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A ouestão ia"ictir
Os processos sem precedentes,

adoptados no curso desta guerra pe-
Ias nações beligerantes, exclusiva-
mente apoiadas no direito da força,
têm levantado protestos entre o
mundo dos neutros. Casos lia cm que
são os neutros as victimas principaes
desses processos, os quaes attentain.
não só contra interesses legítimos e
sagrados dos não bclligcràntes, co-
mo, até, contra a sua soberania. Um
desses processos é o da instituição
de listas nominativas, espécie de in-
dice de casas eommerciaes, com a.s
•quaes é prohibido transaccionar sob
pena de represálias. Primitivamente
destinadas a regular o procedimento
das firmas eommerciaes constituídas
por subditos dos paizes belligerantes,
a sua acção pouco a pouco foi sendo
alargada aos estabelecimentos de
propriedade dos subditos de paizes
.neutros. Ninguém ignora, por exem-
pio, que nas "black-list" figuram
hoje dezenas de casas brasileiras,
suspeitas dc negociarem com firmas
allemãs ou austríacas, no "uso dum
direito que as leis nacionaes lhes con-
ferem. Evidentemente, a Inglaterra,
a França ou qualquer outro paiz bel-
ligerante não vêem, ao nosso terrilo-
rio, fechar esses estabelecimentos
prender os seus proprietários e*con-
fiscar-lhes os haveres; mas, detcntln
em suas mãos o exclusivo da indus-
tria dos transportes marítimos,
crêam-lhes difficuldades de toda a
ordem. Uma casa commercial inclui-
da na lista negra nada pôde impor-
tar com segurança; ainda que._. as.
mercadorias viajem em navio netitro,
estão sujeitas a confisco, no alto mar.
dado o direito de visita e de exame
da carga que se arrogam os navios
de guerra das nações alliadas. Estes
processos, inteiramente novos, não
estão previstos na legislação e nas
convenções internacionaes que regu-
Iam o direito dos neutros. São uma
clara infracção de princípios ele-
mentares, sempre respeitados no de-
curso de anteriores conflictos. Toda-
via, o governo inglez acha esse5
processos regularissimos; e, ainda
hontem, lord Robért Cecils, respon-
dendo, na Câmara dos Coinmtms, a
uma intcrpellação solire o ássumpto,
declarava que as inscripções na lista
negra são um dever dos paizes em
guerra e que as criticas que lhes
assacam não devem ser tomadas em
consideração...

Todavia, semelhante direito tem
sido impugnado vivamente por al-
gtimas nações e nem em toda a parte

ponde applicar a Inglaterra com
aquella liberdade fie acção com que o
tem feito, por exemplo, no Brasil.
Assim, nos Estados Unidos tornou-
se a atmosphcra tão desfavorável a
semelhantes praticas, que o governo
de Londres não ousou inscrever no
i ulice sinão as casas eommerciaes

'gitimamente inglezas que trans-
•lecionavam com firmas inimigas. O
governo da Casa Branca fez oppór-
1 nuamente sentir á Inglaterra que
jamais consentiria na inscripção de
-rasas americanas. Agora, é na Ar-
jentina que a questão assume um
ispccto grave, em resultado dum
violento incidente dc que todos os
jornaes de Buenos Aires se oceupam.
Um navio neutro transportou de
Nova York para uma empresa allemã
de Buenos Aires uma carga de car-
vão. O cônsul inglez em Buenos Ai-
res intimou o capitão do navio a não
entregar o combustível ao destinata-
rio, sob pena de incluir o navio na"black-list" :— o que significava que
o navio seria capturado, logo que
sahisse das «águas juristliccionaes ar-
gentinas. O capitão, atemorizado,
vendeu o carvão a pessoas differen-
tes dos destinatários; estes proces-
saram-no por desvio de mercadorias
que lhes tinham sido consignadas; o
tribunal deu-lhes razão e ordenou
que a mercadoria fosse restituida á
empresa allemã; e como, 110 decorrer
do processo, se averiguasse que a au-
toridade consular ingleza exercera
coacçâo sobre o commandante do
navio, o tribunal decidiu officiar ao
governo, solicitando-lhe que retiras-
se o "exequatur" ao cônsul britanni-
co. Taes são os termos do conflicto
que preoecupa neste momento os
nossos vizinhos. A Argentina, como
.0 Brasil, é uma nação cara aos allia-

Desenvolve se a offensiva das tropas do grão duquet \
Nícolau na frente do lago Van - As forças mosco-
vítas derrotaram a quarta divisão ottomana - Ren-
deram se dois regimentos turcos na região de Rachta
As peças tedescas bombardearam as posições

russas na margem oeste do Stokhod
Os soldados da "entente" repellíram o adversário
entre o Struma e o valle de Moglenica - Os servios
oecuparam a altura Í.506, a noroeste do lago Ostro vo

õs gregos resistem aos búlgaros etn Seres
Os voluntários retorçam rapidamente as fileiras dos
combatentes hellenos - O corpo da Albânia chegou
a Salonica - Foram abatidos alguns aviões germaní-
cos - O kronprinz apostou com o major Raynal
que estaria a 3J de juiho em Verdun - Sua alteza,
perdendo a aposta, pagou uma caixa de champagne
Os telegrammas do «Correio Paulistano»
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II IDA II
REUNIÃO no GABINETE HESPANHOL

MADRID, 24 — Telegrapham fie San
SobaBtlan que so reuniu, sob a presiden-
oli. do rol d. Aflouso XIII, o conselho d.
ministros, quo se occupou dus questões de
Marrocos.

O conde de Romanones lamentou qui
a Imprensa fizesse cxaggcrados commen-
tarios sobre a reunião do conselho e u
nota do governo da França aos neutros,
pedindo-lhes seus bons ofíielos junto ao
governo allemão para evitar a destruição
dos territórios Invadidos.

O conde do Romanones declarou que
essa nota será objecto, da parto do ml-
nlsterlo do Exterior, de Berio estudo.

Accrescentou que o governo hespanhol
vai consultar os outros neutros, afim de
agir de forma a não quebrar a estricti.
neutralidade que vem seguindo desdo o
começo da guerra.
^O SOCIALISTA LIEBNECHT

LONDRES, 24 — Ü conselho de
guerra de Berlim julgou a appeiia
C_o do socialista Karl Liebnecht,
cuja pena augmentòu com mais qua-
tro annos, perdendo o condemnado
os direitos civis durante seis annos
após o cumprimento da sentença.

NOTICIAS DA ÁUSTRIA
LUiNDRES, 24 — O "Morning

l'òst", em télegramma de linda-
pesth. diz que o publico austro-huii-
garo altribue a liberdade de censura
concedida agora, no que respeita ás
ítitormações políticas e militares, ao
desejo do governo de preparar o paiz
para o recebimento de noticias más.

Accrescenta esse despacho que as
fronteiras rtímaicás foram reforçadas
e que tia Transylváiiiá foram preso**
alguns indivíduos suspeitos de sym-
patliias pela Rumania.
VERDUN CONDECORADA l*KLO GO-

VERNO RUSSO
PAUIS, 24 — Todos os Jornaes upplau-

dem o aelo do governo russo, concedendo
a Cruz ile fí. Jorge A cidade de Verdun.

A missão militar russa, quo vem entre-
gar a condecoração ao prefeito do Ver-
dun, é aqui esperada nos primeiros dias
de setembro.

OU "RAIDS" ALLEMÃES
SOÜl-E .. WfiLATÉlUtÃ

LONDRES, 24 — O major Bairrt, cli.-
fo dos serviços aéreos do Ministério 3a
Guerra, declarou que, ult hontem, os 1-
iei: ães tinham levado a effeito !«4 "rald: '
acieos sobre a Inglaterra, e quo nossa;,
liiourBÕès tinham sido mortos 2:1 civis t
50 militares. O major Baird criticou o.
membros da Caniara dos Communs po»
andarem sempre a interpellar o governo
a respeito do assumptos aéreos. Di:ise nin •
«I.i «me a Inglaterra esta. i reparada cada
vo.! mais a obrigar os dirigiveis o aer .-
planos allemães a fugir das costas inglo-
zas.
O PAPEL DA ITÁLIA ESTUDADO POU

UM CRITICO MILITAR
LONDRES, 24 — O crítico militar dc."The Observei-", referindo-se ao desem-

barque de tropas Italianas em Salonica,
diz que a Itália assumiu dcfinltivamento
ò caracter de potência no Mediterrâneo.

A Itália propõe-se agora nao somente
reconquistar 'frento e Trleste, mas tam-
bem a palmada, as ilhas do Adriático e
dominar a costa austríaca.

Essas suas aspirações serão satisfeitas,
porque são justas, porque entre os allla-
dos reina a melhor harmonia,

A Itália tambem e hoje, devido ao seu
accOrdo com os alliados, uma potência
balkanica do primeira grandeza. Como a
Rússia, rompendo o diiiue formado pelos
Dardanellos, ostfi destinada a cortar a
ponte que unia a Allemanha A Ásia, a
Itália impedirá quo o pungermanismo se
estenda no Adriático.

dos; lá, como cá, as preferencias do
sentimento popular são pela França
e pelas nações colligadas; a ncutrali-
dade official, escrupulosamente man-
tida em ambos os paizes, não impede
uma cumplicidade moral com as na-
ç5es da "enfrente". 

Quer isto dizer
que a opposição feita á "black-list"
não assenta em antipàthias por uma
causa, mas somente em considera-
ções melindrosas de soberania. E,
decerto, os resultados mesquinhos
conseguidos por meio do Index ne-
gro não compensam os alliados das
conseqüências duma opposição, feita
contra actos que attingem os nossos
interesses materiaes e as nossas sus-
cepíibjlidadcs moraes,

AS ARREMETTIDAS DOS ALLEMÃES
NO SOMME

LONDRES, 24 — O inimigo esforçou-
so para retomar o terreno quo pordeu en-
tre a gare de Guíllemont o Quarry.

Depois do um violento bombardeio, o
adversário lançou contra as nossas linha*:
um forte ataque de infantaria, do tal ma-
nelra encarniçado, que chegou a attlnglr
os parapcltos das nossas posições.

Repellimos os allemães completamente
om toda a parte, infligindo-lhes pesadas
perdas.

O Inimigo bombardeou as nossas linhas
perto do redueto llohenzollern, tentando
baldadamente realizar um rald do Infanta-
ria.

Levamos a effelto uma Incursão a no-
roesto do La Bassée, onde penetramos nas
trincheiras teutoiilcas.

OS SUl'ER-ZEl'1'ELINS
LONDRES, 24 — Lord Montagu Beau-

liou, falando num meetlng, afflrmoa que
a Allemanha estava construindo super-
Zeppellns arqucaudo 2 milhões do péí
cúbicos, movidos por jiPSsaniea -machlnat,
com a força total do 6.000 eavallos.

11AID DE LM 5ÜEPPEI7IN
LONDRES, 24 — Duranto a nolto pas-

sada um "zeppelln" realizou um "rald"
á costa oriental da Inglaterra, sem tol»-
via causar vlctimas nem prejuízos.
OS INGLEKES ENTRARAM

EM IUI os:;..
LONDRES, 24 — Telegrapham da

A . Oriental ..lle:.iã que as forças oo-
ioniaes lnglezas entraram om Kilossa.
RUY IJAKBOSA E O EECONIIECIMEN-

TO DA FRANÇA
PARIS, 24 — A noticia do que a Liga

pelos Alliados do Rio do Janeiro organi-
za uma grunde festa cm beneficio do hos-
pitai brasileiro para os feridos da guerra,
eom o concurso da palavra eloquento e
generosa do Ruy Barbosa, fol acolhida em
Paris com a mais evidente satisfacção e
sympathia.

Os francezes, gratos pela acção benéfica
do eminente presidente da Liga pelos Al-
iiados, tencionam provar-lhe, na oceasião
da sua visita impaeientemento esperada,
por melo de uma calorosa recepção, o sou
reconhecimento profundo.

O Hospital Brasileiro, fundado graça*
ãs auuscrlpçjõès da colônia brasileira, sem-
pro a primeira nas obras de bondado e
soccorro, e allivlo ao soffrlmento, serã
Inaugurado na pccaslfio da visita de Ruy
Barbosa,
ÒEÒLAKíYÇAO DO CONDE DK ROMA-

NONES
MADRID, 24 — O conde de Romanones,

presidente do Conselho, declarou nesta ca-
pitai que a visita do embaixador hespa-
nhol em Paris fol unicamente para tratar
das questões correntes, sendo normal a
situação.

A EVACUAÇÃO DO TERRITÓRIO
PHANOE/j

SANTIAGO, 24 (A) — O ministro da
França a«iul acreditado entregou ao Mi-
nlsterlo das Relações Exteriores, um pro-
testo do governo do seu palz junto dos
paizes neutros, contra o acto das atitori-
dades allemãs que estão retirando a po-
pulaçfio civil do norto da França, oceu-
pada pelo inimigo, internnndo-a na Alie-
manha,

OS EITEITOS DA "BLACK LIST"
MONTEVIDE'0, 24 (A) — Por ter sido

incluindo na "black Iist" ingleza, vai sus-
ponder seus trabalhos a fabrica Portland.,
de cuja sociedade fazem parte dois sub-
ditos allemães.

Por esse motivo foram dispensados os
300 operários quo ali trabalhavam.

ENTRE OS ITALIANOS E OS
AUSTRÍACOS

ROMA, 24 — Tem o seguinte toôr o ul-
limo communlcado do àltu commando:

"No valle d'Arsa, na. riolto de 21 de
agosto, o Inimigo projectoti. intensas raja-
das do fogo sobro as nosiias posições, no
fundo do valle, mas som effcctuar ne-
nhum ataque do infantaria.

A avançada do Inlmléifi entro Casora,
Zingarella, Casora Zeblo, jTPastorlIo o o
planalto Aslngo, foi intehjámeiite sustada
pelo nosso fogo.

Na zona do Tofanu, depois do breve c
efflcaz preparação a carfcti da artilharia,
a Infantaria o os alpinos, conquistaram
brilhantemente fortes posições nas encos-
tas occldentaes de TofanoLTerza e no vai-
lo de Travenanzes. O inítí/ílgo, que soffrêu
graves perdas, deixou cm nosso podei
cerca de quarenta prisioneiros, armas e
munições.

Na zona de Goricla, houve duellos de
artilharia.

Um contingente Inimigo tentou appro-
xlmar-so de Vertoublssn, mas fol repelli-
do pelos tiros certeiros das nossas baterias
o doixou no campo da acção numerosoH
cadáveres.

OS PREPARATIVOS DOS ITA-
LIANOS

LONDRES, 24 — Está sendo
preparado com grande afan c admi-
ravel calma o assalto que as forças
italianas vão levar a effeito contra as
posições austríacas ao.sul e a leste
dc Goricia.

A ACÇAO DOS ITALIANOS
ROMA, 24 — As noticias de fonte of-

uclal fornecidas hoje aos jornaes dest.\
capital informam:

Nas linhas do Carso, o Inimigo realizou
varias tentativas contra as nossas posi-
ções, tendo sido repellldp com perdas.

Ao norto o ao sul do Gprlcla, permane-
cem actlvos os seus bombardeios.

A nossa artilharia, respondendo, obrl-
ga-os a cessar c fogo.

Entre San Martlno e Passo Sapniza, o
inimigo, receando o nosso movimento,
montou novos canhões nus suas linhas,
fazendo do Oppachlasella o centro das
suas operações nessa zona,

No sector do Tolmlno, a lucta, em re-
dor das montanhas, fi titannica.

As nossas tropas, com admirável bra-
vura, combatem ontre rochas o grutas,
ao mesmo tempo que artilharia destroe
todos os,pontos-.de tí-io.-árSo inimigo.

Nas frontes "da 'Carolo a nossa artilha-
ria mantom-so multo actlva.

Em Monto Castelotto, a nossa artilha-
ria causou graves damr. 3 ao Inimigo, to-
mando a nossa Infantaria varias posições.

Entro o Brenta e o Adigo, as posiçõ:;
dominantes acham-so em nosso poder.
DECLARAÇÃO DE GUERRA DA

ITÁLIA A' ALLEMANHA
LONDRES, 24 — O "Daily Te-

legraph", numa nota, diz que está
imminente a declaração de guerra
da Itália á Allemanha.

Essa declaração se dará apenas as
tropas italo-allemãs se encontrem em
lucta nos Balkans.'

VICTORIA DOS ITALIANOS
ROMA, 24 — As tropas Italianas toma-

ram a altura de 2.354 metros, ao sul da
'Jima Ceno.

As forças reaes oecuparam os entrln-
cheiramontos do inimigo perto das en-
costas do Cima Cupola.

Abatemos um aeroplano inimigo per-
to do Ranzlano.

conflictoltt
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RENDERAM-SE DOIS

REGIMENTOS TURCOS

PETROGRAD, 24 — Nas Unhas do
Caucaso, as tropas do grão-duque Nico-
Ir.u aprisionaram dois regimentos turcos.

OS TURCOS TENTAM, EM VAO, RE-
CONQUISTAR TREIIIZONDA

PARIS, 24 — Um télegramma do Tl-
llls para. o "Matln" diz quo os turcos, do-
pois de um mez de preparativos e com-
mandados pelo marechal allemão von der
Sanders, tomaram a offensiva rio llttoral
do mar Negro, visando reconquistar Tre-
bizonda. Accrescenta o despacho que os
itusos Inutilizaram todos os esforços dos
inimigos e alcançaram novo e brilhante
suecesso. Os turcos foram obrigados a
abandonar todas as alturas importantes
quo oecupavam e retirar em desordem
para oeste, deixando nas mãos dos ussos
muitos prisioneiros o grande auantldado
do material belllco.

OS RUSSOS NA ÁSIA
PETROCIRAD, 24 — No Caucaso, as

forças do crão-duque Nlcolau recupera-
ram a cldado do Masli, que haviam eva-
ouado ha dias, deánto da pressão dos
turcos.

O total dos prisioneiros Romanos fol-
tos na batalha de Rachta attinSe a 2,300.'_ílota Lipa ha turcos.

AS MISSÕES FRANCEZA E INGLEZA
EM PORTUGAL

LISBOA, 24 — O tenente-coronel Nor-
ton de Mattos, ministro da Guerra, assis-
tlrã as reuniões das missões militares
francezas o lnglezas, que vêm a esta capl-
tal tratar da participação de Portugal na
guerra.

A missão portugueza, que tomara par-
ta na reunião, serã presidida pelo gene-
rf.l Rodrigues Ribeiro, actual major-ge-
r.eral do exercito.

PARLAMENTO PCRTUGÜE7»
LISBOA, 24 — O governo dirigiu un

convite aos membros do parlamento, que
se acham ausentes desta capital, para vi-
rem tomar parto nas sessões do Congres-
so, fi vista das Importantes questões que
precisam de sor discutidas e approvadas.

Diz-se nos meios políticos bem Infor-
rr.ados que caso as moções propostas
polo "Ieader" da maioria forom approva-
íbis por dois terços da casa. os unionistas
abandonarão a sala das sessões.

11 ¦ IH*»»» m

OS RUSSOS CONTRA OS TURCOS
PETROCIRAD, 24 — Desonvolvo-so a

offensiva das forças do grão duque Ni-
ci.lau, na região do lago Van, a nordeste
de Mush. As tropas moscovitas oecupa-
ram a região o a aldeia do Arlndovanlc,
na direcçao do M03S0I.

Os russos derrotaram a quarta divisão
otlomana, na região de Rachta.

Renderam-se dois regimentos turcos,
dos quaes um com o respectivo comman-
dante e seu estado-maior.

Tomamos ao Inimigo um canhão, me-
tralhadoras o ricos despojos.
OS RUSSOS DOMINAM INTEIRAMEN-

TE A SITUAÇÃO NOS CiUIPATIIOS
LONDRES, 24 — As operações ao lon-

go da frente russa, entre o Prlpet e os
Carpathos, resentem-se ainda das mas
condições do tempo.

Os austro-allemães, tendo recebido
grandes reforços, tomaram a offensiva na
região do Sereth, ao sul do Brody, sendo
rechassados, com grandes perdas.

A resistência dos austro-hungaros na
região do Dnlster está desmoralizada pe-
la artilharia russa.

Nos Carpathos, os russos dominam in-
teiramente a situação.
NAS MARGENS DO STOKHOD E DO

ZLOTA LIPA
PETROGILVD, 24 — Hontem, o lnlmi-

go bombardeou encarniçadamente as po-
slções russas perto de Tobol, na margem
oeste do Stokhod.

A' tarde, começou a offensiva dos teu-
toes, quo repellimos.

Entre os prisioneiros quo fizemos no

0s acontecimentos
nos

O MARECHAL
VON MACKENSEN

AMSTERDAM, 24' — Asseguram
despachos transníittidos para esta ca-
pitai que o marechal von Mackeiioen
assumiu o commando geral das tro-
pas teiito-bülgaras, ao norte de Sa-
tônica.

VANTAGENS DOS SERVIOS
LONDRES, 24 — Referem de

Salonica que as tropas servias oc-
cuparam cento e cincoenta jardas de
trincheiras búlgaras nas próximida-
des da Kaimakeaiam.
A EVACUAÇÃO DE KAVALLA

LONDRES, 24 — Dizem para
esta capital que as tropas gregas eva-
cuaram a cidade de Kavalla.

NA REGIÃO DE KAVALLA
LONDRES, 24 — Telegrammas

recebidos de Athenas informam que
os habitantes da região dc Kavalla,
que os bulgaros invadem, se refu-
giam na ilha de Thassos, vizinha
aquelie porto.

As tropas gregas, que guarneciam
essa cidade, receberam ordem de a
abandonar, sem combater.

AS OPERAÇÕES NA MAOEDONIA.
PARIS, 24 — Os últimos despachos do

quartel-general anglo-francoz om Saloni-
co annunciam quo as tropas aluadas
mantêm cm seu poder as posições ganhas
mi Macedonla.

Os sorvlos progrediram ao norto de
Strúplno.

Fol sustada n offensiva dos teuto-bul-
ítaros no rio Struma o nas vizinhanças
do lago Ostrovo, a leste dc Florina.

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
LONDRES, 24 — Telegrammas de Sa-

lonica dizem que os umlgos políticos do
sr. Eleuterlo Venlzelos organizam um
corpo de voluntários, quo Irá auxiliar a
divisão grega, quo em Seres combate con-
tra os búlgaros, afim de lhes impedir o
avanço.

O commandante da divisão ¦ hellonlcíi
aquartelada nessa cidade mandou cha-
mar ás fileiras as tropas que haviam sido
desmobilizadas recentemente.
O ÊXODO DAS POPULAÇÕES

GREGAS
LONDRES, 24 — Informam pa-

ra esta capital que as populações da
região de Kavalla, deante da invasão
dos búlgaros, que fazem depredações
nas suas propriedades, fugiram para
a ilha de Thasos.

A CAMPANHA DA MACEDO-
NIA

LONDRES, 24 — Informações of-
ficiaes aqui recebidas hoje, sobre as
operações dos exércitos alliados no
Uriente, annunciam que se tem re-
gistado apenas a actividade da arti-
iliaria, na frente de Doiran.

Não houve nenhuma acção de in-
faritaria.

Na frente do Struma, a artilharia
dos alliados dispersou os búlgaros,
que se estavam entrincheirando na
margem esquerda do rio.

Os bulgaros bombardearam a pon-
te de Orlak.
O PATRIOTISMO DOS GREGOS

ATHENAS, 24 — Noticias trans-
mittidas hontem para esta capital re-
feriam que as forç/is gregas conti-
nuavam a resistir ás tropas bulga-
ras em Seres, apesar de terem rece-
bido ordem do estado-maior para se
retirar.

Muitos voluntários reforçam rapi-
damente os gregos em Seres.

Chegam a Salonica officiaes e sol-
dados de todas as partes da Grécia,
para entrar nos exércitos alliados c
combater os bulgaros.

O corpo da Albânia chegou a Sa-
lonica.
OS BÚLGAROS RECHASSADOS

— CORPOS DE VOLUNTA-
RIOS GREGOS ESTÃO SEN-
DO ORGANIZADUS

LONDRES, 24 — A situação na
frente balkanica não soflreu grandes
modificações de hontem para hoje.

A actividade dos búlgaros a oeste
do lago Ostrovo está completamen-
te paralysada.

No Struma, a leste, até ao Mes-
ta, tambem está parasysada a acti-
vidade dos bulgaros.

Na região, ao norte de Seres, até
onde os búlgaros chegaram, o inimi-
go está detido somente por uma di-
visão dc forças gregas, concentra-
das nas alturas que dominam aquella
cidade.

Os partidários do sr. Eleuterio Ve-
nizelos, o grande chefe liberal gre-
go, organizam activamente os corpos
de voluntários para ir soecorrer a di-
visão grega e auxilial-a a expulsar os
bulgaros e turcos do território nacio-
nal.
O DESEMBARQUE DOS ITALIANOS

EM SALONICA
PARIS, 24 — Referem do Salonica

que as forças italianas, ali desembarca-
das, eram commandadaa pelo general
Pettl Tlroreto.

Accrescentam. que, por oceasião da
chegada, houve uma grande manifesta-
ção do solidariedade dos exércitos allia-
dos.

Achavam-se no caos o general Sarrail
com o seu estado-maior e a população
de Salonica. Todas as bandas de musl-
ca .dos regimentos francezes, ingiezes e
russos tocaram a marcha real, quando
os italianos desembarcavam. Depois as
tropas alliadas desfilaram entre o enthu-
siasmo da multidão. O general Sarrail
felicitou o general Pettl Tlroroto, pelo
garbo que apresentavam as suas forças.

E3te general Italiano distinguiu-se mui-
to, quando ainda bastante joven, nas
campanhas da Lybla.

Ultimamente commandava uma divi-
são que muilo se salientou no Treniino,

SUCCESSOS DOS ALLIADOS
NA MAOEDONIA

PARIS, 24 — Entro o Struma e o valle
do Moglenica, as tropas anglo-francezas
repellíram, sem difficuldades, as tentati-
vas do inimigo no sentido de retomar as
posições ao norto de Palmas, na direc-
ção do Ljumica.

Em toda a frente montanhosa ao oes-
te do valle do Moglenica, os servios des-
envolvem a offensiva. Na oxtrema es-
querda, oecuparam a altura 1.506, a no-
roesto do lago Ostrovo.

A grande batalha
A LUCTA NA FRANÇA

PARIS, 24 — Ao norte e ao sul
do Somme, o canhoneio durou todo
o dia de hontem, sobretudo nos se-
ctores de Belloy e Estrées.

Na margem direita do Mctise, as
tropas francezas avançaram sensi-
vclniente, entre Fleury e a obra de
Thiaumont, fazendo prisioneiros du-
zentos homens.

O ajudante Dorme derrubou o seu
sexto aeroplano allemão, a noroeste
de Chaulncs.

Outro avião inimigo cahitt perto de
Roye.

NA FRENTE INGLEZA
LONDRES, 24 — Ao sul dc Thie-

pval, as tropas britannicas conqttis-
taram 200 metros dc trincheiras.

A nossa artilharia pesada fez ca-
lar a artilharia inimiga em tres loga-
res differentes.

Dcstruimos, pelo menos, quatro
aeroplanos allemães e repellimos ou-
tros, que soffrcrain avarias. Não per-
demos nenhum dos nossos apparc-
lhos.
COMBATES AÉREOS NA REGIÃO DO

SOMME
LONDRES, 24 — Na França, quer na

frente Ingleza, quer na frente franceza.
a actividade nerea tem sido enorme, nes-
tes últimos dias. Ao eahlr da tarde dc
hontem uma verdadeira nuvem de "fol;-
ker", "taiibe" e "albatrCs", appareceu so-
bre ns linhas alliadas, no Somme.

Os apparelhos alliados levantaram ini-
mediatamento o vôo e foram ao encontro
do Inimigo, trnvando-se uma batalha, que
durou até ao anoitecer.

Um dos apparelhos ingiezes, auxiliado
por um francez, abateu quatro aeropla-
nos inimigos.

OS SUCCESSOS MUjITARES na
FRANÇA

PARIS, 24 — No meio dos prlslonei-
ros que fizemos entre a aldeia de Fleury
e a obra do Thlaumont, ha cinco officiaes.

Asslgnalou-se um duello de artilharia
nssãs vivo na região do Chenols.

Nos outros pontos da frente regista-se
calma.

No dia 22 do corrente, no Somme, um
piloto francez, atacado por. tres aeropla-
nos inimigos, consègulo escapar aos
seus adversários, tendo abatido um, perto
de Athies.

Nas vizinhanças do liem, ,os soldados
alliados abateram um apparelho Albu-
tros.

Nas proximidades de Epoye, a nordeste
de Relms, abatemos um avião, na Cham-
pagne mais um apparelho e nos Vosges
outro.
AS OPERAÇÕES NO SOMME

E NO MARNE
PARIS, 24 — Ao sul do Somme, A tar-

dc, depois .le vivíssimo bombardeio, ,1
it.lmigo tentou '. var a cabo um ataque n
granadas de mão, que dominamos imme-
dlátdmerité com o nosso fogo.

Um pouco mnis tarde, a sudoeste do
bosque de Soyecourt, esboçaram-se ata-
quês no correr da preparação do surpre-
sa, mas o nosso fogo de barragem impe- j
dlt. que o inimigo deixasse as suns trin-
cheiras,

Sn Champagne registaram-se vários
ataques de .surpresa dn inimigo a um pe-
queno posto na região de Tahuro, os
qur.es foram facilmente* rei.ellldos._j

Na manjem direita do Mouse, o inimi-
g.- bombardeou as posições que tomamos
hontem entre Fleury e a obra de Thiau-
mont.'

Aprisionamos mais 250 homens.
O KRONPRINZ PERDEU UMA

APOSTA COM O MAJOR
RAYNAL

LONDRES, 24—O correspon-
dente do "Daily News", em Berna,
narra o seguinte episódio, passado
entre o kronprinz imperial da Alie-
manha e o major Raynal, defensor
do forte de Vaux c actualmente pri-
sioncirp dos allemães.

O kronprinz, vendo o major Ray-
nal sem espada; horas após a capi-
ttilação do forte, tirou a espada do
seu ajudante de ordens c deu-a ao of-
ficial francez, ao mesmo tempo em
que dizia que a resistência de Ver-
dim honrava o exercito da França.
Mas — teria acerescentado o kron-
prinz — é impossível o nosso exer-
cito deter-se, e, portanto, elle avan-
cará.

Como o major Raynal demons-
tnisse incredulidade, retorquiu-lhe o
kronprinz:, "Aposto coinvosco uma
caixa de "champagne" cm como es-
tarei em Verdun antes de 31 de ju-
lho".

A aposta foi acceita e, a 31 de ju-
lho, a tarde, o kronprinz enviou ao
major Raynal a caixa dc "champa-

gne", que havia perdido.

UM VAPOR ALLEMÃO CA-
PTURADO

LONDRES, 24 — O vapor alie-
mão "Desterro" foi capturado hon-
tem, no golfo de Bothmia, pelos tor-
pedeiros russos.

O "Desterro" tinha a bordo gran-tle carregamento de ferro.

¦UNI DS OFFICIAES
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E

OS ALLIADOS — OPERAÇÕES DO
DO DIA 211

RIO, 24 (A) — A Iegação da Aliema-
nha em Petropolis recebou de Berlim, via
Washington, o seguinte télegramma offl-
ciai: "O quartol general communlca, em
«lata de 23: "Frente oeste: Entre Thlo-
pval o Poziéres. os ingiezes repetiram
seus Infructiferos ataques.

Ao norto de Ovillers, durou o eoinba-
te, á curta distancia, toda a noite.

Ao oeste do bosque de Fojreaux o nuo
immediações de Maurepas, fracassaram
os ataques a cranadas de mão do inimigo.

A artilharia do ambos os campos estevo
bastante activa.

Ao sul do Somme, nas proximidades de
Slrtjes, tomfvmos aos francezes l;;umas
pequenas trincheiras, nas quaes se ha-
viam conservado desdo segunda-feira, fa-
zendo nessa oceasião 14C prisioneiros.

Na margem direita do Mosa, repellimos
nlaques a granadas do mão lo adversi-
rio.

Na roglão de Fleury. pequenas acções
e no bosque do La Montagne. (.110 se
decidiram a no^.10 favor.

Frente leste: No sector septentrlonal,
nada do Importante. Nas alturas do Sta-
rawlpozyna extendemos mais nossas po*
sií.õos o to amos de assaltos algumas no-
vas trincheiras do adversário. Fizemos
200 prisioneiros, entre os quaes o estado-
maior de um batalhão. Os contra-ata-
quês de ambos os lados do Czarny e dj
Czerenosz foram repellidos.

Frente balkanica: No lado de Ostrowo,
bons progressos. A margem oeste esta,
limpa do inimigo. Os ataques servios na
r-iglüo de Moelena foram repellidos."

A propósito da
püíle lucta

í pcm no nar
O SUBMARINO"DEUTSCHLAND"

LONDRES, 24 — Está confirma-
do que o submarino "Deutschland",

procedente de Baltimore, chegou a
Bremen, fundeando na emboecadura
do rio Weser.

HISTORIA PHAN1ASTICA
LONDRES, 24 — O Almiranta-

do inglez insiste em chamar de his-
toria phantastica o que é referido pe-
lo communicado allemão relativo ao
couraçado inglez que teria sido ava-
riado no encontro do dia 19 do cor-
rente»

"A guorra »» o domínio dos esforços o
dos soffrimentos physieos; paru que a
ruína não seja a conseqüência delia 6
preciso que se possua unia certa íorta-
leza de corpo e de alma que, natural cu
adquirida, possa reagir egualmente con-
tra os seus effeltos."

Assim o escreveu um dos mais brl-
lhantes tratadistas militares.

E não ha que divergir na opinião. No-
ta-se que desde o inicio desta formidável

lucta que ensangüenta a Europa, dizi-
mando quotidianamente vidas innumeras,
ha, pelo lado da Inglaterra, nação capi-
tanea dos alliados, o entretenimento de
uma manobra do opinião uo sentido da
fazer crer ao mundo que a Allemanha,
pesar da sua formidável organização mi-
lltar, nada mais era do que uma nação
iiremissivolmer.te eondemunda â derrota,
pelo cerco da fome, desde quo so dfsse
tempo ao tempo...

Brilhante, de um brilho dispar nas 11-
dec do campo do batalha, onde se affir-
mava, a cada hora, a superioridade daa
suas arma3 e dos seus methodos do gucr-
ra, a Allemanha, ainda deante do cerco
da forno alviçarclramente annunciado e
mais depressa posto em pratica, não deu
indicio de tejnòr nem signal mais leve da
abatimento.

A Inglaterra decretou, na sua alta
abundância do coração, a morte lenta das
populações teutonicas, ante-gosando o es-
pectaculo da rendlcjão. do inimigo pela
inanição de alguns milhões de velhos, de
mulheres o do crianças...

Mas a guerra (1 o domínio dos sofíri-
mentos, o a«iuolle que possua uma certa
dúse de fortaleza no corpo o na alma re-
age, vantajosamente, contra os seus ef-
feitos...

E' razoável que os impérios do centro
europeu não nadem no mesmo mar de
abundância em que o fazem as naçõoc
alliadas.

Uns dispõem do domínio das vias ma-
ritimas, relativo sem duvida, mas domi-
nlo em todo caso, emquanto outros, com
:is suas relações econômicas por assim di-
zer interrompidas, stipprcm-so de sl mes-
mos, resolvendo, com o da guerra, slmul-
taneamente problemas vários, o com a
maior admiração de todos, gregos e
tróyanos.

Si a Inglaterra, com o seu famoso blo-
queio, qulz invalidar a fta'çSo allemã, for-
çando-a a uma capitulação militar, er-
rou, e já se pôde ãdeantar quo redonda-
mente, o alvo.

Sl a Allemanha já dera aos povos da
terra, na progressão estupenda da sua
actividade lnegualada por qualquer ou-
tra, a mostra da sua inexcedivel energia
vital, agora, depois da guerra, as clrcunv
stanclas só concorreram para multiplicar
os empenhos dessa actividade maravl-
lhosa.

Ouve-se, noste momento, através do éco
das noticias telégraphicas, o alarido do
que se chama "a offensiva geral", ataque
simultâneo dos alliados nns frentes dlver-
sas de batalha...

Entretanto dê-se o balanço .1 offensl-
va, que beira já por algumas quinzenas,

veja-se a quo fica reduzida...
No oceidente, a despeito de tudo, o es-

.'orço allemão mantém-se de pé deante
de Verdun, demito das ruinns de Verdun,
cuja captura parece não poder mais tar-
dar multo.

No Oriente a contra-pffenslva allemã
já se pronunciou, c, das batalhas renhi-
das qua ora se ferem na região do Bro-
tly, na frente de Kovel, e ao sul do Dnies-
ter, os exércitos russos não colherão me-
lhoros resultados do quo os anterlormen-
to nossas e noutras zonas colhidos, ha
perto de um anno. ..

E' o que acontecimentos que não esta-
rão multo longínquos nos virão dizer.

A guerra não se faz somente rom o nu-
mero o a nutrição abundantes.

Ella se faz, sobretudo, com o soldado
no sentido technico da expressão e ê as-
sim que a Allemanha eslá nas linhas de
batalha procurando, sinão esmagar as
nações inimigas, pelo menos leval-as a
cuidar que, finda a pelejn, delia não sa-
hlrá uma Allemanha vencida.

Aliás é descrer que a Inglaterra não
esteja mais nutrindo illusõcs a respeito,
tanto ella estará certa de que, com todas

as suas promessas e esperanças, não an-
niquilará o "militarismo allomao".

Von HAUSEN,
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SENADO

REUNIÃO EM 21 DE ACOSTO

]'i"csl(lciiclii do sr. Jorge Tlblrlç/t

. A's 13 horas, feita a chamada, yoriti-
ca-sc a presença dos srs. Bento'Bicudo,
Carlos do Campos, Gabriel de Rezende.
Gustavo dc Godoy, Joaquim Miguel, Jor-

|** go Tiblriçfi, Luiz PIza, Aurclliino de Gus-
mão, Albuquerque Lins, Ilcrculano do
Freitas e Ròdrlgues-Alvos.

Estando presentes apenas doze srs. sc-
na.iorcs, deixam dc ser lidas as netas dst
'sessão c reuniões anteriores.

| O Sll. l.o SECRETARIO da conta do
seguinte

EXPEDIENTE

São lidos, e vão a Imprimir, os parece-
¦ves scguinlos:

PARECEU N. (I, DE 11)10

Pretendem por este recurso ob cida-
dãos Aurellano Antônio da Silva o ou-

jtros, domiciliados no município do Nupo-
Tanga, quo sejam annulladas u.s leis mu-'jnlcipaes n. 101, dc 7 de dezembro dc
1906, o n. 113, do 5 do março do 1008, e
mais ainda que sejam annullados os aetos
dn respectiva Cumara Municipal, consc-
quentes ti essas leis, concedendo nos cn-
gcnhelros Nilo Dlodati c Joaquim' Severo
dc Lima privilegio para a construcção e
exploração de uma estrada dc ferro, dc
Nuporanga fi estação Salles Oliveira, da
Companhia Mogyana, c pnra a installa-
ção o exploração de lllunilnação electrlca,
publica e particular, c fornecimento dt*
energia electrlca em todo o município.

A lei n, 104, dc 7 do dezembro dc 1UO0,
autoriza o intendente a contrahlr um cm-
presUmo até fi quantia do 100:000*-000,
pura auxiliar a empresa que construir
uma estrada dc ferro da cidade dc Nupo-
ranga a Salles Oliveira, estatuindo ns con-
diçõe.s do empréstimo c do auxilio.

A lei n. 113, dc 5 dc manjo ile 1908, au-
oriza o prefeito a conceder privilegio

>íos engenheiros Nilo Diodnti e Joaquim
Severo dc Lima para illumlnaçfio e encr-
glo clectrica no município, estabelecendo
as bases para taes serviços,

Evidentemente taes objectos cabem nn
competência municipal, c a Commissão
do Recursos, em resultado do seu exame,
>iüo encontrou nas alludldas leis munlcl-
Paes «ilspóslglla alguma contraria fi Con-
stituição Federal c fi. do Eslado, nem fis
leis federaes ou estaduaes.

Os aetos conseqüentes íis mencionadas
leis recorridas, a quo so refero o recurso,
«são o contracto dc 20 de março dc 1907,
lavrado por esorlptura publica, entre a
Câmara .Municipal e os engenheiros Nilo
Diodati e Joaquim Severo tle Lima, pelo
qual a estes foi concedido privilegio para
a construcção, uso e goso dc uma estrada
de ferro movida a tracção clectrica, en-
tre a estação Salles Oliveira c a cidade dc
Nuporanga, com o direito de ramlíieal-a
li quaesqüer outros pontos do município,
e o contracto de 30 de junho dc 1908,
lambem lavrado por esorlptura publica,
concedendo aos mesmos engenheiros pri-
Vileglo para o serviço dc illuininação
clectrica, publica o particular, o forneci-
mento de energia clectrica cm todo o mu-
nicipió,

Esses contraçtos, como 0 patente,: esta-
hclccem, entro as partes contractanles,
líiiuaçõoN jurídicas das quaes nascem ics-
puctivamciilo direitos c obrigações, que
sd podem ser definidos o apreciados pelo
poder judiciário. Só a esse poder cabe
apreciar as arguições de nullidadc que
contra elles fazem os recorrentes.

A Commlssiío de Recursos Municipaes
t* dc parecer, cm vista do que lica dito,
que não tem fundamento legal o recurso
proposto pelos recorrentes, polo que sub-
mette fi consideração do Senado o seguiu-
te projecto de

AIJi'O-80 si Küssão.

O SR. 2.0 SECRETARIO 10 a neta da
sessão anterior, quo 6 posta em discussão
c sem debato approvada.

l.o SECRETARIO (IA conta .!„

EXPEDIENTE

O Slt
seguinte

Offlclo do sr. secretario da Agricultu-
ra, transmlttlndo n potiçfio em quo Lan-
ilulpho Rodrigues do Almeida, ajudante
do expediente da Repartição do Águas e
Exgottos, podo a equiparação dos seus
vonolmontos • aos dos ajudantes do oxpc-
diento das Dlrectorlas dc Viação o Agrl-
cultura o Industria Pastoril. — A' Com-
missão do Fazenda.

Idem da Câmara Municipal de Salto
Grando do Paraiinpniiema, protestando
contra a cobrança de impostos, cffectunda
ha estação de Pau d'Alho, pelas autori-
dados municlpnos de Campos Novos do
Pnniiiapniicnin. — A' Comnilssão do Es-
tntlstlea.

São postos em discussão e approvndos
os parecereu ns. 19 o 20r deste anno, lidos
om expediente anterior e Impressos,

K' lido, c dispensado de iinprcss.to, n
requerimento do sr, Mario Tavares, afim
do ser o projecto a qua ollo se refere i;i-
cluido na ordem dos trabalhos da sessão
Immediata, o seguinte

PARECER N. 33, Dlil 191(1, SOIIRE
PROJECTO N. 05, DE 1907

O

As oommlssOus reunidas de Obras e En-
zendn, tendo em vista o projecto n. 0.*.,
de 1907, que autoriza o governo a conce-
der subvenção kllometrica fi Companhia
dc Entrada de Ferro do Dourado, são do
parecer que o "mesmo soja dndo parn. n
ordem dos trabalhos o rejeitado pela Ca-
mura, visto jft ter sido o assumpto resol-
vido pclus leis ns. 1.117-A, dc 27 do do-
zembro de 1907, e 1.100, dc 29 dc dc-
zenibro do 1908.

Sala dns oommissOos ilu Gamara dos
Deputados, 24 dc agosto dc 1910, — Mn-
rio Tavares, presidente; Erasmo do As-
sumpção, Pedro Cosln, ,1. 1». du Veiga
Mirniu.il, Aiallba Leonel, Jullo Õii.lósd.

E' lido, posto em discussão o approva-
(lc, o seguinte

PARECER X. 21, DE 11)16

Os serventuários da justiça criminal da
comarca da capital solicitam do Congrcs
so o restabelecimento das meias custas
abolidas pela lei n. 1420, ou uma cum-
peiisaçilo cqiiitativa sob a férma do au-
gmento de vencimentos. j\s commissões
rounldas do Justiça o Fazenda são tio pn
recer que preliminarmente so requisitem
do governo as necessárias InformaçOes,
por intermédio dus secretárias competon-
tes.

Sala das commissões, 24 de agosto do
1910. — Alcântara Machado, Josó Ro-
berto, Murlo Tavares; Erasmo do Assiiin-
pçilo, Pedro Cosln, João Martins.

RELIGIOSA

Pi ssa-so a

RESOLUÇÃO X. 1, DK 11)1(1,
SENADO

DO

O Senado do Estado de S. Paulo, to-
mando conhecimento do recurso dos cl-
dadãos Aurellano Antônio da Silva o ou-
tros contra u: leis municipaes n. 104, dc
7 de dczeinbiM de 1900, e ri, 113, de 5 de
março dc IDOS, c mais netos cohsequcn-
tes, tia Câmara Municipal de Nuporanga,
nega-lho provimento por falta do funda-
mento legal.

Sala das commlssões do Senado do Es-
tado de S. Paulo, 24 de agosto d» 1910.
—A. de Gusmão, HcreiiliUlo dc Freitas.

PARECER N. 7, DE 1911!

A Commissão de Recursos, tendo pre-
sentes os papeis referentes ao recurso iu-
terposto por José Mariano Ribeiro da
Silva, em 2 de setembro do 1911, contra
o facto da existência de dualidade do ea-
maras no muuicipio de Piquete, sollcitan-
do o recorrente a Intervenção do Senado
para que providencie de modo a fazer ces-
sar aquelle estado anormal, 6 de parecer
que taes papeis devem ser archivados,
porquanto o caso não é dc recurso para o
Senado; e, quando o íosse, não mais ha-
veria razão de ser para o mesmo, visto se'.ratar de fneto oceorrido entro membros
do uma câmara cujo mandato expirou hn
suais de dois annos.

Sala das commissões, 24 de agosto de
1910. — A. dc Gusmão, Ilcrculano tlu
Freitas,

Feita a segunda chamada, meia hora
depois, não respondo majs nenhum sr.
senador. Deixam dc comparecer com cau-
sa participada os srs. Dlno llueno, Pinto
Ferraz, Fontes Júnior, Eduardo Canto,
Ignaeio Uchoa, Guiinarãcs Junlor, No-
gucira Martins e Oscar de Almeida, c sem
participação os srs. Lacerda Franco, Pa-
dua Salles, Fernando Prestes «*. Pereira
«lo Queiroz.

Não havendo numero legal, não ha ses-
bão. Levanta-se a reunião, designada pa-
ra 25 a mesma

ORPK.,- DO I)I,\

Apresentação di* projectos, indicações erequerimentos.

ORDEM DO DIA

Entra em 2.a discussão, englobadamcn-
te, a requerimento ilo sr. Erasmo dc As-
sc.nipção, ,

PROJECTO X. Kl, DE 1901

concedendo subvenção kllometrica fl
listrada do Ferro de S. Slmim, com paro-
eer contrario, ri; 31, deste nnno.

Ninguém pedindo a palavra, é encer-
rada a discussão.

Annunciada a votação, pede a palavra

O SR. ERASMO DE A.S.SCMPÇÃO (pe-
Ia orilcin) — Sr. presidente, peço a v.
exc. que so digne consultar a casa sobro
sl concede preferencia na votação para o
parecer n.i 21.

Consultada a 'casa, 6 concedida ar pre-
tcrericla pedida.

E' posto a votos o parecer c aprova-
do, sendo rejeitado o projecto.

Nada mais havendo a tratar, levantar-se
it sessão, designada para 25 a seguinte

ORDEM DO DIA

3.a discussão do projecto n. 00, dc 1907,
concedendo subvenção liilometric.i íi
Companhia ilo Estrada de Ferro do Dou-
rado, eom parecer contrario, n. 23, deste
anno.

Cartas jahuenses
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VISITANTES 1LLUSTKES — COXFE-
REXCISTAS — XO THEATRO

GAMARA

18.(1 SGSSÂO Olt: 1X.YKIA EM 21 DE
AGOSTO

Presidência do Antônio Lobo

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Cnzeniiro
da Rocha, Américo de Campos, Antônio
Lobo, Ascanio Ccrquêra, Atallba Leonel,
Augusto Barreto, Claro César, Erasmo de
Assumpção, Francisco Sodré, Veiga Mi-
raridá, Machado Pédrosã, Joaquim GomI-
de, Alça tara Machado, Freitas Valle, Pc-
reira de Mattos, José Roberto, Trajano
Machado, José Vicente, Jullo Cardoso;
Laurlndo Minhoto, Campos Vergueiro,
Mario Tavares, Paulo Nogueira, Pedro
Costa, Plínio do Godoy, Raphael Prestes,
Thooplíilo do Andrado o WÍadlmlro do
Amaral. Deixam de comparecer com cau-
na participada os srs. Alfredo Ramos,
Amando dc Barros, Coriolano do Amaral,
Darlo Ribeiro, Thomaz de Carvalho, Ga-
biiel Junqueira, Almeida Prado o Prôco-
pio do Carvalho, o sem participação os
ura. Abelardo César, Accaíio Piedade,
Azevedo Júnior, Arthur Wliituker, Ga-
brlel Rocha, Guilherme Rubião, João
Martins, Rodrigues Alves, Jullo Prestes,
ltodrigues do Andrade, Olavo Guimarães,
Vicente Prado e Carvalho Pinto.

De seis annos a esta parte, tem sido.
ca;a cidade visitada por vultos emincu-
tes quer nacionaes ou estrangeiros, quer
pÒHicÒs influentes ou confcrencistns de
valer, quer actores do fama ou artistas
do verso.

E isto por que, si o Jahu' fiei tão dis-
taaie da capita], quasi afunilado nos ser-
toes?

XV que a voz da fuma atrôa os espa-
ços, revelando ao mundo pasmo as ri-
quozass^sem par c aa bellezns Imprcvis-
ias deffo recanto longínquo de S. Paulo,
cuja terra fecunda é um thesouro inex-
gt.ítavcl de energias.

A troihbéta da Justiça tlcse irtina o sce-
naiJo da nossa vida social aos olhares
ávidos dos que nos procuram.

A lyra dos poetas canta sinceramente
as nossas mattas verdejantes, os nossos
cafe3ties pendentes dc fruetos de ouro,
oa i.ossos jardins odorosos, as nossas flo-
res variegadas, o nosso céo sempre azul c
a fertilidade incomparavel do solo ja-
h.Kiise!

Nos domínios da politica, tivemos as
hòr.içsas visitas dos srs. dr. Altino Aran-
tes, actual presidente do Estado; dr. Pàu-
lo ie Moraes Barros, ox-titui:ir da pasta
,lii Agricultura; e, alguns annos a'.raz,
dr. Jorge Tibiriçá, vice-presidente dn
Ccmmissftp Dirèctora do Partido iiepu-
blici.no Paulista.

." a csphera da Literatura, hospeãam&s
os illustres homens do letras drs. Luiz
Silveira, Armando Prado, Silvio Mala e
o pcela Cornelio Pires.

Xa eloqüência, ouvimos, maravilhados,
oi aderes notáveis, como: Enrico F**:*ri,
En esto Bertarelli, Bolén Sarragu c, ul-
tiii-.i. mente, o vulto sereno dessa torrente
impetuosa de inspiração — que se chama
Fra Thcodosio de San Detale.

Quem estas linhas escreve, ouviu a to-
dos esses conferencistiis; nonhum, porém,
o "iiggestionou lauto, o Impressionou
irials iigrailaveliiiciite do que esse fran-
ciscano rlsohho e amável, digno émulo
de Monlcfcltro.

Assistimos a todas as conferências do
Fra Thcodosio. Seguiiuol-o, embevecido;
muna ascenção gloriosa de eloqüência,
até ao cume inaccesslvol de elevada mon-
tnnlin, onde resplendecia a cruz rclem-
ptor.i do Chrlsto!

Acompiinhnniol-o, extactico, em todos
os vOos altanoirós do seu verbo impecca-
vol: o em tudo so mostrou Thcodosio o
mesmo artista encantador da arte que
Ir.iiriòrtállzoti Bossuct.

No theatro, tevo a nossa platéa a ven-
tura tle applaudlr Clara Delia GuarJIa,
Saivinl e Capozzi.

E' uo emtnnto paru lastimar que tue.)
visitas não se réproduzam mais a miúdo.

Síio astros que passam pela nossa fron-
te. dellclando-nos os sentidos, confortiin-
dc-nos com os seus rcsplcndorcs celestes,
pura tlesapparocerem apus na noite in-
scndavel dos tempos.

Quando mais ouviremos San Detole?
Quando mais contemplaremos a figura
suggestlva do Ferri, o mestre da erimi-
j.ft.ogla moderna? E o professor Bor-
taroll), em aua magnífica conferência so-
bre "Os italianos na America do Sul"?

E Bolén Sarraga, a reaceionaria !«ilre-
piila ?

Jahu', 22 — 8 — 1910. ¦

Oscar Brisolla

O DIA
S. Luiz, rei de França

Era dotado dc todas as qualida-des que fazem os grandes reis e os
grandes santos.

Nascendo para governar os ho-
mens, foi um heróe, tanto na paz
como na guerra.

Durante toda sua vida, conforme
asseverou seu confessor, jamais
coiniiietteu um só peccado mortal.

Trazia ordinariamente o cilicio c
({liando o deixava fazia a esmola de
«j) escudos.

_ Jejuava todas as sextas-feiras, dis-
ciplinaiido-se com pequenas cadeias
de ferro, servindo aos pobres porsuas próprias mãos.

Saliiu duas vezes do seu reino á
conquista da Terra Santa, mostrai.-
do nesta expedição tanta coragem,
quanta piedade.

EXPEDIENTE DO 
'

ARCEBISPADO
Provisão de dispensa de impedi-

mento, para a parochia do Cambu-
cy, a favor de Albano Marques Nu-
nes e d. Rttfiua Canário.

Idem, de dispensa dc impedinien-
to, para a parochia de Curralinho, a
favor de Cerciliano Pinheiro e d. Ma-
ria Josepha das Dores.

Idem, de dispensas dc impedinien-
to e proclamas, para a parochia do
Pary, a favor dc Valcntim Quintclla
e d. Helena Rocha.

Idem, dc dispensa de dois procla-
mas, para a parochia da Barra Fun-
da, a favor de Adriano Machado e
d. Cecília da Purificação.

Idem, de oratório particular, para
a parochia de SanfAnna, a favor de
João de Faria c d. Una Pinto.

Idem, dc oratório particular, para
a parochia de SantAniia, a favor de
Adolpho cie Araujo c d. Ccnobia dc
Carvalho. 

'

Idem, dc oratório particular, para
a parochia de Santos, a favor de Al-
fredo dc Oliveira e d. Alice Dias.

Jdcm, dc oratório particular, para
a mesma parochia, a favor de Ma-
nuel Bittencourt c d. Lorencina de
Gusbèfti.

Idem, dc oratório particular, para
a mesma parochia, a favor dc Luiz
Rodrigues e d. Elvira Bruno.

Idem, de oratório particular, paraa parochia de Santos, a favor de
Octhalio Alcover e d. Arlinda Va-
rella.

Idem, annual, a favor da capeila
dc Santa Cruz, sita no bairro da Ser-
ra, filial á parochia dc Juquery.

Idem, de procisisão com imagens,
na festa da padroeira, a favor da pa-
rochia dc Villa Mathias.

Idem,-de confessor ordinário das
irmãs da Divina Providencia, a fa-
vor do revmo. frei Paulo Huckmans.

Idem, de confessor ordinário das
irmãs, da Casa dc S. José do Belém,
a favor do mesmo.

Idem, dc capellão, para a Casa dc
S. José do Belém, a favor do mesmo.

Idem, de confessor, a favor do
revmo. frei Willebrordo van Eyck.

Carta testemunhai, a favor do rcv.
padre JuÜo Requixa, vigário da fre-
guezia do O'.

Provisões de confessores ordina-
rios, extraordinários e substitutos, a
favor dos revinos. dd. Miguel Krtise,
Amaro van Emelcn, Dionysio Ver-
din, Francisco Salesio von Aygnari.
ARCEBISPO METROPOLITANO

Em carro reservado, ligado ao pri-meiro trem, seguirá na próxima ter-
ça-feira para Pirapora, cm visita ao
Seminário Menor, o sr. arcebispo
metropolitano.

Com s. exc. irão os srs, monsc-
nhor dr. Bencdicto dc Sousa, viga-')
geral do Arcebispado; padre Luiz
Rizzo, secretario particular, c o nos-
so companheiro Plinio Barbosa.

D. ALBERTO GONÇALVES
E' esperado hoje do Rio, pelo no-

cttirno de luxo, o sr. d. Alberto Gon-
çalves, illustre bispo de Ribeirão
Preto.

S. exc, que sc demorará alguns
dias nesta capital, hospedar-sc-á no
Palácio S. Luiz.
MATRIZ DE VILLA MARIANA

Vão proseguindo com animação
as obras da nova matriz, ha poucoiniciadas.

O sr. padre Marcello Franco, vi-
gario da parochia, emprega os seus
melhores esforço?. no sentido de tor-
nar-se logo uma realidade a matriz
de Santa Generosa.

Percorrendo a sua parochia, cn-
controu da parte de seus parochia-nos muito boa vontade.

Assim é que, além das contribui-
ções mensaes, de que sc incumbiram
as exmas. zeladoras, s. revma. rece-
beu ainda os seguintes donativos:

Dr. Freitas Valle, deputado esta-
ditai-, i:ooo.fooo; cav. Luiz Schiffini,
1:500$; conego Antônio P. Gonçal-
ves Benjamim 2:000$; sr. Victor Ge-
uin, 1 :ooo$.

i reforma do
ensino normal
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MATRIZ DA CONSOLAÇÃO
Domingo, 27 deste, fis 10 lioras,

realiza-se a festa mensal da Asso-
ciação da Infância.

Ficam conviJi-Jos todos os asso-
çiadqs a comjjiyareccretii.
Filhas de Maria Delia Consolata
Realiza-se domingo, 27 deste, ás 8

horas, a communhão g<;ral das Fi-
lhas de Mariii Delia Consolata, com
a assistência da revma. irmã directo-
ia Maria Gabriella.

No domingo passado, ás 16
horas, 110 salão Santa Theodora, rea-
lizou-sc a reunião mensal, compare-
eendo mais dc cem Filhas de Maria.

Após a reunião, effectuou-sc uma
tombola de ricas e finíssimas pren-das, em beneficio da associação.

^ Antes de começar a Tombola, as
Filhas dc Maria quizerain, mais uma
vez, manifestar seu respeito, amor
e gratidão á revma. madre suoerio-
ra da Esperança, ri virtuosa madre
Theodora, que lhes dá seu amparo,
seus conselhos e dedicada assisten-
cia, sem medir trabalhos e sacrifi-
cios.

1A0 
entrar 110 salf.o, a revma; ma-

dre superiora foi recebida com ílo-
res e cânticos...,

Da nossa edição da noite, de hon-
tem:

Quando, chi outros tempos, a im-
prensa noticiava qtte determinado
secretario do Estado punha empenho
em que fossem melhorados os servi-
ços de sua pasta, elaborando planosde reformas c creação de institutos
uteis, acompanhava a 811a noticia de
cabidos louvores ao auxiliar do go-verno c não via 110 seu acto exorbi-
tancia de attribuições.

Cora effeito, está subentendido,
em taes circumstancias, que o Exe-
cutivo é simples inspirador de idéas
convenientes á boa. marcha do appa-
relho administrativo e não pretendeultrapassar os limites de sua compe-
tencia, sinão fornecer ao Congresso
elementos de valor para a confecção
das leis.

A maior parte dos serviços, obras
c outros emprehendinientos que tan-
to têm contribuído para o desenvol-
vimento do progresso de S. Paulo,
teve a sua origem nos estudos dos
homens públicos que na oecasião
exerciam a presidência e os cargos
de secretários de Estado.

Surge agora, na imprensa, uma
voz extranhando que um dos dignos
auxiliares do governo esteja colligin-
do elementos para a reorganização
do ensino normal,

Porque essa extranheza?
Acaso é uma novidade cm nosso

meio encaminhar o Executivo para
o Legislativo propostas de lei, ácer-
ca dc importantíssimos problemas?

Não devemos, porventura, ás lu-
zes c ao descortino" dc illustres titu-
lares de diversas pastas a adopção
dc innumcras providencias dc inter-
esse geral, apoiadas pelo placet do
Congresso ?

Haja vista, para não irmos mais
longe, os importantes apparelhos
creados cm Santos para a defesa c
regularização dd commercio do café.

Não foram elles ideados, delinea-
dos, organizados pelo secretario da
Fazenda de então?

Não foi o governo que os encami-
nhou e os subníetteu ao poder com-
petente, para transformal-os em rea-
lidade?

A affirmativa sc impõe. No eintan*
to, ninguém se lembrou naquelle
tempo de condemnar a attitude do
esforçado membro do governo, pelo
beneficio que elie prestava ao Esta-
do, dotando-o com uma útil innova-
ção.

Ao contrario: os censores dc hoje
foram os primeiros a rcsaltar o valor
da obra, com merecidos elogios á ca-
[iacidade do seu illustre autor.

O caso de agora c perfeitamente
idêntico. O sr. dr. Oscar Rodrigues
Alves, verificando com superior cri-
terio os defeitos da nossa instrucção
publica, pensa em reformal-a, em
dar-lhe novos *vnold.es, mais consen-
taneos com as necessidades do mo-
mento.

Nada ha de mais nisso. Compre-
he.ide-sc facilmente que o secretario
do Interior deve submetter o seu pia-
no ao presidente do Estado, e que
este, por seu turno, si estiver de ac-
córdo com elle, i o enviará ao Con-
gresso.

Ninguém será capaz dc imaginar,
de boa fé, que um secretario de Es-
tado, saltando sobre preceitos inso-
phismaveis da Constituição, tivesse o
intuito dc pôr em pratica medidas
que não seriam exeqüíveis por ille-
gacs.

Não procedem, portanto, os irre-
flectidos e inconsistentes reparos do
collega, nem os seus temores de que
as praticas do governo actual pos-
sam influir para a inversão do regi-
men.

O que se faz agora é exactamente
o mesmo que se fez antes, com a dif-
fercuça única que desta vez sem os
appiausos do contemporâneo.

JOCKEJT-CLiJB PAULISTANO
As grandes festas do reabertura do prado

dn Motícn
A' proporção quo so vai approxlmando

o dia 3 do setembro, augmonta do Inten-
sldadc a romaria de tuia.tas A secretaria
do Jockey-Club, todos anclii-os por co-
tilsccci* o prograniuia das grandes festas
,1 reabertura do velho prado da Moõca.

Essa justa curiosidade deve ser sátls-
feita no domingo, pois segundo Informa-
ções que obtlvomos do digno secretario
dosta sociedade, depois do amanhll serft
publicado o projecto de Inscripções,

Por carta vinda do Rio de Janeiro sa-
bemos que o "ontralneur" Antônio Bus-
tonianto (o TIrolé) deve aqui chegar por
estes dias, acompanhando o cavallo Dia-
manto.

«j •

Ua dias, na oecasião cm que tirava pro-
va, 110 prado do Bomfini, 0111 Campinas,
rachou o casco o cavallo Wolvcy, do pro-
priedado dos srs. Lnzzareschl o Butorl.-.Volvo;,', ao quo pároco, por esso moti-
Vo não tomar', parte nas corridas do do-
miugo, naquclla cidade, nem no parco em
que so acha inscrlpto, no dia 3, nesta
capital.

¥

O haras do coronel José da Silva Quin-
ta Reis, no jMto da Moôca, foi, ultima-
mente, "enriquecido" com o nascimento
de alguns jiotrlnhos.

Daremos, amanhã, a filiação desses fu-
turos parelhelròs.

*
VISITA AO PRADO DA MOO'CA

O dr. Teixeira Leite, director do corri-
das do Jockey-Club, convidou os otiro-
nislus sportivos dos jornaes dosta capital
paia umn visita ao prado da Moôca.

Como jfi ha dias noticiamos, a directo-
lia do Jookey introduziu ali notáveis me-
Ihoramentos, de modo a proporcionar ao
publico freqüentador daquelle local, o
máximo conforto possível,

A visita dos chroiiistas ao popularlSsi-
mo prado deve realizar-se amanhã, A tar-
de, o as novidades que por lá. houver as
transmlttlromos aos nossos leitores.'

Ajroposlto do incidente diplomático, já suf-
ficlentemente esclarecido, é opiiortuno relem-*
brar a questão do celebre telegramma n. 9

FOOT-BAlila
MATCH IXTEI.-MCXICIPAL

Libertas F. C. vs. Ribeirão Pires F. B. C,
do Ribeirão Pires

Cem o trem quo parte da estação da
Lu» as 13.45, segue, domingo, para Ri-
belrfio Pires, o l.o team do Libertas F.
B C„ desta capital, que ali disputara um
jaatch do foot-ball com o team corres-
pondente do Ribeirão Pires F. B. C.

O team do Libertas F. U. C. (sstã assim
crganlssado:

Brasil —, Llno — Giannattosio — Cor-
rêa — Liciuio (captain) — Toledo
Fillii — Alambert — Gaspar — Josué —
Icnna.

' captniu pede por nosso Intermédio
o ccmparccimento dos srs. Jogadores, ís
13 1|2 horas, na gavo da Luz.

TBÜU»

As Filhas de Maria cantaram o
hymno a cila dedicado: "A' nossa
boa madre".

As Filhas de .Maria offercceram á
sua dedicada bemfeitora uma rica
prenda.

Assistiram á essa festa os revmoH.
padres Pedro Ft-rroud, capellão do
Peiisionato; Francisco Cipullo, assis-
tente «eclesiástico das Filhas dc Ma-
ria; as pensionistas e as pessoas con-
vidadas. « ,

Concorreram para o feliz êxito da
tombola distinetos e dedicados paro-
chianos da Consolação e muitas
exmas. famílias de outras parochias
c diversas casas commcrciaes da ca-
pitai.

As Filhas de Maria, gratas pelo
prompto c cfficaz auxilio que tive-
ram de seus bcmfeitorcs, vão man-
dar celebrar uma missa, segundo a
intenção de todos aquellesquc au-
xiliaram a festa em beneficio da as-
sociação.

Essa missa será celebrada na Pc-
nha, no dia cm que realizarem a ro-
maria aquelle Santuário, no próximo
mez de setembro.
Honrosa distineção ás Filhas de Ma-

ria Delia Consolata
A gentil menina Dávina Malta, íi-

lha do sr. José Malta, "além dc atixi-
liar o beneficio, qjlíz _ tomar parte
activa na festa, auxiliando a tom-
bola.

E Davina ficou tão satisfeita com
as Filhas de Maria, que as convidou
para assistirem á festa do seu anui-
versario natalicio, no dia 23 de
agosto.

Pela manhã, no Pcnsionato da
Esperança, foi celebrado o santo
sacrifício da missa, em acção de gra-
ças. Durante a missa, entoaram can-
ticos as Filhas de Maria Delia Con-
solata.
UNIÃO CATHOLICA

SANTO AGOSTINHO
A União Catholica celebra 110 dia

28 do corrente a festa do seu pa-
trono.

A' noite, na sédc social, cm sessão
cominemorativa, fará uma conferen-
cia um de seus consocios, que disser-
tara sobre assumpto de palpitante

. actualidade,

TIRO PAULfSTAXO — X. 115 DA OON-
FEDERAÇÃO

Continuam, com o maior énthuslasmo,
os preparativos para a. grando parada
militar a realizar-so no dia 7 do setembro
na capital ila Republica. Ao quartel do ba-
íalhfl.0 de atiradores tem comparecido
grande numero de sócios, que so entregam
to): exercícios de evoluções e gynastica.

Conformo foi noticiado serão encerra-
das hojo as matrículas para os cursos
de tiro a do evoluções militares.

Hoje, fls 19 horas, 110 quartel íi rua ün-
r.o do Agosto, a banda musical faríi um.
ensaio d conjuneto com a banda de- cor-
retas e tambores.

VARIAS
SOCIEDADE HIPPICA PAULISTA

Ficou definitivamente marcado do-
mingo, S de setembro próximo futuro, pu-
ra a realização da grando "caça A rapo-
ea", promovida pela Sociedade Hippica
Paulista, Nessa elegante festa tomarão
parto, além dos sócios, grande numero do
dlstinctos oíficiaca da nossa Força Pu-
blies» o multas amazonas.

A partida ser*, do Parquo Antarctlca, fis
8 e meia, sendo que, aos vencedores, se-
rtto offerooldos valiosos prêmios.

PELAS ESCOLAS

Como voltou A baila, agora, fior ocea-
siãu do Incidente diplomático em que ai-
guns detrnetores do Brusll procuraram on-
volver a .personalidade altamente sympa-
thlca do nosso illustre ministro interino
das Relações Exteriores!, a velha questão
suscitada pela falsificação do celebre to-
Icgrnmma cifrado, n. 9, vem u pelo re-
prnluzlr aqui as seguintes linhas, trans-
ciiitus do "Diário Official" da União, de
novembro do ÍOOS, e que, com tanta op-
portunidado, bem elucidaram o caso, pu-
tcntenndo, ft. saciedade; a que ponto costu-
muni descer a audácia e :t perfídia dc eer-
to inqualificável elemento que vegeta na
sombra, procurando, dc tempos a tempos,
lançar a discórdia entre u Argentina e o
Brasil:

"'lllo do Janeiro, 15 de novembro de
1908.,

< ex-MInistro das Reláqõos Exteriores
da Republica Argentina, Sr. Dr. Estaniu-
io.u ti. y.tballos, cm artigo que publicou
na Revista dc Derccho, disse o seguinte
(pagina 118, 110 fasciculo du setembro"ultimo), referindo-se uo Brasil:"Sus legacloncs en Buenos Aires, en
Montevidéo, en ia Asiinciijn, en Bolívia;
en Santiago de Chile, cn Lima, eu Wa-
shlngtõn y probnblemcnto en Europa, han
divulgado, obbdeclendo A Ordenes dlroctas
de Blo do Jnnelro, lu verslôn de que Ia
Ropublica Argentina pérslguo uiiit poli-
tica Tiiiildosn de conquista de los pulses
debites, cuya independência protege oi
Brasil y asegurarii una vez que hsiyn re-
çobldo sus foriiiidables armamentos. Exis-
teu cn Buenos Aires ias pruebãs escritas
tle esta propaganda ihamlstosa y sin fun-
(lamento. Del Pacifico han llegado, A por-
fia, osas priiobas. El Cnncillier dei Bra-
sii, en efecto, ordenaba en 190S íl uno
do sus agentes, lo «íue sigue:

"Divulgue lns prclcnsioiifs linpciliills-"(us de ln Repiibllca Argentina, liaclcndü"suliisr cn los ullos círculos políticos que"o.i su VíinldiUl siicfia con cl dtuuiulo dc"Bolívia, dei 1'ái.iguay, dei l.Viiguny y"(imíblcii do iiiicstro Itlo Gra.ide.'•Demucstre que cl Brasil en lionicniije"á In .Iiisticiii ampara á los débllcs eu ú*e-' íciisn dc los intereses inlciimclonnlcs,••con cujo proceder humanitário miiós-"(raso conformo Ia CnnciUciin de Wa-'slilngton."
Nesto Diário Olficiiil, a 19 dc .setembro,

appareceu o seguinte desmentido:"Tudo quanto aííirmou o Sr. Dr. /.e-
Uallos nas linhas tráh.scrlptas s«j pude
ter por base a informação tle algum ho-
mom da mais requintada mft fé. O actual
Ministro das Relações Exteriores do Bra-
sii nunca dirigiu aos representantes des-
ta Republica no estrangeiro, — nem cm
despacho official pelo telegrnplio ou pelo
correio, nem em carta particular ou con-
fidcholal, — InstrucçCès que tenham se-
quer a mais remota ^semelhança com as
que lhe foram attribultías. A ordem, que
o Sr. Dr. Zoballòs apresenta entre aspas
e que lhe disseram ter sido dirigida a
um dos agentes brasileiros no Pacifico
í din documento falso, 1111 fundo e 11:1
fôrma."

No jornal La Prensa, de terçn-íoira, 20
de outubro, em artigo asslgnado pelo
inesmo Sr. Dr. Zoballòs, lê-se:"Revise ei Baróii de RIo-Branco su ar-

Na Revista de Dcrecjio, logur citado:
•"Divulgue Ias pretenslones iinperialis-

chlvo secreto dei Pacifico y lea ei ,J«i.;u-
ir.ento original que cn oi existe, con ]n» 1
slgulontes sefins: 17 de Junho de 1908, <t
Ias (J horas o 37 minutos, Xiiiiiimo I).'
quarta 1','. Ponto.

"Yo habla renunciado ei 13, y ht**iii-'triga lejos do césar con mi renuncia,-,cobre iiucvos brios, declarando quo e' ca-'v-mino se ponla jnals corrente. Todo esto110 tlcno por imso l09 informes de .1111l.oinliru dc Ia más requintada inala f(.leionóee poi* btise In firma mlsmu deiBardo dt; Hlo-Branco!"lnvlto, cn efocto, ai Barón ft coiiüti-
tuir un tribunal de tres plíflipotenciarios'
ourppeos, acreditados on Buenos Aires.
Isllljiilos él: yo renuncio ai derccho d«
oleccion. Me obllgo ft presentar ai tribu-
nnl Ia fotografia do sus instrucclónes.
Sl!: ei representante dei Brasil en ei juicioosara negarlus todavia, ei Barón «lo Rio-
Branco so comprometera ü cumpllr, sin
observaclon alguna, dos diligencias eom-
plementarias de prueba que solicitar*!, El
tribunal diplomático guardara absoluto
secreto de quanto lea y escuche y sola-
mento comunicara ft Ias partes y ai pu-bhco su fallo, concebido asi: Eslií pro-baila ln óxlsionclii dei documento, .'», en
su caso, 110 está probiitln,"Despues dei fallo yo quedaré en 11-
bertad de publicarlo ó no, segiin conven-
ga á Ia política argentina.

"Esporaré Ia resolucion de Ia Concilie-
ria Brasllofia hasta cl 25 de octubre."El Barón de Rlo-Branco, segfm mis
Informes do Rio do Janeiro, na sufrlilo
una de Ias n*fts graves cor.irai ledhdes da
sa vida ai saber que aquéllos Instrúoclo-
nes» endlsçretas han sido revcl.t,!,.,»... -

O telegramma X. I), de ipinflú-lelru 17
dn junho de 1903, dirigido A I.egação Br.t-
sileira em Santiago do Chile e asslgnado
Itlo-Branco, existe. Foi entregue na Es-
lação Central dos Telegraphos no Rio
de Janeiro, ás O horas c 57 minutos dn
tarde daquelle dia, como disso 1. Sr. Dr.
Keballos, o expedido para Santiago, via
I. oilo-Alegro e Buenos Aires.

O Sr. Zeballos, ainda então Ministro
das Relações Exteriores, tendo obtido c,'i-
pia desse telegramma cifrado, recebido,
em transito paru Santiago, na Estação de
Buihos Aires do Telégrafo do ln Xnoión,
na mesma noite de 17 de junho (iíece-
!-ii""i. de Rio ft Ias 10.53 m. pm. dul dia
junio 17 de 1908 fechado ,'t Ias 6.*,7 m.
pin.) o mandou traduzir, sendo-llie for-
ueclda, por alguém que sô elle poderia
nomear, uma falsa traducção em quo fo-
ram conservados apenas o numero ('.,» or-
dem do telegramnia, o ,".ia da snniana e
o dl nn-z nelle declarados, u numeração
Jos paragraphos (l.o. 2.o, 3.0, 1 4.o),
em que estava dividido, c os pontos tam-
bom mencionados em claro nesse doou-
mento official brasileiro.

O documento falso circulou em Ene-
nos Airei*, escripto ft machina em tinas
folhas de papol, e precedido das seguin-
tes palavras no exemplar que o Governo
Brasileiro ponde conseguir:

"Scfior Ministro: — Dlcen proplauion-
té Ias .Instrucclónes dadas cor un Mlnis-
tro dei Brasil."

Polo exame desse documento se verl-
f.'cou quo o trecho citado pelo Sr. Dr.
Zeballos na Revista do Dcrcçllo pertence,
cor,» modificações do fôrma, ao tclegram-
cia falsificado "Numero 0 quarta 17".

Resulta do seguinte confronto a cor-
teza de que só se trata de um único dn-
cuniento:

No falso telegramnia de .17 tlu junho:
"Propalar Ias protensiones Imperíalls-tas de Ia República Argentina, haciendo tas dei Gobierno Argentino en los centrossaber en los altos círculos políticos qne on políticos y sus pretendidos avances de du-sn vanidad suena con cl domínio de Bò- minio sobre Bolívia, Uruguay y Paraguay

llvia, dei Paraguay, dei Uruguay e tam- y nvestro Rio Grande,
blen de nuestro Rio Grande. Adornos hacer ver quo Intenta rêquerir

 de Ia Or*. Bretana Ia devolución de lns
islãs Malvinas que dlce les perteneccnj

que ei Brasil A titulo de justlcla 11111-
para ei débil en defensa dc sus intereses;

dofcüsa de los intereses internacional es, quo Washington tambien so conforma con
con cuyo proceder humanitário muéstra-
se conformo In Cnneillcriu de "Washin-

gton.'

Dcmuestre quo c-1 Brasil, en homena-
ge ft Ia justicia ampara ft los débiles on

Ia rectitud de nuestro procedei- humani*
tarlo.'"

FjVCULDADE DE DIREITO DE SAO
PAOLO

Exames parciaes — Hoje, serão cha-
mados ft. prova escrlpta do:

2.0 anno — Economia Política, sala 8,
fts 9 horas, 5.a turma, de n. 121 a 160;

Diroito Internacional, sala 8, fts 11 ho-
ras, S.a turma, do 11. 121 a 160;

Direito Civil, snla 8, fts 12,16, 3.a tur-
ma, do n. 01 a 90.

4.0 anno — Direito Penal, sala 1, as 8
horas, 3.a e ultima turma, o os que falta-
ram;

Direito Commercial, sala 1, fts 11 horas,
3.a e ultima turmu, de n. 01 a 81 o os
que faltaram;

Direito Civil, sala 1, fts 9,30, 3.a o ultl-
ma turma, de 11. Gl a 81, c os quo falta-
ram.

5.0 anno — Pratica Criminal, sala 3, fts
9 horas, 2.a turma, dc n. 31 a 00.

**
ESCOfiA SF.TE DE SETEMBRO

Foi o seguinte o movimento das esco-
Ias Sete de. Setembro, no mez do Julho fln-
do: existência em 30 do junho, 1.24-1 alu-
mnos; existência em 31 dc julho, 1.349
assim distribuídos: Escolas do Braz, 310
diurnos e 26 nocturnos; da Bella'Vista,
71 diurnos o 10 nocturnos; Moôca 27
diurnos o 6 nocturnos; da Gloria, 51
diurnos e T nocturnos; Bom Retiro, 210
diurnos o 41 nocturnos; do Carabucy, 130
diurnos 6 24 nocturnos; do Bolem, 109
diurnos o 15 nocturnos; da Luz, 50 iliur-
nos e 0 nocturnos; da Sé, 43 diurnos e
8 nocturnos; do Belémzlnho, 181 diurnos
e 14 nocturnos; total, 1.138 diurnos o Ílil
nocturnos; geral, 3.349 alumnos.

a
COXFEREXCfA PEDAGÓGICA

O sr. dr. Carneiro Leão realizou hon-
tem, fts 20 horas, no salão do Jardim da
Infância, a sua primeira conferência, que
versou sobre o Brasil c a educação po-
pular.

O auditório era dos mais selectos. No-
tavam-so entre os presentes o sr. dr. Josii
Rubião, secretario da presidência, repre-
sentando o sr. presidento do Estado; dr.
Oscar Rodrigues Alves, secretario do In-
terlor; representantes dos srs. secretários
da Agricultura, Fazenda e Justiça, sr. dr.
João Chrlsostomo, director da Instrucção
Publica; dr. Oscar Thompson, dlrector da
Escola Normal; dr. Manuel Pedro Villa-
bolm, deputado federal; o corpo docente
da Escola o muitos outros professores,
gruntle numero de alumnos e de dlstincta»
senhoras e cavalheiros da nossa socieda-
de.

O orador discorreu brilhantemente so-
bro o thema annunciado. Começando por
estudar o futuro do Brasil por influencias
da educação, falou sobre a acção de S.
Paulo no nosso progresso, sobre a educa-
ção ds grandes povos, sobre as profissões
praticas, ensino profissional, o.s nossos
grandes defeitos, a acção do mestre o ou-
tros pontos muito Interessantes, quo de-
ram vivo realce ao seu excellente estudo.

O conferoncista, ao terminar, foi calo-
rosamente applaudido pola assistência.

— O dr. Carneiro Leão realizará no
próximo dia 29, a sua segunda conferen-
cia, flissertiuulo sobre a "Educação ei-
vica", . .

No dia 30 de outubro, dois jorinies de
Buenos Aires, l,n iVrgeiitiii.i e o Diário
dcl Comercio, publicaram o documento
que alli andava sendo mostrado mysterio-
Bamente nos círculos políticos e da socle-
dado A publicação foi feita segundo ou-
tros exemplares em quo não figurava o
c.ibeçulho acima transoripto.

Ambos os jornaes coiiiprchenileram lo-
gn que tão ridículas instrucções, tanto po-
Ia fôrma como pelo fundo, não podiam
lei sido expedidas pelo Governo do Bra-
sll. E desse sentir hão de ser de certo to-
(iri» os homens cultos e desapaixonadas
na Ropublica Argentina.

Nenhum Governo é obrigado a revelar
a sua correspondência reservada o se-
creta semente porque, no intuito de o
intrigar ou de o desacreditar, alguém lhe
attribue documentos de pura invenção,
apocryphos ou falsificados. Entretanto,
neste cnso excepcional, o Governo Brasl-
leiro resolveu pôr ft disposição do publl-
co, aqui e no estrangeiro, todos os ele-'

O texto vèrdádcli'0 do tclegrnm.iiii n. 9, dc 17 tle junho dc 1908, confrontado com
o tln falsificação

mentos necessários para que o Incldenti
possa ser examinado o julgado.

Escrevendo rapidamente as instrucçõei
de 17 de junho ultimo e transiiiitUiido-as
em cifra ao representante do Brasil em
Santiago do Chile, o Ministro das Rela-
çêea Exteriores exprimiu-se com Inteira
franqueza cm documento que, devia acre-
ditar, nunca viria ft luz da publicidade.
E o documento verdadeiro, contra a ex-
pectatlva dos detractores do Brasil, na
Republica Argentina, só servira para
nioítrnr o sincero desejo que o Governo
Brasileiro tinha e continua a ter do es-
treitar as suas relações de amizade com'
a. mesma Republica, sua antiga aluada,
empenho esse só contrariado e perturba-'
do pelos manejos que pos: em pratica,
emquanto foi Ministro, o Sr. Dr. Estn-
r,Í3lau S. Zeballos, o pela propaganda de
ódio quo continua a fazer depois que di-
xou aquella posição.

Desses documentos, reproduzimos; a se-
cuir, o texto verdadeiro:

O TELEGRAMMA Dl.lCIFKADO
17 de junho de 1908, 0 h.,57 111. P. m. N.

9, quarta, 17 ponto.
Queira decifrar com o Sr. Gama esto

despacho.
l.o — Acabo de sor Informado de que,

após conferências enlre os Ministros Zc-
ballus e Crucluigu, foram mandadas in-
strucções ao Sr. Aiinilón dc accOrdo com
o pensamento do Sr. Cruchaga.

2.0 — Sobre o projecto de tratado poli-
tico, Independente das modificações e ac-
cresclmos que teríamos de propor, devo
desde ji declarar, e convém tlize)-o a esso
Governo, que não achamos a opinião suf-
ficlentemente preparada em Buenos Aires
para um accOrdo coin o Brasil e o consl-
déramos Inconveniente o impossível em-
quanto o Sr. Zeballos fôr Ministro.

Os jornaes por elle inspirados 
'têm 

fel-

O TELEGRAMMA FALSIFICADO
17 junio 1908 ft Ias 0 o 57 mlns. N. 9,

quarta 17 Ponto.
Apenas hnya sido removido Zoballòs,

proceda.
l.o — Hacer conipreheiulcr ai Gobierno

conveniência suspender temppralinente los
tratados en tramite con Ia Argentina, es-
períindose para mas adelantc grandes ven-
tujas.

2.0 — interessar ai Gobierno paia que
preste su atcricjón ft nuestro proyeclo ju-
ridico sobre ei Pinta, en cambio de Ias ne-
goclacloncs que tlenc con cl Peru cn tíft-
mite para Ia definitiva posesión de Ia pro-
vincia.. . dcmonslráiidole que cl Brasil
scilí um aliado poderoso cn cl Atlântico,
como Chile en ei Pacifico, assegurando
asl Ia paz en Ias dos mftrgencs y ei do-
minio seguro contra todo evento,

Esto debe ser tratado confidencialnien-.
to uma campanha dc falsas noticias com te, sin dar ni anticipar un caracter oficial,"
o fim de despertar, como têm desperta- cn ln forma y modo de niiestrii diploma-'
do, velhos ódios contra o Brasil. Não po- clil como X, E. sabo hacer; y aparentar
demos figurar como alliados de Governo indifereneia por Ia calda dei Canciller nr-
do que faz parte um Ministro que, tcinos gentlno, haciendo rcsaltar de paso nuestr»
motivos para saber, é nosso inimigo. O seu Influencia,
propósito, como disse a Íntimos, não era
promover a triplico alllança Brasil-Argen-
tlna-Chlle, mas sim separar- o Chile do
Brasil.

3.o — Quando subiu ao Governo, 3.0 — Apontar Ia convíiiioncia dc iii--
Brasil tinha sido solicitado pelo Paraguay suadir ai Peru y Bolívia que sigan con lá
para promover n solução, aqui, da questão Argentina, en contra de los intereses chi-
de limites Pnraguay-P.olivin. A Bolívia lenos, y procurar de Ia prensa que empiese
desde 1903 pedira os nossos bons; officios ft mostrar receio por los grandes proye-
por nota. Lembrei fts duas Partes a conve- etos de armamento dei Gobierno' .\rgen-l
nlencia de ser a questão submcttlda ft ur- tino, casl sin causa aparente. Propalar Ias
bitragem de representantes do Brasil, Ar- protensiones lmpcrlullstns dcl Gobierno
gentina e Chile. A Intervenção Zeballos Argentino en los centros político» y sus
produziu-se logo, mas para excluir o Brasil pretendidos avances dc domínio sol»!o Bo-
o Chile, e d'is*-:o se gabou no jornal Ln livia, Uruguay y Paraguay y nuestro Rio
Prensa. Desdo*" então continuou a procurar Grande. Ademfts bacer ver quu intenta
Indlspor-nOs com os vizinhos Uruguay requorir de Ia Gran Bretana Ia devolución
Paraguay, atliibulndo-nos poííldlas e pia- de Ias Islãs Malvinas, que illce les per-
nos de conquista; O seu discurso na Junta tenecen: que ei Brasil a titulo rte justicia
de Notnbles é um tecido de invenções com ampara ei débil en defensa de sus inte-
o fim de tornar odioso o Brasil. roses; quo Washington tuinblen se con-

forma con Ia rectitud de nuestro proceder
humanitário,

4.0 — Sempre vi vantagens numa certa 4.0 — Demonstrar blen ei hecho de quo
intelligeneia politica entre o Brasil, debido ai caracter voluble de los Argen-
Chile e

ppo:
gundo volume da recente obra do Vicente na, y que Ia ambicion de figurar los des-
Qucssida Memórias Diplomáticas oncon- moraliza sacrificando ei mérito, como,
trarft carta minha de 1905 ao Ministro sucede en Ia actualidad, con descrédito de-
Goíbstlaga sobro Isso; mas a idéa não estft sus estadistas, sin reparar los perjuleios.
madura na Republica Argentina. Houve que irroga Ia falta de scriedad que tanto
até nlli um retrocesso, estando hoje afãs- los caractei*lza.
tados do governo o hostilizados todos os Es lndispensablo aprovechar Ia opor-i

»nossos amigos, tunidad de este momento. .,.----

a Argentina, e lembrei por vezes a tinos, ellos no tienen en tiempo algus-..»j
.ma conveniência. No appendice ao se- estabilidad en Ia politica interna y extur-.

i
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F CORREIO PAULISTANO - Se^a-teiga, 23 de agosto de 1916

lis novos impostos
Da nossa edição da noite, dc ante-

liontem: -' - '"i-l:;1;-'•'•

O eminente dr. Carlos Peixoto,'num notável discurso, que hontem
apparcccu na imprensa, respondeu,
tom fulgor c eloqucncia, ás criticas
que surgiram contra os novos impôs-
tos projectados.

Relator da receita, e apologista
das medidas dc excepção que lama-
nho sobrcsalto trouxeram ao espiri-
to publico, cabia, com .effeito, ao il-
lustre representante mineiro trazer a
sua palavra ao plenário para justifi-
par o fundamento dos onerosos ai vi -
ires aventados no parecer da Com-
Stlissão dc Finanças.

E o digno deputado, com a com-
petencia que todos lhe reconhecem,
poude demonstrar que a sua attitu-
de era determinada por motivos rc-
speitaveis, dc ordem superior.

Ninguém poderá deixar de com-
prcheiidcr a necessidade dc regtilari-
zarmos a nossa situação deante dos
credores extrangeiros c seus collatc-
raes, porque ás gerações actuaes
cumpre manter as tradições das pas-
sadas, não legando ás vindouras gra-
yames que seriam os resultados dos
erros dc agora. ji ».'¦»

E, prosegue o orador:
'Si a geração aetual não reagiu

contra os erros, não pôde fugir á rc-
sponsabilidade da sua condueta e
não pôde deixar dc sacrificar-se paraSalvar a honra nacional compromet-
tida. A não satisfaecão dos compro-
inissos nacionaes, além de dam nos
moraes não pequenos resultantes de
não honrarmos a palavra dada, vra-

. ria prejuízos c damnos materiacs de
conseqüências mais penosas ainda do
que os gravamos propostos pela.Commissão de Finanças."

Baseado nestas verdades, que com
precisa nitidez aponta, o provcclo rc-
lator da receita chega á conclusão de
que, "não sendo possivel reduzir a'despesa ouro c havendo certeza de
«déficit ouro, o recurso único era
procurar o augmento da receita ou-
fo, que não pôde ser encontrado cm
íactos ou actos da vida interna do
paiz, mas apenas no commercio ex-
Jerior. E, como esse commercio com
ó exterior 6 representado pelas cx-
iportações e pelas importações, te-
mos de procurar na taxação dc umas
ou de outras aquillo que nos falta,
para, pelo menos, o equilíbrio entre
a receita ouro c a despesa ouro."

Realmente, si o estado das nossas
industrias e das nossas lavouras fos-
se de franca prosperidade, si ellas
dispuzcssciii de fartos recursos para
oceorrer ao seu custeio, ou, pelo me-
nos, de credito que as habilitasse a
resistir por um longo periodo á di-
mintiição de lucros; si umas e ou-
trás pudessem florescer, aiigmentaii-
do a riqueza da nação, a despeito
dos novos ônus, nenhuma contradí-'cta mereceriam os argumentos do
provecto representante dc Minas.

Mas o digno deputado considera,
ao que parece, os novos impostos
como remédio único c especifico pa-
ra o mal reinante, como si elles não
estivessem sujeitos a phenomenos
que podem, ao mesmo tempo, des-
mentir o optimisnio das previsões e
acarretar a decadência, talvez a rui-
lia, de nossas forças produetoras.

Tomando-se em consideração a si
tuação precarissima cm que já se
•acham esses ramos de actividade: a
lavoura, sem elementos monetários,
sem credito, sobrecarregada de des-
pesas de cultura, beiieficiamento"
•ensaccamento, carretos, fretes, com-
missões a intermediários, impostos
pesadíssimos do município, do Esta-
do e da União, além de taxas c sobre-
taxas; soffrcndo, ademais, a coneor-
rencia dc falsificações e suecedaneos
e os effeitos da escassez dc navios
que transportem o café para o exte-
rior e as restricções oppostas ao con-
sumo pela lei de bloqueio ingleza;
as industrias attingidas por muitos
desses mesmos damnos e tambem pe-
la carência dc combustivcl c dc ma-
teria prima; tomando-se em conside-
ração tudo isso, não será temerário
prever que a ereação dc pesados tri-
íbutos venha asphyxiar cm grande
parte essas fontes vilães da fortuna
publica.

Nessa Iiypothcse, que infelizmen-'te se desenha com todos os sympto-
mas da possibilidade, falharão, porcerto, os bellos cálculos de renda da
Commissão de Finanças c não esta-
remos livres dc faltar ao pagamento
dos nossos compromissos externos.

Si, pois, a doutrina do nobre depu-
tado mineiro é, por muitos títulos,
louvável, notadamente pelo seu su-
perior critério do cumprimento do
dever, nem por isso podemos ado-
ptal-a, C03U0 seria desejável, uma vez
que ella corre o sério risco dc falhar
na pratica.

Imaginemos que o peso dos novos
encargos aniiiquüc, cm grande par-te, a lavoura e as. industrias 1

Nesse caso, não só ficaremos im-
possibilitados de satisfazer as nos-
sas responsabilidades no extrangei-
ro, por falta da renda precisa paraisso, como ainda, á mingua de rique-
za exportável, ficaremos inhibidos
de produzir no futuro o ouro impres-
cindivcl paia a manutenção das nos-«

O Gafe brasileiro
i Estais unidos

A PROPAGANDA DA "THE A. J.
;¦'.; ¦:>-.: .. ¦ DEER CO."- ,•:,. ;.;*¦;:*:

No Unlvcrsnl Cinema, ft rua Barão do
llapotlnlnga, oxhlblu-so hontom, sob os
auspícios Ua Sociedado Paulista do Agrl-
cultura, o Importante film sobro a cultura
do café no Brasil, organizado pela "Tho
A. ,T. Doer Ce».", do Ifornell, nos Estados
Unidos.

Como já dissemos, o Importante Indtts-
trlal norte-americano tomou a Iniciativa
da propaganda em seu paiz do nosso prin-
clpal produeto, utllizando-so para isso do
olncmalograiilio.

O fllm quo hontem fo! oxhlbldo repre-
senla além de uma excellento propaganda
folta das cidades Uo Rio, S. Paulo o San-
tos uma demonstração minuciosa de to-
das as operações por que ]>iissa o café, até
chegar ao porlo de embarque para os Es-
tados Unidos.

Está dividido em Ires grandes par-
tes, da maneira segulnto;

PRIMEIRA PARTIU — J.a fíceção —
Clipsadia ao Rio de Janeiro -- Vista dabahia — Esòrlpiorios Ua Compagnio dufort elo Rio de Janeiro —• Avenida RioBranco — AvonlUa Beira Mar — passeioPublico — Palácio Monréo — Eibliotlic
ca — Theatro Municipal — Rua do Ou-viilor — Palácio do Cattete — Rua I'ay-santln' — Palácio Guanabara — Avenida
do Mangue.

2,a Secção —- Chegada om Santos —
Visla da bahia — Sr, cônsul americano
dando as boas vindas aos viajantes —-
Chegada á ROtisserle Sportsmán  Rua15 elo Novembro (cenlro Uo maior mer-
caelo Ue café do mundo) — Monumento
do S. Vicente (construído onde Martin Af-
fonso elo Sousa desembarcou cm 1532,
fundando o primeiro centro do coloniza-
ção do Eslado do S, Paulo. Eslo monu-
menlo commomora tambem os factos
prlhcipa.es Ua historia do Brasil) — Egre-
ja do S. Vicente construída cm 1575 (Lo-
gar onde o Jesuíta ,'f. do Anchleta, funda-
dor do S, Paulo, rezou a sua primeira mis-
sa no Brasil).

3.a Secção — rartida elo Santos paraS. Paulo — Diversos aspectos ela viagemSubindo a serra na S. Paulo Rallway
(Um dos trabalhos mais importantes do
mundo em construcção do estradas de
ferro..Os 10 milhões de saccas do café ex-
portados ánnualmehto polo porto do San-
tos passam por esta estrada dc ferro, sen-
do o seu valor calculado em 300 ml! con-
t03) — ChegaUa a S. Paulo.

4.a Secção — Visitando os principaes
pentos da cidade — Jardim da Luz —
Automóvel Club — Vinduoto do Chá —
Theatro Municipal — Largo do S, BentoUua 15 do Novembro — Palácio do go-
verno o secretarias -^ Avenida PaulistaBelveelero — Visla panorâmica da cl-
dado — Monumento do Vpiranga — Resl-
denoias particulares.

- . i^^^^w.. — ~~-"M,l'""''l^P"MM"*""""""»"a*"*M»"i^^

Chronica sociall* lia tfe uéi iotis
!—» o« ,, ,

Passa hojo o nnnlversarlo natall-
cio do sr. dr. Luiz Noguoira Martins, 11-
lustre senador ao Congresso do Estado.

A s. exc. apresentamos as nossas sin-
coras saudações. -. v 

JJc,'.'* "•..»• 
}'{y* *. ^4íY:é^Y

¦ ¦ ' »'*¦'¦.fl/,!/ .•'].'»:
J»"iizom nnnos hoje: -vrv. - «JTiW-*,-
O menino José Baptista", filho do sr.

coronel Antônio Baptista da Luz, com-
mandante geral da Força Publica;

a menina Edith, filha do sr. Angolo
João 5'anchl;

n menina íãa, filha do sr, José Leffoso,
negociante nesta praça;

a menina Raclit, fillia do sr. Marli-
nlano Borba;

a menina' Lulza, filha do sr, Miguel
Soares do Oliveira;

a menina Dora, filha do sr. Anlonlo
Pinto Alves;

o menino Mario, filho do sr. dr, Elias
Meyer;

a sonhorita Odette, filha do sr. dr. Jo-
sô Luiz Flaqucr, lllustro senador ao Con-
grosso do Estado;

a senhorlta Erncstina Ramalho, Irmã
do sr, Benedlcto Ramalho;

as senhoritas .Toanna o Bnbctta, fl-
lhas do nr. João "Wetcr, da firma Zorre-
ner, Búlow c Comp.;

a sonhorita Nené, filha do sr. Ante-nor Ribeiro;
a senhorita Lconor, filha do íallccldo

dr. Ferreira Braga;
a senliorita Maria Apparecida, filha

do sr. José Augusto Pedroso;
a sra. d. Julia líamos do Campos, cs-

posa do sr. dr. Vieira elo Campos, segundo
delegado do Santos;

a sra. d. Eugenia Colombo, esposa dosr. Alfredo Colombo;
a sra. d. Umbcllna do Freitas Oliveira,esposa do sr. Francisco de 01i»-elra Fi-

lho;
a sra. d. Edllli Reis Ribeiro, esposa

do sr. dr. Dario Ribeiro, lento da Fa-cuidado de Direito o lllustre deputado
estadual;

o joven acadêmico Álvaro da Veiga
Coimbra;

o acadêmico Antonio dos Santos Co-ragom;
o sr, dr. Adolpho Paiva Baracho;
o sr. Amadeu de Toledo Duarte; ,,o sr. Luiz Paixão. •; r.

* 
¦*¦ ¦¦•-'-

Passa hoje o anniversàrio naiallclo do
sr. coronel Luiz Antonio da Silva, prós-
tlgioso político c presidente do directo
rio do Cravinhos. • ,

GRANDIOSO FESTIVAL NO PALÁCIO
• 'nÍTii'. 

,' ; THEATRO .- !* ,; »

Continuam com grande cnlliuslasmò os
preparativos para o grande festival bono-
riccnto, quo um grupo do gontis senhòrl-
tas, da nossa melhor sociedade, pretendorealizar no dia 30 do corrente, no "Pula-
cio Theatro", em pré! da "Creche Baro-
noza da Limeira", Esta comnilssão promo-tora, que tom A sua frento a distlncta so-
nhora d, Paulina do Sousn Queiroz, pre-HiUento daquolla instituição do caridade,
emprega todos os CBforços para que estefestival seja coroado de pleno êxito.

O programma constará de duns partes,uma artística o literária, outra da ropre-
sentação de uma revista do grando sue-
cesso.

Para o desempenho da primeira parte,(fontllmonto convidadas, prestarão o seu
valioso concurso as sonhorltas: LuclaBranco da Silva, eximia pianista; laureada
polo Conservatório do S. Paulo; ColinaBranco, primeiro prêmio de violino doConservatório de Brúxollas; sra, d. Zlldado Macedo, que tem sido consagrada omdivorsos concertos, nesta capital; sr. San-tino Glanniituzlo, joven o upphiuUido te-nor; os poetas dr. Cyro Costa, Laurindodo Brito e Ricardo Gonçalves.

Além desses, a commlssão continuaráhojo os convites para a elaboração com-
pleta do programma.

A Companhia do "ralado", considera-velmenlo augmentada, representará umarevista de actualldndc, com muitos trechosdo musica característica.
A banda completa da Força rubllca,sob a regenda do maestro capitão AntãoFcrnandos," exocutará . um. programma-concerto.
A ornamentação do eloganlo theatro daavenida Luiz Antonio sorá caprichosa eartística, c a illuminação externa o inter-na feérica o deslumbrante.
A commlssão promotora desso phllan»thropleo fostlval tem sido acolhida commulto carinho e cumulada do gentilezas.Os obolos devem ser entregues ao srcoronol Alberto de Andrade, no "Palácio

Theatro", A avenida Luiz Antonio, n.C 9 -A,
¦¦¦;-M--.,'"'„r,c." ¦.--¦;,/ w-!.íw.%iÚ^

Tlicatros

'para exercer, interinamente, o offlclo doregisto especial do títulos Ua comarca d»Santos.

Reallza-üo hoje a conferência semanal
collcctlva dos srs. seorotnrios do governocom o sr. presidento do Estado.

No pjilaclo do governo realizou-so hon-
tom, fts 15 lioras, o despacho do titular da
pasta da Fazenda com o sr, presidento doEstado,

Com destino a S. José do Rio Pardo,
ondo vai inaugurar a primeira exposição
regional do anlmaes, seguirá hojo dos-ta capltal, ás 7 horas, em trem especial,
o sr. dr. Cândido Motta, secretario da
Agricultura.

O "Correio Paulistano" será «presen-
tado naquello neto pelo nosso compnnhcl-
ro Plínio Barbosa.

O titular da pasta dai Agricultura re-
gressarft domingo a esta capital,

No despacho Uo sr. secretario da Fa-zenda com o sr. presidente do listado, foiassignado o decreto aposentando o sr. Jo-sé Pedro Malhado Rosa, no cargo de col-lector estadual de Taubaté,

FESTA DE CARIDADE

SEGUNDA PARTE — l.a Secção —
Partida do S, Paulo para o interior —
Viajando entro os cafézaes — Chegada a
Santa Veridiana — Entrada do Irom na
fazenda elo conselheiro Antonio Prado.

2.a Secção — Conselheiro Antônio Pra-
do o família — Familla do administradorResidência do administrador — O con-
selhelro Antônio Prado, montando a
c-u-allo — Vista da Colônia — Uma
família do colonos — Um grupo de colo-
nos — Um domingo na fazenda — PomarJequltibá (o re! da floresta) — Pau
(1'Alho (arvoro Padrão) —- Officinas Ua
fazenda — Criação — Lavanderia —
Transporte Ue madeira:

él.a Secção — Primeira roçada — Sc-
mento!!"!» — Plantação o viveiros para ca-
fé — Plantas do 3, 2 o 8 annos —Uma
planta de café do 52 nnnos —¦ Limpeza
Uo cafíczal — Diversas operações de cttl-
tura — Florada -— Café nas arvores.

l.a Secção -— Colheita — Medindo oonsaçcando — Transporte aos terreirosAo voltar do trabalho — Tanques delavagens — Lavagem Ue café —- Trans-
porte de café por meio dágua — Torrei-ros Ue café — Varias operações — Trans-
porto no Engenho — Carregando unitrem com café — Um trem carregado docafé em viagem para Santos — Antigafazenda do conselheiro Antônio Prado
plantada em 3804.

TERCEIRA parte - j;m Santos -l.a Secção — Classificação Ue café no es-crlptono Ue uni commíssarlo —» Vista ex-terlor do um armazém de café — Sepo-i-anelo café — Machinas para limpar e so-
parar café.

2.a Secção — Marcando as saccas paraa exportação — Transportando o café doarmazém para as docas — Carregandoum navio por meio das correias sem fimCarregamento por meio de guindastesCarregando ao hombro.
3,a Secção —. Almoço de despedida emGuarujá — Vista panorâmica de Guam-

Ja.—: Partida do vapor para Nova YorkLa Secção — Diversas ptíotbgraphiáatomadas no mostrtiarlo da "Tho A ,T
l,1;"''11"" l,or oceasião da ultima SE-GUINDA GRANDE EXPÒSIÓAÒ-FÉlRAJulho de 1910.

Foi grandemente concorrida a Impor-lauto sessão cltiematográphica,
Compareceram á exhlbição os srs drAltmo Arantes, presidente do Estado'acompanhado dos srs. dr, José Rubião ocapitão Afro Marcondes do Rezende" drCamillo de Hollanda, presidente deito doEstado ela Paraliyba; dr. Cardoso do Al-meida, secretario da Fazenda; elr. EloyChayes, secretario da Justiça o da Se-Biirançie Publica; dr. Oscar Ua MottaMelo, representando o sr. dr. CândidoMotta, .secretario da Agricultura; ur, Wa-shmgton Luis, prefeito municipal, grandenumero de senadores, deputados, verea-dores municipaes, numerosas faraiiiaspaulistas e representantes da imprensa.Antes de iniciai" a representação ciiiê-matographlca, o sr. dr. Fausto Ferrazdeputado federal por Minas Geraes, pro-nunelou uma brilhante conferência, cx-plicnndo o objectivo do film,

O distlncto parlamentar, quo so dedicadevotadamente ã propaganda do preciosoprodueto brasileiro, justificou a inicial!-va proveitosa do industrial J. A, Deereoiicitnndo os nossos patrícios o princi-palmento a mocldade, a secundar esse-salutar movimento a favor do café bra-•sneiro.
O orador elogiou a Intenção do grandeindustrial americano Uo levar moços bra!s.leiros para illustrarem, por meio de

ZiZTxxS\i* 
CXh"JÍgri° aos £i"*-3 n°sEstados Unidos, aconselhando os nossosrapazes a abraçarem esso novo gênero doscolismo, --, o escotlsmo econômico.

O dr, Fausto Ferraz concluiu o seu olo-quente discurso, fazendo uma saudaçãoa a. 1 aulo, que íoi o berço dos seus pro-genitores, o. terra ondo iniciou os seus es-todos acadêmicos, onde nasceram os seusfilhos o ondo conta os mais dedicadosamigos, * ""•,

Reina granUo animação em nossas ro-
das soclaes pela bella festa promovida
por um grupo do distinetas senhoritas da
n-issíi "elite", em beneficio da obra do
catcclieso doj índios Bororós, fundada o
dirigida pelo bispo d. Malan.

Começaram a ser expedidos os convi-
lc»i para essa festa, quo constará do um
grande bailo no Trianon, o elegante sa-lã o rccem-inauguraUo no Bclvedoro daAvenida.

Compõem a commissão promotora assrlas, Maria Guedes Penteado, Albertina
Prado ele Oliveira, Maria Amélia Castilho
Uc Andrade», Marina Vieira de Carvalho,
Ltoftor Lacerda do Oliveira, Çármeri La-
corda do Oliveira, Máry Sampaio Vianna,
Marina Sabinu, Elza do Padua Salles,
Wilina do Padua Salles, Lavina Uch>'a e
Vera Paranaguá. •

Patrocinaram a festa as exmas. sras.
dd. America Sablno, Antonieta Penteado
da Silva Prado, Amalla Matarazzo,
Albertina Guedes Penteado, Altimlra
Guedes Penteado, Anna do Azevedo
Marques, Aliiierinda, Chaves, Are-
luza Miranda, eondessa Alvares Penteado,
conUetsa Uc Pratos, Constância Vld-
ra Uo Carvalho; Carolina Alves de Al-
molda, Cândida Plntò Pratos; Caro-
lina 1'enteado da Silva Telles, Carolina
Guedes Galvão, Donanna Telles Alvos
tle Lima, Elisa de Lacerda, Eivlra Fnu-
la Machado Cardoso, Eglanllna Penteado
eli Silva Prado, Elisa Schoreht Pontual,
Eivlra Assumpção, Elisa Schoreht, Fcll-
çifsima Lara, Gessy do Sousa Queiroz, Cie-
nebra, do Aguiar Barros, Gabridla Ilibei-
ro dos Santos, Guilliormina de Barros
Sampaio Moreira, Hermlnia Prado Mon-'.clro do Barros, Hortencia Pnes do Bar-
ros, Isabel Uo Oliveira Paranaguá, Isme-
nia Cardoso elo Almeida, Isaura Telles Al-
ves do Lima, Isolina Padua Salles, Isa-
b;! Ue Valle, Julleta ele Almeida, Lulza
Uo Assijpmçãei, Marina Crespi, MarJeta
Chaves da, Silva Ramos, Maria Julia de
Li.né PorChit, Maria Nazareth da Rocha
Cor.coição, Maria do Carmo Sousa Quei-
roz Macedo Soares, Margarida Cardoso Uo
Sousa Queiroz, Nieota Ferreira do Ama-
ral, Olympi i -Uclión, Olivia Guedes Ven-
lendo, Paulina ele Sousa Queiroz, Renata
Crespi da Silva Prado, Stella 3>enteado da
Silva Prado, Sophla B. Pereira do Sousa,
Sarai» Pinto Conceição, Victoria Tinto do
Almeida Lima, Alrglllnn Castilho de An-
Uraelc, Amélia Uchoa o Virgínia Dumont
Villares.

Foi definitivamente marcado o próximo
dia 0 elo setembro para a elegante rou-
nião, que, seguramente, revestirá do ma-
cimo brilhantismo; nttcnlos os elementos
sob cujos auspícios se promove esso fes-
tiva! Uo caridade,

e Salões
MUNICIPAL

A grande companhia lyrica italia-
na do Theatro Colou, de Buenos Ai-res, deve estrear-se, cm 18 de setem-
bro próximo, cm o nosso Munici-
pai, onde dará dez recitas.

A assignatura já se acha aberta
na secretaria daquelle theatro, das
io ás ly horas. Y -.,

* S. JQSE'
Fátima Miris, que dc vez conquis-

tou as sympathias do nosso publico,deu hontem mais um espectaculo,
muito divertido, cm que teve ensejo
dc patentear, mais uma vez, as suas
habilidades na arte "sui 

gencris" do
transformismo. ¦

Não será preciso dizer que Fátima
Miris foi calorosamente applaudida.i HqÍSí "-£> segredo cie Proser-
pina", "A» tíeisha" e "Eldorado".

* Para amanhã, já se annuncia
a festa artística dc Fátima Miris, o
que quer dizer que o theatro vai fi-
car repleto.

APOLLO

Com a peça 
'dc 

costumes napólita-
nos, "La scuola dei delitto", deu
hontem a Companhia "Cittá di Na-
poli" mais um interessante especta-
cujo, que foi bastante concorrido.

Os principaes artistas mereceram
erithiisiasticás palmas,Hoje, o drama popular, em 7
quadros, de L. De Lisc, "La cieca di
Sorrcnto".

CASINO ANTARCTICA

A_ conhecida Companhia Vitalc
çstréa-se hoje, neste theatro, com a
opereta cm 3 actos e 4 quadros, "I
saltimbáiiçhi", dc Ordenneau, niusi-
ca dc Luiz Ganne.

A propósito do aviso publicado pela
Repartição de Águas, aconselhando ft po-
pulação quó ferva a água do abasteci-
mento, antes do delia servir-se, ha quom
tenha visto a Intenção do so injectar na
canalização da cidado a agita do rio Tio-
té, para preencher a escassez dos manan-
daes, que estão soffrcndo a excepclo-
nal estiagem que atravessamos.

Podemos affirmar quo não se traia
absolutamente de utilizar agita daquelle
rio.

Do que se cogita é do somente apro-
voltar desdo já as águas do Cotia, embo-
ra não estejam ainda concluídos os fil-
tros quo devem assegurar a sua com-
pleta potabllídade, mesmo nas épocas
om que as enxurradas fossem do algum
modo prejudical-a.

Entretanto, como medida dc precau-
ção, até ft conclusão dos filtros, é do bom
aviso ferver a água, medida geralmente
aconselhada, por mais livres quo sejam
os mananciacs dc germens de moléstias, c
quando não é possível a toda população
o uso do filtros adequados.

O sr. secretario da Fazenda submettoüá assignatura do sr, presidento do Estadoo decreto nomeando o sr. Libanio da Sll-va Sodré, para exercer o cargo de collc-ctor de Torto Feliz.

O Britlsh Bank dirigiu aos seus Uepo-sltantes em conta corrente a seguintecommunicação:
"The Britlsh Bank of South America,

Limited — Amigo o sr. — Vimos por meloUa presento avisar que, devido á abun-dancia Ue dinheiro o á quas*l completa
desapparição do procura do dinheiro nasrodas commcrciacs, não nos é possível, a
partir Uo l.o do setembro próximo fulli-
ro, abonar juros sobro a sua conta cor-rente, mas, logo que o estado do mercado
monetário permitia, tomaremos de novo
om consideração o abono Uo juros sobro
a conta. Somos, eom estima Uo v. s, anil-
gos attos. o obdos. — Gerente."

io meu canto

O sr. Orlando Patiüno foi nomeado
agente do correio dc Bebedouro, nesto Es-
tado.

Foi nomeada uma commissão medica
para inspecclonar cm Santos o sr, José
Fernandes Le"»ro, fiscal sanitário naquella
cidado.

O sr. dr. Altino Arantes, presidento do
Estado, offereceu hontem, ás 12 horas, 110
palácio dos Campos Flyseos, um almoço
intimo ao sr. dr. Francisco Camlllo de
Hollanda, deputado federal o presidenteololto dn Parahyba.

Sentaram-se á mesa, além de ss. exes.,
os srs, drs. Oscar Rodrigues Alves, se-
crctarlo dn Interior; Cardoso do Almeida,
secretario da Fazenda; Eloy Chaves, se-
crctarlo da Justiça e da Segurança Pu-
blica; Cândido Motta, secretario da Agrl-
cultura; José Rubião, secretario da pre-sldencin; Oscar Soares, procurador fiscal
da Parahyba; Getulio Nobrega, Paulo
Arantes, major Eduardo Lejouno o eapi-
tão Afro Marcondes do Rezende, ajudan-
teu de ordens dã presidência.

Ao dossort, o sr. dr, Altino Arantes le-
vantou-so para erguer um brindo om hon-
ra do nosso distlncto hospode.

Respondeu, agradecendo, o sr. elr, Ca-
millo de Hollanda.

Em companhia elo sr. dr. Eloy Chaves
o sr. presidente eloito da Parahyba visi-
tou, ás 15 horas, todas as depondencias
da Secretaria da Justiça e da Segurança
Publica.

Depois, foi visitar o grande edifício danova Penitenciaria, quo está em obras.
De manhã, o sr. dr. Camillo de Hollan-

da visitou o quartel da Luz.

TRIANON
Hontem foi dia do moda no Trianon,

«iuo esteve concorridlssimo. Quasl tudo o
que lia de: rnals "chie" na sociedade pau-litclana, lá esteve, assistindo ao cha-
concerto.

Um verdadeiro súccesso.

S. PAULO CLOB

sas relações internacionaes e solução
das nossas dividas.

Este perigo é que deve ser olha-
do pelos nossos homens públicoscom maior attenção do que o dc ser-
mos forçados, mediante razões im-
periosas e ho3iestas, a prorogar o
funding-loan, ao menos em parte,creando novas rendas por meio de
tributos que recaiam equitativa e
modicanicnte sobre a collectiyidade
c não que affectcin exclusivamente a
producção, • ' ' r ^''^ y ¦*>"" V*c '

Amanhã, como dc costume, haverá das
20 fts 22 horas, aula do dança, para os
filhos dos sócios do S. Paulo Club, dlri-
glela por mme. Tocos Leitão, .

NEUROLOGIA
Falleceu hontem, fts 5 horas, nesta capl-

ta!, tisra. d. Honorina de Siqueira e Silva.A
finada era Irmã da sra. d. Francisca Bar-
reiros e tia dos srs. dr. Eurlco Bar-
loiros, Paulo o Dttlco Barreiros o do d.
Sylvia Barreiros Gone;alvos, esposa do dr.
Luiz M. Gonçalves,

O enterro efíectuou-se hontem mesmo,
fts 7 horas, sahindo o feretro da rua daConsolação,' n. 30 (Irmãs da Esperança)
para o cemitério da Consolação,

Tomaram parlo no cortejo funebro, cn-tro outras pessoas, os srs. dr. Alexandre
Siciliano, por sl o pelo commendador
Alexandre Siciliano; drs. Heribaldo Slci-liano, Ricardo Gonçalves, Filinto Pedro-
so, Luiz M. Gonçalves, Ettrico Barreiros,
Alfrodo de Castro, Celio do Castro, Go-doíredo Baruslcy o os srs. Laerclo Dias,Arcliibaldo Jordão, Altino de Castro, Isl-dro do Siqueira, Paulo Barreiros o os re-
prçsentantes da Irmandade do Carmo, da
qual a finada fazia parto, ¦¦¦ , j>-,„

f •¦:,.-¦ f4^,.it.. ..¦
¦¦i'--"',*»%,ftjie:.-

-Begisto dc arte

íris theatro

CONCERTO MARÇAL FERNANDES
No dia primeiro do setembro, no salão

do Conservatório, deverá roalizar-so o con-certo do apreciado tenor Marcai Fernan-
des, com o concurso da senhorita Branca
Giullodorl, srs. Trajano Vaz, Pedro Zan-
nl, Pio Castagnoll o Francisco Mignonl,

O programma organizado é dos mais at-traheníes.
Tem sido grando a procura do entra-das. ,...¦!-.-.,.,,.•¦.. .,.,;,..,.,.

. "ü-'~ * * i,%^0Y:.
}''• i CONCERTO OAMIOTO Ifâffl

Américo Jacomino (Canhoto), o rei doViolão, vai realizar um concerto no Con-sorvatorlo, no dia 5 do próximo roez.Os bilhetes Já se acham á venda nascasas Bcvüacqua e Dl Franco.

Neste freqüentado cinema cxhi-
bem-sc hoje os apreciados filins "He-
roismo de amor" c "O chicote dc
Dccd".

VARIAS

Companhia Adelina-Aurea
Abranches

Estrear-se-á a 6 do próximo mezdc setembro, 110 Theatro S. José, a
companhia portugueza Adclina-Aii-
ra Abranches, com o elenco muito
melhorado c incluindo no repertório
as ultimas novidades do snoderno
theatro francez, sendo algumas dei-
las absolutamente inéditas para S.Paulo.

Como primeiro actor vem o dr.
Mario Duarte, nosso collega da im-
prensa portugueza, e medico muito
distinctó, que trocou a sua clientela
pela vida attribulada do palco, c que
pela primeira vez vem agora ao Bra-
sil.

_ Publicamos em seguida o reperto-
rio e elenco, sendo dc notar que as
nove primeiras peças são desconhe-
cidas do nosso publico.

Repertório — "Para viver feliz","Um negocio da China", "Fitinha
vermelha", "Felicidade nas mãos","João 3.0", "A filha do amor", "Gue-
la de lobo", "Miquette e a mama","O lyrio", "A garota", "Um diabre-
te", "A menina do chocolate", "O
meu bebé", "Gênio alegre", "Tia
Annica", "A bisbilhoteira", "A pre-sidente", "Casamento da iinenina
Beulemans", "Uma bella aventura","Eva", "A Caixcirinha", "Primero-
se", "Os tres anabaptistas", "Amor
de perdição", "Rosa engeitada","Gaiato dc Lisboa", canções porttt-
guezas, etc.

O elenco compo-ta os seguintes
nomes: Adelina Abranches, Aura
Abranches, Latira Fernandes, Ber-
tha de Albuquerque, Antonia dc
Sousa, Regina Montenegro, Irene
Vieira, dr. Mario Duarte, Antônio
Sacramento, Pinto Grijó, Alfredo
Abranches, Augusto Machado, Luiz
Augusto, Mario Pedro, José Mon-
teiro, Augusto Torres, Samuel Azc-
vedo e Raul Albuquerque.

A estréa será com uma das ine-
Ihorcs. peças do, repertório, j ^' *

- S. exc. foi ahi recebido polo sr. coronel
Antônio Baptista da Luz, commandante
geral, coinmnndantcs dos vários corpos eoutros offlciaes da Força Publica,

As forças disponíveis, formadas no pa-teo do quartel, prestaram no distlncto vi-sitante as devidas honras, realizando, aseguir, variados exercícios do gymnasticasueca, esgrima do baloneta c manejo dearmas.
O sr. dr. Camillo de Hollanda'porcor-

rou depois todas as dependências do quar-tol, d!rlgindo-so, em seguida, pnra o Pa-vllhão de Educação Physlca; onde assistiua diversas licções do gymnastlca e, na salade armas, a tres assaltos de florete, sabreo espada.
Passando ao picadelro, do Corpo do Ca-vallaria, s. exc, tevo oceasião do apreciaras variadas evoluções quo compõem o"carroussol".
Seguiu-se a visita ao Hospital Militar,cujas enfermarias, sala do operações, ga-blnetes médicos o demais dependênciaslhe foram mostradas pelo sr. dr. EloyChaves o sr. dr. Amahinto Cruz, direetorelo estabelecimento, o seus auxiliaros.
Terminada a visita, o sr. elr. Camilloele Hollanda cncamlnhou-so para a ave-nlda Tiradentcs, vendo o desfilar geralelas tropas, ao som das bandas ele musica,clarins o tambores.
Hoje, ãs 7 horas, o sr. governadoreleito da Parahyba seguirá para o Into-rior, ondo vai visitar, om Campinas, oInstituto Agronômico; cm Nova Odessn,

a fazenda modelo do criação, e em Tira-
dcaha, a Escola Agrícola "Luiz de Quol-roz" o estabelecimentos annexos.

S. exc. regressará amanhã a S. Paulo.
Segunda-feira continuará a visitar os

estabelecimentos do ensino desta capital.

Pelo sr. secretario da Justiça o da Se-
gurança Publica foram concedidas as so-
guintes licenças:

Do 30 dias, para tratar do negoilos de
sou interesse, ao escrivão do Juizo do paz
do districto ela séelo da comarca do Jun-
dlahy, sr. Antonio do Oliveira c Silva;

do dois mezes, a contar do dia 22 do
corrente mez, para tratar do negócios de
seu interesse, ao escrivão do Juizo do paz
do districto da Consolação, comarca da
capital, sr. Francisco Vaz Porto;

de dois mezes, para tratar do negócios
e'.o seu interesse, ao escrivão do juizot!o paz do districto do Rocinha, comarca
e!o Jundiahy, sr. Taurino José de Aratt-
j«c;

do um mez, para tratar do negócios de
rou Interesse, ao escrivão do Juízo elo paz
elo dlstricto ela sedo ela comarca de Ava-
ré, sr. Lavlnio Carvalho;

do trinta dias, para tratar do negócios
Uo seu Interesse, ao escrivão Uo juizo do
paz do districto do Xarqueada, comarca
do Piracicaba, sr. Antonio Cintra;

de dois mezes, om prorogação, para
tratai- do sua saúde, ao promotor publico
da comarca de Bebedouro, dr. Jorge Ame-
ricano;

eio sela mezes, para tratar do negócios
do seu interesse, ao escrivão do 2.0 of-
(leio do eivei o annexos da comarca da
capital, sr. Antonio Ludgero do Sousa
Castro;

de seis mezes, em prorogação, para
tratar do negócios do seu interesse, ao
l.o partidor o distribuidor da comarca de
Santos, sr. João Ezequicl Alves;

d» seis mezes, para tratar de sua saúde,
ito officlal elo registo geral do hypothecas
" annexos da comarca do Rio Trcto, sr,
Canoido Spinola Castro;

do tres mezes, em prorogação, para•-.ralar Ue sua saúde, ao official do registo
especial Ue títulos, Uoeumentos e mais pa-
Pds da comarca Ue Santos, sr. Álvaro Bit-
toncourt,

Foram acceltas as seguintes desisten-
cias, por decretos elo hontem:

Do cargo de escrivão do juizo dc paz,
Uo districto dá síde da comarca de Casa
Branca, que apresentou o sr. João de Oli-
velra Lima;

do cargo de escrivão do juizo de paz,
do districto dc Pedreira, comarca de Am-
paro, que apresentou o sr. Fellsbino Ame-
rico de Godoy.

LIVROS

A "Carta Pastoral" que d. SebaíLemo acaba do enviar ao seu rebaiao assumir o governo da archidioccsc
Olinda, é um documento dc alto vt
quo redoura os brazües do eplscop
brasileiro, tão notável, aliás, pelas 1competências. E' uma analyse Induc
o psyoliologlea da Innegavel "criso 1
glosa" que o Brasil atravessa, o crisese externa, não em violências soctarmas na Ihdlffororiçn geral o no ptmínimo, quasl decorativo, que o indduo attribuo á religião. D. SebaslLeme estuda com grando clareza as osas dessa decadência; encontra-asignorância religiosa, que é profunda,nas preoecupaçScs absorventes da vmaterial. Tendo assim dlagnosticadc
mal, cura o lllustre antlstlte dos roí
dlos que devemos oppor-lhe; encont
os na mais Intensa dlffusão Ua pala*divina, na propaganda das boas ioltuina obra da chrlstlanização do lar c, ,breludo, no ensino religioso ministre
na escola. A "Carta Pastoral" não cro ao arripio sobre estas matérias; p:funda-as em cento o eincoenta paglicom um vigor de analyse e uma cru
Ção digna ele nota. Ha nellti todo um pigramma tle catholiclsmo militante pfos homens de boa vontade.

"A Mulher no Brasil" é o titulo divolume ha mezes publicado pelo sr. 1F. Pinto Pereira, moço literato minro, que encaminha os seus primeiros p«sos nos dlfflceis domínios dos ensaios
costumes. A bem dizer, esta obra não
propriamente, de critica; é um hymá mulher brasileira, hymno muito mreoido e muito comprohensivcl em ator do verdes annos. O sr. Pinto Preira extasia-se ante o sexo frágil, q'á pátria dou heroinas c mentalldadcs pderosas, o estuda com enthusiasmo
papel da mulher na nossa clvllizaçãiCom geral felicidade aborda os problmas do feminismo, discorre sobre o vo
político outorgado ás mulheres o ocoupise da formação e funeção da família rsociedade. Da família dizia Bourgct qtera o demento-cdlula da collêctlvidido, oppondo os seus direitos aos do indvldtio; o autor da "A mulher no Brasilnão eslá afastado desta idéa. Releva dzer que o livro do sr. Pinto Peroira rtvesto uma apurada forma, nobreza didéas c grande elevação do conceitos. Iuma estréa auspiciosa; denota symputhlas pelas questões de alcance socialuma inquestionável vocação para o estudo de problemas duma ordem que. entrnos, não têm merecido o cultivo Uos quescrevem.

A Commissão Directora do Partido Re-
publlcano reconheceu o directorio politi-
eo de congraçarnento de Conceição de
Monte Alegro, constituído dos seguintes
nomes: tenente Joaquim Martins da Sil-
va, presidente; capitão Azarias Vicente
Rodrigues Ferreira, vice-presidente; Joa-
qulm Sebastião Rodrigues Vieira, tenente-
coronol Virgílio José de Carvalho c An-
tonio Rebello dos Santos.

O sr. secretario da Justiça e da Segtt-
rança Publica submetteu á assignatura
do sr, presidente do Estado os decretos
nomeando:

O sr. Francisco Ferreira Canto, para o
logar de escrivão do juizo de paz do dis-
tricto da sede da comarca do Santos;

o sr. Alcides de Quadros, para o logar
de escrivão do juízo Ue paz, Uo districto
da sede Ua comarca de Agudos.

O governo do Estado do Rio do Janel-
ro, attr-ndendo á reclamação das olarias Uo
Potropolis, suspendeu 11 taxa do ura real
quo pesava sobre os seus produetos, mar-
canelo o prazo improrogavcl de tres me-
zes pnra cilas restaurarem e conservarem
a Estrada União e Industria nas suas tes-
tadas e substituírem os aros de suas car-
roças e carros de carga,

"Nas trincheiras"

"Quadros da guerra" são mais um'elas lnnumeras "plaqudtes" eiuo a conflagração europêa tem inspirado annossos poetas. Esta firma-a o sr. Antonio ele» Faria, moço de boa Índole literáriaEm oito sonetos, ondo borbulha a inspiração e onde a gloria perpassa em pooira do ouro, o autor evoca Liége, os cam-
pos de batalha que os vampiros vêm tnoite percorrer, o duello das águias ntespaço, a morto do aviador Pegoud, cmartyrio inenarrável da Bélgica.., Ex-cusado será dizer, depois desta .summu-Ia, de que lado estão as suas sympathlas;!
ellas mintam Junto daquelles que dofen-dem uma civilização feita de sontimon-to, de gênio claro, dc cultura, de refina-mento, Ue delicadeza e de emoção. Osr. Antonio Faria trouxe uma" pedramais ao castello que defendo uma civi-liznção ameaçada contra as investidas
da barbárie. E' enormo a força que ftanações aluadas tem trazido essa adhe-são do sentimento universal — as pa-lavras calmas dos phllòsòphos, os dieta-mos serenos dos jürlsconsultos, a rheto-
rica ardorosa dos oradores o os fremen-
tes enthusiasmos dos poetas. Uma cau-sa «iuo traz ao seu serviço a espontâneaemoção humana é uma causa victorlosa.--
Os "Quadros Ua guerra", tão impregna-
dos Ue .sentimentos, são ainda um da-rim da fanfarra que sOa o triumpho fu-turo ao mundo inteiro.

"Lusitânia"... Ainda versos; ainda a"guerra. "Lusitânia" é um aproposito pa»'triotico, do laureado poeta santista Af-fonso Schmidt, celebrando a participa-'
ção do Portugal no conflieto europeu.»l
Em versos do rara belleza, o autor ovo-'ca o passado maravilhoso da Lusitânia,
a catalepsia do liontem, o acordar dohoje, ao sol triumphal das grandes epo-
péas. Dialogam harmoniosamente o co-'ração portuguez, a pátria, o passado e of»
pagehs quo vêm de longes eras relem-'
brar a estirpe de heróes a que pertencemos nfis tambem, os brasileiros. Ro!
presentado em Santos varias vezes, est*»"aproposito mereceu do publico a consa-'
gração que exigiam a belleza da conco,'
pção e a sonoridade dos versos.

Gomes JUNIOR

O sr. titular da pasta da Agricultura
agradeceu ao sr. ministro das Relações
Exteriores a communicação do ter dado
conhecimento ao3 representantes diplo-
maticos brasileiros em Montevidéu o Bue-
nos Aires do officio da Secretaria da Agrl-
cultura sobro o projoctado convento entre
os Departamentos do Trabalho da Argen-
tina o do Uruguay e o desto Estado.

Os srs. Urs. João N. Jaguaribe e Ton-
nyson do Oliveira Ribeiro registaram os
seus diplomas na secretaria do Tribunal
de Justiça.

¦
O sr. secretario da Agricultura inde-

feriu o requerimento em quo os morado-
res o proprietários da rua Serra do Ara-
raquara, pedem collocação do combusto-
res do gaz no trecho da referida rua,
comprehondldo entre a avenida Dr. Alva-
ro Ramos o a rua Ureel.

O sr. presidente do Estado asslgnou os
decretos concedendo as seguintes licenças:

Do um anno, em prorogação, ao es-
crlvão do l.o officio do orphams o anne-
xos da comarca da capital, dr. Francisco
José Pereira Leite, para tratar de nego-
dos de seu interesse;

do seis mezes, cm prorogação, ao pro-motor publico da comarca de Patrocínio
do Sapucahy, dr. Oscar Pereira de Quel-roz, para ti atar do sua saúde,

do sois mezes, cm prorogação, ao pro-motor publico da comarca do Rio Claro,
dr. Mario Corrêa dc Camargo Aranha, pa-ra tratar do negócios de seu Interesse;

de um anno, em prorogação, ao l.o la-
belllão do notas e annexos da comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, sr. José Galvão
de Albuquerque, para tratar de sua saudo.

O sr. secretario da Justiça ò da Sogu-
rança Publica nomeou, por actos do hon-
tem:

O sr. José Benedicto Pinheiro da Sll-
veira, para exercer, Interinamente, o of-
flcio do 2.0 escrivão do eivei q annexos
da comarca da capital;

o sr. Gustavo Rabcllo Leite, para exer-
cer, interinamente, o officio de l.o parti-dor o distribuidor da comarca do San-
tos;

o sr. José Spinola Castro, para exercer,
Interinamente, o officio do registo geraldo hypothecas e annexos da comarca deR'.c Preto;
.. o sr. Antonio Pompllio de Mendonça,

A conferência de Jcaii Fonson no Casino
Antarctica

Com uma bella assistência realizou hon-
tem o eminente literato belga, sr. J, F.
Fonson, a sua segunda conferência no Ca-
sino-Antarctica, conferência subordinada
ao titulo Diins les trancheces — poiltts,
tómmys et gnsscs.

0 illustro dramaturgo estabeleceu uma
comparação muito feliz entre os.soldados
quo lticlam na "fronte" occldenlal, os
francezes, os inglezes o os belgas; fixou,
em rápidos traços, as características do
cada um delles; exaltou a suporloridádo
do soldado frnncez, quo explicou pelo
melhor esjiirlto de Iniciativa e de indivi-
dualismo, sem negar que inglezes o belgas
so batom com a mesma coragem dos"poilus", com o mesmo firme desejo da
victoria, com a mesma soberba inillffe-
rença pelo perigo.

Uma das notas mais interessantes Ua
sua conferência foi aqueila cm que in-
terpretou a camaradagem entro o soldado
belga o o britannico — camaradagem
mais intima que a quo liga belgas o fran-
cezes. A razão destas afflnhlades eslá cm
quo os francezes cultivam em excesso a
Ironia; e ,1 ironia, mesmo «iuo não seja
"blessante", é uma i>lanla que não vege-
ta sinão dontro ela França. O belga não
a aprecia; a sua ingenuidade fundamental
é mais convizinha da simplicidade britai!»
nica. A propósito, contou o sr. Fonson a
plttòresca aneedota dum soldado seu com-
patriota, quo fizera em Calais intima ami-
zade com um "tommy"; nenhum delles
conhecia a língua do outro; e, não so se-
parando nunca, manifestavam por um
absoluto silencio as suas sympathias...

Do soldado britannico fez o sr. Fonson
um caloroso elogio. Bate-se com serenida-
de e flougma; e nem nas trincheiras, sob
o fogo inimigo, renuncia aos seus hábitos
do "tolletto", ao jogo Uo "foot-ball", aos
seus'costumes insulares. Com razão disso
o- lllustro orador que talvez nenhum outro
povo, sem a concçiio elo imi»osto Ue san-
gue, conseguisse recrutar tres milhões de
voluntários, como fez ti Inglaterra nos
primeiros mezes da guerra.

Finalmente, dos soldados belgas, quo
em numero Uo trinta mil ainda se encon-
tram no sector do Yser, contou o sr.
Fonson interessantes episódios, impregna-
dos do viva emoção. A sua conferência
terminou com a leitura duma carta, que
um desses obscuros e bravos combatentes
erviou á sua madrinha, eonjunclamente»
com uma pequena flor, que íôra colher
de noite ao rebordo das trincheiras inl-
mlgas. Si não fora a autoridade do ora-
dor, el Iríamos quo essa carta era o pro-
dueto dum fino engenho literário, tanto
ella vibra cm emoção, tanta poesia con-
tém, tanta maestria revela 110 dedilhar
esso teclado sentimental que é o coração
humano.

* *
O sr. Fonson, accedendo a pedidos dos

seus numerosos admiradores, realizará
mais uma conferência, na próxima sogun-
da-felra, no Trianon. Essa conferência
terá por objecto as grandes figuras da
Bélgica quo a guerra poz cm relevo — o
rei Alberto, o cardeal Mercier, o general

1 Lemaii o p Jmrgonieslre Max. 
' - [31 de dezembro.

OS NOSSOS BAIRROS
BRAZ

Acha-se em festa o lar do conceitua-
do negociante, .sr. Faustlno Tinto Nu-»
nes, com o nascimento de um menino,:
quo na pia do baptismo receberá o no-'
me do Oswaldo,

Seguiu hoje para a vizinha cidado
de Santos o sr. coronel Manuel Porei-
ra Netto.

Acha-.se, felizmente, --estabelecido
de seus incommodos o estimado moço
sr. Antonio Refinetti, sócio da firma Jo-
sé Refinetti, Irmão e Comp.

O sr. Francisco Levato,-gerente do
Theatro Colombo, participa-nos o sou.
casamento com ti prendada senhorita'
Esther Marcello, filha do dlstincto cava-
lheiro coronel Antonio Marcollo, 1

Bastante concorrida esteve a "sol-
réo" dançante dedicada aos associados
do G, D. "Almeida Garrett", notando-;
so grande numero de sócios.

A CA-RNE i
Movimento do Matadouro Municipal no •

elia 24 de agosto de 1910.
Foram abatidos; 1 leitão, 90 bovinos,

79 suínos, 15-ovinos, 8 vitellos.
Foram inutilizados: S suinos, 10 pui-

mões, 2 intestinos delgados do bovinos; 11
pulmões, 2 figados, 2 intestinos delgados
de suinos; 4 pulmões, 1 fígado, de ovino,

IiiiitllizaçOes: 2 suinos por cysticorcus,
1 suino por tuberculose, uma língua por
lesões de aphctosc.

Emblema Uo carimbo — Lua.
Barretos: 90 bovinos, 15 suinos, 3 ovl-

nos, 5 vitellos.
Emblema: "Ladrilho".
Preços correntes da carne, em Iclloí,

110 lendal: bovinos, $400 a $450; suinos,
$900 a 1$000; vitellos, $000 a $800; ovi-
nos, $000 a $800; caprinos, 1$500; leitões,
1$500.
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VARIAS NOTICIAS
ANTOS, 21 — Por falia do numero
.1 do srs. vereadores, deixou do reu-
so hontem, em sessão ordinária, a

1 òára Municipal.
^ 

- Assumiu o carso do patrão-mdr da
lilanla desto porto, para o qual foi
.íeado pelo sr. ministro da Marinha,
egundo-tcnenlo patrão-mór, sr. Agos-

> io Cercondea Jo Carvalho.
' - Devido a alguns casos de sarampo
; momento havidos, foi fechado ante-
i item, por ordem superior, o Grupo
l :olar "Dr. Cesario Rastos", quo rea-

ríV no dia l.o do setembro.
} — Foi indicado pelo respectivo tho-
J" .reiro, para o cargo do fiel da Tho-
. irária da Alfândega, o sr, Joaquim
| g-usto do Sousa.

-, — O vapor cargueiro "Carnarvonslii-
'a QUO saliiu deste porto em 29 do

tf JA MARA
os

1

.. r
; t

*'z findo, ciiegou a Londres, no dia 22
corrente, não registando duranto a

.vessla o menor incidente.
2omo ja noticiámos este vapor bateu¦record" do carregamento do café em
sso porto, levando 150.115 saccas deté.

No próximo domingo estreará no
lyseu Santista a companhia do opere-

i o revistas Alves da Silva.
Espera-se com grando cntliusiasmo. o
slival om beneficio do »Vsylo do Inva-
los, quo so realizará no próximo sab-
do, no Coliseu Santista.

De sua viagem a Florianópolis rc-
essou a esta cidade o sr. Mario Ama-
nas. despachante da firma J. Cantei
Comp.

Para o lllo de Janeiro c dessa ea-
tal para Pernambuco, seguiu o dr. Be-
cio Freire, escrlpturarlo da nossa ai-
Jidegn, ultimamente nomeado confe-
¦nto daquella repartição fiscal.

Foi preso c recolhido ao xadrez
conhecido ladrão Josí Antônio de Sou-

t, quando pretendia* vender vários obje-
:os do prata, que roubara ao coninuin-
ante da Escola do Apprendizcs do Ma-
nholros desta cidade,

Pelo batelão "Outerinhos II", da
ompanhia Docas, foram recebidos a seu
ordo pelo mestro João Justino Abbade,

trazidos para este porto, dois homens,
uo segundo nos contou o referido mes-
ro se achavam abandonados na Ponta
Irossa. Esses homens haviam embarca-
.os clandestinamente a bordo do vapor
tieco "Anule Johnson", quo se destina-
a a Buenos.
Sendo descobertos esses passageiros, o

_lomiriandanto daquelle vapor mandou
loscmbarohj-os nesso logar desabrigado c
;c-m recurso.

 O medico de bordo do vapor lies-
lanhol "Leon NI11", entrado hoje nesto
lorto, procedente do Buenos éires e es*•ala, levou ao conhecimento ria inspecto-•ia de saudo do porto ter fallecido em
.iageni o passageiro Isanc Lopez Garcia.
Jo nacionalidade hespanliola, com 26 an-
.ios, casado, sendo o cadáver, depois das
[trmalidades legaes. lançado ao mar.

Entraram hojo em Santos 40.022 sac-
cas oom café o foram despachadas nn
nvsa do rendas 21.999 saccas.

ORÇAMENTOS — DISCURSO BO
sit. alvaro be carvalho;
'•LEADER'! DA BANCADA PAU-
LISTA — S. PAULO APOIA TOBAS
AS MEDIDAS FINANCEIRAS I/EM-
BRADAS PELO RELATOR DA RE-
CEITA, MENOS O IMPOSTO SO-
BRE OS TRANSPORTES — O
"LEAIIER" DA BANCADA BO RIO
GRANDE BO SUL ENDOSSA AS
PALAVRAS DO REPRESENTAN-
te ií r, s. pâtjlò

Campinas

4-

VARIAS NOTICIAS
CAMPINAS, 24 — Perante o sr. dr. Al-

meida Pires, juiz da primeira vara; dr.
Hugo Duarte, escrivão do primeiro offi-
cio, o do advogado sr. dr. Pelagio I.obo,
realizou-se hoje a inquirição das teste-
munhas, sobre as ultimas vontades do
finado major Antônio Corrêa de Lemos.

i  A Companhia Mogyana entregou
/hoje, á baldoafiao da Paulista, 12.507 sac-

cas de café, despachadas para Santos.
 O sr. dr. Heitor Ponteado, chefe

do executivo, concedeu 30 dias de liceu-
Ca a d. Maria Joaquina das Dores, ser-
Vento da Escola Ferreira Penteado, afim
tio tratar de sua saude.

Effeetua-.se amanhã, perante o
lulz da segunda vara, a inquirição de tes-
temunhas, no processo crime contra João¦ Laubenstein e Antônio Ventura, incursos
no artigo 294 do Código Penal.

Ü sr. dr. Alberto Faria recebeu
uma carta da notável escriptora d. Julia
I.opes da Silva, dizendo quo
alguns dias nesta cidade.

Por essa oceasião, o Centro de Seien-
cias, vai organizar um sarau iltcrorio-
musical em homenagem á Illustro eültora
das letras nacionaes, sendo convidados
intellecútaes dessa capital para lho em-
prestarem o seu concurso.

 Continua enfermo monsenhor An-
tonio Pereira Heinião, cura da Cathe-
(Irai.

virá passar

\

Ribeirão Preto
FALLECIMENTO — PELOS T1IEA-

TROS — BISPO DIOCESANO
RIBEIRÃO PRETO, 2*1 — Falleceu

ante-hontem, dn 18 horas, após longa mo-
lestia, a sra. d. Maria Magdalena do Arau-
jo, que durante muito tempo residiu nes-
ta cidado.

A finada, que gtisava do geral estima,
deixa os seguintes filhos: srs. Orozimbò
Gonçalves de Araújo, Alfredo Gonçalves
do Araújo, Juscelin Gonçalves dc Araújo
o as sras. dd. Zulmlra Araújo da Silva e
Ambrosina Gonçalves dc Araújo.

O enterro realizou-se hontem, ás 10 ho-
ros, com grande .acompanhamento.

Conformo notioiámos, a compa-
nhia dirigida pela autriz Alzira Leão ini-
clara na próxima terça-feira, 29 do cor-
rente, no thealro Carlos Gomes, uma si-
rie de altrahenles èspectaculos.

Aquella companhia levará á scena, no
theatro Carlos Gomes, as mais finas pe-
Cas do seu repertório.

Durante a sua temporada, naquelle
theatro, a referida companhia pretendeadoptar preços populares.

Actítalmonte a companhia está traba-
Ibandn em Cravinhos.

 Devo regressar no dia 30 de sua
Viagem á capital da Itepublica, o sr. d.
Alberto JosC; Gonçalves, estimado preladodesta diocese.

Rio de Janeiro
O ASSASSINO DE KIJCI.YDES DA

CUNHA FILHO
RIO, 21 (A) — Sob a presidência do

major Liborato Bittencourt, realizou-se
na sala da auditoria, da 5.a região, a l.a
lessão do conselho do guerra a que res-
pondo o tenente Dllcrmando de Assis, ros-
ponsavel pela morte do aspirante de ma-
rinha Euclydes da Cunha Filho.

Nesso conselho funceiona como repre-
«entanto da justiça militar c dr. .Moraes
Junlor, auditor de guerra,

O tenente Dilermunilo compareceu,
acompanhado do dr. Álvaro da Silva Pur-
to, auxiliar do sr. Evaristo do Moraes, pu-trono do aceusado.

A sessão constou apenas do interroga-
iorlo das testemunhas, quo são as mesmas
que depuzeram no inquérito policial.1 O tenente Dilermundo de Assis reque-
reu, por intermédio do sou commandante,
coronel Sisson, ao sr. ministro da Guer-
ra, licença para serem juntadas aos au-
los dos processos diversas photographlasestampadas pelos jornaes, com o fim de,
«lucldando a justiça militar, provar a sualegitima defesa, ,

RIO, 2-1 (A) — A sessão da Câmara
foi presidida pelo sr. Aslolpho Dutra e
secretariada pelos srs. Costa Ribeiro c
Juvenal Lamartlne.

Depois do approvada a acta e lido o
expediente, que careceu do importância,
usou da palavra o sr. Álvaro do Carva-
lho.

Disso s. exc. que, na qualidade do "lea-
dor" da bancada paulista, vinha tratar
da questão orçamentaria o do imposto
soliro os transportes, definindo a situação
dos representantes do S. Paulo.

Depois quo os seus collegas do ropre-
uentação, como os srs. Galeão Carvalhal
o Cincinato Braga, de quem o separam
agora clrcumsancias fortultas do partido,
mas não Idfas sobre o futuro do S. Paulo,
so manifestaram na discussão orçamen-
taria, pareceu ao orador ser acertada sua
deliberação, de não falar sobre a mato-
ria.

Não seria agora, depois do haverem os
debates attlngldo a tamanha altura, quo
s. exc. havia de romper com aquello pro-
poslto.

Cumpro-lho, porém, declarar que o Es-
tado de S. Paulo, no apoio que vem prós-
tando ao governo da Republica, tem
principalmente cm mira, na comprohon-
são das responsabilidades quo lho advím
da gravo situação do paiz, manifestar a
confiança quo lho Inspira a acção pátrio-
tica e enérgica do sr. Wenceslau Braz.

Este apoio vai ate onde exigem os sa-
crifieios, ditados pelos desejos do se sal-
var a honra da nação.

Nessas condições, obedecendo áqulllo
quo constituo o supremo principio da
bancada quo dirige, s. exc. declara pres-
tar apoio ás medidns lembradas polo re-
lai.or da Receita, excentuando, porém, a
que so refere ao imposto sobro os trans-
portes.

O orador está disposto a acceilar to-
dos 03 sacrifícios, .comtanto que ellcfi so
revistam do cunho d.a generosidade e da
ogualdado na distribuição,o quo represou-
ta a garantia da suppressão destes mos-
mos encargos, quando a nação recobrar
sua situação normal. O imposto sobre os
transportes, todavia, tal como o leniljroij
a Commissão de Finanças, vai incidir pro-
fundamente sobre S. Paulo, o quo so pro-
va facilmente por varias razões, entre as
quaes s, exc. destaca as declarações do
próprio relator da Receita, quando so ro-
feriu ao facto do serem as tarifas da
Companhia Paulista mais elevadas do
que as da Central do Brasil.

A bancada paulista não tom a liberda-
do de acceltar o novo imposto, pois que o
povo de quo ella ê representante já con-
sidera como uma extorsão, as tarifas
agora cm vigor.

Não foi outro motivo que levou o sr
conselheiro Rodrigues Alvos, como presl-
dente do Estado, a lembrar a encampa-
Cão das estradas do ferro.

Além disso, a difficuldade do novo im-
posto não escapou ao espirito clarividen-
to do sr. Carlos Peixoto, seu querido anil-
go, porquanto s. exc. foi o primeiro a
pedir á Câmara quo reflccllsso sobro tal
imposto, quo, segundo considerações a*»
objecções apresentadas na própria com-
missão, indicaria suecedaneos a ello.

Na opinião do orador, no pé em que st*
acha a discussão, não pôde haver diver-
gencias entre espíritos da elevação dos-
dos srs. Carlos Peixoto o Cincinato Braga

Perorando, s. exc. lembra o trecho do
discurso do sr. Carlos Peixoto, onde o do-
putado mineiro aceentua o dever de todo
o brasileiro cm acudlr ao salvamento da
honra nacional, e ao mesmo tempo decla-
ra que está desligado de todo o qualquer
partido e que não o embaraçam compro-
missos políticos do nenhuma ordem.

Não! exclama o orador, o sr. Carlos
Peixoto não está spsinho, sobretudo no
seio desta easa. onde seu nome 6 tão
adiinlriido e respeitado.

Agora s. exc. mais do quo aos partidos,
pertence á nação e ha do collaborar com
todos os brasileiros, unia vez que foi ar-
rançar do seio, convulsionado da França,
o incitamento: "Dcbout les Morts!"

E, sl acaso o illustro representante de
Minas tem alguma desillusão por falta do
confiança no concurso dos seus compa-
nheiros de representação nacional, visto
quo disse sentir não poder correr, por to-
da a nação levando sua palavra, do cai-
pira ao sertanejo o ao gancho, o orador,
como representante do S. Paulo, elolto
pilo mesmo districto quo o sr. Cincinato
Braga, pôde declarar-lho que, quando ali
s. exc. lograsse chegar, a voz patrióticado sr. Cincinato Braga já teria feito a
propaganda desejada pelo deputado mi-nciro. »

A hora é de sacrifícios, recorda s. exc,
o pede licença para citar a phrase do suu-

080 Calnl,0íi Salles, quando govorno: —"Não posso obrigar ninguém a ser pa-triota, mas tenho o direito dc fazor eum-
prir a lei".

Em seguida, falou o sr. Vespucio deAbreu "leader" da bancada do Rio Gran-
de do Sul. <¦*

O orador declarou quo endossava asdeclarações do sr. Álvaro do Carvalho, o,definindo a attitudo dos seus collcgas debancada, eoncltou tambem á Commissão
de Finanças a retirar a emenda quo esta-belece o Imposto sobre os transportes.

Passandp-so á ordem do dia, foram vo-tadas 43 emendas ao orçamento da Ite-
celta.

As emendas approvadas foram as se-
gulntes: .

Os electrodos, chapas do ferro estanlia-
das ou chumbadas, pagarão 8 o;o do seu

réis; Idem do mais do 2-1$ até .'lã?, 100
réis; ldom do mais do 35$, 200 réis;

fumo desfiado, picado ou mlgado, taxa
por 25 grammas ou fracção, :1$200,

A cerveja do alta fermentação pagará
as seguintes taxas: — por litro, CO réis;
por garrafa, 40 réis; por moio litro, 30
réis; por mela garrafa, 20 réis.

O imposto do consumo sobro as rendas,
fitas o ontremelos o tiras bordadas será
o mesmo para a producção nacional o os
similares extrangeiros, vigorando a.i taxas
aetualmento cobradas para essas merca-
dorias do importação.

Por solicitação do sr. Carlos Peixoto,
o sr. Ribeiro Junqueira retirou sua emen-
da sobro o registo do commercio o gene-
ros sujeitos ao imposto do consumo, ro-
servando-so porém o direito reronoval-a
n justifleal-a por occaslão da 3.a dlscus-
são.

Ao ser annunciada a emenda do sr. VI-
cento Plrngibo quo crua o Imposto do
10 o[o proporcional aos alugueis do casa
om todo o território da Republica o quo
extingue o imposto sobro os vencimentos,
sou autor requereu votação nominal.

O requerimento foi rejeitado por 70
contra 31 votos.

Frosegulndo-so na votação, vorlflcou-so
não haver mais numero, tondo-so pronun-
ciado a seu favor 81 srs. deputados o 22
contra.

Foi enlão dada a palavra ao sr. Bar-
bosa Lima, para analysar o voto vencido
do sr. Cincinato Braga no selo da Com-
missão do Finanças.

O orador começou por assignalar o ca-
ractor excepcional da situação do Brasil
om faço do scenarlo do mundo, abalado
pelos catacllsmas cujo fragor a toda hora
nos chega aos ouvidos.

Assignalando esso phenomeno s. exc.
disse quo pensava que, depois dossa esca-
ramtiça parlamentar, a, propósito dos or-
çamentos, o depois do suggeridos os va-
rios alvltros cm debate, seria utll o seria
preciso um mais delicado exame para ac-
oeitação ou rejeição do certo numero do
soluções.
No emtanto.o orador viu com surpresa quo,
om geral,todos so desinteressavam do de-
bate, concentrando-so todo o esforço apo-
nas em torno do um pequeno grupo de dl-
unos o Illustres collcgas, deixando a lm-
mensa. maioria da Gamara aquello grupo
rodnzido á Commissão do Finanças, no
melindroso oxamo do árduo problema fl-
nanceiro.

O orador regista o frêmito do impa-
ciência quo o voto vencido do sr. Cinclna-
to Braga provocou no selo da Commissão,
•lizon.lo quo o desejo do não regatear sa-
crifieios no intuito do contribuir para a
boa. oljra dos orçamentos, a firmeza o o
espirito do concórdia quo devem existir
ontro collegas não o eximem do rebater a
analyso perenciento com quo o sr. Cln-
clnato Braga alvejou o funcelonallsmo
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Disso quo. as actuacs taxaçõo.-j, per ca-
pita, são do 25000, multo monos do quo
as do enlão, (pio eram do C$015.

A União, ao passo quo vciu construin-
do portos o estradas de forro, deixou des-
preoecupadamento quo fosso minguando
a contribuição da sua renda.

Na Argentina a receita, por capita, é
do 77$000 o no Brasil do 20J740I

Os brasileiros precisam, nesta hora om
que a adversidade lhos povoa o espirito
do apprchensões tão sintetras, pretender
quo nossa pátria soja cada voz mais bra-
Glleira, mais dos brasileiros, para quo da-
qul a sois annos possamos comniemorar
nossa Independência, sem. confirmar o
quo disso Alexandro Horculano: "Nunca
o Brasil foi tão nossa colônia como de-
pois quo deixou do ser colônia nossa".

O orador, por ultimo, Invocou um epl-
sódio passado na Câmara, no tempo da
regência, o melhor esboço do govorno re-
pnbllcano quo tivemos, no qual o sr. Fer-
reira Vianna, a propósito do um compro-
misso com os credores extrangeiros, dls-
so quo so vendessem as jóias da coroa e
quo so fundissem as prata3 das balxellas,
quo ficassem os brasileiros a mola ração,
comtanto quo os compromissos fossem
éallsfcitos,

Com esta Invocação s. exc. terml-
na, incitando seus collegas a terem um
civismo capaz do não admlttlr as insl-
uuaçõrs quo já so fazem de uma compo-
slção para 1917, afim do quo possamos
ter a nossa pátria livro o independente.

Como ninguém mais pedisso a palavra,
o présldento declarou encerrada a dls-
cussão do orçamento.

O INCIDENTE SOUSA BANTAR-7.EBAL-
LOS — UM ARTIGO DA "TIÍI-

BUNA"

RIO, 24 (A) — A "Tribuna" publicou
hojo o segulnto artigo, a propósito do ln-
cldonto Zoballos-Dantas:

"Lamentávamos, em nota publicada na
nossa edição do hontom, a sério do con-
tr.atcmpos quo fizeram "suite" a brilhan-
to embaixada do sr, Ruy Barbosa á Ar-
gentlna, chegando a ameaçar quiçá, sl
não fosso a prudência da Imprensa argen-
Una, quo so eollocou Inteiramente ao nos-
so lado nessa irritanto attitude assumida
pelo sr. Zebàllos contra o nosso actual
ministro do Exterior, a cordialidade das
relações entro o nosso paiz o a Argentina,
situação do quo o sr. Sousa Dantas, foi,
Bem nenhum favor, um dos mais dedica-
dos creadores.

Mas estes contratempos, essa irritação
do animo, não apparcccram apenas nos
relações internocionaes; tambem aqui
houve resontimenlos, quo vieram a furo
com o gesto do sr. Ruy Barbosa, desis-

TES
RIO, 24 (A) — O sr. Antônio Carlos,"loador" da maioria, o presldonto da

Commjssao do Finanças, cm uma confe-
roneia quo tevo cotii o sr. Carlos Peixoto,
relator do orçamento da Receita, na Ca-
mara, decidiu quo fosso retirada amanhã,
desto orçamento, a emenda quo grava os
transportes fcrro-vlarlos com. a, taxa de
10 o|o.

SENADO FEDERAL
RTO, 24 (A) — A sessão do Senadofoi presidida pelo sr. Pedro Borges.

^ 
Duranto o expodlonto o sr, Alcindo

Guanabara oecupou-so dc um artigo do"Imparcial" sobre o discurso que o ora-dor pronunciou cm casa do sr. Azeredo,
no dia do anniversario do vice-presidente'
do Senado.

Em seguida o sr. Epitacio Pessoa res-
pondeu em longos discursos aos ataques
quo a Imprensa llio tem folto.Estevo reunida a Commifsão de
Constituição o Diplomacia.

Foi dlsculida a indicação do sr. Erl-co Coelho sobro sl podem ser sorteados
para o exercito os cidadãos que fazem
parto das guardas nacionaes.

Sobro essa Indicação ficou incumbido
do dar parecer o sr. Mondes de Almeida.

O sr. Lopes Gonçalves pediu uma reu-
nlão especial da Commissão para o dia
28 afim de nella ler o seu voto em sopa-
rado sobro a reorganização do Acre.Estevo tambem reunida em sessão
secreta a Commissão do Marinha c Guer-
ra.
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nublico o os cruéis conceitos quo, ainda, tindo dos seus vencimentos do embalxa

valor;
telhas, de qualquer feltio, dc barro vi-drado, onde so lê 70$500, diga-so 30$;
os* sinos metallicos pagarão como im-

posto de importação 20 réis por kilo;
as mercadorias contidas no artigo1.009 da Tarifa, na parto que diz "ma-

chinas de costuras communs, próprias
para famílias ou officinas do alfaiate o
de selleiro", pagarão a taxa do 150 réis
sobre o peso bruto, em caixas, e.ngrada-
dos ou quaesquer outros envoltórios;

fica isento de direitos do consumo ode expediente o papel destinado á Im-
pressão dos diários officiaes dos Estados
e dos jornaes periódicos, cujas empresas
provem já ter mais de 2 annos de effo-
ctiva existência no paiz, e as revistas
scientifícas, literárias, políticas e artisti-
cas que contarem mais de 2 annos do cir-
colação consecutiva. Esto favor sõ será
concedido, desde que se prove que o pa-
pel é eífectivamento empregado somente
na impressão dos ditos diários, .periódicos
o revistas.

Imposto de consumo sobre o fumo: —
charutos cujo preço por milhclro não
exceda de 50*000, cada charuto 10 réis;
idem, de mais tle 50$000, até 100?, 15
réis; idcm de mais do 100? até 200$, 30
réis; idem do mais dc 200$ até 300$, 45
réis; idcm de mais de 300$ até 000$, 150
réis; idem dc mais de 000$, 200 réis;

cigarros c cigarrilhas, cujo preço pormilhclro não exceda de 4$000, por maço,
carteira, caixa, etc, do 20 ou fracção, 25
réis; idem de mais de 4$000 até 8*»000,
40 réis; idem de mais de 8?000 até 16$,
50 réis; idem de mais de 16$ até 24$, CO

liontem, reaffirmou num pronunciamento
unilateral, quo não fflra do esperar do
uma intelligencia peregrina, o devera en-
carar as varias faces do problema, para
depois lntegral-o, trabalho esto a cuja
contemplação o deputado paulista tem
habituado os seus collegas.

Depois do so referir ao sou próprio
temperamento de velho tribuno, descren-
¦o do metaphnras, s. exc. pede licença d
Câmara para lembrar ns feições com que
se tem ultimamente apresentado a phy-
siònomia parlamentar.

O orador classifica a do sr. Carlos Poi-
xoto do polida, própria da sua aocontua-
da persona'»dade, magistral.

Tiisso que o pr. Cincinato Bfaga, num
gesto apollbieo, soube, com friaidade gia-
ciai, dar as soluções as mais paradoxaes.
apresentando-as como arestas penetran-
tes de verdade, quo entram pelos core-
bros a dentro, torturando-os.

O orador contém suas impressões, pois
tem vivo empenho em não maguar com
seu discurso uma pessoa cm quem tem
grande desgosto om contradizer.

Passa então s. exe. a analysar o voto em
separado do deputado paulista, que, com
a medicina, que receita, faz pensar numa
thorapeullca verdadeiramente nova o ori-
ginal.

Com Ironia o orador classifica o paro-
cor do sr. Carlos Peixoto de pomada, as
medidas lembradas pelo sr. ministro da
Fazenda, de sáes de quinino, e o voto do
sr. Cincinato Braga, do plcralo do po-
tassa.

Faz a apologia do s. exc, dizendo como
o deputado paulista era conservador por
educação, política o temperamento, pa-
iccendo quo seu voto vencido reflectlu
grande numero do aspirações vagas e de
desldcratos imprecisos que fluctuavam
na imaginação da maioria dos Interessa-
dos oue mais gritam contra o papel an-
tipathico do fisco, esforçado em conjurar
a temerosa crise financeira e econômica
em que se debate a pátria.

Parece que s. oxc. dou corpo a toda»
aquollas aspirações, coando-as através da ' fredo""']'m-sua personalidade profundamento sym-
pathica. *

O orador historia então a época de
1898, o tempo da primeira moratória.
moratória de que, mal convalescemos.
dosajuizádamento recahimòs.

Relembra o vozorio enorme dos into-
rosses assanhados que tumultuavam na
maioria das classes, obrigando o presl-
dento da Republica, cujo nomo está na
memória do todos, a declarar que, si não
podia obrigar o povo a tor patriotismo,
podia todavia obrigal-o ao cumprimento
da lol.

A antiga toada de 1898 recomeçou nos
grandes quarteirões e toda ella se con-
grega em um "leit-motlf" persistente e
a grey dos mais ou menos superficial-
mente nacionalizados, preoecupada apo-
nas com lucros pessoaes, tomando tltu-
los do agremiações ou sociedades disto e
daquillo, clamou succcsslvamonto contra
a aggravação dos impostos, que dizem sor
um erro o um crime, e contra a creação
de novos tributos, quo dizem ser um at-
tentado ao crescimento da nacionalidade
brasileira.

Dizem: nem mais uni ceitil do aggra-
vação; vamos podar, vamos cortar nas
despesas, eomo o pessoal parasitário.

O sr. Bueno de Andrade, em aparte,
diz que não fora este o pensamento do sou
collega, o sr. Cincinato Braga.

O orador responde, dizendo que não cs-
tá ainda analysando o voto do deputado
paulista o sim a attitudo amarella das
agremiações o associações quo queimaram
girandolas quando foi publicado o paro-cer quo lhes satisfazia plenamente as as*
piraçõos "desinteressadas".

Quando o orador analysar o parecer,fal-o-á em outra linguagem, porquanto
delle so transluz a patriótica intenção do
soM. collega.

O orador lê diversos trechos do paro-cor que estão consoantes com a Idéa ar-
raigada no espirito publico de que o
funcelonallsmo é o mal do Brasil, um ni-
nho do parasitas.

S. exc. afflrma que nem o funceiona-
rio militar nem o civil têm os privilégios
do quo tanto so laln.

O orador está surprchendido com os
cortes propostos pelo sr. Cincinato, o
admira-o como uma. navalha meslru, s.
exe. quer referir-se ao cérle futuro de
120 mil contos, como uma "tartarinada"
financeira, mas comprehendo ainda como
aquello seu collega possa esperar tama-
nha diminuição do pessoal.

S. exc. faz outras considerações nesse
sentido, muitas vezes apartedo pelossrs. Bueno dc Andrada e Bento de Mi-
randa, provocando o riso no auditório,
com conceitos irônicos.

Foz depois um parallelo detalhado en-ire a nossa situação e a da Argentina, di-zendo que a nossa tributação é multo in-Cerior á daquella Ropubllca.
LC* as rendas aduaneiras, que estão nu-ma proporção dc 15 OjO sobro as rondasinternas; aqui, ao contrario da tributa-

Ção argentina, que é na média do 15$000
per capita, nossa tributação é dc cercade 1$500 por pessoa.

S. exc. cita muitos cálculos o assignala
que a despesa com o funcclonalismo emmassa, em gorai, na nossa despesa, cmface do complexo dos nossos problemaseconômico o financeiro b, como so chamana inathematica, um diííeroncial do se-
gunda ordem.

O orador, que é sempre vivamenteaparteado pelos srs. Álvaro Baptlsta,Bento do Miranda e Bueno do Andrada,
analysou finalmente o quadro compara-'

dor, avaliados, segundo sua própria af-
firmação, em 5 contos, ouro.

Os termos da carta em quo o sr. Ruy
Barbosa fez essa doação a um estabele-
cimento do caridade, são bem significa-
tivos o não escondem o aborrecimento de
que s. exc. foi presa, ao ver a "mlga-
lha" com quo o governo qulz retribuir
seus relevantes serviços.

Os amigos do s. exc. não escondem
esso desapontamento. Dizem alguns quo
a dignidade do illustro embaixador não
so podia rebaixar a acceitar aquella gor-
geta quo o govorno lho enviara.

O sr. Sousa Dantas calca sob seus pés,
num gesto digno do desprezo, as phan-
tasmagoricas affirmaçõcs do "visionário"
Zebàllos!

Mas, esta historia é multo mais com-
pi exa.

O sr. Ruy Barbosa recebeu, antes de
emba"car para a Argentina, como ajuda
do custo. 50 contos.

Tomando em consideração caio a via-
gem foi feita cm um navio do governo,
não so podo deixar do reconhecer que
aquella quantia, maximé no momento do
crlso aguda* como esta quo o paiz atra*
vessa, era realmente avultada.

Claro está que, nesta ajuda do custo,
não estavam incluídas *4S,.,£}uantia3 quo
receberam os parentes dó s. exc. quo ÍI-
zoram parto da embaixada.

As despesas feitas polo sr. Ruy Barbo-
sa foram prlnclposcas; só para um jan-
tar o um chá o nosso governo pagou 00
contos.

Outras despesas não especificadas, ac-
crescidas essas quo ahl ficam designa-
das, fizeram um total approximadamen*
te de 250 contos, que foi o que o governo
gastou unicamente pela verba do Ext'-
rior.

Os gastos indiroctos. que correram peio
Ministério da Marinha, clovurani-so tam-
bom a muitas centenas de contos, dos
qaues só a adaptação do "Júpiter" consu-

,min algumas.
Voltando da Buenos Aires, o si*. Ruy

Barbosa enviou o seu filho, o deputado Al-
Ministério das Ralações

Exteriores, afim do solicitar do ministro
que lhe mandasse pagar seus venclmento-j
de embaixador.

O sr. Sousa Dantas, ao que nos informa
pessoa quo priva Intimamente com o Ita-
niaraty, mandou dizer a s. exc que o
roí-ulamonto não cogitava daquelles ven-
cimentos; que s. exc. tivera ajuda de eus-
to o não deixara do perceber seus sübsl-
dlos do senador, não tendo assim eviden-
temente nada mais a receber.

No dia seguinte, o sr. Alfredo Ruy vol-
tou ao Itamaraty afim de discutir o as-
sumpto com o ministro.

O sr. Sousa Dantas, não querendo pa-
recer quo assumia qualquer attitude irri-
tanto contra o sr. Ruy Barbosa, por mo-
tlvo do incidente Zebàllos, que já então
produzia seus primeiros fruetos, mandou
chamar á presença do sr. Alfredo Ruy o
director da Contabilidade, pedindo que
expllcasso a s. exe. as disposições do re-
gulamento que so referem ao assumpto
cm discussão,

Ao quo nos diz o informante, assisti-
ram a essa scena vários funecionarios do
Ministério e pessoas, cujas visitas são cos-
lumeiras ali.

Apesar dessa explicação cabal, o sr. Al-
fredo Ruy tornou ainda uma vez a vol-
tar ao Itamaraty, Insistindo no propósito
do receber os vencimentos a que o seu
eminente progonitor se julgava com di-
rei to.

Si não nos enganamos, foi nessa altura
qúa o sr. Sousa Dantas, vendo a attitude
inconfundível em quo permanecia o sr.
Alfredo Ruy, entregou a questão d deli-
beração do sr. presidente da Republica.

Pura põr um termo á contenda Inglo*
ria, o sr. Wenceslau Braz mandou dar ao
sr. Ruy Barbosa aqüelles malfadados 5
contos ouro, que tanto deram nos melin-
dres de s.'exc.

O resto é sabido.
O sr. Ruy Barbosa achava que não po*

dia receber aquella gorgéta o mandou en*
tregar o dinheiro á Assistência dc Santa
Thercza, acompanhando a dádiva de pa-
lavras, quo traduziam claramente a irri-
tacão do que estava produzido.

O relato ruc ahi fica é absolutamen-
to verdadeiro; o nosso informante 6 uma
personagem que priva na intimidado das
nossas rodas políticas e é visto com fre-
quencia no Itamaraty.

Assumimos com elle o compromisso dc
não declinarmos nomes.

De resto, tudo quo ahi fica não é sogro-
do, porque, como já dissemos, assistiram
pelo menos a uma das visitas do sr. Alfre-
do Ituy diversos funecionarios do Rama-
raty o alguns amigos da casa, e, si o sr.
Alfredo Ruy não tove o cuidado de não
dizer na presença de todas aquellas pes-soas ao que ia, nfto será ao jornalista,
certamente, que so deva pedir o segredo
de um facto que está no domínio de toda
gente."

RIO
saccas.

Entradas desde l.o do corrente, 161
saccas.

Embarcadas hoje, 13.875 saccas.
Embarcadas desdo l.o do corrente, . . .

II3.910 saccas.
Embarcadas desde l.o de julho, 284.747

saceas.
Venda do dia, 0.000 saccas.
Stocl., 231 .877 saccas.
O mercado estevo firme, aos preços de

95300 o 9$400.
CAMBIO

RIO, 24 (A) — A taxa cambial foi de
12 13|32, sendo as libras vendidas a . .
19$'j00.

LETRAS DO T1IESOT.RO
RIO, 24 (A) — As loiras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto do 9
por cenlo.

ASSUCAR !
RIO, 24 (A) — O mercado de assucar

esteve, regulando os seguintes preços porkllo, para ns vendedores: crystal branco
do $570 a $020 o demarara do $ ISO o
$520.

Entraram 3.170 saccas, sahlram 2.95S
saccas c existem cm stock 97.94G.

AT.fiODÃO

ATTENTADO CONTRA
UM INTENDENTE

( 
RIO, 21 —i Um teíegramma do Rio

Grando do Sul diz quo no município do
Bento Gonçalves foi collocada uma bom*
ba do dynamito d. porta da casa do ro-
sidoncia do intondonto local, Aurélio
Perto.

A explosão deraa bomba, não causou
nenliiiiu damno.

A REFORMA DO DISTRICTO
FEDERAL

RTO, 24 -— O deputado Maciel Junlo-,numa longa entrevista concedida a um
Jcrnnl desta capital, defendeu o projectodo deputado Mello Franco, sobro a refor-rna do Districto Federal, das aceusações
do lnconslltucionalldado quo lhe são foi-lan.

MEDICAMENTO CONTRA A SYPini.IS
RIO, 24 — o dr. Nicolau Ciando, nunartigo quo publicou hoje om um vosper-tino, explica a descoberta do profos.-jj.*Danysz, do um medicamento contra aByphills, que din ser superior ao "Salva-•

sau", ao "Nco-Saivarsan" o ao "Salvar-
san" aperfeiçoado em Milão.

O novo medicamento recebeu
do 102. o nome

ALFÂNDEGA
RIO, 24 (A) ~ A Alfândega desta ca-Pitai rendeu hoje 213:791$958, sondo o.nouro 73:3C:i;210.

COMMENTARIOS AO CÓDIGO CIVIL
RIO, 24 (A) - Foi posto á venda hoieo i.o fasciculo da obra cm 20 volúmeo

Commentarios do Código Civil" conten-do pareceres dos prlnclpaes júrlsconsul-tos o editada pelo sr. Jaeintho Ribeiro'tos Santos, IP/feiro nosta capital.
O l.o fasciculo contém a introdneçjloDO (.odlgo, feita pelo seu autor dr. Paul-(¦" Lacerda, considerando ser o direitorigorosamente um phenomeno social, oonsela ns suas theorias ocoitos dc sociologia.

cm puros precoii-

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 24 f,\) — Foi o seguinte omovimento deste portoVapores entrados:
Dc Recife c c-.c.i,as"Itapuhy" f. "Alniir
dc Laguna e escalas

*55™»5«5!«*^^
DR. ALARICO SILVEIRA

BUENOS AIRES, 24 (A) _ odi*. Alanco Silveira, director da Lim-
peza Publica, dessa capital, que aquise acha ha algum tempo, cm cominis-sao do governo municipal dahi, pre*tende embarcar amanhã de regres*so a seu Estado.
lNACGl.'It.V(.AO DE UMA ESTRADA

DE PERRO
BUENOS AIRES, 24 (A) — Com todaa solonniilado, realizou-so a cerimonia da"-.aiigunição do Ferro Carril Eleòtrico doliuenos Aires ao Chile.
Assistiram ao acto, o sr. dr. Victorinode La Plaza, presidente da Republica; to-•doa os ministros, o sr. dr. Arthur Grama-

jo, Intondonto municipal; os dlrectoresdas prnclpacs estradas de ferro o grandenumero do famílias o pessoas gradas,
Os convidados partiram daqui, em'umIrem especial, .sondo-lhes servido no pit*toresco arrabalde do Tigre, um magnífico

almoço, offerecido pela directoria da Es*Irada.
E'CO.S DA EXPOSIÇÃO DE GADO

BUENOS AIRES, 24 (A) — O sr,Giiillémó Renff, proprietário do uma
çnbana", de nacionalidade dinamarque*

za, obteve, para Ires porcos, do suacriação, grandes prêmios, na ultima Ex*
posição Internacional, aqui realizada

Por oceasião do leilão dos produeto.*que ali figuraram, o sr. Renff offereceuo? animaes para serem vendidos em be-nellcio da Cruz Vermelha Britannica.
Hoje, os porcos foram vendidos cm lol*

IUO.
O primeiro comprador tornou a offc-recel-os ao leiloeiro, para serem do novivendidos, em beneficio da mesma Cru!vermelha.
O mesmo fizeram os demais arrema-tantes, sondo assim os animaes revendi-dos 12 vezes consecutivas.
O produeto dessas vendas foi do 3 .ÍOI

pesos.

....

í

os nacionaes'ante Jaceguay":
o nacional

O REGRESSO DO SR. LAURO MOI.LEH
RIO, 24 (A) — "A Rua" publicou a

noticia de que o sr. presidente da Repu-
blica, desgostoso com o sr. Sousa Dantas,
como ministro interino das Relações Ex-
terioros, havia telcgraphado ao sr. Lauro
Muller, chamando-o ao Brasil para assu-
mir immediatamente o exercício da pasta.

Sabemos, sor inexacto esto boato, que
nlo foi confirmado por nenhum outro jor-
nal.

O sr. Lauro Muller nüo antecipou dc
nem um dia o seu regresso ao Brasil, e
só embarcará em Nova York, na data que
havia fixado aqui, antes de partir para
os Estados Unidos.

RIO, 24 (A) — O mercado de algodão
funcclonou com os seguintes preços, por10 kllos: sertão de 293000 a 21 $000 o pri-
meira sorto do 2S$000 a 305000.
TRATADO DE OOMMERCIO ENTRE A

ARGENTINA E O PARAGUAY
RTO, 24 — O "Jornal do Commorclo",

na sua edição da tarde, applaudo o trata-
do de commercio ontro a Argentina e o
Paraguay, recentemente, asslgnado,

D. ANTONIETA RUDGE MULLER
RIO, 24 — A pianista d. Antonleta

Rttdgo Muller realiza segunda-feira um
concerto no Theatro Municipal.

O CONGRESSO DE NEUROLOGIA
IIIO, 24 — O congresso de neorologia

o medicina legal, honlcm ln.stallado nes-
ta capital, prosogulu hoje nos seus tra-
balhos,

UM DESMENTIDO
RIO, 24 — A "Gazeta de Noticias",

publicou bojo, uma nota dizendo que dc-
vido a um erro do escripta da delegacia
do Thesouro em Londres, a divida exter-
na do Brasil fora augmentadá de 12 mil
contos.

O vespertino "A Noticia" desmentiu
essa informação, dizendo quo cila, 6 abso*
lulamento inveridica.

LYOEU LITERÁRIO PORTUGUEZ,
RIO, 24 — O Lyeeu Portuguez comme-

mora hoje o anniversario da sua funda-
ção o por isso enfeitou a sua síde com
varias bandeiras, excluindo o pavilhão da
Republica Portugueza, collocando em seu
iogar o da monarchla, tondo ao lado a
bandeira allemã.

Vários patriotas fizeram distribuir pc-la cidade boletins convidando a colônia
portugueza a reunir-se, ás 20 horas, cm
frente á redacção do "Jornal do Com-
mercio", afim de ir em mossa protestarcontra este acto lmpuíriotico dq Lyeeu
Portuguez.

A AVIAÇÃO NACIONAL
RIO, 24 — A Escola do Aviação Na-

cional será installada na Ilha Rasa o os
hangares serão construídos na Ilha do
Boqueirão.

O almirante Alexandrino de Alencar,
ministro da Marinha, cogita em mandar
buscar mais tres hydroplanos explorado-
ros e Ires de combate.

Assim ficaríamos com uma frota aérea
de novo apparelhos.

EM DESAERONTA DA HONRA
RIO, 24 — A policia tomou hoje as de-clarações do tenonto Mario do Vallo o dasra. d. Maria do Valle, irmão e cunhado

do tenente Paulo do Valle, quo tentou as-
sasslnar a sua esposa.

Ambos declararam que quando chega-
ram á easa do Paulo o Zilah, estes lhes
disseram que o facto foi casual.

A senhorita Consuelo disse que consi-
derava o tenonto Octavlo seu noivo,
achando que ollo b multo digno o cor-
rodo.

A esposa do tenente Paulo foi operada
hoje, sendo extrahlda a bala.

Após a operação, d. Zilah pcorou.
A autoridade ouvirá lambem 110 Inque-

rito o tenente Octavio.
ALMOÇO AO SR. BENJAMIN

BARROSO
RIO, 24 — Os congressistas cearenses

amigos do sr. Benjamln Barroso, offere-cer-lho-ão um almoço, 110 próximo sabba-
do.^o qual será servido no Jockey Club.Falará offorecendo o almoro o sr. Tho-maz Calvalcanti.

OS IMPO.STOS SOBRE O EUMO
RIO, 24 (A) — Sob a presidência do

dr. Pereira Lima, esteve reunida, na As-
soclação Commercial, a commissão no-
meada pelos commerciantos e fabrican-
tes do cigarros para resolver sobre as-
sumpto dc interesse da classe.

Aberta a sessão, o dr. Herbert Moses,
em breve discurso, disse quo alguns in-
teressados em outras representações, ha-
viam pedido ao governo e ao legislati-
vo que fossem augmentados os impostos
do consumo sobre o fumo em cigarros,
sendo que nesse pedido offereciam ao go-verno mais do que ello desejava o do queo relator da Receita exigia.

Desso modo tornou-so o assumpto oon-
fuso, sendo necessário csclarecel-o.

Sobro a proposta quo deve ser levada
ao governo por intermédio da Associação
Commercial é quo os commerclantes do
fumo tinham de resolver hoje.

O orador achava necessário fazer um
novo pedido á Câmara e dirigir a mesma
representação ao Senado, que, tambem
tom de se pronunciar sobre os orçamen-
tos.

Esta proposta foi apoiada pela maio-
ria.

Falou depois o sr. Accacio Leite, pa-
ra dizer que o imposto devia ser augmon-
tado, desde quo o preco de mercadoria
no varejo pudesse ser elevado.

O sr. F. Borges, presidente da Fabri-
ca do Fumos Veado, declarou que o au-
gmento de preços no varejo não podia
ser elevado, porque, segundo já dissera
o sr. Carlos Peixoto, o governo não ac-
ceita este augmento.

Finalmente, ficou resolvido quo a As-
sociacão Commercial envio ao Senado e
á Câmara uma representação explicando
o assumpto, e offorecendo ao governo o
máximo do imposto que a classe pode
pagar.:

Essa * representação acra assignada
tambem pelos commerciantes do fumo,
quo formam maioria absoluta na classe.

de Livcrpool e escalas, o ingiez1 Demerara";
(lc íluenos Aires c escalas, o fran-

ce?. "rampa".
Vapores sabidos:
Para Rosário e escalas, os nacio-

naes "Ciibatão" c "Planeta";
para Porto Alegre e escalas, o na-

cional "Itauba";
para Nova York, o nacional "Gua-

byba";
para Buenos Aires, o ínglcz "De-

merara";
para Marselha c escalas, o francez"Pampa".

PARA S. PAULO
RIO, 24_ (A) — Pdo nocturno de

boje, seguiram para essa capital os
srs. Coriolano Nery, Carlos Cabral,
dr. Daniel de Sousa Ramos c senho-
ra, dr. Nello Crochi e S. Barbosa.

Pelo nocturno de luxo, segui-
ram os srs. dr. Haroldo da Silva »San-tos, dr. Luiz de Sousa Campos, Vi-
valdi Ribeiro, Luiz Dias, José Coe-
llio Rangel Pestana, Roberto dc
Çerqueira Veiga, José Antônio de
Andrade Bastos, Hugo Arens, depu-
tado Palmeira Ripper e familia, -Jr.
Olavo Egydio Júnior, d. Alberto
Gonçalves, Arnaldo de Solsa, cmpve-
sario da companhia Vitale e as ir-
mãs Pina Giona, artistas da mesma
companhia.
O FARDAMENTO DO EXERCITO BRA-

SILEIRO

RIO, 24 — O general Caetano de Faria.
ministro da Guerra, entrevistado por um
vespertino, declarou que o exercito adopta
o brim kakl para os soldados, apesar de
existir fazenda nacional, porque esta b
inferior em qualidado o mais cara.

O JORNAHSTA MEDEIROS E AL-
BDQUERQÜE

RIO, 24 — O Jornalista Medeiros o Al-
buquerque ilemorar-se-á dois dias cm Rc-
cife, devendo chegar a esta capital no dia
30 do corrente.

O CASO 1)0 LYOEU PORTUGUEZ
RIO, 24 — A policia tomou medidas

preventivas sobre a. manifestação de desa-
grado quo os portuguezes pretendiam fa-
zer ao Lyeeu Literário.

Essa manifestação não so realizou.

AS IRREGULARIDADES NA
REPARTIíjÃO DOS CORREIOS

RIO, 24 — A "Rua" publica uma ex-
tensa reportagem sobro as ladroeiras
praticadas nos Correios, mostrando os va-
rios processos ali usados.

Os funecionarios deshonestos substi-
tuiam sellos, abriam cartas registadas
com valor, quebravam o sigillo da corres-
pondencla postal om casos políticos, etc.
O CASO DAS BANDEIRAS

NO LYCEÜ PORTUGUEZ

'"•* 7D*- 1 1
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Jtagobfas navaes-
Está publicada a noticia de que,breve, entre o Rio c a ilha Grande,

se realizarão exercícios navaes, de
aceôrdo com o thema que o estado-
maior da armada já está elaborando.

Taes manobras vão ter uma im-
portancia excepcional, pois ncllas de-
verão tomar parte todas as armas de
que a nossa marinha dispõe. E, gra-
ças aos esforços infatigaveis do sr.
ministro da Marinha, tão intensa-
mente absorvido pelos interesses d.i
sua classe, temos submersiveis e hy-
dro-aeroplanos funecionando cffi»
cientemente.

Essas . duas modernas armas de
guerra têm uma importância d:cisi-
va. A guerra eurppéa veiu consa-
gra-las de um modo definitivo, pondoem destaque o seu valor excepcional.

Assim, são acontecimentos sobre-
modo auspiciosos as manobras da
nossa esquadra, cm que, pela pri-meira vez, tomam parte os submari-
nos e os hydro-aeroplanos.

Essas manobras, feitas dentro das
verbas do orçamento da Marinha,
que, nestes últimos annos, sob a
pressão das cífcümstáiicias, não têm
feito sinão diminuir, servirão ainda
para consoladoramentc attestar que
a crise que atravessamos não tem
conseguido perturbar o bom func-
cionamenlo de um dos mais im-
portantes apparelhos da defesa na-
cional.

Força Publica
Por decreto de hoje foram promovidos*.
A tenente, o alferes Joaquim Teixeira

da Silva Braga, do 3.o batalhão, por an-
tlsuida.de, o a alferes, o 2.o sargento dl
corpo do bombeiros Joaquim Thcotonio
Cavalcanti.

Foi exonerado, a pedido, Mario dc Aze*
vedo, alferes da Forca Publica, do corpo
do secretario do 2.o batalhão, o nomea-
do pnra o substituir, o alferes Osório Al*.
ves Marques.

RIO, 24 — O sr. Joaquim Freire, vice*
presidente do Lyeeu Literário Portuguez,
entrevistado sobre o caso das bandeiras,
disso quo a bandeira allemã fOra colloea-
da inadvertidamente na fachada do Ly-
ceu. Logo que ello soube do facto, man-
dou reliral-a.

DECLARAÇÕES DA ESPOSA DO
TENENTE PAULO DO VALLE

RIO, 24 —- A senhora Zilah do Valle,
esposa do tenente Paulo do Valle, foi ho-
Jo íntorpellada ligeiramente, depois da
operação que soffreu.

A enferma disse que o seu marido ti-
nha razão em querer matai-a, pois ella
era culpada e elle tivera a prova da sua
falta.

Crianças envenenadas
A' íua Catttmby, n. 50, foram hontem,

ís 12 horas, soecorridas nelo dr. Marcou*
des Machado, medico legista, por te:e.'u
comido pinhão paraguayo, as crianças
Angelina, do ã nnnos de edade, Annun-
data, de 3 nnnos, filhas do Nlcola Vlrtuo*
so, o Francisco, de 3 annos. filho do Ma*
sia Assunipção.

O dr, Marcondes Machado, depois do
ministrar aos pequenos envenenados uni
forto vomitorio,. conseguiu põl-os fura do
perigo,

EXTERIOR

Queixa k m roubo
O deposito do materiaes du Repartição

de Águas visitado pelos ladrões

Ao dr. Octavio Ferreira Alves, primei-
ro delegado, que se achava do serviço na
Central, queixou-so hontem o coronel
Francisco Duarto de Azevedo, almoxarifn
da Repartição de Águas e Exgottos, da
que o deposito do materiaes daquella Ro-
partição insta liado á rua da Moóctt. foi
visitado durante a madrugada pelos ami-
gos do alheio, que dalli subtrahiram va*
rias burricas do cimento o outros mate.*
riaes, tudo na importância de 3005000,
pouco mais ou menos.

A communicação foi-lhe feita pelo ea-
carregado do deposito.

Est.1 aberto inquérito a osso respeito.

Inglaterra
A VENDA DAS ANTILHAS

LONDRES, 24 — Cqmmunicam do Co-
penhaguo quo o •Landslhing rejeitou o
projecto relativo d venda das Antllhas di-
namarquezas aos Estados Unidos.

Uruguay
O NOVO MINISTÉRIO

MONTEVIDE'0, 24 (A) - Ao
que parec, o novo ministério ficará
constituído da seguinte fôrma: Bal-
thazar Blun, Interior; Blas Vidal,
Fazenda; Fernandez Mcdina, Exte-
rior; Amezaga, Industria; Lagar-
milla, Instrucção Publica; coronel
Mendoza, Guerra; e Duran Ribas,
Obras Publicas.

Wtm Argentina
O NOVO CÔNSUL EM SANTOS

BUENOS AIRES, 24 (A) ri O
sr. Alberto d'Alksine, recentemen-
te nomeado cônsul argentino em
Santos, nesse Estado, cm substitui-
ção ao st*. Balesteros, parte amanhã,
a bordo do vapor "Frisia", afim de
assumir o seu cargo.

Na sédc do Jockey-Club, uni gru-
po de amigos seus ofícrecer-lhe-á,
hoje á noite, um banquete de despe-
dida, •-'-

agressão covarde
Nu rua da Consolação íuna mulher surd.»

o muda 6 niiiivnlhnda por um des-
conhecido

A' rua Consolação, canto da rua Ma-
jor Quedinlio, foi hontem, oerca das 12 ho-
ras, victima de uma aggressão, recebendo
uma navalhada, no braço direito, a costu-
roira Amalia Iorlo, solteira, de 24 annos
do edade, resldento d rua Conselheiro Ra*
malho n. G,

A Infeliz victima, quo ê surda e muda,
foi soecorrida no posto da Assistência pe-
lo dr. França Filho, e submettlda a exa-
me de> corpo de delieto pelo medico legis-
ta dr. Marcondes Machado.

Uma testemunha presencial do facto,
declarou ao dr. Antônio Nacarato, 2.o de-
legado interino, que abriu inquérito a res*.
peito quo Amalia foi lnopinadamen-,
to aggrcílda por uni indlviduo da
cúr pardo, c—ipéo de palha, humlldemc*.^
to trajado, o qual so ovadiu em seguida.*

Coplia Paulista k Sepros
Realiza-se hoje na sede da Com*,

panhia Paulista de Seguros, á rua'
S. Bento, n. 35, o 17.0 sorteio de,
apólices com prêmios em dinheiro»

O acto será cffcctuado ás 14 ho*:
ras, em presença dos interessados <í
representantes da imprensa.- i-£g.| ¦ *
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Pensava estai' no ultimo período da íninlni vida e temia
culiir fulminado pela nrlcrio-selcrose a cada momento, taes eram
os syirmtomaíi que apresentava*, rosto congesto, vertigens, pai-
pitaçõea do coração, pulso tenso, alfrontaçõôs, cinfiui todos os
symptomas de moléstia grave. Não tinha mais prazer para nada
c a saudade da família, que pensava deixar, muit» me fazia
soffrer, 1. tudo isso era apenas devido á enfermidade e dilataçãò
do estômago; examinado minuciosamente pelo medico e usando
as "PÍLULAS DO ABI5ÀDE MOKS", recuperei complptamcnte o
socego, a saudc e o liem estar. Bom dc minhas doenças do
estômago c da prisão de ventre, goso a vida sem o menor cm-
baiaço, lamentando não ter lia mais tempo tido .quem me indi-
casse a salvação eom as "PÍLULAS DO ABHADE MOSS".

Uras Ususpdrs de M«.s, fazendeiro.
Santa Rita

Em todas as PH^M^CÍfíS e D^OGR^IAS

Bfi i Pai a Jul
A estrada «le rodagem que cstíi .sendo

aberta pelos sentenciados
Proseguem com toda a regularidade

os trabalhos da abertura ila estrada de
rodagem do S. Paulo a Jundlahy, exc-
Clltada por uma turma de sentenciados.

* Da próxima segunda-feira em deante,
a turma do presidiários será elevada a
45, sem quo todavia, so torne necessário
o augmento do numero do praças quo ía-
zem a vigilância do.*; trabalhadores'.

Trinta Indivíduos condemnados
vádlos reincidentes nas penas do artigo
*100, do Código Penal vão ser egualmènti'
aproveitados no serviço da estrada, dc-
vendo trabalhar no trecho do Plrlluba a
E. 1'aulo.

A Importadora
Ternos ilo casimlra c.vtningclrn, sol.

medida, «lo *!...000 a 11O..000.
S6 na "A Importadora", ruu Direita,

n. 4-â.

sp
Seguiram hontem no nocturno para

Araraquara, o medico leglsta sr. dr. Olavo
dc Castilho o seu respectivo auxiliar Fran-
cisco Conceição Júnior, que, a requisição
do delegado local, vão ali autopsiar o ca-
daver dn um teto, do sexo masculino, que
parece ter sido vlctima de um crime.

m,a e rerm
Nicola Ferraro, casado, do 43 annos

do edade, residente na Villa do llocca, fi
rua «ia Moõca, n. 19.5-B, liontem, quando
trabalhava num aterro, na rua Frei Ca-

como ncen, fol apanhado por um. bloco de
erra, sõffroiido unia fractura do terço
neüio da perna esquerda.

Depois de convenientemente soecorrido
10 posto da Assistência, pelo. dr, Luiz
'íoppo, fol o infeliz trabalhador removido
oara o hospital da Santa Casa.

*. 9
O menino Camillo, d" S annos do eda-

lo, filho do Antônio dc Lucla, quando
fazia trávessuras hontem, de manhã, jun-
to a uma vasilha contendo ngua fervendo,
'iitornou a mesma sobra o corpo, rece-
.ondo graves queimaduras na região glu-

Foram hontom, A tarde, mordidos por
lães hydrophobos os menores JosC* Fer-
«andes, de 11 annos; José Danollos, de l
annos; os srs. Josí Pereira Camacho;
Manuel Mala. e a domestica Maria Pio-
dade, de 33 annos.

A Assistência deu gula para as vlctl-
mas serem convenientemente tratadas no
Instituto Pasloíir.

Loteria de S. Paulo
Realiza-se hoje, mais uma éxtracção dn

loteria do fí. 1'aulo, sendo o promlo maior
do 10 contos.

Movimento «lo Hospital da Santa Casa
do Misericórdia, cm 23 do agosto do 191(1.

Existiam em tratamento, 93ll doentes;
entraram, 33; sahiram, 21; falleceráni, 2;
existem em tratamento, OIO.

Consultas: miídicina 92, cirurgia 35,
ophtalmologla S.», oto-rliiriò-laiinsalogin
60.

Pequenos curativos (10, operações 12.
Formulas' aviadas;: Serviço interno 097,

serviço externo 243, Hdspllal «los Lázaros
2,11.

Falloceram: Domingos Pollgnano o
João Zonetti, italianos.

mu
o

Decretos assignados
sr. secretario da Justiça c dn

Segurança Publica stibmettéii á assi-
gnatura do sr. presidente do Estadoos decretos exonerando c nomean-

«lo as seguintes autoridades poli-ciaes:
Rio Claro — Exoneração, a pedi-do: t.o supplente do delegado, 1 ri-

neu Penteado.
Nomeação: i.o supplente do dele-

gado, Solon do Rego Barros.
Santo Antônio da Boa Vista —

Exonerações, a petlido: i.o supplen-
te do delegado, Cesario Fernandes
de Andrade; 3.0 supplente do dele*
gado, Luiz Carlos de Araujo.

Descalvado — Exoneração: 1.0
supplente do subdelegado, Vicente
Ccsar Casati.

Nomeações: 3.0 supplente do dele-
gado, Julio Ferraz de Camargo; 1.0
supplente do subdelegado. Julio Al-
ves; 2.0 supplente do subdelegado,
José Duarte de Barros; 3.0 supplen-
te do sub-delegádo, José Adão.

Figueira, numicipio de Dois Cor-
regos —¦ Exonerações: 2.0 supplen-
te do subdelegado, Miguel Pellaquim ;
3.0 supplente do subdelegado, Fran-
cisco Arvicri.

Nomeações: i.o supplente do sub-
delegado, João Rosa de Andrade; 2.0
supplente do subdelegado, Francisco
Bácaro; 3.0 supplente do stibdelega-
do, José Seva.

ji Apiahy — Exoneração, a pedido:
l.o supplente do delegado, José Ber-
tucei.

Conceição de Monte Alegre. —
Exoneração, a pedido: t.o supplente
do delegado, Anlonio Eabcllo dos
Santos.

Taquaritinga — Exoneração, a pe-
dido: 2.0 supplente do delegado.
João Accorci.

Pilar — Exoneração, a pedido: 1,0
supplente do delegado, João Rodri-
gtles de Siqueira.

Santa Cruz da Estrella, numicipio
de Santa Rita do Passa Quatro —
Exoneração, a pedido: subdelegado
de policia, Carlos Fclicio de Sousa.

Villa Adolplio, município de Rio
Preto — Exoneração, a pedido: sub-
delegado dc policia, Manuel Ferrei-
ra (la Silva.

 Por decreto dn mesma dala.
foi promovido o bacharel João Tci-

xeira de Camargo, do cargo de dele-
gado de policia de Campos Novos do
Paranapancma (_j..a classe), para o
cargo de delegado de policia de
Franca (3.a classe).

 Por decreto da mesma data.
foi exonerado, a pedido, o bacharel
João Cândido Villas Boas, do cargo
do delegado de policia de Pilanguei-
ras.

Santo Antônio da Boa Vista ¦—
Exonerações, a pedido: 1.0 supplen-
te do delegado, Cesario Fernandes
de Andrade; 2.0 supplente do dele-
gado, Luiz Carlos de Araujo.

Nomeações: 1.0 supplente do de-
legado, Luiz Carlos de Araujo; 3.0
supplente do delegado, João Alves
da Cunha.

tea.
Dopois do recebei* os primeiros cura-

ivos no posto da Assistência, ministra-
los pelo dr. França Filho, fol a infeliz
irlança removida para a Santa Casa.

* m
Alfredo Duarte Barros, do 19 annos de

edade, trabalhava hontem na fabricação
do tamancos om sua residência, quando um
pedaço do madeira lhe saltou ao olho es-
quordo, produzlndo-lho a exlravasão da-
quello orgam.

A Assistência prestou-lho os primeiros
soccorros.

« v
il ontem, cerca das 13 horas, o bonde

da Light n, 003, conduzido pelo motornel-
ro do chapa n. 587, ao descer a avenida
Brigadeiro Luiz Antônio, apanhou a se-
ptuagenaria Maria da Conceição.

A infeliz mulher recebou em conse-
quencia da queda varias escoriações pelo
corpo, sendo 'por isso medicada 110 posto
da Assistência.

O còridúctor do bonde foi proso o con-
duzido íl presença do delegado quo so
achava de serviço na Contrai, tendo pres-
tado declarações,

« «
Numa fabrica do perfumes situada .1 rua

Visconde do llio Branco, 11. 17, deu-se
liontem; ãs 10 horas o meia, uma pequena
explosão quo feriu a operaria Thereza
Ijlviõni, produzlndo-lhe queimaduras do
primeiro grau na face anterior do thorax,
no pescoço o ambos os braços.

A vlcíijna foi removida para a Santa
Casa.

t, 9
Na casa dos seus paes, A rua do Gazo-

metro, 11. 153, o menor Francisco, de 11
annos do cdado, filho do João Ribeiro,
cahlu desastradamente do.um muro, hon-
lom, ãs 18 horas e meia, sõffrondo uma
fractura completa e exposta do nnte-braço
esquerdo. ...

Soccorreu-o o medico da Assistência,
dr. JosC Luiz Guimarães.

d _
O sapateiro Domingos Sengllonl, casa-

do, de 23 annos do edade, morador A rua
Conselheiro (.'arruo, n. 89, dando uma
qut-da desastrada! hontom, fts 21 horns e
meia naquella rua, fõrlu-sa gravemente
na reglfio axillnr, com uma faca que con-
dúzia na cava do collotc.

lím estado grave, Scagliohl fol condu-•/.Ido para o posto da Assistência, dc ondo
o removeram om seguida para o hospital
de Misericórdia.

Os primeiros soccorros foram-lhe pres-
tados polo dr. Cai valho liragn.

c

concerto orchestra!
diariamente

das 20h ás 24 horas

informações
Avisamos aos nossos distinetos nssl

ennntcs, quo nos honram com as suas
prezadas ordens, que lodo o qualquer pe-
dldo de Informações, compras e etc, que
tenham dc ser obtidas fora do perímetro
central da cidade, DEVE VIII ACOMPA
VDADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA
RIA PARA O TRANSPORTE DE RONDE
(IDA E VOLTA).

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃO

REMETTIDOS PELOS NOSSOS
CONSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE 100 RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NÃO SERÃO
ACCEITOS.

Sr. Amador 1*. de Almeida —• Itabeiá
— Aguarde onrta. Kcientcs.

Sr. Josfi Vieira dn, Cosia i-^ Pitanguei-
ras — Os dois livros já foram hontem
remettldos, registados, pelo correio.
Aguarde carta.

Sr. Josó ilo Gouvôa Cliidlco f—1 Taubíi-
to r—i Eserevcinos-lhe hontem. reiterando
o pedido feito em carta do 3.

Sr. Frederico dc O. Sonsa r—• Itapeíl-
ninga .— As caixas do preparado foram
hontem remcttldas, registadas, pelo cor*
rolo. Aguarde carta.

Sr. Francisco Jí. Filho — Santa Cruz
do Rio Pardo — O "CrGme Anti-Surdas",
de L. Camargo, 6 vendido nesta capital, A
rua Onze do Agosto, 22 (sobrado). Espe-
ro curta.

Sr. Joaquim Corrêa ilu Silva «—í Nova
Europa t—. As IntormaçOes como deseja
seguem em carta. ...

Sr. J. Alcides B. Pereira — Santa Bar-
bara do Rio Pardo — Respondemos.

Sr. Luiz França ilo Prado — Franca—
A ordem íol'apresentada hoje o tão do-

pressa recebamos a importância, retira-
remos a portaria do licença do quo trata
sua carta do 22.

Sr. Eionteliiio Coutinlio Filho f=4 Sor-
t&ozlnho — Em vlrtudo das .multas nec-
ções da socretaria, e necessário sabermos
ti escola, quo a Interessada rege.

Sr. Gcuuoro ilo Abreu •—i Pyrambola—
Recebemos o tolegranima o confirmamos
a resposta. O titulo o a portaria foram ro*
mettldoa sob ò registo ri. 181. D10, confor-
mo certificado em nosso poder.

Sr. Malvhio do Oliveira — S, Bento do
Snpücahy •— O livro seguiu hontem ra*
gistado pelo correio. O seu custo íol Si
5$500, Inclusive o porte. Estamos provi-
deliciando para obter o traiismltllr a ou-
tra Informação quo nos pediu.

Sr. Antenor R. Barreto — Batataes —
A carta o os sellos foram hontem entrü-
gues. O livro do versos ainda não fol poa-
to fl. venda. Logo quo o seja serfi comprado
o romettido.

Sr. Anlonio Ralial — Pederneiras —
Recebemos o cheque o estamos provldcn-
ciando.

Sr. Arnaldo P. doa Santos — Cunha —
]',' necessário quo nos envie a quantia p.i-
ra o transporto dc bondo (ida o volta),
conformo o aviso quo 6 publicado diária*
monto nesta secção.

Sr. Bonjaiiilii A. Novaes — Avaré —
Recebemos a sua carta o ficamos sol.íl-
ten. Nada tem a agradecer.

Sr, '.Milton Toíosa *— Natlvidado —. A
Improssão dos cartões fica em 13$000, ln-
cluslvo porte.

Sr. Pedro .Tanlnl —• Bebedouro i-3 O
r.iappa seguiu hontem, registado, pelo
correio.

Sr. vou Illnilciiburgo —i Pedras — l.o)
500 róis; 2.o) do metal prateado, 3D0$.
3 o) encardernado r>$ o em brochura *1J;
•I o) lia o do Amaral Sobrinho, pelo pro-
(,o do 10$; C.o) ha do 15$, 25$ o 28$00ü.
Nesses preços não estão incluídos ¦>¦-
respectivos portes.

Sr. Vicento Lnurlano —• PIrassununga
— Sclontes. Paga 15800 do sellos. Qual-
ivt remeltor o que falta, para provldcn-
ciarmos,

Sr. Anlonio Sevcrlano — Porto Feliz —
Em data do 22 fol remottlda a certidão
do contagem do tempo, do quo o certlfl-
camos por esta secção, no jornal do 23.

Sr. Asslgnnnto MSB — Casa Branca —
O arligo nos dois jornacs fica em 15$000
o sô podo ser publicado depois do assu-
n.ida a responsabilidade do autor, que
arElgnarU o mandarfi. reconhecer a firma.

Sr. Francisco Baptlsta do Castilho •—
Santa Barbara do Rio Pardo — No prl-
*rclro caso não pôde. No segundo, sim.

Sr. .7. .1. N. — Campinas — Sim, por
um mez, rol o dospacho quo tevo o sou
requerimento. A portaria de licença jã
«oi retirada.

Sr. Francisco Cotrim Dias — Santa
Cruz da Conceição — Satisfazendo o sou
cedido, entrosámos hontem a Impor-
landa de 13$000 .1 pessoa quo indicou.

VOTA IMPORTANTE — Os Srs. nssl-
mantos nuo desejarem resposta por car-
ta. deverão enviar o scllo para o respe*
«¦livo porte. Tambem deverão rcinctlcr
=ollos para remessa, pelo correio c rcsls-
lados, dos títulos do nomeac^ão, portaria?
*lo licença e outros documentos. Som estn
formalidade não nos rcsponsablllziimo»
nelp cxnclldãn do serviço. Para ns res-
poslas, por estn secção, poderão os srs
•isslgnantes designar Inlclacs sol) as
•pines desejem oecultar os seus nomes.

Outrosim, para mais brevidade no
cuinprliueilto dos pedidos, deverão ellos
«or feitos, separadamente o cm caria dl-
rljliln íi "Secção «le Informaçiies". Os pe-
«lidos que vierem cm cartas, tratando de
outros assumptos estranhos u esla "Sec-
eão", forçosamente terão do ser demora-
dos.

-.«_&—

Correio de Ieis
VOLTa GRANDE

DO SAPÜCAHY
(Do correspondente, cm 18):
Realizou-se aqui, no dia 15 do vi-

gente, com toda pompa c solehnidá-
dc, a festa em louvor dc N. S. do
Rosário.

Durante os dias da festa, diversos
ternos tio tradicional còngado per-
correram as ruas de Volta Grande.

O Cinema União tem c.xhibi-
do films dc grande valor, proporcio-
nando aos seus "habitues" lioras
agradáveis.

Esteve nesta localidade o jo-
ven viajante Bento Guedes, repre-
sentante de diversas casas commer-
ciaes do Rio.

 Realizar-se-á nesta freguei-na,
no dia 3 de setembro próximo, a fes-
la de S. Sebastião, que promette des-
usado brilhantismo, sendo festeiro o
sr. Eriiestíno Marques, que já está
cm preparativos, trabalhando activa-
mente.

Na vespera da festa, pia 2, o Bor-
borema Foot-ball Club pretende dis-
pular um match official com um ou-
tro club, talvez de Silvianopolis.

 O sr. pharmaceutico Sérgio
Moreira abriu aqui sua pharmacia,
que é nova e montada com capricho.

Esteve entre nós o sr. Joa-
quim Reis, dc Pouso Alegre.

 A noticia da descoberta da
cura da tuberculose, pelo intelligen-
te clinico sr. dr. Horacio Branco, di-
lè.çíÓ filho desta terra, causou aqui
muita satisfácção.

VILLA DE B0TELH0S
(Do correspondente, em 11):
Em virtude do provimento ao recurso

Interposto para a respectiva Junta, foram
reconhecidos vereadores da Câmara Mu-
nlcipal desta villa os srs.: Gabriel Bo-
telho de Sousa Júnior, Polycono do Sou-
sa Gonçalves, Pedro da Silva Lopes, An-
tonio Camillo do Siqueira e Waldomlro
Augusto Pereira; o l.o o 2.0 juizes de
paz os srs. Luiz Cassiano da Silva e João
Pedro da Silva Lopes.

No dia S do corrento tove logar a pos-
se da Nova Câmara, sendo eleito presi-
dento o agente executivo municipal o sr,
Gabriel Botelho de Sousa Júnior e vice-
presidente o .sr. Pedro da Silva Lopes.

Km rõgosijo por esse acto, a. noite, liou-
ve um bailo em casa do residência do te-
nento Josó Augusto do Moraes, sondo
muito concorrido.

! Estiveram nesta villa, ondo vie-
ram assistir A posse da nova Câmara,
os srs. major Antônio Magalhães, Fran-
cisco Modesto o dr, Pedro Saturnino de
Magalhães, residentes em Cabo Verde; e
João Ribeiro Marinho, resldento cm Tres
CoraçCes.

 Acha-se nesta villa a exma. srn.
d. liippolyta Nlcodemos, esposa do sr.
Caetano Nlcodemos, residentes em Cam-
pinas.

 Fizeram annos: 110 dia 9 do cor-
rente a senhorita Zilda Lacerda o 110 dia
10 o menino Edwaldo, filho do sr. José
Coutinlio do Rezende.

 Realiza-so no dia 15 a festa de
S. Bonedleto, havendo danças de congos
e cayapós.

Ha limitas noites que não funecio-
na a, luz elcctrica.

Pedimos A Empresa as providencias
necessárias.

 Acompanhado de sua exma. faml-
Ha, seguiu para sua fazenda no muni-
cipio do Cabo Verde, o sr. dr. Antônio
Leopoldino dos Passos, aqui residentes.

—r— Seguiu para a cidade de üuara-
nezla o sp. tenente José Augusto de Mo-
raes, delegado especial desta clrcumscrl-
pçao.

 Poi nomeado ajudante do procu-
rador da Republica, neste município, o
tenente-coronel Eugênio do Sousa Gon-,
calvos.

SANT'ANNA DE PATOS
(Do correspondente, em 7):
Na noite de 2 para .3 do corrente,

na fazenda denominada "Cupins", 110
vizinho districto da Lagoa Formosa,
foram barbaramente assassinados,
em seus próprios leitos, quando dor-
miam, o fazendeiro, octogenário, Je-
ronymo Cupim, e dois de seus cama-
radinhas, dc 16 c 18 annos de edade.

Os instrumentos servidos pelos
bandidos foram o machado c a faca,
c o movei do crime toi o roubo, per-
manecendo os delicto-i nas_ mais ob-
scuras trevas do mysterio, apesar
dos ingentes esforços ; empregados
pelo sr. delegado dc policia de Patos.

Nas pesquizas desenvolvidas pela
policia, vcriíicou-se que os assassinos
arrombaram uma porta e penetra-
ram no interior da casa. Depois dc
perpetrado o delicto, arrombaram
tambem unia caixa, dc onde sub-
trahiram dinheiro, cuja quantia c cal-
culada pelos filhos do infeliz Cupim,
que residem perto da casa dc seu pae,
cm 2 a 3 contos dc réis.

E' mister que a policia continue a
empregar sem descanço toda energia,
afim dc desvendar o mysterioso cri-
me.

SILVIANOPOLIS
(Do correspondente, 0111 21):
Ha dias fol .enriquecido o lar de nosso

amigo sr. Josfi Custodio Braga, com o
¦nascimento do uma robusta menina, quo¦na pia baptismal recebou o noino do Ar-
gentina.

• Seguiu, ha dias para Rio Verdo,
em serviços do sua profissão, o sr. dr, Jo-
kC Romiio, estimado clinico.

 Reallzou-so hontem, com muita
solennidado, a festa do Sagrado Coração
do Jesus,

Houve communhão das zeladoras c asy-
ladas. . . .

Seguiram hojo para Poços do Cal-
das o sr. capitão Astolpho Carlos Telkel-
ra o sua família.

Chegou boja do Santa Rita do
Sapuaahy a directora do grupo "Silvlano
Brandão", sra. d. Theodorlna Rodrigues,
do Abreu.

TRIBUNAL
CÂMARA CRIMINAI» '

Sessão ordinária cm 21 dc agosto dc 19K!

Presidente, o sr. ministro Xavier dc
Toledo; secretario, o dr. Luiz do Araujo.

Passagens de mitos
O sr. Almeida o Silva ao m: Brito Bas-

tos, o aggravo 7907 da capital o a crime
7U72 de Sorocaba.

O sr. Brito Bastos ao sr. Philadelpho
Castro, o aggravo 75C3 da capital o as
crimes 7011 de Itapira o 7050 do Jabotl-
cabal.

O sr. Philadelpho Castro ao sr. Pinto
de Toledo, as orlmes 793.1 do Santa Cruz
do Rio Pardo, 7018 do Santa Rita do
Passa Quatro, 7870 do Avaré, o os ag-
graves 8*105 do Bananal, 8185, 8150 ,0
S1S0 da capital.

O sr. Pinto do Toledo ao sr. Almolda
o Silva, as crimes 7854 do Mogy das
Cruzes, 7808 do S. João da Boa Vista,
789-1 de Tatuhy, 7929 do Ribeirão Pre-
to, 7798 do Jahu', 791*1 da capital, a os
aggravos 8-181 do Igarapava, 8*123 do
Rio Preto, 8-189 o 8401 da capital.

Foram expostos os aggravos S-100 pelo
sr. B. Bastos, 8-128 pelo sr. Philadelpho
Castro o 8192 pelo sr. Plato do Toledo.

O Bl*. procurador geral do Estado, deu
parecer nas aupellações. crimes 7905 da
capital, 7955 do Rio Claro, 7918 dc Iga-
rapava, 7952 o 7919 do Itapolis, 7931 de
•Mogy-mlrim, 7414 do Ribeirão Bonito e
7S03 do Santa Cruz dó Rio Pardo e
no recurso crlmo 3515 da capital.

JULGAMENTOS
nabens-corpus

Relatados pelo sr. ministro presldento
do Tribunal:

N. 2-110 — Capital — Paciento, Ma-
nuel Ramos e outros. — Requisitaram
informações do sr. chefo da .Segurança
Publica.

N. 2417 — Capital — Paciento, Joa-
quim Loão Mendes. —¦ Requisitaram in-
formações do sr. juiz do direito da l.a
vara cível.

Recursos crimes
Relatado pelo sr. ministro Brilo Bas-

tos:
N. 35-10 — Avarfi — Recorrente, João

do Camarago Prado; recorrida, a Justl-
ça. — Deram provimento.

Relatado pelo sr. ministro Pinto de
Toledo:

N. 3541 — Capital — Recorrentes,
Constantlno A. Gabrlades c Bino Ga-
briades; recorrida, a Justiça. — Não to-
maram conhecimento, porque os rCos
não estão presos o nem afiançados.

Appellações crimes
Relatadas pelo sr. ministro Almeida c

Silva:
N. 7930 — Mocôca — Appellante, o

promotor publico; appellado, Joslno RI-
beiro le Moura. — Negaram provlmon-
to, contra os votos dos srs. Brito Bas-
tos o Philadelpho Castro.

N. 7905 — Franca — Appellante, o
Juízo, ox-officio; appellado, Dlp Mattar,
— Deram provimento, contra o voto do
sr. Almeida o Silva. Designado o sr. Brl-
to Bastos para redigir o aceordam.

Relatada pelo .sr, ministro Brito Bas-
tos:

N. 7902 —- Serra Negra —¦ Appcllan-
te, o Juizo, ex-officlo; appellada, Boné-
dieta Maria de Jesus da Conceição, me-
nor. — Deram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro Phiiadel-
pho Castro:

N. 7838 — S. João da Boa Vista —
Appellanlo, Antônio Pires de Oliveira;
appellada, a Justiça. — Deram' provi-
monto, contra o voto do sr. Philadelpho
Castro. Designado o sr. Pinto do Tole-
do para redigir o aceordam.

N. 7904 — Capital — Appellantes,
Paulo Cardoso , do Nascimento e José
Cardoso do Nascimento, menores. — Nc-
saram provimento.

N. 7900 — Barretos — Appellante, a
Justiça; appellado, Diogo Climonr-z. —
Deram provimento, o mandaram quo fos-
som os autos ao sr. procurador gora] do
Kstado, afim dc apurar a responsabilida-
do criminal do sr. promotor o do oscrl-
vão contra o voto do sr. Almeida o Sil-
va.

N. 7913 — Capital — Appellantes, Ml-
guel Josfi o Jorgo Azls; appellada, a Jus-
tlça. — Deram provimento,

N, 7733 — S. Manuel — Appellante,
o promotor publico; appellado, João Ar-
cibio Braga, menor, — Negaram provi-
monto, contra os votos dos srs. Phiiadel-
pho Castro o Brito- Bastos. Designado o
sr. Pinto de Toledo, para redigir o ac-
corda m.

N. 7858 — Mogy das Cruzes ,1— Ap-
pellánte, Josfi Vicente Baslllo; appeiia-
da, a Justiça. — Negaram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro Pinto de
Toledo:

N. 7708 — PIrassununga — Appellan*
tes, João Sabino (vulgo João Crlspim) o
Josfi Pernambuco (vulgo Josfi Luiz Al-
ves); appellada, a Justiça. •— Negaram
provimento.

N. 7870 — Capital — Appellante, dr.
Joaquim Josfi de Carvalho; appellado,
Ncstor do Barros. — Negaram provimen-
to, baixando-so a condemnacão ao grau
mínimo, contra o voto do er. Almeida c
Silva quo dava provimento para absol-
ver o rfio.:

Aggravos
Relatado pelo sr. mlnislro presidente

do Tribunal:
Capital *— Aggra vante, Instituto Slero-

toraplco Mllanese; aggravado, Laborato-
rio Paulista do Biologia. ~ Julgaram
deserto o aggravo.
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Relatado pelo sr. ministro Brito Bas-
tos:

N. SIGO — Capital — Aggravante,
Abílio Soares; aggravado, João do Sl-
queira Bueno. — Negaram provimento.

Relatados pelo sr. ministro Philadelpho
Castro:

N. 8*177 — Capital — Aggravante,
João JVjllis Vieira; aggravado, Almolda
Guedes. — Negaram provimento, contra
o voto do sr. Pinto de Toledo.

N. sr.01 — Capital — Aggravante, o
llquidatario da massa fallida do Armin-
do Azovodo o Comp.; aggravado, Ma-
nuel Ferreira das Neves, — Julgaram a
desistência por sentença.

Relatado polo sr. ministro Ptnto de
Toledo:

N. 8-190 — Capital — Aggravante, Os-
car Augusto do NosclnVcnto; aggravado,
Ollo Nilsson. — Negaram provimento.

« *
Não lm incongruência iws

respostas do jury, quando ello
reconheço em favor do réo u
dlrlmento do artigo 27, para-
grâplio A, e :i attemiunto dò
artigo *12, paragrapho I, do
Código Penal.

Absolvido um vfio. o promotor publico
appellou da sentença o o "elator do telto,
sr. ministro Almeida o Silva, negava pro-
vlmento ao recurso, por achar que não
ei am nullldades as faltas quo o appellan-,
te apontava como taes.

O sr. ministro Brito Bastos entendia
não ter cabimento a redacção doprimólto
(luosito, perguntando ao jury si o réo uí-
giediu a sua vlctima, o que, 110 caso do
resposta affirmatlva, levava a uma
flagrante contradlcção sl o con-
solho do sen', nça désso como pr 1-
vada ogualmonto ri legitima defe-
sa, pois nesta o réo defende-se duma
a,:gi'essão, não aggrlde. A falta do ag-
Eressfto por parto do rfio fi condição es-
aorclal da legitima defesa,

Mas, fi parto isto, o jury respondera In-
euigrucntemente, dando como provada'!
a dlrimonte do artigo 27 paragrapho •!,
c a attonuante do artigo 42, pnragrapho
I, do Código Penal. Por tal motivo, dava
provimento A appellação.

Com osto parecer concordou o sr. ml-
nlstro Philadelpho de Castro.

O bi*. ministro Pinto do Toledo seguiu
a opinião do sr. ministro Almeida o Silva.
O fado do o jury reconhecer que o rfio
aggrediu a sua victlma não faz com quo
fiquo prejudicado o quesito sobro a le.í-
t:ma defesa. Egualmente não existia, a
seu ver, a Incongruência, apontada polo
sr. ministro Brito Bastos. Si o jury não
rospondesso quo o réo não tinha pleno
conhecimento do mal o directa Intenção
do o praticar. reconhecendo «ue agira
privado dos sentidos o da iutelliscncia. «'*
euo teria sido incongruente.

Kol assim negado provimento ã appo!-
loção pelo voto do Minerva, contra os vo-
tia dos srs. ministros Brito Bastos o Phl-
ladelpho do Castro.

A falta de Intenção «lo In-
jurlar não Importa em reco-
nliccor quo o réo não injuriou.

Da sentença proferida pelo crlmo pro-
vlí.to 110 artigo 319 do Código Penal, lio:\
vt appellação, allegando n appellante quo.
com o escrlpto incriminado, não tivera
intenção do Injuriar o autor.

O sr. ministro relator do feito notou
que ao autor apenas cumpria provar, no
erlmo cm questão, tor sido distribuído
por mais do 15 pessoas o Jornal que con-
linha a Injuria. A falta do intenção alie-
snda pelu autor não Importava no reco-
nhecimento «*.a nãu existência da injuria.
Não so verificava no caso o "animas ro-
torquendl", porquo para tanto sorla pre-
ciso provar que o autor injuriara tam-
bom o réo. Tão pouco so verificava o
'¦animtis defendendl", que só podia exis-
tir como excusq ou eomo justificativa.
Na primeira hypothoso, devia ella resul-
tar das allegaçõeâ feitas nos autos; na so-
sunda hypothese» deveria, basear-se em
actos revestidos dos requisitos legacs.

Reconhece, todavia, que não lia aggra-
vantes contra o réo o quo, ao contrarii,
cm sou favor milita a çlrciimstaricia alto-
minuto dc ter, agido na defesa do direitos
próprios o de amigos seus. Nestas condlçães
propõe quo se reduza a. condemnacão ao
r.iinimo.

O Tribuna! concordou, A excopção do
sr. ministro Almeida o Silva, quo dava
provimento íi appellação, em vista das
nullldades nrguidas polo réo o reconha-
condo quo ello agira num estado doentio,
do super-c-xcltação nervosa. m. n.

asasSS^^

410$; tto pessoal da Inspeetoria Sa-
tiitáriá dc Tátibaté, 190^;; ao dr. Pau-
lo de Ulliôa Castro, 206^; a Marque:;
Rossi c Comp., 80$; aos fornecedores
da Escola Normal da capital,
i:SSo$7oo; aos direclorcs de gruposescolares da capital, 1271500; aos di-
rçctores dc grupos escolares do inte-
rior do Estado, 29,^500; á Light and
Power, 4i$7üo; idem, t)2$joo; aos
fornecedores de Analyses Chimicas c
Bacteriológicas, 178$; a A. G. Roxo,
500$; a Dodswórth e Comp., 3i$5oo;
a Adelina Ribeiro, 6Í.300; a Fidcs
Lorsbacli, _oo$.

Autos despachados:
Dc Mario Antônio dc Sousa, pa-

gtie-sc; do dr. Alfredo de Campos
Salles, pague-se; dc José Antônio de
Freitas, pague-se; dc José Romão
Junqueira, paguc-se; dc Amadeu Ro-
drigties de Mello, pague-se; de
Arens c Comp., pague-se; da Santa
Casa de Misericórdia de Soccorro,
informe o Thesouro; da Santa Casa
'lc_ Misericórdia clc Guaratinguetá,
informe o Thesouro; da Casa Pia dc
S. Vicente de Paulo em S. Manuel,
informe o Thesouro; de Elisiario

I Ferreira de Camargo Andrade, pro-
vídeticie-se dc accõrdo; de Angélica
Andrade Nobrega, officie-se á Secre-
taria do Interior; de Miguel Melero,
ao Thesouro; de David Gomes Mar-
condes c outros, informe o Thesoit-
ro; dc Lconato de Freitas, officic-se
á Secretaria do Interior; de José dc
Cundo, informe o Thesouro; dc Al-
varo dc Sousa Andrade, cxpeça:se o
litttlo; dc Silviana Knippcl e outros,
indeferido, de accõrdo com a infor-
mação; dc José P». dc Lima, officic-
se á Secretaria da Justiça; dc José
Paula Bonifácio Soares, indeferido;
de Bernardino de Evedal, indeferi-
do; do Commercial Telegram Bu-
reattx, paguc-se; de João Chrysosto-
mo dc Mello, ao Thesouro; da Ca-
mara Municipal de Bauru', junte a
supplieante os balanços da receita c
despesas dos annos de 1913, 1914 c
T915 e bem assim documentos cp:ic
justifiquem a renda provável do ser-
viço de águas e exgottos.

SEGURANÇA PUBLICA
os seguintes re-

Secção
Judiciária

TfliSmsis&I «lo «Jisry

Presidente, sr. dr. Cristão do Mesquita.
Promotor, sr, dr. Mario Piro;,'.
Escrivão, sr. Siqueira Rols Júnior.
Entrou hontem om julgamento o réo

preso Henriquo Conçalves, processado
como incurso no artigo "Í38, n. li do Codl-
go Penal, por haver fundado, junlatnen-
to com Francisco Lcwre, uma sociedado
a quo denominaram Socledado Recreatl-
va Progresso, com sedo no bairro do
Ypiranga.

A .sociedade promettla aos sous asso-
ciados pagnr-lbos clncoenta pir conto cm
dinheiro ou mercadorias, sobro o capital
cem quo so Inscrevessem. Desso modo 03
accusados conseguiram llludlr a boa fé
dns pessoas quo contribuíam para a so-
cledado.

Occupou a tribuna da defesa o sr. dr.
Marrey Júnior, quo procurou negar o
faeto dellctuoso imputado ao seu consti-
ttilnte.

O conselho do sentença estava consti-
tuido dos srs. dr. Amador Sampaio, José
Alves da Graça, Paulo Pereira Barreto,
Antônio Elias Júnior, major Arthur do
(lodoy, Armando Pinto Ferreira, Tsnao
Lemos «los Santos, Paulino Ccsar, Oito
Barrêrè, Amadeu do Oliveira Vullim,
Adolpho Crazlanl, dr. Alfredo Soares da
Câmara o Gustavo do Godoy Filho.

O jury, por 11 votos, absolveu o réo,
pela defesa allcgada a seu favor.

 Em segundo logar, foram julga-
dos os réns afiançados Américo e Arman-
do Garcia, processados por crime do íori-
mrntos leves, produzidos na pessoa do
Domingos Gomes, no dia 8 da Janeiro do
corrento anno, A avenida Celso Garcia.

Defendeu-os o sr. dr. Marrey .lunloi,
que conseguiu a absolvição dos réos por
3 votos.

 Em terceiro o ultimo logar, en-
trou em julgamento o réo proso Paschoai
Ortonl, incurso no artigo 303 do Coligo
Penal, por haver ferido levemente, com
Ir.stiiumonto porfuro-oontundonto, a Car-
mine Hpadafora, no dia 23 de agosto do
anno passado, em uma venda da rua
Qlycerio, n. lCij.

Occupou a tribuna da defesa o sr, dr.
Justo Séabra, quo conseguiu a sua absol-
viçuo, pela negativa do faeto.

ÉF..ra__. <LViitt_i_is.il
Segunda vara — Juiz, sr. dr. Paulo

Américo Passalacqun
Encerrou-se hontom a inquirição de

testemunhas na queixa crimo quo Rorita
Sabebcrg move a Roslta Lafcourtz, por
crime do apropriação indébita.

Os autos foram conclusos ao juiz.
Quarta vara — Juiz, sr. dr. Malheuü

Chaves
Foi condemnado a cumprir a pena dd

22 o meio dias de prisão cellular o des-
oceupado João Bernardo.

Denuncia — O sr. dr. Sebastião Bobo,
2.0 promotor, denunciou Nlcodemo Pa-
palano, oomo Incurso 110 art, 30-1, do Co^
digo Penal,

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA
Requisições de pagamentos da Se-

cretaria da Justiça:
A Agostinho Quciroga e Comp.,

27$5qo; a A. Guídotti, 9^180; a An-
tonio Teixeira da Silveira Bemfica,
44$4Ç)8; a Antônio Rodrigues de Oli-
veira, 14$; ao dr. Antônio Bicudo,
27$; a Argehiiro da Costa Sampaio,
2$5So; a Assis Ribeiro e Comp.,
48$; a Gitiseppe Scapolatianello,
7i$6oo; a Francisco de Assis Olivci-
ra Braga Filho, 147^200; a Frederico
Roberto dc Azevedo Marques, 276$;
ao dr. Arthur dc Macedo Simões,
2«5o$8oo; a José dc Paula Sousa,
3«_!j>400; a Almeida Silva e Comp.,
878$Coo; a Rothschüd e Comp.,
84$; ao delegado de policia dc Tan-
bate, 170$; a Ncidhart Gianullo e
Comp., 788$385; a Bratilio e Comp.,
7 :o88$90o.

 Requisições de pagamentos
da Secretaria da Agricultura:

A Albino Ftirlan, i66$7oo; a Abra-
hão Kfouri, 42$; a Anlonio Pedro da
Silva, 240$; a José Dias da Silva,
2v\~]%%oi-i"t á Empresa Formicida Ba-
taillard, 400$; á Prefeitura Munici-
pai de Cacapava, 764$6oo; para as
despesas da Escola Agrícola "Luiz
de Queiroz", 8:323$75o; aos íorne-
cedores da Estrada de Ferro Ftini-
lense, I2:3i7$072; para as despesas
da Fazenda Modelo de Barucry,
5:8Ó4$i5o; a Calixto de Paula Sou-
sa, 40$.

n—-. Requisições de pagamentos
da Secretaria do Interior:'

Aos fornecedores do Almoxarifa-
do da Secretaria do Interior, ... *.,,.
40:i85$i35; a Antônio .Passos, ,. ,.
31:1900; a Manuel Martins de Mou-
ra, 212$; a D. T. Martins c Comp.,

.iüsiiça x:
Foram despachados

querimentos:
Do Podro Jaclntho do Oliveira. -—
Aguardo opportunidade:
ilo carcereiro do 2.o raio da Penlton-

ciarir? do Estado. — Sim;
«ie d. Franclsca Boralll. — Dirlja-so ao

offit-Ial do registo civil do districto onde
tevn logar o falleolmcnto do João Baplis-
ta Massoh;

do Sebastião Cardoso, ex-praça do l.o
Corpo da Guarda Civlca. — Indeferido fi
vista da Informação prestada pelo com-
mando geral da Força Publica.

* *
SECRETARIA DO INTERIOR

Por actos do hontem, foram nomea-
(Iüü:

Benedicto do Freitas Ramos, para sub-
stitulr o professor da escola do bairro de
Barequoçaba, em S. Sebastião;

d. Maria Pettiníi., para substituir a
professora da escola mista do Itutfôva,
em Jundiahy;

d. Esther Sücklor, para substituir a
professora da escola do bairro do Coquei-
ros. em Amparo.

Foi nomeada d. Maria Mc-lania do
Oliveira Espinhei, para substituir a
adjunta do grupo escolar do Villa Bel-
la, d. Maria Antonla Freitas de Oli-
veira.

Foi exonerada, a pedido, d. Bea-
triz da Cunha Vasconcellos, do cargo do
substituta effectiva do grupo escolar do
Carmo.

Licenças concedidas a adjuntas do
grupos escolares:

Do dol.s mezes, a d.d. Bita Bueno da
Cunha, do da Barra Funda; Maria An-
fonia Freitas do Oliveira, do do Villa
Bella;

de um mez, a d. Elmira dc Almeida,
do de Angatuba;

do 10 dias, a Epamlnondaa do Ollvel-
ra, do do S. Roque.

Foram concedidas as seguintes II-
cc-nças:

Uo um moz, ao professor Antônio da
Cunha Caldeira, da escola do bairro d"
Baroqueçaba. em fí. Sebastião, e A pro-
tessora d. Erothldes Cintra, da escola
mista do bairro do Itupeva, em Jun-
diahy;

do quinze dias, A professora d. Maria
¦Vntonleta Lèltè dc Camargo, da esoola
do bairro do Coqueiros, em Amparo.

¦— Requerimentos despachados:
Do d. Blanca Zjvlckèr, — Sim, por'«•quldade;
de d. Ottllia da Cosia. — Indeferido.
de Carlos do Almeida o d. Maria Jo-

«é Fleury Monteiro. — A' Directoria Ge-
ral da Instrucção Publica;

de d. Maria Antonleta Leito do Ca-
margo. — Sim, por quinze dias:

«lo d. Erothldes Cintra e Antônio da
Cunha Caldeira. — Sim, por 8 mezes;

do d. Julia Julleta da Rocha Leito.
— Sirp, em termos. (Communicou-se â
Fazenda); —

«le d. Amélia do Abreu Costa. — Re-
queira na fôrma regulamentar;

do d. Adtllglsa Teixeira. — Requeira
na. fôrma regulamentar;

do d. Antonieta. Leme Ribeiro. —
Provando não poder locomover-.se a cs-
la capital, roqueira inspecção medica no
logar cm quo se acha;

de d. Anna Cândida Rangel. —: In-
deferido;

do d. Maria Emilia da Silva Oliveira.
¦•—Indeferido, de accõrdo com a iuspec-

ção módica;
de d. Ercílla do Oliveira. — Indefe-

rido;
do d.d. Maria Antonleta. Ferraz e Theo-

dosla Nobrega do Canto. — Não pódom
ser altendidas:

do d. Avolina dos Santos Teixeira Pin-
to. — Informo o director do grupo esco-
lar as allegaçOes da requerente;

do *dr. Antônio da Encarnação, —i A'
Directoria Sanitária;

do Salvatorl Marino. — Dirlja-se o
supplieante ao official de registo civil
da Villa de Juquery;

do d.d. Maria Stuarf Cleto, Carolina
de Sousa Costa, Jcsuina Mario/ Pentea-
do, José Coelho Gomes Ribeiro e Ar.
João Moreira da Rocha. — Sim;

de d.. Catharina Tadiello, — Sim, dois
mezes;

do José Fernandes Lôro, fiscal sanlta-
rio, cm Santos. — Submetta-se a Inspcc-
ção medica.

EFímasaB Cível
Officiaes «le dia — Benedicto de Almel-

da Martins, Benedicto Ribas da Fonsc-
ca, Benedicto Marques do Oliveira, Benta
Carneiro do Oliveira Évora c Bento Can-
dido Nogueira.

Segunda vara — O sr. dr. Martins do
Menezes, juiz do direito da 2.a vara cl-
vel o conimercial, proferiu liontom, entre
outras, as seguintes decisões:

Julgando por sentença o calculo feito 110
inventario da finada d. Carolina Ferraz do
Camargo;

mandando os liquldatàflos e o sr. cu-
rador das massas fallldas dizerem 63-
bre ns tmpugnaçües feitas ãs contas pres-
tadas por aquelles, na fallencia da S.
Paulo-Goyaz.

Terceira vara — O sr. dr. Manuel Poly-
oarpo do Azevedo, juiz do direito da 3.a
vara civel o commercial, proferiu hontem,
ontro outras, as seguintes decisões:

Julgando por sentença a justificação
dc ausência em logar incerto, dc Antenor
Baptista do Sousa, na acção ordinária que
lhe movo Antônio Joaquim Machado;

julgando por sentença a penhora feita
na acção executiva cambial em quo Vi-
ctor Uslaondcr o Comp. contendem com
Henrique Boosk Sobrinho;

julgando por sentença a penhora na
aeção executiva entro Antônio Nogueira
o o dr. Carlos Cyrillo;

mantendo o despacho que recebou, cm
um só effelto, a appellação Interposta por
Octavio Braga, na acção de excussão de
penhor que lho movo F. Corrêa.

Calculo — O juiz do orphams da l.a
vara, sr. dr. Adalberto Garcia, julgou por
sentença o calculo feito no Inventario da
Francisco Tavares Elston, o mandou proí
ceder fl, partilha dos bens do espolio.

•lu...» Fcilcra!
Autoridades federaes — Perante o ST*,

dr. Washington Osório do Oliveira, Jula
federal, prestaram compromisso hontem
as seguintes autoridades federaes:

Josó Botelho do Sousa, Josó Luiz da
Silva, Joaquim Brasllio do Figueiredo e
Vicento Fernando Figueiredo, respectiva-
mente, l.o, 2.0 o 3.o supplentes do juiz
fedoral substituto o ajudante do procura-
dor da Republica no município de Pia-
tina.

(l.o offieio — Escrivão, sr. João B.
Dantas).

Carta dc scnlcnça — Fol expedida car-
ta de sentença a favor da "S. Paulo Elo-
ctric Company, Limited", extrahlda dos
autos da acção do desapropriação quo a
mesma moveu contra Alberto Kenworthy
o outros, o referente aos terrenos situa-
dos na fazenda "Plriluba" na comarca de
Una, neste Estado, para represamento das
águas do rio Sorocaba, no logar denoml-
nado Salto.

Inquirição — Reallzou-so hontem a in-
quirição de testemunhas, na carta preca-
toria expedida pelo Juízo da primeira va-
ra do Dlstrlcto Federal, requerida por
Barsotti e Giorgl, na acção ordinária que
movem contra Costa Pereira Maia e Cia.,
perante aquello juízo.

Execução do sentença — Mariano Gui-
rnarães exhiblu em audiência os artigos
do liquidação na execução de sentença
que move a. Fazenda Nacional, asslgnan-,
do a esta o prazo legal para defesa.

(2.o officlo .— Escrivão, sr. Marino
Motta).

Acção Huminnria — O dr. Capote Valcri-
te, por parto de Constantlno H. Gabria-
des o Demosthenes II. Gabrlades, na ac-
ção sumtnarla que movem contra Alibertl
e Zapftrolll, requereu que ficasse a cada
uma das partes assignado o prazo de uma
audiência para apresentarem ns suas ra-.
zões.

Executivo fiscal —- O sr. procurador
fiscal, por parto da Fazenda Nacional, no
executivo que move contra Pedro Scarro-
ni converteu o deposito íeito em penhora
e asslgnou o prazo da lei para embargos.

Execução dc sentença — O dr. Antônio
Mercado, por parto de Salvador Pires de
Oliveira, aceusou a citação íeita A Fa-
zenda Nacional para ver offerecer os ar-
tigos do liquidação, na execução que lho
move, o asslgnou ft. mesma o prazo para
contestação.

Executivo cambial — No executivo
cambial qua o dr. Aristóteles Ferreira
move contra d. Deolinda Ramon Bueno, loi
escolhido para perito o dr, Udofonso da
Silva.

Acção de reivindicação — Na audiência
civil do sr. juiz federal, o dr. Tlieophllo
de Sousa Carvalho, por parte do dr.
Francisco Carneiro Ribeiro da Luz e sua'
mulher, propOz uma acção ordinária da
reivindicação contra Nlcolau Scarpa e PU8**¦ mulher.
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Prefeitura ilo Iiicip
V, 1»\- .

Directoria Cicral
ÍJ3KPEDIKNT1" DO DIA 24 DK ACiOSTO
¦sT DE 1D1C.

V ACTO N, 1)71, »E 34 DE ACOSTO
Dlr! 1910

Appllcn no Parquo rta ave-
nltlii Paulista i; no jardim ilo
Bolvoilcro as disposições regii-
liuncnlares ilo Aotn n. 340, dc
!! do janeiro dc 1910.

do 6:163$28G, com a roCorma do sonlho
da Ponto Cirando, tendo sido encarregada
desse .serviço a, firma J, Monteiro e
Comp.;

do 2:2!l(i$200, com a neo.ulslc.ito do po-
dra britada .¦ arola, para o sorvlQO do ro-
poslijflo do ma cndani ila rua Lopes do Oll-
velra o alameda Bãrltò do Limeira;

do 3:0!i8$700, com o serviço do forno-
cimento o assontamonto do guias o calca-
monto dti run do S. João, canto da rua
Libero Badarô, tondo sido escolhido jmraa execução desso sorvloo o sr. Alfredo B.
Leilc.

O 1'refelto do Município do S. raulo,
usando dus nttribuiijiics iitio lhe são con-
forltlas por lol, resolve applicar ao Par-
quo da avenida Paulista e ao jardim do
Bclvcdcro as disposições regulamentarei)
do Aeto n. 310, do 3 do janeiro de 1910.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo,
21 do agosto de 191G, 303.o da fundação
Sn.ti, Paulo,

O Prefeito,
Washington Luis P, do Sousa.

•*¦'! R.r';.•.'•".•'¦ ° Dlrector Geral,
::fâ'MÍW^P% Arnaldo Cintra.

->. ACTO N, 972, DB 21 DJr! ACiOSTO
DK 1910• W, Considera publicas, para to-

dos os effeitos munlclpaes, to-
das us riins, avenidas o pra-
ças, com os respectivos no-
mes, constantes iln "Planta do
Cidado tle H. Paulo", levanta-
cia pela Directorla dc Obras c
Vinçfio.

O Prefeito do Municipio de S. Paulo,
(usando das allrilmlçOes que lhe são eon-
feridos por lol, resolvo:

i Art. l.o — São consideradas publicas,
para todos os effeitos munlclpaes, Iodas
«s ruas, avenidas c praças, com os res-'pectivos 

nomes, constantes da "Planta da
cidade do S. Paulo" levantada pela Di-

(Visito Cadastral da 2.a Secijão da Directo-
,ria do Obros e Viação da Prefeitura Jlu-
lalcipat, edlçüo provisória'— 1910".

i Art, 2.o — Pica revogado o Aoto n.
(871, do 1-1 do março do 1914, quo adoplou
«fflclolmcnto a planta levantada pelos
engenheiros F, Costa o A. Cococl.

I Prefeitura do Município de S. Paulo,
.24 do agosto ("o 191C, 3G3.0 da fundação'do 

S. Paulo,
H ¦-.,,,, O Prefeito,

¦:~-7f Wasliluglon Luis P. de .-busn.
O Dlrector Cerni,

i$$£èmtáÚS&i2i Arnaldo Cintra,

_ ¦ Aoto n-, 973, de 21 de acosto" 
,Mj. DE 1IHH

Approva o plano ilo nivela-
.. mento cln rua Domingos Ito-

Urlgucs.

. O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das attrlbtiiçBcs que lho são con-
feridos por lei, o nos termos do disposto
no art. ü.o do Aeto n. 709, do M dc Ju-nho do 1915, resolve approvar o plano do
nivolamenlo dn rua Domingos Rodrigues,
nonformo a planta levantada pela Dire-
etorla de Obras e Viação, nesta data ru-
brleaila, do nccõrdo com a qual serão da-
dos os nivelamentos.

Prefeitura do Municipio dé S. Paulo,
[24 dc agosto de 1910, 3C8.o da fundação
de B, Paulo,

O Prefeito,
Washington Luis P. do Sousa.

; 5» O Director Geral,
. vV/i.

s

Arnaldo Cintra.

ACTO X. 971, DE 21 DE
!' DE 101(1

AGOSTO

Crêa lana para mercador
ambulante do malinlms de

papelão para collcglacs.

r O Prefeito do Municipio do S. Paulo,
usando das atlribuições que lhe são eon-
feridas por lei, resolvo crear a taxa dc
COJOOO, para mercador dc ínalinhas de
papelão para eòllèglxies, por anno.

Prefeitura do Munlelplo de ti. Paulo,
21 de agosto do 1910, .Ifi!!.o da fundação
de S, Paulo.

O Prefeito,
•;i% Washington Luis P. do Sousa,
¦ ;'i-j".-''.'*'^-rv: „.¦. O Director Ceral,
At 1 \>

{ ACTO X.

Arnaldo Cintra.

975, DE 21 DE AGOSTO
DE 11)10

Approva os planos dc nl-
rolamento das ruas Georgc¦ , • ;•;;.:¦ .Slllilll O CfOlg Dlollsliclll.

': O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das altriluüções que lhe são con
feridas por lcl, e nos termos do disposto
no art. ü.o, do Aeto n. 709, do II de julho do 1915, resolvo approvar os planosde nivelamento das ruas Georgc Smith c
Gecrge Dronsfield, conforme as plantaslevantadas pela Directoria do Obras c
Viação, nesta data rubricadas, dc accOr-
dó com as quaes serão dados os nivela-
mentos, ficando revogados os Actos 953 o954, respectivamente, do 2 c 3 do correu-
ío m*.z.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo,
24 de agosto de 1910, 3C3.0 da fundação
de 6. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis 1". do Sousa.

O Director Geral,Arnaldo Cintra.
<ij_
j. m f ._

ACTO X. 070, DE 24 DE AGOSTO
{ir,'- ... DE 1010

Denomina "Baronczu de
.Portocarrciro" a rua dos Olcl-
ros, na várzea ilu Barra Pun-
dn, o "Siiiiinbu"' a rua da
Fabrica, iin Gloria.<..

O Prefeito do Municipio de S. Paulo,
usando das atribuições que lho são con-
feridos por lei, e nos termos do disposto
np art, 72 do Aeto n. 709, de 14 de ju-nho do 1915, resolvo dar a denominação
do "Baroncza do Portocarrciro" íi rua dos
Oleiros, na várzea da Barra Funda, e ado «•Slnlmbu*.'! A rua da Fabrica, na Cio-ria,

Prefeitura
24 de agosto
de S. Paulo.

do Município de S. Paulo,
do 1910, 303,o da fundação

iii O Prefeito,
Washington Luis P. ile Sousa.

O Diroctor Geral,
'"''' ''¦" Arnaldo Cintra.

; Devolveu-se fi Camara/flevidamonto in-
formado, o requerimento cm quo Luiz
Stabllo e outros pedem modificação da
lei n. 1.550, do 11 de junho de 1912, na
parte relativa A construcção do coehei-
ras.

¦ Foram expedidos, hoje, os seguiu-
tos actos:

N. 971, applicando ao parque da ave-
nida Paulista o ao jardim do Belvedere as
disposições regulamentares do Aeto n. 340,do 3 de janeiro de 1910; n. 972, consido-
rando publicas, para todos os cffeitos mu»nicipaes, as ruas, avenidas o praças, comos respectivos nomes, constantes da "Plan-
ta da Cidade de S. 1'aulo", levantada pelaDirectoria do Obras o Viação; n. 973, ap-
provando o plano do nivelamento da rua
Domingos Rodrigues; u. 974, creando
taxa para mercador ambulante do mall-
nhas d,s papelão para collegiaes; n. 975,
approvando o nivelamento das ruas Ceor-
go Smith o Ceorge Dronsfield; n. 970,
denominando "Baroneza- do Portocarrel-
ro" a rua dos Oleiros, na várzea da Barra
Funda, e "Slnimbu"' a rua da Fabrica,
na Gloria.

Foram autorizadas as despesas se-
gulntes:

De 2:C39$000 com a aoquislçüo de pe-dra britada e areia, para o serviço de
reposição do macadam da dia. Anhangué-
ra, entre as ruas do Bosque e o Deposito
de Lixo; »_

 Requerimentos despachados:
Do Knilllo AlfanI, Manuol Assou, dr.

Eloy Lessa, Companhia Iniciadora Pre-
dliil, pedindo approvação do plantas. —
A' Directoria do Obras o Viação, para os
devidos fins;

do Josô da Silva, pedindo licença parareformar prodlo no largo das Perdizes, ri.
28. — Indeferido, fi. vista dos arts. l.o C
13 do Aeto n. 849;

do dr. Árlovaldo Augusto do Amaral,
pedindo licença para. construir i prédios,.i rua Marquez dn ltu\ esquina da rua
Rogo Freitas. — Indeferido, íl vista do
art. 87 do Aeto n, 849;

de Nilo Mingrone, pedindo approvação
So planta para construir predio, fi rua
Nictheroy, n, 08. — Indeferido, A vista
do paragrapho 4.o, do art. 77 do Aeto
n. 849;

do Joso Vlcento Fernandes Martins, po-
(lindo approvação do plantas para con-
strulr 2 prédios, X rua Brigadeiro Luiz
Antônio, n. 414, — Indofcrido, X vista
dos nrta. 10, 37, 53, 77, paragrapho 4,o,
e 87 do Aeto n. 819;

do Manuol Ribolrq, pedindo approva-
Cito rtu plantas para construir predio, A
rna dos Campineiros, n. 4 (tinia). —In-
deferido, X vista do art. 7.o do Aeto•í. 819;

dc d, Maria Itabello Coelho, pedindo
licença para construir predio no bairro
do Cárandlru'. — Indeferido, X vista do'<rt. 7.0 dó Aeto n. 849;

de Salvador FlosI, pedindo licença para-.onslrulr predio, X rua Capote Valente,
n. 58. — Indeferido, X visla dos arts.
62, 53, 55, 50 o 77, paragrapho 4.o, do
Aeto li. SIO;

do Salvador Nicola, podindo licença
para construir predio e barracão, fi rua¦lo Tlbagy, tl". 40 (tinta). — Indeferido,
fl vista do nrt. 10, paragruphos 2, 3 o 0, e•los arts. 09, 77, paragrapho 4.o, e 90 do
Aeto n, 849;

dc d. Seraphlna L. Lima, pedindo 11-
cença para construir barracão, X avenida
Celso Garcia, n. 30. — Indeferido, A vis-'a dos arts. 13 o 77, paragrapho 4.o, do
•"tctii n. 849;

do Alfredo Tassara dc Paiva, pedindo
approvação do plantas para augnientar
predio, fi rua Albuquerque Lins, n. 77. —
Indeferido, X vista do art. 13 do Aeto n.
<!49;

do Bruto Coppl, pedindo approvação
do plantas para reconstruir 2 prédios, A
nia Voluntários da Palrla, ns. 21S o 220.
— Indeferido, fl. visla do paragrapho 4.o
do nrt. 77 do Aeto n. S49;

do Antônio Monteiro Junlor, pedindo
licença para construir prédio, fi, rua Vil-
leia, n. 22 (tinta). 

'— 
Indeferido, fl vista

rto art. 77, paragrapho 4.0, do Aeto 11.
849, o art. 7 do Aeto n. 900;

do Prior Draz, pedindo licença liaraconstruir predio, ,1 rua Saracura Peque-
nn, n. 50. — Indeferido, fl vista do art.
7.n do Aeto n. 849;
_de' Martlnho Chaves, pedindo approva-

ção de planta pára construir barracão, íl
rua Tupy, n. 74. — Indeferido, á vista do
nrt. 10, paragrapho 2.n, do Aclo 11, 849;

do Mariano do Araújo, pedindo licença
liara construir predio, X rua Scuvero, n.
4. — Indeferido, ,1 vista do art. 90 do
Aclo n. S49 e do nrt. 7.o do Aeto n.
900;

do Antônio Deslmonc, pedindo appro-
vação de planta para conslrulr predio, fl
rua Siqueira Campos, n. 10. — Iuilefo-
rido, fl vista do art. 13 do Aeto n. 849
e do art. 7.o do Aeto n. 900;

de Costaliile Caldlero, pedindo appro-
vação de planta para construir predio, fl
rua Uio Grande, n. 3C. — Indeferido, fl
visla dos arts. 10, paragrapho 4.o, 52, 53,
91, paragrupho 2.o, do Aeto n. 849;

de Aniablle Pçcora. pedindo releva-
mento do multa. — Sim, nos termos da
lei n. 1.581;

tle Maurício F. Klabin, pedindo redue-
Ção de Imposto. .— Como requer;

do dr. Nicolau Soares do Couto Eslier,
Alcides Chique, JosC» Galllano, Domingos
Tunaru, pedindo canccilamento de impôs-
to. — Sim;

do João P. da Silveira, pedindo férias;
Vòglaril Dionislo o Comp., Valorio Felip-
pe, Miguel dos Santos Carvalho, Joseplii-
na Jordollna, Cuido Begozzi, Alfredo Ku-
ger, Damasco o Picararo, Andrlnl '-Digito-
Uni, Alberto do Cabra, pedindo licença;
Mui Piguetli c Comp., pedindo licença
para abater suinos; José Martins do OU-
veira, pedindo reducção no lançamento.— Sim;

de Conceição e Comp., pedindo sus-
pensão dc. executivo. — Sim, pagando o
l.o trimestre;

do Follçlana do Figueiredo, pedindo
cancellamento do Imposto! — Sim, pagan-
do o l.o trimestre;

de Irmãos Moretli, pedindo prazo o can-
cèllarrioritò do imposto. -- Indeferido
quanto ao prazo;

de Antônio Monico, pedindo releva-
mento dc mulia; Carlos Nasi, pedindo ro-
ctifieação de lançamento! Casomiro B.
Castro, pedindo cancellamento de impôs-
to. — Indeferido;

dc Busotti Scuracchio, Figueiredo e Fi-
llio, F. Pierrueini, Eduardo Borba, Eva-
risto da Costa, Francisco Nudl, Helena
Abdala, Heitor o Alves, L. Spina e Fal-
coni, Merchud Tancr, Ângelo Bcnorzatl,
Alexandre Znecolo, Azem o Comp., It. de
Castro o Comp., Penteado e Oliveira, pe-
dinrto cancellamento de imposto. — Como
requer;

do Anlonio Santos líamos, Maricla
Martins, d. Anna Salles Mendonça, lioeco
Elias, Firmino Simões Prudente, Sophla
Salles, O. Coutlnho, Thèodòphllò It. César,
sobre imposto. — Beduza-so o lançamen-
to do accôrdo com a proposta;

de Maurício Zufahtlnl, sobro metragem.
— Modiflque-se o lançamento de accôrdo
com a proposta;

do Affonso Lebre, sobro imposto. —
Pague o imposto relativo ao primeiro se-
mestre.

rectorla, para csolaroclmontos os srs.: An-
lonlo Longobardl, Antônio Moreira Pin-
to, Araújo Costa, Agonor Couto do Ma-
galhttoB, Annlbal Rodrigues, dr. Amador
Forrolfn, A. Moraes o Comp., Affonso
Pellogrinl, Braz Pottinall, Cleonioo Gazzo-
11, Companhia Iniciadora Prodlal, Daniel
do Amaral, Domingos Androusl, d. Elisa
da Bocha, Francisco Qlmeno-., Q, Batlldo,
Hermann Batham, Jotto Candlnl, Joaquim
Antônio Blboiro, Lulso Costa, Llna Cho-
plcor, Luiz Assis Bocha, Manuol D. Go-
dinho, Manuol Bodrigues, Marllnolll Glo-
vannl, Martlnho Chaves, Martlnolll Glo-
vannl, Nuclato Calabresl, Pantollone Gat-
tl, Pasehoal de Império, Paulo Baclgalll,
Stefan Itydlowslc, Salvador Antônio Lima,
Santiago JosC, dr. Sobastlão Pacheco Jor-
dão o Vonancio Nunes.

INDUSTRIA
E «MERCIO

Café
JUNDIAHY, 24. <* 'X
Duranto o dia do hojo foram recebidas

37.209 saecas de café, sondo com destino
a S. 1'aulo 2,033 o 34.570 para Santos.

S. PAULO. 21.
Ctifó baldendo hoje, atfi meio-dia,

Santos, 43.233 saccas, sendo:
para

Saccas
Recebidas do Jundiahy (Pau.
lista) :.;

Recebidas da Bragantina ,: ;,\
Recebidas da Sorocabana . .;
Recebidas do Pary . >. :, , .;
Recebidas do Braz . . . ¦«• :.:
Recebidas da Barra Funda .;

* 31.021***• 1.486
¦i! ,7.580

1.708
1.433-f

r OAIXA DE MQUIDAÇJiO
SANTOS, 24.
Cotações do fechamento da Caixa do

Liquidação,.fornecidas ds íõ horas:

Agosto v;"v"£•":,: Wx r.)'?:
Sotombro -irlc^V':,:V'v'- -
Outubro ;,- 'iMj^Mi^Mí,:
Novembro v.'rí"v-í r.- mC^x^C
Dozombro v.''':,*5:.;.-;:'?.-''./*'.!
Janeiro .- •j!'-v:v!i,/!;.'»,.i:'';'-i'

SANTOS, 2«J.V'¦»:'•'. 
'"'¦&> 

.
Aa cotaçSos do fochamehto da Com-

panhla Reglstadora o Caixa do Llqul-daçllo de Santos, na base do typo 4, foramas segulntos: .,a--!,:'..¦...•';. i'.

Comp, Vend.
?: 0$700 Ü 6$725
fÍÍ575 ,¦¦; e$ooo
rÍ6$500 •'","0$C25'"6»425 '• 

6J450
- C$400 "¦•:. (!$426

fe C$400. fe. C$426

m
' 'F.t, 11501000

asajõoo
aooncoo
oo-ooo

omíooo

2481000

185)000
801000

Agosto' v -;•"-.•'"•*"¦
Sotombro ,; »,; .À
Outubro t, ..- :,-'ri.»
Novembro x t,; V
Dezembro t x'x.!

'¦;'''¦¦?'/!
Vre';'-

Cômp. ¦'
C$725

;. C$076'" 
C$500

| C$426
.;. C$425

"Von d.
C$750

! C$700' 
C$526
«$450

¦ .C$450

S. PAULO, 21, StyJHojo ... ... v',;;.^-,
Anterior -.•';,¦ -,- ;---,V
No mesmo período do 

'hrinò

passado
Entrados pola Estrada Soro'-.cobana
Antorlor

t i fíaccos
• - y.*r*t ^.<*:
X'i #H"S1.021

"5610.414

xVVS 38.027

«'Olll|lrtllllll|.)
Panllsla» • • .'
Mom o RO ilIas .
MoRyana • •
blom, a no illos . . .Inlclndora Prodlal • ."'^V-
Molhoramonioa do S. Panlo ,'V
dom, a no dlns .... '¦

Kslratla (!o Forro Ponls-Plrnpora
rolcplionloa Bragantina ¦ .-.'
Anlarolloa . , , i , • •
IVIoplionlca do H. Paulo . 

' 
,"!.„ _Paulista do Soriuos, com 50 0[0.'' — 1G2J000(>ornl dn AntomoTOls . . ..*,-'.¦. .' —

Clncmnlog-apliloa ürasllolrn. , *&,'""
Itrnsllnlra do Molallurgla . ,'iit
Camplnolm Agun o Ergollos ,¦•'?-.Irnnqullllilado . . . V'.'?-
I!nl-n Miiltm . , i':'.*??*.*'ti. Paulo Alpargalai •':»".'».*', .!¦ItovalTIioatro . .'-•'•'.'?",'*.'Ilnlílo dos Itoflnadoros. .'- ¦'.'%:!

— niíooo
2201000 ÜOOÍOOO

- , 45(000

OOJÕOO BOIÕOO

HSfil*

Bolsa do Rio
VALORES DA UOI.SA

O

Serrlochln "Ponpo" . ;?A,&«—- 850*000"-¦toa o l.iiZ Norto do B. Paulo , è'!-'<!*"_ _-imt*-

v. :: :: :: >i 
'--,12.212

.. - '•• '-• '•'.' '•' •'itJdf" 12.583-No mesmo periodo do anno y •
passado

í'"¦i-i -Ái*. •"•>'& *ll^'-ii..-!.',?! ífi? l',.i*•! '•- V,

10.759
Total, hojo •.--.-
Anterior .- -,- ...
No mesmo período do n"nnò 

""
passado ..,,-, ,

Foram recebidas hojo, Sn- '¦¦
ranto o dia, na estação doJundiahy: ...,(!>•'-•^••"c ' ¦•'ií-rj-r^p.,

Com destino a S. Paulo
Anterior .... ... ..

' SI>'

' (..
R

SANTOS, at.
As vendas ilo lioje foram
Mercado estovcl.
Nas vendas ícallradns rej

dc (1$700 piirn o lypo 4.
SANTOS, 24. .. ,.'•"

rcgiilnrcs.

uloti o preço

Saecas
40.022
019.059

Entradas -. . ¦. •.: ••; v ;:
Desde l.o do 11107. . . ¦.: -.*
Idoni, desdo l.o de julho . .
Existência hoje, em primei-

ra o segnda mãos . .; v ;.¦
MÇ-dla ...... ¦.. .: '.. :.z :
Despachadas . . v . >; v.
Idem, dosdo l.o do mez •,» .•
Idom, desde 1,0 do julho .¦
Embarcada!» •: <:
Idem, desde l.o do mez ,: v
Idem, desde l.o de julho ,: :,:
Passagens do hoje . . .¦ v -r
Idem, desdo l.o do me/. . v v
Idom, desde l.o de julho . 

';:

Sahldas: ; j
Para a Europa .... .-. ••¦

Argentina ¦: '• ••
Estados Unidos ... . .:
l'òr cabotagem . . •>¦ ;¦ ;•
Para o Chile . ., :.: .¦
Para o Uruguay . . .
Em egual data do anno pas-

sado:
Entradas ...... v v. :r.
Desde l.o do mo?. .: v ¦¦ v
Desde l.o do julho. . -, .
Existência em primeira e se-

Blinda mãos , . , .¦ . ..
Mídia ...-.:. • :• '•

Vendas .....' ;• •' :
Paso .,..' ..»:•: ¦• ¦ •' '•'

Despachadas .» , ¦•• ¦ .- •'
Embarcadas .,:,.. :.: V.

SANTOS, 21.
Movimento de café na Companhia Ccn-

trai de Armazéns Oeraes, no dia 21:
Saccas

Existência no dia 23 .-
Entradas, hoje, ... 1 ;.:

í~

2.26C.D73

1.737.595
42 485
21.999

014.347
1.340.220

20.997
587.541

1.202.228
43.233

1.019.353
2.279.707

259.129
13.203

281.959
2.500

703

No mesmo periodo do hnno>
tf-um-lp' • v r.r f.rCom destino a Santos v -.- -.» 3;-Antorior ...,,-. . ¦ .-,' v!n

No mesmo período do ânuô; >"!'
passado ,:;,: „:... -,.,..,. . „, ,,:-•;•

Total, hoje ,¦ /H^íví!:"
Antorior , , -,- ... ...' .,.'"'._'.' .'.' ¦
No mesmo período do annô .'

passado . , , ... ... ---¦

43.233
31.997

48.786

Saccns
: 2.C33
. 2.850
j

j C.712
34.570
35.100

35.989

37.209
38.016

42.501

Câmbios Extrangeiros
l.o,',"d,"osr 

d° incma *"•' •*bor,urR d0 •no-cn(l0 il

üonlom Anlorioi

0 0(0 o 0|0
B 0[0 "6 0|0
6 0|0 5 O|0

5 6l8 0(0 , D 6|8 0(0

47.41.-,
333.901
051.970

631.911
55.579
41.217
4$ 100

52.240
41.557

TO tal ,- •: '.

Sabidas . .
Stccl;, hojo

1:

147.572
3,050

150.0.22

2.8G2
1-17'. 760

4.75.75 4.75.75

4.72.00 4,72,00

28,11 £8.11

00,85 . 80,85

25.03 • 
' 

S8.(l!

91.00 gi 10

595.03 593.0O

70,25 7Ü.L','.

— As .turmas da Directoria do Obras c
VláÇão para o dia 25 do corrente mez
foram assim distribuídas!

Rua da Moóea: 0 caleeteiros, 5 serven-
tes, 1 carroça,» reposição de eal-ramenlo
Rua Cruz Branca: 5 caleeteiros, 5 ser-
ventes, 1 carroçai reposlgtto de calçamen-
lo; rua da Conceição: 5 caleeteiros, (
serventes, 1 carroça, reposição dc calça»
mento; avenida Tiradentes: 5 caleeteiros,
•1 serventes, 1 carroça, reposição do cal-
çamento; Itua Domingos do Moraes: 5
caleeteiros, 4 serventes, 1 carroça, repo-
sição do calçamento; rua da Consolação:
5 caleeteiros, 4 serventes, 1 carroça, re-
posição do calçamento; rua Conselheiro
Nebias: 7 caleeteiros, 7 serventes, 2 car-
roças, reposição do calçamento; diversas
ruas: 5 caleeteiros, 4 serventes, 2 carro-
ças, ligações de. água o gaz; Porto Canin-
de: 2 serventes, guardas.

Turma de trabalhadores,
Almoxarifado: 2 operários, guarda o

arrumação do materlaes; centro da clda-
de: 7 operários, 2 carroças, reposição de
calçamentos espeolaes; rua Homem de
Mello: 1 feitor, 9 operários, 5 carroças,
regularização: rua Mel. Nobrega: 1 fei-
tor, 9 operários, 3 carroças, regularização;
rua commendador Coutlnho: 1 feitor, 11
operários, 5 carroças, regularização; rua
Dttllio: 1 feitor, 0 operários, 1 carroça,
regularização.

Turma do macadam.
Rua Anhanguêra: 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição do maça-
dam; diversas ruas: 1 feitor, 4 operários,
1 carroça, ligações do água o gaz.

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 21.
liontem fechou este mercado firme,

com alta dc 9 a 13 pontos, do f.chamento
anterior.

Cotações:
Setembro .. . ¦>. ¦< >.
Anterior. . . ... v ».
Dezembro .. .: v •
Anterior. . v .¦ *.

NOVA YORK. 21
Hojo abriu este mercado firme, co

alta de 3 a 0 poulos.
Colações:

Setembro . ., ..- v .:
Dezembro . . . :.: .

NOVA YORK. 21
Na segunda chamada da Bolsa,

cado apresentava-se estável, com
2 a 11 pontos.

Cotações:
Setembro .: . t -»¦ v
Dezembro

LONDRES, 2 1
liontem fechou este mercado estave!,

com alta de 3 ds. do fechamento anterior.
Cotações:

Setembro ,- •,- -.,- x :•¦
Anterior, . -. :.: . v
.Março ...... . :..
Anterior. .. . .. .: .

HAVRE, 2 1
liontem fechou esto mercado cstavol,

com baixa parcial de 1[2 fr„ do fecha-
monto anterior. , „

3,09
8,50
8,73
S,01

8,75
8,78

o mer-
alta dc

8,83
8,87

"¦nua ilo desconto do lian-co dn liif-lnlomt. , .laia dc ilesnonlo do Unn.co dn Krnnça. . . ,laia do desoonlo do llaa.
co da Allcmnnlia . .iam do dosconlo no mor»cado do Londros :: mo-
103

CA MRlO*:
Nora-York soliro Londros,A vlstn, por Lb. . .Nova-Yorlc soliro Londres,a 110 d,v por Ll). . ;Lisboa sobro Londros A vis.Ia, por mil róts . . .1 aris sobro Londres A tís-
,, f", por Lb«onorasoliro Londros,avls»

Ia, por LbMadrld aobro Londres Avlstn, por Lb. . . ,I nrls sobro Itnlia, ft vlslii,
por 100 liras ....Uri., sobro llcspanhn, avisla, por 500 posclas .oova.lork robro llcrlim, ri
visla, por l marcos. .

Tifulos brasileiros em Londres
,..,..„ ,,, Hontom AnloriorApólices l'cilcrnos, 188a
,..*«!-toileraos 180.1, 5 0|0 . .I''iindin-r, r, 0(0. . . , 

',
1'iinilinf.', 1011 , , , ,-rFtindlng, 1P03, D 0|0 . , .l O|0 Convorsüo, 1010 1' .0|0 1009
Mo Pnulo, 1839 . . , ,¦Sflo Pnulo, 189U , , .*,tilto Pnulo, 1901 ....Silo Paulo, 101*3, S 0(9 . ,líio do Jnnolro Municipal!»

dndo.r,0|0
Ilollo lloriíohlo, 1903, 0 0(0Loopoldlna itallivny Co,.

Lld. «toek . .-. . .flrnziliaD Tractlonrli. & 1*.
Lld. Sloolc OritT . .•". i'nulo üailway Co. Lld
Ord ........

Ilrnsil iinllway Co., Lild.
„ Ord. ./..'..
Uumond Colfco Co. Lld,

— l|30|0Cum. PrcL .Consolidados inglczos 2 1(1
0(0, ei-Juros ....MéxicoNoitli Wcslornl!.-!!-
wav Co.. Lld. Ord . .

'oo r.o
70 70
fi 01
FO S(t 80 0(1
83 .-,;.; S3
to .:., ,v. to
71 -,.. 71
89 6[l ,,.:/, 89 0(4

09 1(4 9!) ll!

63

88 1(5 , 89

02 |T ¦ 02

301 d; 191

7 1(2 .';;;, 7 1|2

9 1|1 '' 0 1)4

09 1|4 69 1(8

4

40|9
4010
49|9
49|C

VISITEM 1

llll ANNUALl
da Casa Franceza do

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

líoi,
Clll. (luaíannrl .
looldos Labor . .K. o Tonidos — Gcorglda
Man. Ilnrilv. . .Molnbo «^niilista . . ...Moirvana do Tooldos . • :%
üotonlllolo Itodolpho Crospl
Braallolrn do Socuròs, com 40 OiOUsina ICsllmr ....1'inolll (Inmlm . ... .-,.'V.
norlümos DIok . . . 

';'"".'}:
fahrlcndora do I'apol. . V'','i»,
Çlnornálofrrapliíò» Brasilolra VI. VAr Liquido .... [V"i '.,'
PrlROrlIloa Pastoril . • ¦»'•', '¦'
1'aullaln do I*rop;as (Int.) . 

*v. 
u-

AsHcola Paulisla. . . . &
Joo, Anony. ("nia Vnnordcn ,'¦'
tcrrllorlai Puiilisln . . ¦ ¦.
Armii7.ons (iornes do S. Paulo , ':
Luz o 1'orça ilo Jaliii • . . ¦'•
Cnlcado Itooba ...Mollioramon. do 1'ocos do Caldas .Lltoirrnpbln rinrlraann. • . '
R. l-nuln-dnrnr. . . • ,'S'fabril Paulistana. . • . ¦'/
i.onlral dn Armazéns Cloraos ,'nvidraria Rnnla Marina . , I
Acua o Lu/, iln Mofy-mlrlm .";siiluirliann 1'niilisla . . ' .'••Indnslrlns '1'oxlls. . . . ¦+¦
Llth. Ilarthmnnn . . •
Empresa Ilydro-Klccltica Serra

dn Roenlnn • • •
»»r!(i»ii<tiri-x ..¦.;-.->•'.':.".•¦ -È

Aninrollen Paulista • •..¦. • .
Arnrnnunrn. 10 0|0 • .¦.'-.'?'
Arnrni|iinra 8 0-0. > • •'.'¦
Acua o Hic;. Morj' dns Criiros, -
¦\crua o Kxn. Mnlto do llll'. . «
A min o Luz do Mocr-mlrlm • \
Acua c rc-r. do lllbolrílo Proto . ¦':
Acua n Hicnllos do Daunl ,•'?",
Tnpf-Intrpni 'ln Seda • • •' •'_%•¦
"nneo (InliTn. . . .'•.,-
nhlmlon Induslrlnl . • •, '•
Corlumo Aoni.i Urano» • . '¦
'"amplnolrndo Acnns o Tíituollos
(Inmplneira Trnooüo, Luz a l''orçn
Rmprosa llvdro ICIoelrlca Sorni ,

dn Roenina , , • .
I'".lcclrlcn lüo Claro •
l.uz o Forca ilo (.urnilniuoU ,
força o Lrrz ti. Vnlcntlm • - «

no. Ilnrdy. . . . '¦" . -
Luz o Força ilo .laliollcabal ; <
Luz o Korça i!c Tleló. . » }.1*117 n Forijíi fln Snntft. Crus •• 'C
Vtorlflíonal Pnnlisl.i » • • '.
'''locilrio.idailo do Cortimba'» ¦ ç.¦"rnncnnn do Klnclrieldada. . ,:
fnhril 1'nullslnna. . . . '¦
frniluclos Oblmlcns L. Qnnlroz.'nd. o Commorclo Cnsn Tollo ,''"orça o Luz dn Rlbelrilo Prolo .
Vidraria *»an!n Marina • • .Ferro Ksmallndo Hili-rc . • ,Luz n Knrcn ilo .lundlnliy . . -'
Lnnlflr.io Kownrlck • .
Rslradh do Forro H. Pnulo-doyaz¦"oclodndo Anonyma -O Estado

do S. Pnu,o„....
Idem a 80 di-.- . . . . •_
Rloolrlon dn lioboilouro . ,,l'"orçn o ijtiz iln Uliernbinlia •
Kloclrlpi K. Pnulo o lüo . . -
^oort "¦ Allrnpçno.i » ¦ - •
Kabrlondora dir Pararusos . ,*¦.¦J. Mnrtlnlio. . . • jj •'loloplionloa do M. Pnulo ¦ .Pastoril do Alcrrudlnho . •
Cincmnlo-;rnpliIca Ilrasllolra .
força o Luz Norlo de tí. Paulo¦"nntalíosalln ....
frnççJo, l.uz o Força Melhora-

mentos do Pnrnnnpnnoma .^inçilo 8, Pnuln-Mallo llrosso ,1'nrabybn do N'nrlo . . ,
J/Qlliornrnonto.-j Poços dr Calda3 ,
Mnlhnrnmciil.is do 8. Paulo .
Molhornmcntoa do Paranaguá •
Melboranientos do Paranft. •
Hollforãmonlos do 8. Jotio. • .
.""acionai do Kslampnria • .i.'.
Força o Luz do ArnRiiary .."¦;!•;
Soo. Casa Vanordon .¦". üernardo Fabril ¦Salto Fnbril. . .
Calçado Rocha . .
1'inoltl üambn .
Industrial do Guarullios
Acrrlcola Sunln Uarbara,
l'!lco!rlcldado do llautú
Pin bal Fabril . . . 

',
l.ur. o Força do Jaliú . . .
Industrial Motryana do Tecidos.
1'coldofl H. Jofln a , »
l'. o íitz do 'lalubr ¦ , .

- •SV.. ,í*' • ffifJlSsif-mM^¦.riii-f^m.
cW

mm 230.(000

Jl,~

80ÍQ00

OOOÍO-W

25^000
810ÍOOO

22»"> KWVi
43(000

' 
200«000 180.5000

l:-'r Z sojooo

40jÕ00 
' 

m.

.1 ;;Z ootõoo

;•'•(/ m\"; mmf

22010-0 lOBtOOO
'..', 

183|000

movimento foi o acsulnto;
Vendai'

Fundoa imbllcoa; ¦
Apólices -jeraes do D ojo; 7, 15,

10, 18, 20, 148 a v v ., .-duo: í. 2 a..:,., ;.; ;.; ;,: .y.
Provlsorlab! 1 iior •.: :.: .t :,. . w
O, do Porto: ü. 2 a ;»¦ ;.. si wC, do E. do Ferro; 30 ,i '.i
Dito: 2. 2. 10 a . 

';; 
«. •'„ ,.,

Dllo: 3. 0. 14. 20 a y .... M -,»
IJito: 1, 2 a ., :.¦ . .: ».: i(j . n
C. do Thesouro: 1 por 

'.,: '¦,-'..,;

Dito; 3 a .. m. il y, .. .; ;, 
",]

Dito: 20 a r.: ,: :.: [,; :,: M V
Dito: 2. 2 a .: :.; ¦«¦ v -.- .- ».
Stincámentò da baixada: 10,10,

,' 31 a .. .. .. ...... ,: ¦„'Em. 
Municipal (1900): 20 a v

Dllo: 5. a . ..... . . . 
'.

Dilo (1914): 15, 38. 71, 12. 119,
130, 128 a ... . . . .

Dito (nom.): C, 20. 0. 50, 72 a
Estado'do Itio (4 olo); 3, 10 o.

Bancos:
ilraslf: 3. 17 a •.: -,r '¦,,. »,; ... »,;
Dllo: '26 a ... :,. .,: .; • ,;' ,; ;,| y
Dito: 70 a .. .. :.: •.: ¦» :,: :,; :,;

Estradas do torro:
I!cdo Sul Mineira: 100. 100

Comp. de flogüros:
Intogridado! 20, 40, 60 a , ,

Comp. diversas:
Docan da Bahia: 100, 100 a .
Dito (v|v„ 30 dias): 300 a

Dcljcnturcs:
Confiança Industrial! 10. 20
Antarctlca Paulista: 17 a ,
Docas do .Santos: 10 a ,: •,:
Lu/, Stcarica: 41 a . ,: -. ¦,.

a

730*000
795J000
780J000
895*000
707*000
708*000
709*000
,770*000
707*000
708*000'709*000

770*000

7C0J0OU
197*500
198*000

195*000
190*000
80*000

200$00ü
200*500
201*009

30*000

58*000

23*500
22*500

189*000
100*000
202*000
170*001)

Movimento marítimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS
SANTOS, 24.
De Maiichcsler c escalas, com 31

dias dc viagem, o vapor inglez "PI11-
tarch", dc 3.557 toneladas, carga va-
rios geíieros, consignado a F. S.
Hanipsliirc e C, Ltd.

Dc Buenos Aires, com 6 dias dc
viagem, o vapor hespanhol "Leon
XIII", dc 2.720 toneladas, cm tran-
sito, consignado a Tascual Gomes c'
Comp.

De Gothenbtirg c escalas, com 35
dias dc viagem, o vapor sueco"Kronprinsessaii Margarete", dc
2.244 toneladas, carga vários gene-
ros, consignado a Schmidt, Trost e
Comp.

Dc Baltimore e escalas, com 29
dias dc viagem, o vapor nacional"Tupy", de 1.102 toneladas, carga
vários gêneros, consignado á Com-
panhia Commercio c Navegação.

Sabidas:
Vapor argentino "Presidente

Síienz Pena", cm lastro, para Para-
11,'igiiá;

rnortc-amcricaiio "Pennsyl»
cm lastro, para o Rio de

vapo
vanian",
Janeiro;

vapor

70(000
1101000
co'000

— 75(000

i — 001C00

Ü05I000

9'i'noo
oo-ooo
80*000

Biioao

108(030
¦851000

87(000

0.'.(000 f8V)00

80'000
80S00Ò

ULTIMAS OFFERTAS

Nacional

Nacional

Nacional

Municipal

20)

80*000 701500

43(000

75)000 75(000

180|000

00)000
OOKKIO

120(000

— 85!00()

25(000

751030

CÍG0O

8.'. (000
40!00:

— 72*003

¦«•¦,

83W00

90(000

1101000
00'OCO
BOtOOO
75{00ü

- C0ÍOOO

80(003 C0Í00O
75>O0O
C0Í0OJ

— 0.3*000

'/

Bolsa de S. Paulo
OFllCllPAS KM 21 DK AGOSTO

Vendo»

Cambio
liontem, este mercado abriu indeciso,

com o -Banco Commercial do E. de ti.
raulo offortaniíd os seus saques na base
dc 12 13|82 d., o com os demais bancar;
adoptandu n cotarão dc 12 3|8 d.

Mala tarde, o mercado apresentou-se
mais animado, passando a ser feilo o for-
nc-cimenlo do cambiaes entre 12 13132 d,
e 12 7|10 d.

Nestas condições, o mercado fccliou es»
tavel c com pequeno numero do negocio»!
feitos durante o dia.

approvadas na Dlre-
e ViaQão as seguintes

 Acham-so
ctorla do Obras
plantas:

Da Companhia Iniciadora Predial, pa-
ra abrir uma valia á rua Bolla Cintra, n.
180;

do dr. Francisco Paula Ramos de Aze-
vedo, para construir um muro com gra-
dll na avenida Paulista, n. 134;

do João "Willhoeft, 
para construir um

muro ft rua Tenente Penna, n. 1-A;
de Savorio Cliirulll, para chanfrar guias

fi rua Bueno do Andrade, n, Í0G,
fe:— Devem comparecer na mesma Di-

A' taxa de 12 13J32 d. á 90 dias dc vis-
ta, sobre Londres, que foi a offlclal de
liontem, a libra esterlina vale 19|345, o
franco ?0S7 o o marco $732.

A' vista, 12 9|32, a libra esterlina valo
l!i$r,»i2, o franco $005, o marco $712. a 11-
ru $033. cem r<5is fortes $2S9 o o dollar
¦1Í10S.

GAMARA SVNMCAIi
A Camarn Syndlcal dos Corretores affl-

xou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v. A' vista

Londros . -.» :. ••,» , .- 12 13|32 12 9|32
Paris . . r.: :.: :,: 

':,: 
. C87 095

Hamburgo . ;. ... -,, 'j 
732 "'" 742

italia . .; •. •. -,: ••• >:*! — .• 033
Portugal . .; -. -.- ;. ;,j | ..:. 289
Nova York .; 

','•;;,: ».f!*S y—¦ 
' '4$108

Extremos: .»¦•'--p-*-"
Contra banqueiros.- v, 12 3|8 12 7|1B
Contra caixa matriz -.; 12 3|8 12 7|10

Em eirual data do *"***¦'y
anno passado: -.:.-''.'''. , ~.

Extremos:
Contra banqueiros -.- 12 1|8 12 3|1C
Conlra caixa matriz, 12 |i|32 12 3|10

;"-v i ¦.., ¦ .ví*'::.
|A' SANTOS '%' I• OASrARA SYNDICAL 

'"""-i 
j

Curso offlcial do cambio o moeda mo-
tallica affixado liontem pela Câmara Syn»
dlcal dos Corretores:

Londrea .-.- rc
Paris r.r 5:
Hamburgo ..:
Italia . sr
Portugal ir
Hespanha :,:
Nova York ..
Argentina r.:
Soberanos s

90 d-v.
12 7[16
¦Ü 088

J .730.'"*-- 
-J I

-'mt ''
! . <¦;

¦

mi
„!

V vista
2 5|10

098
í ,740

-í1 638
: 292

-' 840
4$150
1$790

19J500
¥"'

ms£,
í fiÇ | BANCO 1>0 BKASIL

Vnlca onro
Taxa" cambial para pagamento dó dlroi-

tola em ouro, na Alfândega, 12 33]04,
Ágio: 2Ç1B7 por 3 $000 ouro.

! urlllOM pllIllIrON I
A|iolloc8ilo Kslndo.n.n iX O.a séries,

ci-iiiro»
[«Icm On s.ns 6rio, ilo 000} . .¦'Icm, 7.a & O.n aírloa. . .
Idoni, lO.n bítío , , . •
blem, Auxilio Agriooln, 8 0|o .ldcm, ila Uniüo, 0 o;o, or-jtir03.

(iClrna
Câmara do S. Paulo, o.o (Viridii»cto) ......
1'lc-m, l.a cmlssílo. . . .''loni,, 2.aomlsatto, . ...•¦lom omprcsllmo ilo 1913 .'¦'-.
li om, a ao illai . . . " 

.
|'lem,cmprcsllmo ilo 1011 . 

'-.
itlom, a 80 illiis ....<!.-mara úo Amp.irn . ,.:V . r

r. „ Ararnqunra .';*; ,.';¦
tt U Aljblllíl a . t 'j'', *'•£

Ann.iliolia ,'.: . ¦,,
,, Aram" . • '•:

ti A vii rã • • ¦!
ti i»; Hnriy • '' ¦ •"
ti Itiuirií • ¦ *;
.. liciliirrilu • ,
ii •, Ilarrclo" • •
•i tt f-.i.iininn--.. , •

,, Cruzeiro • -. •
tt ti Cniurft « ;'¦'*,•i I, Cnplrnry. . '-¦•
ri ,. Cf a vinhos • •
it h Or.MinUfi • •'-;•.

OnçAtmvn» •
tt Semi No^rii •
i, 8. Itomio. ,
i, Dcsoidrailn •
ii E, S- ilo Pinhal .
n „ F.nxiii." . . .
ii M lüliolrüo Prelo, ejr-j.
, . S. Jo/lo iln Roa Visla.
v ii S.Jouí do Itio 1'nnlo
it ,( Jftoarflhy • • •
r • .-"• .""Imilo. . . • ... ..".
- • Piracicaba. "•','."'.;
te a Ppiln-írn . • ' ' .".
v ,. Pirnasuniinga . . .
:. „ ti. Josí dos Campos
„ „ Porto Fcli/. . •
. ». llbcraha . . .
• ,i Kla. RlIadoP. Quatro
„ „ Ililicirün Ronilo .
„ „ ilaholicnlial, . .
v , Jnnllnopolls • Yt
„ „ Ilapcloaioga •'>.'•'.
„ „ Ilaplra . t;',?. '
„ „ Ihltlnga • . :t'*,""f.

ii HO . . r. ',
,, ,. llnllnRa . •;..
,, „ Kurcrara. . •
>. „ <lli.ira!ln|niislil,oi-J. ,'''
,, ii Mogj-.mlrim , i

„ I.lmolra . •
„ Lorena . t''.;'', ''
„ llnrarò • ,'¦-• -'.'v
„ Itapolis , . :- '••¦,'••?
„ Igarapava. *,''t;:'t%

„ Salto do Hi • "¦","' ¦¦
Itlo Proto.

iloros
Compra»

dorui

osotooa

0051000
!)Ü.-fO0(l
l-.OOS1!

fO-1000 —

79'030

OOKOO

8o:ooo

BiMOO
no«im
H0!000
78W00

891000

811000
70í()0:i
ÜOJOOO

10*000
207000
«2'000
55*00.'l
701000
DOWOO

— DOlüO.)

roíooo
coíooo
80*00068,'OO0

0OÍ0O0
03.0(.9

OOfOOO
70*000
S:,*50.:
OütOOO
05-000
15*000

104ÍOOO

70*000
83 WO
501000

— 80?CCO

7CJ000 nsfoo;)
suwo
30ÍOOO
7W000

70JOOO -

OD-1000
90MOO

oolõoa 71W00

Tniiiinratlngn

.. '1'atnlir . .' . „ Pindamonhangalja «"!
,, Scrtflnzlnlio . ,'¦¦* „ ti. Carlos. , ,'
„ S. Cruz do llio Pardo
„ ti. Manuol ¦ .•> „ Mntlílo • . .¦* |, Mocõca • • i» i, H. .lollo da Bocaina

m ' .lalirt. . a •« „ ti, Pedro i -: a í .
Bancou ''Í?i^Vii

Commorclo o Industria.' "''í "iíf,'*'
UnlAo do H. Puulo • , ¦" »';«. Paulo, ox»dlv.. . ,"».'¦>.Idom, a ao illns . , . ,uommorolnl do Hslado do S.Pnulo, com 60 oio, oi-dlv. .Idem, a so dlni , , , .

80ÍOOO

OOJOOO
eoiooo
85'OOJ
SOíOOO
80-000

78jÕ00

476J000
at-woo
J8ÍO0O

161006
sotoou
oopwo

OI.ÍOOO
20j00e
70JOOO
60Í0OU
74joi;o
OOfOOO
75 «OU

281000
7-1*000

Valores da Bolsa
TránsacfiDos realizadas hontem na hora

crrioial da Botai: .
FUNDOS PÚBLICOS

4 apólices do Estado do ti,
Paulo, S.a série de GOOJ,
a  472$500

1. SOO letras da Câmara de ti.
Paulo, empréstimo do
1914,  89?500

10 letras da Cnmara do S.
Paulo, empréstimo do
191-1, a . . . . -.; ;.; S9?Ci00

BANCOS
200 accões do Banco Commer- .'•

ciai do Estado do ti. Pau-
lo, e| 00 OjO, 140J0OO

10 acoOes do Banco do São
Paulo,  71$500

100 acoBes do Banco do Sito
Paulo, .; 7.2$000

COMPANHIAS
40 acijões da Companhia Mo- 

','~'p

gyana do Estrada de Per-
ro, 2-159000

100 ,'icqõos da Companhia Mo»
gyana do Estrada do Fer-
ro, 2D0Ç000

25 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada do Fer-
ro, 2C05000

tí accões da Companhia Mo-
gyana de Estrada do Fer-
ro, • 250$000

2 accões da Companhia Mo-
gyana do Estrada de Fer-
ro, ._ -,.. 2.50?000

DKBKNTUKES
30 debentures da Socledado r, ''

Anonyma "O Eslado da *

S. raulo",  70$500
2 debentures da Forca o Luz

do Ribeirão Preto, a . .- 90$000

Fundos públicos:
Apol. geraes do G o|o
lümprosttmo Nacional

(1903. .. ..... .
Dimpròstimo

(1009) .
Pinprostlmo

(1911) .
Emprostimo

(1912) ..... ,
ülmpféstlmo Nacional

(1.915) .: ¦,; .. -..¦ ;
Judiciarias ,, •. •,! :,,
listado de Minas . ¦¦•
Estado do Rio (4 ojo)
Oito (0 ojo)
Empréstimo

(1006) .
Oito- (nom.)
Dito (1909)
Dilo (libras
Dito (nom.)
Dito dc 1914 .- ;.: ¦"¦ »,¦
Dito (norn.) .,; x ;,. ;,;

Bancos:
Ei ardi . . ,; »,: •« »,-
Commercio . . .- -,: -,
Nacional Brasileiro .

Comp, de estradas
do ferro:
Minas dc S. Jeronymo
Norto do Brasil . .. ,r
Noroeste do Brasil m
líCde Sul Mineira . -,;

Comp. de tecidos:
Alllanca ... , 

'. »,;
Contlahfia 'Industrial,

Comp. diversas;
Docag da Bahia . . .•
Docas de Santos (uo-

minai) ....,¦
Loterias Nacionaes y
Melh. no Maranhão ,•

Debentures:
.'.inerica Fabril , .- t
BotaCogo . m .. :..' >;
Carioca (fabrica) ,- -,
Confiança Industrial

(fabrica) ,..-.¦
Progresso .Industrial.
Santa Helena *. .-.:.., .
Santa ltosalia.r . 

':•„•' 
m

t-

Vond.
797Í00O

S04$000

77O$03O

7C13000

785?000

709$00

77O$0OO
79$000

108)000

192*000
321*000

195*500
200*000

201*000
170*000

Comp.
795*0)0

890*000

708*000

700*000

775*000

70G*000
700*090
700*000

77*500
410*000

197*000
199*000

318*000
315*000
195*000

café, para Geiíov.
italiano "I.uiziana", com

lioiUcm para

200*000
100*000
175*000

23*500
15*000
37*000
30*500

13*500
30*000
35Í500

130*000
130*000

20*000 23*000

400*000
13*0011
45*000

115*000
190*000

190*000
198*000
200*000

100*00

¦150*000
12*000

199*000
105*00.1
1S2*000

188*000
192*000
193*000
120*000

igciMlimcnfos flseaes
ALFÂNDEGA

3 .v v -i /
SANTOS, 21. . ••!...'-'!. !',\.v..'f ••.'¦-- A '

Papel -.r -.- r.r :/ 
'í: ' 

v v';: '-.! 125:753*179
Ouro .» ».r ;,- ;.» 

' 
r.r':.: sr :.t. 75:327*544

Consumo v ¦.: :,r v. t. t r.r r.r 0:055*925
Estampllhas -.¦ -.- :.- :.-¦ r.- .» "*• —
Verba . . ,- ,,- -,- ».- :.- :.- :.• ,- 40Í-100
Tolegrapho .- -. .- -.» ,- ». •¦ '•. 5SSÍ320I
Guias . v v v .- :.- -.- -.- 747*900
Licenças .- ..- ••- .- -.- -. .- -.» 24*998

Total .¦ -.- -.- . -.
Bonda desdo primeiro do

mez .- -.: ;,-.,.,.
Becebedorla

Expòrtácíto Paulista , , ,;
Exportação Mineira . :,: :,: ¦•:
Expediente -,- t ..: •: :,: :.. :«:
Impostos . :.- r. :.: t v v
Estampllhas v rr :,: :,: :r ¦•¦ -.

209:144*200

3,270:887*207

05:090*400
11:440*095

281*300
8:740*150

71*300

Total -
Cafô

Paulista .....
Paulista (baixo) ,
Mineiro . . .::.-.:

despachado
85:0-11*911

18.030
510

3,453

12 7|I6 12 1|2
13 I5|H2 12 17|8!
13 7(10 11 l|2
12 7|10 12 1|2

lllfÕO) 107.03Ü

Bolsa de Santos
OITERTAS

Vend. Comp.
Cambio

l.olrns parlicularon, a 5 dlaa ,'Letras pnrlicttlnros, t\ ?,') dias ¦
Letra», baacarlas n fi dias ¦
Lclras bancarias a 1)0 dias ,1'rancn ouro : 093.

Apolicos:
ICmprcsilmo externo do llis, ,„',

15.000.000-!!-!)
1'slnilo do 1*. Paulo, 0.a sítio
listado do ti. Paulo, 7.a sírio
Eslado do 8. Paulo, 8.a sórlo
listado do S, Paulo, o.a sórlo
Hstado de S. Paulo, 1.0a sério

lictras:
('amara Municipal do 8, Vlcento
Câmara do S. Paulo, empros-

limo du 1011 . . . ,
Câmara do H. Paulo, ompros»

llmodo 1018 ....
Ucbonlures

Iccolngotn do Soda llalo-llrasi-
loira -.

Central Armaiens Goraos, ..Santlsta do IlaLitaçíos Kcouo-
mlcas 

AcjOos
Comp. Sanllsl.i do Tocelagom
Comp. Itoglslnilora do tíantoa
Moinho Hantlsta. . . ,
Pastoril do Klbolrflo 1'iros
Companhia Paulisla do Armo-

zdiis Goraes ....
Companhia Coutrnl do Arma-

neus Goraos ....
Companhia do Posoa .Símios .
Companhia Paulista do Vias

Forrons o Fluirlaos. . .
Companhia Mog-rnna do listra»

das do Forro o üavogajão ox»
dlrldondo

Companhia Puglisl ...
Coinpanlila Paulista do Terra]

o Colonização. ...
Companhia chimica o Agrloola

Santlsta .....
Companhia Santlsla do Borda.
dos

Companhia Fnsaccadora o Bo
noUcladora do Cale, to 0[0 ,

Companhia Uiiutlstii do ll rogas
Companhia União do Transpor»

-0$ 4
Comp. Construatora do Santos

Total .- -.» v v -.- v '
Itenda em trancos

Paulista
Mineiro .

21,999

18.546
. 3.453

Total 21.999

975ÍO00 0B01O00
976ttoo imornoo
0751000 OiiOÍOlU
075M0O ÍI00SOOO
901000 —
90*000 83*000
80*000 "8*000

85$000 8a$000
88(000 801000

213*00) 10D»000

!:000.f000 1:500*000

800*000 —
175(000 —
816(000 811*000

288*000 230(000

90J000 -

100(000

120*00) 80*000

00*000
Foi roglstttda ti venda, no dia 28 do corronto, do:

¦•.-^, M.ÚKHKI", 1.111.0UU
1 mi- m.—

Clhras.
Francos
..larisoa
üscudoJ
1'osulas
i.lras .
uollar?

Lrtjr

«*$ m.*" p •*••—

150.41!!

ÈX"P01tTAQAO DF. CATE'
SANTOS, 24
Uelacão dos exportadores ano pagaram

direitos na Ilecobedorla de Rendas:
Cafí paulista:

Itnptínél Snimpalo o Comp. r. 10:530*000
Saccas . ..: -, ». .- 3.000
Francos .... .: 15.000

Theodoro Wllle e Comp. y :.;. 7:020*000
Saccas. . . r.. .: v -.:'¦' 2.000
Francos . . -.. .: -.- :',;§. 10.000

Sociijtí FinanctÊra .. ..-;:'•.¦ 7:020*000
Saecas. .. ... x -..¦."¦."•.-"-. 2.000
Francos . . . v -.- . : 10.000

Nauinann Gepp o Co„ Ltd.- 7:020*000
Saccas. ,. ..: s .r v -a* '- 2.000

Francos . .: :.. v ¦.] r.;V.' .10.000
Santos Coffee Company .'ÍV'; 5:342*220

Saccas. .... v m? 1.G22
Francos .:,::,;-, v -.* 7.OIO

Freitas, Lima Nogueira e C. 5:205*000
Saccas. . k .-.: -.r .: t<* 1.590
Francos .,.- -r v :.: v -.1 7.500

S C. Mello . v t -.- -.' v v 3:S43*45n
Saccas. :.r .: ;.r v -ir ül 1.09S
Francos . . . v v ü.475

C*mp. I.cino Ferreira.- ••¦ .- 3:510*000
Saceas. . .. r.r v -,; jri 1.000
Francos -. ,- .. v ;¦ :.- D.000

Tcdro TrlnkS v rc v x ;• :; 3:510*000
Saccas. i :,-. :,- v -.* :•- 1.000
Francos . . ».r v ri .v. 5.O09

ricono o Comp, .- v v y. v 3:510*000
Saccas. .. r. v v v •,¦ 1.000
Francos , . v v -.- 5.000

Sousa, Qcuiroz Lima e Cia, 3:510*000
Saecas. .- r.: jr v v ¦.* 1.000
Francos . :,: rt v -.- :,r 5.000

Eugen Urban ri: :.: v -.- . -.: v 1:755*00')
Saccas. :.- v :,: v ,; ;.•;'"• 53)
Francos ,.r -. v -.- -.- v'Ví» 2.500

E. .Tohnslon o Co„ Limited " 
214*110

Saccas. .: r.r .. ,: ».• v ¦'' 01
Francos . . -, ¦.- y, -q ' 

305
Milhomons e Comp. :.-. 5» >: 

* 
744*120

Saccas. ^. -.. u: v •.* v ,"':.' 212Francos w. .-.: v t :.: -r'v 1.050
Diversos . ...- r,- :,: ;: t 'y -.»"..![• 512*400

Saccas.- r.- :c w. :• y ji":l"j-,i 140
Francos n a: kjsi v is» '^V 730

Cnliotagem? :. i-;-^»1;?. 
'

Me. Laughlin o Comp. -.-''r'". 1:084*800
Saccas (cato baixo)' x ?. ;.; 430

Graco *> Comp. , . . -,» »b %i' 105*300
Saccas (ea£6 baixo) :i» r. 'f.'¦ 30

Cafô mineiro: .-.-+;.'(¦'"
Malta .0 Comp. ?:'x -.:'?.

Saccas. * :-; r.* t. ;<r
Francos ,r ,r .-.: -,- ri

A, do Amaral e Comp. -,»
Saecas, r.r .: ,: .,: :,» y.
Francos :.r v -.: 1, rr -.-

E Johnston o Comp., Ltd..
Saccas. -.: -.; ... ^ K M
Francos v sr y ¦,» r; ¦»¦'

J. C, Mello o Comp, 51 si (ji
fíacoas. ir .-.: y 3* -i- V

TELEGRAMMAS --'-
CHRISTÍANIA, 24. ~7\*-'-'-
O paquete sueco "Kroiipriiises-i

sau Victoria" sahiu cm 15 do coiv
tente para o Rio, Santos, Montcvi-.
déo c Buenos Aires,

PELOTAS, 24."Itapuca" sahiu
Porto Alegre.

RIO GRANDE, 24."Itapoan" chegou liontem de Por-i,
to Alegre.

PARANAGUÁ', 24."Itagiba" sahiu lionlem para S.í
Francisco.

VICTORIA, 24."Itapuhy" sahiu hontem para c
Rio de Janeiro.

CABO 1'RIO, 24."Itaituba" sahiu hontem 'para' '-
Rio de Janeiro.

PORTO ALEGRE, 24."Itapura" sahiu hontem para Tc
lotas.

ITAJAHY, 24. ¦(
O paquete 

"Sírio", do Lloyd Bra«
sileiro, sahiu hontem para S. Fraiv
cisco.

PARANAGUÁ', 24.
O paquete 

"Mayrink", do Lloyd
Brasileiro, sahiu lionlem para Cana-
nca.

MÓNTEVIDE'p, 24.
O paquete 

"Miranda", do Lloyd
Brasileiro, sái a 30 de setembro para
Corumbá. .

CEARA', 24.
O paquete 

'''Olinda", do Lloyd
Brasileiro, sahiu hontem para Na-,
tal.

PARAHYBA, 24.
O paquete 

"Maranhão", do Lloyd
Brasileiro, sahiu para Natal.

-NOVA YORK, 24.
O paquete 

"Acre", do Lloyd Bra-i
sileiro, sahiu no dia 21 para San'
Juan..
...MANAUS, 24... ,..,..,;

O paquete 
"Brasil", do Lloyd

Brasileiro, sahiu ante-hontem para
Belém.

NATAL, 24.
O paquete 

"Bragança", do Lloyd
Brasileiro, sahiu ante-hontem para
Macau.

BAHIA, 24.
O paquete "Tapajóz", do Lloyd

Brasileiro, sahiu hontem para Belém.
 O paquete 

"Oyapock", do
Lloyd Brasileiro, sahiu liontem para
Aracaju'.

Brazilian Warrant Company, Ltd.
-áccçilo tle prodiic.os do Ksttxdo

Proçòa rorrentoü
.\rtoz brnoncirulo, Afriillin. ilo t.n DS Itllos 23fO"0 a,
IC-oo-). ¦¦"

Dllo l.lnrn, i.lcm, ilo 2..-., iitrm 51* n 5"_í.
Dilo idem, lilom, ilo .l.a lilom, lüí a 20t.
Diln úlom, Cnlli-li-, iln l.n, lilcm, 22> a 51!. , 

~
nilo iilirm, tilein ilo ü.n, iilora, 13* a 20*. !.\
lllln íiliim, idem. 4o n.a lilom, ir,' a 18?.
Dlln lilom, Onlrotn, Idom, 8* a 1(1?.
I.iln rm hnsoa Acullin, hom CO kilo.- in-.la 1115.
Dilo i.lom Cnllolr», Idom, idom, 12*5 a 1315.
Ajiriililó, 15 kllòs. "0> a nr.l.
Amoii.lnim, 100 litro*, r.',' a 7f.
As-uoiir orv-lal CO Itllos, ?6' a 37!.
Ralala". 10fi lilro*, 1S1 a ]!i>.
norraolin mnnenholr.i, nur.orior, l!i itlloj, 35! a I0>«
l-itn idom, rorrnlnr, Idom, HO* a 3,'*. v 1
Dlln idom, nr.ünnriii. idom, 20* a 25*.
('fifti rnimlo, hom, idem, HÍ ft ',)*•
Oito idoni, ordinário, idom, G? íi 7Í»
Oito osoollin, Riinorior, idem, fií n 7l«
1'ilo idom, rctnilar, Idom, Bt aí'.  -
Oito idom, ordinnrio, idem, -i1 ft f»"**
|.'cijílo mulolinlio novo, üiiporior, 100 litros, 9( e

10».
Oito idom, idom, rctrnlar, Idom, Idom, 8Ti a 5'ü,
Uilo idom. volho Btinorior, idom, 8} a 8!5.
Ililo idoni, rorrnlnr, idem, 7! a 8f.
Uilo idom, hloliado, para vnce.is, lilom, 6i a 6U
nilo brando, idem, llf a 12í.
Dito mhhloÍKft, novo, Uf íi 12*•
Mlllio Catlolo, novo, liem soeco, idom, 717 a 7'Bi
Oilo amarello, bom, Idem, 7'!i a 717.
Ililo nmarellilo, idom, ldcm, 7!5 a 717.
Dito branco, idom, idom, 7*0 a 7'7.

Secção livre
"OIt. SOARES DE FARIA

Advogado
Largo da Sé, 15 (salas 1, 2 a 3)

s,

5!

Francos ü

5:333$8.1.,
1.008
4.827

3:3155000
1.000
3.000

1:4553283
419

1.817
v rsi '•¦¦• 11342957G
S SI ©; 403
m„m¥\: -C.S15

Socleilndc Cooperativa fundada cm 1018
Punooionando legãlmorito, continua ad-

iv.ltlindo sócio*! para as caixas — "A —¦ o
Sério Paulistana".

Cs sócios decaliidos por força maior pO-
dem revigorar suas insoripsSeB, pagando
a mensalidade do mez do setembro cni
doente.

SB'DB SOCIAL
Itna ílaictlial Dcodoro, n. t-A—Solimdo

—-rtiz* -<*>¦ tmnm J

146
Avisa-ao os interessados iiuo, por mo-

tivo de forca maior, não foi possível rea-.
llzar o sorteio das letras da Câmara Mu-
nicipal no dia 25 do corrente, conformo
aviso )A publicado pela Imprensa, o (IUO
acra realizado no dia 2G do corrente, aa
14 horas, na sedo da Loteria do Estado.:

S. Paulo, 24 de agosto de 1.010..
,t; " j Sono Carlos do Godoy, r

rrocu rador da Gamara.- .

Proí. A. B®t;oiBi'$
GRflPBOhOQO

Consaltado por vultos eminentes do ,
Brasil o da America do Sul '

*« ConsnJta das 13 ás 17 horas
Kua Aranjo 11. 10

XELUPHONE, 48-83

--—^VètilCK'



COKHEi© PAULISTANO ~ Sexta-íeim, 25 d® agosto de 1916 7
•m.\

LOTEH-IÜ. BE S. PAULO
r 25 - HOJE
)S - Por 3$60©

__

DR. ERNESTO GOUI-ART PKNTE.U) O

Advogndo

Rua Direita, S, l.o andar, sala 15

S. PAULO

MÂ*\tm\awm\\m\\m% I t_kn__k______j0i A|»>

§ Escriptorio de advocacia de |
* Carlos de Campos $

*=-== K *-**-=-___ |

ti Sylvio de Campos §
I Praça Antônio Prado n. 13 I
0 «:»»hii _lii.Uiil<*« '(i.o í_n_,*r) §

flos rkiitnatices c
sjfphiiiticos

Experimentem o cbú dc KlirkUUlá
Uni co deposito:

Pliarniacia Itálica — Rua do
Thesouro, ti. 5 '—* S. Paulo

^ BENTO VTDAL £

<

601T1E5 D05 SflnT05

Jardim tle Aadéimis
A' venda cm todas aí livrarias c na ad-

ministração do "Correio Paulistano". -

Preço. sSodo réis: pelo Correio. 3$5"*o.

1'RI.PI.raURA DO MUNICÍPIO

Anlmncs errantes nas ruas

Paoo sulier aos interessados que, do
accOrdo com os arts. lli e 10 da lei n.
1882 ilo 9 do junho de 91 li, 03 animaes
que forem encontrados errantes nas vias
publicas dn cíilnilo serão Rpprohoiiflldos
pelo fiscal iln districto o recolhidos ao
Deposita 

"Municipal, donde so poderão
aer retirados pelos respectivos proprieta-
rios, dentro do prazo do 5 dias, pagas
as despesas feita», bom como a imporltin-
cia da multa de 10.000, que sc duplicara
na reincidência.

Dlreotorla do Policia. Adminiiitrallva e
Hyglene, 8 do agosto do 1910.

O Dlrector,
Mli. rio da Cosia.

??????????????????????????t
? Brevemente, para INICIADOS: $

| 05 VER505 ÁUREOS ?

im: $
| Pithagoras *

cuidadosa tradiicção portuguozn, sc-
irnida do nolas explicativas

Preço .... 0S000
A' voiiila na

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua üe 8. Bento - 57

LUIZ SILVEIRA ^
» e» v »i. a o o s

4 16-A-Rua da Quitanda - 16-A ?

J Telephone n. 2.628 k
ti'**vwyri$'W'^f'inrv'*f'&

Uma senhora, dc edade avançada,
com tres filhos impossibilitados tlc

trabal liar, aclianclo-se ria extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-

ções caridosos. Qualquer csporíula

pódc ser entregue neste jornal ou á
rua Albuquerque Lins, n. 107.

*???????..?«???*?•<>??•»?«?*>??••>

Não vacille ante o perigo
I.111 casos ilo crianças extenuadas por

desordens lntestlnaes, ncompanliadiw dn
cvacuaçfio mucósa, oom dôv de vonlra
o muita df»r na região do estômago, com
d.r ilo càiie.n, «opor e delírio, pôde-eé
suspeitar, com niiiis nn menos certer.a,
quo seus pndcclmentos provém de lom-
brigas ou solitária. Xestçs casos não so
deve perdei- tempo alguin, e sim adml-
nistrar-se-llies quanto antes uma dose do
vcrmlCugo "Tllíi") SEGURO.", do dr. II.
F. Pcciy, que A o remédio nnico que ata-
ca ns lombriga. ou solitária e as expulfiti
do systema, :il<**iii do destruir o foco dp
Ihtocção onde prourinin. Nâo vacille Ulil
Instante c:n comprar o vermlíugo "TIRO

SEGURO", dn dr. II. F. Pcéry, o uillcD
legitimo, fabricado exclusivamente pelu
Wrlglifs Indlan Vcgetablo Pill Co., fl(0
:iT2 Ponrl St.. Nova York, e adniluistrál-o
segundo as dircegões iiuo envolvem o vi-
dro. Nem »'; necessário nutro purgante
paru completar 11 sim nrçãii.

Dr» Rubião fileira
Professor dc clinica medica

llosidencia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13- De 13 ás 16 hs.

Telephono. 4.500

lli Iiii
As contas de publicações tio

jornal «C.oitcío Paulistano» (levem
ser pagas 110 sou escriptorio 011
uo seu cobrador, sr. Josó China,
.mico autorizado para isso.

MOLÉSTIAS OAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PEWUC.íE

(-'.r.e'..):s._i.¦«._•,.)
Coni pr:.!ic:t iln ollnlwi ilo iuo*. lln.i.i ei,*!c Pnrls
CO.N. lil.TOUKI: llnn lliioiln il. -i:i, dai lli»

4. — TolcpliOiio II. fi.0í2.
IlIiSlDlCN.IA,i Avciiiiln 1'iiul'íln il. i-K. -'IV

teplioiní 11. .1.SH.

Dr. J. Fogaça de Almeida
Coração, artérias, pultnão, ostoninjro,
rins, lidado, intestinos, rliouniilis-
mo, partos, cabirrhos ntnrinos, etc.

RAÍQS X
Una Libero Jiadaró, n. 131 -

l.o andar - A'.s 3 da. tarde
Tratamento especial paru a tuber-

etiloso o febre puorp .ral
Tòloplionos ns. dG7D c 81. - Bra»

L_k._v ______ JA. _*___. JLljA.Ji.JL.JA J

xaim. no Cvinnasio flo Eslado
O melhor preparo para o; exames par-

foliados que devam ser prestados, em iln-
zembro do corrente anno. no Gymnaslo
ilu listado, o Ik.iti assim para os ne ad-
missão'a qualquer nnno grymnasialt no
anno de 1917, díV-si. no Instituto di*
Scicrclas e Letras, ondo o excellente
corpo docente conta vario;; lentes callie-
draticos do dlln Gymnasio.

Malrlniiíás Iodos os dias, das 7 is 10
c das 15 .ás IS lioras.

O diroelor — r.uiz Antonin dos Santo.
Hua Senador Queiroz. -I — S, Paulo.

m MIL E MA SACCiS»
l!u. a Dn*. itl., presidente

A NOVA S...I!\

A Assoclac.:io "AS Mil, 1. UMA SAC-
CAS", tendo .conseguido .I.u Companhias
de listradas de Perro prorogueão de pra-
10 atO ao fim do corrento r.nno para o
transporte gratuito das duas mil saccas
do café destinadas íis sociedades da
"CRUZ. VERMELHA!!, na Europa, vem
fazer mais um appello íi generosidade
dos fazendeiros para, na safra actual, con-
trlbuircm eo'.*.; as snecas quo ainda fal-
tam para completar a remessa contem-
plnda.

A Associação agradece as seguintes ;:•*-
norosas dádivas:
Recebidas na safra pas-
sada

A nova safra:
11!) — Peru. A nu. Xofíiici-

ra — Campinas ....
120 — Victor líeliouças —

ti. Si nião
121 — A. G, dc Sousa e

Irmão — Pedreira . . .
122 — Dr. Amadeu Gomes

de Sonsa — Amparo .
123 — Ariosto Ferraz de

Sousa — Pedreira . . .
124 — Gabriel Leite de

Carvalho — Pedreira .
125 — Cândido Lacerda —

Canchim
120 -- Agua .Santa CdCíêo

Co., Ltd. (2.a contribui-
Gão) — Santa JCrnes-
tina

127 — Sylvlno de Moraes
Teixeira — Pedreira. .

128 — A. P. dc Sousa —
Scrtfiozinbo

12!) — Agostinho do Ca-
margo Moraes — RI-
beirão Preto

130 — Luiz de Queiroz Tel-
les .lunior — .Iracema

131 — Coronel Luiz Anto-
11I0 da Silva — Cravi-
nhos 1 11

132 — Coronel Procopio —
Ribeirão Prelo .... 2 "

133 — Dr. Vidal Paiva —
Ribeirão 1'reto .... 1 "

134 — Dr. Rodrigo Mon-
toiro D. Junquolrn —
Ribeirão Preto .... 6 "

135 — Manuel M. Junquei-
ra — Ribeirão Preto 5 "

Total recebido até esta
data .83

Ainda faliam para -complo-
tar as 2.000 saccas . . 1.517 "

Para inundar o caí. sem pagar frete, só
(-¦ preciso fazer duas cousas:

l.a — Pintar uma CRUZ VKl.MELHA
em enda sacca.

íi.a — Kmi.-ir o conhecimento fi ea..'.
IOHN8TON1 em Santos.

Rua da Quitanda, 1C-A.
8. Paulo, Xi Ae agcíto dc ISIS.

F. H. Ucbblolliv.uito,
Encarregado de transporte,

•159 saccas

"

1

•"

2

"

"

" 
'

"

"

"

"¦

"

^Pertences para automóveis;
g Accossorios •
^ Piieuinaíiços |
i% Gazolína ,

Lubrificantes*
Q Preços sem competência (

Acocilii podido . do interior, as- •
sim como recebe cncoriimciitliis (
:-: :-: para o exírungeiro :-: :-: (

ge*. Telephone, 3706 - Caixa, 284 !
® End. Telegr. «HÜTOGERPII.» C

g R, Barão de Itapetininga, 171
r^ S. PAULO |

BDITAES
Sr.tltMTAItlA DA AGRIObr/TÜRA,
COSD1ERCIIO 13 OBRAS PUBLICAS

Dircctorlti dc Viação
Estrada dc Ferro Funílcnse

Xo próximo mez de selembro, sendo a
laxa cambial parn appllcáeüd da tarifa
movei dc 13 dinlicliiiK por mil réis, as
bases das labellas 3 o C a 17 terão o
acerescimo de 35 o]o e us despachos de
sal ordinário o ile 21 o|o.

Os preços das outras tabellas serão
isentos dr aildicional.

ti. Paulo, 31 de agosto do 191G.
Tliuoplillo Sousa,

Dlrector.

PRI-FEITÜRA J)0 MINICfPIO
''iiiic.i*los ile iiijsscios

Faço pulilien que, nns termos do cap.
IV do acto n. 709 dc lt de junho de 1915,
o dentro do prazo de 15 dias, improro-
gaveta, a contar de .5 do corrente mez,
deverá o sr. Francisco Paulo Vilaío cou-
cortar o passeio èstragailò na extensão
<le 27 metros na rua Bento Pires, em
frente ao prédio do sua propriedade, n.
59, esquina da rua Carneiro Leão.

No caso de serem concertados os pas-
seios depois da terminação do pra. o aci-
ma referido, deverá o interessado com-
municar isso & Prefeitura, afim de, ve-
rlíiçaáa a veracidade da commuiiicação,
ser feilo o canccllamento do imposto' de
20 rC-is diários por metro linear, a contar
da dala da conclusSo do serviço.

Esse imposto não coiupreliende os pas-
seios concertados doutro do prazo de 15
dias, acima referido. O proprietário í
obrigado a manter os passeios em bom
estado do conservação, sob pena do pagar
o referido impusto.

Directoria do Policia e Hyglene, 24 Ue
agosto 'de 

1S16.
O Director,

Alberto Í.I Costa,

_.n PRAÇA

O dr. Miguel do Godoy Sobrinho, Juiz
do dirolto da l.a vara civel e com-
merclnl desta comarca aa capital.

Faz .inlior noa áuo o presento edital
virem e o seu conhecimento possa inte-
ressar, tine o porteiro dos auditórios João
•le Sousa Dias Batalha ou quem suas ve-
zes fizer, trará, a publico pregão de ven-
da o arromatação, cm l.a prac.a, a c-uem
mais der o maior lanço offereeer. no
dia 9 do selembro, fis 12 horas, na porta
do Fórum Civel, A rua do Thesouro, n.
il. os bens penhorados aos herdeiros dc
•.••Ic.salc. Natale o sua. mulher no execu-
tivo liyii.thcciirlo qne lhes movo Itono-
rato Bar.-olli, o saber: uma casa asso-
bradada, A rua. Arlslldcs Lobo, n. 1, fr»'-
íliezia do Braz, desta capital, medindo
•lc frente 8,00 por 92,00 dn. frente aos
"mulos, com duas portas no pavimento
térreo c. Ires janellas no superior, tendo
ci.mo dependência um telhelro. Confina
ilo lím Indo com propriedade de II. Bar-
Rutti, por outro com propriedade de
.loão Saraht o pelos fundos com pessoas
desconhecidas. O referido im movei Irl a
esla l.a praça pelo preço da avallasüo,
que . de 10:000$000. Pará que chegue,
ao conhecimento de. todos, mandei o.spc-
•Ur o presente, que será affixado o pu-
lilicado na forma da lei.--9. Paulo. 10
do agosto de 1910. Eu. Aureliano Ami-
da, escrivão, o subscrevi. — "MlRiiel ilo
(.niloy Sólii.ulio.

PREFEITURA IX) MUXICIIMO
Serviços tle culação. pinturas, etc, «Ic

cusas

Dc ordem do sr. dr, >'.*eteito, raco pu-
blico que. nos termos do art. 13, para-
grapliu unlco. do Aelo S.9, <Ie 27 do ju-
neiro do 101G. não dependi'! dc plantas
approvadas. nem _c alvará de licença, a
execução dos serviços dc limpeza, cala-
cão, pintura, dmpapelamfcn.o, ele., e po-
quonas reparações no interior dos edifi-
elos, ou no exterior destes Quando r«-
nuádos das vias publicas, desde que as r»*-
pnraQfes não alterem na parle essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Deve, porém,Ti execução do laes ser-
vicòs ser precedida dn cammunlcaçilo a
Directoria de Obras e Viação, sob pena
•le multa do 20*000, ex-vl do art. 201, ilo
Acln acima mencionado.

São considerada, parles essenciacs em
unia construcçfio, em rclnc^o aos mini-
mus lixados nas leis municipaes, qun não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.0 — altura d) p6 direito;
3,o — espessura das paredes;
•l.o — superfície dos coinpiírtiinotitos,
5.0 — alicerces c cobertura;
G.o — altura c l.-irguia ils3 aberturas:
7.0 — acerescimo ou supprcssílo (lt

abertura-*;
R.o — tamanho ila. sallencins.
Directoria »le Tolieiu e líygicno, IS de

julho do 1916.
O Director.

.-Mlkrtii ila Cnsln.

EDITAL

MIMSTKHIO I)A GUKIIUA — BSTAÜO
DE S. PAULO

l.dilnl ilo Convocayãn paru o ullülnmeijlo
inllilnr

DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário õo Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Faz saber aos que
o presente edital lerem ou delle tenham
conhecimento que, nesta datn, foram íris-
t a liados os trabalhos desta .lunta c, por-
lauto, convoca n todos os Jovens da cdti-
de de vinte annos, completo . no anuo pro-
xiino passado, e domiciliados nesta muni-
cipio, a virem se inscrever, ale no dia 15
de setembro ilo corrente anno, o bem us-
sim todos aquelles que, lemlo 21 annos ou
mais, ainda não estão iiiscriplos nus re-
glstos militares, como determina o regür
lamento pnrn a execução da lei do alislu-
minto militar, — dc 21 até SÓ annos de
edade completes.

Convoca tambem todos os Interessados
a apresentarem, a bem de seus dlroilos,
esclarecimentos ou reclamações, afim dc
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdade o dar as InformacOcs precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Revisão que
tem de apurar este alistamento.

A Junta funecionará em todos os dias
utels, na casa n. 335-0, da avenida Range)
Pestana. •

10, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presente edital, por mini feito c
assignado, rubricado pelo presidente, que
será affixado junto ao edifício em que
funeciona esta Junta. O secretario, tenen-
te Justo Anselmo Bianchi.

S. Paulo, 10 do julho de 1010.

Coronel CiiiislaiKino Xavier,
Presidente.

Ln PRAÇA
O dr. Miguel de Godoy íjubrinlio, juiz do

direito da l.a vara eivei c commer-
ciai desta comarca da capitnl,

Faz saber aos que o presente edital vi-
vem « o sru conhecimento possa Intcrcs-
sar que o porteiro dos auditórios .'loão de
Sousa Dius Batalha, ou quem suas ve-
.es fizer, trará o publico pregão de ven-
da e arremalacão u quem mais dêr c
maior laiif;o. oíferçcer, no dia 9 de. se-
tembro, As li) 1|2 horas, na porta do Fo-
rum Civel, íi rua do Thesouro, n. 2, oa
bens penhorados aos herdeiras de Flis-
.uto Nattilo e saia mulher lio executivo
que lhes move Pedro Giorgi, a saber:
Uma casa, á rua Prudente da Moraes, 28
(ant. 22), freguezia do Braz. desta ca-
pitai, medindo de frente 5,00 por 1C.0O
da frento aos fundos, com tres coninio-
dos próprios para negocio « dependência
do um telhelro coberto de zinco. Confl-
na pelos lados com propriedades dos
executados c pelos fundos com pessoas
desconhecidas; avaliada por 4:0005000.
Fina casa á rua. Prudente de Moraes, 30
'aiitjgo 2-1), íreguezla do Braz, desla ca-
pilai, medindo de frente 5m,00 por
i Um,00 de frente aos fundos eom tres
commodos próprios para negocio e dü-
pendência dc uni telhelro coberto de zln-
co. Confina pelos lados com proprieda-
«lo ilos executados o pelos fundos com
pessoas desconhecidas; avaliada por
..:000$000). Uma casa, 4 rua Prudente

dn Moraes, n. 32 (ant. 20), freguezia do
Braz, desta capitai, medindo do frente
5,00 por 10,00 da frente uos fundos, com
tres commodos e dependência de um te-
lheiro coberto, tle zinco. Confina pelos
lados com os executados e pelos fundos
com pessoas desconhecidas; avaliada
por (4:0008000). Uma cusa, A rua Pru-
dente dn Moraes, 34 (ant. 2S), íreguc-
zia do Braz, desta, capital, medindo de
frente. 5m,00 por lOm.OO da frente aos
fundos, com tres commodos e dependeu-
cia de um telhelro de zinco. Confina, por
um lado com os executados, e pelo outro
lado o fundos com pessoas desconheci-
das, avaliada por (4:0005000). Os refe-
ridos immovels irão a esla l.a praça pc-
los preços dus respectivas avaliações flo
4:000.000, 4:000?(l00, 4:000.000, 
4:000*000, no total de 1C:000{000. Para
quo chegue ao conhecimento, mandei
passar o presente edtial, que serl affixa-
do e publicado na forma da loi. S, Pau-
lo, 10 do agosto do 191C. Eu, Aureliano
Arruda, escrivão, subscrevi — Miguel do
Goilcy Sobrinho,

EDITAL DE S.n PRAÇA

O doutor .Vnshlnglon Osório do Oliveira
juiz federal da secção do Eslado de ti,
Paulo.

Faz saber aos que o presente edital vi-
rem ou dollo conliecimonto tiverem, quo
o portoiro dos auditórios désto juizo, ou
quem suas vezes fizer, trará a publico
pregão de venda n arretiiatni.ão, a quem
mnls dor o maior lance offereeer, no dia
25 de agosto corrente, fts 

'14 horas, A porta
tio edifício, desto juízo, ft, rua S. Bonto, n.
31, nesta capital, os bens abaixo descri-
ptos, e penhorados a d. Antonla Soares do
Queiroz, dr. .Tolio Baptista Soares fle Quei-
roz. o sua mulher, d. Elvlrn Augusta Pe-
reira, Juracy do Moraes Castro e sua
mulher, d. Thereza de Jesus Soares dc
Queiroz, na accão executiva bypothecarla
que lhes movo d. Fanny Marx, a sabor!
um prcdlo A. rua do RIachuclo, sobrado,
om fôrma dc ohalet, sob ns. 32 c 34, fre-
guczla da Si, Acata capital, com seu res-
pectlvo terreno, o quo tudo medo onze
metros e trinta centímetros na frente, por
vinte metros da frente no fundo; o mal*
um rocanto do torreno, com tres metros e
daz centlmotros, sobre quatro motros o 50
centímetros, com seis portas no andar ter-
reo, uma dns qu.ics dá accesso no sobra-
rto, ondo tem quatro janellas, com sacada
na frente, confinando por um indo com
propriedado do dr. Pnulo do Sousa Que]-
roz, por outro com o Ar, Josí* de Sousa
Queiroz c pelos fundos com os herdeiros
do dr. Luiz Augusto Ferreira, prédio este
com dependência no quinlnl, avaliado por
50:000$000, mas com o abatimento legal,
quo fica reduzido n 40:5001000, por não
ter havido llcltante, na primeira e seglin-
da praças. É, si ainda desta vez o dito lm-
inovei nfio encontrar lançador, será ven-
ilido a quom mais dír, c maior lance of-
ferecer, desprezada a avaliação o seus re-
bates. 13, que para quo chegue ao conhe-
cimento dos Interessados, mandou expedir
o presente edital, que será affixado o pu-
bllcarto na forma da lei. Dado e passado
nesla cldado do S. Paulo, 14 de agoslo do
1910. Eli, João Baptista Dantas, escrivão,
o subscrevi. — WASHINGTON OSÓRIO
DF OLIVEIRA:

(Estava devidamente scllado).

PREFEITURA I><~> MUNICÍPIO

Concorrência liara a escolha ilas urinas ila
cliliiílo

Tendo sido annullada a primeira con-
correncla. por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordein de s. exc, que,
pelo prazo dc 120 dias, contados de ama-
nhti, se nelin, aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. SG7, do 10 do fcvercl-
ro do 1910.

Versará a concorrência:
A) — As armas da cidade de S. Paulo,

comprehcndcndo uni escudo, com suas cõ-
res, met.ies, pecas o figuras o tambem os
ornamentos exteriores, tudo adoptado c
bispost" do accOrdo com as regras da orle
heráldica;

I!) — rs_as armas, lauto quanto possl-
vel, devem symbolizar os feitos do -pas-
iiaiio, desde a fundação da cidade atfi ao.
nossos il la s, sendo garantida plena liber-
liado do concopcüo .aríistica aos concor-
rentes;

C) — os projcelos doa concorrentes de-
vem conler;

— Desenho!:, em . duplicata, colorido..,
na escala de 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, em duplicata, cm llnhis
c pontos, para as diversas cores, confor-
me as convenções heráldicas, na escala
do 1:50, para as armas apresentadas;

--• memorial explicativo o justifica-
tivo Ja sua concepção,

Os projc.tos apresentados ficam per-
loneom.o á Municipalidade,

Os projectos não srrão assignados pe-
ms autores, mas,marcados com um cm-
blenia, pelo qual pos_ajn ser identificados.

Os projcelos, dcvida-nicnto fechados ft
lacrados, serão reir.ljrdrts ' lia Directoria
Geral d a I'refi'iuira, até ás 5 horas da
tarde do ultimo dia •"«. concorrência, IS
•lc dezembro próximo futuro, abi recelien-
do numero de ordeni; c delles se passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
•lia seguinto — 19 ile dezembro — serão
publicamente abertas todas as propostas,
na Directoria Geral dn Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos que
contiverem erros techiiicus ou concepções
nVoiistrri.sas.

Os projealos n-"celtos serão expostos em
legar publico, do fácil accesso, duranto o
prazo ile 30 dias, findo o qual será feita
¦j. classificação dos projectos para l.o, 2.0
e 3.0 lugares.

O projeelo*classificado em l.o logar se-
rá o escolhido para ns armas da cidado de
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acceitação e classificação serão feitas
por um Jury. composto do cinco mem-
bros, escolhidos o nomeados pelo Prefoi-
lo. Da acreilnção e classificação dos pro-
Jectos serão lavradas aetas, asslgnadas
por todos os membros do Jury.

Casn o Jury entenda, qun nenhum dos
projectos merece classificação, será aber-
i.a nova cr ocorrência, por egual prazo.

Haverá um prêmio do 2:000$000, outro
de 1:0005000 c o ultimo de _00$000 para
ns projectos classificados, respectivamen-
le, em l.o, 2.o o 3.0 logares.

Alfim dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
menção em que constará a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acecilação. A entrega dos pre-
mios será feila após o publieução da cias-
sificaçáo dos projectos no jornal offieial
da Prefeitura.

Directoria Geral da Prefeitura do- Mu-
niciplo de ti. Panlo, 17 do agosto de 191C,
363.0 da fundação do S. Paulo.

O Director Geral,
Ariuililo Cintai.

EDITAL DE PROTESTO

O doutor Luiz Ayres ile Almeida Fn-ltus.
juiz ilo illrclto iln scsumln vara tlc
orpliams, ausentes c provctlorln rica-
ta coinurça iln cúiiltul dó Estudo tio
s. Pnulo.

Faz saber quo por parte de Filia Bclll
lhe foi dirigida a petição do teor seguia-
te: Exmo. sr. dr. juiz de direito da se-
Rira-la vara de orphams o ausentes. Diz
Filia Belll que no curloj;io do escrivão di
orphams está sendo processadn uma lia-
bllitação de credito do supplicante, por
parte do Anionlo Borelll contra a viuva
u herdeiros de Carlos Narducci no valor
d;* rs. 10:0005000 (dez contos dc rfilsi,
e como o supplicante receia, que a mes-
n.a viuva do Carlos Narducci e seus hor-
deiros alienem os bens ou constituam qual-
quer ônus sobre os referidos bens para
nfio pagar ao supplicante ou Antônio Bu-
rcllií A esta, paru protestar contra qu.il-
quer alienação ou constituição de hypo-
tl-ecas ou outros ônus que o mencionada
viuva de Carlos Narducci ou seus herdei-
ros lniponhnni aos alludidos bens, havei-
flo-sc tal alienação ou hypotheca ou ou-
tios ônus por nenhuma o sem effelto ai-
giiiu emquanto não fôr pago o suppllca.ii-
lc ou Antônio Borelll. Nestes termos, o
supplicante requer e pede a v, exc. que
D. esta ao 2.0 officio de orphams j.or de-
pendência, se digne mandar tomar por
termo o protesto e do mesmo Intimando-
se a viuva D. Pia Narducci e seus bar-
deiros e pubticando-so pela imprensa o
presente protesto para que ninguém pos-
sa nllegar ignorância o bõa f(*, indo esta
em appenso nos autos de habilitação do
niipplicante contra os mesmos. P. deferi-
monto. E. R. M. S. Paulo, 18 do agosto
de 1910, P. p. o advogado, Henrique Cap-
pollano. (Rfitâvn.m coHfidOR fi dovldanion-
te Inutilizadas duna estampilhas estu-
duaes no valor tolal de trezentos r6is).
Ne petição aqui transcriptu proferi des-
pucho mandando tomar por termo o pro-
testo, o que foi feito, tendo sido intima'-
dos a lnveiitariante e herdeiros do Carlos
Narducci. Dado e passado nesta cidade
at S. 1'aulo, uos 22 do agosto de 191C.
Eu, Anthcro Mendes Leite, escrivão inte-
rino, subscrevo, (a) b= Luiz Aires A.
Freitas, /

PREFEITURA MUNICIPAL

Concorrência publica pnra inirosoiljagnl»
do projcelos dc cnsiis prolclarliis eco-
nonilcns

Para perfeito e completo conlieclmen-
ln dos Interessados, faço saber, de ordem
do sr. Profelto, quo as disposições da 1.1
n. 498, do 14 do dezembro de 1900, a quo
no refere a letra, "li" tio edital do 11 *1o
corronto, pnra apresentação do projectos
para casas proletárias econômicas, são
as seguintes:

Art l.o.
Paragrapho 5.o •— A ftron. mínima âo

cada compartlmento será do dez metros
quadrados.

Paragrapho O.o — Cada compartlmcn-
lo terfi. pelo menos uma porta ou Janella
abrindo direclamento para o exterior ou
pnra uma ftrea aborta, quo deverá ter a
superfície mínima do dez motros quadra-
dos e a dimensão mínima de dois metros
do largo.

Paragraplio 7.o i— Os muros dc allcer-
ces terão a espessura mínima de 0m,45
atft ao nível do pavimento o 0m,30 dahl
para clmn.

Paragraplio S.o — A altura mlnlimi
das paredes, contada do nível superlpr
do pavimento ntfi ao frcchal, será dc tros
metros.

Paragrapho 9.0 — O vtlo mínimo »3us
portas e das janellas terá a quinta parto
da superfície mínima do eompartlmenlo.

Paragrapho 10 — O pavimento poderíi
ser do nir.delrn, cimentado ou ladrilhado
No primeiro caso, ficará polo monos
0m,50 acima da superfície do solo. quo
doverfi ser cimentado ou ladrilhado. sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes iritoniíl.
ir.rão rebocadas c caiadas; ns externas
poderão ser do Juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartimento3
poderão não ser forrados.

Paragrnpho 13 — As portas, aa janel-
las o os forros serão pintados a oleo,

Paragrapho II — Nfio havendo plntl-
banda, o beirai do telhado terá pelo me-
nos uma saliência dc Oni.30.

Paragrapho 15 — O terreno em tor:;o
•las paredes exteriores será revestido, na
largura niininiii de um metro de calçada
íie alvenaria do pedra, dc tijolo ou cimen-
tado.

Art. 3.0 — Quando forem constrilldaf.
varias casas unidas, ns paredes divisórias
terão a espessura mínima de Om.30 o Irão
atí ao telhado, sendo os respectivas ter-
roços separados por meio du muros ou
cercas.

Directoria Geral da Prefeitura do Mn-
niciplo dc ti. Paulo, 18 do agosto de 1914.
3C3.o da fundação de S. Pnulo.

O director geral,
A. Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

EDITAL

De ordem do sr. Prefeilo, faço publico
que, pelo prazo da 30 dias, contados da
presente data, so acha aberta concorreu-
cia pública para a apresentação do pro-
jectos de casas proletárias econômicas,
destinadas A habitação ilo u na sô faml-
lia.

Versará a concorrência:

a) — Sobre typo de moradia, compro-
bendendo dois compartlmentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmultá-
ocamente do cozinha, refeitório o pirma-
nencia diurna, e dependências, destina .'a
•». casal sem filhos. Deve a moradia pro-
lectada poder transformar-sd facilmente,
por acerescimo, em outra -do condições
análogas, mas do tres e quatro compartl-
mentor habltavois, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos do um sexo ou
do sexos differentes.

b) — As casas projectailas devem sa-
'Isfnzer ás prescripções dos paragraphoí
1.0 a 15.0 do art. l.o c do art. 3.o dn
lol n. 49S, do,14 de dezembro de 1900:
quando haja mais do um pavimento, serfl
ibservndo o Acto n. 000, do 17 do ninio

•le 1911Í. Poderão os concorrentes apre-
.enlar mais do um projeelo: deverão an-
nexar a cada um delles o traçado dos 1ar-
Uns correspondentes ás'zonas do recuo
iventuacs, bem como o dns Jardins lato-
raes ou adjacentes que. julgarem úteis 0
loiiccpçâò Offercclda.

c) — Devem os projectos snllsfnzer fts
quatro condiçOcs seguintes: — hyglene —
eominoiliilado —• estiielica- — economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — As plantas, folhas do medíçilo
descrlptlva e orçamento detalhado, come
ii se (ratasse dn contracto pnra conslrur-
cão real. Deverão fornecer as indicações
completas e necessárias, relativas aos
accessos, annexos o canalizações quo não
fõr possível npresenlar. Os preços unlln-
rios adopíados serão dados om lista fl
nnrte. As plantas serão na escala de 2
centímetros por meiro o represontaião.
nelo menos, os planos dns alicerces, po-
rão, caso exista, c. pavimentes, um efirte
longitudinal, frente principal, lateral e
posterior. As alvenaria., e outros mate-
•¦ines serão Indicados com eôres conven-
"ionaes.

2.Ò" —- Fm memorial, tratando pnrll-
culnrmente:

dos materlaes de construcção preconl-
zados;

das canalizações inlernas de ngua pala-
vel e ser.vlda, da eleclrlcldadc ou gaz;

do systema de ventilação, bem como dn
disposição das Janellas o sou modo de
'unecionamento;

dns vantagens que pode offereeer o sys-
'ema rte cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.o — Os honorários do archlteoto:
3.0 — As despesas légaes do approvn-

-ão do planta ou outras do análoga pro
.eníèncln.

D — As plantas serão desenhadas em
napel téln.

g) — E' permlttlda nos concorrente., n
apresentação de quaesquer outros do
comentos, nlím dos especificados, o que
possam julgar utels á apreciação do sou?
nrojectos.

li) — Não serft perinllllilo aos concor-
'•entes dárem-So o conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via de exo-
eiição), a não ser nela sogulnln forma: —
ns projectos e relatórios serão marcado!»
nor meio do divisa, ou omhlem,., repelido
no lado exterior rto sobrescripto lacrado
com slnolc, entregue junto com os do-
comentos e contendo nome o endereço do
autor ou autores dos projectos.

I) — Haverá tres prêmios a serem
iruiferidos pelo jury que fOr nomeado
'»elo Prefeito, sendo o primeiro de ....I
'1:0005000, o segundo ile 2:0005000 e o
lorcciro de 1:000Í000. Esles prêmios sA
mente serão conferidos sl forem apre-
sentados projectos de valor renl. Serfl
concedida a tnl respeito ao jury lllnr.ladf
nlona, bem como a de rcpnrllr a tolnll-
dado ou parle da Importância global dos
prêmios, do morto por que julgar mal?
?qullaüvo.

J) — Apôs a decisão do jury. serão
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
respondontes aos projcelos premiados e
proclamados os nomes 1I03 laureados.

lt) — Encerrados os trabalhos do .lury.
todos ns projcelos si"rão expostos no pu-
blico, durante quinze dias, em local o
hora aniHinciadns pela Imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl-
relto de reproduzir e. Imprimir ns proje-
ctos premiados, que cnhlrüo por essa
forma no domínio publico.

m*) — Finda a exposição, serão poslos
A disposição dos seus autores os proio-
elos nfio premiados. Ficarão elles de pro-
nrledarte. rta Municipalidade. na forma
da condição antecedente, si nSo forem
reclamado., dentro de noventa dias.

n) — O acto de paTtlelpar no concur-
so Implica na acceltaqíto do programma
especificado nas condlçBes deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dire-
ctorla. Geral da Prefeitura, ntí ás 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 0 de
setembro próximo futuro — ahl rece-
bondo numero de ordem e delles se pas-
sando recibo.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de S. Paulo, 11 do agosto de 1910,
30* o da fundação de fl. Paulo.

• O Dlrector Geral,
Arnaldo Clnlrn.

Avisos Commercíaes
ufliaia Central ia Armazéns Geraes

Assemblêa __®paB Ordinária
Convido os sre. Accionistas para comparecerem ú Assemblêa, Ge-

rnl Ordinária tia Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 lioras, ha sédc social á rua 15 de Novembro, 161>
sobrado, afim dc tomarem conhecimento c resolverem sobre o relatório
c contas referentes ao ultimo exercício c liem como cíegcrcm o»
membros do Conselho Fiscal.

Ficam á disposição dos srs. Accionistas, em nosso Escriptorio, os
documentos a que se refere o art. 147 do Decreto n 434 de 4 de
julho de 189..

.Santos, 10 de agosto de 1916.
S_off.de de Pra1.es,

Presidente.

THESOUHQ íii:\icirAi. di: s. i-aiim*
Directoria iln receita

EDITAL .*>". 1G
í*

Dc ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, faço publico, para conhecimento
doa Intoressados, >iue, do dia l.o no dia
.11 do agosto do correnlo anno, se proce-
der,'» nesta Directoria, ,1 rua Libero Ba-
dnr_. ii. 1)8, a arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos de Industrias c 1'rofis-
soes correspondentes no 2.o semcetro do
presente exercício.

O.» contribuintes »me pairarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão dn
abatimento do 20 OjO; os nuo pagarem do
dia 11 no dia 20, rosarão do abatimento
de 16 OJO, e, finalmente, os que panarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

'•urante o mez de selembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos 3cm abatimento e sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos im-
pi_stos cem ii mnlla ndilicional do 20 OjO.
Directoria da Iteceita do Thesouro .Muni-
clpal de S. Paulo, 31 de julho de 1911).

O Director.
Diniz P. ile Azanibuja,

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito, faço publica

que, pelo prazo de de_ dias, conta-
dos de amanhã, se aeba aberta con-
coerência publica para o forneoimen-
to, ate 31 rte dezembro do 1917, de
tijolos para serviços nos cemitérios
da Consolação, do Araeá e do Braz

O.; concorrentes apresentarão preços
por ínillieiro, entregue nos cemitérios aci-
ma mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
elficadas as condlçOes do fornecimento,
nos termos deste edital c da proposta ac-
eeila, as penas do multa o ile rescisão,
ípoena do fornecimento, etc.

Doposüarüo os concorrentes, dlrecla-
mente, no Thesouro Municipal; a caui;ão
de l.OfOOO, para garantia da assignatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
ceito devera, oxlilbir recibo de caui;ão dc
.",00$000, que será depositada antes da as-
slgnatura do contracto, para garantia dn
sua execução, do accôrdo com a tabeliã
constante do art. 31, paragrapho, do
Acto n, 899, de lü de maio do 1910.

As propostas, com firma reconheeida,
sem emendas ou razuras, sclladas convc-
nientemente o acompanhadas do recibo
da caução de 150$000, acima referida,
deverão ser entregues cm enveloppcs fe-
cluidos o lucrados, mediante recibo do
Dlrector do Expediente, na Portaria Go-
ra! da. Prefeitura, até o dia 29 do cor-
rente, para serem abertas no dia Imme-
rtiato, íis 13 horas, em presença dos In-
teressartos, do que so lavrara, termo nes-
ta Directoria.

Acceita a; proposta, lavrar-se-.l o respe-
ctivo contracto, rtn.ndo-_e disso aviso ao
Interessado, que deverá assignal-o dentro
do prazo de dez dias Iniprorogaveis, sob
pena de ficar o mesmo de nenhum effei-
to, perdendo o proponente a caução de-
positada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlelplo de ti, Paulo, 19 de agosto de 1910,
203.o da fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

PEDRO IIUASTO BUENO PILHO

Pedro Erasto Bueno, esposa, filhos e
demais parentes agradecem, penhorados,
a todf.s as pessoas que acompanharam os
restos morlaes do saudoso cxtlncto

PEDIU! ERASTO BUENO PILHO,

e convidam-nas, assim como a todos os pa-
rentes o amigos, pára a missa do sétimo
dia, que será rezada na próximo snbba-
do, 21! do corrente, fts S lioras c meia, na
egreja de S. .loão Baptkto.

Por mais esse acto rte religião, muilo
agradecem.

|)*(.A*M*>AAAi.i.»I.A*4r*.«AAMA&.

| MARMORARIA CARRARA |
4M TiiiiiiiI»n. wnrrfl|ihiii_os, cruze_, (ft
íl »*sIii(iii«m. etc. li-
4\\ Pí-íjoi rásoaveU e trabalho garantido, aob en- .]_-
4}\ conitiienda — Ehvlam-ie drtenhos e \%v
41 altendem-ie pedido* do inferior \\\
41 S. l>.\UI.O-l!i„\ 1 iii Aliril, 'Jil t t'7-Tt). í'0.1 I»
ti SANTOS—Filial, ll. S. Frnwim,, IS0— Itl. S3.1 I.
«I  JA
.$"-«^VV^V*V*>VV^VT.V*T¥l

DR. ÁLVARO DE Of.UI.IIi.Y RIBEIRO

A familia rto dr. Álvaro de Oliveira
Ribeiro, fiilleciilo na cidade dc Santos,
manda celebrar, sabbado próximo, dia
20 deste, na Matriz do Santa Cecília, lis
fl horas, a missa, de 7.o dia, por alma do
saudoso c pranteado morto.

Convida os parentes é amigos a as.ls-
tirem a esse acto do religião e do carl-
dade christã,

ESTEVAM GARCIA

Josepha Rodrigues Garcia, esposa do
finado Esícvnm Garcia, commcmorando
o 3.o anniversario no dia 2 de setembro,
manda celebrar uma missa na egreja ma-
triz, íis 9 1|2 lioras, pelo quo convida a
todas as exmas. famílias para esto acto
de caridade, quo desde já agradece.

Conchas, 22 do agoslo do 1910.
iloscpliu Kodrigucti Garcia,

COMPANHIA MOGY ANA DE ESTRAi
DAS DE FERRO K NAVEGA-

CAP
fiirlfn. movei

Durante o mez de setembro vigorara,'
nesta Estrada a taxa cambial dc 13 ds.
nor 1$000, equivalente ao augmento do".." 0,0 sobre us bases das tabellas Sol
a 17, sendo isentas do cambio as tabellas!
1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 6 e tarifa especial
do gado a Campinas.

As tnbellas 3-A, 3-B o 3-C (Café, vinho
nacional o algortilo c-m rama) continuara*!
com a mesma taxa cambial de 17 ds.

Campinas, 17 de agosto de 1910.

Anionlo Peniilo.

Inspector geral.

Mutua Paulista
RUA ALVARES PENTEADO, n. 30

FaDccliiieiilo
PRIMEIRA SÈIRIE

Convido os associados da primeira s6.
rio, que não tiverem deposito, a centrl"
Unirem com onze mil ríls, ãt. o diu 8 DH"¦¦KTEMlillO, 

para formação do novo po-
eulio, polo faliecimento do associado, sr.
Adolpho Pujol, oceorrido cm Santos.

ti. 1'aulo, 25 de agosto de 1910.
Dr. Alfredo Medeiros,

Primeiro secretario.

Pequenos annuncios
M LUfiA-SE um esplendi[]o prédio complo»

*™- tamentfl novo, sito em ponto contrai,
constando de (çniniln ormazoma ro .-do-cliüo,
com osplondiilo porão, claro o nrejado, o do
solinido com dez comiiimlos o com todas
as mais perfeitas iiistalliiçõos sanitárias e
nciinado por esplendido o espaçoso torraço
quo domina uin niapriiifico panorama da ci»
dado. Trata-se na rua do Carmo, 24.

A PPÂRÊTJÍ0S para jantar, moia porco!--*"*•* lana, decorados com ouro, louça iu>
plnza, n 8o o 1oo ooo, idem, para clia e
café ti Mo*, na lii|iiidai;ão do llandoiranto,
á rua do S. João 87.

ániNCAUAS dn grnnito branco, inglpzj para
^-'chféj dúzia 8'5oo n i"; idom, pira clià,
a 7', pratos a 7', terrinai á õ", bules para
chá o café a 4', idom, leiteiras o assuca-
roiros a 2 5oo ' na liquidação do Bandoi-
rnnfc, rua dn S. João, 87.

v- fc— 
j

(fif)POS para chops, 25 a dúzia; idon»
^•^forma barril, a ,T; idcm, com p. a 5;
cálices a íl', friiotoiras a 2iõoo, estojoa
pnra mesa, tios poças do metal por i", nu
liquidação do Handoininlc, rua S. João, 87..

"EMPRESA DE POÇOS MlVlALI.l-
COS E ARTESIANOS"' ou a procure das
D.;uas subterrâneas o jazlmont is mine-:
raes. Tratar c Informações A -uo Passca
3J — S. Paulo.

Farador completo
Vendo-se um, que custou 2T>0*í000, por

1S d $ 0 0 0, novo, sú com quinze dias do uso,
cm cujo espaço do tempo curou uma no-*
vralgla inter-costal, não mais apparccen-
do as dores; vende-se por muita precisão
de dinheiro, dovido A crise. Para lnfor<
mar A rua Benedicto Camargo, n. 15<
Penha.
«— <

Latas para amostras de
café

Vcnilein-sc a lí/..000 o cento. «
Rua Josó Ricardo, .9. Caixa, 32 -'
Santos,

Iflercedes
Vcnde-ac um caininlião "llcrcodes-

Daimleí", com bascula, 5 toneladas,
novo, borraclias novas.

Werner, Hllpert & Comp.-.S.Pa..-
lo, rua S. Bento, 10 - Caixa, 141.
¦jkWÉmS.CEM-SÈ 

criadas, copciras, go-
y^. vcniantes, co/.inliciras, etc, ás fami-
lias, pensões o boteis; Irutàr na "Agencia

i.ireilaw do Collocnçõós, Tfiin Direito, u.
!)õ-sobrado.

Pensão fl&i-asilcirci
llcllsárln Itihóiio coraniiuiica 1103 siriii froçuezos quo
limi.ilòrlu o son cítalíoloclnionto pura um grande
prodlo nn centro iln ciilinio, junto no Inrgo ila Sò, ii

Iiua ile Santa Tluuc/n, 2.', omlo continua a roccluH
lio.i|icilcs iliarios 11 ponsiiniisliis ilo inei., liora comn

> a fornecer oniniilii a domicilio <————

PARTEHIA
Mme. I rnilli» dc "ssiüriiile l'í_iic'rIMlfl»,

parteira diplomada pela Kseola ile Phiinnnüia do ti
/..nln, cx- Interna du Malcinidiidc desta cuplla'. Al-
Imi lo o ¦ chamados a quiilqnor liora. I*csidciicla c
consultório 1 ma General i.soriu, Ml. 2cle,.1i:, õ.2M.

PRATOS 
dc porcollana branca, do Li"

ino_c3, du .ia 18 ; idom, ebienras para
clui, porcollnna, a li", du.iu: serviços do
cbà c oafó, porcollana cm cores .1 õo ; idom,
Fayenoe, cm cOrcs, para café, lõ peças por
15»; na liquidação do llandoiranto, ru» São
João 87.__ "»^.

Senti entes novas
Callnguciro roxo, legitimo, sacco ile 200

litros, 51-000. Cabello de negro, sacco do
200 litros, 10.000; Jaraguá, gorminaQÜo
garantida, puro de encho, sacco do 200 II-
tros, 7$i;oO. Pedido ao anti..o e o rumado
fornecedor José Maroelllno do Agn?lios —
Linha Mogyana — Esta.íin tle Re.-linga.-

®|EMEi>TES DE CAl'151, novas, do gor-
•sPmintiçãò garantida; vendem-so: "(latia-

gueiro Koso" a ¦850 o "Jarnguú", de ca-
clio, a G50, o kiio, cnsaccado, 11 ilmhciro.
Podidos a Manuel Eduardo Forroiru, esta-
ção do Jussara.

(KaiSUVlÇOS pura clul c culè, turra cotta
t**** iuglozes, i peças por 1D ; louça os-
maltada para cozinha; iOrmas para üocesa
impadas; talheres. Tudo polo custo o aliai-
00 do custo) na liquidação do llandoiranto.

-.rua do S. João. 87,
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de OLIVEIRA JUN
=: (Sabão em fôrma liquida) 

MANCHAS
SAIIUAS
ESPINHAS
RUGOSIDADE8

CRAVOS
VERMELITIDOES
OOMIOHÕBS
ÍIIRITAÇÕE8

FRIEIRAS
FERIDAS
OASPA
PERDA DE 0A1JELLO

DOUES
ÉG/jÈMAS
darthrOs
GOLPES

ÍNili
«* . IU H é «, . ro„* e „«„, ^ pm , bMbo pm a tota e pm m J-

¦f,. " 
2 y^«>»*wr Pharmacia, barbearlas e perfuma» ias

.'ONTIjKfiEs
QUEIMAM )i*.S
1.l!V*.[|'|-|.\.t.
1M'I|AM.M \f<DF-,-

BIlEBRiniBIBil
Farinhas: , hi

a| Invorlin B
5. SuJiIIb.h- g"
59 • 'tio ISr-iiiro -g
U Unlco ngonto no Estado do S. Paulo ¦*»
a iriJXItlQUK METZQER „

a 
- Rua Libero Badaró, 175-17 7 -

Vondas dircctas dos Mollnós do¦ Kio do Ia Pinta - Producoiío dia- ¦rtj ria, dO.COO saccas.
aBISEIüIBiiSQn
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Advogados
Drs. Carlos do Moraes Andrade. Podro

Motta o Elpldlo Volga advogam no eivei
o no crime. Acceltam causas no Interior
do Estado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (CasaMJchel), 2.0 andar, sala n. 1.

DINHEIRO
Díl-se qualquer quantia com garantiado hypotheca do prédios nesta capital e

om Santos.
Juros módicos, condições vantajosas.
Não se acceitam Intermediários.
Trata-so na rua da Quitanda, n. 2 (CasaMlchel), 2,o andar, sala n. 1.

Agencia ío Loterias
F. BOCHA & COMP.

ROA GENERAL CARNEIRO»
Em fronto aoa Corroios

Cal*-» .jo . Tclcpli. -W

S. PAULO

Dirigido pelo dr. Arlliur Mollh Junlor,
que conta com n collaboracâo dc ollo dls-
duelos professores, prepara alumnos pa-rn os exanjes dc admissão <is escolas uor-
mães o Iodas us escolas superiores.

Os programmns offlclaes são rigorosa*
mente observados.

RUA JAGUARIBE. 72 8. PAULO

casa amancio I Novo Hwo escolar
«Pequenos trechos»

do Octavlano de Mello, para leitura sun-Plemontar nas classes adeantadas do cur-so preliminar. Do multa utilidade noscursos nocturnos.
Approvado pelo governo o adoptado

Paulo0800'''3 
° ei'U"0S d° K8tad0 d0 S'

rnSc0S ft0!i editores PATEKNOSTRO
,fmsp'i.víU/'EIUO: ou no3 ^0,\ta,líi^TSSÊ0^ a dc s'IJ-10'
Desconto nos revendodores.

SfSSSEi-"""

FERRABENS
Ferramenta!?, artigos p«nra

construcções e pintura
ThQtroaz, Irmão Bt C

I-iitst cio ' 1'honotiro, II

iliJilstÉlIlGiIa

i FABRICA fie BILHARES

S»i^ ± aJmmVmZ0 "' t"Ml>'" " '°^ RM ^8^0110 ToUllS, lt %

I rABRItW

WftHCÊPARAAS
ijg^ft» Chesebnugk» 

j o 
*u 

melhor mirra-m p™ tntb:Vtytm empregada deide¦ nuls tenr, inferida. É conhecida e i»p<h•antodo o mundo. CoTuerw i «ri e as mao» macia» ».apidau.entc•dIMi «» excoriaçoes, quiamadura», diagsB c toda, « irritaçõesn-^e.»d* pelle. Intuíam em receber » "'/ariline Chnrbrwk'•CC*»)*» t-sTgiMioiente acondldon«k • v^mr-íuí tem o noite d»*'"

^(ÍWMI^;! CHESEBROIIGH MFC.. CO.
itCon-olidattd)

mim mm mmm.
A» VENDA EM TODAS Ag DROGARIAS E PHARMACIAS

*W(am*mOmmWGmT

GRANBBE FABRICA
renho em stock typos variados c modernos, riflo .emendo eoneor»renciii cm preços - Cirande sortimento de solas, -rj*,, tacos, etc.Attendein-ae pedidos do interiorS AVE1IO BLÍJIS

RUA DOS GUSMOES, 49 - 8. Paulo -- Telephone, 1.894

Um livro útil

BSlj LDlüun:
Cora cscripforío em sua residência

ATTKXIIK .5 t» !!»».>),.»>¦.¦*•,•,_(•„„,,„., R v,,n.ile moveis o Imtiiovpis empréstimos soli livpatlicniis,ncci.iln iiioi'iii!i«;.'io |,:ii,'i lómnr rnnlii iii, prr.lins.Afim dn flluf*a'-ns; procedor n oon certos o rccehoi«ilnsuci».'l-fJiti il vcatln nlmins prcillos, li.cli.slvo nm dosini'iliotcs pnlnoloa lln Avenida l'.*iulist*i, liem comu(iivoran* fnjcnilns, scmlii mim ,]0 crinr, ilo prlijiclrno.iirm, nn irlniiRiilõ Mlnelio, coni rasn pnrn rcl-ilciirli., .eiriirin. minlrn ...il üliiur-iic, ilo toitiu <Ttj
pr rnrir.i ijunllilnilo, aciiilò l.lii,, ilo iriiíileiiit» ilo l.;io liivornii.liis «• vl.u ilo riimpo», tinlivos pnrn rriiir.
^(i .1 n I mil re-M, ÜBO ni- ra» pniiil.1» n cenlo oinniiis para ila, orin, ccnlo o ponoos porcos,4 carro»com n ipspcciivii bolniln n i-r.-.n.lcs nu^.I-»*» ilo ncrunsem (liltrmiics lognrcs pura lonir onorRln cleclric.i.

i'arn mais informnçüos
Travessa Particular da Travessa Muni/, deSousa, n. d - - iCnnihtiov) - - f-ÃO PAULO

O PRESERVATIVO 0D V. S
(**» ItUTAa  «$««« 2
<*3) r.*«'iaj «¦»»r*-cin as«i>*., . $50U «_*,
ft Ao Boticãõ Universal t»
§ Rua 15 de Novembro, 7 ^
p9e999®p®'S9Qa^®Q&è'®ê®

JÊÊÊíéklÈÈk

Wm®^9nW

^y-t&AxW&^-íB&i'-*' m*.
^atfâ&MSg&^%&~''-ií <Clí^h<JfiSMr>^

mV*t& «ES *"*B /S^Síà ER] n Bt3*2B «Pi»

^ ÓLEOS
tr. O-RAZAS

ffA^.TtlT^.-p.-Ptfti

A caspa não só é
coisa de importância,
como incommoda-
tiva.

Tricòfero
de Barry

conserva o pericra-neo livre de caspa e
mantém o cabello em

perfeito estado.

Completo sortimento de pertences para automóveis¦ Preços sem concorrência.

Gratuitamente dado aos nossos leitores
nel- «Hi. i il-.volvcr o presente annuncio, com seu endereço bem Itsi-ivel. r-ceoerá
nnN'sjdoTl0'at'!''lü(lepro?*-"da c ASSOLUTAMENTE ORATIS-como
-, , «lln lm llVr0, °"^ st c'«?0,ura exr'lic!"la dfialhadamciite a manei Ide'conSe-íuir pelo hypno-magnetismo a Saude, a :i.im.za e a Felicidade
*....,.„.,;. "•I!lss"?'° l'"0 cn/ina o "iodo de qualquer nesso*. curar a s, nroona e ao.>utro as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague», ètc.. etc
inspirar o^amo^ ° 

bCm"C5tar em ™*' COmo Ím'DÔr a vonIade a °«tr^' co«o

os laSdSJêi cml-mftZr? 
comm-rc'amcs' os cmr,reKa,los, o.s formados. 0, militares.

oít m llifl , os homens, seja qual or a 3,ia posição social, encontrarão
port do o »cio=o Iiv n ^ , 

'n'VC' C>tC h5mmí0' *-*-""s*anhado dr um sello nara o
M-ffiffi1T^Í\d^^M D°rÍS' r"a Pa"'ino Fernanda«> BotJtcfro, Rio dc Janeiro, e receberets o nosso brinde gratuito.
.VOME

üF.SIDI-NCr.A

Rua Bíuáo de Itapetininga, 33 - Telephone, 1.518

| lí 11161 lã flS q9 Talll'0 1

»
E refrescaníe e deliciosamente perfumado.

HOTI
iio ae ianeitrtTj

0 maior e mais importante
do Brasil poflendo hospedai
diariamente 400 pessoas. Si»
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Rie

Branco (Antiga Central)

a partir tíc 10&000
End. Telgraphico: AVENIDA

RIO DE JANEIRO

"S
SAL BSW1 BLèCOsS

Para o gado vacci.m, cavallar, suino, etc. = Engorda c fortifica
Gura a febre aphtpsa e a diarrhóa dos bezerros
Augmenta o leite das vaecas e evita o carrapato

Eni caixas de 48 blocos :
Agentes: LEE af WãLLELA == Caixa Postal, n. 420

fiBadarò, n. 12-& = £, PAUL

#

£SZXm

SO' AS TEM QUEM
QUER OU QUEM DESÇO-
NHECE A EXISTÊNCIA

DO PODEROSÍSSIMO

« mL £?'mi tÁdtr- 3ínciã4*
do^éamaml?.

Extraeções ás segundas e quintas-feirassob a fiseali-xaeão do qo\/erno do Estado
 Rua üuiníino Booavova, 32

Ncxltt-feira. 9*1

líiia iao

AVICULTURA
CHOCADEIRAS E CIlIAnRIIl.VS"COUTO"

mí^ai^pr0nnr'l!,.'1!'- |,,"*mi'u>»«'o'>m Or,,n,lo 1're-
Fm-»«1t v$n5 l':-,Pnsi.'ln ''««««l». do Avlonlltira,
iZlúnZlli1^ ,,J.llm P'0'P,<so".« « C. Loraln. tuaUuintlno ilocnyuva, n. 4. rclojiliono, 648.

Eli T.r.i «Tir«

JJKJiHLjll(SM JL
Marcas «Carborundum», detodos os tamanhos e

ffrossuras
Grande stock

ImlOK & OOMP.
CAIXA, 4i

^^^jà^e^^mò&sema-ios-fto ©sofeisebrr-o

690
G9I

69á

MIOZ Dia rcinio um so:
'ecr -,|j

'í *

25 de agosto
29 ..

Sotembro, 1

Sexta-feira'J'isrrsi-feir:i

«Sexíit-feiri.

40:OOÕ«$000
15;(K)D»(iÜÜ

15:ooo.Sooo

33-OJ
! Ililil

13 (IOO

G1]ANDE LOTfiRjA COJIIiMTIVA DA INlíÉÍDÍfe DO Ííi-VSÍL
ijiiarta-íõira ™>*s»« i. 45,300693

ATTFIMÍ>ÃIÍS ti 
ÍWKÍ,M'fe •7,'í'*"''"» ®7"®mm«»,in„çt}oIZZTiZ B|

~P®Inpnmnn, fe" «'MMtM i

B-iü'! !í fBA F@BB 'L8111 fl8 S'Fr81CÍSt0'3 •s-M- i

(Í94
(ÍÜ5
696
627
698
!i99
700

6 de setembro
8 de .setembro

J- )l I!
15 „ „'9

*•«,. ,*

.Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-íGÍra
Terça fr.it-a
Sexta-feira
Terça-feira
Sòxtá-ieira

.¦tu '-i prf-njiflM «ii

50:000$000
2o;()()()Sooo
2o:ooo,5>on.o
.-5ri:OR0SlOO
2p:õ()()§oo()
3i:Ò0"r»$3Ú0
2i>;(i«)oc;;(i()()
J:*i:oo()Sii.)o

!$Hoo
ISiSoo

4,*55')0
1SJ(.o

2.S710
1 <*>v.l
]-"»Slll)
J $)>()()

puarta-íelra,6 tle satembro, qran-lfi totiri;» com-iismdratl-/. >nImlenendenela fio Bh«|| BOOiO&mfiOfP em dolsar-indp*.Prewos tje mtí»oo$oo» cn.-ie, nvn - Par is i io
url.or, a.:t):«:,c!iiin..u, ,1 , r,-.-|,«!ci:vy i., inJriiiiu-,« er.r.a parz o porip no correio, rtevuin 31:1 (iirl(-li1o=

iiusi Olroita, 30 Csilxa. 177

O» |.ii 11(1,.,.» uo
iiiitlã a qunhllu ner
103 ,\i?ar,ti:H Qefaci:

•Tullti Anlunts le Alireu u CiomoS. Paulo.

s. Plínio"7'"'0"0 
e Co,:n'' ~ Câ3;i nollvn-* " Run 13lrt'lt-1" ,0 - caáixi». 26

1pÍim'"?m "^'d188. dü! S:u""° e CorTI,, - l'r''-a Anlon!' tapado 6i.nix.i, j bo — a. Paulo.VA',,C,.?!:?\;,:M ~*K"a D"'ul,n'4 - c'""' "•* - "«'" *»"•"••'•
nos ile .Min*» c comp,

rlnasJ' 
"' Sarmt'nt'5 " Ru;' L'in'° ¦'" iodara, ib - Caixa. íi - Cair..

^s^imü&issEmm&tiimsí
¥x852£^l8im£Baamti

Fuzeiuisi tle orlar, coiitenao 1.500 nl-
queires», mais tm-meiios, 500 alqueires em
pastarias, mais 011 menos, o resto ein
mattas, 5 nascentes do boas, aiQiás pnrno-gado. 1'iistai-ias: Jaraguá,. c.itiniiueiro,
capim fino o outros capins, ,100 cabeçaa
de gado, raça eánicu' e ::el»u', 330 capa-dos de engorda, 70 de criar, 12 éguas t.-
potràhcRD, "I cavallos de ouateio. 30 cnr-
neiros e çnbDças», 1 roca do milho do 50 ai-
queires de terra, para engorda dos por-cos, casa pura administrador, 3 casas du-
pias para empregados, 2 paiôes para ml-lho, 1 òhlquèlrãó páü a• pique; nositendo ICalqueires para criai* porcos, 4 manguei-rões para gado, 1 idem com rancho paratirar leite, 3 mangueiras; 7 horas do tremda eupltal, linlui Paulista. Tres trens dlst*rios para a capital, tres horas de troly daestação. Preijo SnsOOOSOOO. Entender-se'com o proprietário, C. C. Fenley, emNova Odessn. linha Paulista, e com P. C

I e H. Fenley, em Santa Maria, listado dfS. Paulo.

l(lô"rnnMnS;í,»Í0. "V"" L!l ',0 »***>»Í*i'pi.mmo, l.:ilii.i, l»crnnnil,ueo, VIro, Falinoiilli
,., o Amslorilnmao «o -ccollíim 

jinusmuclrò,» cnm panaiiiioi.lo Terceira clamo pnra Vigo, irofo,f,In-olnldo o Imposto, l.a „ s.n c|,'1St„,; .^{J,cnm a ngcnola

boliirit ,10 Eanlos no .li.-i 10 ,|„ aclcmbropaia ílontovltlóo o Itüonos AiicaPassagons ilo 8.a Casso, is. míoüli, inclui.
tt..'. , . „ ll0 ° Iniposto

Lírí,„° lr9"* rm 2°'10 "olomhio oP««lrft no nioamo «lia para a Europa

? Sociedade Anonyma 1RTINELLI
W n -" s" PAULrI Rua Quinze de Ile*f Cniixn poNtnl .

4 SÃNTÕ*:
7 PrdlTíl Rnrõn fln Din

$2
&

'4

Ut

í
'io Sv\ A,mj&.' K_I

MALA REAt IN-SLEZA COMPANHIA OOPÂCIFJCO

S. PAULORua Quinze de DoDembro, 35
... 34»

SANTOSPraça Barão do Rio Branco, 12Cnlstcn poMtnl ... issil

('/.('UlilliH |),\ KUKtJiA KSeiCHA-
!>()¦" I-"M HANTOi

BíE.fBESBA MA
Ko «li:. 'J« .lu ngoslp — .Snl.ir.i no

nu-ãnio dlu puni
Montevidéo t* Hnenoa Airei

óbTbssa
no ilin SN ilu Ajri>sln..!iliiiíi no mes-mo ilin pain M,«i.lc»i,i,'-,i, Purt .sinn-
loy, i unia Armiiiii c p„,.us. do , nciilco

| DRIíU — 30 de ayostc

sa

I-AIJI. liTKb lAUA ã i.JHtJIM
A sallll do líio:

OSÜÈTA
no ilin ! ite soloinliro pnra S. VlcontoLIjUoa, l.eixOcs. Vigo, (Jorunliii, l.alt„cl,«:[lc-i'nllie,! o Inglatorri
A í.-ilili ,io nlo:

, MBBSMKHiARA
-No ilin H ilo soluml.ro piun

LlSiloA , 1SUI.A1URRA

A -J.r.liir tlu S;iutu.s .

Anijzon - 18 de setembro 3

a ülgé-se passaporte e não sara panniltitlo o Jõgi esso de visitantes a Domo fc'
l'fir» picços .laa paisagens c inluntiavOoi ilirigir-so i„i oacnplorio dn Sfrm Botüí iaiJ Steai Faslei Cg, • iin è i iio

ÍTll _ ni^ijC. Ml... IT_r_! .» -i-i r.'.__ J.  ._ ,. .Bu Pacific üteani NavinaliõD Co. ?:-í! |?Axn^S |

Tliealro Municipal
Concessionário: Walter Mocchi

Temporada official de 1916~Sub a íiscnlizsiQão da oxma, commissãodirèctora du Theatro Municipal

Rua Yeri(llana, 49
Dírecíor: Professor Pedro Wolíí
Curso de prennrutorios para sidraifsãoas Lsopliis Nonniios, Gyinnasiòa, Mo-üiciiiii, Polytocliiiieii. Diroito, 1'lmr-rnaoia, Odontologia, Co mm e rei o, otc.Auliis diuriiiis o nocturnns para sim-bos us sexos, A U«rlit fornocõ passos doiuu nus aos iiliimnos deste Kxtornato

Grantle Companhia Lyriea Italiana
du Thcafr» C/oIon,

dc Buenos Aires, em collaboracâo
artística com o

Tlica-iro ^cala, de Milão

18 tle setembro de 1916
-7*-.

«yíS

Theatro APOLLO
Itua D. .J.»3.;. do Barros, n. 8EAIPUESA PASCHOAT, SEGItETO —

Grande òónipagnia dialcttalo di Prosae musica Cltlá tll ftapoll -
Direttoro proprietário: Cario Ntiii/.lat„Ammlnlstratore: ViMberto Cnló. Especta-

culos familiares

HOJE - Sexta-feira, 25 de agosto - HOJE
r. ,. .. A'« 8 8|1 ila uoilou lindíssimo dwiua popular om 7 quadrosdo L. Uo LisoLa Cieca di Sorrento
0^toaJHgjdj_pi^^ Bondonl

Pregos populares:
Frisas, 15f0íJ0; camarotes, 12*000* uol-trona de l.a, 3f000; poltrona de 2.a, H-cadeiras, ISJ500; geral, 1*000.

Na Secretnna do Theatro acha-se a^i^ij^í^^desde ja aberta uma assignatura a* -ft«U» - TitADniE^roT^Z
para 10 recitas, das 15 ás 17 lis n poçaiie sonsuçãoJ-M <(S li US. Domicgo - A's 2 J|2, GKANUE MATINE-E

Ipís. Theatro
Cojii))iiiilila Ciiieniatosruphlisa Bnislleliii
IIOJM — õ.a-feíra, 25 de agosto — HOJE

Esplendida soirec elegante — Um
soberbo e inigualável trabalho 111

Uma artista de raça e fama num-
dial se apresenta hoje aos nossos
habittiées:

i A excelsa rainha da belleza, a gra-ciosa e elegante Francisca Ber-tini,
no grande romance de amor e pai-xão, que a leva ao maior dos sacri-
ficios:

Heroísmo de amor
5 longos aetos

Para complemento deste grandio-so programma, será exhibido o hila-
fiante film, interpretado pelo queri-do cômico excêntrico André Deed:

O CHICOTE DE DEED
Film de propriedade e excltisivida-

de da Companhia Cinematographica
Brasileira.

II >¦ l«*ill ^w. ¦»j-^*t'*«á-'*t-l**Ma^l»JJ-^^ g 
IHIIinmi im ^^ff|^»»»»***W**a*»J*4J**a*a**«^^

CASINO ANTARGTICA
J^resa SOUTH AMERICA TOUR g Cvc|0 Theat*-al Bragilàlro

Grande ComP^^^Jo Opereto.s ETTOflÈ V1TALE, da ouui fiuom parto obartistas: 1'ina Gioana, fíiuliotu Coati o Ítalo liortini
Hoje - 6.a feira, 25 de' Agosto üe 1916 - A's 20 3*4 - HojeE8TH.EA m da companhia - EST HEA1.B Bécita do «ssigimlura - Primeira representação da oolol.ro oporota om 8 aetos o iquadros do Ordonnoau, musica do nmostro Luiz Gaiuio

„,,..., Kolavol orcaiiilo do actor IIKllUNl
^U» «^^'S r^feSJf, lS'»A''«»"' - Anaréa, Uai.» ülnraudl - Mario,,, Glu.1'iogolii Ângelo Uàveslrl - il couto íi lonrdo, 1, ,1?' ' ," " ' ', ''í K'"?»™ JlliKOlIna líiilii o - (jriin
O. HJ - Uampao,,,,, I»ro3.,pC 

"VJgj 
fe ^í»^(»^^**»i't-*i',, u. i.n/.nii * iioüJ". hi. Ungia

n doÍ -inius Slil ,i Parada a 8rr.- PiNA UIUANA 0Mt'tríí Vllri*18 «-•"'.«osnupolit. nus - Brilhante miso-on-soouo - Grando banda marcial om sconaMaostro concortador o director da orchostra Lutai llolaProços - Frisas o Camarotes 30?000 - Fautuuils 5$üU0 . Cadeiras o Promonoir 3?000Galerias l*5ij(X)
Os bilhetes á voada uo CAFÉ'UNIÃO (rua de S. Conto), aW ds 18 horas, depois dossa horai==-=====-====------= na bilheteria do thoatro ¦-Bíominüo. ás B4e íi» horas, Urantllosa mATiWWm

THEATRO S. JOSÉ'
Uinjiresa .losé Loureiro

1)0,1 !•: — Soxlu-felra, **•¦-. tle
agosto de 1016 — ÍIOJIS

A's S 314 da noite
PATIM A Mil ÍIS

EÚtícçftO (ia moda. . .
1'rinieii'ii parte:

fl Sfillo ü Élii :
Máxima coleridado — 02 transforma»

ções em 2ü .íniiiutos, tudo por Fátima
Mlris.:

Segunda parte — A GEISUTA."Teroeira parte — ELDOKADO, 10 ar-
tistiis, 70 transformações.

Prcfos tlns localidades — Frisas 25$,
(sainsirote-s 20?. cadeiras 5SJ, amiihithea-
tro 3$, balcões 2%. ealerias numeradas
1?500 e galerias 1$000.

Bilhetes a venda na Charutarla Miml,
.1 rua 10 de Novembro, 58, das 10 da ma-
nha ás 0 horas du, tarde, e depois na Dl»Ihoteria do theatro.

Amanhã, sabbado. 20 do agosto—Gran-
de funegão extraordinária em honra c be»neficio da popular e applaudlda transiformista Fátima Jliris, com 0 dealnteres-sado concurso da celebre violinista Em'.-:ha Frassinesi (irmli de Fátima), Interes»-santlsslnip programma. ,

¦m&

"!»?¦ ím^nmW**m^mm^mm*mm'm*****M^f^^i


