íCn(j|1JK ESTE PA -==

A Livraria Magalhães acaba dc

receber grande sortimento de ròliiah-

ces dos autores mais conhecidos, cn-

tre os quaes Richebo.urg, Maupas-

sant, Zola, Tolsloi, G. Ohnct, etc, I

volunie, em brochura, a i$ooo, fran-

co dc porte para o interior. Rua da

Quitanda, 5»

Ipra
sempre os

PIANOS PLEYEL

mmm
S OS iM-MS POPUliAHK.-» E KESIS'1'EiVTES H6<íD BÜKASEB

m ({raiiilo EXPOSIÇãq na casa levy miiça jmei|i 1 Él El
M 50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A

LEasBas&asBaaEassEB9Ea-)SB@siBasssssa:

AGENCIA DE ANNUNCIOS fh

| Lima ã Comp. %
Rua 15 ih. Novcmliro, 59-Sol). &

S. PAULO |
Telephone, 5885 §

—****— là
Aec.iII.mio3 nniiiiiicios para Iodos oa jornaiu», W
rcvlatná <; Impruasüs do Itriisll u KMriinj.ciro P\

Almlulos novos o caprichosos — C'onslniO(j,*o ctniornd" — rreçoa sem cuin|ic
trnciíi — Acccitam-íQ eneonimcmlas puni n lutortor — Vendia do olijcdos par-j

- ffiSir. KlÃfcdfiSyíííS Rna Brigadeiro Tobias, 7? ^

farelo pobo OE TUIO©
Puni maiitcr c gado cm boa saudc, clac ao mesmo fardo
JH1B-» == 0 atrelo dc trigo', quando ó pm'». ó íim
optimo alimento, nutritivo, retrescaníè c tamhcm é mais
ccóiioiiiico — O scu preço é o mnifè ln\rí\ío dc

iiiialqiicr outra

MÁRMORARIA GARRARA
NICODEMO RQSELLI & COMP.

iluu 2 íl« Abril ris. 2tl c %% - TeU^hom". S.10»
Os |iro|irlutiiilos iloatn Imporliinln r.:oo.i nvlsnín ll- n.imnj, fiimilirn quo na mesma poilèrSoaclinr .«empro promplo vnrlntto s.iiliiin.iitn do liuiiiiliii, óstnluiis, sarcoplm-ju», rinjosi orilzcs, vasoiolo. por proçns ruionvels. — Hsiiüclálldailo om Imniilos ü# urimitu. Mumlam-so ilcãcnhóá a podido'CASA FILIAL EM SANTOS:

Iln» ft. Wr,iM'mSct> n. B5ÍÍ TelcijilioiH; ii. \$„9 B

A Sociedade
— Anonyma
IUI A BB

Vende
Kr.fl"S^_-:*Ery-5; ^^

"VITWOS!
Conseguirão Iodas ns pessoas tle am-

bos os sexos tfúõ ilcséjeiii! riesta liu-li-
tuifião so eiieontrauí luscrlptoij scnlipras,
senhoritas o cavalliçlrqs ile todas as ca-
niadas soclacs e com lorluna ilo G a í-OO
contos. Actualmeritò entro outras clt.'.-
remos ü meninas brasileiros, do 19 e ül
annof, naturaes do llio Orando do Sul.
decantes o Instruída!», dotadas com 100
contos, lista Instituição lêm realizado
Importantes casamentos entro os que
cllnrenios o da sra. 1'elmlra lí. Antu-
nes, como o sr. Dlonysio (VAlbunucr-
que, no iranuilião, c outros tnui!o3 que
Jft esliío ein relações dlrectas, Os pre-
tendentes podem dirigir-se A "Slalriinii-
nlul Cluli of Ncw-YiuU" Apartado, 3!)fl.
Monlevidéo. P.eprlslando as carlas e re-
mottendo mais Sõoo para a resposta re-
gistada.

H

ll
WÂ
Wlmiü

Forragem =:- mim

HO SANTISTA» 11
«RRIJIiÒ 11
rrffl

.. i m

livro útil ®

S!lã^EI!aSglS0SSSI®SSSSEIfflH51SEISiafc

Banoo Francez para o Brasil
u

í. ®. BBíaiTO, «1-A -- S. PAI
mtteamenfe ¥ A 11 Bi ff/O PU R O

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Ouctn nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legive!. receberá

r.cla volta do correio, a '..lulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
i.KINüE, um livro, .onilc se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-
ítnr pelo liypno-inagnctrsmo a Saudc, a Riqueza c a Felicidade.

Este titilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros as mais c.ironicas ctiff.rniidadcs. o vicio da embriague-., etc etc.

Indica como obter 9 bem-estar cm casa. como impor a vontade a outrem, como
inspirar o amor.

Os paes de familia, os conmiercianíes, os empregados, os formados, os militares,
ns sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qm! fôr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este i.nuuncio, acompanhado dc uni sello para o
corte do precioso livro, no representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
n. 29 — Botafogo. Kio de Janeiro, e recebercis o nosso brinde gratuito.

NOME ...

.vKSIDE.ní

%£#^ltf

m j| VENDEM

^'1 ID GATO PRETO ll «^B?
M/MmlNlÊMCm^ I Agencia (ie todas B| ^B||^^'|

1 

Pegado a egreja de Santo Anlonio W «!
Telephone, 4.269 i <W

¦ S. PAULO I II

,„ v ..™, MACHâDO ^^^mmmmmm®
TOSSE MUITO? $

RF.SFRI0U-8E?|g
um *Oâ!*iy HÊM

'í'oiliis ns moveis lr mais utensílios lie CllK» ile liiuillin

110.113 1IM.IK
QPINTÁ-FKIKA, 21 DÒ CÒKUENTK, \'S 12 1IOHAS

52 - Rua dos Andradas - 52
EUS*!1

IiClloreiro oi'fiOlnl
('(nn escriptorio ú run União dir l-ariiimpliiciilit^ n. '2 — Tel., •">,'-'!.
Auloiflzmlo pclo sr. 1'liüKllNTIXü WÁLKSSIÓ, virmlciá cm iiuliliou lrllãu.
Mobília ile cannclii estofado, dita aijstrJiU-n, com i" peons, cmlciras Cjnui lm-'liini.ii, 

portn-lilbclots, niesns ile centro, e-ciivniiinliii, cstiiiitc, lapêtcsi cspcllio,
limilnis, hlliclol.s, on fei les, etc. -

"Magnífico dormitório do nogueira, guiuneciilo dc iniiriiiorcs ile côr c espe-
;lios ilc inyslnl innu tí peças pura eusiilj dito dc caniiclii dc Santa Cathlirlila, coirt
II peças, para casal, serviços para luvutorlp, guárda-ruupii, cnihinoiln, Climas pa-
i'a casal c solteiro, criados iiiiulos, lollcttcs, cortinas, cahliles, lupctliilios, otc. etc.

Mesa clnstlcu, ijuffct, étagCre, gunrilii-conildiis, cailelriis com encosto do cou-
rn, olcailos americanos, cuilcirtis paru cjlanca, relógio dc pareile, louças, lallic-
res, liniidejns, partò-cliapóós, capuclios, inesas, trchi do cóziulih c mais iiicnsi-
Hos dir uso (loiuestlco,

Vendns cn) publico leilão, a quem inaior lance offerecer,
! 10.11* HOJE

(¦rjVJ.'A-i."i:iIt.\, 21 J)(> COKnRNTK, A'S lü IfORAS

tavares" machado

-SE FIADO
Casas c terrenos na Vlllu Slax/el, sita

a 2U minutos dc iranuvuy do Mercado,
passiigcni »S2i)0 rs., .junto X Estação dc Tu-
etiniv.Vi pouco líl&u ilo alto dc SnnCAii-
ua, JiOGAlt IDEAI., onde so púde morar
o trabalhar na cidade, Casas dc 2 com-
modos grandes o cozinlia, mini leríeno fle
10x10, pura serem pagas cm picsluções dc
40SU00 mensaes, o ousas dc 3 coimriodos
c cozinlia para »ir.$0im mcnsaês, cm cujos
pagamentos jú se acha Incluída a amor-
li/.uijão dc casa, terreno c juros. Terrenos
cm lotes dc 10x10 c para nialoi' mclragcni
a 200$, 210$, 280$, Ü20$, «100$, .|H0$ i;
ooiii), paniivcis cm prestações mensaes ilo
4$!'.0O, r)$200, ÕSSOO, «$1100, 7$7U0, HS200
l! !»!3200.

Trnln-sc cimi Henrique Mazici, dc 1 ús !! da lardc. Trãvossn dá Só
n. 7, cartório. Tclcplsonc, Ü104. jfeçam prbspcctos, cavinn-.-sc gralui-
(amcnlc. Terrenos livres, c.vlillicjn-ic tlnçiunçnlOa do propriedade
quasi 100 nniios.

|,V-»^»'»'»»-r»?»F-^iF-^^;?^yvv»'>"»*-»»i^'"^

Sede social em Paris: Boulevard des Capucines
CAPITAL: FRANCO.V, 15.000.000 - RE'|,S/, 9.000:000$000

Suecursal ic S, Paulo: 34-A. ri ile S, Bento, 34-A.
CAPITAI. IDA 8IÍCCI1RSAX «.OttO-OUO.WWO

Secção de contas correntes limitadas
Tiecebe dinheiro om conta corrente dc pequenos depósitos a

juros de 4 OJO no nnno, capitalizados .semestralmente em 30 dc Ju-
nho c 31 dc dezembro. A entrada inicial minima será de fiOSOOO.
não «rendendo o máximo dc 10:000$000. As entradas subscauen-
tos não serSo inferiores a 20$000. As horas do expediente, sOmen-
te para truta classo de depósitos, serão das 9 lioras da manhã íis 5
da tarde, salvo aos sabbados, dia cm quo o Banco fechar,', fi. 1 hora
»~—¦¦¦¦¦¦— '.'"". . ' da tarde «——»¦¦¦»¦_____¦__-m

^sats@i^@@@gigigiü@i@s@@@g}@@@@@@@r

úlmUmOB
GRAXAS

CARBURETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

.','..'[... -Preços sem concorre.icia ——

CASA TONGLET
Rua Barão de Itapetininga, 33 -- Telephone, 1,518

Preço üe um vidro Rs. 1$000
Vcndo-so cm todas as pliarmacias

DEPÓSITOS PMNCIPÁES :
DROGARIA PACHECO
Riia dos Andradas, dü- lüo

DROGARIA BARUEL
Rua Direita, t - S. Paulo

Laboiatorio Homeopathioo
Alberto Lopes & Cia.

Rua Hngonlio do Doutro, 2f> — Rio

COONAC "BERTRAND" 1
O MAIS PREFERIDO

AU caie «jais sócias est meus ojilimus?
COGiWAtjii

Únicos agentes:

6 A' venda em todas as melhores casas, bars e confeitarias $

Vmtt»»mmWmLtmmíÍmm?íl4T^^ \'

MISTURA FERRUGiNOSA GLYCER1NÃDA
Preparado pelo pharmaceutico ERICH ALBERT ÜAUSS

Medicamento composto dasraizes de plantas mcdlcinaes, ARRHENAt, FERRO e 6LYCERINA

Inf-alliunl nora -a Mlffl Ad Ànomia, Ghlorosè, Floroo branoás, HaspensHo
llItlilIVbl [idld d bllla Ufl IrreguUirldndo da mcnstruaçfio, Colicas uto-

rinas, IIimorrli:if;ia3 uterinas, Dyspcpsia, Fastio, Knftariuccimeiito pulmonar,
Maleitas, PtirguçOes o üunidQS dos ouvidos, Neurastlicniii, etc.

TomSko recUEii4líiltiiM(c c «leiturativo n«iii rival para lio-
— Vi ni ¦¦! fj-cíj'-.'. giiulEtcrcjt e rrSnnçam —«¦

MãmfjRARES BBJÜ imSSÜBAS CVflApAS

Bncontra-so cm Iodas as boas pliarma-ias o drogarias do S. 1'AULO, SANTOS c no RIO D
Srs. V. RODRIGUBS S C0ÍI1P. - Rua Gonçatoes Dias, 59

%KM.ÍSrmmmÍm
W, -* •

¦¦¦ 
. ,/ ( 

¦- :-' - - ¦¦'¦¦¦¦ 
:¦¦

Fabrica e laboratório: S, HOQeVM
íinrgo ila llatrJLÈ, 10 - E. «le SL Paulo
Modianto a remessa de I2$0üü, onvium-so tres frascos para qualquer ponto sorvi-
ilo por ostrada do forro, nos listados do Kio, Minas e S. Paulo, livro do mais dospesas

E-sa-sa-s*^^ ItátSiSíW^

Empresa Soulli American Tour
11 i Cyclo Thcutrnl Hraslleho ¦¦

Grande companhia italiana de opere-
tas ETTORE VITALE, da qual fazem
parte os artistas: Pina Gioana, Giu-

lieta Gestl e ítalo Bertlnl
Amanhã ¦ Eslréa da companhia - Amanhã

A's 20 o *J|'i

l.a recita de assignatura
l.a representação da celebre opereta oni

3 actos o 4 quadros,
1 i T ÜITMIIA MflMlil S

Notável creação do açor BERTINI
Tomam parto os principaès artistas da

companhia o as primeiras bailarinas Vlcto-
rina e Ovidia Tamachi-
BUIÍitds íi veada no Cufo Uni-lo (rua de ti. lüonlo),
«tu Ab 18 horaa, o depois n» lillbutcria do thentro,
I-r«çOs — l''ji3ria o Ciunarotcs, OUíOüO; rnuttrulls,
5;u.u; uuleiriis o piomcnoir, f)K00'j Galerias, IfGlíh

Domingo, ás 14 e l|2 - Grandiosa malinée

Theatro APOLLO
Rua D. .7o.-:6 do Barros, n. 8

— EMfltlOKA. 1-ASC1IOAJ. SKGRETO —

Cirande Cómpugnlu dl IVosa o
Musica "CíTr.V Dl NÀPOM"

DIrettoro proprietário: Cario Nunzliita
AniDiliiistratoie: TJmlierlo falo. Espeela-

culos lamlllâreâ
HOJE — 5.a-fcira, 24 ilo agosto — HOJE

A's S 3|»1 llll noite
O soberbo drama dc mala vila napole-

tiuiti om um prólogo e »l aetosj de T-.
Manchlnl

Li
(O MALACAKNE)

Grandioso aeto de variedades puranien-
te familiar. Gennáro Trengi, — L. de Ca-
mells! Maclilcltista no! suo repertório,
Giuseppo Castellano.

Coppla liuettlsta — (!a!lo-Calaía.
"Napolit dl noite e glorno", vista da S.
-Uartino — Muiidoliiiata a maro, pout-
pourri —. Sconario dei prof. Spezzaferri.

Orchestra dirigida pelo maestro Giu-
seppo Iiondinl.

Preços populares:
Frisas, 15*000; camarotes, 12Ç000; poi-

trona de l.a, 3$000; poltrona do 2.a, 2?;
cadeira,*]. 1*500; geral, 1Í00O.

CASIO IBÜ
Kmprosa fíouth American Tour

HOJE -1 do agosto - HOJE
A'fi 8 o 3|1

2»a e ultima conferência do
eminente orador e literato belga

jl Exigir a antiga e verdadeira marca

I í • "

mèml i m AIDCnTDADiy--#row «15111 m ALBERT KOBIN & 0" % -1

m I üiiicos Depositários Etabíissements Bloch 1
§ ParSs - 2®, Gité Trevüsé |

Lta., © 8 KBO BE JA^ESI?!©, 116 rua «Sa Alfândega |
(® S. PAUL© I

I 
47, Rua Direita-Caixa, 462-Teleph. 1214 I

p |pOITO51»Jgi!-B«E-a**g^^
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11 THEATRO 8. J03E' I

Franç
"Dans les tranchées"
A mais omocioaauta e vibranto conio-
roncia do oininento orador, quo lho

tom valido fronoticas ovai-Oos

Preços - Frisas e camarotes com
4 en!., 30$; cadeiras distinetas,
5$; cadeiras, 3$; galerias, 1$.

Bilhetes á venda no Café União
(ruaS.Bento75-A), üas 10 âs 18 lis.

Empresa Josfi Loureiro

HOJK — Quiiilii-felru, ü-l de
agosto de 1910 — IIOJ.I'-

A'k S ül»l da rtolte
Primeira parto — Colossal suecesso! —

A pantomima mimlca^dangante, cm 1 pro-
logo, 1 aoto e 3 quadros

COIiOMBlNA o JVulIinui notte dl
ciirnevalc

Grandiosa rhíse-en-scené,
SoRundn parte — Bxlto! — Da ultima

novidade de FÁTIMA JIIUIH — A bvi-
lliante comedia cm 1 aeto, do grando Hi-
larlãade, original do M. Prasslijcsl:

StíVRITIAMO FÁTIMA
Terceira parte — Grandiosa symplionla

pela orchestra, aeto 2.o dc í.as (!olon-
ilrlnas, do màllõgrado maestro Uzandiaaga,
dirigida pelu sonliorita Bniilia FrassínesI
(Irinã de Fátima Mlrls).

ELDORADO
10 artistas — 70 traiisfurmaijües

Prcijos llna localiüiidcs — Frisas 25Í,
camarotes 20f, cadeiras 6%, amphltheatro
3$. balcões 2%, galerias numeradas ÍÍ600
o galerias 1Ç000.

Bilhetes A venda na Charutarla MImi,
A rua.-15 do Novembro, 58, das 10 horas
íis 18, c depois, na bilheteria do theatro.

IHs Th@afro
Çmniwnliia Cíiiçinatogriiplltca Jirasilclni

IÍÓJE — Quinta-feira, 24 de agosto

Esplendida soirée elegante — Um
.soberbo e inegualavcl trabalho!!!

Unia artista de raça e fama mun-.
dial! se apresenta boje aos nossos
liabituées:

A excelsa rainha da belleza, a gra-;
ciosa e elegante Francisca Bcrtiiii^
110 grande romance de amor e pai-
São, que a leva ao maior dos sacri-;
íicios:

HEROÍSMO DE AMOR

5 longos actos
Para complemento deste graiidío-i

so programma, será cxhibido o hila-r
riante film, interpretado pelo queri-.
do cômico excêntrico André Dccd:

O CHICOTE DE DEED K
Film dc propriedade e exelusivida-i

de da Companhia Cinematograplnca
Brasileira.

ir. ¦¦;»



¦ÜOftMiDIO PAtrLiSTj
tm»AMxma 11 nu iinminwiaaiiiii nurrn. ,, .. M •• " i'i«a—i^nmi——«iinmHuiim-.„. "•»*»*

J9BamWgsmmmÊÈsmwm\^^ __'_!1
__ '^*J''*"a''"-***'****-"*-^^

dnta-feipa, 24 de agosto de 1916•«--IV ¦ - —<-. 'r-T-í**"*'»;***-*"^
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3 DÉCIMA ?
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Cnra radicalinonto Asthniq, losse,
Coqueluche, Brònchitè. Catar-

rho cfirontco, Enxaqueca
r>o(.»N IRyir-iciiica»)

Corrigem os Itins, Intestinos,
Constipações (prisão ãe ventre)

'B'i'«)n;si|jj5B*ns»rtòP
Evita e cuni n íiitliionzn; (Icippcs,

lícsfrhuloa o IMixn-ptixa
8";»M.*.:»,-,lòn*

Oleo lie IVrscui - Aniilgcaico, Mmo»licntc o tlemoslnllep.-;|i'iiz pnssnr ImmaiUii-
liiiiioilto 1'iinlqtieritór

Approrndi» pc'n Duoctorlji dn Serviço **'n-
nitíirio ilo P,5tnilo dc S. :'nii'o. Preparados

pharmnoRiittcos do ii. N. Hlocroiiliiicli
tj-sIl-COII..'!».»..'».*: «lil S. B»;»»)!o

ni.-iK (IrnsnrSaM
BARUEL & Comp.

2 FIGUEIREDO & Comp. í
\ Cm *4'»i,]9>à"ni,H i-a-in íih.iim y

im is.Bnriiii.riaN
Km ..'iir-grlitm iiiifi giliiirmucliiliidroilc SliirriiH n

Om-lccn «t Brinüos
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«brande stock de TI.CIDOS DE SEDA da nossafaV»rfca?ão c cxfrnngci-ra, taes como
?*S5S5 

Í4S00° ° L,°,?Ü00 ° ?et* - GABAEDINE, cores vitriada8,de 154000 e 258000 — MEBIN0 LIBERTY PRETO, dc 1(5$, 20, e25$000 — C1IARMEUSE, cores modernas, de 12$, 13$ o 15$000 —
fAFFETA, liado sortimento, desde 11$ aló 16$ — CREPE DA CHINA<1- 7$, 8$, 9$, 12 e 14$000 — TAFFETÁ CIIANGEANT, 11$ o metro'— GABARDINE CIIANGEANT, 13$ o metro — SETINS DE TODAS ASCORES, para sapatos, metro, 13$ — Grande sortimento de sedas lavaveis,

messalinc, libcrty e diversos outros tecidos phantasiaasa dos Tres Irmãos
•flbrahão ^rtdraus % Irmãos

12-A - RUA DIREITA - 12-A

i

nmII LID i III fi! DEVE
"O SANTO SACRIFÍCIO DA .iíiSSA", pelo .podre CIPUJiIiU

E* um bello volume do 140 paginas, que explica a Missa em suas diversas«artes, expondo a significação de cada nina, as orações que a compõem, os arte-aos com quo elevemos accmpanlial-a e as diversas cerimonias. A todos os chrls-
;.Zr?,rn\r. 

t0„1*i?V,--t0Sa a leit1"*11 rtest0 «vro, visto quo a Missa 6 o acto mais
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,,n ^-VE:VAD,A 
n^casas: «arraux, Duprat, Pio X, Lourdes; Livrarias; do Globo,MaK.ilhac-s Alves, Cc.rac-ao de Maria, Saléslanòs, Convento do S. Francisco, Con-vontq da Conceição, A' Estrello. da Luz (Avenida Tlradentes, GO-A). Matrizes; daConsolarão, Belém e ti. Geraldo.

Cora escripíorio em sua residência
ATTENDE .ft fUAMsivilW-Uoraprii o von-¦río moveis o Immovola nnpn.-stiir.o.-j aob hypotl.oons.

incoplta prociirflç/(n par;*, tomar contn do prcillos.(.fim ilo olu-jo-fis. procoilcr ri co.ioortos o receboi
nhiuucis.

Tem A veml.-i alminà predio?, tnohistre uni doa
rr. o lli oro» piilnciicis lln -Vvcnliln llnullsln, hem comn
divorsn» fiizcndns, sçmln umn tio criiit. du iiiiiiiuirnoiilcin, no Trinilglllo "sllpelio, rum cas.i piirii resi-
ilciicln. «cirarlii, ipiatro mil lili-iii-lro- de loira-i ile
prlmõlrii hiinirdnile; scn.lo i.|n. dí raiidclr.is dó leir. invcriiiul.is i: -M üi do campos, imlivos pnrn crinr,
^c !'. n i mil rcí.cs.- ruu vacoas pniijdns n cc.nto o
?nntaa para dar cria, cento c pí-uno*. porcos,-1 carrosiom :i ícapoctlvü Iiòliíilifõlíriinilci quAítii*» do agniis»m dlIfeTcntcs log-irei pnrn toenr cuoriiin dcclrici.

Para mais ihformaçõos
Travosía Particular (Iii, Travessa aTuniz (le
Eonsa, n. -i - - (Cnhibucy) - - SÃO l'AÜI.0
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i-mpregado com süc-
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cesso nas sepinfes mo-

leslias:
EncrcpíoU.»
Oarlbrn.
Dou lia».
Oonbog».
Iníl-infnsçflpj do eteiu
Corri me olo <\o» anHiln
r.omirrbeu.
Cirlmnculfta»
llsllllHK.

(.-Mieros rene/co»
Uarliilismo.
Flore» Rrtn-M*.
Utfíra*.
TiiQiortt

Crystm
niifomati.-tnui ren» çtiv.
Hancliu ilu pello,
I.Htr,;iks lyplitlIUcu.
Ulccru il» ooccí.
Tumnres Branccs.
.MTectíe» do ligadiis
Oures oo pello. '
f un.nna oos ossoi.
LatRjamraio dat nrit
ri;i* dn [i(„srnc/i • fi»
orai monto, esr.
t. Oll fio Cttt IDOloO-
14h» prcjoaleu
t«a <io BüOtJUf.

Encontra-se cm

J Iodas as pharmasüs.
drogarias e "casas 
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v^ho e xarope Oescbions
Todos Oi Medlws proclamam ciuo este Pen-t vital do Songno Cí-crR a. a3jsir.ft-1-.i~~,.

r,-:^, s»«da.;ferM. '" " ¦ Wes :-'"':° sOTírioricarne cria.aos 'orniiiinoso; elu.'-»."»-'^-^
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GRANDE DEPOÍUTÍVO DO SANGUE

RODAS Dli III
Marcas «Carborundura», cie

todos os tamanhos e
^rossuras

Grande stock
CAIXA, ft
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E*xtraeeões ás segundas e quintas-feirassob a fisealizaeão do governo do Estado
jiua Quintino Bocayuva, 32

$fxla-fciru, 2ã 
——

yf^wjjg e»t racQões em agosto e set etíibro
x«X) m

ís '3- \n."/ n* D Preco do-5 S Ml'./, Dia Prcinio maioi .,,:V
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690 25 de agosto Sexta-feira 40:000^000 3S600
Gí11 29 i. Tõrçii-fqira IS5:00Q>0Ü0 tÇüüO

(39-*! Setembro, Sexta-feira 15:ooo$ooo Üíoüo

GUINDE LOTERIA COIIIIEMORATIVA DA INDEPENDÊNCIA 1)0 BRASIL
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(595
686
üG7
698
(i90
700

6 (ie setembro
8 de setembro

x-' )! 11
15 -¦ „
19 „
22 ii „
2(3 ,.

Quarta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta- feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira

IQO.OOO$000
«-in 'i lirciiiltix tlc

50:000$000
2o:ooo$ooo
2o:ò.oo§ooò
5o:ooo$ooo
L'o:ooo§ooo
3s:ooo$qoo
2o:ooo5ooo
15:ooo§ojo

3§8oo
IS800
4$5oo
l$8oo
2$700
IS800
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FRISIA

Sahirii do Saaloa no dia i!) de agonio pamHlo, llaliiu, Pernambuco, Vigo, Falmoulh
o Amslccdiim

Só so acccltani iiassagciro.» com ptusapoi-Io - 'Icroeini classe para Vlgo, UitlJOJi',In-
olttido o iniim-to. l.a o :'.n classes, tratai

com ii agencia
' ¦¦--rmuaww; em* wmmwmm

ZEIiLAi^lllA
Saliir.i -io ."Jiinlus mi dia lu du sotembro

pina Montevidéu u liuunos Alrea
Passagens de ;i.u ciasse, is. OõiüOü, laolui-

do o imposto
VollarA do Prata cm ü(j do solcmüio o

partiiu lio incsmo dia para a Kuropn

ii m
S. PAULO

Rua Quinze de íloiierabro, 35
CltlXi-l [lONtllI II, IÍU»

SANTOS
Proça Barão do Rio Branco, 12

t/Hllll ;-,:,-lllll II, UiU

Quarta-ielm, 6 de setembro, íjramle Loteria commeaioratlva daIndependência do Brasil awotfío&sooo em dois grandesprêmios de *%&t$s>mP®mP0P cada um - Por 4$000
Vs petlidoa do interior, acompanha*.-*.*, da respectiva Importância emai.» a quantia neces<->arla para o porte do correio, devem 3er dirigidosaoa Agentes Geraes;
.lullo Antunts le Abreu o Comp. —• Bua Direita, 33 — Calxà, 177S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Casa Dollvaea - - Rua Direita, 10 — Caixa. 20

S. Paulo.
Amancio Rodrigues dos Santos e Comp, — Praça Antonio Prado SCaixa, 166 — 3, Paulo.
VA Lli QUEM lü.M — itun Dlrt-lla* 4.— Caixa, 1(17 — Jullo Anlu»

nos iii; Atirou c Comp.
3, U, Sarmento — Rua BarUo do Jaguara, lb — Caixa, 71 — Cum-

pinas

Mlt'williHIII

sa» RM SP * PSNC
MALA RE Al. INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

¦--¦"¦«¦«•wii ii ¦¦! .- ^ii^:lh\VIWLmVmmssssmsm\ssm^ --j-^--,.^

41 mM4\sMmmmf^Lm\H'* ler**«*i\ w1™™*> aãi-m^mtrheu-v mwtmmo, eezemas, flttuia* e impwresMS do m*nmte
T -C*' tônico depurativo e antj-rheumatico

A> vencia em qualquer phaymaeia on drogaria
^^^^^MmiK&i4tmi^^^mEa\\\i^Mm\ym\s4mms1mmm\^Êm^

"LACTIFERO"
d amarameníação natural

ó a baso ossoncial para o»om e farll «leeienvolvtaiieiUa
ua orunça.

¦áI-íI iBSnhora Mft«> «*»«« «elie ou si oleite è fraca, uso o"MtACTIEEUO,,
prociosa dosuoborta da pharmaooutica-Jo-uuia Sdmuato Hergamo
nvrmni^^fí^rJ ° uniCl' ° JnfalltvolGERADott DO LEITE, ostimula, afigriionta
lí ,i,lo(';o,con8,dorilV0,raont0 a BocrooaoUas glanclulas maramari;is.

K* um poderos» Inrllf 'cinto
muito útil tambom duranto a GRAVIDEZdopois do PARTO, contra o raohitismo daâcrianças, oto.

- Analysado o approvadò pola oxma. Di»"'*» SERVIÇO SANITÁRIO DO ES-TADO DE S. PAULO. MAUVA iti c.i-,1 ...ia
Fabricantes - Pliarmaceuticos

Francisco Alarlo Bergamo e Joanna Stamato BergamoPepwto geral: Gamaria Bergamo-R Coa Fnrtado.Ul-S. PAnlc-Bneonlra-ío nas principac» drogaria» pharmacias— bt i>aülo - Telephone n. 1108. ======

toa
(FUNDADA* EM 1883

Preço do 1 vidro
Proço do 6 vidros

50DOO
80$000

íroto mais 1$000
froto mais d#U00waiv* • >. -» «.ss^ssyw «iuiu maia a^mjuF.i>VIAB O PEDIDO K A ninillIAMIl

¦ff ãy Jr tf Ar

OAmim-sv

éftitá/xxiõ^^

ÃÍf^\-'\.:'-\\

lil
ÊÊIWãl i#/''''H;,i#i:s»

¦M0mêf '

PARA O

¦emir

1 
^©om o ;AxoWuxm^

"&4----//r
Ao-vvc JO-fÔ

Olaipe ¦ Elegante creação
parístenne em gabardíne fí-
na e cores modernas, lindos
botões prateados, saía tran-
Zida na cintura e com boi-
sos. golla e punhos com
^tche de finas rendas.

Rs. 260$000
de palha fina. forrado com seda e

com finas flores de seda
Rs. 35$000

Recebemos um lindo sortimento de
C« «a* li Bi A U Jf3 it) II Bi Kl ,*% A &
**•**> para senhoras e meninas «-

Wagner, Sehádliefe & Co.

\
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«<,*0 sangue viciado è a causa lúiêuiè
de todas as moléstias" (BOURDIEU) •

t DcPURAE O VOSSO SANGUE USANDO A

TÀYUPIRA SILVA ARAUJO
Lígoí* ejdelcisivafnente vegetal

MARAVILHOSO CONTRA

SYPHILIS - RHEUMATBSIVIO
fEflIDAS-MOLÉSTIAS DA

1

"03"

GUÂRÃN

I

I

l'A(JUETl!S ü,\ liUUOl-A ÜSI'EI(A-
DÜ3 IÍ.M MANTO.»

REiflERARA
Ho dia -Ci cln UL-uslu — Sidilrá uo

mesmo ula paru
Montevidéu e Buenos Aires

omíissa
no dia ütt do AgoBio,i.alilcil no mes-
mo cllar pai» Moutorlüéo, l'ort tlUin-
le/, 1 unia Aronos a portos do i-aclilcu

| DRINA -"iíFfle agosto

i-AQUhTEà l'AUA A EUIiüPA
A auliii do ltio:

OMITA
no dia 1 du sulcmbro i>uru ti. VicoaleI.Uüoa, IsOlxOiis,. Vi(;o, Uorunh», LaItuob';lle-I'aliioo u lnglatcrri
A sahli do l(lo:¦ IPEMEHAUA
nt> dia H do sotumüco paia

LlBHOAj ISOLAI MIRA
A s&tüi do Siiiit-jj :

Amazon - 18 de setembro

I8
Exige-se passaporte e não será permittido o ingresso de visitantes a bordo

I'aia preços das passagens t informações dirigii-sc ao escriptotio da

Be Hoyai Maii Steam Pactel üo. - floa 
'de 

S. Henito
Zbe P âcific Steai Sapii Co, -"â: Aíj-ágrí

I

PARA o ES'AWMAfl*P
e INTESTINOS

^í tnaí* Weia quadra da vlãat 
*" =-»-".-¦¦--¦ *-*-™»s™—

. . . sl alegria ão presente:
Á osporaaça do futuro sobraçando a Guarniiesla como si fosse a sua raolhor boneoa

Depositários: Vmnpos Reitor á* Cia.
RüA ÜRUGÜAYANA. 35 - RIO :¦: Em todas as Dharmaclas

p^ lí' ente o nome do ex- w\
1^ traordinario remédio, mi

Para todas as moléstias do

áfmf^A mt^W^m ^P^s sa »**#y**»td £n >*1^tikra * f-f O Hd(P «fn w •*» bvi m n«^ jj m. ffl WHFÍ A^-14 w í» ^a ifl O»Tíi*»w-»#X ^TAw JcAW ItíJL Ií £j Ta vl/ >*r ia ^*#"\ *K1 /MT

A' venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS
Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO

88 - .Slua Onze de Agosto, 88 - Sobrado

W GaOH BBHMaBi ESüiS ***wutMMa*MM***g^ @

Atrirriiativamente esta descoberta a cura da Lepra; du.s
0 tumores que existem, e quo atfHgem tanto a Iiumanlda-
de, a que nos temos referido dus inimensas curas opera-
das, com o opulento e Vertiginoso "Extractó de Jambuaasu'."

B quem spffre destas torrlvela -moléstias, e suas conse-
queucius, nüo deixara de se utilizar do portentoso "Extra-
cto de Jniiibiiuiisu".

Demorei-me em fazer esta publlcic-.ade, em relação ft
enorme procura do referido "Extractó de Jambuaasu'", que
pouco tive descango para ."atlsfazer as encominendas, re-
lativamente ds curas reali-indau de todos os pontos, e as
que estão em via do realizar-se, conforme apreciarão os in-
teressados: curas importantíssimas:

"Cominunieo-vos o seguinte, que peso a gentileza de
responder-mo. Logo completam 0 mezes que minha filha
est*:. cm uso do vosso afam.ido "Extractó de Jambuassu'".
E tem o desejo de comer fruetas; desejo que V. Exa. Indl-
quò-nio as fruetus que podo usar. E, mais alguns mezes, a
família communlcar-vos-ha que a cura será realizada."
Outras consultas: "Junto a esta, vai mais a importância
d'umu caixa. que completa 3 caixas, ü acho que não
precisarei da 3.a. Antos que sobrem alguns vidros, de quefaltar." — Em tratamento temos de todas as classes: me-
dlcos, pluirmaceuticos, etc, coin resultados satisfactorios,
conforme as cartas que tomos nas mãos, o deixando de pu-
blical-as. Mais ainda outra carta: ""onerando Dr. V. Exa.
disse om suas cartas que, depois de curado, f conveniente
guardar a dieta alguns mezes, depois da cura, para deixar
fortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes que se acha
restabelecido. Pergunta-vos so pôde abandonar a dieta, ou
guardai-a ainda? Esperamos resposta".

Centenares de cartas assim nestes tormos. A cura sen-
do certa, 6 inevitável, não Interrompendo o tratamento,
desdo o principio até o fim da cura. Para acabar de con-
firmar a efficacla do "Extractó de Jambuassu'", faltaria
aquello que reconhecemos nosso Deus. Uma caixa com 24 vl-
dros custa 120$000. Os pedidos não podem ser maiores, sim
menores.

RUA DA LIBERDADE. N. 73

para onde os pedidos e consultou devem ser eneaoreçados
S. Paulo, Agosto, 2, de 1810.

O autor, A. DURAND
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