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Confissões

Um facto que nfio deve passar
despercebido é que, nos últimos tem-
pos, os jornaes allemães ou sym-
pathicos á Allemanha deixaram de
proclamar a certeza da victoria final.
O Império não lueta já para esmagar,
lueta para não ser vencido. Tal é o
thema das variações dos priiicipaes
orgams germânicos e dos comnienta-
rios que os gernianizantes fazem ouvir
no inundo dos neutros. De facto, ou-
tro objectivo não prosegue o impe-
rio, dois annos passados sobre o
inicio duma guerra que aos allemães
se afigurava rápida e victoriosa,
guerra sobre cujo exito não havia
duvidas de espécie alguma nas altas
espheras téutònicãs; e basta recordar
os freqüentes discursos do imperador
para comprehender as inquebranta-
veis esperanças de victoria, que ani-
mavam os allemães em relação á lu-
cta que, mais dia menos dia, havia
de ensangüentar a Europa. Para
cahir 110 "gachis" actual, cm que a
Allemanha já renunciou a procurar
uma solução militar ao seu problema,
violaram-se tratados, praticaram-se
iniqüidade?, pisou-se orgulhosamen-
te o direito. A victoria, só ella, dis-
solveria e anniquilaria as responsabi-
lidades desta liypertropliia do culto
da força. Mas a victoria não veiu; e
a situação moral da Allemanha en-
contra-se aggravada com a impossi-
biiidade de obter, por meio do trium-
pho, que lhe perdoem a violação das
leis e princípios que ella desicspet-
tou.

A confissão implícita em muitas
publicações germânicas, de que. o Im-
perio lueta somente para tornar me-
uos duras e liutuiihante*** as exigen**-
cias dós vencedores, não pôde levar
aos exércitos teutonicos um estimulo
c um novo ardor; Proclamar seme-
lhante objectivo é diminuir em ciií-
coenta por cento a coragem de sol-
dados, cujos sacrifícios repousavam
essencialmente numa solida con-
fiança na victoria. Talvez por isso, é
que as informações sobre a verdade
da situação s::,u ai-daaosaniente sup-
prir.iidas da correspondência das
trincheiras. A maioria dus prisionei-
ros allemães, cabidos em mãos dos
aluados, manifestam um profundo
assombro quando se inteiram das
realidades, Em regra, os soldados
que combatem na "fronte" franceza
julgam que tudo corre optimamente
do lado dos russos e que mais um pe-
queno esforço assegurará a victoria.
Os do oriente, crêem que a França e
a Inglaterra estão definitivamente
vencidas, que Verdun já capitulou
ha muito tempo, e que basta agora
esmagar os moscovitas para obter
uma paz victoriosa. Os cadernos de
notas appréliendidos aos prisioneiros
mostram a que falsificação systema-
tica dos fados têm de recorrer os
officiaes allemães para manter no es
pirito dos soldados aquelie ardor
combativo, que a duração excessiva
da guerra c os insuecessos freqüentes
vão pouco a pouco arruinando. No
dia em que a Allemanha souber
tudo — sobretudo a Allemanha que
se bate nas trincheiras c nas ste-
pes do oriente — a desmoralização
será rápida. Não ha o direito de sa
crificar um povo inteiro a uma em
presa impossível, a um objectivo que
hoje não tem a mininia prpbabilida-
de de exito. Isso já não se chama pa*
triotismo, nem siquer imperialismo;
chama-se uni crime. Prolongar a lu
cta, não servirá sinão pata tornar
mais exigentes os vencedores.

Foi quebrada a offensiva dos búlgaros nas suas
alas, na fronte de Salonica - Os alliados

fazem progressos nos Balkans
Os inglezes fizeram juneção com os

fB*afiicezes no Somme
As tropas brítannícas avançaram a sua linha na

estrada de Langueval a Flers - De Londres,
chegam pormenores sobre a ultima incursão dos

zeppelins contra a Gran-Bretanha
Os aSiemães foram mal su-ocedidos

nos seus contra-ataques no
sector de RfSaurepas

Houve uma importante conferência em Calais -
A Allemanha receia a entrada da

Grécia na lueta das nações - A acção dos russos
- As operações dos italianos

Os telegrammas do "Correio Paulistano,,

& campanha cootra a Turquia
-»-

NOTICIAS DA 111
VISITA DO ItKI 1>Ü MONTENEGRO

PARIS, 2 5 ¦— O rei Nikltâ do Monte
negro chegou u esta capital incógnito.

Sua majestade visitou o presldèntt
Polncafé, indo depois ao Lyeeu Luiz o
Grande, de que íoi aimnno.

De Paris, o monarchá regressou a VI-
chy.

A INDUSTRIA METALLt-RGIOA
ALLEMÃ

BERNA, 25 — Dados estatísticos reco-
bldos hoje de fonte teutonica mostram (|Uc
a producçãb de ferro allemã, durante o
mez do julho findo, so elevou a 1.134.000
toneladas, o que representa um nitgménto
de 53.000 toneladas sobre as cifras ante-
riores.

INCURSÃO DE ZEPPELINS
LOND11ES, 25 — Um communicado of-

flclal Informa (]tio, na quinta-feira passa-
da, durante a noite, vários dlriglvels ai-
lemães lançaram bombas nas costas de
leste e sudeste da Inglaterra. Faltam por-
menores ficerca desse rald das aeronaves
Inimigas, *

"UAID" DE SEIS 7.EPPELINS OONTRA
A GRAN-DHETANIIA

LONDRES, 25 — (Official) — Seis
zeppelins realizaram uma Incursão contra
a Gran-Bretanha, desde 0 horas att íis 3
lioras.

Ignora-se o numero do bombas lança-
das d terra, muitas dus quaes foram dirl-
gidas conlra navios.

Os prejuízos causados pelas explosões
foram ligeiros.

Uma estação o algumas casas ficaram
avariadas.

Duas casas foram demolidas.
Ate agora, sabe-se quo ficaram nove

pessoas feridas, algumas das quaes mor-
lalmente.

Os canhões antl-aeroos atacaram as
aeronaves, quo foram tambem acossadas
peles aviões Inclezcs.

Dlt. E. COSTA GALVAO
Advogado

TAQUAltlTlNGA

OS ABADES AEASTAM-.SI,
. DOS TURCOS

LONDRES, 25 — A Agoncla Heuter,
om despacho procedente do Cairo, diz
quo o grão chorlfo do Mecca proclamou a
ruptura definitiva dos-mahometanos or-
thodoxos com o Partido União e Progres-
so, quo domina a Turquia.

A proclumação denuncia Enver Paohfi,
Talaat Bey o DJémul ;Pucliíi, partidários
úa Allemanha, como senhores absolutos
da Turquia. j.

A OFFENSIVtY RUSSA
PETROUIIAD, 25 -j- Os russos reto-

maro-m a offensiva e nk-ançam cm toda a
frente asiática. ,. jOs turcos evacuaram Bltll3.

% theatro orictítal'n fflciTii

O PERIGO DA ÁGUA!
"... A autoridade sanitária competente recommenda a conve-

niencia da população só se utilizar da água depois de fervida."
E' MUITO PREFERÍVEL QUE ,BEBAM CAXAMBU B&S&M

da contra o TYPHO E OUTRA* í-EBi-.Eo. ^.^~.,...

A Italiíi ao lado dos

A SLPEl.iORlDADE DA ENTENTJ.
Mh!ltK-A ALLEMANHA —

LONDltlCS, 25 — O correspondente ml-
litar do "Times" escreve um Interessante
artigo, em que frisa oa seguintes tópicos.

Comparando as forças Inimigas com a»
nossas, concluímos perfeitamente que s.
torna possível exgotlar as reservas ger-
tnanleas e que não está lão longe, comi»
parecia, o momento em que isso suece-
dera.

.Mas a nossa superioridade ainda nüo '.
esmagadora.

A questão varia, porérfi, si comparar-
mos as nossas reservas potenclaes.

Para manter o numero das suas dlvl-
soes, a Allemanha foi obrigada a redu-
zlr o numero dos seua batalhões do 1.
para 10, querendo assim oceultar a su:i
fraqueza e estonteur-nos. lias nao enga-
nou ninguém.

Resumindo, temos ainda 3.800.000 ho*
mens em edade militar aluda não lncor-
porados aos exércitos em campanha.

Nos nossos domínios coloniaes ha va:-
tos recursos ainda não empregados, coni'»
sejam na índia, na África o em outras
pontos.

A italia dispõe do amplas reservas, pa-
ra manter as suus divisões por mais ardun
que seja a lueta.

A Rússia pode levantar muitos mllhOes
de soldados.

A única difflculdado b arnisil-os, mae
essa dlfficuldade remedela-se antes dn
próxima primavera.

Tendo completado os nossos aprovisio-
namentos, poderemos, si necessário fôr,
armar a Rússia.

E' preciso tambem collocar no pralo
da balança a nossa superioridade naval,
com todos 03 seus offeitos desmoraliza-
dores para o inimigo.

Podemos preparar para 1017 o 11)111
exércitos que terão finalmente de esma-
gar os frenéticos esforços do Inimigo, per*
turbadores da p:iz.-

E, como podemos continuar a guerra
atô então, e por mais tempo ainda, só
devemos declarar-nos satisfeitos quando
todas ns nossas reclamações forem inte-
gràlmente nttendidas.

Os nossos aluados tornar-se-ao poten*
cias tão formidavelmento equipadas cré
homens o material que a Allemanha nãt
mais poderá fazer guerras para o futuro.

A opinião publica que entre nós sus-
tenta a guerra é tão poderosa como o-
nossos sacrifícios que são tão grandes.

Estamos tão feridos pelas Infâmias do.**
állemttcs que o povo prenderia e enforca-
ria todos os ministros que mostrassem
desejos de concluir uma paz que devo ser
unicamente o frueto dos nossos enormes
esforços.

Os acontecimentos endureceram o povo
conio o gtanlto.

Kada pode salvar os prussianos de sof-
frerem as conseqüências do.s sous actos.

a: baixas austríacas
BERNA, 25 — O coronel Gablonslcy (

do opinião que as baixas doa austríaco*:
em todas as frontes, desde l.o do julho
nus l.o de agosto, atílngem a 1.000.000
de homens.

A CENSURA NA HUNGRIA
LONDRES, 25 — O correspon-

dente do "Morning Post", cm Bu-
dapesth, informa que foi subilamcn-
te afrouxada a rigorosa censura excr-
cida pelas autoridades sobre os jor-naes e cm geral sobre todas as fontes
dc informação, inclusive a correspon-
dencia postal, visando especialmente
as noticias referentes aos aconteci-
mentos políticos e militares.

Accrescenta aquelie corresponden-
te que o publico attribue esta attitude
das autoridades ao desejo de ir pre-
parando a opinião publica para re-
ceber as más noticias, na perspecti-
va de acontecimentos desastrosos,
como a próxima queda de Lemberg
e a invasão da planície húngara.

Informa ainda o correspondente do"Morning Post" que a gtiarnição da
fronteira da Rumania está sendo re-
forçada.

Estão sendo expulsas da Tran-
sylvania todas as pessoas suspeitas
de terem relações com os alliados.

AS DEPORTAÇÕES NO NORTE DA
FRANÇA

PARIS, 25 — A publicação da nota do
governo francez aos noutros, a resjieito
das deportações no norto da Franga, le-
vantou um movimento da opinião publica
e da imprensa na Hespanha.

Suppõe-se quo o conselho do minlslros,
sob a presidência do rei d. Affonso XIII,
examinou a resposta quo a Hespanha de-
verá dar á Franca.

A maioria dos jornaes felicita a Hos-
panha, por ter accediilo ao pedido do go-
verno lrancez.
O EFFEITO DO "RAID!' DE ZEPPELINS

LONDRES, 25 — As bombas lançadas
pelos zeppelins no território Ingiez cau-
saram oito mortes, ferindo trinta o seis
pessoas.

Uma das bombas attinglu os arredores
,le Londres.
VISITA DE PARLAMENTARES BEL-

GAS AO BRASIL
RIO, 25 — A colônia belga nesta capl-

tal reune-so domingo, no "Cercle Fran-
(;als", para nomear uma conimissuo on-
carregada do receber.Si.oa parlamentares
belgas, que vêm visitar, o Brasil.
COMPANHIA BELGA DE NAVEGAÇÃO

RIO, 25 — Os Jornaes desta capital no-
ticiam a organização do uma grando com-
panhia de navegação Internacional, de-
dominada "Lloyd Royal Belge".

O governo da Bélgica subvencionara
essa companhia, a que só poderáo perten-
cer otlgas.

CONFERÊNCIA EM* CALAIS
LONDRES, 25 •— (Official) — Na

conferência hontem havida om Calais, os
governos da Franca o da Inglaterra che-
garam a um accOrdo completo sobro to-
dos os assumptos tratados.

O accOrdo concluído entre as duas na-
ções allladas refero-so aos pagamentos no
extrangelro o á manutenção do cambio
em ambos os paizes.

Tomaram parlo na conferência os ml-
nlstros Alexandre Rlbot, Arlstides Brland,
Herbert Asqulth o Mac Kenna e os go-
vernadores dos Banco de França o do ln-
glaterra.
OS AUSTRÍACOS DESCOBRIRAM UM

THESOURO ENTERRADO PELOS
MONTENEGltlNOS

LONDRES, 25 — Os jornaes do !"*,u-
rlch publicam detalhes da descoberta fel-
çta pelos austriacos, no mosteiro de Dec-
tliani, próximo a Cettlnhe, dos thesou-
ros de arte, que foram alll enterrados,
quando os montencgrlnos evacuaram a
sua capital. Esse achado vale alguns
milhões do libras c consta do objectos
dc ouro massiço, adornados de pedras
preciosas, e moedas de oiíro, comprehen-
dendo a eollecção quo abrange o período
decorrido do século XIII aos tempos
actuacs.

O "DEUTSCHLAND" CHEGOU A
BREMEN

LONDRES, 25 — O submarino mer-
cante alicmão "Deutschland" chegou a
Bremen, sendo a tripulação alvo dc gran-
des manifestações.

O "Daily Express" diz que não ha ne-
nhuma razão para que certos jornaes in-
glezcs se mostrem desapontados pelo fe-
llz regresso daquelle submarino, como
tambem os allemães não têm razão de
estar satisfeitos pela façanha do "Deut-
schland", pois que ella b destituída de
Interesse pratico.

INCÊNDIO EM PETUOGRAD
COPENHAGUE, 25 — 0 jornal "Ber-

linske Tldende" publica uma Informaçã»
procedente do Petrograd, segundo a quai
foi destruída, em conseqüência dc um in-
cendio, a famosa ponte do palácio, lan-
cada sobre o rio Neva.
FRACASSOU A CONTR.V-OFFENSI VA

AUSTHO-ALLKMA
LONDRES, 25 — A eontra-offenslvn

austro-allemü ao sul da Volhynia e "ao
norte da Gallcia póde-so considerar com-
pletamento detida. Entre o Bug o o Slota
Llpa, na região do Dniester, os auslro*
húngaros resistem desesperada monte.

Os aconfccimcnfos

-me.;-^-a*m

NUlUpiK
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS — OPÈI.ÀÇÕÉS DO
DIA 24

RIO, 25 (A) -- A legução da Alloma-
nha em Petropolis recebeu dc Berlim, via
Washington, o seguinte teíegramma offi-
ciai: "O quartel general communica, em
data de 24: "-Frente oeste: Novas invés-
tidas eniprehendldas pelo inimigo, hon-
tem d tarde o hoje d noite, foram mal
suecedidas. '

Os lnglezes dirigiram novamente ata-
quês contra a parte saliente da nossa 11-
nha, entre Thiepval e Pozieres, bem co-
mo contra as nossas posições em Gullle-
mont.

Um forte ataque francez, procedido dc
violento fogo de artilharia, ao sul de
Maurepas, foi repellldo, após encarniça-
do combate,

Na região de Thiaumont o de Fleury e
nos bosques de Le Chapltre o de La Mon-
tagne o canhonelo augmentou hontem a
tardo bastante de intensidade.

Vários ataques do Inimigo ao sul de
Thiaumont fracassaram.

Nas Immediações de Bazentin, Poronne,
Richebourg e La Bnssfie, foram abatidos
4 aeroplanos adversários.

Frento leste: — Alem de pequenos on*
contros entre postos avançados, que nos
foram favoráveis, nada mais occorrou de
importante.

Fronte balkanlca: os búlgaros ataca-
ram 03 servlos nas alturas a nordeste do
lago de Ostrowo, onde estes se conservam
ate agora. Os contra ataques do Inimigo
em Tzemaatjerl foram mal succedldos.

Todns as Informações do adversário so-
bre progresso de tropas servlaa e anglo
francezas nos lognres acima menciona-
dos e em outros valles do Vardar e do
Struma são puras Invenções."

OS BÚLGAROS EM PO'CO
ATHENAS, 25 — As tropas búlgaras to-

muram Restol, oecuparam Kaotaiia e
apossaram-se da estação da estrada do
ferro do Ansista.

A. artilharia búlgara está bombardean-
do, com violência, a cidade de Seres.

Do Salonica informam quo o coronel
Clu-istogcntos, do exercito grego so prepa-
rava para fazer a praça de Seres resistir
aos búlgaros.

Sabe-se que os bu.garos foram detidos
110 Struma pólos a'llndos. .

NAS DIV1S-\S DA RUAIANIA
NOVA YORK, 25 — 0 "Morning Post",

do Londres, publica hojo um télogrammti
nrocedento do Budapest, dizendo que a
Rússia concentra um forte exercito nu
margem esquerda do Danúbio.

Por seu lado, a Rumania concentra as
suas forças na margem direita do Danu-
blo o ao longo do Pruth.

A BULGÁRIA VAI SER INVADIDA
LONDRES, 25 — Noticias procedentes

da Rússia dizem quo immensas tropas
moscovitas estão sendo concentradas na
fronteira da Rumania, para a invasão da
Bulgária.
UMA GRANDE BATALHA EM SERES

ROMA, 25 — A "Tribuna", cm despa-
cho do Alhenas, diz que esta travada umn
grando batalha entre os alliados e os teu*
to-bulgaros, na região do Seres. Estão
empenhados nos combates mais de cem
mil homens.

PrevO-sc a vletorla dos alliados.
A ALLEMANHA ALAUMADA

NOVA YORK, 25 — Os jornaes desia
cidade, om despachos do Londres o Ro*
ma, dizem quo a Allemanha, receiando a
entrada da Grécia na guerra, ordenou .'»
Bulgária quo faça cessar a avançada das
suas tropas o ordene a evacuação do ter-
rltorto holleno oecupado pelo exercito
búlgaro. *
O EXITO DAS OPERAÇÕES

DOS SERVIOS
LONDRES, 25 — Informa o commu-

nioado servio do dia 22 do corrente:
"A nossa offensiva desenvolvo-se com

suecesso no centro.
Repelllmos gradualmente os búlgaro»

para a fronteira, capturamos duzentos e
oito soldados e rechassámos todos os con-
tia -ataques do Inimigo.

As nossas tropas so mantêm nas posl-
ções designadas pelo quartel-general."

A RÚSSIA QUER INVADIR A BULOA-
RIA PELO TERRITÓRIO RU-
MAICO

LONDRES, 25 — A "Tribuna", de Go-
nebra, di'/. que a Rússia continua a ne-
goelar em Bucarest a passagem do tro-
lias através do território rumaico, afim
do atacar a Bulgária.

Ha tanta esperança que essas negocia-
ções cheguem a bom resultado quo já se
encontram concentradas na fronteira da
Rumania numerosas tropas russas, prom-
pl.is para atravessar Dobrudja e invadir
o norte da Bulgária.
POI QUEBRADA A OFFENSIVA DOS

BÚLGAROS
PAUIS, 25 -- A offensiva dos bulga-

ros, nas alas, na frente do Salonica, não
tardou a ser quebrada pelos exércitos da
"entento".

A offensiva dos alliados, quo estão
apoiados em posições intangíveis, pro-
grediti normalmente.

Os búlgaros encontram-so já em face
da realidade totalmente arfícrento da
lenda que lenlaram fazer acreditar, ten-
do em vista impressionar os neutros.

O movimento dos búlgaros, não tendo
• nenhuma proporção entre a amplidão e

oa effectivos, pareceu desde logo jamais
causar preoccupacOos.
AS OPERAÇÕES NOS BALKANS — OS

PROGRESSOS DAS TROPAS AL-
LIADAS

PARIS, 25 — Hoje, a leste do lago de
Tahines, patrulhas de cavallarla ingle-
za do inimigo subiram o rio Anglsta e
destruíram varias pontes.

Os búlgaros atacaram Kavala e Dra-
ma, cujas guarnições. gregas continuam
a oecupal-as.

Na linha do Struma, registou-se uma
vivíssima fuzilaria entro os postos avan-
çados. Houve algumas escaramuças no
monte Veles.

Asslgnalou-so activa lueta no lago
Doiran e na margem direita do Vardar.

Os francezes organizam o terreno con-
qulstado na frente do Lyumnlca.

Os servlos, na nossa ala esquerda,
progrediram sensivelmente na região dc
Kuiturazo, tendo repellldo violentOB con-
tra-ataques dos búlgaros nas posições a
noroeste do lago Ostrovo.

Os soldados do prineipe Alexande fi-
zeram varias centenas de prisioneiros.

AVANÇO DO.S ITALIANOS
ROMA, 26 — Noticius chegadas da 11*

nha do batalha dizem que as tropas ita-
lianas, após um violento ataque consegui-
ram realizar importante avanço entro o
Vlppnco e Oppachinsollã, fazendo nume-
rosos prisioneiros.

As nossas forças avançaram tambem
nas proximidades de Plava.

Agora, dizem, unanimemente na linha
de frente quo a tomada de Oorlcla foi
para o exercito uma gloriosa etapa, que
lho ha de permlttlr avançar, com maior
segurança, ate chegar ao limite lixado pe-
Ias aspirações nacionaes, quo determina-
ram o paiz a entrar na guerra, nesta guer-
ra que, porém ssb acabaremos do accôr-
do com os nossos alliados,

E' mister reservar os nossos enthusias-
mos para o dia em que os nossos exerci-
tos devem regressar d patrln, depondo an*
te os monumentos (los nossos martyres os
louros dos seus trlumphos.
OFFICIAL AUSTRÍACO PRISIONEIRO

LONDllliS, 25 — Os Italianos fizeram
prisioneiro no monte Sabolino o tenente-
coronel Turuldin, pertencente ao estado-
maior da praça forte do Laybach.

AS OPERAÇÕES DOS ITALIANOS
ROMA, 25 —- »\s acções, que desenvol-

vem as nossas tropas nas linhas do Car-
-10, garantem-nos exito, pola calma e flr-
oioza com que estã ag.r.do o commando
supremo. -

As nossas marchas suo sempre protegi-
das pela grossa artilharia, que cobre o
raio de acção da infantaria,

A artilharia de campanha e as compa-
nhlns de metralhadoras varrem o terre-
no, quando o inimigo nos offcroce com-
bate, o que faz compellido pelas nossas
ousadas acções.

»\ maioria das luetas, empenhadas eir
terrenos que offerecem os mala dolorosos
íiicrlficics, quasi não se registam pelo:
pequenos .avanço*» consolidados,

, Os dados (ifficiacs, quo npparccem, dl::
o'correspondente da "Gazetta do Turim",
sõ significam pontos firmados e onde po*
dem ser instálladaá as grossas baterias»

A marcha sobre Trleste b o pensamento
fixo dos nossos chefes e soldados de ter-
ia e mar, que, sl vêem o pavilhão naclo-
nal em Goricia, não julgam satisfeita a
-ma primeira aspiração — a garantia do"maré nostro". no Adriático.
O PRIMEIRO SOLD*.DO QUE ENTROU

EM GORICIA
ROMA, 25 — Sabe-se ngora que o prl-

meiro soldado Italiano (pio entrou em Oo
rlcla foi o automoblllsta Júlio Rosa, na*
tural de Roma.

O soldado Rosa, que estava addldo a."
commando da artilharia, acompanhou o
sou coronel, (.ue. entrou em Oorlcla, alndp
quando continuava o canhonelo de algiir.*
bairros da cidade pelas peças italianas.

Rosa o o seu coronel entraram na cl-
dado pouco depois de amanhecer, percor-
rendo utna rua, quo se achava cheia de
cadáveres de austriacos.

ÍIM TITULO AUSTRÍACO
ROMA, 25 — De Florença telegrãpham

para esta capital dizendo que o "Nuov(.
rilornalo" annuncia que o Imperado!
Francisco Josfi havia dado o titulo de
Asiago-Arsicro ao pequeno árchlduquo,
i'i»ho da archiduqueza SSl.ta, esposa do hor-
delro do throno.

Essa criança nasceu durante o avanço
austríaco no território italiano.
A VIDA ECONÔMICA DAS PROVÍNCIAS

"IIMtEDENTAS"

ROMA, 25 — Os deputados Cesarú e
Torre estão tratando da constituição do
uma liga para, desde jã, ir provlden-
ciando sobro a organização da vida eco-
nomica das províncias "irredentas".

A PENA DE .MORTE EM PORTUGAL
LISBOA. 25 — Segundo referem os jo-*

naes da manhã, as alterações quo o Con-
gresso, agora reunido, vai Introduzir nn
Constituição limltam-so ao restabeleci*
mento da pena do morte, mas sómenti
para os exércitos em campanha do guer-
ra; para o extrangelro 6 apenas applleadn
nos casos do espionagem; para 03 trai-
dores o covardia peranto o inimigo.

Á grande batalhato

i perra no nar

NOS SEOTORES DE TIIIF.PVAL E
BAZENTIN

LONDRES, 25 — Ao sul de Thiepval, asnossas tropas avançaram 300 metros do
profundidade o assenhorearam-so do trln-cheiras na oxtensilo do 400 metros.

Chegam d retaguarda numerosos prl-sionelros. cujo total b ainda Incerto.

i PORTAS Dl GIIHL
Entre os èscrjptórcs da nova gera-

ção, que é farta, destaca-se neste mo-
mento, 110 motivo de uma obra feita,
para ser lida e meditada, o sr. Hélio
Lobo, publicista de grande serenida-
de e mérito.

A's portas da guerra é a sua derra-
deira producção, bem alicerçada em
documentos que a historia corrente
desconhecia, e que nos mostra poruma face curiosamente inédita o co-
íilièciniento vestibular, si é permit-tida a expressão, do que foi a nossa
campanha de um quinqiienhio com a
republica do Páragua>.

Não é a apreciação do livro, po-rém, que nos traz a escrever as pre-sentes linhas.
A obra é de acontecimentos. O

texto é uma successão de matéria
que não comporta debate. E o autor,
quando commenta e tira illaçõcs,
íal-o com uni critério que é inaltera*
vehnente justo.

Vale, entretanto, a quem não opú-
ra na condição de critico — e é o
nosso caso — ler o volume no senti-
do de do que éramos então concluir-
mos o que hoje já poderíamos ser si
não nos continentes, pelo menos no
continente americano, descoberto
por Christovam Colombo etn 12 de
outubro de 1492.

A missão Saraiva é um episódio
interessante.

Justificável, coníprcheiisivél na
amplitude que teve, cila retrata, en-
tretanto, a mesma cruel antithese de
processos em que vivemos, queren-
do attingir os fins sem prudente e
cautelosamente propiciar os meios.

No Uruguay, como no Paraguay,
mais tarde, o Brasil entregou-se, pe-
la mais nobre das intenções sem du-
vida, a uma mera empresa dc aven-
tura, não acarretando desastres du-
radouros porque ha unia providencia
que generosamente vela pelos nos*
sos destinos.

O "ultimattim" de 4 de agosto é
11111 padrão de coragem temerária,
considerada mesmo a fracção inimi*
ga na sua condição de parte fraca, já
corroída das dissenções internas.

Leiam-se as palavras de Taman*
daré, na sua impaciência pela demo*
ra das providencias de caracter mi*
litar:"Esta morosidade no movimento
de nossa força (reclamava elle para
o Rio dc Janeiro) si bem que própria
da estação que finaliza, contrasta,
comtudo, por tal maneira com o afan
com que nos mettcinos na questão,
ao iniciar-se a missão especial con-
liada ao senhor conselheiro Saraiva,
(pie nos tem provocado a censura da*
quelles que confiaram em nosso
apoio, e dado motivo para que seja-
mos escarnecidos pelos que nos fa-
zeiii uma decidida opposição e não

A CAÇA AOS SUHMARI.VOS ALLEMÃES

NOV»V YORK", 25—Os jornaes noticiam
quo a Inglaterra requisitou recentemente
3.000 embarcações de todos os typos o
numerosíssimos bároSs-nutomovelsj desti*
nados a dar cuca aos submarinos alio*
mães.

Para este fim estão sendo Instruídos
mais de 100.000 pescadores, que tambem
vão ser uniformizados c incorporados ã
marinha de guerra.

As embarcações serão espalhadas em
todo o mar do Norte e ao longo da costa
e lambem no Atlântico e no Medlterra-
neo, para o serviço do fiscalização, que
serã feito de noite o do din.

Essa resolução foi acompanhada de va-
ríaa medidas, como a fabricação de pro-
jectls espoclaes contra os submarinos, rede
de aço para minas o outras armas, ainda
desconhecidas, com ajuda dos quaes, 25
minutos depois de ser avistado o subma-
rlno, ello 6 attrahldo e cal numa verda-
deira ratoeira de aço.

A GUERRA SUBMARINA
NOVA YORK, 25 — Itadiographam de

Berlim que o almirante von Tlrpitz, cm
carta enviada dos jornaes, mostra a ne-
cessldado que tem a Allemanha de reco-
meçar, desde jã, a nova phase da campa-
nha submarina.

hay-am,

«iíO ta-nio
NO COMÍCIO DA BATALHA

LISBOA, 25 — Os oradores quo fala-
ram hontem, no grando comício patrlotl-
co, realizado na Batulhn, demonstraram
a nocessldade de Portugal se bater ao lado
dos alliados.

O ministro Affonso Costa, alludlndo â
situação política, disso que a união sagra-
da vivera através de tudo.

Sobre a coparticlpação do exercito por-
tuguez na guerra, disse que Portugal vai
collocar-se ao lado da sua antiga alllada,
a Inglaterra, não só no cumprimento lnil-
ludlvol de um dover, como tambem pelo
gesto da Allemanha ter querido usurpar
ns colônias portuguesas, ¦

NOVA FORMA DE COMBATER
LONDRES, 25 — "Tho Daily Mall" re-

nobeu o seguinte despacho do quartol-ge-
neral ingle/. na França:

Nesto momento, estã-so pondo om pra*
tica uma forma de combater que não *e
conhecia antes da offensiva de l.o de Ju-
lho.

A lueta de trincheiras foi substltuid:'
oela lueta de crateras.

Os soldados allemães mantêm-se escon-
¦lidos nos buracos abertos pelas granadas
lOsporam nessas cov io, som disparar um
tiro, at6 que caia a nolto, Iniciando entãc
um violento fogo com ; suas metralha*
docas e fuzis automáticos.

As trincheiras são agora simplesmente
uma série do buracos encadeados e excn-
vações feitas em poucas horas.

Com freqüência, torna-se impossível de-
terminar onde começa uma linha e ond,
acaba outra.

Os ataques britannlcos são recebido
Dolos allemães com vigoroso fogo do me*
tralhadoras feito dos seus esconderijos.

Os teutões empregam as suas arma-
estando com a at,;a até ft cintura, dcvldc•in copiosns chuvas recentes.

A EFFICACIA DA ARTILHARIA
ALLEMÃ

LONDRES, 25 — üm despacho
da frente britannica, aqui recebido
durante a noite, diz que o ataque .10
systema de fortificaçües da segunda
linha allemã, a leste do redueto dc
Leipzig, mostrou á evidencia que a
artilharia ingleza chegou a um grau
dc efficiencia até agora nunca alcan-
çado por nenhuma outra.

AS VICTORIAS DOS FRANCEZES
PARIS. 25 — »\o norte do Somme, to-

inámos de assalto a parte da aldeia d*.*
Maurepas, que estava ainda em poder dot
allemães.

Levamos assim a nossa linha duzentos*
metros pnra além da aldeia, numa frente
de doin kilometros, entre Maurepas o n
cota 121.

Appderámo-nos nesse combate de umn
dezena de metralhadoras o fizemos prl-
¦'loneiros duzentos soldados.

Nos seetores de Estrées e Lihons, tra-
vou-se um duello de artilharia, que ainda
continua.

Na margem direita do Mcnce, foram
repellidos vários ataques dos allemães, n
granadas de mão, contra a nossa nova
ilnha do frente, entre Thiaumont o Fleu-
ry.

Progredimos a leste de Fleury, onde
ipHsioniimoS trezentos homens.

OS INGLEZES NO SO.MME
LONDKKS, 25 — Fizemos juneção com

os francezes, na nossa ala direita, em con- perdcm_ O ensejO_ de desmoralizar
seqüência de um vivo combate nas orla.»
leste o norte do bosque de Delville.

Avançamos n nossa Unha varias conto-
nas de jtirdns, de ambos os lados da es-
Irada de Longueval a Flers. Fizemos pri-
sioneiros oito offlclaes o 179 soldados ai-
lemães, nas trincheiras Inimigas ao sul
do Thiepval. quo conquistamos hontem,
atravessando o saliente rie Lelpslg, na dls-
taneia de 700 jãrdas.

Progredimos ainda nesse sector. Fize-
mos mais de quinhentos prisioneiros.

Os nossos sapadores explodiram uma
mina perto das pedreiras situadas a leste
de Hulloch. Consolidíuno-nos na ern-
terá aberta pela explosão.

Avançámos, com suecesso,' sobro as li-
nhas allemãs ao norte do Neuvllle Saint
WttttSt, perto de Hulloch e ao oeste de
Auhors.
OS ACONTECIMENTOS MILI-

TARES NA FRANÇA
PARIS, 25 — Ao norte do Som-

me, consolidámos, á noite, o terreno
conquistado hontem, ao norte e a no-
roeste de Maurepas.

Ao su! da aldeia, os allemães con-
tra-atacaram violentamente á cota
121, que oecupámos, tendo sido cci-
fados pelo fogo da nossa artilharia e
das metralhadoras.

O inimigo, impotente para appro-
ximar-se dc qualquer ponto da nos-
sa linha, soffre avultadas perdas.

Como resultado de um ataque, fi-
zémos prisioneiros dois officiaes e
sessenta soldados. O total dos prisio-
neiros validos, que fizemos neste se-
ctor, desde hontem, excede a 450.

Entre o Avrc c o Aisne, assigna-
lou-se uma lueta de artilharia, á noi-
te, bastante viva, nas regiões de
Roye, Lassigny e Moulin Toutvent.

Na margem direita do Meuse, as
duas artilharias estiveram muito
activas, na região da obra de Thiau-
mont.

Fracassou completamente tuna
tentativa dc offensiva dos allemães
contra a aldeia de Fleury, ás 2 ho-
ras.

Na floresta de Aprémont, registou-
se um violento bombardeio contra as
nossas trincheiras, seguido de uma
tentativa de ataque, que foi sustada
pilo fogo de barragem.

Perto de Chauvencourt, fracassou
um ataque repentino contra os nos-
sos pequenos postos.

Um piloto abateu hontem um ae-
roplano allemâo perto de Grcmacy,

i a nprdeste de Nane*/.

nos. Os povos destes paizes estão
por tal fôrma persuadidos de que o
Urasil não tem meios de se fazer re-
spcitar pela força, nestas regiões, que
a esta crença attribuo eu o pouco ca-
so que têm dado a todas as reclama-
ções que lhes temos feito, e o quasi
desprezo com que recebem as amea*
ças de intervirmos com força arma-
da."

A attitude subsequente do Para-
guay não se gerou, evidentemente,
dc outro motivo.*ba nossa inacção nascia o protes-
to de Soltino Lopez, datado de 30 de
agosto dc 64, em que o dictador de-
clarava ao governo imperial que não
poderia vêr com iiulifferença, e me-
nos consentir, a oecupação de qual-
quer parte do território uruguayo,
temporária ou permanentemente, por
forças brasileiras.

Essa phase dos acontecimentos
oecupa ura boceado das melhores pa-
giriás do livro dc Hélio Lobo.

E' um capitulo que todos os bra-
sileiros devem lêr, maximé numa ho-
ra extrema como esta que sacode
pertttrbadoramcnte o mundo inteiro,
porque o passado é a evocação e a
evocação, si não é um processo de me-
lhorar, é, sempre, a licção que estt-
mula e desperta a coragem de empe-
nhos decisivos pelo futuro.

Desarmados é esse capitulo, escri-
pto para 1864... Na sua essência,
elle parece reeditado para os nossos
dias.

E' o futuro do Brasil que a mim
me preoecupa, traçando estas linhas
á margem do livro de Hélio Lobo, o
esforçado reconstruetor do nosso
passado histórico.

E' preciso vêr orqtie era o Brasil
ha meio século, o que o Brasil é hoje,
meio século depois de 64, no propo-
sito de preparar para dc agora a meio
século adeante um Brasil forte, pu-
jante, apparelhado para, pela direito
e pela força cm que se estriba o di-
reito, disputar e assegurar a sua po-
sição debaixo do sol...

O livro de Hélio Lobo deve ser li-
do com carinho pelos brasileiros,
porque, no fundo, é um excitante de
energias, e um convite ao trabalho
sereno pelos destinos da Pátria.

von HAUSEN
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mlnislração provisória Ua referida es-trada.
(Multo bem.)

Vai n, mesa, fi lido, julgado objecto dcdeliberação, e vai a imprimir, afim do serincluído na ordem dos trabalhos, o so-
guinte

PROJECTO N. 5, DIO lllifi
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REUNIÃO EM 25 DE AGOSTO

Presidência do sr, Jorgo Tililriçá

A's 13 lioras, feita a chamada, verifi-
ca-so a presença dos srs. Bento Bicudo,
Carlos do Campos, Gabriel de Rezende,
Gustavo dc Godoy, Joaquim .Miguel, Jor-
go Tibiriçã, Luiz 3'laquci*, Luiz Plza, Au-
.•eUano do Gusmão; Albuquerque Lins o
Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas onze srs. so-
nadores, deixam de ser lidas as actas dn
sessão e reuniões anteriores.

O SR. l.o SECRETARIO dá. conta do
segulnto

EXPEDIENTE

Recurso da Companhia do Porto o da
Estrada de». Ferro Nordeste do S. Paulo,
contra a lol do 8 do Julho de 1910, da
Câmara Municipal do Ubatuba, quo lança
Imposto sobro a exportação do metaes. :—
A' Commissão do Recursos.

Feita a segunda chamada, mela hora
depois, não respondo mais nenhum sr.
senador. Deixam de comparecer con. cau-
sa participada os srs. Dino Buono, Pinto
Ferraz, Fontes Junior, Eduardo Canto,
Ignacio Ueliôa, Guimarães Junior, Noguel-
ra Martins e Oscar de Almeida, e sem
participação os irs. Lacerda Franco, Pa-
dua Salles, Fernando Prestes, Pereira Uo

. Quoiroz o Hereulano Uo Freitas,

Não havendo numero legal, não ha ses-
-'¦' são. Levanta-se a reunião, designada para

26 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projectos, indicações e
requerimentos,

O Congresso Legislativo Uo Estado doS, Paulo decreta:
» Art. l.o — a Estrada elo Ferro dosCampos Uo Jordão será trafegada por con-ta Uo EstaUo.

Paragrapho unlco. — A fiscalização esupoiintondcnola da mesma entrada se-rnu folias pcln Directoria da Viaeáo daSoorotniia da Agricultura, Còmihercib eObras Publicas, einquunto o governo doEstado não resolver o contrario;
Ari. 2.o — A administração ela referi-dn estrada ficará a cargo do um erige-nhelro-chcfe, do livre nomeação do go-verno, com vencimento mensal do 900*000.Art. j.o — Além do ongònlioiró-chefoi

fica o governo autorizado a admiltir o
possoal que fôr necessário aos serviços dnestrada, dentro da respectiva verba, con-
slgnatla na lei do orçamento.

Art. Lo — Caberá tambom no govornodeterminar os cargos cujo exercício exija
prestação dc fiança o fixar o quaritum dnfiança.

Art. O.o — A ronda quo se arrecadar,nas diversas estações tlu Unha, deverá ser,recolhida soiiianalriiòntc á colloctorla ile1'liiUiimonhangaba, acompanhada dc uniademonstração, da qual uma vln será re-meltida ao Thosouro do Estado o outra áDirectoria de Viação dn Socrotarla daAgricultura, Commercio c Obras Publi-cas.
Art. O.o — Ficam approvados todos osactos praticados pdo governo o relativosao trafego, e administração provisória i aestrada, dosdo a effectlva Ineorporako

ao patrimônio do Eslado.
Art. 7.0 — Revogam-se as disposições

em contrario.
Sala das commlssBes da Câmara dusDeputados, 25 de agosto de 1910. — Mn'rio Tavares, presidente; l«oili"t> Cosi:.,Erasmo Assilmpcüo.
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AS FEIAS

CÂMARA

Passa-so á

ORDEM IX) DIA

Entra em .l.a discussão o

PROJEOTO N. «5, DE 11)07

..IU.ii SESSÃO ORDINÁRIA EM •35
DE AGOSTO

Presidência do sr. Antônio Lobo

A' hora regimental, feita a chama-
da, verifica-se a presença dos srs. Cozo-
miro da Rocha, Américo Ue Campos, An-
tonio Lobo, Claro César, Francisco So-
ilré, Thomaz de Carvalho, Gabriel Ro-
cha, Guilherme Rubião, João Martins,
Veiga Miranda, .Machado PcUrosa, Joa-
«luim Gomlde, Alcântara Machado, 3''rcl-
toa Valle, José Roberto, Trajano .Madiu-
do, José Vicente, Julio Cardoso, Julio
Prestes, Campos Vergueiro, .Mario Tava-
res, Paulo Nogueira, Pedro Costa, Plínio
de Godoy, Raphael Prestes, Theopliilo
do Andru.dc, Carvalho 3>into e Wlàdlmlro
Jo Amaral. Deixam Ue comparecer com
tausa participada os srs. Alfredo Ramos,
Imundo do 3ííiitos, Corlolano do Amaral,

Darlo Ribeiro, Gabriel Junqueira, Alriici-
da Prado e Pròcopio ele Carvalho, o sem
participação os .srs. Abelardo Ousar, Ac-
cacio Piedaele, Azevedo Junior, Arthur
Whitakcr, Aseanio Cerqudrn, Atallba
Leonel, Augusto Barreto, Erasmo Ue As-
sumpção, Pereira de Mattos, Rodrigues
Alves, LiiuriiiUo .Minhoto, Rodrigues Ue
Andrade, Olavo Guimarães e' Vicente
Prado.

Abre-se a sessão. ....

O SR. 2.i, SECRETARIO li- u neta ela
Sessão anterior, que é posta cm discussão
e sem debuto approvaUa,

O SR. MARlo TAVARES — Sr, presl-dente, estando as coriiniissões de Fazenda
o de Obras Publicas desfalcadas de ai-
guns de seus membros, .» havendo nas
respectivas pastas papeis que necessitam
de andamento, peço a v. exc. que se digne
nomear dois dos nossos collegas paraservirem interinamente naquella Çominis-í-ào, o um para completar a Coni missa o«le Obras Publicas.

. O Slt. PRESIDENTE — Attéridendò
r.o pedido do nobre deputado, nomeio ossra. José Roberto e Raphael Prestes paraservirem interinamente na Commissão ,1o
Fazenda, o o sr. Trajano Machado paracompletar a Coni missão de Obras Publi-
eas.

Passa-se ao

EXIMÍIMENTE

E' lido, e dispensado de impressão, n
requerimento do sr, Mario Tavares, afim
de ser o projecto respectivo incluído na
ordem dos trabalhos Ua sessão immeUia-
ta, o seguinte

PARECER N. 25, DE JUIIJ, SOBRE O
PROJECTO N. 15, DE 1UI3S

O' projecto n, 15, Uo 1908, concede¦subvenção kllomelrioa á Companhia Jlo-
f-yana para construcção de um ramal
que, partindo de S. José do Rio Panlo,
vá a Caconde e ás raias Uo EstaUo de
Minas Geraes, em dírecção a Santo Anto-
nlo da Barra e Cabo Verde».

Tendo o assumpto perdido a sua op-
portunidade, as corilmissOcs reunidas Uo
Obras e Fazenda são do parecer quo o
projecto seja dado para a ordem Uos tia-
balhòs c rejeitado pela Câmara.

Sala das eommissões Ua Câmara elos
DeputaUos, 25 do agosto dc 393.0. —
Rapliael Prestes, Marin Tavares, Pedro
Costa, Júlio Cardoso, J. ]». ,|a veiga .Ml-rnmln, Trajano Mnebado, josó Roberto.

concedendo subvenção kllohiotiica ftCompanhia do Estrada Ue Forro dc Dou-rado, eom parecer contrario, ri, 23 destoanno.

Ninguém pedindo a palavra, e encerra-da a discussão.

Annunciada a votação, pede a palavra

O SR. PEDRO CO.'. "A (pela ordem) -
Sr. presidonto, peço a v. exc. que se dl-gne consultar a casa sobro si conoode pre-ferencia ria votação para o parecer n. 23.

Consultada, a casa concedo a preferou-cia podida,

E' posto a votos o parecer o approvado
senelo rejeitaUo o projocto.

Nada mais havendo a tratar, lovanta-soa sess8o, designada para 20 a .seguinte

ORDEM DO DIA

2.a discussão Uo projccio n. 15 Ue1808, concedendo subvenção lcllomoirleáá Companhia Mogyana pnra a oonstruc-
Cito do 11111 ramal que, partindo de S. Josf"dovRio Pardo, vá u Caconde o ás raias doh.slnelo de Minas Geraes, com parecer eon-trarlo, n. 2.3, desto anno.

O S ADTOMOBÍ&ISTÃS, neste
mçip, como S. Paulo, onilc
a« industrias meehaniens

aiiiilii são rudimentares, encontrum,
ás vezes,, sérias diffleuJdaUes quando
têm Ue submetter a concertos a sua
machina. Suppõe-se, geralmente, quea machina concertada offerece me-
nos segurança que aqueila que o nã.i
foi, e que uma "earrousserle" 

eon-
oertada não tem o mesmo brilho o
elegância que tem a nova. Em pnr-
te é isso verdade .Mas, .mesmo aqui,
pôde-se conseguir um concerto radi-
cal e por preços relativamente com-
"iodos. A "Casa Rodovalho", unia
das casas mais populares quo ha
mesta cidade, possuo uma completa
offlcina meebanica onde ko concer-
tam machinas o "carróusscries" 

cm
condições qu,, nada deixam a desejar.
O trabalho é absolutamente porfoi-to. Dispondo Ue modernos machlnis-
mos e profisslonaes excellentes, res-laura e concerta automóveis de qual-
quer espeeie e m»v?a.

CHRONICA

E' 11, \-iii a imprimir, e» seguinte

miGios

PARECER N. '2ti, DE 1010, SOBRE O
PROJECTO N, •!, DE Ji)|•_-

As conv.niasões reunidas Ue Obras eFazenda, tenelo em vista o projecto 1». 2,Uo 1912, que autoriza o governo a mun-dar construir duas pontes metaüleas, sen-Uo uma no porto tlu BaírJnha; no rioMogy-guassu', o outra no rio Pardo, naestrada, de rodagem entre Sertãozinho eJardinopolis, são Un parecer que o mes.mo seja dado para a ordem dos trabalhose rejeitado pela Câmara, visto já ter sidoo assumpto resolvido pda ld 11. 1.360, do23 de dezembro Ue 1912,
Sala Uas eommissões da Câmara UosDeputados, 2.3 (jo agosto de 311313 --

Rapliael Prestes. M„..J() T,.,,.,.,.„„.. ,,,,,,,.„Cost.vTnij.iiio Mi.ehail,,, ju||0 Cardoso,José Roberto, J. i>. ua veiga Mlrhiidn.

O SR. MARIO TAVARES — Si* pro-sldente, podi a palavra para enviar á mesaum projecto complementar ela ld n. 1 480de 15 Ue dezembro do 1915.
Essa lei autorizou o governo do 3i*sta-do a proceder á encampação da Estradade Ferro Uo.s Campos Uo Jorelão, mas dd-xou de providenciar sobre o serv!i"0 dorafogo o administração Ua mesma es-trada.
Dali! a contingência em que so viu opoder executivo forçado a pôr em praii-ca medidas relativas a esses fins úhtesdo pronunciamento do Congresso' e atéquo resolvêssemos sobre o assumpto

A nossa competência para tratar eiellcdtcorre do art. 23, ns. 10 e 38, da Con-slltiliçilo ele 8 Uo Jnlhe» Uc 1913
O projecto quo vju ter a honra Uo en-¦vlnr á mesa, peUinelo para elle as luzesdos srs. deputados, projecto que está sub-serípto pelos meus digníssimos companhei-roa dn comm.lsslio de Fazenda- cujo pen-samonfo representa, procura attender fisituação creada cm virtude da encampa-

Ção e approva os actos praticados pelogoverno, rolátlvãmeiito ao trafego e á ad-

O DIA

S"i,"»V':./!,?J;1 
CiU"oli,'a commomora hojesanto Zepherlno, papa ..» martyr.Santo Zepherinei, sucoessor do S VIctor na cadeira de S. Pedro, resistiu co-rajosamonte abs heréticos o aos pagflos.Duranto a peregrinação ,lo Imperador

Uos'fi»¦ 
Í0Í ° Sl,tite»l*l(;ul" <" consol, o"se n i^,°arl?ad0 razia com f'u° s<"'-fisse os soffrimentos dos christãos. comoos seus" próprios. '

Rcconimendava aos bispos que não ad-milteem us santas ordens .sinão homensdo seienoia solida o Uo provada virtude ;
luzia sentir ainda aos christSps o ne-ccsslflade de coihmuíigarem por oceàsluoda 1 ase boa .: praticarem outros preceitospara o bem geral ela Egreja,
O imperador Holiogabalo comiemiiou-ofi morte no anno Ue Christo Ue 219,

PELAS PAROOIIIÁS

Egreja Ua V. O. T. de ti. Francisco -u revmo. frei Jeronymo, O. F. M„ prose-Siiiii liontem ua série üo conferências
que vem realizando -na Egroja da V. Or-Uem rerceira Ue ti. Francisco,

O illustrado sacerdote .discorreu hon-lem sobro o thema: "O homem calho!!-eu na vida publica".
Hoje, ás 19 horas, s. revma. falará so-uio o homem no combali; contra osmoles ela época aetual".
Congregação dn Jmimieulada Conceição--- Realiza-se amanhã 11 solenne recepçãouos novos congregados.
A's S horas, haverá missa e eommu-nlmo geral, e, as 18 horas e laeepijao solenne.

ASSOCIAÇÃO DAS MÃES
CHRISTÃS

Dc ordeni do nosso revnio. dire-ctor, convido as senhoras associadas
para assistirem á missa que, por oc-casiao da festa onomástica da exma"ladre superiora de Sião, será ceie-brada na segunda-feira, 28 dc agos-to, as 8 horas, na capella do collc-
gio.

Aproveito o ensejo para vir lem-brar as caras consocias que a nossamissa e reunião mensal effectuar-se-ão no dia 30, ás 8 e meia horas,como dc costume.
A secretaria — Dalila B, dc Sousa.

Santos, agosto, 3910
Hontom, uma senhora, multo Instruída

o observador.!, vendo passar uma rnparl-
ga magra, mal vestida, do grandes óculos
d.'.sse-me:

A profissão desta mulher í sorfeia.
Não, emendo!, a st,n profissão é serdama do companhia o professora,E' exacto; mas a posição quo tom co-1110 dama do companhia em uma das me-Ihores casas do Rio ão Janeiro, deve-a ásua aoceiituada lealdade.

Não fosse horrivelmente feia, como ésabendo.embora as quatro línguas quo ia-Ia o as matérias necessárias ao ensino quoforneço ás crianças da casa, e não teriasido adiiiittiUa no lar cm quo está.Ora essa! então, sl fosso uma mulher
bonito, com egual (Ilustração?.;..-~ Não serin admlttidn.

Por que?
—i Porque... (aqui a minha amávelIr.structora abaixou um pouco a voz) por-que a dona da cnsa C excessivamente ciu-monta e sõ admitto no seu lar mulheresfeias, desde a cozinheira até A ultima dasareadas.

Então, o lar do mme. X?...E' um museu de monstruosidadesComo! além de feias, mònslruo-sas?!!..,
Sim, porquo as mulheres que po-voam esso gyneceu são mais ou menosdefeituosasiumas estrábicas, outras gagásoutras corem»dns, outrns com dedos de'mais ou de menos.

E é com essa gente que mme X seserve?
Não, é com essa gente que mme Xdorme traiiqüillri, porque foi principal-monto para dormir tranquilla quo ella es-colheu essa collecção do casos leratolosl-

cos.
Mas n duma do companhia não temdefeito physlco algum!
Nem precisava tel-o, porque a suafealdade é excepcional.

Repare: além do ínagrisslma, tem o ca-bello melo louro, molo castanho, — o quese chama um cabello sujo, — o nariz cha-10, a bocea incuninicnsuravel, com denteslongos e salientes, que não permittem «pioessa bocea so feche. E as orelhas? Queabanps!...
E' realmente feiisslma!..,
Pois é essa fealdade que lho ãtisorte.

.Mas o caso elo mme. X é um casoexcepcional..,
Epgano, é o caso normal. Comonime. X, pensam todas as esposas brasl-loiras. A's melhores qualidades, ellas pro-terem a fenlelndo naquellas que as té... Ueservir dentro Uo sou lar.

0 que denota que não têm oonfian-
ça nos marido»".

Exacto, denotando parallelamontcuma grande falta de bom senso, porque,quando* os maridos querem dar golpes nócontracto conjugai, não lhes falta ferado lar, onde escolhei" á vontade para pra-ticiir o Uelicto. *
Sendo assim, 1)0r que esse excessivorigor no lar?
Porquo as nossas esposas entendem

que .1 oceasião faz o ladrão o" que umamulher bonita, «,111, se vC todos os dlns,0 uma causa permanente Uo excitarão cdo tentação.
De sorte que, entro nós, para niulhe-res ele certas classes - as que so destl-nuiti a determinadas profissões, como pro-tossoras, damas de companhia, alas decriança o criadas — o ser feia

,,,7,?\ Hma 
(,u:,li,lad0 (1<- aíteV valor cque da toda a probabilidade do obter col-locação vantajosa. ' 

' "

A minha instruetora sorria agora, npon-tando paia uni!» rapariga alta, que passa-va ao longe.
Ali vai outro que tambem deve amagnífica posição que possuo á sua me-Sonha fealdade.

—: Apesar Ue todas essas vantagens es-tou convicto de que, si v. exe. tivesse vln-üo Uc condição humilde, c sl se destinasseA profissão do professora, ou dama decompanhia uu mesmo Ue criada, prefeririaser bonita.
— Está redondamente enganado; pre-fervia ser feia, o mais feia possível.Olhe meu amig0, mlo s£io a3 nwihQrQúbonitas as que totem, melhor caminho pe-o coração. Em geral, são as feias queinspiram as grandes paixões, porque pos-.suem feitiços, que seduzem e prendei,,,ídtiços que as mulheres bonitas não pos-suem nem inventam. As paixões inplra-das pelas mulheres bonitas, em regra, sãoephemeras; as que despertam as feiassuo duradouras. A mulher bella raramen-to consegue dominar; a feia domina sem-pre, pondo e dispondo da vontade Uomarido, que, nus suas mãos hábeis setransforma num Utere. Quer provas' Tc-mol-as, ns dezenas, em torno do rios,Mas esse domínio é, quasi semprede duração curta. . '

Não, senhor, e Ue duração longa
porque as muheres idas, no outono Uavida, quasi sempre engordam um poucoe essa, gordura lhes dá então um vlslum-.0 do beleza; ao passo que, nesso pe-10,10 (la, ?*ls. °nola, as bonitas entram cmfranco declínio o peruem os attraetivos
pnjslcos, Eu conheci uma mulher exces-slyamento feia aos trinta annos, quo ficouJt.asUconlta Uos quarenta e cinco em

Quer quo lhe fale com franqueza.Apesar ele todas as vantagens que a feai-dado offerece o qno v. «exc. com tanta lu-Pidej aponta, eu, sl fosse mulher, quer «ienfima, quer de elevada posição preferi-na sempro ser bella.Por quo?Porque a belleza, Ue qualquer moUoque se manifesto -- no corpo humano na
SS 

° na 
ft0 

- 6 sempro o indicioUa perfeição e é para a perfeição quo ca-ininhamos toUos, é para a perfeição queo mundo inteiro trabalha. Numa sala, 011-uc ha um grando grupo do mulheres ésempre, a niais bella que attrao todoa 03
• ¦X,,/1''1; ""c f,asoll"*r- ° 1»<> '"«'nina.1 sala toda, deixando as outrns nn sombraDurante es3a noite...Nilo, .sempre que apparecer em pu-blieo, sempre que so deixar vêr.Não exaggore, meu amigo, a bellezaé realmente um attroctlvo, quando a diaandam associadas outras qualidades, queraramente us mulheres velhas possuem:— a elegância o a graça. Uma mulherbella, sem gra<-a o sem elegância, quo s<3abre a bocea para dizer banalidades oupara revelar a sua estupidez, é como umappetitoso doce do compota com go<-toUo oleo Ue ricino.

Qun maldade!
Maldade? Onde descobriu a minhamaldade?;.,

Na comparação, em Uemasia suggcs-tiva: lembrando esse maldito oleo elo ricl-nn, que mo produz náuseas sú do pensarnello.
Desculpe, não o suppunha com umestômago tão sensível.
Está desculpada, a náusea já passou;mas, agora, quero chamar a sua attenção

para esta coincidência curiosa: é quo co-meçando a nossa conversa sobro a mu-lher feia viemos vindo até ao mamono. ,Isto fi significativo!., .
Quo quer dizer?
Que, pnra mim, como estheta, comoamanto da eterna belleza, a mulher feiaé... o oleo Uo ricino humano.Isso é para o sonlior, mas para ou-tros,..
Para outros... cila é talvez a ipe-oacuanha ou o torlaro òmòtloo.Agora, é o meu estômago que so ro-volta.

—• E' para vêr, minha amiga, até onUea fealUndo conduz. Fiquemos hojo poraqui o vamos colher rosai! o lyrlos paraenreitar o sou toucador. Isso é Infinita-mento mais agradável do quo vêr, uma SOvez, o perfil simlcsco da dama dc compa-nina de Mme. X. Não lho parece?
Gnrcla REDONDO.

(Da Academia Brasileira).

JOCKEV OLUJI PAULISTANO

unnw,? 
onn',ftc'!»*ento dos interessados,

nrov^i 
'" 

,"C8"íl!da a tab0,la ao P"°» «P*provada pela Directoria Uo Joclecy Clubom reunião effoctuada. a 15 do corre o«que começara a vigorar a 1.0 do s-tembro próximo.
TABET.LA DE PESOS

I

deiue 
h!laCS 

h mcsma e<-a,*(- ° nacional!-dade, correndo juntos, 54 leilos.
II

Anlmaes nacionaes correndo em tur-nas do differontes edados:
1 — 2 annos ,

'.'¦''...'-'¦'
II — 3 11 ' ' '.' .' 

'¦"¦

(A mme. A. O.)

49
CO
CO
55
50

leilos

'¦ mais . .
III

,"e*ft!;i",af,00n'0,ult) cni, tui-ma.s dc dlffivientes edades:

(l.o semestre)
Hcm. Hem,

t „ norte sulI - 2 annos . . , , ... -8 ,ts. C2 1;s
U _ 33 „ " " " " •' <*« " 08 »

3 
„ ¦ • . . . 48 52 "

* . ...... 55 50 "
e mais . 00 50 "

(2.o ecincHiie)
I - 2 annos . . . . . 48 ks_ 4C ks

,, .. „ • .... 55 63 »~ 
; „ ••...¦ 52 50 .-.•

C5 64 »
e mais . 50 5c »

e,,mTv»?,S 
íl,,UmU:K nacionaes competindocom extrangeiros, terão us seguintes des-

cargas, tomamlo-so por baso o.s animai,»;nascidos no hen.ispherlo sul da mesmaedade: aos 2 annos, 0 kilos; nos 3, 4 5 omnis annos, 5 kllos.
H — A egua.ooinpetindo com eavallotem a descarga de 2 kilos.
Ul —- o.s anlmaes do 2 annos, nos ea-sos nao previstos nesta 'tabeliã, 

receberão1» kilos dos anlmaes do 3 annos.

Naquclle bairro chie da grande ci-dade, o alvo principal de todas asconversas era a baroneza, esposa esoberana do grande gynecologista,professor da Faculdade c grande doImpério.
Era parisiense, generosa, elegantec gloria do marido, tendo sobre esteextraordinário predomínio. Conhece-dora do seu valor c talento, tirava,

por meio desses, do rico paia dar ao
pobre.

Casa abastada que se honrassecom .os serviços clínicos du barão,era, ja se sabia, a certeza dc eleva-dos honorários. A baroneza nuncadeixou dc ser a suprema arbitradora.
Tambem não havia pobres que, re-correndo á grande dama, não íives-sem a visita assídua, o conforto, adieta, o medicamento a tempo e áhora, alem do mais que ordena aCaridade.
J'.stes a exaltavam. Aquelles nem

sempre, c, por vingança, porque íiãolia nada que mais dôá ao rico do
que o ataque á algibeira, remonta-
vani á historia, ao passado da beuc-
iuerita franceza.

^í^_^'ljm_ dos pavimentos do velho edifi-
cíi±fLH^l*i!cçmna j-^ella r^ríição federal

As jrgyi^^t^ da séde
HojíaMoJi^ de s Ben-

PROJECTOS DE 1NSQRIPÇÕES PARA
íonmo IIMS J,° Ü,X :! DE SE"

Publicaremos, amanha o projecto doInscripções para ns grandes corridas comquo o Jockey Club Paulistano pretondoinaugurar, no próximo dia 3 do setembroa reabertura solenno do prado da MoécaPor um esboço que vimos hontem, nasecretaria desta sociedade, podemos ga-rantir quo esse projecto está organizadocon) excepcional habilidade e de modo aagradar "tout le mondo et son pére"Aguardem, pois, os srs. turfislas a che-íiula do grande dia.
•f m

Conforme ficou liontem combinado como sr. dr, Teixeira Leite, digno direetor decorridas do Jockey Club, a visita dosChronistas aos novos melhoramentos de»prado da MoOca renllzar-se-á terea-fdra, ás 3 5 horas.

¦i municl
na inte

¦WOT-HAIJi
A. A. PALMEIIÍAS INFANTIL

VERSUS MACEDO SOARES
INFANTIL

Rcaliza-se hoje*, ás 14 horas, nocampo da Floresta, um match defoot-ball entre os primeiros teams
da A. A. Palmeiras Infantil c Ma-cedu Soares Infantil.

Apesar do Palmeiras Infantil
achar-se desfalcado dos tres mcllio-
res elementos do team, saberá con-
tero seu adversário.

Servirá de juiz messe encontro o
sr. Alfredo Rbcinfrank junior, da A.
A. das Palmeiras,

Os teams acham-se constituídos
da seguinte fôrma:

Palmeiras Infantil — Luiz; Cid e
Milton II; Affonso, Mario I e Pra-
do; Cuido, Milton, Déga, Netto e
Vairão.

Macedo Infantil — Aristides;
Leonidas e Marquezini; Antônio,
Basilio e Trajano; Simões, Ruy,
Paulo, Zezinho c João.
ASSOCIAÇÃO ATULETICA S. BENTO

i Roaliza-sc hoje, ás 10 horas, um rlgo-
roso tralnlng para rcoi-ganlzaçào dos
teams que deverão continuar o campeo-
nato,

O direetor sportivo podo por nosso in-
termedio o comparcclmento do todos os

I jogadores dos primeiro, segundo o ter-eelro teams.

A. A. DAS PALMEIRAS
Segue amanhã, para Rio Claro, afim

de disputar um match amistoso, com o
toam daquella cidade, o primeiro team da
A. A. das Palmeiras.

O direetor sportlvo solicita o compare-
cimento dos jogadores ás 0 horas e meia,
na estação da Luz: Rachou, Lefévre, Mo-
relll, Oetavio, ítalo, Borborcma, Sestlni,
Demosthenes, Nazàreth, Brenno, Gilbeit-
o,. Reservas: Renouleau, Camlllo, Leite o
Agenor.

Como representante da directoria, se-
gue o sr. Arthur Chrlstoffel.

TIHÕ
TIRO BRASILEIRO

N. 34 — Em S. Bernardo
Ilealizatn-se asnanhã, ás 13 horas,

os exercícios militares elesta socieda-
dc, sob a direcção do ínstruetor, te-
nente do exercito Gustavo Ramalho
Borba- auxiliado pelo sargento An-
tonio Teixeira Leitão.

 Os sócios militares que dese-
jarem toinar parte 110 raid dc infan-
taria ao Alto_ da Serra, que se reali-
zará, 110 próximo'dia 7 de setembro,
deverão comparecer para receberem
as ihstrucçõcs necessárias.

 As inscripções para o raid
estão a cargo do secretario da socíc-
dade, capitão Francisco dc Almeida
Garret.

 A banda de musica do bata-
lhão fará amanhã o primeiro ensaio
dc coujuncto.

TIRO NACIONAL DE S. PAULO
N. s di», 'Cojifedcrncáo

No "stand" desta sociedade situado no
Cambucy, haverá amanhã os costumeiros
exercidos do tiro, que começarão fis S
lioras e serão dirigidos pelo 2,0 dire-
ctor de tiro, auxiliado pelos srs. Mario de
Sousa Dlns' e Joi-ge Nicldaus.

Para os effeitos da promoção A "ter-
celra classe", os atiradores '"Dcsdasslfi-
cados" exercitarão a 200 metros, sendo
necessário obterem o mínimo do 00 pon-tos para serem considerados definitivos
nessa classe. As inscripções encerrar-se-
ão ás 30 horas e meia. impreterivelmonte.

O ínstruetor da sociedade, sr. tenonto
A. Jefferson Ferraz, ministrará os exer-
cicios do evoluçõos militares a todos os
nocios presentes. . devendo tomar partonos mesmos os atiradores componentes
da banda de cometas o tambores.

Formado em unia das faculdades
brasileiras, e filho dc Iam ilia da an-tjga_ aristocracia colonial, fora, pordesejos de seu pae, fidalgo de velhatempera c grande senhor dc engenho,
praticar o joven cirurgião nos gran-des hospitaes de Paris.¦ O mais doce perigo para os mocosestudantes c a casa de pensão fami-liar; mas, o nosso dr. A. não conhe-
ecu o mágico poder dos encantos fe-mininos francezes no itppartanientó
que habitava: o mal veiu-hic da vi-zinliança.

O nosso joven estudante c medico,
por indicação do porteiro, entregara
a sua roupa branca aos cuidados dcmine. X., viuva de velho militar das
guerras de Napolcão, de quem canta-
ra, pelas maneiras educadas de 

'ba-
hiano de raça, inteira confiança, a
ponto dc ser a portadora da roupa,
bem passada e bem cuidada, a pro-pria filhada lavadeira.parigottò tout
ce qu'il y avait de plus Paris.

Tal commercio dc sympathia se:estabeleceu entre os dois jovens, queo melhor dia para o n.3SSo doutor erao da visita dc mlle. Blaiíche, muito
elegante c muito chie, sobraçando otrabalho da semana.

E foi assim... até ao dia em queo dr. A. teve de deixar a doce França
c os;-dulcissinios carinhos dc Blan-
che, o que fez, promettendo voltar
para cumprir o dever de cavalheiro'
pois, tios amores entre a ouvriére
franceza c o fidalgo medico brasiki-
ro, nascera um amor de criança, queera, apesar do desgosto que causa-
va naquclle pobre lar, o encanto demãe e filha.
_ Remcdiar-sc-ia mais tarde. O dr.
iria ao Brasil fazer o pae sabedor detudo; c, entre boa gente, a honra do
pobre é egual á dos ricos.

Chegando á terra natal, não leve
o nosso futuro professor coragem dcconimiiiiicar ao seu adorado prògcni-tor a falta commctíiu.i, nem a exis-
teneia do cândido anginho, nascido
sob o bello céo da generosa França,
naquella terrível Paris, onde certa-
mente nasceu o Amor.

_— E como fazcl-o? Como introdu-
zir no seio da família, severa c cheia
de preconceitos, uma extrangeira deorigem obscura, filha de uiiia lava-
deira, c que se deixara cahir tão des-
cuidada nos laços que Amor arma
brandamente?

E assim, curtindo penas e causan-
do pesares, na correspondência assi-
dua. que era mantida entre os dois
namorados, o nosso futuro barão
evitava sempre falar do seu regresso
á França e dc legitimar a falta C0133-
meltida.

Passnrain-sc mezes e U3ezes.
Uma tristeza indizivcl se apode-

rara do doutor, o que dava sérios
cuidados á família.

— Saudades de Paris, murmura-
vam os parentes, — aquilloera uma
pândega, e é muito dilficil trocar os
encantos da grande metrópole pelamonotonia verde glauca dos canna-
viaes, e o mot d'esprit da parisiense
pelo estúpido — abença, sinhô moço,
do escravo dc ei to.

O motivo, porém, era o remorso, o
que uo caso exprime bem um misto
(le dois amores.

O sr. dr. Joaquim Prado Azambtiju,administrador dos Çorroioe, acreditandocst.ir immin.ento um desastre no prédiocn. que funcclona aquelja repartição fe-deral, devido »as' eolumnas quo supp.?-tam o segundo" andar ameaçarem'ruirao peso Uo archlvo, officiou' ao sr. pro-feito municipal, pedlndo-lho se dignas-se dosignur um dos engenheiros du Pre-feitura afim de proceder a-uma vistoriageral 110 ailudido prcdlo.
O sr dr. AVn.shlngton Lll|S| oom t0(,aa solicitude, attendòu Immcdlatameritò

uo pedido Uo sr. administrador dos Cor-í-eieis oiicarregando os srs. Adelmor UeMello Franco ,» Arthur' Saboya de visto-'iarem o. edifício em ,,úa funecionaa-iuellii repartição; tenelo aquelles pro-ii.--.sior.aos apresentado á administração«.os Correios o seu )at,U„, 0 qunl, acom-, nha. o do parocer do sr. u,-. vletor elaSilva Freire, direetor Uas ob:
paes, ubiiic.o traiiscrovoriios
gru:

l')i.ee"e"i» <l„ «liit-cloi* ,ln Dircclorln ,loObras o Vlacão. _ 0 edifício está éònÚoempregado para fins multo dltfcrentcsaaqncll.es a que a sua construcção o rios-Inava O resultado é o qiic se está ven-no. ior qua se não deu um desastre atéagora? Ninguém e, £,ode>rá explicar. Mos-ira este çxemplo u razão de ser uas Uls-posições obrigatórias nos códigos elo pos-tiiras modernos; segundo elles os odifl-cios sao divididos em categorias dlffò-.entes, conformo o destino previsto" paracada-uma, as colidiçOcs de. segurançac.Mfildas suo Uiveisns; não í permittidonndar de destino se, previu licença,«li 110 está que todas essas medidas nãopoderiam impedir quo su desse caso c„i„oeste, quo tem a aggràvniittí Uc so passarcom uma administração publico. Sejacomo fõr, é urgem,.. ,„.„. sejam osínfllesdü ja cm pratica as medidns recom-mondadas no relatório. E' bom medir agravidade da situa,;ão aecresòêntandò
que se trata dn parte que fica immedia-taniento superior á sala principal destl-nada uo publico. Calcule-se o que séria11111 desastro em taes condições. Deixo
por isso mesmo, ao vosso critério o aodo digno dlrector dos Correios combinar
o que Julgarem mais discreto e aeerlado
b. Paulo, 23 Ue agosto de 1910. O dire-dor, (a) v. Freire;

Laudo ilns cnsenhelitw que vistoriaram
o edifício dos Corrclofl dc s. Paulo 
...Somos, pois, do opinião, que se removado segundo andar o departamento daSecção do Archlvo, do mode», porém, quea descarga se não faça bruscamente; quese substituam as eolumnas que apresen-tam Indico tle "flumbago", 110 easo defunceionnr no andar superior repartição

Bue, por seus moveis, pessoal e arruma-dos não exceda á carga ele segurança dadécima parto ela Uo ruptura, compatívelcom a natureza da madeira que constituoa serie do supportcs; eme, no caso devoltar o Archlvo a funecionar no segun-Uo anelnr, toda» as eolumnas Uo primeiroandar sejam substituídas por outras dosegurança conveniente e que, as Udar tei-reo, icr-Jam previamente osluií
afim Uo que so verifique estarem ellasem condições ele supporfarcm a formldat
vd sobregarga que tal Archlvo ropreserii
ta. Picam assim expostas as nossas im-
pressões sobre o edifício dos Correiosdesta capita!. S. Paulo, 22 dc ngosto elo1910. — (a) Udator, Artlim» Saboya;
.Vilelinni" do jrclli) Franco.

Deante Uo resultado Ua vistoria, o sr.Joaquim Traelo Ue Azumbuja 
"officioudr

lios Oo!T< nos sr-ao elirector geral"uiiiles termos:" Sr. dlrector geral Uos Correios.
De certo tempo a esta pnrte, vem seni-

do notado por alguns funecionarios desta
repartição que as eolumnas situadas 11)departamento da 4,a secção ameaçam ce-der ao peso do segundo andar do'predlo,
em «mo se acham instõlllados o Archlvo
o a Contadiiria, além do Refugo o do ele-
posito d'agua, cujo peso attlnge a 4,300
kilos.

Ultimamente, porém, tão visivol se tor-nou a flexão de uma das alluUiUas co-iuninas, que o fneto chegou ao meu co-nhcciinento, com o natural alarmo nns-dilo entre os funcõíónniios, No mesmodia em quo fui scleritlflcadò, offieiel, conr»
me cuniprin, ao sr. prefeítri municipal.

"CféÉ Saroneza k Limeira"

pomo verels elo incluso processo ris -
requisitando uma vistoria geral nó predlo'tendo sido solicitamente attend*«Jo, pólsainda, na referida data so realizava fia ibnoras, rigoroso exame nCo só no départa-mento da 4.a secção, eomo 110 d„ Archlvoii.a secção, etc.

Com», ppdèia verificar elo laudo tio lis•1 o do parecer do fls. fi, juntos ao prolnosso administrativo ri, 1.070, GilO, qu0ora vos trunsmitto, aquelle proferido pe-los engenheiros que aqui estiveram o cst«pelo competente dlrector Ue Obras Publieis da 3'rofdtiirn, engenlidro Victor Frei-ro, fundadas eram as nossas suspeitas norquanto foi péssimo a inepressil o quo. á vis-torla do predlo lhes deixou, tanto assim
lo Aielilvo sem ,nie se provocasse, entre-

fantO, qualquce rtescarga hriisca, ^palavras vno sublinhadas para asslgnaa-.em o receio alarmanto de quo ficarampossuídos os engenheiros, tanto que To«.furtaram ao dever do' aconselhar uonão houvesse qualquer movimento brus-CO por ocçaslão da mudança do Archivo
fíS 

me,"08 e,0'i»ento é o parecer do Ydlrector Uas Obras J-ubllcas da 3>i"reitura. Nesse doeumepto pergunta o sei,signatário: «Por que se não deü um desustro até agora?" E é elle mes,, .^responde coni a sua incontestável núto,»!(lado. Ninguém o poderá explicar" Alémdisso, como bem acceníua esse parecei6 bom medir a gravidade da situação, poi-estar seriamente ameaçada a Yá do.¦i.,,il„r,u„e„to destinada ao publico. Quemou á eon, acerto, avaliar Ua eélliZUo desastre a q„o estamos expostos'' Con-vem salientar ainda que, além Uas am-a-.sas. que nos offerecem as eolumnas re-
,i-ee?ioS',.;.',Ut,'',''S 

'"diCl0S d" maU CSt;"'0 "Ocio .evelam as paredes, aqui o ali fen-UiUas, assoalhos abntendo-se, etcAinda qua determinasse, como' era domeu dever, a Immedlata mudança do Ar-
òsla-vaTln 

1'° a-m,!"' naa m* e*" iuoestava a O.a secção, essa medida, entre-t. Ho, nao péele ter, no caso, effeito pro-vdtoso sinão em caracter provisóriocomo bem ponderou o sr. prefeito muni-clpal, na conferência que hontom tive
ttÂn !' ,eK<;'. Vlst0 con'0' el»'Joni trnnsfe-Ido o Archivo, continuarão a funecionar110 2.0 andar a Contadoria, Refugo e aO.a seceau, além do deposito eVaçua a nuemo referi anteriormente.

A mudança do Correio para um òútroprecUl» imp,»c-se agora, mais Uo que nun-ca, como modlda inadiável, attendondò-so ao r,seo Immiriento a eme estão sujei-ta.i «centenas de empregados n pessoas <! .
publico; não devendo sor esquecida a cir-Cumstancla de estar tambem a FazendaNacional exposta aos pedidos do iuderiini-zação na hypotheso do oceorrer o desas-tro, cujas vletimas serão lnnumeras

Oando-vos conta elo quo so passa soli-cito permissão pnra declarar quo, presen-temente, existo um prédio excellente queparece servir ao regular funccionanienlo
Ue» Correio. SItuaelo em ponte» central,'•¦•¦¦¦' H" ti. Bento, 50, com Unas frontes,

solida o recente, esse pre-
, ¦ -oecupado, por ser bastante

espaçoso, oíforecerla- uma Instdllaçflo per-reita uo Correio, com uma llejeira adapta-
ção.

Procurei conforenciar eom o procura-dor dn respectiva proprietária, sr. dr.Manuel Pereira Guimarães, para saber
por qno preço deseja nlugar o predlo rc-rerido, Segundo fui informado,, o uluguelaetualmentc estipulado é de 1G:000$000
mensaes, susceptível, porém, de uma re-ducção para 15:0005000, desde quo eoconsiga reducção ou isenção de impôs-
los, etc.

Ha ainda a acerescentar a vantagem
do poder o governo, logo quo ns circum-
stnncins o permitiam, tornar-se possuidordesse excellento prédio, com uma acção
do subrogo, mediante a omissão de apóli-
cos, por se tratar do um predlo inalle-
navel.

Assim exposto o caso Importantíssimo,
que ora reclama a nossa melhor atten-
ção, rogo digneis sobre ello expedir as or-
deus quo voa pareçam opportunas.

Saúde o fraternidade.
Ao sr. dr. Camillo Soares de Moura,

dignissimo direetor geral dos Correios daReuiililica. — O administrador, Joaquim
Pnulo ele; Azumbuja."

as uo mu uu D. liou
lo an- j dc cnnstriicção
dadas, ' dio, ainda não

GRANDIOSO FESTIVAL EM BEM31T-
CIO, NO "PALÁCIO TIIEATHO '

TIRO PAULISTANO

N. 35 dn Confederação
Devondo a l.a companhia de guerra

desta sociedade fazer amanhã uma mar-
cha do quartel uo stand. om Pinheiros,
ondo realizará diversos exercidos de ovo-
luçõea o de tiro, os atiradores pertencen-
tes á mesma deverão comparecer no
quartel ás 7 horas, devidamento unlfor-
m!zaele»e, para receberem o respectivo av-
ínanierito.

Os atiradores que não comparecerem

Certa manhã, dc céo azul e sol
dourado.despcrtou mais bem disposto
o_ doutor. Queria percorrer os canna-
viaes, montar a eavallo, andar pelos
çarreadores, respirar o balsamo das
florestas. Uni secreto preseiitimcnto,uih phenomenò inexplicável, dava-

ihe um conforto extraiiho — o co-
ração em festa.

Ksqucci-me, pensava. Esquece-
ram, talvez. Escasseiaiu as cartas;
tudo se remediou. Dois infelizes a
mais — umas saudades, e depois o
tempo — o grande lenitivo.

Entretanto, emquanto, pela seara
cavalgando, assim raciocinava o nos-
so protagonista, chegavam ao enge-
nho dois extranhos viajantes — uma
senhora dc rara belleza e fina ele-
gancia e uma loura criança dc dois
annos, alegre e encantadora.

Queria falar a mr. le propriétai-re fermier.
Um reboliço em toda a casa.
Quem era? De onde vinha? Que

queria a bella senhora?
Era uma conversa inteiramente

reservada, que, quando finda, jáha muito a criança loura estava 110
collo do vovô — "que tu es beau,
grand-pére!"

SAMô.

Não podia ser mais sntisfactorlo o mo-
do por que tem sido acolhida a commis-
são promotora do grande festival, em be-
neficio da •• Creche Baroneza de Limei-
ra", que se effeetuará, no "Palácio Thea-
tro", a 30 do corrento mez.

A procura das localidades tem sido
grande, quasi todos o.s bilhetes Já so
acham vendidos, o digno Uc nota é um
facto: as famílias que assistirão a esse
festival pertencem ao que ha Uo mais fi-
no na nossa socieUaUo elegante.

O sr. presidente do EstaUo e o.s srs.
secretários do governo prometteram o
seu compareeimento.

A commissão terminou os convites pa-
ra a elaboração completa do program-
mn, no qual tomará parte, além das pes-
soas do quem falámos liontem, a sonho-
rita Viíalina Brasil, pianista "virtuoso",

premiada pdo Conservatório de Berlim.
Para os acompanhamentos ao piano,

foi convidado o, maestro Soteró Ue Sou-
sa, quo gentilmente accoeleii.

A orchestra será composta Ue 4 0 pro-
fessores sob a regência Uo intéíligente
maestro Chagas Junior.

A commissão promotora ficou defiriltl-
vãmente assim constltuiUa:

Senhoritas; Angollta Campos Salles,
Jacyro da Rocha Azevedo, Zuleika da
Silveira Campos, Dora da Silveira Cam-
pos, Maria de Lourdes Campos, Ritinha
Cardoso, Mariqulta Campos, Altayr Gi-
tahy de Miranda, Angelina Cilahy, AI-
cyra Campos Salles, Marina de Campos
Salles, Zuleilta de Barros Ferreira, Lu-
cia Barbosa Ferraz o Marina Sabino.

Associações
UNIÃO PIIARM.ACEUTIC.A

Realizou-se ante-hontem, a asseiribléa
geral ordinária para eleição da nova dl-
rectorla, prestação de contas etc, da
União 1'hariiiaceuticn.

Perante grando numero de sócios, fo!
lido o relatório apresentado pelo presl-
clonte sr. J. .Al. Kehl, do conformidade
com o que estabelece o artigo -12 e parn-
grâphò dos estatutos soclaes.

Procedida a eleição foi, pela referida
assembléa, eleita a seguintes directoria:
Presidente, Joaquim M. Kehl; vice-pres*-'
dente, Curiolano Caldas; l.o Sâorotario,
J. A. Pinto Coelho; 2.0 secretario, •«.alieis
Martins Ferreira; l.o orador, J. A. Vard-
Ia; 2.0 orador, Augusto Selxas,

O conselho consultivo fiecu assim cons-
Úmido, pelos srs. Buarque do Ilollantla,
Alves Câmara e José !•". r„. Campes.

PELAS ESCOLAS

nos exercícios geraes de domingo o quln-ta-1'elra, não comparecendo a osta mar-
dia, serão definitivamente eliminados da
sociedade, conforme a ordem do dia. queso acha affixada no quartel.

Continua a haver aulas de 13 âs 15 ho-
ras para os sócios que não podem fre-
ementar os cursos á noite.

N>cAO IIA QUEM não desejo en-
riquecer sem dlspendío do
esforço.

Todos o querem, mas o problema
offerece obstáculos e difficuldades.
Os methodos de fazer fortuna são va-
rios, e todos falham. Os methodos,
postos em voga pelo esoterismo char-
latão, pelos.taes processos psychlcos
de que é rico o engrimanço indigena,
sõ servem para illudlr os tolos. O uni-
co meio pratico fi comprar um bilhe-
to da Grande Loteria Commemoratl-
va da Independência do Brasil, que
correrá, dividido em dois prêmios de
50 contos, a 0 de setembro. São 100
contos offereddos ao publico pelos
srs. ,T. Azevedo e Comp., concessioua-
rios Uas Loterias de S. Paulo.

FACULDADE DF DIREITO
DE S. 1'AUIA»,

Exmnos pa reines
Hoje, 20, serão chamados á prova cs-

cripta elo:
2.0 anno — Economia PolltiCn — Saiu.

n. 8, ãs 0 lioras —- O.a t, ultima turma, ele»
11. 351 a 170, todos os ela l.a turma, não
chamados alnUa, e os que faltaram.

Direito Internacional — Sala n. S, ás,
11 horas — O.a e ultima turma, Uo 11. 151!
o 170, todos e»s Ua l.u turma, não cha-j
mailos ahieía, o os que faltaram,

Direito Civil — Sala 11. ;l, ás 12 e 15 111.— 4.a turmn, de n. 1)1 a 120.
3.o nnno — Direito Civil — Sala n. 1,

ás 11 horas, os lnserlptos nesta matéria.
4.0 anno — Pratica Civil — Sala n. 1,''

ás 11 horas — l.a turma, de n. 1 a 30,
e, ás 12 horas, 2.a turma, do n. 31 a 00.

5.o anno — Medicina Publica — Sala
n. 7, ás S horas — 3,à o ultima turma, da
n. 01 a 72, o os que faltaram.

Pratica Criminal — Sala 11. 3, ás t>,
lioras — 3.a e ultima turma, de'n. 01 a!
72, o os quo faltaram.

ESCOLAS SETE DE SETEMHRO
Grando parada infantil no Pnrqut: An-i

turctlcu
Como preparativo d"» grande parada a

rcnllzar-so no Parque Antarctica, no dia
17 dc setembro, realizar-se-á domingo

próximo, ás 8 horas, na várzea do Carmo,-
o penúltimo ensaio geral dos alumnos das
escolas "Sete do Setembro", tomando
parto toelas as secções, inclusive as de me-
ninas.

Esse ensaio tem despertado grande en-
tliusiasmo, pois nelle serão feitas ae se-
locções definitivas para. o bom ec-ko da,
grando parada projectada para o dia 1.
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Os nmras impostos e MOTAS
Mllito ilifl

" íDa liOssa edição d,a noite, de hon-
Sem, transcrevemos mais algumas
¦ponderações sobre o importante pro-
jblema orçamentário, que tem sido
iultimamentc debatido na Câmara
•Federa!.

) 'Por essas ponderações* sc torna
evidente o pensamento de que temos
sido éco, como orgam da politica si-
Ituacionista, ca bem da defesa dc vi-
."taes interesses econômicos do Es-
,-tado.' "Legitimo refiector do pensamento
paulista, o illustre "leader" de nossa
Dançada na Câmara Federal demons-
trou que o nosso Estado não c cego
ao dever dc levar o seu poderoso
concurso á defesa da honra nacional
ho momento em que cila exige de
todos immcnsos mas necessários s.a-
crificios.

¦ Si lançarmos o olhar ás estatisti-
cas referentes ao movimento dc im-
portação e exportação do paiz nos
últimos annos, hão de, por força, im-
pressionar-nos os vultuosos algaris-
mos com que S. Paulo sc releva no
concerto das unidades da Federa-
ção, como o máximo contribuinte do
erário publico.

Não seria, pois, extranhavcl que
aqui, mais do que cm qualquer outra
parte, a opinião sc rebcllassc contra
bs pesadíssimos ônus projectados pe-
lo Congresso Federal.

[ Quanto maior é a nau, maior a
tormenta, c nós, consequentemente.
no caspj^seriamos os maiores prejit-'dicados, 

quer cm relação ao tributo
'ouro, 

quer cm relação ao imposto de
idez por cento sobre os transportes.

1 Além de sermos o núcleo da maior
producção brasileira, somos ainda os
principaes importadores e a região
que maior numero de vias férreas
possue.

Rccahindo, como recaem, os ônus
-ftlvitrados exactamente sobre taes fa
ctores da nossa grandeza, claro 6 que
elles sc resentirão dessa sangria a que
devem submetter-sc estoicamente

;para livrar a nação da impontualida-
; de íio pagamento de sua divida cx

i terna.
Mas o exaggero da contribuição

exigida chegava a constituir uma
ameaça á producção. Luctando já a
lavoura e as industrias com a cares-
¦tia de fretes ferroviários e maritimos
não era explicável que, em vez de
medidas tendentes a allivial-as, sc
-criassem novos embaraços ao sen
'desenvolvimento c desafogo.

Eis porque S. Paulo não podia
manter-se indifferènte deante do dc*
bate travado sobre o assumpto.

"Magna pars", coivscio de sua cnor-
hic responsabilidade nos destinos da
pátria, ellc, pela voz de sua bancada,
'declarou-se desde logo abertamente
contrario ao imposto dc transportes

Também a idéa do augmento do
imposto ouro foi recebida com claros
signaes de desagrado c nem seria
para menos, attendendo-se a que elle
tem de ser arrecadado, na sua maior
parte, das nossas classes activas, di-
minuindo os seus proventos e diffi-
cultando provavelmente o seu flores-
cimento.

Mas a situação critica a que foram
-conduzidas as nossas economias c as
nossas finanças chegou a ponto de
requerer extremados remédios c não
seria o Estado "leader" da Federa-
çao que se havia de cppor ás provi
dencias onerosas mas consideradas
únicas capazes de promover os meios
de que carecemos para enfrentar os
nossos compromissos de amortiza-
ção e juros dc empréstimos externos

Vencendo, pois, a repugnância que
lhe causava prestigiar um acto. que
só uma contingência excepcional,
como a presente, autorizava, S. Pau
lo transigiu, offcrccendo o seu apoio
ao tributo ouro, mediante a certeza
de que seria abandonada a idéa dos
impostos de transporte.

Foi assim que a iniciativa da Com-
missão de Finanças obteve o amparo

'da nossa bancada.
Na impossibilidade de recurso

melhor para a solução da crise an
gustiosa, escolheu-sc dos males o

Hontem, dns II .'13 11 horas, o sr.dr. Oscar
Rodrigues Alves, secretário do Interior,
esteve om visita ao Instituto Scrumthora-
pico do Estado, no Butantan, sendo ali re-
cobldo pelo respectivo dlroctor, sr. dr, VI-
tal Brasil, o todo o pessoal do estabeleci-
mento. . .

menor.

1*33*1

Movimento do dia 25 de agosto
do Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 26 leitões, 104
bovinos, 103 suinos, 30 ovinos e 16
vitellos.

Foram inutilizados: 1 bovino c 1
suino; 12 pulmões, 1 figado e 2 in-
testinos delgados de bovinos; 15 pul-
mões, 4 fígados e 2 intestinos delga-
•dos de suinos; 9 pulmões, 2 fígados
e 1 intestino delgado de ovinos.

Observações — Foram inutiliza-
dos 1 bovino por tuberculose e 1
suino por cysticcrcus.

Emblema do carimbo: "Papa-
igaio".
'"  No matadouro de Barretos
foram abatidos: 110 bovinos, 44 sui-

bíõs, 14 bovinos e 12 vitellos.
Emblema: "Luva".
¦.—- Preços correntes da carne,

.em kilos, no Tendàl:
Bovinos, $400 a $450; suinos, $900

a 1$; vitellos, $600 a $800; ovinos,
$600 a 800; caprinos, i$5oo; leitões,

O sr. clr. Cândido. Moita, secretario" da
Agricultura, não lendo podido Ir a S. Jo-
so do Itlo Pardo, Inaugurar a primeira
exposição, regional de anlmaes, por so
achar enfermo, recebeu liontem daqueila
cidade os seguintes telegrammas:

"Lainontar.do a vossa attsohcla X nossa
exposição, fuço ardentes votos pelo vos-
sj prompto restabelecimento. Saudações.
— (a) Cniulldo Rodrigues."

"Profundamente consternado por sua
falta, multo justificada, cm nomo da po-
pulação, visito v. eve, fazendo votos
pelo restabelecimento da sua preciosa
saude. — (a) Mario Rodrigues, pre-
feito municipal."

T

Como informámos, seguiu hontem dc
manhã pura o interior do Estado, o sr, dr.
Francisco Cainillo do Hollanda, deputado
federal e presidente eleito da Parahyba,
que foi visitar os departamentos da Secre-
tarla da Agricultura ein Campinas, Nova
Odcssa o Piracicaba.

O sr. d. Alberto Gonçalves, bispo dlo-
cesano de Ribeirão Preto, de volta da
sua viagem ao Ulo de Janeiro, esteve
hontem, fc tarde, na .Secretaria do Inte-
rlor, em visita ao sr. dr. Oscar Rodrigues
Alves, titular daqueila pasta.

O sr. secretario da Agricultura recebeu
liontem o seguinte telegramma:'

"PnriigiiiiM-tt' — A Câmara Municipal
de Conceição dc Monto Alegre felicita v.
exc, npplaudlndo calorosamente a pátrio-
tlca Iniciativa da organização do con-
gresso de estradas do rodagem, pelo que
presta 11 sua inteira adhesão.

Saudações — (a) Josó Jorge de Pon-
tes."

Aos directores das escolas normaes so-
cundarias o primarias do Estado, íol dl-
rígida a seguinto circular do sr. secreta-
rio do Interior:

"Recommendo-vo3 providencieis no
sonlldo de ser enviada a esta Secretaria
a relação do pessoal docente desse esta-
belcclmcnto, sua. situação, as cadeiras
que regem, bem como a dos mestres con-
tíactados o addidos."

A Prefeitura franqueará, ao publico a
primeira parte do parque da avenida Pau-
lista, a partir das 10 horas do hojo, 26.
Dessa hora a'.G ás 18, a banda da Força
Publica realizara um concerto no par-
que.

A Sociedade Nacional de Agricultura
nomeou uma comniissão, composta dos
srs. senador Eloy do Sousa, deputados
Bento de Miranda o Ccsar Vergueiro o
srs. Getulio Neves, Annlbal Porto, Lima
Mindcllo e Pacheco Leão, para dar pare-
cer sobro um officio da fabrica de bola-
cha "Caslellln", de S. Paulo,

O Conselho Superior de Ensino, na ses-
são realizada u 2-1 do Julho findo, conce-
deu banca examinadora ao Gymnasio do
S. Joaquim, concoituado estabelecimento
de ensino, mantido pelos padres salesiu-
nos, cm Lorena.

Eoi autorizada a funcclonar proviso-
riamente no predio n. 02 da rua Trlnda-
de, na Lapa, a escola regida pelo professorBenedicto Mendes Gonçalves,

O Ministério das Relações Exteriores
recebeu coinmuiiicasão do sr. Fontoura
Xavier, ministro do Brasil em Londres',
do haver o governo de sua majestade brl-
tannica, em attenção ao auo lho exp >?,
aquelle nosso representante diplomático,
resolvido excluir da lista negra a.s seguln-
tes firmas brasileiras, que so achavam
uella Inscrlptas: Costa Ferreira o Comp.,
ío S. Paulo; Chrlstiaiio Flsohor o Schrici-
der o Comp., de Porto Alegre,

A firma Gano Moore o Comp., dc Ph'.-
liidelphia, contractante de um forneci-
mento de carvão para o Lloyd Brasileiro,
embarcou pelo vapor "Ausable" (ex-•'Latira'.'), de nacionalidade hollandez*.:,
um grande carregamento com destino ío
deposito da mesma empresa, em Montevl-
(Ilo.

Chegado ao porto do destino o "Auoa-
bio" o quando se teve de proceder il des-
carga do carvão, a firma Vlüda Braga-
encarregada desse serviço o representan-
te acTmesmo tempo de Core Brotlien*. do
Cardiff, não poude Iniciar o seu trabalho
por ter sido avisada de se achar o refe-
cido vapor incluído na lista negra britan-
nica, tendo disso dado conhecimento íi
directoria do Lloyd, nesta capital.

Esta, dlrlgiu-so ao ministro do Exto-
nor, a quem expo/. o caso. tendo o sr.
ministro Sousa Dantas telegraphado im-
mediataniente 'ta 

nossas leguções ern
Montevidéo e cm Londres, dando-lhes
instrucções afim do quo providenciassem
para, que fosse pormtttlda a prompta des-
carga do carvão retido.

A legação cm Londrea levou o faclo aoconhecimento do Foreing Office, que, at-
tendendo ao que lhe expo*/. o norso ropro-
«ontantê diplomático, telegrapíiou íc le-
gação britannica eai Montovldôo autori-•iondo-a a desembaraçar a descarga.

Ao mesmo tempo, o governo uruguayo,
¦p**Mai-a»*uJi-****^^

0 hospital da
^ Universidade

O saudoso estadista brasileiro dr.
Bernardino dc Campos, primeiro
reitor honorário da Universidade de
S. Paulo, referindo-se a este cstabclc-
cimento de ensino, escreveu que elle
é "um facto social que impressiona
fundamente". O venerando cx-presi-
dente de S. Paulo, na sua apreciação
elevada c justa, exaltava a conquista
realizada no terreno da instrucção
superior. Mas, evidentemente mais
impressionante, é esse emprchendi-
mento majestoso, misto de caridade
e de seiencia, dc audácia c de civis-
mo, que sc resume na Santa Casa
dc Misericórdia do Braz.

Foi em fins de julho próximo pas-
sado que, no termo da avenida Celso
Garcia, sc inaugurou esse importan-
te estabelecimento pio, destinado ao
curso clinico dos alumnos da Esco-
Ia dc Medicina da Universidade.

Desde então começou a fazer-sc
diariamente, para aquella tenda de
trabalho seientilico, a peregrinação
da pobreza. E' ao espectaculo com-
movente da velhice desamparada, da
infância desvalida, do operário sem
tecto, que sc assiste, desde as pri-
meiras horas da matina, 110 "Insti-
tulo Luiz Pereira Barretto".

Chega-nos ás mãos, neste momen-
to, uma summaria estatística do mo-
vimento do hospital. Já foram ali re-
colhidos 52 enfermos, tendo tido alta

'2i, sendo que 18 destes radicalmen-
te curados.

A secção dc inedicina é dirigida
pelo illustre professor dr. Ulysses
Paninhos.

O professor dr. Carlos Brunctti,
que conípctcntcmentc dirige a secção
de cirurgia, já realizou 25 operações
com completo exito. Nenhum óbito
sc registou no hospital.

Foram feitos 90 exames dc labora-
torios, 220 curativos e realizadas 262
consultas. A pharmacia annexa ao
hospital já aviou 530 receitas.

A capcllinha do Instituto está sen-
do admiravclmcnte montada. O
monsenhor llygino dc Campos, vir-
tuoso vigário do Braz, tem sido mui-
to devotado á grandiosa obra dc be-
neficencia que a Universidade está
realizando nesse importante bairro.

Quatro irmãs do Sagrado Cora-
ção dc Jesus, ali installadas, por in-
dicação do exmo. sr. arcebispo me-
tropolilano, cncarrcgam-sc do trata-
mento dos enfermos. ---r-r,:.^-.;;-*-^»,

E' administrador do hospital o dis-
tineto doutorando Jttstino dc Carva-
lho, a quem também estão affectos
os trabalhos de laboratório. Este
doutorando é um dos primeiros alu-
ínnos da turma que concluc o curso
este anno na Universidade, c foi du-
rante dois annos assistente do prof.
Carini, que tinha a seu cargo a cadei-
ra de biologia, naquella casa dc cn-
sino superior.

Gomes NETTO

sem que tivesse conhecimento dessa solu-
ção, num gesto do gentileza para com o
tjoverno brasileiro, communicou ao nosso
ministro ali acreditado quo para solvir
as difficuldades em que se achava
o Lloyd, propriedade do governo federai,
encarregara a administração do porto do
mandar proceder X descarga o transferir
o carvão para o deposito oftieial da illu-
minação publica.

O sr. ministro da Fazenda recebeu um
telegramma do inspeetor da Alfandegi.
de Santos, communicando quo a mesma
arrecadou ante-hontem 7-i:n71$050, ouro,
o 131:D13$303, papel.

Theatros
e Salões

CASINO ANTARCTICA
A bom reputada companhia Vltalo cs-

treou-so hontom nesto theatro, levando 6.
scena a conhecida opereta do maestro
Luiz Ganne, "I Saltimbanohi", quo o nos-
so publico tanlo aprecia. A companhia
Vitale trouxe no seu elenco artistas novos
o artistas quo já conhecíamos como Ita-
lo Bertlnl, Giulletta Ccstl, Mattioli, Cario
Ciprandi o outros. Dos artistas novos que
hontem so apresentaram pela primeira
vez ao nosso publico destaca-se sobretudo
Pina Gloana quo desempenhou a parto
do "Suzanna". E' uma cantora do valor
na opereta, não ha negar; dispüo de boa
voz, cujo timbro í agradável, o sua pro-
sença em scena despertou logo as sympa-
thlas do publico. Do sorte quo a distin-
cta artista deu brilhanto destaquo X poe-
tlca figura dc "Suzanna", principalmente
no quadro da "parada" em quo cantou
varias canções napolitanas, quo provoca-
ram calorosos applausos,

No "Pagliacclo", vimos novamente o
festejado cômico Ralo Bertini, quo fez rir
a valer a. assistência, não deixando, entre-
tanto, de commovel-a também na scena
da despedida do ultimo acto.

O papel do "Pagliacclo'' foi sempre um
dos melhores trabalhos do ítalo Bertlnl.

Na "Marion" renppareceu a sra. Glu-
lleta Ccstl, que sempre foi uma artista
do mérito; mas, francamente, não será
nesse papel quo ella poderá ser aprecia-
da, pois o que hontem poz cm maior ovl-
dencla foi a bella plástica do suas for-
mas. Aguardamos, portanto, o desempe-
nho de outro papel para que melhor
apreciemos os seus dotes artísticos de
uctriz-cantora.

O tenor Cario Ciprandi já é nosso co-
nliecido: deu um garboso militar no "An-
área" o cantou, não raro, com expres-
tão, patenteando os seus recursos vocaes.
O sr. Mattioli, como sempro, personlfl-
cou bem o barão; o sr, Pompeu Pompel
apresentou um Malicorne bem caracter!-
zado; o sr. Ângelo Cavcstrl não foi mal
no Pingoin; as sras, Angelina Rulllo (Ba-
roneza) o G. Passi (Mmo. Malicorne),
Brs. Eduardo Tornari (Conde) e Gottardi
(II Brigadiero) mantiveram-so razoavol-
mento no conjuneto. Bailes o coros, multo
aeceitaveis. Boa montagem.

A orchestra. foi regida com competen-
cia pelo maestro Lulgl Rolg.

Emfim, a Companhia Vitalo estreou-se
auspiciosamente 110 especaculo do hon-
tem,

 Hoje, cm segunda representação,
a mesma opereta "I Saltlmbanchl".

S. JOSE'
A dlstincta artista Fátima Mirls deu

hontom mais um interessantíssimo espe-
ctaculo, quo foi bastante concorrido.

 Realiza-so hojo a festa artística
do Fátima Mirls, com o concurso da vio-
linista Emllia Frassinesi, irmã da benefl-
ciada. O progranima 6 dos mais interej-
emites. Figuram Dello os seguintes' numo-
ros: "Uma festa cm Tokio" e "Os mysto-
rios do transformlsmo", revelados por
decorações transparentes, alí-m de um
uclo de variedades.

Executar-se-á, num dos Intervallos, a
symphonla do "Guarany", do Carlos Go-
mes.

APOLLO
Neste theatro representou-se hontem o

diama popular em 7 quadros de L. Do
Liso, "La cieca di Sorrento", quo provo-
cou goriies applausos. A assistência era
regular,

 Hoje, o drama em 4 actos de E.
Minicliini, ••Tradimento" (o "L'amante
dl Lueia"). Haverá ainda um interessante
acto de variedades.

ÍRIS theatro
Neste procurado cinema exhibe-se

boje o magnífico drama de estylo ro-
maiilico, "O caminho da ventura", om
7 duplos actos. A protagonista 6 a repu»
tada artista ViolotUt Mercereau.

Assigna-hsrag
CE 1103 K A ai DE DEZEM-

BRO DE 1010  12S500
As nossas asslgnáturas vencer-se-ão a

21 de dezembro.
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Chronica social
.•<¦7^^&NNIVERS&RIOS

'Fazem annos hoje: ffift*
A menina Mclita, filha do sr. Fran-

cisco Scrrador;
a menina Maria José, filha do sr.

dr. Luiz Leite Júnior;
a senhorita America, filha do sr.

Miguel dc Araujo Cabral;
a senhorita Irene, filha do sr. dr.

Adalberto Garcia, juiz da primeira
vara de orphams;

a senhorita Maria Augusta, filha
do sr. Nilo Horta, sócio da Casa Ro-
dovalho;

a senhorita Zizi, sobrinha' dos srs.
coronel José de Campos Botelho e
Ezechias dc Arruda Campos, sócio
da firma Irm.ãos Campos Lopes;

a senhorita Juliana, filha do sr.
Annibal Brasil;

a sra. d. Maria Ccrquêra, vencran-
da progenitora do sr. dr. Ascanio
Ccrquêra, illustre deputado ao Con-
gresso do Estado;

a sra. d. Isabel Alvim, esposa do
sr. José Eugênio Alves Alvim;

a sra. d. Philomena A. de Almeida
Braga, esposa do sr. José dc Almei-
da Braga;

o professor Antonio Villela Ju-
nior;

o joveu Thomaz Galhardo, alumno
da Escola Normal;

o sr. Bruno Belli, commerciante
nesta praça. -,,,

TRIANON
A 0 do sotembro reallzar-sa-á no Trla-

non, fts 21 horas, um grando bailo em
beneficio da cbra humanitária do padre
Malan, benemérito sacerdote quo tanto
tem feito pela catechese dos Bororõs.

Constituem a commissão da festa as se-
nhorltas Maria Guede3 Penteado, Alber-
tina Prado do Oliveira, Maria Amélia
Castilho do Andrade, Maria Vieira de
Carvalho, Leonor Lacerda do Oliveira,
Carmen Lacorda do Oliveira, Mary Sam-
paio Vianna, Marina Sabino, Elsa do Pa-
dua Salles, Wilna de Padua Salles, Lavi-
na UchOa o Vera Taranagua.

Prometto extraordinária animação essa
festa do caridade, organizada pelo nosso
cscõl social.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-se nesta capital o sr. coronel João

Baptista do Araujo Novaes Bello, Influen-
to chofe o presidonto da directorio poli-
tico do Itatlnga.

*
A serviço profissional, acha-se cm S.

Paulo, o deu-nos hontem o prazer de sua
visita, o sr. dr. Dulcldlo Costa, Joven ad-
vogado nos auditórios do Rio do Ja-
neiro.

¦». í
Segue hojo para Plrangy, onde vai fl-

xar residência, o distineto pharmaceuti-
co sr. Aurcllano Martins, filho do sr. Joa-
quim Martins da Silva, capitalista .aqui
residente.

**
Acompanhado de sua exma. esposa, sra.

d. Anna Francisca Nobrega, regressou do
Appareclda do Norte. ondo estlvcra a
passeio, o sr. major José Nobrega, anti-
go o estimado secrotarlo da Câmara Mu-
nicipal dali. o pai do sr. Armando No-
brega, nosso roprosentante na Liberdade
o auxiliai" da secretaria da Commissão
Directora do Partido Republicano.

NEUROLOGIA
Falleceu hojo, ft 1 hora, o sr. João B.

do Sousa, pae do sr. Leovlglldo de Sousa,
funcclonarlo postal, irmão do sr. Sòtero
do Sousa e do d. Maria Honoria do Sousa.

O enterro sahirá hojo, ás 10 horas o
meia, da rua Coronel Xavier do Toledo,
n. <18..

U KIO
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O' vovô, a lua também enguníi
¦—•. Porque perguntas?

L tri Porque dizem üm, ás vcb

"trouxas"?

a lua é "mirabellante".
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GRANDE PASSEIO DOS COL-
LEGIAES A SANTOS

Conforme noticiámos, ú amanhã
que se realiza a excursão dos collc-
giaes do Lyeeu Salcsiano do Cora-
ção -dc Jesus á vizinha cidade de San-
tos.

O batalhão, que é composto de 450
alumnos, embarcará com o effectivo
de officiaes e praças, com o corpo
de cyclistas, banda de musica, cor-
neteiros e tambores, corpo dc sapa-
dores, c tres companhias armadas.

Muitas famílias desta capital, ao
que nos consta, irão a Santos apre-
ciar os festejos, que, pelos preparati-
vos que se estão fazendo c pelo pro-
gramma que abaixo publicamos, pro-
mettem revestir-se de grande bri-
lhantismo.

Entre os números do programma,
destacam-se as homenagens que o
batalhão collegial vai prestar ao pa-
triarcha da Independência, José Bo-
nifacio de Andrada e Silva, deposi-
tando cm seu túmulo, no adro da
egreja do Carmo, uma artística coroa
de louros, em bronze, acondicionada
em riquíssima caixa de setim e vel-
ludo, com as cores nacionaes.

Essa dádiva do batalhão do Lyccu
é uin ornamento dc subido valor,
que, collocada no túmulo do grande
brasileiro, perpetuará a memória da
excursão a Santos, feita pelo garbo-
so batalhão do Lyccu, que tem reve-
lado ao publico paulista o aproveita-
mento que fez das instrucções niiii-
tares.

Essa rica coroa de louros estará
hoje exposta na vitrina da Casa Gar-
raux, á rua Quinze de Novembro.

E' extraordinária a dedicação que
pelo ensino civico c patriótico de
seus educandos vem desenvolvendo
o rcvmo. padre dr. Henrique Mou-
rão, director do Lyccu do Coração
de Jesus, auxiliado pelos demais
membros da dircctoria daquelle es-
tabeleeimento.

O Lyccu Salcsiano do Coração dc
Jesus vai, amanhã, dar mais uma
brilhante prova do aproveitamento
que seus enthusiastas collegiaes têm
feito no que diz respeito ao ensino
civico e militar.

Eis o programma a ser executado:
A's 6,40 -— Embarque do batalhão

collegial na estação da Luz cm S.
Paulo, cm trem especial da S. Paulo
Raiiway Comp.

A's 9 horas — Chegada a Santos.
Cumprimentos ao sr, prefeito muni-
cipal.

O batalhão seguirá da estação pa-
ra a praça da Republica, pela rua
Santo Antônio, largo do Rosário, rua
Frei Gaspar, 15 de Novembro, praça
Rio Branco; ahi prestará continen-
cias e homenagens á memória do
grande patriarcha da Independência,
José Bonifácio de Andrada e Silva.
Depôr-sc-á sobre 0 seu túmulo, no
adro da egreja do Carmo, uma ar-

SAIA IABEL
A NOVA MATRIZ

(Conclusão) :'i.,'': ,
Até aqui, como ficou dilo 110 arti-

go ha dias publicado', a commissão
das obra?, da nova matriz S2 tem soe-
corrido dos leilões, das contribuições
aimuaes, e, mui raramente, dos au-
xiüos definitivos — donativos estes
últimos feitos por forasteiros.

Ora, os leilões, quando muito con-
corridos, tém, ainda assim, o incon-
veniente de sobrecarregar a popuia-
ção da cidade, que, com ser diininu-
ta, marcha com duas despesas: dar
a prenda e arrcmatal-a.

Mas é uma raridade'* serem bem
concorridos. Pessoas lia que procu-ram arrematar prendas por menos
do seu valor real. Vai sendo, pois,
salvo melhor juizo, tempo de pôr os
leilões á margem.

Encaremos, agora, o caso das con-
tribuições annuaes: Têm cilas entra-
do para os cofres cm tal cópia a çvi-tarem-se essas grandes interrupções
no descurso, das obras? Não tém,
por vários motivos já expostos, entre
os quaes sobreleva o seguinte:

Nos tempos normaes, em que sc
vive, por assim dizer, á tripa forra,
é facto muítissimò commum não po-
der uma pessoa, que tem alguma
cousa de seu, dispor, de prompto, dc
50$ ou dc 20$. Em tempos dc crise,
como o que atravessamos, a lamúria
é, então, epidêmica!

No emtanto (e vamos resvalando
para a contribuição mensal) essa
mesma pessoa, que não ponde contri-
buir siquer com a importância dc
20$ para as obras da matriz, porque
a commissão lha pediu integralmen-
te ou em duas parccüas, não só en-
trará com essa importância sinão que
com uma outra dez vezes maior,
comtanto que lhe seja facultativo
contribuir mensalmente.

O essencial, como se vê, é que ha-
ja espontaneidade e perseverança da
parte do contribuinte, de modo que
todos, pobres e ricos, offercçamos o
nosso grão de areia em prol da ma-
triz.

O calculo que vai abaixo, feito
aliás com boa dose de pessimismo,
deve dar, na pratica, resultado .apre-
ciavcl. Vcjamol-o:

Dando de barato que das 8.000
pessoas (população provável do mu-
nicipio) tão somente 4.000 estejam
em condições de contribuir mensal-
mente, com dinheiro, para as obras
da matriz, chegaremos ao seguinte
resultado no fim dc cada mez:

250 contribuintes dc 2$ . 500$
500 contribuintes de 1$ . 500$

1.000 contribuintes de 500
réis  500$

2.250 contribuintes de 200
réis >. . ... ... .. . 450$

4.000 - ..HSrM^Mí
Total -.;-- V a' *.-. a Í*95P$

Teremos, então, 1:950$, ou sejam
2 :oooo$, numero redondo. Em um
anno, uma arrecadação bem» feita
produzirá, por esse calculo, 24:000$,
não entrando em linha de conta os
donativos de pessoas extranhas ao
municipio.

Das restantes 4.000 pessoas, tira-
mos apenas um oitavo, isto é, 500.
Essas 500 pessoas, esses 500 homens,
quando, na pcor das hypotheses, ai-
leguem não poder contribuir, directa-
mente, com numerário, fal-o-ão in-
directamente, pois a tanto importa
o serviço braçal que se lhes aprovei-
te intelligentcmente.

A idéa que ahi fica não é nossa.
Ha muito que anda sendo posta

em pratica cm muitas localidades
mais ricas do que Santa Isabel, e,
que nos conste, sempre com resulta-
dos animadores. E' um trabalho fei-
to, assim, á formiga, e que, por isso
mesmo, vai longe.

Haverá, ainda, algum outro meio
mais suave de contribuição? — Ha-
o, sim: é o do tostão... municipal,
muito mais difficil de ser arrecada-
do, mas que produziria, mensalinen-
te, 8:000$, ou 96:000$ por anno.

Quem nos dirá poder pôl-o em
pratica ?

O tostão mensal, essa ninharia sa*
hida do bolso de cada isabclcnsc,
bastaria para, no fim de dois annos,
concluir com todos os "requintes de
arte a nova matriz!

Apresentados os dois planos, in-
cumbe á commissão das obras estn-
dal-os, amplal-os e substitui 1-os mes-
mo por outros dc vantagens mais
immediatas.

Aproveitemos a face boa da crise,
que nos proporciona o trabalho mais
barato, c continuemos, nós todos, a
obra corajosa c abnegadamente co-
meçada por outrem.

Acccitemos c agradeçamos, para
leval-a a cabo, a contribuição das
pessoas alheias ao municipio, mas
(e aqui bate o ponto), contemos,
principalmente, com o nosso próprio
esforço, com o nosso próprio valor.

Saibamos, em sumiria, ter uma ni-
tida comprchensão dos nossos deve-
res religiosos, para que possamos lc-
gar ás gerações porvindouras deste
municipio esse soberbo monumento
— a nova egreja matriz, —• no qual
verão os nossos filhos c netos que o
trabalho humano, sempre fecundo,
encaminhado para o bem, assume
proporções gigantescas, quando ba-
íejado pela fé!

Fernandes CARDOSO
Santa Isabel, agosto dc 1916.

tistica coroa dc louros, cm bronze,
oíferecida pelo batalhão collegial do
Lyeeu Salcsiano dc S. Paulo. '

Homenagens e continências ao in-
clito fundador dc Santos, Braz Cu-
bas e ás autoridades.

Parada militar na praça da Repu-
blica.

O batalhão, cm bondes espeçiaes,
seguirá para o Parque Balneário, on-
dc almoçará.

A's 13 horas, na explanada da
praia, variados exercícios militares e
sportivos, gymnastica sueco-thera-
peutica e pyramides acrobaticas.

Findos os exercícios, voltará ao
centro da cidade o batalhão cm bon-
des espeçiaes, para visitar o scout"Rio Grande", atracado ás Docas.

Desfile pela cidade, rumo da esta-
ção, de regresso á capital, ás .17,40.

1III £ 0111
Ouve-se a cada momento esta ex»;

clamação; o direito internacional cs»
tá cm farrapos; a guerra européa ar-:
rastou-o ao estado dc fallcncia; redu-
ziu-o a nada. Trapos c mais trapos,
eis o que delle resta. Este conceito,
que sc levanta de todos os cantos, e
é repelido por todas as boceas, não-é
verdadeiro, segundo meti humilde é
desautorizado modo de vêr.

Para mim, nunca o direito inter-.
nacional manifestou tanta vitalidade
c energia, como agora.

A guerra, que ora devasta o velho
mundo e o traz iminerso na descom-
mimai sangiieira humana, é um des-
astre mundial, em que sc submergem
as preciosas heranças accumuladas
por séculos de civilização, ao mesmo
tempo que sc desorganiza e desman-
tela o centro da circulação commer».
ciai, industrial, scientífica c artística
do mundo, perturbando c paralysan-
do o funecionamento do grande or-
ganismo. A humanidade inteira cr-
gue um brado, composto de milhões
dc brados, e formula um protesto, re-
petido por milhões dc boceas, contra
o maior crime, que jamais dcslustroil
a sua civilização; a mais grave viola-
ção, que jamais soffreu o seu direi-,
to; a maior mancha, que jamais des-
figurou a face de sua história;

E esse brado, esse protesto é a re-
acção mais ampla, mais enérgica e
mais profunda, que jamais a collecti-
vidade humana oppoz á violação do,
direito, que desfarte sc affirma co»
mo nunca e mantém-se como a nota
dominante desse clamor.universal.

A grande guerra veiu impulsionar
o direito mundial a bem .da ordem;
jurídica e da paz da humanidade.

'&1M<*& Dr- J°sé MENDES

Funecionarios
municipaes
«*.

UMA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

\

Üm grande numero de funecionarios
municipaes, em reunião realizada anle-j
hontem, ás 18 horas, resolveu a fundaçãi»,
de uma sociedade beneficente de sua'
oltisse. Pura presidir essa reunião foi ao-
clamado o sr, Plinio Ramos, director da-
Secretaria da Câmara, que convidou para
secretario o sr. .Tos6 Nunes da Costa Ara-
nha.

Em seguida, usou da palavra o sr. Or-»(
Lindo do Almeida Prado, thosoureiro mm
nicipal, para expôr aos presentes o mo»:
tivo da reunião.

Disso o orador que o fim da reunião
era convidar seus collegas para a fundan
çãco do uma socledado que tivesse como!
escopo beneficiar os sócios, por meio dai
assistência, o de mutualidade, em tud**.
quanto fosse de sou Interesse.

Depois do expôr minuciosamente as
vantagens de tal associação, que deveria
ser constituída nos moldes de outras con»
genores existentes, não só nesta capital,
como também em outras cidades cultas
do mundo, e quo tantos benefícios trazem
aos seus sócios, o orador propoz que fos-
se eleita commissão para o fim de fazer
os estudos preliminares dos estatutos o
de convocar uma assembléa de todos os
empregados da municipalidade, que dis-
outlsse esses estatutos e fundasse defini-
tivamente a sociedade.

Approvada a proposta, foram acclama»
des, para constituir essa commissão, os
srs. Arnaldo Cintra, riinio Ramos, Or».
lando de Almeida Prado, dr. Carneiro
Maia, Júlio Couvca e Carlos Conzaga JU"*
nior, que se achavam presentes.

Esses funecionarios. acceltando a hon-
rosa incumbência, acclamaram para seu
presidente o sr. Arnaldo Cintra.

O sr. Orlando de Almeida Prado, usan-
üo novamente da palavra, disse ciuo es-
perava de todos seus collegas d.t Prefei-
tura a maior solidariedade, no intuito do
tornar uma realidade a projectada corpo-
racjão, quo sO benefícios poderia trazer á
classe.

fl sr. L
HOMENAGENS AO CHANCELLER

BRASILEIRO

OTTsYWA, 25 (A) — No banquete of-.'
foroeldo ao sr. Lauro Muller, pelo l.o mi-
nistro e presidente do Gabinete, este, de-
pois do feito o brinde de honra ao rei da
Inglaterra o ao presidente da Republl-
ca brasileira, pronunciou um discurso,-
manifestando as sympathias do Canadfi.
pelo Brasil, paiz digno do apreço do
mundo, cheio dc fortes recursos c do in-
calculavel futuro.

Sir Wilfredo Laurier, quo faiou depois
do l.o ministro, também brindou o chan-
oellér brasileiro, manifestando suas sym-
patliias pelo nosso paiz.

O sr. Lauro Muller, respondendo, ma-
r.ift-stou a sua gratidão peio honroso con-
vito que recebera do governador geral
do Canadá, que assim lhe dera oceasião
para realizar o seu ardente desejo de co-
nbecer o Canadá, que os brasileiros sa-
bem ser digno do maior apreço, pola sua
alta cultura e sábia organização admi-
nistrativa, graças X qual a agricultura,, o
commercio e a industria, bem como o
ensino, são aqui dignos da maior admi-
ração.

O ministro dos Correios falou depois
sobre o desenvolvimento das relações
commerciaes entre os dois paizes, qua
desejava fosse cada. vez mais augir.en-,
tando.

Desde que chegou o sr. Lauro Miillcr.
tem sido cercado das maiores attenções.-
No dia dc sua chegada, s. exc'. almoçou
no palácio do governo com s.s. altezaa
o duque e a duqueza dc Connaught, ten-:
do corrido a palestra, duranto o agape,
na maior cordialidade, manifestando o
governador suas vivas sympathias pelo
Brasil.

No mesmo dia o dr. Lauro Muller foi
homenageado por um banquete quo lhe
offereeeu o i.o ministro o presidenta
do gabinete, sir Robert Borden, o
ao qual assistiram todos os ministros o
parlamentares do todos os partidos PO»
lilicos.

No dia seguinte o ministro brasileiro
seguiu para Montreal, onde lhe foi of-
ferecido uni banquete pelo ministro das
Obras Publicas, partindo depois s, cxc.i
para Nova York.

Duranto sua permanência no Canadá,
o sr. Lauro Miillcr recobeu visita*- de pes.
soas da mais alta situação social, 13 poli-,
tlca, sem dislincçtto de partido, y. -
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Santos
VARIAS NOTICIAS

SANTOS, 25 — Ao sr. presidente
da Caniara Municipal e directores de
grupos escolares foi-lhes dirigido
unia circular do sr. dr. Oscar Ro-
drigues Alves, secretario do Interior,
declarando que, desta data em dcan-
te, as remoções e permtitas dc pro-
íessores não poderão mais ser feitas
sinão quando os mesmos estejam no
exercido dos respectivos cargos.

Para o cargo dc escrivão de
paz desta comarca foi nomeado o sr
Francisco Ferreira Couto.

 Foi nomeado segundo escri-
pturario da Alfândega local o sr. Jo-
sé Gomes Ribeiro, primeiro escri-
pturario da Alfândega de Parahyba

 O sr. Gustavo Rabcllo Leite
foi nomeado para exercer o offieio
de primeiro partidor c distribuidor
desta comarca.

Acha-se nesta cidade o illus-
tre pedagogo e publicista peruano
dr. Alex Perry, que ha longo tempo
está em excursão , pela Europa e
America, com o fito de visitar os
principaes centros dc instrucção.

Festejou hoje sua data natali-
cia a distineta sra. d. Julia Ramos dc
Campos, esposa do dr. Vieira dc
Campos, digno delegado da sei;mula
circumscripção desta cidade.

Realizou-se hoje, no salão no-
bre do Parque Balneário, a Hom
Musical, em beneficio da orchestra
daquelle Hotel.

 Com a revista em 3 actos."Pelotas por um canudo", estreia-se
no domingo, uo Colyseu Santista, a
companhia Alves da Silva.

 Ao nosso correspondente nes-
ta cidade foi dirigido um folheto in-
titulado "A Mascotte", de distribui-
ção gratuita semanal, instruetivo, re-
creativo, commercial, industrial e
profissional, dc propriedade do co-
nhecido c estimado sr. Julio Tor-
nassi.

Afim dc assistir ao grande fes-
tival, em beneficio, do Asylo dc Inva-
lidos, que se realizará amanhã, 110
Colyseu Santista, foi enviado pela
çommissão organizadora dessa festa
uni convite ao nosso correspondente,
nesta cidade.

 Entraram hoje em Santos
57-99.3 saccas com café e foram des-
pachadas na Mesa de Rendas 19.129
saccas.

Para a Hospedaria dc Immi-
grantes desembarcaram hoje 21 iín-
inigraates, chegados pelos vapores"Sirio", "Itauba" e "Itajubá".

Rio de Janeiro
CAFE'

RTO, 25 (A) — Entradas hoje,
7.239 saccas.

Entradas desde. 1.0 do corrente,
188.568 saccas.

Entradas desde 1.0 dc julho, ....
340.502 saccas.

Embarcadas hoje, 7.975 saccas.
Embarcadas desde 1.0 do corrente,

151.891 saccas.
Embarcadas desde 1.0 dc julho,

292.722 saccas.
Vendas do dia, 9.500 saccas.
Stoclc, 231.141 saccas.
O mercado esteve firme, aos pre-

cos de 9^400 e çj$5oo.
CAMBIO

RIO, 25 (A) — A taxa cambial foi
dc 12 15I32, sendo as libras vendi-
das a 19ÍJ900.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 25 (A) — As letras do The-

souro soffreram hoje na praça o des-
Ir

Campinas
VAI .AS NOTICIAS

CAMPINAS, 25 — Perante o juiz da
segunda vara, realizou-se bojo o suirima-
rio do culpa contra João Lanborstein o
Antônio Ventura, processados por crime
de morte.

 A Companhia Mogyana entregou
hojo A baldeação da Paulista 22.102 sac-
cas de cãtfi despachadas para Santos.

 Km visita pastoral, seguiu hojo
para Soccorro o sr. d. Joaquim Mameue,
bispo auxiliar dosta diocese.

 Na sóde «!a Unlílò Santo Agostinho
realiza-se amanhã a sessão mensal.

Por essa oceasião serão entregues os
prêmios aos vencedores do tornoio do bl-
Ihar.

A policia effocluou hoje a prisão
do diversos mendigos 0,110 esmolavam pe-
Ias ruas da cidade.

 Com destino n S. Josó do Rio
Pardo, passaram hojo por esta cldado o
representante do sr. secretario da Agri-
cultura o outras pessoas, quo ali foram
assistir íi exposição «lo animaes.

A Companhia Mogyana offorccoii um
Irem especial para conduzir ns pessoas
nuo vieram do fí. Paulo, fazendo servir
um almoço, em viagem, fornecido pelo
restaurante dn estação da Paulista.

 Seguiu hoje para essa capital o
sr. Antônio Villela Júnior, director dn
Escola Normal Primaria desta cidade.

Ribeirão Preto
COMPANHIA MARÉSCA-WEISS

— ALZIRA LEÃO — OU-
TRÁS NOTICIAS

RIBEIRÃO PRETO, 25—Em pe-lutltima recita de assignatura, a ap-
plaudida companhia italiana Mares-
ca-Weiss levou hontem á scena a
nova opereta em 3 actos, dc Carlos
Vizzótto, musica de Zichrer, "II ca-
vallieri delia lima".

Todos os interprete..? receberam
enthusiasticos applausos da selecta
assistência.

Os principaes papeis foram repre-
sentados pelos artistas Ernesto Cap-
pa, G. de Salvi, Clara Weiss, Olga
Silvani, Tina dei Corona, M. Rossi e
G. Silvani.

O desempenho foi çurrçcto.
Hoje realizar-se-á o annunciado

festival artístico da applaudida actriz
Clara Weiss.

—— Serão iniciadas hoje, no tem-
lo dos padres agostiíiiáiios, impo-

nefjtcs festividades religiosas.

conto de 9 ojo
ASSUCAR

RIO, 25 (A) — O mercado de as-
sucar esteve frouxo, regulando os se-
Èfuintes preços, por kilo, para os ven-
dedores: crystacs brancos, de 570 a
620 réis, c demerara, dc 480 a 520
réis.

Entraram 4.690 saccas, sahiram
1.653 c existem em stock 102.566.

ALGODÃO
RIO, 25 (A) — O mercado de al-

godãó funecionou com os seguintes
nreços, por 10 kilos: sertão, dc 29$
a 31$, c primeira sorte, de 28$ a 30$.
DELEGAÇÃO DA MAÇÓNARIA Ali-

GENTINA XO IU1.VSII»
RIO, 2.» — A bordo do paquete "Leon

XIII", chegaram hoje a esta capital os
srs. Nicasyo Salas Orono e o doputado ar-
gentino Franelsco Oioca, grã me:;tro dá
mnçonaria da Republica vizinha.

Interpellndo por um jornalista, o sr.
Gicca declarou que elle o o seu compa-
nhelro de viagem são portadores do uma
missão de eonfraiornMado junto ao Bra-
sli.

O deputado argentino vem agradecer á
matjónarla brasileira o ter-se feito repre-
sentar nas festas do centenário da indo-
pendência argentina.

O sr. Orono diso quo aproveitara o mo-
monto para tratar de importantes assum-
ptos com alguns grandes politicos bra-
sileiros,

Accrescentou, porém, que, por emquan-
to, í cedo para divulgar o que pretendem
fazer.

Quanto no incidente do sr. Zoballos, o
distineto visitante disso quo C* um caso
morto.

O que houve ha dias offereceu a oppor-
(unidade ao Brasil o A Argentina do
demonstrarem, do modo mais seguro, a
amizado existente entre elles.

Na Argentina todos condemnarnm a
altitude do sr. Zeballos, encontrando to-
dos os seus manejos formal repulsa,

Afflrma o entrevistado que ê inexaclo
quo o sr. Zoballos venha a assumir uma
posição do destaque no próximo gover-
no.

Os dois visitantes pretendem ir a S.
Paulo.

EXCURSIONISTA CHILENO
RIO, 25 — Acha-se nesta capital o

dr. Luiz Miranda, do nacionalidade, chi-
lona, quo esta dan io a volta da America
do Sul.

Este excursionista sahiu do Chilo *m
setembro do 1913 e chegara, de regresso
á sua terra, em setombro do corrento an-
110, tendo feito um percurso do 85 mil
kllometros.

AS ELEIÇÕES MUNICIPAES
RIO, 25 — O sr. Anlonio Carlos, "lon-

der" da maioria da Câmara dos Deputa-
dos, declarou, em palestra, que opinava
quo ns eleições munlcipaes sr. se roall-
zem na vigência da nova lei.

O DRAMA DR JACARETAGUA'
RIO, 25 — A policia píòsogulu boje

no inquérito sobro a tragédia conjugai do
Jacarêpagua.

Foram ouvidos os depoimentos do to-
nento Mario do Valle, Irmão do crimina-
so, e em cuja casa se davam os encon-
tros entre o tenente Octavio Guimarães
o d. Zilah do Valle.

A autoridade policial tomou tambem as
declarações da esposa do aspirante Mario
e do proto João, aceusado de favorecer as
relações ontre os dois amantes.

RIO, 25 (A) — A sessão do Senado ca-
receu do importância, não tendo havido
expediente, nem oradores, nem ordem do
dia.

 Bstovo reunida, sob a presidência
do sr. Vlctorino Monteiro, a CommiRsão
do Finanças do Senado.

Foram assignados vários pareceres, na
sua maioria dc concessão do licenças u
funccionarlos públicos.

O sr, João Lyra lou as Informações
prestadas pelo sr, ministro da Vlação so-
bro os trabalhos da construcção dos
ramaos do S. Francisco, AbactC o Itape-
clrlca a Formiga, na Kstrada do Forro
Oeste de Minas.

No fim dessas informações o sr. mlnis-
tro pede ao Congresso para resolver sl
devem sor suspensas essas obras ou rescln-
dldo o contracto.

Por proposta do sr. Francisco Sâ, re-
solveu a çommissão pedir novas Informa-
ções sobro si a terminação das obras fl-
cará em menor Importância quo a resol-
são dos contractos, para poder dar o seu
parecer.

Foram assignados vários pareceres, ro-
conhecendo do utilidade publica a Esco-
la Superior de Còmmercio do Rio o co-
dendo terrenos â Associação Commer-
ciai (ln, Bahia.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 25 (A) — Fol o seguinte o movi-

monto desto porto:
Vapores entrados:
Do Buenos Aires o escalas, o hespanhol"Leon XIII", o o Italiano "Lulzlanla";
do ,S. Francisco, o nacional "Iria".
Vapores sahldos:
Para Bilbao o escalas, o hespanhol"Leon XIII";
pnrn Conova o escalas, o Italiano "Lul-

ziania";
para Bahia Blanca o inglez "Cotovla";
para Baltimore, o americano "Bantu";
para Nova Orleans c escalas, o "Mo-

blla".
PARA S. PAULO

RIO, 25 (A) — Pelo nocturno de hoje
seguiram Tiara essa capital os srs. Evan-
dro Ribeiro o família, J. R. Pinheiro,
Eduardo Curo, dr. Eugênio do Andrade,
Eulogio Martins e Francisco C. Gallo.

Pelo nocturno do luxo seguiram os srs.
dr. Eugênio Bnllone, Pedro Z. Belloc o se-
nhorn, dr. Armando Delnmnrc, dr. .Tose
de Campos Salles, Ettoro Vltale, empresa-
rio da Companhia Vltale; Roberto dc Ma-
cedo Soares, deputado Macedo Soares, Os-
cnr Rudge, dr. JosC dç Oliveira Machado,
Roger Blòçlc o dr. Augusto das Neves.
ACADEMIA BRASILEIRA DB LETRAS

RIO, 25 — Realiza-se na segunda quin-zena do mez do setembro, a posso do II-
terato Goulart do Andrado, na Academia
Brasileira do Letras.

O sr. dr. Pinto da Rocha, candidato A
vaga do escrlptor Arthur Orlando, enviou
aquella agremiação an suas obrais.

AFOGADO
RIO, 25 — No momento em que se

banhava na praia do Copacabana, pere-
ceu afogado o indivíduo Antônio Pires.

CONGRESSO DE NEUROLOGIA
RIO, 25 — Continua a funooionar o

Congresso do Neurologia e medicina le-
gal, reunido nesta capital.

Realizam-se diariamente duas ses-
sões.

SERVULO DOURADO
— Acha-se enfermo o sr. Ser
ilo, director do Lloyd Brasi

JAMAIS A
OS ORÇAMENTOS _

SR. NICANOR DO
O Slt. CARLOS

TIRA A EMENDA
IMPOSTO SOBRE

VARIAS NOTAS

DISCURSO DO
NASCIMENTO

PEIXOTO RE-
CREANDO O

TRANSPORTES

RIO, 25 (A) — a sessão da Caniarafol presidida polo sr. Astolpho Dutra osecretariada pelos srs. Costa Ribeiro eJoão Perneta.
O expediente lido careceu do importan-cia.
Usou da palavra o sr. Nicanor do Nasci-mento.
Disso s. exc. quo tinha receio de tra-tar do as3umplos tão momentosos comoos orçamentos, depois que os srs. CarlosPoixoto o Cincinato Braga haviam alcan-üorado a discussão, sobretudo depois quoo deputado mineiro Indicara em seu re-latorlo os perigos que correm os quo nãoStto entendidos cm maioria financeira cmdefender c:rtnB Ideas.
Todavia, o orador pedo licença parndeclarar a Camnra que acha o trabalhodaquelle. seus dois collegas uma obrapcrrelta, 0111 maioria do contabilidade edo finanças, mas quo, na sua fraca opl-nino, melhor se quadrariam taes estudosom uma obra do algum ministro da Fa-zenda encarregado de acertar a contabl-lidado publica.
Diminuir despesas e sobrecarregar opovo com Impostos, podo ser um traba-lho do multa contabilidade, porem nuncaA - estadista.
Ao estadista compele, mais dò quo aninguém, a apresentação dos grande.*,problemas econômicos o o estudo de so-lueOcs quo aproveitem no palz.O nosso problema 6 econômico; o poiUffli Indispensável que procuremos au-gmentar a riqueza publica o não cum-Prll-a a custa do impostos, cotngens dolorosas.
Estabelecida assim a discussão, o ora-dor nceontua o caracter urgente e apre-senta a solução do problema da Instruo-Qüo technica o profissional o do appare-Ihngem do trabalho nacional, do'mortoquo a sua producção

rata. 1

om porcon-

so torne mais ba-
S. exc. faz varins considerações sobroesto ássumpto, confrontando o Brasilcom a Argentina e mostrando quanto setem ali succosslyamerite desenvolvido apecuária o a lavoura, graças aos benefl-cios de uma assídua prcoccupaeão do go-verno uo desenvolvimento da instruecuotechnloa profissional.
S. exc. declara quo o desenvolvimentodeste tliema demanda minto temsua extensão o pola sua

compromottendo-so

nento, 10 esorovontos, ordenado o gra-llfltaçflo, 2(1 contos.
Determinando «tuo os officiaes da Al-fandoga do SanfAnna do Livramento«mo passarem da do Urugunyanao, 0111virtudo da lei 3.0811, do 8 do janeiro do1010, tenham .:030.00o do ordenado o540$iioo do gratlfloagCea annuaos;
ompregatlos das repartições com loga*ics distinetos o funeclonarlo.*! nddidos, einvez do 2.6:320.409, (llga-so .2_:_D_$.|55.

cem a deduoção dos vencimentos do Joaf.Bernardino Dias da Silva o Josfi Joaqul nBaeta Noves Filho, fallecidos, o Francls.co do Sá, Brito aposentado, com um ao-cieseimo de _80:8_0$C5G para pngamen-l(. dos novos addidos, om vlrtudo da ljl3.OOS, do 8 do janolro do 191C;
determinando quo a çommissão dosvendedores do cstampllhas sela deduzida

At accõrdo com o artigo 54, do decrelo0.505, do 9 do abril do 1870, como foi
praticado atfi 1006;

determinando quo os juros dos empres*timos do Cofre do Orphams colam rodu*zldos a 50 contos;
reduzido do -100 para 200 contos a con-slgiia.H. das obras da Alfândega do Pc*to Ai"gre;
determinando, na "Subvenção ao Lloy 1Brasileiro" quo o governo flqie autoriza-ar a despender atfi fi, quantia de mil cou-

tos dc réis, ouro, com a renovação dematerial o o restante a altetlder quantopossível A depressão da receita, pode-.dc.gastar como custeio do serviço do me." .ef.lnyrt a ronda por esto arrecadada, abriu-do para esto fim os necessários crcdltorIncluindo-se nossa autorização a do<-
pesa a fazer-se com o ensino profissionalcorrespondente Aa necessidades da marl-rim. mercante, dado nas offlcinas da-
quella empresa.

Concedendo autorização para o ostabí-l.olmento do escriptorio, do casa do em-
Pi estimo sobro penhores o determinando
quo a sua fiscalização passo ao Mlnlsf*fio da Fazenda, ficando o presldento daRepublica autorizado a expedir novo re-Eulamcnlo consolidando as disposições vi-Ronteo o adoptando as medidas quo jul-gar convenientes para a regularidade dofunecionamentò das

™?!?^^lf^'rar-t«OT*íi!E3iS.ir:2as^.:

ALFÂNDEGA
RIO, 25 (A) — A Alfândega desta ca-

pifai rendeu bojo 275:802$(18'J, sendo em
ouro 101:094.558.

NÚCLEOS COLONLYES
RIO, 25 (A) — O dlrector do Serviço

do Povoamento do Solo informou ao sr.
ministro da Agricultura que, duranto o
moz do julho ultimo, 08 colonos localiza-
dos nos núcleos Barão rto Rio Branco,
Visconde do Mauá, Monção, Cruz Ma-
chado, Iraty, Itallaya, Bandeirantes, João
Pinheiro, Ivaby, Senador Corrêa, Pera o
Guáràny, recolheram aos cofres públicos
a quantia do 14:708.000 eomo pagamen-
to do lotes ruraes urbanos, attinglndo a
Importância total paga. por esto titulo, atfi
31 do referido mez, íi quantia do .. ,,
127$174f000.
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RECONSTItUCÇAO DO STADIUM DO«LLUiJ DE GVMNASTICA E E«.GRIMA h
BUENOS AIRES, 25 (A) _ o Chi!aymnastlca o Esgrima ostfi tratandoreconstrucção do sou «stadium». incona.aclo pelo povo quando se disputava 1™<-çh do foot-ball ontre os argenthms _

h Si, 
"" dlsputa d0 «-an-Peonato-americano, 

por occnslão das festas docentenário rto Tqcuman.
Com aa modificações por qIJ0 vai nas-5V. ;r._rtpi* w**p &

EXTERIOR
No

Hespanha

SR.
RIO, 25

vulo Dou:'
leiro.

O seu estado do saudo é considerado
melindroso. *?
O CRIME DO TENENTE PAULO DO

VALLE
RIO, 25 — A policia ouvirá amanhã o

tenente Octavio Guimarães, envolvido na
tragédia conjugai da rua Barão, em Ja-
oaròpaguá.

Esto militar 6 apontado como o sedu-
ctor da sra. Zilah do Valio o um dos prln-
cipaes culpados rta tristo oceorroncia.

Prestarão ainda amanhã os seus depol-
mentos os empregados da casa do tenente
Paulo do Valle.

Continu'a a ser gravo o estado do cl.
Zilah, quo fol probibida pelos seus medi-
cos de praticar qualquer esforço.

O general Gabino Bezouro, Inspector
rta quinta região militar, ordenou a prisão
do tenente Pnulo do Valle, que ficará A
disposição da policia.
AGGRESSÃO CONTRA UM

EMBRIAGADO
RIO, 25 — O estivador Josfi Américo,

ébrio habitual, chegou bojo A sua casa.
pela madrugada, embriagado o começou
a fazer discursos, afim do acordar a sun
amante Maria da Conceição.

Esta, raivosa, nrni:,.do-so do uma ma-
chadinna; nggredlu Américo, dando-lhe
vários golpc3.

O infeliz estivador ficou 0111 estado gra-
ve, tendo Maria fugido apôs a pratica do
crime.

OS RESERVISTAS NAVAES
RIO, 25 — No dia 7 do setombro, rea-

llza-so a cerimonia do juramento da ban-
«loira dos futuros reservistas navaes.

O acto será effectuado 110 Arsenal de
Marinha.

">}

Pirassununga
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
PIRASSUNUNGA, 24 — Devo estrear

hoje 110 Ideal a troupe dos Morenos, de
quo fazem parte os duettislas luso-brusi-
loiros que, cm "tournefi" pelas principaescidades do interior, aqui vieram contra-«'lados peio sr. João dos Santos.

I O repertório dos applaudidos artistas 6vasto 1 magnífico.
Para quinta-feira reservaram os artis-Ins um bello programma, em que ElviraMartins cantará as saudades do Minho co Tiro Brasileiro.

 No próximo domingo devo ter lo-
gar a primeira reunião da grando com-missão quo vai trabalhar para a festa decaridade a realizar-se em novembro, con-
Junctainente com a festa da formaturados professorandos deste anno, em boné-«cio do Asylo do. Mendlcidade. l

A MISÉRIA NA SYRIA
RIO, 25 — O syrlo Joaquim Domln-

gues, residente em Barbacena; recebeu
uma caria do seu patrício Fslit Simieiu.
quo está na Ásia Menor, pedindo soccorro
ao povo daquella cidade para matar a
sua fome.

Informa o missivista que 27 famílias
já morreram á mingua no Monte Líbano.

OS DESFALQUES NO CORREIO
RIO, 25 — Fol suspenso o funcclona-

monto das agencias postaos da Egrejinhn
o do Alto da Boa Vista, om conseqüência
dos desfalques ali verificados.
ELEIÇÕES NO DISTRICTO FEDERAL

RIO, 25 — Consta quo serão adiadas
as eleições para as vagas na representa-
Cão do Districto Federal, as quaes esta-
vam marcadas para o dia 7 de setembro
próximo.

CONGRESSO DE GEOGRAPHIA DA
BAHIA

RIO, 25 — A Socledado de Geographia
designou o sr. JosO Bolteux para sou re-
prosentante no Congresso de Geographia,
que mo reunirá .brevemente na Bahia.

OS CHANTAGISTAS
RIO, 25.— Foi descoberta nesta capi-

lal uma ladroeira cheia de complicações.
O espertalhão Gustavo Moraes armara

vários "trues" para vender 15 mil ldlos
do forro,, devendo lucrar nessa transacçâo
8:_50$000.

Gustavo envolveu na trampolinngem ns
firmas Davol o Comp., como vendedora,
e Cardinalc o Comp., como compradora.

O chantagista desappareceu.
VAPOR "NILO PEÇANIIA"

RIO, 25 — Será lançado ao mar ama-
uhã o vapor "Nilo Peçanha", construído
nos estaleiros do sr. Manuel Quadros, om
Xicthcroy.

UMA ENTREVISTA COM ISIDORA
DUNCAN

RIO, 25 — Entrevistada acerca da suaestréa no Municipal, a dançarina Isldora
Dúncan disse quo teve a felicidade do th-contrai- no Brasil tudo do accOrdo com asua feição artística.

Um .povo que, como o brasileiro, pos-suo uma natureza exuberante, não pododeixar de ter uma alma sensível ás meno-res manifestações da arte.
Dopois da Grécia veiu encontrar noBrasil um paiz amigo leal da arto.
Disse que passeou hojo pela avenidaBeira Mar, acerescontando que em certosmomentos tinha desejos do dançar ao ladoda majestosa bahla de Guanabara.
Isldora Duncan vai escrever uni livro

sobre as maravilhas do Brasil, pelo queficará mais tempo aqui.; 1

REFORMA ELEITORAL
RIO, 25 (A) — Estevo reunida, sob a

presidência do sr. Antônio Cartis, a
Çommissão do Finanças da Câmara.

O sr. Alberto Maranhão leu o seu pa-
recer contrario ás emendas ao projecto
que reforma o processo eleitoral, c ao que
manda Installar agencia do correio em
todas as sedes de secções eleitoraes, con-
slgnando gratificações aos supplcntcs de
iuiz fedoral, «íuo tomaram parte nos tra-
balhos eleitoraes.

Ksso parecer fol assignado pela Com-
missão.

ORÇAMENTO DA FAZENDA
RIO, 25 (A) — Entro ao emendas do

orçamento da Fazenda, approvadas na
na sessão do hoje da Câmara, figuram
mais as seguintes: rubrica 14: adininls-
tração o custeio dos próprios nacionaes:
como na proposta, 70:S10$000; rubrico
IC: delegacias fiscaes: delegacia do Rio
Ciando do Sul, augmente-sc para 500
contos a consignação para serviço do re-
pressão do contrabando; rubrica 17: Al-
fandoga da Capital Fedoral: consignação
para material, aequisição, reparo o con-
servação do material, 80 contos, fiupprl-
ma-so a sub-consignação pura ncquislçao
o registo de tres lanchas surdas paraserviços de ronda c fiscalização, em sub-
stltuleão no cruzador "Andrada", vondl-
do por 100 contos; Alfândega do Santos:
elevando 40 contos na consignação "mn-
tcrial o aequisição"; Alfândega" do RioGrando: supprimum-sc os logares dc ad-
mlnistrador dos capntazias, 4 fiscaes dearmazém o pessoal das capatuzias, apro-voltados apenas 15 serventes. Modifique-
se o numero das quotas. Augmentem-se
2íi:l(i0$000 para custeio do pessoal e ma-lorlal do Porto Esperança, cm MattoGrosso, creado pelo decreto n. 11.995, de17 do agosto de 1915.

RESTITUIÇÃO DE DIRENTOS
RIO. 25 (A) — O dr. Pandlá Calogc-

ras. ministro rta Fazenda, autorizou a res-
tltulçfio á Companhia Paulista do Estra-
das do Ferro, dos direitos que cila pagoua mais, por mercadorias importadas.

po, pela
complexidade,

por isso a explanarmais a matéria em oceasião opportuna.Passando-se á ordom do dia, proso-guio a votação lu Receita, sendo anhun-ciado cm l.o lognr a emenda do sr VI-cento Plragibe, relativa aos alugueis decasas e a suspensão dos impostos sobro osvencimentos dos funcclonarios públicosO seu autor pediu votação nominal, quefol negada por S3 oontra 29 votos.Votadn, foi a emenda regeitnda por SScontra 25 votos.
O sr. Barbosa Lima declaro que, comointeressado no ássumpto, não tomara par-to na votação.
Foram cm seguida votadas as demaisemendas, das quaes as approvadas sãoas egulntes:
Elevando a estimativa do numero 35,do urtigo l.o do projecto, a 400 contos-determinando que a porcentagem do 5 oiosobro os prêmios dos clubs de mercado-rias Incida apenas sobro os "effectivn-

mente distribuídos''; mandando continuar
em vigor as disposições do paragrapho 8.0do artigo 3.0 da lei n. 3.070, do 31 d»dezembro de 1915; modificados porem, oslimites fixados, na hypotheso 2.a do mes-mo paragrapho 8.0, os quae3 passarão aser de 10 o|o no mínimo o do 15 o|o nomáximo sobre os vencimentos totaes men-saes, acrescentando na renda, com a ap-
plicação especial do seú ri. 2 (fundo de
garantia do papel moeda) mais o n. S.o"quaesquer saldos" quando forem conver-lidos cm ouro da emissão autorizada pai.lei do 28 de agosto de 1915; excluindo do
projecto o imposto do industrias o pro-fissões no Acro quo será arrecadado pc-Ias respectivas municipalidades.

Fol em seguida annunciada a votaçãoda emenda quo eleva a porcentagem «ío*-Impostos do importação, de 40 o|o ouro e00 o|o papol a 05 o|o ouro e 35 oio
pel.

O sr. Cincinato Braga pediu a palavrao solicitou a retirada desta emenda.
O sr. Carlos Peixoto combateu o pedi-do do deputado paulista.
Stibmcttldo a votos, a emenda fol ap*provada por 92 votos, contra 24 votos.
Os srs. Leão Velloso o Vicente Pir.igi-bo enviaram a mesa declarações do votocontrarias á emenda.
Com

pa-

OLAVO BILAO
RIO, 25 — Telegrammas do Minas in-formam que o poeta Olavo Bilac, quo so

acha cm excursão nnquello Estado, visitouvários grupos escolares de Bello IlorI-
zonte.

CAMPEONATO DE TIRO
RIO, 25 — 0 Revólver Club, desta ca-pitai, realiza, no próximo domingo, gran-des provas do campeonato de tiro de pre-cisão.

UMA CIRCULAR MODIFICADA
RIO, 25 (A) — Em resposta a uma re-

presentação das Commissões do Tarifasdo Estradas de Ferro, filiadas á Contado-
ria Central de Estradas de Ferro dessoEstado, sobre a impossíbiltdado de daremas mesmas estradas cumprimento ao dis-
posto na letra B, do artigo 104, do regu-lamento approvado pelo decreto n. 11.807,o sr. ministro da Fazenda declarou ao do-legado fiscal dahi quo modifiquo a clrcu-lar expedida a respeito, duranto a vigênciado regulamento anterior, expedindo novaslnstruccOcs.

o sr. Cincinato Braga votou todra bancada do Rio Grando do Sul.
Proseguio então a, votação, sendo ap-

provadas mais as seguintes emendas:
Probibindo Incluir-se em uma sõ fnctu-ra consular, sob pena ds 200$000 do mui-ta ao respectivo cônsul, volumes ou mor-cadorias a granel do diversas marcas, oucompondo diversas partidas, sõ se po-dendo considerar uma mesma partidaquando todos os volumes ou mercadoria.-,tenham a mesma marca o o mesmo dos-tinatario, Os volumes compondo uma

partida serão numerados seguidamen'-Ficam elevados a 4.000 ouro ao cambiodo 27 os emolumentos cobrados por cadafactura consular emlttldos nos termo-acima ditos.
O sr. Evarlsto do Amaral falou contraa emenda do sr. Monteiro de Sousa re-lativa á protecção do importação do ma-terial pnra as sociedades do remo a qualfol retirada pelo seu autor depois do sr.Carlos Poixoto ter concordado oralmentecom a sua rejeição.
O sr. Alberto Maranhão solicitou tam-bem a retirada da sua emenda creando

uma tnxa addicional do 10 0|0 sobre to-rta a receita, roservarido-so o direito do
apresentada do novo mais ampliada, poroceasião da 3.a discussão.

O sr. Carlos Poixoto, falando cm no-
me da Çommissão do Finanças, pediu
que fosso retirada a emenda que orêanovos impostos sobro os transportes.

Eni aparte, o sr. Luiz Domlngues de-clarou: — "O melhor 6 rejeital-a desdelogo. V. exc. deveria tcl-o dito por oc-
casião da l.a discussão.

O sr. Carlos Peixoto respondeu, acalo-
rando-so o dialogo, tendo s. exc. solicl-
tado da mesa quo lhe fosso descontado otempo que perdera cm responder ao seucollega, o que fol deferido.

Em seguida, começou a votação do or-
çamento da Fazenda.

Foram as seguintes as cmcndns appro-
vadas:

Rubrica n. 3: —. acoresclda dc 1.200
contos para pagamento dos juros dasapólices emittidas em virtude do contra-
cto pnra construcção do estrada de fer-
ro (dec. do 1910);

rubrica 0: — Thesouro Nacional: aosempregados da Thesouraria Geral, 
15:540$000; aos escripturarlos, contínuos
o serventes das pagadorlas c eseriptura-
rios da Directorla da Despesa, 27:400$;
gratificação ao dactylographo da Dire-
ctoria do Gabinete, 8:500?;

Tribunal dc Contas. Material: — Ex-
pediente: — Livros, papel, pennas, etc,
aequisição de livros, asslgnaturas do jor-nues sclcntlficos para a Blbiiotheea, en-
cadernação, aequisição e concertos de
moveis, elaboração de relatório o dlver-
sas despesas de gratificação para toma-
das de contas fOra das horas do expe-
diente, 48:000.;

rubrica 7. — Caixa de Conversão: Sup-
prlmlndo, a medida que eo vagarem os
cargos de secretario e escripturaro, fiel,
dois contínuos e 4 serventes e transfe-
rindo desde Já dois contínuos para a Cai-
xa da Amortização;

rubrica 10. — Caixa da Amortização:
acoresclda do 2:240.000 para dois contl-
mios transferidos da Caixa da Conver-
são. Expediente, livros, papeis e outros
artigos, 18 contos. Moveis, aequisição c
concerto, 60 contos. Despesas diversas,
10 contos.

rubrica 12. —Imprensa Nacional e
Diário Nacional. Consignação de pes-
soai da secção de arljs, pessoal perir.a-

*!

casas do ponhoreacujo funccionaniento continuará a ser _. .calizarto, na parto propriamente policialpelo Ministério da Justiça;
autorizando o governo a conceder os"Pguintes prêmios: de 50$000 por tonela-das do deslocamento, a partir do S0 ton--Iodas atfi 500; do 80$u00 por tonelada qu-exceder do 500 atfi .1.500; do 100SO0O po*tonelada quo exceder de 1.500 atfi fi.ocr,aos navios construídos nos portos da Re-publica, sendo o J.o premio pa*g0 em'.uns prestações, n l.a por oceasião do sorlançado no mar o navio premiado o a2.a quando concluído esto e julgado em

condições do navegar;
autorizando o governo a Julgar validos

para.os effeltos fiscaes da alfândega .lcSantos, os exames feitos 110 Laborator* 1do Ananlyses Munlcipaes da mesma d-dade, emquanto não se Installar junto aesta alfândega laboratório Idêntico ao
que funcclona na alfândega da CapitalFederal;

Incluindo verba para. Impressão da Ro-vista do Instituto Histórico e Googrnphi-("o Brasileiro;
restabelecendo a consignação rte 0 con-tos para aluguel da casa do dlreotor rtaImprensa Nacional:
mantendo verba para os cargos de rc-dactor e do uni auxiliar do "Diário Oftl-ciai";
determinando quo se não prehenchnmas vagas de fiscaes de clubs atfi quo oseu numero fique reduzido a -1;
restabelecendo a dotação proposta pelogovorno sobro a estatística commeroial,

quo fica diminuída de 22 contos corras-
pondentes á suppressSo de. logares vagos;

açcrescentando, na tabeliã do Labornto-rio Nacional do Analyses a verba necos-sarla para o pagamento dns porcentagensaos empregados, quando as consignações
excederam do credito votado.

Do orçamento do Interior foram appro-vadas:
O projecto quo adia as eleições do Con-solho Municipal do Dlstricto Federal edeterminando que as eleições so realizem

no 11 do março, do conformidade com alei quo vigorar, 110 momento do pleito,
para as eleições federaes, com excopção
das disposições relativas ao voto, que serásecreto, votando o eleitor em 8 nomes
differentes, não podendo porém apurarcada candidato mais do 11111 voto em dadacédula.

Não havendo mais numero, passou-se fimatéria em discussão, que foi toda ene ir-rada.
Usou da palavra o sr, Bueno de Andra-

da que falou sobro os orçamentos, decia-rando contrario a nova tributações.
15ATALIIõ KS A CAD EM ICOS

RIO, 25 — Correm boatos de quo vai

COMÍCIOS EM PORTUGAL
MADRID, 25 — O partido reformista

resolveu fazer comidos om Portugal, para
exprimir a sua sympathia o adliesão A vi-
zinha Republica.
AS QUEIXAS DOS FERRO-

VTARIOS
MADRID, 25 — O conde dc Ro-

manones, presidente do conselho de
ministros, recebeu os empregados e
operários dns estradas de ferro da
província de Valladolid, que lhe fi-
zeram presentes as suas queixas con-
tra a Companhia do Norte.

UM PEDIDO DA POPULAÇÃO DE
GERONA

MADRID, 25 — A população civil de
Corona pediu ao governo a transferencia
rto regimento quo estaciona naquella cl-
dade, em virtude das recentes rixas entre
militares' quo ali se deram.

Depois do3 tumultos decorridos ha dias,
os militares sahiram hontem dos quartéis
pela primeira vez.

GRAVES SUCCESSOS EM GERONA
MADRID, 25 — O correspondente da

Agencia Havas em Porplgnan annunci.i
que, depois do um confllcto motivado pelo
procedimento lnsolcnto dos militares pa-
ra com os civis, em Gerona, a tropa te.
fogo contra "ò povo. Foram mortos dois
civis, ficando dezoito pessoas feridas.

O governador do Gerona foi preso.
IRRITAÇÃO NA CATALUNHA

MADRID, 25 —- Reina Intensa Irrita-
Cão na Catalunha, a propósito dos acon-
teclmentos do Gerona.

A PRDfOEZA BEATRIZ
MiVDIUD, 25 — Telegrammas de San

Sebastlan annunciam ter ali chegado <i
princeza Beatriz, mão da rainha da lies-
pan ha, e quo, algumas horas depois, pro-
seguiu viagem para Santander, a bordo
rto hiato roal "Giralda".

FROTA

Portugal
VTACEM DO PRESIDENTE DO CON-

SELHO
LISBOA, 25 -- O sr. Antônio Josfi de

iUmdda, chefo rto gabinete, parto no «lia
28 para Jeres, sendo substituido na pre-
sirtoncla o no Ministério das Colônias, pelo
sr. Affonso Costa, ministro das FInançns.

NO CONGRESSO PORTUGUEZ
LISBOA, 25 — Depois do levantada a

sessão do Congresso, as galerias vaiaram
os unionistas.

A' sabida, a multidão victorlou o go-
verno.

Reina absoluto socogo nesta capital.
A MOÇÃO ALEXANDRE BRAGA

LISBOA, 25 — Na sessão de hojo, rta
Câmara, fol approvada a moção do sr.
Alexandre Braga.

Os unionistas sahiram logo depois de
proclamado o resultado da votação, vol-
tando em seguida ao recinto pnra proles-
tar, com um deputado socialista, contra
esso voto, allogando que ello -não reuniu
dois terços da totalidade dos congressls-
tas.

Um deputado socialista, apoiado pólos
unionistas, sustontou a nullidade da vo-
tação.

A próxima sessão realiza-se no dia 1)1
do corrento.

O DESENVOLVIMENTO DAMERCANTE ITALIANA
ROMA, 25 — Sob a presidência do sr.Enrico Arlotta ministro das Estradas deMiro o Marinha Mercante, o na presença(io sr. ügo Ancona, sub-secretario das Fi-nanças, effeetuou-se hontem uma grandereunião do onnstructores navaes e arma-dores, no Intuito dc estudar os meios paraa construcção rápida rto numerosos vapo-res do carga destinados ao trafico inter-nacional.

A OFFENSIVA FRANCEZA NO MECSEE NO SOM Ml.;
PARIS 25 - Hontem. a h-ünante of-lensiva franceza fez importantes pro-grossos onlro Fleury o Thlaumont.
Os Ingiezes, repellindo vigorosos con-trarataquos rto Inimigo, confirmaram asua superioridade, ganhando ainda terre-no no sul do Thiepval,
O ataquo dos allemães ao sul do Sommofracassou em conjuneto, conseguindo oinimigo, somente devido aos assaltos em•"ormnçõos densas, numa lucta de variashoras, abordar certos pontos da linha dotrincheiras.
Em revanohe, o suecesso francez dean-

to do Verdun, quo fol completo, levou a
frento a uma centena rte metros alfim docaminho rto Fleury a Thiaumont. Sotecen-
tos prisioneiros caracterizam tambem o
valor do suecesso.

As perdas dos allemães no Somme,
fanto deante dos francozes como dos in-
glezes, foram excessivamente pesadas.

A artilharia continuou o seu trabalho
util na região rto Maurepas, destruindo as
organizações dos allemães, eontrabatenrto
efficazmente os canhões pesados o rodu-
zlnrto varins peças no silencio.

Uma activldado multo grande no oa-
ahpnelo reinou egualmente, duranto todo
o dia, no sector quo so prolonga, para o
ml da frento do ataquo de l.o do Julho,
desde o sul do Varmáhdovlllers o Lellona
atfi Lnsslgnes, passando por Chaulnes «
Royo.

As posições allemãs no sector do Lllions
estão particularmente expostas.

Os aviadores alliados, Impedindo os re-
conhecimentos aéreos do inimigo, trava-
ram vários combates felizes.

Em resumo, numa frento do 75 leilo-
metros, mnnlfestou-so uma actividade in-
tensa.

•____)-W_t—J_1TS_

M\M . F
Mr. Jean Françols Fonson, o grando

comediograplio bc-lgn. ora nesta cnpltal,
realizará segunda-feira próxima, 28 do
corrente, ás 21 horas, no salão Trlanon,
mais uma das suas apreciadissimas oon-
te rondas.

Mr. Fonson discorrerá sobro o thetna
"Un grand rol — un grand cardinal—un
grand general — un grand bourguemes-
tre" (Albert I. cardinal Mercier, general
Leman, Adolpho Max),

Chile
A EXPEDIÇÃO SHACKLETON

SANTIAGO, 25 (A) — Communicam
de Punta Arenas quo o explorador Inglez=er organizado um batalhão acadêmico (le | ;:.*. Shackleton, que obteve do governovoluntários especiaes. } chileno a "escampavia Telcho" para lr

que perten-

Entrevistado sobro esto ássumpto, o ge-neral Caetano do Faria, ministro da Guer-ra, disso quo nüo so trata do organizar
um batalhão acadêmico. Somente cada es-«:ola terá o seu instruetor, recebendo cadabatalhão o nomo da escola a
corem os estudantes.

O CASO DO SR. ZEBALLOS
RIO. 25 — Não so realizou o comício

quo os estudantes pretendiam fazer hojo.contra a attltude do sr. Zoballos em rc-lação ao Brasil.
A EXPORTAÇÃO DO CAFE* EM MINAS

RIO, 25 — o governo do Estado deMinas vai reduzir a meio por cento o im-
posto sobro a exportação do café ml-nelro.
FALLECIMENTO DE UM ALMIRANTE

RIO, 25 — Falleceu hojo o almirantereformado Basllio Burbedo.
O enterro realiza-se amanhã, tendo afamilia dispensado as honras militares.

A CAKNi: — MATADOURO DE SANTA
CRUZ

RIO, 25 (A) — No Matadouro de San-ta Cruz foram hojo abatidos 385 rezes.S5 porcos, 25 carneiros e 53 vitellos.
Os pregos foram os seguintes: bovinosde $000 a $030, porcos do HÊOOO a l$100carneiros do 1.C00 a 1.300. o vitellos de$000 a SS00.

CONFERÊNCIA DE MICROBIOLOGIA
RIO, 25 (A) — O dr. Carlos Maximilla-

no, ministro do Interior, designou os srs.
drs. Carlos Chagas e Bruno Lobo para, na
qualidade do representantes do governo,tomarem parto na Conferência Interna-
clonal do Mlcrobiologia o Párasltòlógla,
annexa ao Primeiro Congresso do Medi-
cina, quo so vai reunir proximamente em
Buenos Aires.
FALSIFICAÇÃO DE FIS» DE OFFICIO

RIO, 25 (A) — O Supremo Tribunal
.Militar, na sessão do hoje, lomou conhe-
cimento dos autos do conselho do guerra
quo absolveu o major Brnga, aceusado
de haver falsificado sua fí de-officlo, para
sor promovido. >

Depois do longos e acalorados debates,
o Tribunal resolveu confirmar a sentença
do conselho de guerra, que absolveu o ro-
ferido official.

OS VOLUNTÁRIOS ESPECIAES
RIO, 25 — O general Caetano de Faria,

ministro da Guerra, cedendo á. solicitação
de um numeroso grupo do moços, rea-
briu as inscripções para os voluntários
especiaes.

INCÊNDIO DE UMA FABRICA
RIO, 25 ¦— Um incondio destruiu ho-

Je a fabrica dc estopa estabelecida á rua
Industrial.
ESTATUA DO BARÃO DO IUO BRANCO

RIO, 25 —, Reallza-se no dia 7 de so-
tembro próximo a inauguração da esta-
tua do Barão do Rio Branco, erigida em
Porto Alegre.
LANÇAMENTO DE UM VAPOR NA-

CIONAL
RIO, 25 (A) — Vai ecr lançado ama-

nha ao mar o novo vapor nacional "Nilo
Peçanha", construído pelo armador sr.
Manuel Quadros, nos estaleiros Aa, Ponta
da Areia,

O novo barco tem 104 pés, a força do
700 eavallos, velocidade de 6 a 10 ml-
lhas por hora, tonclagem, de 760 e «alado
do 0 a 10 pes.

Foram convidadas para assistir 4 ce-
rimonla do lançamento as altas autorida-
des do Estado do Rio,

para
cm soccorro do seus companheiros, por-
lidos na ilha do Elephante, vai tentar
novamente a salvação dos membros So
sua expedição.

TREMOR DE TERRA
SANTIAGO, 25 (A. — Esta madruga-

da houve violentíssimo tremor do terra
cm Tocopella.

Os abalos sismicos suecederam-sc com
pequenas interrupções, produzindo gran-
fies estragos e o maior alarme na popu-
lação.

A estrada do forro para Toco ficou
com varias obras de nrto destruídas, sen-
do assim interrompido o trafego.

k situação em
Matto Grosso

uruguay
O ARRENDAMENTO DA ILILV

DAS FLORES
MONTBVIDE'0 25 (A) — Considera-

se inexacta a noticia, posla cm circula-
cão pelas folhas sympathicas aos impe-
rios cenlraes segundo a qual haveria a
Inglaterra proposto ao governo uruguayo
o arrendamento, pelo prazo do 10 annos,
da Ilha das Flores.

Aii.eni.i__.
ORGAN1KAÇÃO DA MARINHA

MERCANTE
BUENOS AIRES, 25 (A) — O contra-

almirante Sacnz Valicnte, ministro da
Marinha, por ordem do governo, está
agindo no sentido do organizar uma ma-
nnlia mercante.

Para esse fim, s. exc. fará aequisição
de vários transatlânticos, cuja venda ja
foi proposta ao governo.

Ignora-so ainda, porêih, com quem en-
trará o ministro da Marinha, em negocia-
ções para a compra dos navios necessa-
rios.

OS IMPOSTOS SOBRE DESPACHO
BUENOS AIRES. 25 (A) — Os pro-

prletarios de armazéns desta capital, jul-
gando ser arbitrário o projecto a ser vo-
tado, relativamente a impostos sobre
despachos, preparam um movimento do
opposlção oontra essa medida.

A çommissão do Senado encarregada
de estudar o projecto tem procurado dis-
suadir aos oommerclantos do propósito
em quo estão, fazendo ver a neeessldado
da approvação da nova medida.

A INDEPENDÊNCIA DO URUGUAY
BUENOS AIRES, 25 (A) -— Os jornaes

cecupam-so hoje do anniversario da in-
dependência do Uruguay, relembrando os
faetos que a determinaram.

O dr. Vlctorino de La Plaza, presidente
da Republica, por intermédio de seu se-
cretario, apresentou cumprimentos ao re-
presentanto uruguayo nesta capital.

GRANDE DESFALQUE
BUENOS AIRESS. 2B (A) r-i Acaba

do ser descoberto um grande desfalque
na Repartição do Publlcldado Municipal.

Nesse desfalque, que so eleva a 11.000
pesos, estão envolvidos vários emprega-
dos.

AÍIm de apurar o faeto e serem puni-
dos os rosponsaveis, fol determinada a
abertura do rigoroso inquérito.

A EPIDEMIA EM ROSÁRIO
BUENOS AIRES, 25 (A) — O sr. dr.

Saavedra Liamos, ministro do Interior,
em vista do caracter gravo que assumiu
a epidemia do Rosário, ordenou que fos-
sem fechadas provisoriamente .todas as
escolas publicas dali,

O GENERAL CARLOS DE CAMPOS
CHEGOU A CUTABA'

CUYABA', 25 — Chegou hoje a esta ca-
pitai o general Carlos de Campos, inspe-
ctor da sexta região militar, a que per-
tenco esta Estado, sendo festivamente re-
oobido pela população.

O general Carlos de Campos trouxe o
54.6 batalhão do caçadores.

Pouco antes da chegada do coniman-
dante da região, 03 deputados estaduaes
que aqui so acham o os deputados fede-
raes srs. Annibal do Toledo, Octavio Ma-
yigniér, o vice-presidente do Estado o
muitos outros correligionários politicos
soffreram um desacato da parlo de um
grupo de exploradores que rodeava o ge-
neral Caetano do Albuquerque.

Esses desordeiros, ao mesmo tempo quo
ncclamavam o presidente do Estado e o
coronel Pedro Celestino, davam "morras"
áífuellcs políticos da opposição.

Felizmente, esses gritos foram abafados
pelos vivas dados pólos conservadores A
Assemblea Legislativa, ao senador Anto-
nlo Azeredo o ao Partido Conservador.

O general Carlos de Campos e o seu es-
tado-maiur estão hospedados no antigo
quartel general.

Chegaram hoje a esta capital o major
lleliodoro Sodré, o deputado estadual Car-
mo Pereira e família.

ASSALTO A' ALDEIA DE POCONE*
CUYAB/V, 25 — Seguiu hojo para Po-

cone, levando duas metralhadoras o abun-
dantes munições, um contingento do 30
praças do poliein, que vai ajudar o agro-
nomo Morbeck, no assalto aquella villa,
onde a grande maioria da população 6
sympatmca ao Partido Conservador.

O coronel Pedro Celestino tomou pro-
vldencias para afastar da capital as forcas
do paisanos armados, antes da chegada do
general Carlos de Campos.
REBELLIÃO EM BARRA DOS

BUGRES
CUYABA', 25 (A) — Aiiiiuiiciani

que o sr. Symplironio Lins, inspector
do tclcgrapho da linlia Madeira, or-
ganiza uma rebellião na Barra dos
Btigres, de accõrdo com os srs. Jo-
setli c Manuel Rondou.

S. JOAQUIM

Em .substituição a d. Silvana Montei-
ro, professora da 2.a escola feminino
desla villa, que se acha de licença, fol
nomeada .a senhorita Hilza Sampaio,
cunhada do sr, Camillo pias, director
do Collegio Progresso.

Eslâ designado o dfa 29 de outubro,
para as solennidades religiosas cm loui
vor do S. Joaquim, tendo assumido a UI-*
recçüo dos festejos o revmo. padro Ma-,
nuel Pontos, que já contractou para esso
fim a cxcellente banda musical "Lyra
Joaquincnse", desla villa.

Acha-se concluída a avenida qua
vai ter ao cemitério. Ficou um bello tra-
balho, passando a ser um grande me-
lhoramento para esta villa.

Fala-so na construcção, em breve,
de uma ponto entro o rio Sapucahy, Ui
gando este districto ao dc Guará, par»
a qual muito tem trabalhado o sr. Ma-
nuel Trindade, chefe do partido politico
União.

Tem grassado nesta villa, com oarit
oter epidêmico, a moléstia puxa-puxa.

Foram offerecidos a nova matrií
em construcção dois altares lateraes, pe-:
los distinetas o conceituadas famílias
Cardoso o Finocchlo.
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¦CERQUIDIIO

(Do correspondente, em 17):
Falleceu cm S. Paulo, hontetn. nn Ban*

ta Casn', ondo so achava em tratamento
lia muitos dias, o ostlmadlsslhio cavalhei*
ro João (iaiotto, capitalista o pròprlota-
rio nesta locnlldado., A família do extlti-
cto fez transportai* o oorpo pnra esta
vilia, afim do ser aqui sepultado, Água»*-
davam na estação a chegada do feretro
o.i srs.: Antônio Joaquim, primeiro jul:
de pnz; Orlando Souto, subdeiegado de
policia; Corradl Segundo, sub-profoito
municipal; Ilodrlgo de Campos Aranha
fiscal da Câmara; Manuel Rodrigues de
Siqueira, agonie do "Correio Paulistano";
Josó Jaeintho da Rocha, commnndnnl*:
do destacamento, o os commorciantes o
fazendeiros Lourenço Nltrlno, Antônio
Honrlques da Costa, Francisco da Costa
Magueta, Luiz Franzino, Antônio I-ul/.
Da Rios, Antônio Latancio. Reinaldc Cor-
radi, João Oracloli, Clacomo Sartorl, Jo.i-
quim Clardolla, Luciano J. Rocha, José
lionadia, Benedicto Marinho o padre
Pedro Andrfi Ciardelln.

O enterro reallzou-so hoje, ú.s novo ho-
ras, com grande acompanhamento, tendo
comparecido a corporação musical União
Cerquilhense, quo acompanhou o osquife
executando sentidlsslma marcha fúnebre.

No cemitério pronunciaram comnio-
ventes discursos o sr. Llbcrato Salvador,
agente do "Estudo do S. Paulo", nesta
vllln, o o revmo. padro Pedro Clardolla,
vigário locnl.

Pelo rovmo. vigário da parochla foi
cnntada uma missa de corpo presente, ns-
sistihdo-a não sú os membros da família
como todns as pessoas da amizade do
morto.

 Partiu para S. Paulo, cm visita
ti. sua esposa, o estimado comniereianto
de café major João And!.

Esteve entre nús o sr. Alfredo Po-
reira da Rocha, negoclanto cm Tletó.

 Estão em Cerquilho, a passeio.
o.j srs. João Franzlnl e Antônio Luiz Di
Rios, de Tioté.

 Vindo de Matto Grosso, onde este-
vo a negócios, jã so acha nesta vila, onde
6 sócio da firma Simão o Comp.. o si*.
José Tiorio.

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
(Do correspondente, em 2.\) :
Acompanhado de seu secretario,

padre José Affonso Wartinann, rc-
demptorista de Apparecida do Nor-
te, chegou a esta localidade no dia
16 do corrente o revmo. padre An-
tonio Firmiiio Vieira dc Araújo, vi-
sitador diocesano.

Afim dc esperar suas reverendis-
sintas, na estação da Estrada dc Fer-
ro Cam; r, do Jordão, no alto da
setra da Mantiqueira, constituiu-se
aqui uma commissão composta das
seguintes pessoas, que-para lá segui-
ram a cavallo: João Monteiro da Sil-
va, representando o seu pae, sr. Can-
dido Monteiro da .Silva; fabriqueiro
da egreja matriz* Ângelo Maria Gra-
nato, professor Octavio Homem de
Mello c o representante do "Cor-
reio Paulistano".

A's 9 horas daquelle dia desem-
baixaram elles naqueha estação.

Depois dos cumprimentos de boas
vindas, regressámos com os illustres
sacerdotes para esta localidade.

A' entrada da cidade, distante 1
kilometro, além da corporação mu-
sical local "Lyra Pinhalensc", aguar-
dava a chegada dc suas reverendis-
simas um grande numero de pes-
soas, dentre as quaes pudemos no-
tar as seguintes: padre Bernardo
Chico, vigário da parochia; Claudi-
no Ccsario dos Santos, José Francis-
co A. do Carmo, José S. Palma San-
tos, Virgílio S. T. de Oliveira e Sil-
va, Antônio Ribeiro Pimenta, Mar-
ccllino de Sousa Mello, Virgílio de
Faria e Costa, Miguel üerriso Filho,
Domingos Pereira da Costa, José
Fgydio Rabello, muitas senhoras e
senhoritas, meninos e meninas.

Formou-se então um grande pres-
tito, que, ao chegar á freguezia, se
dirigiu com os rcvmos. padres ao
templo.

Ahi foram por todos cantados a
ladainha de Nossa Senhora, salve
rainha c alguns versos do popular
iiymno aquella santa.

Nessa oceasião, o secretario do vi-
sitador, em breves palavras, agrade-
ceu ao povo a maneira delicada com
(pie os recebia e pediu a Santo An-
tonio, padroeiro desta localidade,
(pie sobre elle derramasse a sua san-
ta bençam.

No dia 21, após a missa do revmo.
yisitador, realizou-se a procissão .ao
cemitério, cujo acompanhamento foi
enorme.

Convidado o povo, para; no dia se-
guinte, ás io horas, na matriz, assis-
íir á despedida dos illustres bospe-
des, o padre Affonso, depois dc re-
y.ar algumas orações, agradeceu ao
sr. Cândido Monteiro da Silva, em
nome do revmo. padre Firmino, a
hospedagem que amavclmente lhes
fez, c, cm eloqüentes phrases com-
movidas, disse que se retiravam da-
quella casa, onde o povo dc Santo
Antônio do Pinhal, essencialmente
religioso, assistiu aos actos do divino
culto, com o máximo respeito c pie-
dade, e onde os cercaram com bel-
Ias provas de generosidade c atteu-
ção, pelo que, penhorados, agrade*
ciam.

A's ii horas, seguiram elles para
S. Bento do Sapucahy.

Durante a visita, receberam a sa*
grada communhão 736 pessoas c fo-
ram chrismadas 223; 3 doentes re-
ceberam os últimos sacramentos e
houve dois casamentos religiosos.

 Por motivo dc não haver ás
vezes, em dias determinados, trafe-
go na Estrada dc Ferro Campos do
Jordão, pessoas que vêm dc longe,
com o fim dc embarcar no alto da
serra da Mantiqueira, esperam na*
quelle logar, até que haja trafego,
ou então, si a viagem é dc urgência,
vão a pé até Piudamonhangaba.

Como sabemos que aquella estra-
da de ferro pertence agora ao go-
verno do Estado, não era desacerta-
do elle abrir especialmente aos pas-
sageiros,' trafego, cm dias certos, pc-
lo menos tres vezes por semana.

 Por esforços do sr. capitão
Marcolino Jaeintho da Silva, chefe
politico do partido dominante desta
localidade, foi augmentada a illunii-
nação electrica até ás immediações
da sua casa, ponto terminal do pc-
rimetro da freguezia.

Resta agora elle, progressista
como é, trabalhar para installal-a nas
ruas da Várzea e das Palhas, e até
ás immediações da casa do sr. Bcne-
dicto Joaquim.

 Por ter sido nomeada sub-
stituta effectiva de grupo escolar, a
sra. d. Maria Violeta de Mello, pro-
fessora nesta localidade, acha-se va-
ga a referida escola.

Acha-se cm festa o lar do sr.
Fclippe Derrico, com 0 nascimento
de seu primeiro filho, que nas águas
lustraes do baptismo receberá o no-
me dc Luiz Roque. /' - t

SÉS IIIIS
ACADEMIA BRASILEIRA

Rounltt-BO ante-hontem a Academia
Brasileira, presentes os srs. Luiz Murat,
Dantas Barreto, Mario do Alcmiar, Albcr-
to do Oliveira, Silva Ramos, Sousa Dan-
doira, Felix Pacheco, Antônio Aiistroge-
silo o Follnto do Almeida, quo presidiu a
sessão, secretariado polo sr. Sousa Bándol-
ra.

O sr. Alberto do Oliveira declara haver
terminado o discurso de recepção do aca-
demico sr. Goulart do Andrade o a mesa
da Academia marcou a segunda quinzena
de setembro, em dia ainda não dotorml-
nado, pnra essa recepção.

O sr. Pinto da Rocha apresentou-se
candidato d vaga do Arthur Orlando, cn-
viando d directoria, além da carta de-
apresentação, vários volumes do obras
suas, conformo manda o regulamento.

A Academia tratou do outros assum-
pios, sendo encerrada a sessão.

A Companhia Paulista de Seguros, com
súdo nesta capital, & rua do S. Bento n.
.'15, faz todos os annos dois sorteios ne
apólices do vida do sous segurados, des-
tlnando um prêmio cm dinheiro, .10 valor
do cinco contos, fl, apólice a quo cou! cr
a sorte.

Esses sorteios realizam-se em 25 do fo-
vorelro c 25 do agosto do todos os annos.

Hontem, a Companhia cffectuou r..ais u>n.
entrando 12C apólices, com 240 numero*».

Serviram no sorteio os meninos Plínio
o Sérgio, filhos do dr. Verlano Pereira.

O felizardo a quem coube os cinco con-
(os b o sr. Antônio do Maria, residente
'1 rua Major Diogo n. 101, capital, doton-
tor da apólice n. 384.

Estiveram presentes d extracçâo, nlôni
la directoria da Companhia, vários inte*
fossados o os representantes da imprensa.

Depois do acto, a directorla da Com-
panhia offereceu uma taça do "e.hampa*

itio", agradecendo, por essa oceasião, a
presença dos convidados, o presidente,
dr. Nicolau do Moraes Barros.

Correio Paulistano

Ficou encerrada houteui a nova época de assignaturas pe
abrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.

Para esta época promettemos distribuir, como prêmios,
mercadorias no valor de 12:000^000, conforme descripção publi-
cada nesta folha,

0 sorteio desses prêmios, pe flea marcado para o dia 30
do corrente, será feito pelas Loterias de S. Paulo, na presença
dos interessados que peiram assistir.

lm hkm pses
Roubos no Almoxtuifndo da Rc*)artloflo

do Agitas — Diligencia du polida da
primei rn eirciunscrlpção

Conformo noticiamos, o sr. Fran-
cisco Duarto do Azovedo, almoxarlfe
da Repartição do Agitas o Mxgottos, quei-
stou-so ao dr. Octavio Ferreira Alves, prl-
meirn delegado, quo se achava de serviço
no Central, do quo o deposito do materiaes
daquella reprrtição, installado & rua dn
Mouca, tinha sido visitado pelos amigo:*
do alheio, quo dali sub Inibiram varias bar-
ricas de ' lmonto o alguns Instrumentos
no valor do 30OJOO0, approxlmadamento

Aberto o respectivo Inquérito, aquello•tutorldrdo tratou do providenciar sobrr»
a captura dos ladrões, que foram liontem
mesmo presos o recolhidos ao xadrez.

São elles Miguel Lopes, quo resido ao
Indo do Almnxnrifado da Repartição de
\gunn o Exgottos; Antônio Pope, que, ha
tempos, assassinou nm menor na vnrzea
do Carmo, e o preto Antônio do tal.

Criminosos presos
A requisição da policia paulista

fornm presos cm Minas os seguintes
criminosos:

Em Itajubá, Raphael Patriciò,
condemnado a sete mexes e quinze
dias dc prisão em Guaratinguetá, por
ferimentos leves;

cm Santo Antônio do Jacutinga,
Maria José, pronunciada em Soccor-
ro, por aborto provocado.

O sr. Francisco Leite Camargo
ncaba de publicar uma valsa, que in-
titulou ".Hermínia". Editada pela
casa A. Di Franco, conhecido esta-
heleeimento musical desta capital, o
trabalho graphico não deixa nada a
desejar.

Produeto maravilhoso, resultado dos
mais rápidos

KCRVTimiVE DETnAN

Boiando nns nguas do rio Tamanduá-
tehy, na várzea do Carmo, foi oncontra.de
um feto.

O caso foi levado ao conhecimento do
delegado de serviço na Central, dr. An
tonio Nacaratò, quo providenciou pnrn
quo o pequenino cadáver fosso removido
para o necrotério da Pollein, afim de ser
devidamente examinado.

VE ITOJfC A 31 Dli DK/.KH-
ISRO DE 1010 12S500
A3 nossas assignaturas vencer-se-ão a

U de dezembro.

üm caso ck íipiia
Devido a diligencias do Gabinete

de Investigações c Capturas, foi hon-
tem preso o bigamo Juvenal Quen-
teiro, residente num eorliço da run
General Osório.

Qucntciro, que é casado ha muitos
imios com Laura do Espirito Santo,
de quem vive separado, contrahiti
novas nupeias, em Sorocaba, com a
menor Maria Gracinda.

Depois de ter passado pelo Gabi-
uete dc Identificação, foi o crimino-
so recolhido á Cadeia Publica.

rtwi k estatui
Pelo chefe da Poliria Marítima foi

hontem preso o fiel do thesourciro
da Alfândega dc Santos, Ozeas de
Almeida, aceusado de haver falsifi-
cado cstampillias federaes.

O indiciado, depois dc pessar pelo
Gabinete dc Identificação da Repar-
lição Central da Policia, foi recolhi-
do á Cadeia Publica, onde se acha á
disposição do juizo federal.

Passeata militar
Mais uma brilhante passeata pelas ruas

centraes da cidade realizou hontom a
companhia da Escola Pratica o Tn clica
dv Guarda Nacional, quo so prepara para
n formatura e parada dc 7 de setembro.

Os jovens aspirantes, com seu bello
uniforme l;al;i, armados o equipados,
constituindo diversas esquadras, passa-
ram pela rua 16 dé Novembro mnrehan-
do com todo carbo o revelando multo
aproveitamento da instrucção militar que
estão recebendo naqucllo patriótico esta-
heleeimento.

Amanha, ãs 8 horas, a companhia ef-
fectúárft um "raid" de Infantaria ontre
o quartel do comninndo geral, ft rua LI-
bero, o o quartel do 10.o do Infantaria, o
rua Muller, no Braz, onde, apfis algum
descanço, c, em conjuneto com um con-
tlngehtò desse batalhão, fará exercícios
Ao evoluções militares, nos quaes assisti-
sã o commandante superior.

Morte repentina
Acommettldo do uma syncopo cardíaca

falleceu, na madrugada de liontem, em
aua residência, fi rua Amaral Gurgel i».
72, o empregado no commercio Qlacomc
•lo Impei-lo, solteiro, de 22 annos do eda-
de.

O óbito foi verificado pelo dr. Alfredo
de Castro, medico da Assistência.

noZriaãõã
concerto orcAestral'

diariamente
das 20h ás 2U horas

Asylo e Creche
Acha-se no escriptorio da adminis-

tração desta folha, á disposição das
almas caridosas, uma lista em que
deverão figurar os nomes das pes-
soas que desejarem contribuir com
a sua parcella para, a manutenção
da Associação Feminina Bcneficen-
te e Instrúctiya dc Barra do Pirahy,
a qual é dirigida pela sra. d. Maria
Tinoco Gioia, que lhe dispensa toda
a actividade e carinho do seu espiri-
to altamente philanlhropico.

Essa nobre instituição tem por fim
soccoiTcr os orphams; não é preciso,
portanto, outro titulo para que seja
cila bafejada por todas as almas ge-
ncrosas. Assim pensamos, assim dc-
sejamos para conforto e allivio des-
sas tantas criaturinhas infelizes que,
ao desabrochar da vida, são pela sor-
te lançadas na dolorosa tristeza da
orpliandadc,

lll l IIICA
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Loteria Federa
Pagamento de um prêmio

Da Companhia de Loterias Nacio-
naes recebemos hontem o seguinte
teíegramma:"Pio, 25 — O pagamento do bilhe-
te 11. 44.401, premiado com t6:ooo$ e
pertencente ao sr. Altino Avcllar, foi
marcado para amanhã, quando recc-
berá, c não para 26 de setembro,
conforme teíegramma ahi publica-
do."

CAMA HA CIVITj

Sessão ordinária em 2." do agosto dc l!)l(í
Presidente, o sr. ministro Xavier de

Toledo.
.Secretario, o sr. dr. Dulz do Araújo,

Passagens dc autos
O sr. Saldanha passou ao sr. R. Sotto

ns eiveis 71 OU do f-J. Manuel, 7022 da. Li-
meira, 7116 do Jabotlcabal, Gl 88, 7S72 e
7747 da capital.

O sr. H. Setto ao sr. Urbano a civel•1087 da capital, ao sr. Moretz-Sohn as
eiveis 7712 da capital e 7573 do Santos e
ao sr. Whilaokcr o conflieto do Jurldicção
104 do Pltanguelrns, as cíveis 7G12 da ca-
pitai, 8108 do Santos o 7770 do Rio Pro-
to, o ao sr. Saldanha as cíveis 70»10 do Pa-
riry o 7813 da capital.

O sr. Urbano ao sr. Saldanha na cl-
veis 8180 o 8117 da capital, ao sr. Mo-
mes Mello, a civel 7800 da cnpltnl o ao
sr. Vlcento as eiveis SOU de Botucatu',
32!ir, (lo »\Iogy dan Cruzes, G-I7S do .labo-
tiçabal, 8321 da capital o 7!I0G do Santa
Cruz do Rio Pardo, o pediu dia para jul-
gamento na cível 7317 de Jahu'.

O sr. Moretz-Sohn ao sr. Urbano as cl-
veis S4G5 do S. Simão, 6970 do Datiru',
SOOU, 7'J28, 8317 o S2!)3 da capital.

O sr. Vicente ao sr. Moraes Mello as
eiveis 7103 de Mogy-mirim; 7005 do S.
Uoquo, 7074 do Espirito Santos do PI-
nhal, 8054 de Santos, 8280 de S. Joilo dn
Boa Vista, 8150 do Bebedouro, 0308 de
lliitingn, 0053, S27S, 7.15R, 7080 o 7127 da
capitnl, o pediu dia para. julgamento nns
eiveis 8303 de Avaré, 81 DO de Amparo e
84.15 da capital.

O sr. Whltaclcer ao sr. Saldanha a ei-
vel 0802 da cnpltnl, ao sr. Urbano as cl-
vel3 8101 da cnpltnl, 7015 de Itat-ioli-*-.
8241 do Güaratingtiefu, 8102, 8013 o
7K03 da capital, o pediu dias na civel
7028 do Itatlba.

 O sr. dr. João Passos, procurador
geral do Eslado, deu parecer nas apel-
laçõos eiveis 827(1 da capita! o 8432 de
Ribeirão Preto o nos embargos C149 do
S. Carlos o S035 do Jabotlcabal.

JULGAMENTOS

Embargos

pelo sr. ministro P. Salda*

sr. ministro F. Whlta-

•**<&•»—

esc
que
cri-

. Regressou hontem de Àraráqüari
medico legista dr. Olavo de Castilho,
foi esclarecer um caso suspeito de
mo.

Naquella cidade, Eliza de Campos, le
10 annos de edade, cnsada mas separada
do marido, sentindo quarta-feira ultl-
ma as dores do parto, mandou chamar
uma pnrteira. que, por sua vez pediu a
Intervenção dos médicos drs. Mattos o
.Monteiro da Silva.

A estes pareceu tralar-so do um aborto
provocado, ou um caso de imperieia da
pai-teiru, pelo que denunciaram o caso íi
policia.

Procedendo a exame na parturlonte e
uo produeto da concepção, o medico !e-
glsta não encontrou base para afflrmar a
existência dc um crime, pnrecendo-lhe, ao
contrario, tratar-se de um caso de parto
laborioso pela mil apresentação do feto.

o-

Por decreto de liontem, furam cxon>
radas o nomeadas as seguintes autoria.-»-
des pollciaes da 3.a circuiiiscripção da ca-
pitai:

Exoneração — l.o supplcnlo do 4.0
subdèlègàdo de policia, Humberto Car-
nciro.

Nomeação — 1.0 supplcnte do 2.o sub-
delegado do policio. Humberto Cnmelro;
1.0 supplento do l.o subdeiegado de poli-cia, dr. Loopoldino Vieira.

Foram concedidos 110 dr. Heraldo Fi-
monta-.-^Bii-ano, delegado de policia de S.Sebastião, 45 dias do licença, em prory-
gar.no, para tratar de sua saude. nos tor-
mos da lei cm vigor.

A Importadora
Sobretudos o costumes do casimiro

para meninos, pelos menores preços, só na
,\ "Importadora".

Rua Direita, n. 4-A,
-«¦*,—

ERIAS
BO ESTADO DE S. PAULO

40:000?
5:000?
2:000$
1:000$
1:000$
1:000$

500$

"Revista do Brasil"
_ Entrou hontem em circulação o

oitavo numero daquella magnífica
publicação paulista. Nella collabo-
ram os srs. dr. Olympio Portugal,
Samuel de Oliveira, Monteiro Loba-
to, Octavio Mendes, Antônio Salles
e Alberto Seabra. Prosa e verso cn-
chem o opulento volume; além dis-
so, uma série de caricaturas, repro-
duzidas dc uma revista c dois diários
da capital da Pcpublica, lhe illustra
as derradeiras paginas.

O numero de hoje, como os seus
antecessores, nada deixa a desejar:
rccommenda-se tanto pela matéria
que enfeixa, escolhida e fina, como
pelo trabalho graphico, que é dc pri-meira ordem.

r.OTEKlA

Resumo doa prêmios da. 000.a extrao-
ção, 24.li loteria do plano n. 21, realiza-
da cm 25 dc agosto do 1010:
Prêmio maior ,. 40:000$

Esto plano b composto do 00.000 bl-
lhetes.

15347 v ,.- -., ... ,
193-10 . v -.. -,- .,
3H32 .: :,: x *., j

8058 .* , , ... „
24799 . *. ,. .. .,
4228S 

10 prêmios de
14741 —* 10574 — 17279 —
178S2 — 2.1502 — 2209(1 —

33289 — 51139
10 prêmios de 200$

2039 — 4 274 — 4282 —
7203 — 10879 — 12511 — ir,049

20030 — 322*10 — 32357 — 30241
3741S -- 38100 — 43178 — 55397

30 prêmios do 100$
1053 — 4470 -- 4550 —
0063 — 7701 — 8498 —

13437 — 18218 —
29452 -*— 30177 - 31091
3*1880 —.42159 — 44792
45705 — .45931 — 40244
49075 — 52044 — 53038
55281 — 59019
Approximações

o 15348 . .
o 19347 -,'• ';¦

c 31233 .' 
'.*

Dezenas
153-11 a 15350 , .
19311 a 19350 .* ,
31231 a 31240 .' .*

Centenas
15100

Avisamos nos nossos dlstinetos nssl*
çnnntcs, quo nos honram com ns snas
prezadas ordens, quo (odo o qualquer po*
dldo do Informações, compras o etc, que
tenham dc ser obtidas fórn do perímetro
contrai da eida.de. DEVE VIR ACOMPA-
\HÀDO DA 1MPOUTAXC1A NECESSA-
ItIA PARA O TRANSPORTE DE BONDK
(IDA E VOLTA).

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃO

REMETTIDOS PELOS NOSSOS
COMSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE 100 RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NAO SERÃO
ACCEITOS.

Sr. Raphael do SiiuPAnnn — Cnchoe;
ra — Respondemos a seu momorandum
do 21.

Sr. dr. Paulo Chaves — Lorena —•
Aguardo a informação, que seguiu por
earta.

Srn. d. Ileiiniiilii do Carmo — Tnuba-
lb — Respondemos d sua carta do 23.

Sr. Pedro Ai'pícniii'0 Dlns — Conceição
do Monto Alegre — Respondemos,

Sr. Antônio do Rnlinl — Pederneiras
— Já foi providenciado. Os recibos segui-
ram acompanhados do carta.

Sr. Victorlo fenràld! — Jahu' — Enea-
domado, O5$000; em brochura, 35$000.
fora o porte. Segue carta.

Sr. Podro Jordão C. Junlor — Cruzei-
ro — Seguiu carta.

Si". S. — Aralal dos Sousas

12370 —
27300 --
34417 —
44871 —
49023 —

16840
19345
31231

17502
30907

4347

5092
8854

19953

500$
300$
200$

100$
GOS
40$

20$
20$
12$

4$

15301 a
19301 a 13100
31201 a 31300 . -V -V

,. Milhar
15001. a 1000O . .* ...

Tormlnaçflcs
Todos os números terminados

^ cm 47 têm . ¦ . 8?000
Todos os números terminados

em 7 tüm
Exceptuando-Sc os terminados em 47

4$000

LOTERIA FEDERAL,
Kxti-acgiio dc liontem

O livro
foi remctlido no dia 23 sob registo n.
182002.

Sr. Ataliba do Oliveira — Itatlba — A
sua encommonda seguiu hontem regista-
ta pelo correio.

Sr. João Cnrtoluno — Rio Claro — A
portaria do licença foi hontem averbada
e serfi rometlida fi collcctoria local.

Sr. ugento — Leme — l.o) A ordom de
pagamento da quantia de 142$000 foi
hontem expedida pela collectorla dessn
,'ldndo; 2.o) Ha a "Cnsa de Moveis Eom
Retiro", sita ít. rua dos Imnügrantes, n.
137, para onde se podará dirigir dlrecta-
monto.

Sr. Malvlno dc Oliveira — S. Eonto do
Sapucahy — Jã foi feito o despacho do
'ino pediu. O conhecimento será bojo en-
vindo ao sr. Benedicto Immedialo. em
Piudamonhangaba.

Hr. Josó Nunes da Silva — ? — O que
v. 3. possuo não b o original do nosso pri-
meiro numero, mas sim um "fac-simlle"
ouo distribuímos profusamente ha annos
nor occaslão do OO.o anniversario desta
folha.

Sr. Vicente Ferreira do Camargo ¦—
1'ii'acleaba — Não podemos fazer a on-
trega dos papeis á pessoa quo so refere,
¦••isto terem sido os mesmos encaminha-
dos á secretaria respectiva, conforme
communicação quo fixemos em carta de
13 de mnrço do corrento anno. Procura-
remos, entretanto, verificar o quo ha em
relação aos mesmos.

Si*. Vlrginio Antunes do Faria — Na-
tívldade —, Os^ papeis, quo so acham em
andamento, vão ter breve solução.

Si*. Antônio Bueno dn Ciinlia — Queluz
— Sú na próxima semana ficará prompta
a certidão.

Sr. Antônio Espíndola dc Castro —
Jahu' — O documento de quo traia seu
momorandum de 11 aluda não está prom-
pto. , ,,. .

Relatados
nlia:

K. 7970 — Capital _ Embargante,
Guilhormo Gericlce; embargado, AntônioTavares do FreUas. — Converteram o Jul-
gamento cm diligencia.

N, -O!4 -— feantos —¦ Embargante, An-
tonio Collnço; embargados, Antônio Pi-ratiny do Nascimento e outros. — Pejei-
aram on embargos.

Relatados pelo sr. ministro Rodrigues
Solte:

N, 7031 — C.innní-a — Embargante.
Abílio Soares; embargado, João Vicente
¦VTandirn. — Rejeitaram os embargos,
contra cs votos dos srs. Urbano o Salda-
nha.

Relatados pelo
ckor: "

N. 7033 — Capital —- Embargante, João
Martins da Siiva; embargada, a Fazenda
do Estado. — Rejeitaram cs embargos,
Impedido o sr. Urbano Marcondes.

N. 8122 — Capital — Embargante, a
Camnra Municipal de S. I'aulo; embarga
»lo, condo do Toledo Lara. — Foram re-
ieitados os embargos, contra o voto do
sr. Moraes Mello.

Relatados pelo sr. ministro Moret:-.-
Sohn:

NT. 7-149 — Moery-mirim -— Emb.irgan-
te, d. Mariana Taparelli; embargados.
Ângelo o Luiz Liml, — Converteram o
Julgamento em diligencia.

Relatados pelo sr. ministro Urbano
Marcondes:

N. 7001 -. Dois Córregos — Embar*
rantes, Salvador Rela e sua mulher; em-
bargado, Antônio Borèlll. —- Rejeitaram
mi embargos, contra ¦ os* votos do3 srs;
Mnretz-Sohn o Whltaokèr,

Relatados pelo sr. ministro Vicente de
Carvalho:

N\ 03S3 — Capital — Embargnntes.
d. Florlnda E. -Rabello Cintra o outrra.
embargada, a Fazenda do Estado. — Re*
leitaram os embargos, contra os votos dns
srs. Moraes Mello o Saldanha. Impodldos
os srs. Urbano e Moretz Sohn.

N. 7(181 — Canital — Embargante, a
Fazenda do Estado; embargada, a horan-
ca do Tgnacio Ponteado. — Rejeitaram os
embargos.

Relatados pelo sr. ministro Morae.*-
Mello Júnior:

N; 7si5 __ santoo — Embargante.
Mario Roux; embargado, ,lr. Flor Horaelo
Cyri'.lo. — Rejeitaram os embargos, con-
tra o voto do sr. Saldanha;

Appcllacõeg eiveis

pelo sr. ministroRelatada pelo pi*, ministro F. Salda-
nhn:

N, 33fts _ Capital — Appellante, Ml-
gue! Kantiomorio, suecessor do Antunes
Santlomori; appellada, a Câmara Muni-
clpal do S. Panlo. — D-^rani provimento,
contra o voto do sr. IVhitackor.

Relatadas pelo sr. ministro Rodrigues
Sello:

N. 7009 — Santos — Appellante, O. P.
Viannr, e Cnmp. o outros; appellado, Ma-
nuel Joaquim Corrêa. —, Deram provi-
mento.

K. S245 — Canital — Appellante, .Tnão
1'Vlippolli; appellado, Alfredo Antônio

Fagundes. — Negaram

pelo sr. ministro F.

provi*

Whlta-*

5080»
44210
43028
17572

1G:000$000
3:000$00ü
2:000?000
l:000$000

NOTA IMPORTANTE — Os tSrs. assi-
tvnantcs quo desejarem resposta por car-
tn, deverão cnvlnr o sello para o respe*
olivo porte. 'J uiiilicni deverão remetter
sellos parn remessa, pelo correio e rcgls-
tados, dos títulos do nomeação, portarias
do licença c outros documentos. Sem esla
formalidade vão nos responsabilizamos
pela cxactldno do serviço. Para as res-
postas, por esta sccção, poderão os srs.
asslennntcs designar lnicines sob as•pines desejem occultiir os seus nomes.

Outroslui, paru «mis brevidade 110
cumprimento dos pedidos, deverão elles
ser feitos, scpnrndumente o em carta dl*
rljlda A "Secçilo de Informa-jões". O9 pc-dldos que vierem Cm cartnB, tratnudo de
outros assumptos estranhos tt esta "Sco-

•jçãp"* forçosamente tcriio de ser demoru-
dos.

Maria no
mento.

Relatada
cker:

N. 8215 — Capital — Appellante,
Theophilo Ribeiro do Moraes; appellados.
Joaquim Marques do Paiva o Antônio
Dias Pereira. — Concederam dispensn
de revisão, pnra ser julgada a causa nn
l.a conferência.

Relatada pelo sr. ministro Vlconle de
Carvalho:

N, S254 — Santos — Appellante, An-
tonio Emmoriclt; appellado, Antônio Sl-
mão. — Negaram provimento, contra o
voto do sr. Moraes Mello.

Relatada pelo sr. ministro Moraes Mel-
lc- Júnior:

N. 8272 — Santos — Appellantes, drs.
Waldomlro Silveira o Antônio do Cam-
pos Moura; appellado, o liquldntario da
massa fallida de Pereira o Comp. — De-
ram provimento.

 Na primeira sessão desimpedida
serão julirndos os seguintes embargos:

N. 7703 — Capital — Embargnntes.
Josèph Tsmard o Comp.; embargada, »Vmo-
rlcan Tradlng Company. Relator, o sr.
Rodrigues Sette.

N. 7810 — Capita! — Embargante, dr.
NTelson Tobias do Mello; embargada, a
Fazenda do Estado. Relator, o sr. Moraes
Mello Júnior. ,iv .

¦-'<•'*- íl*' * '.'¦'.'V. 
¦'

¦ viyM *.v ;

Os magistrados nomeados
sob n vigência da Constituição
tio 181)1 ficaram sujeitos fi apo-
scntadorln compulsória, attin-
gindo 03 (15 annos do edade.

Um antigo juiz da comarca de Casa
Branca foi aposentado compulsoriamente,
por ter attingldo os 05 annos do edade,
nos termos da Constituição dc 1801.

Mais tarde, aquelie magistrado acclo-
nou a Fazenda do Estado, allegando ser
inconstitucional a aposentadoria compul-
sorla por Ir do encontro ao artigo 76 da
Constituição Federal, tanto quo foi abo-
lida na reforma constitucional de 1B08,
Assim sendo, pedia os vencimentos a quo
teria direito sl exercesse o cargo e nté
que fosso aproveitado para qualquer vaga,
ordenado e gratificação, o reembolso do
imposto que pagara com a aposentadoria
e o augmento da quarta parto a que já
fizera jus.

A causa seguiu os devidos termos até
chegar ao grau do embargos, que hontem
o Tribunal apreciou.

Relatando o feito, o sr. ministro Vicen-
te do Carvalho confirmava o accordam,
quo julgara a áppeliacão, oppondo-8e fis
pretenções do autor. Dizia o embargante
que a aposentadoria compulsória era ln-
constitucional, porque nesso ponto a Con-
stltuiçilo Estadual não se puzera de accfir-
do com a Constituição Federal e argu-

monta quo nssim nunca estaria amparada
a garantia da vltallciodado dns maglotra-
do.s, sl a aposentadoria pudesse nor regi;-
lada por leln Inferiores.

Maa não é nsslm. A aposentadoria dfi-
so por invnlidez. Pela Constituição Ue
.1891, não so atacou csjo direito do lodo.-
os funecionarios; somente so fixou um
limito ao conceito do invalldez. Ora, res-
peituda a restrlcção da invalldez, compe-
to no Estado regular a aposentadoria.
Asrilm o entendeu a Constituinte do 1891
respeitou a condição da invalldez, tornan-
do-a presumida aoa 05 nnnos do odado.
1'rtdc affirmnr-so quo o conceito do Invn-
lldez varia conforme on casos concretos
n que no appllcnr. Um soldado, qu9 per-dou uma perna ,lnvalldu-so para aquella
oecupação.

Foi acertado o conceito do Invalldez
presumida estabelecido pelo legislador?

Foi errado, por não corresponder, dc
facto, d realidade?

Isso b uma questão política o não uma
questão jurídica, quo nos tribunaes cum*
pra resolver, Mal ou bem determinada a
Invalldez presumida, fol-o, no emtanto.
por quem tinha, competência para deter-
minal-n.

Pousou nsslm como legislador constl-
tuinto o continu'a sustentando o mosmo
parecer.

03 magistrados nomeados na vigência
da Constituição de 1801, foram-no com
iquella declaração expressa; não b admls-
slvol, pois, q"o mais tardo venham rebel-
lar-so contra olla.

O autor acceltoii a sua nomeação om
taes condições; gosou a aposentadoria du-
ranto nele annos o sú então so lembrou•lo protestar contra um acto baseado em
lei vigente no tompo da nomeação o cujn
Ignorância a ninguém aproveitaria, quan-
to mais a. urn magistrado.

Allogava ainda o embargante que n re-
forma constitucional de 100S abandonam
o critério da aposentadoria compulsória.
10' certo, mns não porquo ello fosse In-
iuridieo e :úm porquo estabelecia uniu'iresunipção quo não correspondia d rea-
lidade o ainda porquo a pratica de ai
preceito gravava extraordinariamente os
cofres públicos.

O abandono da aposentadoria compul-
•;orla obedeceu, portanto, a considerações
de natureza política o não do ordom ju-
ridica. Aeeresoe quo o autor foi aposen-
tado 110 domínio da lei anterior, de 1891
as leis não têm effeito retroactlvo, não
podendo, pois, aproveitar-lhe o regimen
estabelecido na Constituição de 1008. Ro-
Jclta os embargos.

O sr. ministro Moraes Mello não con-
cordou com o si*, relator. A Constituição
Federal reforla-se aos magistrados de to-
do o paiz, quando falava em aposenta-
doria, pois empregava a palavra Nação
om contraposição d palavra União, usa-
•la qun ndo faz referencia aos funceiona-
rios federaes. A invalldez »'; a invalide-:
verificada por melo do exame dlrecto
OCB3oal. O limito de 65 annos podo ser
quando multo, uma presumpç&o da Inv.i-
lidez; mas verificar a sua existência não

•'-• o mesmo que deeretal-a presumida. A
invalldez ó a pessoal, a apurada em cada
caso concreto. A Invalldez quo não fõi
ceai, nunca será estabelecida, jonstltuclo*
nalmente. Afflrma-so quo a reforma do
008 não foi motivada pela inconstituclo*
nalldado da aposentadoria compulsória,
uo emtanto, embora não mánlfestamont?
declarada, b essa a. causa que transpaiv--e da discussão. Do resto, desde longa
'luta quo o Supremo Tribunal, em vários•i Buecessivos accordam.**. tem íirmomento
lUstentado a lncànstltucionaliãade dn

¦ posentadorin compulsória; aos tribunaes
dos Estados cumpro harmonizar a su,.
lurisprudencla com a do Supremo, que n
•estabelece definitivamente Accresce nuo
a. aposentadoria compulsória não so coa
duna com a Independência do poder judi
elarlo federal o estadual. O cargo de Jui/.0 vitalício; sú podo perder-so em virtude
do sentença; a aposentadoria compul*•-•orla, como meio do pordol-o, b caso nãn
cegitado na Constituição Federal. Releva
dizer quo o Tribunal já tem declarado a
ir.constltuclonalldado das leis sobro a ro*
rlucção dos vencimentos dos magistrados.
com egual motivo, ou maioria do razão,
deveria declarai' Inconstitucional a apo*
sentadorla compulsória, Pm- todos estes
motivos, recebe 03 embargos.

O sr. ministro Whitakcr entendo que na
relações entre os funecionarios o o podei
publico são do ordem contractual. O po-C.cr publico estabelece as condições om
quo tal cargo será preenchido; o preten-dente sujeita-se a prestar os seus servi*
ços ncsn.is condições; — desde então estft
celebrado o contracto. Ora o autor foi u.i-
mondo na vigência da legislação do 1801.
que estabelecia a aposentadoria compul-
sorla; acceitou a sua nomeação eni taes
condições; como pretendo ngora rebr-i-¦ar-sc contra esse facto? Rejeita 0:
bnrgos.

O sr. ministro Setto acompanha os vo-'.as dos srs. ministros Vicente do Carvalha¦1 WhltaUer, rejeitando os embargos.
Eo accOrdo com o sr. ministro Morae.-.

Mello, o sr. ministro Saldanha recebo os
embargos. Essa'é a doutrina firmada de-
fmltlvamónte pelo Supremo Tribunal Fe-lera!, com cujas decisões devo o Tribuna!
harmoniza* a sua Jurisprudência. Na sua
opinião, a nomeação dum funccionarlo íum acto unilateral do poder publico.

Sempro ofistm d entendeu. -Moderna-
monte, porém, tem-se sustentado que as
nações não têm mais soberania. O direi-
to publico, o direito constitucional, tudo
isso tem do cahir. 03 Estados não são
mais soberanos; não ha mais actos de di-
reito publico.

Isto não está ainda no reglmen; mas
vê-se em Uio,irias novas, quo pode ser queneguem. Até agora não pegaram: — a
União õ soberana e os Estados, eomo os
iiiuniclipn.**, autônomos. Mns si as tlieorla."
vincarem, tudo será contracto; no em-
tanto, desappareee com cilas a força dos
contractos, desapareço- a força da lei, por-
que nada b soberano. O quo ficará cn-
tão vigorando? Recebo os embargos.

Foram, pois, rejeitados os embargos,
conlra os votos dos srs. ministros Moraes
Mello o Saldanha.

Impedidos, on srs. ministros Urbano
Marcondes o Moretz-Sohn.

Não appellou? Conhecer do presenrecurso será então renovar uma contr
versia, que, Já está definitivamente juyaila. Rejeita, pois, oa embargos.

Os restantes srs. ministros concordara
com o sr. relator, á excepção do Sl'. m
nistro Saldanha, quo já fora voto vendi
na nppellação. o embargante tinha I:toresso no executivo. A nun. qualidade 1
terceiro senhor o possuidor era para dl
cutlr o julgar lá na execução. Man a aj
pellação era. do terceiro prejudlcad'como tal ello era legitimo appellante.

Foram nsslm rejeitados os embarge
contra o voto do sr. ministro Saldanha.

M. Ii.

-a»>-

leleoacia Fiscal

em-

A má (orla do embargos de
terceiro senhor o possuidor
não pode sor ttllegada cm ap-
pellação do terceiro prejui-
cado,

Na comarca do Santos, processou-se um
executivo -cambial. O executado offereceu
embargos á penhora, mas depois desistiu
delles, sendo aquella julgnda subsistente.
Da sentença respectiva, appellou outra
pessoa como terceiro prejudicado, alie-
gando direitos a um dos prédios penho-
rados. Na primeira phase do executivo
não offerecera embargos do terceiro, por
entender os seus direitos assegurados com
os embargos do executado. Como, po*
rém, esto desistisso delles, o appollante,
quo não podia prover, tal desistência, era
terceiro prejudicado em relação á sen*
tença quo julgara subsistente a penhora
em bens sous.

O Tribunal não conheceu da appella-
ção, uma vez que a defesa allegada constl-
tula matéria do embargos do terceiro se-
nhor e possuidor.

Ao accordam foram oppostos embargos,
e o relator delles, sr. ministro Moraes
Mello, concordou om quo a matéria alie*
gada devia sel-o em embargos do terceiro
senhor o possuidor, como,, aliás, dos au-
tos constava ter sido feito pelo embar-
gante, na segunda phase da execução. Ali
era, cffecllvamentc, o logar próprio para
d embarganto allegnr os sous direitos; ha-
veria a máxima amplitude do defesa,
campo largo para a prova o a matéria fi-
caria sujeita ao conhecimento ' de duas
instâncias. ' ¦ • . .

Consta dos autos que aqüelles embargos
do terceiro já foram julgados nüo prova-
dos; do tal decisão cabo áppeliacão, que
não (o sabo sl foi Interposta.

Isso não obsta, no emtanto,- a que so
conheça da áppeliacão como terceiro pre-
judloado, porque tal - procedimento po-
deria dár logar a decisões contradictorias
na mesma causa.

Appellou o embargante- da- sentença
quo julgou não provados os seus em-
bargos de terceiro? Nesto caso o conhe-
cimento da presente áppeliacão Importará
no pre-julgamento daquella áppeliacão.

MOVIMENTO DE HONTEM
Officios c portarias expedidos:
A' Directoria da Despesa Publ

ca, remottendo os processos dc div
das dc exercícios findos de que sã
credores José Augusto Pessoa, Frai
cisco de Almeida* Manuel de Aline
da c Emygdio Alexandre, na impo:
tancia dc 100$ cada um.

A' Inspeciona da Alfândega d
Santos, declarando que o ministr
resolveu tomar conhecimento do r<
curso interposto por Belli e Comp
da decisão daquella Alfândega, quclassificou a mercadoria despachad
pela nota de importação 11. 40.982.

A' mesma Inspeciona, transferir
do o credito de 565133, ouro, parattender ao pagamento da divid
proveniente dc direitos pagos a mai
cm 1913, por Weiszflog Irmãos.

A' mesma Inspectoria, transferir
do o credito dc 235S341 c 1:28çj$6ot
para attender á restituição de dire:
tos pagos a mais por Weiszflog li
mãos c José Dias dc Castro.

A' collcctoria em Franca, remei
tendo o processo de infracção instar
rado contra Pinto Bastos e Filho!
afim dc ser cumprido o despacho d
Directoria da Receita Publica.

A' collcctoria em Jaboticabal, dc
volvendo o requerimento do agent
fiscal Jeronymo Bastos, afim de se
dado cumprimento »á circulam. 3<dc 16 de dezembro dc 1915.

A' collcctoria em Dourado, aute
fizandó pagar ao agente fiscal Cyri!
lo Moreira Baptista a quantia d
100$, de multa imposta a Assef J01
ge e Irmão.

A' collcctoria cm S. Vicente, de
volvendo o pedido dc sellos adhesi
vos, afim de ser organizado de ac
côrdo com o art. 52 

"das 
Instrucçõe

das Collectorias.
A' collcctoria em S. Roque, de

volvendo o processo dc multa contr
Antônio Dias Bastos, afim de screr
satisfeitas as exigência-..

_ A' collcctoria cm Dourado, aute
rizando pagar ao agente fiscal Cyril
lo Moreira Baptista a quantia de 15^
de multa imposta á Companhia Foi
ça e Luz dc Brotas.

A' collcctoria cm Araraquara, au
torizando pagar ao agente fisca
Drausio Moreira Coelho a quanti.dc _ 300?, de multa imposta a JosTeixeira Al arques.

A' collcctoria cm PitangueiraE
devolvendo o processo de multa con
tra José Abilc, afim dc serem satis
feitas as exigências.

A' collcctoria em Pitanguciras, de
volvendo o processo de multa impôs
ta »a João Luiz Lente, afim de seren
satisfeitas as exigências.

A' mesma exactoria devolvendo ,
processo de multa contra Jorge Ra
çliid e Miguel, afim dc serem satis
feitas as exigências.

A' mesma collcctoria, devolvend'
o processo contra A. Leite e Olivei
ra, afim de serem satisfeitas as exi
gencias,

 Requerimentos despachados
Dc Antônio Sattamine de Olivei

ra, pedindo pagamento dc 4Ú6$iOfA' Contadoria; da Companhii
Sul Americana, pedindo levantamen
to de deposito. — A' Contadoria; d;
Companhia Crystalleria Franco-Pau
lista, pedindo andamento dc proces
so. — A' Contadoria; de Eduardi
Augusto Browne, pedindo pagamen
to de_ 150$. — A' Contadoria; d,
Jgnacio Luiz Pinto, pedindo pagamento dc 4Õ6$i05. — A' Contadoria
da Santa Casa de Misericórdia d-
Piracicaba, pedindo pagamento d'
quotas. — Expeça-se portaria á col
icctoria em Piracicaba, rccommen-
dando informar si a Santa Casa d'
Misericórdia daquella cidade func-
cionott regularmente durante o anm1
próximo findo e qual a sua directo
ria actual; dc Joaquim Carlos Au
.'¦nisto Cavalheiro, pedindo certidão

Certifique-se; da Companhia Do
cas de Santos, sobre transferencia d|
apólices. — A' Contadoria; de Ed|
mundo Caldas, pedindo pagamente
dc multa. — Archive-sc; de Theodoí
ro Marcos Ayrosa, sobre pagamentil
de montepio. — justifique a diver
gcucia de nome; de Plinio de Mo
raes, pedindo nova via de caderneta

Dirija-se á Caixa Econômica; dt
Sebastião Villaça, pedindo pagamen*
to de importância dispendida en*.
viagem de fiscalização. —-. Prove qut 1
teve autorização; de A. Scavone 1
Irmão, pedindo entrega de mercado ¦
ria apprehcndida. — A" Alfandeg;}
de Santos, para tomar na considera.'
ção que julgar devida.

Actos officiaes
—•— j

SECRETARIA DA FAZENDA %
Requisições de pagamentos ida Seore*

taria do Interior: ;
A Samuel O. Algodoal, 266<; a Louil

Fretin, 66$; a C. Hlldebrand o Comp.,
D92?C00; a Gustavo Pereira Pinto, 6001;
idom, 3:300?; aos fornocedores do Gy> |
mnasio de Ribeirão Preto, .109$; ao dt,
Franco da Rocha, 2:789$;

Requisições do pagamentos da Se»
cretaria da Agricultura:

Aos engenheiros da Dlreotorla de Obras
Publicas, 4:474$900; a Leoviglldo Barbo.
Ba Ferraz, 280*881; aos fornecedores <k
Departamento Estadual do Trabalho,
1:2CO$700; aos fornecedores da Estradt
de Ferro Funllensé, 2:211$150; ao ir.
Eduardo Kieh), 67$900; a Francisco Gon*
salves Diniz, 1:235$.,

—- Requisições de pagamentos da m*
cretaria da Justiça:

A Thomaz Mario Arantes Noronha;
174$600; a- Antônio Zuffo, 199$50í.,

Officios remettidos: "líg
Ao sr. prefeito municipal de Botueã-

tu', oommunlcando que- a verba qu«"
aquelie er. solicita em offlcio de 18 do
corrente meu, esta, consignada no orç.a\*J
mento da Secretaria de Agricultura, Atr>}-.
vendo portanto, a elle se dirigir.

Ao sr, secretario da Agricultura, 
"com*'**-

•- -w.
mt-i

MUTILADO
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iinlcaiulo que foi lavrada a escrlptu-
do accOrdo entro o Estado o o coro-

il Clementlno Mathlas de Oliveira o
a mulher, relatlvamcnto fl. uequislgüo

¦ terrenos o IndcmnizaQiTo do materlaes,
llizados na construcção tia Estrada do
irro Sorocabana,
— Autos despachados:
Lyceu de Artes e Oflleios, pnguc-so;
mpanhia do Caz, pague-se; Poyares o

i imp., pague-se; Antônio M, de Carva-
í 'o, restltua-se do acoOrdo; Bento Te-
¦ Ira du Silva, restltua-se; Câmara Mu-
, olpnl do Angatuba, informe o Thcsou-
*> ; Byinglon e Comp., ao Thesouro; Sun-
l Casa ile Misericórdia de Parnahyba,
i ifcrlrto; J.yceu do Artes o Offielos, pa-

le-se; Conferência de Santo Antônio em
I Iraclcaba, ao Thesouro; Santa Casa de

Iserleordia de Descalvado, informo o* liosouro; ,Tos6 Chrlsostomo do Paiva, no
i . procurador fiscal; collcctor do S. .To-1 do Pio Pardo, offlelo-so A Secretaria

i Justiçai Camnra Municipal dc Pira-
, .', informo o Thesouro; Francisco Can-

do Goulart, sim, em termos; Manuel' macio Bittencourt, deferido quanto A
tnla Casa do Misericórdia; Julieta Bar-
>sa Lima, informe o Thesouro; Zcllna
arla do Albuquerque, pague-se; ,Toa-
llm do Moraes Victor, pague-se; Lydia

^ Irandn, informe o Thesouro; Antônio
orrelra do Queiroz, deferido.

7':¦:'', •"• >|i

SKC-.ET.VRIA DO INTERIOR
Por aoto do hontom, foi exonerada, a
)dldo, a substituta effecllva do grupo

, icolar modelo do Piracicaba, d. Maria
i Conceição Pinto César.

,  Foi nomeada uma còmmlssB.0 mo-
:ca para Inspeccionnr a professora d.
lisa do Magalhães, no dia 30 do cor-
mto, íis 13 lioras, na Directoria do Ser-
,ço Sanitário.

__; Foram nomeadas:
D, Lydia Paiva, para substituir a pro-

issora da escola feminina do Bento Qui-
no, em S. Simão;
d. Benedlcta Delgado, para substituir a

rofessoro. da 2.a escola feminina de
plahy;
d. Benedlcta Camargo, para o de Ita-

nga;
d. Anna do Oliveira, parn o de llapira;
d, Dolores Màrtlnc., para o do Pary,

esta capital;
O sr. Agenor de Aqulno Leite, para

lbstltuir a adjunta do grupo escolar de
ranen, d. Luiza Gonzaga de Miranda
arros.

Por acto de hontem, foi removida,
pedido, a substituta cfíectiva do grupo-colar da avenida Paulista, d. Carmelita

arpentler, para o grupo da Penha.¦—— Licenças concedidas o adjuntas de
rupos escolares:
Do Ires 'mezes, a d. Luiza Gonzaga MI*

vnda Barros, do do Franca;
do dois mezes, a dd. Maria Sylvlá de

astro, do "Siqueira de Moraes", do
un.dlahy; Maria Augusta Moraes, do de
lio das Pedras; Iracema dos Santos Bo-
rigues, do do Mogy-guassu'; e aos srs.
'ranclsco Marcondes Pereira, do do Pin-
amonhangaba; Gelullo Nogueira do Síi,
lrector do grupo "Condo do Parnahyba"!

do 40 dias, a d. Erellia Cileno do Ar-
uda, do dn S. Carlos;

de um mez, a dd, Cabriella Rodrigues
os Sanlos, do da Avenida Paulista; Jose-
ha Slzinia de Azevedo Marques, do pri-
feiro do Campinas, o Maria JoaquiníC tle
lllveira, do da Penha.

* «
JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

emancipado o monor Ascondlno P. do
Toledo.

— O mesmo nmglstrado julgou boas
as contas prestadas por Antônio Basilio
de Moura, curador do d. Elisa Vieira do
Góes.

Slllo Ilnliyin — Ko caso de domarcaçüo
promovida pólos herdeiros do finado dr.
Leopoldo Couto do Magalhães, da partodo terras eomprehcndida ontro as estra-
das antiga e netual do Santo Amaro, por-tencento ao sitio "Itahym", procodou-seA louvação dc peritos da vistoria requerl-
da para verificação da linha divisória, om
vista das contostaqiles oppostas por dlver-
sos oceupanlos, sendo oscolhldos os on-
genliílros Daniel do Sousa Ramos, Luiz1'. de Queiroz o Carlos Decourt. Essa dlll-
gencia reallzar-so-íl na próxima, semana,
com a assistência do sr. juiz da primeiravara o das partes Interessadas, sondo pa-tronos dos promovontes os drs. , José
Piedade"o Pennatorle Mendes, e, dos
contestantes o oppoonies, os drs. A. Mo-
raes Barros, 'Victor 

Ayrosa o Elvsio do
Castro.

Appelluçiio —i O sr. dr. Manuel Polv-
oarpo de Azevedo, juiz do direito da 3.a
vara eivei o commercial, recebeu a appel-
lação interposta por A'lctor Chiarella, dasentença quo julgou procedente a noção
summarla que lhe move João Fernando
do Almeida Prado.

*-* "tim — —-v i' ¦¦ i ¦ i ,„,_

Prefeitura Io iicipío
o

Pi .*i*4*í .._¦¦_•_. Geral

EXPEML.NTE DO DIA .
DE 11)10

5 DE AGOSTO

Autorizou-se a despesa do 2:053$300;
com o serviço de nguas para irrigação do
parque Aiihnngabahu'.

— Requerimentos despachados:
Do Herm. Stoltz e Comp., Joaquim Luiz

do Brito, Gino Galbln, Domingos ,T. do
Barros, Domingos Lamanl,'Francisco de
Castro, Agostinho Galhardo, Pllàdl Ml-
iihiuiinl, n. 088 da Light and Power, dr.
Amador do Araújo Franco,Augusto Pinaz-
zoni, Olga S. da Silveira, Ângelo Fal-
getiuio, pedindo approvação do plantas.— A' Directoria de Obras e Viação pa-ra os devidos fins;

de Antônio Muntarella, sobro abertura
do uma a"___ida, entro a rua Domingos
do Moraes e o parque Jabaguara. — In-
deferido, íi, vista do art, 10, II, loiras a,
b, c, e d do acto n. 709, do 1915;

do llll da Enkl, pedindo relevamento de
multa. — Nada ha quo deferir;

do Manuel Bouças, pedindo recon.side-
ração do despacho. —- Mantenho a reso-
lução tomada;

da Companhia de Automóveis Garagens
Reunidas, pedindo reducção de Iniiçamen-
to. — Indeferido, fi, vista das informações;

do Luciano Ckmpaghoil, Francisco DelMonte, Jos. João Hnnto, pedindo relê-
vamento de multa. — Sim;

do Manuel Pereira, pedindo eancel-
lamento de imposto; Lopes o Dnvld, so-

bre aluguel do terreno pnra circo do ca-
vallinhos; Albino Bonazzu, pedindo fó-
rias. — Sim, cm tormos;

do Josô Antônio da Silva, pedindo pn-
gamento. — Sim, a, contar da data da
expedição do titulo;

do João Machado Pacheco, Folippo Nl-
codemo, Adolpho Horstoln, podindo can-
collnmcnto de imposto; Fernando Lanze-
lottl, pedindo prazo; Álvaro do Moura,
Luiz Alfano, pedindo rolevamento do
multa; Ernesto Dlns do' Castro, pedindoindomnlznção. — Indeferido.

*—| Devem comparecer, para esclareci-
mentos, na Dlreotorla do Policia o Hy-
gieno, oa srs. Maria o Vioonto Cardonuto,

—i As turmas da Dlreotorla do Obras
e Viação para o dia UO do corronto moz
foram assim distribuídas:

Turma de calceteiros.
Rua da Mouca: 0 calceteiros, 5 servon-

tos, 1 carroça, reposição do calçamento;
rua. Cruz Branca: 0 calceteiros, fj sorven
tes, 1 carroça, reposição do calçamonto;
rua Conceição: ti calceteiros, n servente!..
l carroça, reposição de calçamento;, avo-
nlda Tiradentes: 5 calceteiros, <i servon-
tos, 1 carroça, roposição do calçamento;
rua José Bonifácio: G calceteiros, 4 ser-
ventos, 1 carroça, reposição do calçamon-
to; rua Maceió: 5 calceteiros, 4 servente..,
1 carroça, reposição de calçamento; rua
Conselheiro Nebias: 7 caiecteiros, 1 ser-
yentés, 2 carroças, roposição de calça-
mento; diversas ruas: li calceteiros, 4
serventes; 2 carroças, ligações do agua o
í;íiz; Porto Cnnind.6: 2 serventes, guardas.

Turma de macadam.
Rua Anhanguern: 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição do maça-
dam; diversas ruas: 1 feitor, 4 operários,
1 carroça, ligações do agua o gaz.

Turma do trabalhadores.
Almoxarlfado: 2 operários, guarda o

arrumação do materlaes; centro da cida-
do: 7 operários, 2 carroças, reposição de
calçamentos espoeinos; rua Homem dc
Mello: 1 feitor, 9 operários, n carroças,
regularização; rua Manuel Nobrega: 1 fei-
tor, 9 operários, 3 carroças, regularizo-
ção; rua Comiu. Cantlnho: 1 foltor, 11
operários, .. carroças, regularização; rua
Dulllo: 1 feitor, 0 operários, 1 carroça, re-
gularlzação.

Acham-se approvadas na Directoria
de Obras e Viação ns .seguintes plantas:De Benedlelo Bento, para nugmenlar
um prédio na lustrada de Agua Branca;

du dr, Francisco de Pnula Ramos de
Azevedo, pnra augmontar uma garage na
avenida. Paulista, n. 85;

de Luiz Cancro, para construir um
muro fi, rua Peixoto Goniido, n. 79;

da Associação S. Senhora da Sulette,
para augmentar um prédio ú rua Saletle
n. 01;

tle Salvador Mazzl, para construir um
prédio na avenida Mesquita, n. 39;

de Tlto Martins Ferreira, para augmen-
tar um prédio A rua Barão de Tatuhv, n.
1.10;

tle Tito Martins Ferreira, para construir
um prodlo li rua da Consolação, n. 211.Devem comparecer na mesma Dire-
cloria para esclarecimentos os srs.: An-
tonio Zorrener, Antônio F.ullcr, Luiz Fer-
relra, Sobleilhdc du Instrucção e Colonl-
zação, Tlto Martins Ferreira, Vicente Bo-
ca lia.

.1
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IBANCO DO BRASIL
Vnlos ouro

Taxa cambial para pagamento do direi-
tos om ouro, na Alfândega, 12 83104.

Aglo: 2.167 por 1}1000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Tnrnj do desconto da nbortnra do mor.aao det-omires: *• .. .

M—*-^g«MiMi miiiiiiuiiiiiiiiiniini mmmmmmism&mmma^

B B|8 0[0 '. í 5|8 0,0

_.T_.T5 «.75.75

4.7..00 4.72.00

I8.I9 i JB.13

«0.8. "*. 00.86

25.08 .' SB.01

01.00 ' 01 CO

590.03 rm- oo

72.00 -- 78.00

Foram despachados os seguintes reque-
lmontos:

Do Belmlra Idalina Roniüo. — Ao sr.
ommandantè geral;

do Francisco do Bonl (2) •— l'rovo o
.Ilegado.

—— Foi concedido passaporto a Ma-
ia Paullna Kreuger, que seguo viagem
iara Hollanda o Allemanha.

-o» »—

Secção
Judiciaria

.—;

lYE.mntü «lo Jury
Presidente, sr. dr. Gastão de "Mesquita;

romotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
l*. Siqueira Reis .lunior,

Nfto houve hontem sessão no Tribunal
,o Jury por não ter compareòlió numero
agal do jurados.

JUNDIAHX, 25
Durante o dia de hoje foram recebidas¦17.709 saccas de café, sendo com destino

a S..J. atilo 3.27G.e,.41.433 para Santos.
Café baldeado hoje nt& melo dia, para

.Santos, 61».409 saccas, sendo;

Eíttztttt^^r^^-i^niaixTtttrT^zir-^im i ii «n*_a_E__a___tr_a_g-___B_i^n-*_^

C&íé

S.. PAULO, 25.

Recebidas de Jundiahy (Pau-
lista) ,.

Reeclihlas' ila Bragantma . -,¦
Recebidas da Sorocabana .¦ ,:
Recebidas do Pary ,.,,-,;
Recebidas do Braz ....,¦
Recebidas da Barra Funda .¦

Saccas

41.209
S70

7.052
4.191
3.147

Jundiahy:

Com destino a S. Paulo . -,•
Anterior t
No mesmo período do anno
passado •, ,.

Com destino a Santos , . .
Anterior  ...

uma do dnsconlo ilo Dnn.oo tia Inglnlorrn. , ,laxn do donoonlo do llnn-oo di> França. . . ,Iam do donoonlo do llnn.oo da Allomnnlia , .Iam do donoonlo no mor. '
cado do Lonflro» .1 mo.'
«oa

OAMI.103!
Novn-Yorlc aohro Londros,n vlsia, por I,h. , ,Nova-York nobro Londros,- ...» (10 d|v por IA; . ,l.lsnoftsolirol.ondronll via-tn, por mil r'ln ...1'nrln so tiro Londres A Tis-tn, pnr Ll»"onnvn nobro Londroi.ll vis-ln, por LliMndrlil noliro Londres A'vlsln, por l.h. ...1'nrln noliro llnlin, ft vlsln,

nor 10:i llrns , , , ,Paris nobro llcspnnhn, Avlsln, por 500 ponotns ,Novn-Ynrlt nobro Berlim, Avlsln, por 1 mnreos. ,

Ululos brasileiros em Londres
. .. nonloraApolleos 1'oilornoa, 1830

4 1-1(0- .... , ,Podemos lapr., 6 0|0 • .Flindlní, ¦*• 0i0. . . . ,l''iuidlnir, ll)M
I''iuidln., Ki0_, 0 0|0 . ,-,I 0|0 Cnnversilo, loto • ,
"il üin" >',""So Pnulo, issn ....<in Pnulo, isno ....•iilo Pnulo, 1001 ....""lo Pnulo, lou, r, oo . ,llio de .Innolro Munielpnll-

ilndó,"iO|0
Ilclln llnri.onlo, 1WI5, 6 0i0Lcniinlitlnn Itnilwny Co..

Mil. SloeK- ....
Ilrnzlllnu Trne.tlon L. 5c P.

Ltd. Kloolí Ord. . .•í. Paulo Itnilwny üo. LM
(ini ..........llrnsll ll.illiv.-iy (Jo,, Llld.
Ord

Ihimond Colfeo Co. Ltd,*• — 1|*c0iO~Curo. PrcL .
(-onsol 1(1 mios InRlnzoa 2 t|l

ll|0, lÜ-lllHH ....México Noilti IVeslorn Itall-
wnv Co.. Ltd. Ord . .

liontom Anlorioi

0 0|0 : : 6 0|0

8 0|0 '/'¦ 
| DOjO

S 0|0 .'¦:,, 
'¦¦¦''' 

6 0|0

Antorlor
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Íl DODSIORTfl
RUA BOA VISTA, 44

Dynainos, Motores c
Transformadores

elèctricos

Costa, Campos & Malta

¦lolicnlurc*
Anlnrollcn 1'nullsla • íArnrnnimrn. 10 0[0 • ."•"',Ararnnnnrn 8 0|0. . . ,Apua o Eir. Mop;y dn» Cruzes.Ariii» o Mjcp. Hallo do Itu*.*>Riia o Luz do Moffjr-mtrlm ,Afmn o I"x. tio Illbolrílo Proto .AKun o l-xftotto. do Unuril ,locolnitem do Hoda . . ,Unnoo Unlilo
Clilmlon Indiislrlal . . ,Oorlnmo Apaia [tranca . ,
J.nmplnolm do Apains o líxcoltos
Onmplnolrn 'Priicoío, Luz i Força
Kmprcsa Ilydro Kloclrlca Serra

da Rocalna ....
Moolrloa Itio ClaroLuz o I'*oron do (lnrnlIniçiiolA ,I'orça o Lnz S. Vnlontlm . ,no. Ilardv
Luz o -"orça do .labotlcabal -,
Luz o Força do Tloló. . ,Luz o I'orça do Hanla Orn» ,Meridional Paulista . . ,Rloòlrloldailo do Corumbá'. ,r/inenna do r.loolrloidado. , ;I' abril Pniillslnnn. . . ;Prodiiolos Cblmloos L. Onolroz.
[nn. o Commerclo Cnsa Tollo ,•orça o Luz do Illbolrílo Proto .Vidraria Sanla Marina • .'•erro Msmnllndo Kllex . .Luz o 1'orça do .Inndlaby , ,•nnilieio Koivnriclc .Lslrndn do Corro ti. Pniilo-Oo.nsSoclodade Anonyma «O Eutndo
,. ilo 8. Pnii.o, . ..*:.-.Idom a 80 dln. ....
[Çloolrloa do llobodonro . .'orça o i.uz do Ubernblnlia . ¦
Woctrloi H. Paulo o lllo . ,Sport u Altraoçnos . , ,
Jabrl-ndõrii do Parafusos , .'¦?,
;• Marllnbo. . . . ¦ ,lolopbonloa do ti. Pnnlo . .Pastoril do AtorrndlnlioClnoronlpífràpbloa Hrnsllolra .•oron o Lim Norlo do b. Paulo•"•antalíosalla ....1'raeçílo, Luz o Korçn Melhora-inonlos do Paranapanema .
\iaç_o K. Pnnlo-.Maito Uro3so .1 nrabylia do Norto .¦Moíliorameiitos Poços do Caldas ,•Mclliorniiienlos do X. Paulo .•''olliornmóntos do PnranagiiA .Me bornineiilos do ParanA. .Melboromonlos do H. Joilo. .ÍMicIonal do Mstnmparla . ,rorça o Luz do Araiçuary . / ,">oo. Casa Vanordou . . "V".

*». Dornnnlo fabril . . .•iallo Kalirlt. . . . ., '
('alçado Iloolia . . , i .1'inolli (inmba . . ,'.%¦,Industrial do Guámllioi . 

'•'•. '
Aprlcoln Santa llarbara . '• 

.Kloolrloldiiilo do Unuril . ,Pinhal Fabril ....Luz n |i'òrçil dn ./alui . . ,Industrial Mogyana do Tecidos,l' eoldo. S. joflo .*.'• ü luz ile •laliiliy , 
',
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89(000 85*000
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1981999
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874000
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78(000 781600
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Exposição de uin
Esixowal
Executado sob medida em nossas officinas

»*»'l»Rtl. 0*, í.. ílii.JJ* ,"j ,V (Io.
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785.00 751000

180(000

23M00

751000

00(000

120(000

85(000

0(000

85Í00'J
¦10 f 000

— 72Í003

80.JOOO

oorooo

110ÍO0O
00 'O00
00*000
75*000

CEREAES
Brazilían Warrant Company, Limite..
liccolie cerenoí! cm oonslsnação, sobriouin mcrcmlorl.-i fn?. iiilliintamcnlog ile dlnliolro.

Caixa posta!, 914 • S. PauSo

MISIiOTUADES 3 ÜNQOEIRA
Alcdlco

Consultório, It. Llboro Badarô, C2, da.
3 fia 4 horas tia tardo. — rtes., rua Ma-
jor Diogo, 8. Tol., 4.14G.

OOBOOO

80(000 00*000
75 »ono

0OSO0J

0D-(00

Valores da Bolsa

Bolsa àe S. Paulo
OITKIÍTAS KM 83 Dl

So íne.mo
passado .

Tolal, hojo
Antorlor . '
No mcfimo

passado .

período do ani>o

pcriotlo do anno

Sacca.
3.27C
2.638

1.832
4'.'.483
34.G7C

30.017

47.700
37.20S

42 501

l F<!._-.-_-_ €fi,Í8_.ÊBlli.íÍ
Prlmclr» vnra — Juiz, sr. dr, Adolpho

lello.
Foi pronunciado como Incurso no arti-

;o 303 do Código Venal Benjamin do.
íanlos.

 O sr. juiz dns execuções criininaes
•mndou expedir aivaríi dc soltura a fa-
'Or do Kcratenclado Hénrltiuo Malvazzi,
íue hontem terminou o cuinpriinento du
»ena do 10 annos do prisão cellular tiue
ha fora imposta pelo Jury da capital.

 Foi impronuneiada Maria Merco-
les, que respondia a processo por crime
lo offensa. physicas leves.

Segunda vnra — Juiz, sr. dr. Paulo
Vmerico rnssalacriua.

Foram pronunciados Zulmiro Verguei-'O dos Santos o Avelino nas penas do
irtlgo 301, paragrapho linico. do Codigj
?enal.

Terceira promolorla — Promotor, sr.
Ir. Mario Pires.

Forarn denunciados GuIIhermo í.cheer
i Humberto Stella como Incursos, respe-
itivamente .nos artigos 300 e 207 do Co-
ligo Penal.

 Foi apresentado libello contra
VrChlmetlos do Paula Santos, denunciado
10 artigo 801 tio referido Código.

SANTOS, *>.-»
As vendas tle hoje foram
Mercado e.luvel.
Nns vendus realizadas reg* C$700 pnrn ti typo I.

regula rea,

uloii a preet»

MERCADOS l'XTItANGl.n:OS
NOVA YORK, 25.

fechou eslo mercado estável,
15 pontos, do lecliamen-

NOTA — Os cafés inokas vão desper-
tainio mais Ihíeróssc, Os cafés em grãosverdes, tlc mu torrngiió, illfriellinciile ai-
eniiçiini as eotaeõcs uormiics.

SANTOS, 25,
Saccas
57.003

.077.052
,324.500

fórum Civel
Orflclacíi tio dia — Bento Carneiro de

0. Évora, Emilio Anionlo .Cazella, Carlos
Boaros, Carlos Mendes Ferraz, Bllos
Iluerra o Ernesto Gronrezzo.

Segundii vara — O sr. dr. Martins dn
. Menezes, juiz de direito da 2.a vara eiveii commercial, proferiu hontem, entro ou-•ras, as seguintes decisões:

Rejeitando a oxcoptjito decliiintoria do
, ircompetencia de Juizo apresentada poii porto da Compnnhla Anglo-Sul-Ainerlca-

ria. na accão ordinária que lho move Fran-
joth lleydenreich;

remettendo, dòvidamontb respondido
ni Tribunal tle Justiça, o aggravo lnter-
pesto pela S, Paulo Tramway Light and. Power, na accão ordinária, que lhe moveünlellò Aurl.chlò;

respondendo o mandando seguir para o
flWbunal do Justiça o aggravo do Jos.'Manuel do Figueiredo ..unior. nos autosa** Impugnarão do crcalto do Couto cootr.p., na falíencia destes;

mandando cumprir o acoordam do Trl-bunal de Justiça, no nggravo de A. Itabís-'Comp., na accão do asslgna.ão do dezams que lhes move o dr. Orcncio Vldigal-respondendo o mandando seguir para
p 

Tribunal do Justiça o aggravo do Sa-lamede GardozanI, como executado.
Andréa Delego, como 3.o ernbargante,"xeoucuo de sentença que movem anesto Begloinini.

Primeira vara tle orpiinms _ o sr, drAdalberto Garcia, Juiz do direito da l.a¦ vara do orphams, proferiu hontem, entreoutras, as seguintes decisões:
Recebendo, no effelto devolutorio, aappellàção interposta pelo dr. Manuel Jde C. Monteiro do Barros Junior, por cã-boca dc seu casal, da sentença

.encabeçamento nos
contes ao espolio do Carlos Augu-ii,Bresser, constantes do um terreno e pe-dreira, situados no município do San-tos;

julgando a3 partilhas uos inventários
de Pedro Francisco dc Jesus e do d. LúciaChini;

mandando ouvir os Interessados sobre
a avaliação no inventario de A. ThorezaPastiglioiie Comenale.

. Emnucipaç/io — o sr. dr. I.uiz Aires,
JJuiz da segunda, vara, ds. orphams, julgou

738.047
43.100
20.100

G.3.G46
300.42,-,
30.270

020.Sll
801.408

50.4 00
075.S22
33S.2-10

250.120
13.203

281.9.9

Entradas .,.-.• •,- -,. ...
Desdo l.o do mez , ..-"' -.-''•_ .
Idem, desdo l.o do junlio . .
Existência hoje cm primeira

o segunda mãos 1,
Média  •.
Despachadas ,--.,.
liem, desdo l.o ilo moz . .
Idem, desde l.o de julho . -. 1.
Embarcadas •,•
Idom, desde l.o do mez . .
Idem, desde l.o de julho . .• 1.
Passagens dc hoje .....;
Idem, desde l.o do mez ... 1,
Idem, desdo l.o de julho . . 2.

Sabidas:
Para Europa . -,- , . , .• ,¦
Argentina . . -,; •.• . •,• ,•
Estados Unidos ..,,-,,.
Por cabotagem . >¦ . , , ,• ,- 2.500
Para o Chile . . . -. ¦ ¦• —
Para o Uruguay 703

Em egual data do anno
passado:
Entradas • ,• ...
Desde l.o do mez , , . , ,¦
Desde l.o do julho
Existência hojo em primeira

o segunda mãos
Mídia ... .,• .. ... ...
Vendas ... . 

',; -.- -,- -,-
'5rlsO .... >; ,. :,¦ y . ;;
Despachadas .¦ .: .-. .-.- -.:"•«:
Embarcadas . . v ••• •. v -.• -.-

SANTOS, ,25.
Movimento do cafí na Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes, no dia 25:
Existência no dia 2-1 . ,'-, . 147.700
Entradas hoje  8.182
Tolal .'.-.'-.: . ,• . 155.94 2
Sabidas hojo >• ¦;• .- 3.422

. .• .* >. 152.520

8,81
8,00
8,80
8,73

estável, com

8.S7
8.83

53.030
1:380.040
2.705.000

1.CS3.215
55.477
30.100

4$100
30.188
54.732

Stock, hoje

CAIXA
SANTOS, 25
Cotações

Liquidação,

DE LIQUIDAÇÃO

c
n-i

Er-

que negou
bons íoreiros perten-

do feohamonto da Caixa
fornecidas íi:i 17 horas:

Comp.
•. •.- •.- v t. C$700
•. . ... . 0*560

, :.: -. .- v C$425
....••• C$400

C$400
- . ¦'.: -.: C$400

dc

-Ilonte
com alta do 1
to anterior.

Cotações:
Setombro , -. •• -,- ,-Anterior .... -,-
Dezembro . , , , ,.
Anterior ....•,.•

NOVA YORK, 25
Hoje abriu este mercado

alia do 1 a 2 pontos.
Co Laço cs:

Setembro ..... ...
Dezembro

NOVA YORK, 25
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-cado apreséntava-se estável, com alta dca 4 pontos.
C'o'nçõt's:

Setembro . , . -,. .. ... .,. 8,87
Dezembro -¦-.. 8,89

LONDRES, 25
Hontem fechou esle mercado estavol,

com os preços Inalterados, do íocliamòn-
to anterior.

Colações:
Setembro , ,
Anterior. , .
Mnrco . . .
Anterior . . ,

HAVRE, 25.
Hontem fechou

com baixa parcial
mento .'interior.

v 40|0
. 40|9
• ..: 40|9

.: 401»

este mercado estável
de 1|2 fr.. do fecha-

Cambio
Este mercado aluiu hontem estável,com os bancos em geral, sacando na ba-se dc 12 7|1C d.
Depois das 13 horas, o mercado apre-sentou-se mais firme, passando a serfeito o fornecimento dc cambiaes, nosextremos de 12 7|I0 ti. a 12 1|2 d.
Mais (arde, o mercado era menos flr-

me, ndoplando, os estabelecimentos ban-carlos, para os saques, as taxas dc
12 7J1C d. e 12 15132 _•*

Nesta posição o mercado fechou esta-vel o com pequeno numero de
feitos no correr do dia,

('mulos nullllpOM i
itpollrrca iln Kj .ulu,:).a _ O.n síllcs,

rx-iuro. .....
ulçin dn .".in òrlc, di* 500! . .
r«l(.rn, 7.ii A fi.n aôrlos , , *
•dom, in.ii riV.í-i ... *
Idom, Amllin Aprlcoln, R om ¦lilnin, tln llniJo, 5 oio, oi-Juroí,

D.plrn..
i'nmiir:i do 8, Pnulo, 0-o (Vi..'i*.
elo>

"Ifm, l.n rmls«_o. . , ,'dom,, ?.nnni»f_o. . . .''lem t'ni|iri*_limo do 1013 ¦ ' ,Idom, n m dlni ....''lom, omproillmo dc 1(111 , 
'..' 

,tdem. «f,i ,ijn, . . r. J.;-.l-im.irn do Ampnro .... .j"rr.".
¦ , AniTni|iinrn'' »8>,'
,. „ Allhnln . -.'.'ã.']

r Annnpolls • ";'• '
„ Arnr.il • . \ '•

.i „ AVÍITÔ • ¦
,, Unrlr •'.-•','
li lí-iimí • V
<• !'•¦-»tur:..:i * <
tt PílTTOlOS • •

,, í')imtMllfl9. •
it ., Onizoiro .
m Up.iinl • -'.

í'íin'v.'irr. •
.- ,, f.rnvintios i

Orlnndlft •
i» .t (jfirnnnvn» •'

,. Sorra l.c_rr» .
it „ f***. ltAflIlO i
o ,, Dòspftlvrtd-fi'! • i
,, , K. "-'. do Pinhal .
i, ,, Kn.xinn • •

„ llilmlr Ilo 1'mlo
. .•...In-indii tln.. VI. In
„ S..Io. í dn llio Pnnlo

.. ., .Inphrolij1. « »
m • M. Slniítn . • ¦
h • PlrnolpntiAt • t
., « r-^-pclrr-trn . • * •
» . Pirn°*niniin .ii . .

„ M, .In., doa Campos
., ,, Pnirlo I'VIÍ7. • «
• •. Ilhornhn ¦ * .

„ . ln. min do P. (Jiialro
,, „ RUinlrffn 1'onilo .
„ „ ilabotipn-ml, ¦ •
„ t* JaTtlIriòpóll* • ' 

• <
r „ llunelnniiign • p. ¦ '

„ Mnnlra « • '•¦' 
•

,, „ 11'Uingn • . .-' 11
llll . ," •-*-. \I ln H ri un •

,, rtitvõrAVíi. •
., (lu.*i»nllnirnot_,oi-J.,

., «i Mnrrv-m.rlm •
„ t, I-ímoiru *

., l.nrrrm •
Marn ri. ,' - •
llnnolla .

„ Ict.trapava. . _ '
Snlln do Ití • .;
Iilo Protn. .'

,, TiinufiTi-linga . .'
„ 'iiot.. . ,,'<:,

Tadiliv . (
Piiidonioiilinngnbn ,

„ Sorl.Tnrlnho • *
S. Carlos • . *
S. flruz lln Itio Pnrdo
ti. 

'Mnnnol. . .
M.ittilo . . ,
Mofirton . • ,•• K. .Joilo iln flOtMil. _

' .'/lllll «
„ S, Podro , • . «

AGOSTO
Vendo- Compra-
doros tloro?

"00*002 —

fl8S>00D 0T61000
98-.I00O !i7"ií00n

1:005!
610*000 -

78Í500

oiicoo

901000

031000
Rn»n"
on»ooft
78»00O

SüTiO"!

r.i*uW
7(l'fi0i*¦UOJOOr

— .'1*000

80'000

o'"ooo
5B»00.
70 V..1
r.OíOO.

00]1000 80100

PO'00''
oowoõ

7ü*0(i0

TransacQões realizadas Iiontem
offieial da Bolsa:

FUNDOS Pim-MCOS
10 apólices do Estado de São

Paulo, i.o sGrlo, a . . .
1 npolico do Kstado de Süo

Paulo, 4.a sd-rie, a . . .
5 apólices do lüstado do São

Paulo, 7.a serie, a . . . .
apólices do Estado de São
1'aulo, 7.a sCrle, a . . . .

01 apólices do Estado do São
Paulo, 7.a e S.a séries de
5000$, 

20 letras da Carnara de São
Paulo, empréstimo de
1914, a 

500 letras da Câmara do São
Paulo, empréstimo do
1914, .-

22 letras da Câmara do Ja-
hu', ,

15 letras da Câmara do Süo
Manuel, 
"etnia da Câmara do São
Manuel, a . . . , ., .,

BANCOS
100 accües do Banco Commor-

ciai do Eslado de S. Pau-
lo. c| 00 0;0, •

20 aecões do Banco Commor-
ciai do Estado do S. Pau-
Io, c| 00 0|0, a .... .

COMPANHIAS
34 necões da

do
Companhia

Estrada do

50

IC

10

4 5

00>(;00
ODfeO1"1

IW'000
70'oie
Rll>(lO
0,1'(KKi
n:>'onr
lBÍOIX!

104*000

70'll";
RI'OTO

601000

S0ICCO

7ÍÍÔO0
i; i-ooo

-2*no'i
ai-ffií-a

7010011

80*000

0.1*000
•J0»00li

nctjoes
Paulista
Perro, a . . . . . .
acções da Companhia
Paulista de Estrada de
Ferro, a . . ¦
accües da Companhia
Paulista do Estrada do
Ferro, 
accües da Companhia Mo-
K.nna de Estrada de Fer-
ro, 
necões da Companhia Mo-
fi-yana do Estrada de Fer-
ro, .,

na hora

900*000

9*0*000

975*000

975*000

•187$500

89*500

90*000

7G$000

7DÍO00

75?000

l.OfOOO

1401000

3451000

346*000

345*000

246*000

250*000

Brazilían Warrant Company, Ltd.
Hcceilo do produetos do Kslndo

Preços corremos
Arroz nonoOcindo, Agulha do l.n ü8 I1II03 2D»"_) nü(i>noj.
"lln Idom, Idom, do 2,n, idom Sl' n 21!.Iilo idom, Idom, do ».n Idom. 18' n 201.
Oito idom, Onlloto, do l.n, Idom. 32t n 21'.Illto Idom, Idom do S.n, idom, ia' 11 20*.
Dito Idom, Idom, do n.n Idom, III' n 18!."iln Idom, Oiiirnrn, Idom, 8» n Kl»,nilo om nnsen Auullin, linmlOklloi I8-.111 11)5.Dilo Idom diillete, Idom, idom, 13lfi n 13!5.Aluodítn, 1.1 Itllo», "0" n IWI.
Amoniloim, 10o litros, o "fi n 7»,•minonr cmttnl 00 kllos, 8(1» a 87!.Unlntn», 100 litros, ta' n 19».Rorrnòliii manirnliolrn, «ui.orlor, lli lillo;, 85Í n 10',Diln Idcm, ro.ulnr. idem, SO" u 06'.Dlln Idom, ordinnrln, Idom, 20» n 25f.l.nfó mlmln, Imm, Idom, R1 11 9'.Dilo idom, nrdinnrln, idom. II. 11 7*-Dilo escollia, mincrior, idom, 0* .'» 7l.Dltn idcm, rce_dnr, idem, 61 11 fi'.Dilo ldem, nrdlnnrio, idom, .» n r.«.roijílo miilatiniio novo, auucriòr, 100 litros. 9Í :t

10».
Dilo idem. idem, roeulnr, Idcm, Idom, 8! n 9!.Dilo ldem. velho superior, idom, 81 n 8!0.Dito idem, roeulnr, idcm, 71 a at.Dilo idom, Idclindo, pnrn vnocas, idoui, 5! n 0*.Dilo lirnnon, idcm, ll* n 13*.
[lllo mnnteii.n, novo, lü n 12».Milho Untteto, novo, liem eoceo, idcm, 7I7 n 7.8.Dilo nmnrcllo, liom, Idom, 7'íi n 7<7.Dito nmnrollno, idcm, Idcm, 715 n 717.Dito lirnneo. Idom. Idem. 7'5 n 7:7-

??????<. *$0*>4>4>4>*4>4>4>047*4>4<*i>4>4

X Brevemente, para INICIADOS: |
! 05 UERS05 ÁUREOS |

agoras
cuidatlosa tratlucção porl;ugtio_n, so-

guitl.i (lo nolas explicativas
1'roço .... DÇO'00

A' vonda na

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua de S. Bento - 57

!o•e»A
A
A
?
*•>
*>
A
A
A
4,
•»
?

60mE5 D05 SflllTOS

Jardim k Ácadcmus
A' venda em todas as livrarias e na dd-

ministração do "Correio Paulistano". ¦-*
Preço, 3$ooo réis; pelo Correio, 3^500.

Secção livre
 nl-tHor ¦¦

rr^iiZTi ?!__?_;_. r 1

de Santos
OfPlüItTAS

DR. JOSE' PIEDADE
ADVOGADO

Fscriptorio, rua Libero Badarô, 119.
Caixa poslal, 005 — Telephone, 1331.

S. Paulo
mm * t»m

Optimo negocio
Procura-se uma pessoa tino dlsponlia

ilum capital tle cinco contos para asso-
ciar-3o a uma òmprezd grandemente lu-
crativa.

Garante-se um lucro de cento por con-
to om menos do 4 mezes.

Cartas na administratjão desta folha a
A. M.

*— -qq-o-J_»i -

Dr. J. Fogaça tle Almeida
Coração, nrtorim, pulmão, ostomaf-o,
rins, fi-jadò, intestinos, rlieiimatts-
mo, parlos, catnrrlios ulciinos, etc.

RAÍOS X
Una Libero liadaró, n. 134 -

l.o andar - A's .'»' da tarde
Tratamento especial para a tulior-

culoso c foliro puerporalTclcpiionos na. .CT."i o 81. - üraz
L^__A_

i
4
4
4
4

no»ooo
8.1 -n*i >
F0I003
BOfOOO

78JÕO0

7r,»ooo
ÜO'000

o.',*n,.o
lOfOO'
70»OOT
(10100(1
7.iiõcn
ao'000
751600

negócios

Von:l.
C$725
C$575
C$450
C$,425
C$425
G$'120

Acosto . , •. ,¦ ,¦ -,:
Setombro . -. . .. ,
Outubro . ¦, .; -. ,-
Novembro ......
Dezembro ,-:'•, . , ,
Janeiro . , . , -,-

SANTOS, 25
As cotaçOes ilo fechamento tia Com-

panhia Registadora o Caixa de Llqul-
ilação de Santos, na baso do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto . v
Setombro .
Outubro .
Novembro
Dezembro

Comp. yend.
C$700 C$725
C$550 C$575
«$425 C$450
C$400 C$425
C$100 C$420

S. PAUI.O, 25, v !

Hoje . -.: -.: x ....'' ¦.,' :.. \,.-.\.
Anterior . :, . . . ,• .,' .,-
No mesmo período do nnno
passado ¦,,

Entradas pela Estrada Soro-!
cabana . ,: -, , :,: •, , ,.'Anterior .• .,¦ , -,- ,. ... .,'. '.J,

No mesmo período do nnno
passado ...... .. ,.: ,: ,,- .,. ...

Total, hojo . -. ¦. .:' ...... ...'
Anterior . ;,- -. ... -.. .J. !,' .,.'•
No mesmo período do nnno"

passado .• . , •.- ,- ... ... ;ei |
Foram recebidas hojo, du-;1,

rante o -dia, na estneiío d. 
''

Saccas
.'41.209
31.021

!47.501
t

16.260
12.212

12,493

• A" taxa de 12 16)32 d., a 90 dlns tio
vlsia, sobro Londres, o.uo foi a offlclal
do hontem, a libra esterlina vale 10.248,
o franco $CS3 o o marco $720.' A' vlsln, 12 11132, a libra esterlina
vale 19$44.'l, o franco $G91, o marco $09.1,a lira SC30, cem rC-ls fortes $290 o o
dollar 4$087,

CÂMARA SYNDICAIi
A Câmara Syndlcal dos Corretores atfi-

sou hontem a scgulnto tabolla:
00 d-v. A' vista

Londres . •, •. -.- -. -. 12 15|32 12 11|32Paris . . -. .¦ ¦.; , ¦.; CS3 G91
Hamburgo v ¦. •¦. -,- ;¦' 720 73C
Italia . . . v ... .,. .,.'; __ G30
Portugal . .; •.- v -.- ..,] '__• -. 290
Nova York. ¦. •. -,: -,.} i_, ¦ "4?o87

Extremos:
Contra banqueiros -.- 12 7|16 12 1|2
Contra caixa matriz. 12 711. 12 1|2

Em etrual data do •'
anno passado:

Extremos: :..**'"!,>'- ~' -.^.-. ¦•
Contra banqueiros.-'-.: '' 12 1[8 12 1|4
Contra caixa matriz. 12 C|32 12 3]10

..-n.*(ioo
28'000
71)000

MÜ003 180*000

1551000

2-10*000

00*000

SJ.tOOO

-43f(K)0

180*001'
801000

— B1.CO0
220JOO0 200íJ0lO

10 MOCO

45*000

80*00090(000

¦ 00.409
,43.233

,0.5.054

SANTOS ' ';• '

OAMAUA SYNDIOAI/ í
Curso offlclal do cambio o mooda me-tallica .affixado hontom pola Câmara Syn-dlcal dos Corretores:

90 d-v.- A" vista
12 16|32 12 11|32Londrea -.¦

Paris . -,- .
Hamburgo
Italia ..: 5
Portugal rb
Hespanha ¦
Nova York
Argentlnp.
Soberanos

',& C97
,,740
1638
'292
840

.$140

Biiinrni. '• , ' ; -
i'ommerelo o Industria,' "«' *i'' ÍBOÍOfloUni .0 do H. 1'nulo '•( 80ÍO00"I. Paulo, ox-dlr. . . 71(000lilem, n ... dlns . . , _
üoinmorolnl do Ksl.ido do S.

1'nulo, com to 0|0, cx-dlv, .Iilcm, 11 .10 dlna , ,
fl niBiji.inliIus ''í!-Í>Jq)

1'niillstn. . . . ."''"»ldem n .",0 dlns . . . .'¦¦';
¦Uo_y.-im . . . . ,ldem, 11 80 tlin. . . . ,mlelndora Predlnl . . .Melhoramentos do S. ''nulo •ldem, n 30 dlns ....
Kstrada do Kerro l'onis-1'lniporn
Tolopliòiiloii llrngantlnn • •Anlnrelleii
IVIcpiionic.-i do »S. Pnnlo . _l'iiiillsln do Scriuos, com 00 0)0.
(iornl do Automóvel» . . ,Clncmnloginiililca Hr.isllclra. ,llrnsllclrii do MolalltirRlá . .(,'niii|ilnelrii Agua o ICxgottos ¦l'r.-iii|iillllilndii , , . ,lliil.ti Mutua • . , . .8. Pniilo Alpargnlas . . - ,lloynl Tliõãtrõ , • '',
Unido dos Iloniiadoros. . .."-_. —Serrlcchio "1'eppii'' . , ; |_. S.OfOOOl*orça e i.hz Korlo do 8. Pnulo , j '_ _
(lln. Ounfnpar. . . . ,1 1^, _
tecidos l.alior . . • . , f_ 250J00Oli., o Tecidos — üoorglda • ,Mno. llardy
Moinho Çnntlsta ....
Mogynna do 1'ocldos . . ,llotonlllclo llodolplio ürcspt ,Hrnsllolra do Doguros, com 40 0(0
Usina ICstho" ....
1'lnottl Gambá ....
Uortumcs Jjlck .. . ¦ . ¦.' ,fnlirlcndora de 1'apcl, . v,
Ulnoiwitogriiplilca Hrnsllolra "4
Ar l.lipitdo . . . . ,Frigorífica Pastoril . • ;1'aullsta do Drogas (Int.) , ,Agrícola Paulista. . . .Hoo. Anony. Casa Vnnorden ,'Torrllorlal 1'aullsta . . ,'.'.•¦.•,_» ¦¦ _
Armazéns (lornos do S. Paulo , •í'_ ' 

_i.uz o Força do Jnhú , . ,"' w ''¦•-.—
Ualcado lloclia . . . , 10M03 »•
Molhoramou. do 1'oços do Caldas w
Utograiihla llarlmaun. . , • _.S. 1'niilo-Uoynz , . . ,' _ 00.10031'alirll Paulistana. . . ..' '_ _.
Central do Armnzon? tloraos ,*1 ('_ ; 

"* ,
Vldrnrla Hanta Marina . , I
Agua o J.uz do Mogy-mUIm , j¦Muliiirliana Paulista . • ¦;'¦,¦!
Industrias Toxlls. < , ••"*"j I
Ulli. llnrllimnnu .

Uamlilo
liflraH pftrliGitlíírCff, a 1" dias ,l.elra» nnrtlculnrcs, 11 81 dlns .l.òtrií. liancíirtas a R dlns .
i.elrus linncnilns a .10 dlns ,Prnnon ouro: G'17.

Apnllco*!:
Kmprestimn externo do Ibs

in.oon.ooü-o-í)
l'*Bliido do S. Paulo, O.a seilo
l'"ilndo do H, Pnulo, 7.a sírio
Rstruln do í**'. Pnnlo, P.a aôrlo'¦'«Indo do 8, Pnulo, O.a sório
Kstado do S. Pnulo, 1,0a sSrlo

Kolraa :'nmnrn Municipal dn 8. Vicento
Uaronra do S. Pnulo, ompros-

lim . do 1911 ....
Cnmnrn do 8. Pnulo, empres-

tirnodo 1ÍI8 ....
Dchcntiiics

lecelngcm do Soda Ilnlo-llrnsl-
/loira(Jcntrftl Armíijions Goraoa. ,"'nntlsln do llnliilnçScs Hcono.
inlcns 

Acçüca
'omp, Snntlsla do Tccclngcm
• lorni». Iteclilnilora do Snntos
Moinho Snnlluta. . . .1'nsloril do Klhelr«o Plros
fompnnhln Pnulisln do Anna-

7.C11. Cernos ....
Compnnhln Central do Arma-

üciis (lemes ....
Companlila do Pos ca Santos .
Compnnhln Pnulisln do Vias

I*prron.. o Kluvlaeu.
Compnnhla Mogyana do lOstra-

das do l*'crro oNnvogagío cx-
divtdcürlo

Compnnhln Puglisl . , .
Loinpnnhln Paulista do Terras

c (.'olonizaçfln. . , .Compnnhln Chlmloa o Agrícola
Snnllsln . . .... . .Companhia Snntlsla do Horda-
dos

Companlila '"nsaeoadorn o Ilo '
ncnclndom de Café. 80 o|o , •

Compnnhln Hnnllstu do Drogas
Companhia IJulflo do Transpor-
tos ,

Comp. Conslructora do Santos

Vcnd. Comp-

12 t|2 12 0|10
12 t|3 12 OpC
1". l|3 13 i>iin
12 1|3 12 9|10

07BÍ000 fiwoon
or.vn Hi P80fooo
0751003 -tiHlfOCO
H75Í0O0 CCOWOO

00(000 —

OOJOOO 8í?o00

801000 78WOO

sr,rooo 8i?ooo
eoíooa 80.'ooo

2ISÍ001 105(000

2lC0;it0OO 1:500(000

GRflPBOIiOGO
Consnltfi(lo por vultos eminentes do

Brasil c da America do Sul
«« Consnlfa das 13 ás 17 horas

Araujo n. 10
TELEPnONE, .B-li»

Exames no Gymnaslo do Eslado
O melhor preparo para oi exames par-

cellados quo devem ser prestados, em de-
zembro do corrente anno, no Clymnanlo
do Estado, o bem assim para os ne ad-
missão a qualquer anno pymnaslal, no
anno do 1917, d.l-se no Instituto da
Scierclas e Letras, ondo o excellento
corpo docento conta vários lentes catlie-
dratleos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 as 10
e da3 15 as 18 horas.

O dlrector — Iiulz Anionlo tios Santos.
Rua Senador Queiroz, ,4 — S, rauio.

¦*--¦¦_ J_J-^--fl__5

$-*H®ifÍM9$

jj Escriptorio de advocacia de J
$ Carlos de Campos |
tf :=*= * z=== g
fs Sylvio de Campos §
| Praça Antônio Prado n. 13 I
53 Canil Via. Unlco (l.o andar) £$

m D8rí3nc8s m aufornavels Jm
n „.:„_« m

íooloio _
no'ooj —

818(000 8421000

2531000 2 43 .'000

90*000 —

1001030

120(003

^ BENTO VIDAL £
4
4 LUIZ SILVEIRA ^

A U V O G A lí O ^

4 I6-A-Rna da Qnitanda - 16-A ?

^ Telephone n. 2.628 f

831000

— 00ÍO0O
l"ol roíçislnda n vonda, no dia 24 do corronlo, do:

l.lb ms.
Prnnoos
Mnreos
Hsõuilos
Posòtus
l-ira. •
Dollar.»

43.1.(1(1-0-0
505.000

100 0 U
125.000

25.(00(1
840.(000

80*000 -

8001000 225(Onn
45(000

170íÓ0O ÍOOJÕOO

ISSosia.SiiíBcnlos üneacs
SANTO.S, 25.

Alfândega
Papol ...._. ... ... ... .. >: 70:21S$SÓ0
Ouro . ,: . •„ .. _; ¦,. , , -.. 41:321$0G0
Consumo ........ . ., B;797$24G
Estampilhas , . ¦,. -,: y. , ... —
Verba . ., ,.: ,: :,; x .,: :,¦',{. ¦ 73.3G0
Telegrapho _ -..-. -.,-. -,-. -j: -.,-. y\ 520J720
Cuias . ...... ... .,- ... y y ;,\ 250$000
Llcenras ..-..-:,: 

'y-c 
x .,. 120$000

Total 51 v -.: v v 118:301?241
Itenda desde primeiro da
mer. 3.383:038*.08

Itccebeilorla
Expqrtacüo Paulista .. ,. >: 40:271?015
Exportação Mineira ,. . ,. :.: 19:4f.DÍGS0
lixportagão 1'aranaenso ,. -ij 1:33G$ L10
Expediente . .. 4. ... ... T. y 

'¦'. C(J$50'J

Impostos . ... ,. y ri:' y 1:G2C?225
Estampilhas .;. :,-.'.,: .: x y"'. 3S1$000

Aos corações caiosos
Uni.t senhora, rlc edade avançada,

com tres filhos impossibilitados de
trabalhar, achando-.c na extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer esportula
pódc ser entregue neste jornal ou á
rua Albuquerque Lins, n. 107.

Dr. Rubião fileira
Professor dc clinica medica

Uosiiloncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13- De 13 ás 16 hs.

Tolephone, 4.500

9 Accossorios
Pneuniaficos

Gazolínan m
Lubrificante.'. ^

& Preços sem competência ^
® Ac ceifa pedidos do interior, as- ****1
© sim como recebe cncommcnda.. éP?}
0^ :-: :-: para o extrangeiro :-: :-: (*&

§ Telephone, 3706 - Caixa*, 284 S
g End. Telegr. «eUTOGERflh» ©
S R. Barão tle Itapetininga, 17 Ú

ft S. PAULO H
MfHHIf. «M6M9

_b"___j*_i_u".**jpiiiiiiiiiihiiiiii iwmiiinf.

087 -
,730 >•'_-" -

..^ ¦•• i*>7nn •'""• n""iimiiiiu . . . ,'
frrJ líi-uuj ii,mprc_a Ilyilro-Eloolrlca aorra

lDfõOU dn llocitlm i

Total .- -.: :,- -.- ...
C'nf6 dcspaclintlo

Paulista . . .. , .,, ... ,: •
1'aullsla (baixo) . . , :, ,-y.'*»
Mineiro . ,. ;,, :,. . , , . ,-'
Paranaense .,: , •. :,: r -,- •, .• I

C0:6«'7i!0

11,507
•¦- 1.119
-•' 5,872

571

|__'j _. • Total .- .• -. -. •. .
i—. .•• Renda om francos'— Paulista -, :.: ... j: .. .... .... v l
j-~j |__ Mineiro ,,: y y y r.: _: ü: urL

-20:«0 loeWo Total y';:,:í*.-s'yi_:'L

. 19.120

.57,835
Í17.010
jr-'75.451

"ill lli
As contas de publicações do

jornal c(Jorreio Paulistano» devem
ser pagas no sen escriptorio on
ao sen cobrador, sr. Josó China,
nnico autorizado para isso.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
£!_->_ L^/JL! PE___.2.__E

(S':.y""ii:i;__i*,...a'/_)
Com pratico, il.i ellnlon do prol. llutlncl.ilo I'nrl-
ÇOtibUtTOKlOl Iiua Ulielt. t_ ii, dnj B ái4. — Tclopliono n. 6,0H,IlIiSIÜIfiMCIA: Afoulda Paulista n. Ul. - To-

lujilioiin IL 8,844.

EDITAES
EDITAIi

O dr. Joilo Baptista Martins do Mençzeu,
juiz de direito da 2,a vara eive) c
commercial desta comarca do S. Pau-
Io.

Faço sabor aoa tiuo o íiresento edital
virem quo o porteiro dos auditórios, João
de Sousa Dias Batalha, ha de trazer a pu-lilico pregão do venda o arrematação a
quem mais d£r o maior lanço otferecer,
no dia 5 do t-ctemliro p. f., Ha 15 lioras,
íi. porta do edifício do Fórum, ,1 rua do
Thcsou-o, o lmmovel seguinte, penhorado
a Jorge Básslla, para pagamento da ac-
c;ão executiva liypothecarla que lhe movo
d. Dolores Abràhab', a saber: um terreno
murado na frente tito a avenida Agua
Branca, n. 110 (tinta), frcguezla tio Santa
Cecília, tendo de frento 20 metros por 45
metros da frento ao fundo, em fôrma rc-
ctangular, confinando de um lado com o
dr. João Baptista de Sousa, de outro 8
fundos com Joaquim Pereira da Silva
Netto, avaliado por 10:000*1000, H, para
quo chegue ao conhecimento do todos,
mandei expedir o presente edital, que se-
rü affixado c publicado na fôrma da lei.
S. Paulo, 14 de agosto de 1010. Ku, Ma-
nuol Rebouças da Silva, escrivão interino,
o subscrevi. — JOÃO BAPTISTA MAR-
TINS DE MENEZES.

>\

*

PREFEITOHA DO MUNICÍPIO
Extincção tlc formigueiro

Scientifico ao sr. Francisco Palniier,
proprietário do terreno íi rua Machado
do Assis, situado a 17 metros além da rua
Guimarães Passos; qu", dentro do prazo
do cinco dias, a coutar desta data, do.o
extinguir, de accôrdo com os arts. X.o,
3.o e 4.o do Acto 192, do 17 do dezem-
bro de 1904, o formigueiro exlstcnta no
referido terreno, sob pena do 105000 da
multa o do sor o serviço feito pela Pra-1
feitura, por conta do proprietário, com o'
acerescimo de 20 o|o polo trabalho do fls- :
calizaeão o cobrança, depois da multa nareincidência. i

Directoria ds Policia e Hyslone, 25 ._á'agoslo flo 191C-,..,....,, ' j/*
O Dlrector, ¦%.

1 "Alborlo da Óosltts

I MUTILADO 1
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COKJKEI0 PAULISTANO - Salbbado, 2<S de agosto de 19 A 6
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iSroiicliiie,
liiflinciizn, v.te.

im-se com o
me de Grindelia

DÊ OLIVEIRA JÚNIOR

¦TOSSIU IJfirRRTIlVIüNTE!
O exmo. si*, coronel .1 osé Do-

mi ii gos Mendes curou-se
de tosse impertinente e altor-

recida com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR

smnnnBBBBnBnBBEBEBao
WAOPOWIA HIORSiTIBBt

TOSSli! CONTINUA
A exma. sra. d. Anna Milías,
parteira de primeira classe,

curou-sc com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR

ç<
'^^sxtm:^ismsmmas^.íw:ss^i3i^^^^sà

AHWMIWA.MA U A1¥1*¥0»*S -mnaw' lí
A exma sra. d. KnivfBi €iian-hhJ*e A»*CSI*) França, dizfgüc,soi»*cndoha fla annos, curou-

se com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR

riondiimcnto «lo ter-
i'un Onze do Agosto,

quartel (lo li.o batalhão

uom do dr. Eduardo M. FoíitoSj
urador fiscal, substituto, e despacho

exmo. sr. dr. secretario da Fazenda,
I íca aberta concorronolo publica, perante

ísta procuradoria fiscal (edifício do The-
souro do Estado, largo do Palácio), por

•dez dias, a contar desta data, para urren-
damento do terreno de proprledado do
Estado, situado íi rua Onze do Agosto,
aondo estovo o 3.0 batalhão da Forca
Publica, mediante us seguintes condições:

i.a) o arrendamento sèrfi pelo prazo
do um anno, contado da data da escripto-
ra do contracto;

2.a) o aluguel mensal será
¦ adoaritadamonto até ao dia ü de

moz;
S.a) o terreno sorfi restltuldo no

do em (ine fi recebido, cercado c limpo;
d.a) o arrendatário não poder:!, sub-

locar o terreno sem prévio consentimento
do governo;

G.a) o aluguel mensal não poderá. s-r
Inferior a rs. 200$000 e serfl.. garantide o
rcu pagamento por fi.ulor idôneo, acceito
pelo governo;

(l.a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relativo a bemfeltòflns, termina-
ilo o contracto, o no caso dc despejo por
falta do pagamento dos aluguei.*;.

Procuradoria fiscal do Estado, em 10
de agosto dc 191(1.

O l.o escripturario — Thoma/. Dias
l.citc.

pago
cada

esta-

MlMSlKItK) DA GUERRA

Dlsirictò du Liberdade

SD1TAL DE CONVOCAÇÃO PA
ALISTAMENTO MILITAR

il A 0

Joüo Mauricio de .Sampaio Vianna, pre-
..idenlc* da Junta do Alistamento Militar.
Faz saber aos (|iic o presente edital lerem
on dello tenham conhecimento que, nosta
data, foram installados o.s trabalhos dos-
(a Junta c, portanto, convoca a todos os
jovens dn edado dc vinte annos, complc-
tos no anno próximo passado o domicilia-
dos neste, districto, a virem se inscrever,
até o dio IC do setembro do. corrente
.'inno, o bem assim todos aquelles que,
tendo 21 annos ou mais, ainda não cs-
tão inscriptos nos registos militares, co-
mo determina o regu Ia mento para a exe-
•uçfio da lei do alistamento militar, — de

21 até ÜO annos de edade completos.
Convoca tambom todos o.s Interessados

a apresentarem, a bem dc seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim de
que a Junta possa ficar bem orientada
da verdade e dar as Informações.precisas
a esclarecer o Juizo da Junta de Revi-
são que tom de apurar este alistamento.

Districto da Liberdade; em 15 de julho
de l!)l(i.

A junta funeolonará em todos os dia»
utei.s, de Jii .ás 17 horas, na casa -de n.
13G; da rua dn Liberdade. E para conho'-
::iiiionto de toilos manda lavrar o presen-
te edital, por mim feito ò asslgnado, ru-
iricado pelo presidente João Maurício dó
•ampâlo Vianna; secretario, Antonla'."altamini de Oliveira.

Joüo Maurício dc Sampaio Vianna,
Presidente.

PREFEITURA

Concertos

DO MUNICÍPIO

lie passeios
Faço publico que, nos termos do cap.

IV do acto n. 7C!l de 11 de junho de 11)15,
o dentro do prazo do 15 dias, improro-
gavois; a contar dc 25 do corrente mez,
deverá o sr. Francisco Paulo Vital» con-
certar o passeio estragado na extensão
de 27 metros na rua Bento Pires, em
frento ao predio do sua propriedade, n.
5fl, esquina da rua Carneiro Leão.

No caso de serem concertados os pas-
seios depois ela terminação do prazo aci-
ma referido, deverá o interessado com-
munienr isso X Prefeitura, aíim de, ve-
rificada ã veracidade da aommunlcação,
ser feito o cancellamento do Imposto ão
20 réis diário:-' por metro linear, a contar
da data da oi iclusão do serviço.

Es3P jmpostü não comprehericlo os pas-
seios -concorbujos dentro do prazo de 15
dias, acima referido. O proprietário é
obrigado a manter o? passeios em bom
estado de conservação, sob pena de pagar
o referido imposto.

Directoria""^.le. Policia e Ilygiene, 2-1 de
agosto do 10ÍC.

O Director,
Alberto du Costll.

PREFEITURA MUNICIPAL

voncorrenclíi* »>publica paia apioscnlaçãq
do projeetos do casas proletárias eco-
mímicas.

Pira, perfeito e completo nonheoimeu»
i.o dos Interessados, faço saber, de ordem
do sr. Prefeito, que as disposições da Ijj
n. -19S, do.14 de dezembro do 1000. a que
bo refere a letra "b" do edital do 11 1o
corrente, para apresentação do projeetos
para casas proletárias econômicas, são
as seguintes:

Art. l.o.
Paragraplío 5.o — A área mínima do

cada oonipartlmento será de dez metros
quadrados.

Paragraplío O.o — Cada oompnrllmon-
to terá pelo menos uma porta ou janella
abrindo diicctamcnlo para o exterior ou
para uma área aberta, que deverá, ter a
superfície niinima de dez metros quadra-
dos o a dimensão niinima dc dois metros
Co largo.

Paragraplío 7.o — Os muros do alicei*-
ces terão a espessura niinima de 0nvl5
até ao nivel do pavimento c Om.30 dahl
para cima.

Paragraplío S.o — A altura niinima
das paredes, contada, do nível superior
do pavimento até ao freclial, será de tros
m ef ros,

Paragraplío O.o — O vão mínimo das
portas c das janellas terá a quinta parto
da. superfície miníma do compartinienío.

Paragrapho 10 — O pavimento poderá
sor de nií.deira, cimentado ou ladrllhado
No primeiro caso, ficará pelo monos
0m,50 acima da superfície do solo, que
deverá ser cimentado ou ladrilliado. sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragraplío 1.1 — As paredes internas
serão rebocadas e caiadas; as externas
poderão ser de juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartinionton
poderão não ser forrados.

Paragraplío 13 — As portas, as janel-
Ias o os forros serão pintados a oleo.'

Pnragrapho 1-1 — Não havendo plati-
banda, o beirai do telhado terá pelo me-

.nos uma saliência de Om.30.
Paragrapho 15 — O terreno em tomo

das paredes exteriores será revestido, na
largura mínima do um melro de calçada
õe alvenaria dc pedra, de tijolo ou oimen-
tado.

Art.»3.o — Quando forem construídas
varias casas unidas, as paredes divisórias
terão a espessura minima cie 0m.3O e irão
até ao telhado, sendo os respectivos ter-
ror.os separados por meio do muros ou
corcas.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo do S, raulo, 18 do agosto do 1010,
8C3.0 da fundação do S. Paulo.

O director geral,
¦». Cl-slJ.p... .'

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito, faço publico

que, pelo prazo do dez dias, conta-
dos de amanhã, se acha aberta con-
corroncia publica para o forncclmen-
to, até 31 do dezembro do 1017, dn
tijolos liara serviços nos cemitérios
da Consolação, do Araçft, o do Braa

Os concorrentes apresentarão preços
po:- niilboiro, entregue nos cemitérios aci-
ilia mencionados.

No contraclo a ser lavrado serão espe-
cificadas as condições do fornecimento,
nos termos deste edital e da proposta ac-
celta, as penas de multa o do rescisão,
épocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrccla-,
mente, no Tlicsouro Municipal, a caução
do 100$000, para garantia da assignatura
do contracto, sendo quo o proponente ac-
coito deverá exliibir recibo de caução dn
30(l*>000, quo será depositada antes da as-
slgnatura do contracto, para garantia dn
sua execução, do accOrdo com a tabeliã
constante do art. 31, paragrapho, do
Acto n. .SOO, do 15 do maio dc 1010.

As propostas, eom firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, soltadas convc-
cientemente e acompanhadas do recibo
da caução do 150$000, acima referida,
deverão ser entregues eni envoloppes fe-
citados o lacrados, mediante recibo do
Director do Expediente, na Portaria Oc-
ra! da Prefeitura, até o dia 20 do cor-
rente, para serem abertas no dia ininie-
diato, ás 13 lioras, em presença dos in-
teressados, do que so lavrará termo nes-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-fi. o respe-
etlvo contracto, dando-se disso aviso ao
interessado, que deverá nsslgnal-o dentro
do prazo de dez dias Improrogaveis, sob
pena de finar o mesmo dn nenhum effel-
to, perdendo o proponente a caução dc-
posltacía.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niclpio do S. Paulo, 10 do agosto do 1010,
3C3.0 da fundação dc S. Paulo,

O Dlroctor Geral,
Arnaldo Cintra,

PRI-ilElTÍÍHA «O .MUNICÍPIO
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo de 30 dias, contados da
presente data, so acha. aberta concorren-
cia publica para a apreseritação de pro-
jnetos de casas proletárias econômicas,
destinadas X habitação de u na sõ fami-
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobro, lypo dc moradia, compre-

lienãondõ dois comp.irlimentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmuUa-
neamente dc cozinha, refeitório e parina-
nenoia diurna, e dependências, destinada
1, casal sem filhos. Dovo a moradia pro-
léctada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo, em outra dc condições
análogas, mas de tres e quatro comparti-
mentos habitavojs, destinada, respeclivn-
monte, a .casal eom filhos de um sexo ou
do sexos diffcrentes..

li) — As casas preijcclml-is devem sa-
'Isfazer ás prescripçjões dos paragraphojs
5.0 a 15.0 do art. l.n o do art. 3.o (ln'.ei n. -I0S, dc 14 de dezembro dc 1'JOO:
quando haja mais de um pavimento, será
observado n Acto n. 000, de 17 de maio
¦le 1010. Poderão os concorrentes apre-
sentar mais do um projectò; deverão an-
nesar a cada nm delles o traçado dos lar-
lios correspondentes ás zonas de recuo
üvèntuáes, bem como o dos jardins late-
raes ou adjacentes que. julgarem úteis t
:onoepção offere.clda.

n) —-Devem os projeetos satisfazer fis
quatro condições seguintes: — hyslene —
commoiliiliide — cslliclica — economia..

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — A.s planlas, folhas do medição
dèscriptlva. e orçamento detalhado, com.**
si sc tratasse do contraclo para construc-
ção real. Deverão fornecer as Indicações
cóiiiplolns e necessárias, relativas aos
accessOS, annexos e canalizações que não
•Vir possivcl apresentar. Os preços imita-
rins adoplndos serão dados em lista .'i
norte. As plantas serão na escala, de 2
centímetros por metro o representa tão.
•ielo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pnvimentos, um corte
longitudinal, frente principal, lateral p
nosterior. As alvenarlas o outros mate-
"iacs serão indicados com cores con\*en-
eionaes.

2.o — Um memorial, tratando parti-
cularmente:

dos materlaes ile censirucção precnni-¦'.a d os:
das canalizações InVrnas de agu*t pola-

vel o servida, da electricidado ou gaz;
do systema de ventilação, bem como dá

disposição das janellas o seu modo de
'uneeionanienlo;

das vantagens qun pode offerecer o sys-
lema, do cobertura escolhido.

e> — Não enlrarão no orçamento:
l.o ':-*- O preço do terreno:
2.o — Os honorários do arcliiteeto:
3.n — As despesas legaes dc approva-

cán dn planla ou outras de análoga pro
venienel.-i.

f) — As planlas serão desenhadas em
na nel tela.

it) — E' permllllila nos concorrentes n
•inreseiilação de quaesquer outros do
nunientns, além dos especificados, o qu(
nossnm julgar utels á apreciação dc seu?
nrojeoios,

10 — Não será permittido aos concor-
-entes darem-se a conhecer (salvo n case
¦le planos realizados ou em via do exe
eução), n não ser pela seguinte: forma: —
ns projeetos n relatórios serão marcados
nor meio de divisa ou emblema, repetldn
no lado exterior do sobreseripto lacrado
'•om slneto, entregue junto com os do-
ciumentos e contendo nome o endereço do
autor ou autores dos projeetos.

1) — Haverá Ires prêmios n. serem
"onferiili.s pelo jury qnc fõr nomeado
••elo Prefeito, sendo o primeiro de 
3:000$000, o segiíndo de 2:0005000 e ri
icrcoU'0 do 1:000?000. Estes premios sé-
menlo serão conferidos sl forem apre-
sentados projeetos de valor real. Snr-1"oncodlela a, lal respeito no jury lilurdade
..lenn, bem como a, dc repartir a totall-
¦lado nu pnrto da Importância global dns
prêmios, cio modo por qun julgar mais
snullntivo.

j> — Apôs a decisão do Jury. serãe•tberlofl unlcnmenlo os aobreaórlplos cor*
respondeiitcs aos projeetos premiados p
oroclamados os nomes dos laureados

Ic) — Encerrados os trabalhos do jurytodos os projeetos serão expostos ao pu-
Mino, durante qulnzo dias, em local e
hora annnnclados pela Imprensa.

1) — Rcserva-so a Prefeitura o dl-
roito dn reproduzir e imprimir os prole
ctos premiados, quo caiilrüo por ess.i
forma no domínio publico.

m) — Finda a exposição, serão pastor
fl disposição dos seus autores os proje-ctos nãn premiados. Ficarão elles de prooriedade cia Municipalidade, na forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O neto de participar no concur-
so Implica na acceltação do progratr.mn
especificado nas condições deste edital.

Os projeetos serão recebidos na Dlro-
ctorio. Cerni da Prefollura, até fts 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro — ahi rece-
bendo numero do ordem e delles se pas-sando recibo.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlcipio de S. Paulo, 11 do agosto de 1010
3C3.0 da fundação do 9. Paulo.

O Director Geral,
**. 

AiiiuJílú Unira,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Conslrucyão dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do Acto n. 700, dc 14 do junho do
1015, o dentro do prazo do CO dias, lm-
prorogavels, a contar de 2 do corronto
moz, deverão os proprietários do casas e
terrenos construir os necessários passeios
até X largura do 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entro as ruas Solou o .lavnliés;
Ignacio de Araujo, entro as ruas Bress.er
c llippodromo: José Kauer, entre as ruas
Joaquim Carlos c Gonçalves Dias; Scuve-
ro, entro a rua Lnvapí-s o a travessa Joa-
qulm Piza, e Conde de H. Joaquim, entro
ns ruas lliima.viâ. o Jncoguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto de
podregulho, com argainassa do cimento,
(.-yliniirado com rolo pleotado, tendo trn-
ços para formar quadros do 0,m,OOX
Om.50.

No caso do serem construídos os pas-
seios depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os Interessados comniii-
nicnr isso á Prefeitura; afim de, verifica-
da .a veracidade da Cüminiiiiicação, ser
folio o cancellamento do imposto de 20
réis diários por metro linear de gnlas ns-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse imposto não comprcliendc os pas-
seioR construídos dentro do prazo do fio
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tnrão á fiscalização municipal e ás pres-
cripções da Prefeitura, relativas no ma-
teria! que deverá ser empregado o a tudo
o mais que seja julgado Indispensável t
solidez o X boa eslheliea dos passeios, de-
vendo para isso n construetor dar aviso á
Directoria de Obras com antecedência de
24 lioras, afim dc que sejam examinados o
neneitos os mnteriaes n empregar, sob pe-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o Imposto, como si não
tivessem sido construídos. O.s proprieta-
rios são obrigados a mnntnl-os cm bom
estado do conservação, sol) pcr.n dc pago-
rem o referido Imposto.

Dlrcctorla dn Policia o Ilyglcne, 1 de
agosto do 101(1.

O Director,
Alberto da Cosia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Concorrência parn n escolha dus armas da
cldado

Tondo sido annullada a primeira con-
correncia por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, de ordem dc s. exc, que,
nelo prazo de 120 dias, contados do ama-
nhã, se acha aberta concorrência publica
nar.i a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto n. 807, do 10 da feverel-
ro do 1010.

Versará a concorrência:
A) — As armas da cidade de. S. Paulo,

comprehcndendo um escudo, com suas cO-
re-, mel.ies, peças c figuras c também oi
ornamentos exteriores, tudo ndoplado o
(lis'i.\sl" de accôrdo com ns regras da arte
heráldica;

ll) — cssns armas, tanln quanto pnssl-
vel, devem symbolizar os feitos do pas-
sado, desde a fundação da cidade alé nos
nossos dias, sendo garantida plena über-
¦lado do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projeetos ilo.0. concorrentes de-
vem conter:

— Çosonlios, cm duplicata, colorido.»,
na escala do 1:5, para as armas apresen-
tidas;

-— desenhos, em duplicata, cm linhas
o pontos, pnra as diversas cores, confor-
me ns convenções heráldicas, na escala
do 1:50, pnra as armas apresentadas:

— memorial explicativo e justifica-llvo da sua concepção.
Os projeetos apresentados ficam per-'encendo X Municipalidade.
Os projeetos não serão asslgnados pc-os autores, irias marcados com um em-

blenia, pelo qual possam ser identificados.
Os projeetos, devidamente fechados e

lacrados, serão recebidos na Dircctoria
Geral da Prefeitura, alé* fts 5 horas da
(arde do ultimo dia da concorrência, 18•le dezembro próximo futuro, ahi recebem
do numero de ordem, o delles se passandorecibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia Rogulnlei — to do dezembro — serão
nublicámento abertas todas as propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projeetos quecontiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projeetos necellos serão expostos em
logar publico, dc fácil aecesso, duranlo o
prazo dn 30 dias, findo o qual será feita
x classificação dos projeetos para l.o, 2.0
o 3.0 logares.

O projectò classificado em 1.0 logar se-
rli o escolhido para as armas da cid.tde dc
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acocilação e classificação serão feitas
nor um Jury, composto do cinco mem-
bros, escolhidos e nomeados pelo Prefel-
(o. Da acceltação e# classificação dos pro-
iectos serão lavradas nelas, assignadas
nor todos os membros do Jury.

Caso o Jury entenda que nenhum dos
nrojeclos merece classificação, será aber-
ta nova concorrência, por egual prazo.

Haverá um prêmio do 2:000$000, outro
d*, 1:0005000 o o ultimo de 500SOOO para
ns projeetos classificados, respeetlvamón-
te, em l.o, 2.0 o 3.0 logares.

Alfim dos prêmios supra, receberão on
tutores dos projeetos classificados uma
menção em que constará a classificação.
O.s anl ores dos outros projeetos receberão
menção da. acceitaçno. A entrega dos pro-
mios será feita após a publicação da cias-
slfloacüp dos projeetos no jornal official
da Prefeitura.

Directoria Geral da Prefollura do Mu-
nlclplo de S. Paulo, 17 do agosto de 1010,
303.o da fundação do S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Dlrcctorla dn receita

EDITAL N. 15
De ordem do sr. dr. Inspeetor do The-

souro, faço publico, pnra conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o no dia
Sl de agosto do corrente anno, se proce-
doríl nesta Directoria, X rua Libero Ba-
darfi, n. OS, X arrecadação a boeea do co-
fre dos Impostos do Industrias o Profis-
soes correspondentes ao 2.o semestro do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarom seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
obs.timcnlo de 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 no dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, e, línalmeiilc, ns qun pagarcun
do dia 2j ao 31, gosurfio dò abatimento
do 10 0|0.

"uriinli! o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos som abatimento o sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm-
post.os com a multa addlclonal do 20 0|0.
Dircctoria da Receita do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo. 31 do julho do 1010.

O Dlrector.
Dllllz P. (Ie A/aiiilmjn.

Pequenos annuncios
/k LUOA-SE um esplendido prodio complc-

-í*- tamouto novo, sito om ponto contrai,
constando do {fraudo nrmnznm a rez-do-clião,
eom csplondido porão, olaro o nrcja.lo, o do
sobrado com dez commodos o com Iodas
as mais perfeitas iiiBlulIaçüea sanitárias o
acimado por esplendido o espaçoso ton aço
quo domina um ninguilico panorama da ci*
dado. Trata-se na rua do Carmo, 24.

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA»
DAS DE FERRO E NAVEGA-

<;,\0
Tarifa movei

Durante o mez de setembro vigorará
nest.a Estrada a taxa cambial de 13 ds.
por 1$000, equivalente ao augmento de
35 0|0 sobre as bases- das tabellas 3 o C
a 17, sendo Isentas do cambio as tabellas
1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 5 o tarifa especial
do gado a Campinas.

As tabellas 3-A, 3-B c 3-C (Caíé, vinho
nacional o algodão -tini rama) continuarão
com a mesma taxa cambial do 17 ds.

Campinas, 17 dc agosto do 1010.
Antonio Penido.

Inspoctor geral.

ESTRADAS DE FERRO FILIADAS A'
CONTADORIA CENTRAL EM S.
PAULO

A Commlssão de Tarifas faz publico
quo tendo sido approvadas por todas ua
estradas em trafego mutuei,- por proposta
da mesma Commissão, conformo a acta
n. 00, de 24 de julho p. passado, estão om
vigor, a partir desta data, as classifica-
ções dos artigos abaixo enumerados:
MANTEIGA DE COCO (vide

banha) 
SORGHÓ (milococo ou ml-

lho miúdo para criação
dá pintos)  Tabeliã 4

I'l-;i.lÃO DK PORCO . . . Tabeliã 4
Caixões vazios — A dus-

e-ific.ação da pauta fica am-
pilada assim:
CAIXAS b CADCÕBS vazios
»ov'uí- Tabeliã 5

CAIXAS o CAIXÕES vazios
om retorno Tabeliã 1-i-A
Escriptorio da. Comniissão dc- Tarifas,

S. Paulo. 1G do agosto'dc 1010.

S. PAULO RAJfAVAV COMPANY
. Secfjão bragiintlna

TARIFA MOVKL
No próximo mez do setembro, sendo a

taxa cambia! para applicaçãri da tarifa
movei de 13 d., as bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C o dc 0 a 17 terão o ace-roscí-
mo de 35 por cento e a tábclla sal o de
21 por cenlo.

O.s preços das tabellas 1, t A, 2, 2-A,
4, 4-A o gado em pé, em quantidademaior dc 0 cabeças, são isentos dc addl-
cional.

Superintendência,
S. Paulo, 17 de agosto de 1010.

Arlliiír .T. Ovrcn,
Superintendente.

AVISO
A Casa G. Conti .t C, do Rio de Ja-

neiro, tendo obtido privilegio para reti-
culos. dc vidro, gtilatinn o outras matérias
transparentes, reticulos privilegiados ex-
cln.sivamente para fazer photográplilasa. movimento animado '(.Vêr "Diário Of»
fieial", de 5 do agosto do 1010), avisa
ao publico que procederá judicialmentecontra qualquer pessoa que usar .esse ro»
ticulo para fazer pliotógráplilas anima-
das sem autorização da Cusa Comi.

Esses retloulòs sõ poderão ser usados
por pessoa que possuir o apparelho pri-vllegiado da Casa'Conti "Mnnlioplmto.
niãglci".

Será recompensado quem, do qualquer
parle do Estado de S. Paulo, indicar
pessoa qun abuse dessa concessão ou in-

Trinja a lei garantidorii do nosso prlvi-legio.
Informações ao sr. VICENTE INNEC-

CO — Bua Santo Antonio, 21-A. (sobra-do) — s. Pnulo — Agente geral para o
Estado do S. Paulo.

IS REUGHK

*¦ Ar**B^Ti

DR. ÁLVARO DE OLIVEIRA RIBEIRO

A familia do dr. Álvaro do Oliveira
Ribeiro, fallecido na cidado de Santos,
manda celebrar, sabbado próximo, dia
20 deste, na Matriz de Santa Cecília, ás
0 horas, a missa do l.o dia, por alma do
saudoso o pranteado morto,

Convida os parentes e amigos a assis-
tirem a esse acto de religião o do carl-
dado chrislã.

A ITAIiKIsllOK para jantur, moia porcel--"Mana, decorados com ouro, louça in-
slo/.a, a 8o- o loo ooo, idom, para cliA e
o.ifó a ilo", na liquidação do Baildoirniíto,
á rua do íi. sloão 87.

^MlíCAIiAS do pranito branco, inglez, pri ra
^enfi;, dúzia :*l Ooo o 4í; idom, para clui,
a 7', pratos a 7', torrinas A D*, bules para
cliA o café a A\ idcm, loit.olr.is o assaca-
reiros a 2 iiòo '¦ nn liquidação do llandci-
ranto, rua do >S. João, 87.

€0P0S pnra cliops, 2$ a dúzia; idem,
forma barril, a 8<; idom, com pi! a 5;

cálices a íl', íruotoiras a 2>5oo, ostojos
para mesa, (ros poças do metal por 4'; na
liquidação do Bandoirantc, rua S. João, 87.

.ORnRIl PURIFICA- 0UnUDILsAMIJEE
= CURA A FÜBUNCEOSE ==

HORTULANIA PAULISTA
Planlas, Flores, Bouquets, Cor-

boillos eXotòasii ua do naSmio, is
Aci-liu ilu receber u tem oxposlii nu viiri-na umn una ihuloros ciuiosldiúlcs do iniiiid.)vogotul I

Musgo sempre vivo eu planta de resurreicão
.Uiioorntlrii - Ilygicnic.-i - liisucliciilur•.rcsciinciitn rápido, auiicn morro. Inícios»Bltlillíslnift I IXiàcòllcitíi no Ejtviito o recen-Ifinontu mi» IIiiim rhilljiiiiu-is. .

Ülll!
Livrei sem CLAROS A ENCHER

Esta feito dc modo que oa srs. sdvo-
Bados, sollcltodores. tabclllfics, commer*
olantes, guarda-livros, ele-., poderio rali
nulur qiialcpior escrlptura.

LIVRARIA ECONÔMICA
Rim Murochnl Ocndoro c 16

EM 8. PAULO
Hreço . . . OJOOO — Peto correio. OJ.100

Bezerros e novilhas das
raças "Caracú" e"Schwit/s"

A Eaaenda .Modelo do Criação de Nova
Odessa venderá nos dias I, a ]õ de se-
tembro vindouro, por conta da Secretaria
da Agricultura, bezerros o novilhas das
raças "Caracú" o "Splvwlta".

Os Interessados deverão diriglr-so dire-
ctamento ao sr. Paulo Esrin.r do Sousa
Nogueira, encarregado dr. referida Eazenf
da om Nova Odessa, (pio lhes prestará to-
das ns Informações mio forem pedidassobre as condições da venda.

'•EMPRESA DE POÇOS MiíTAl.í.t
COS E AUTESIANOS" ou a procura dai
águas subterrâneas o Jazliiient is míiiè-
raes. Tratar c informações fi *ua Pass •;
3íi — S. Paulo,

Latas para amostras de
café

Vcndcm-sc a 10-S000 o cento. -
Rua José Ricardo, 39. Caixa, 32 -
iSa.i(os.

)ÇIB.It€FJH']S
Vondc-so por preço do oceasião: 1 Lan-

duulet. torpedo, 25 IIP., novo, côr verde, 7
Ipgnros, acabamento do todo o luxo, illti-
minação completa.

Werner, HUperl & Comp. - S. Paulo,
rua fi. liento, 10 - Caixa, 14].

rffcPrKRECKM-SE criadas, copciras, go-™" 
vcrnnntcs, cozinbcirns, etc, :is fami-

lias, pensões o boleis; tratar na "Agencia
Direita" dc Collocações, Rua Direita, n.
3õ-solirado.

lN'1-.são Brasileira
Iselisníiii liibíiiio coniniiinic.i nos sdiis doeueze» c*un
Iinnsfoilu o seu cMnluiltciiiiento para uni urniido
prcdln no centro i'la oiilnde, junto no largo ilii tié, .1
Run ilo Snnlii Tlicc-izn, 2.*, onilo continuii n tveclici
lififlptidcs diários n prn-iinnist.-is da nirz, bem como
—— ¦> a fnrnfí-iT cnmi.Irt .*. ilotnieillo 

PARTEIRA
time. I riiultt «Io Auilrmli* 1'iaiM-íroilii,

porteira dt|itprnii(lA pct.a Bsonla íio /-Imrm.icin, do is
A.iilo, ci- inlcinn dn Mnlcinlilnilo desta cnpilâ|. At-
Icnion, cliíiiMiuloa n qunlqiYor hora. hoâiilnncift o
coiuultorloi rutl (1 oncf.il (.sorio, M. rclc.ilii, 5.2.-i')

P UAT0S de porcollnna branca, de Li'
moges, dúzia 18-; idom, cliiearns para
nnrc.nllnnn. o "M-. rlnv.iti* -anrvlnna ílncli.*S, porcollana, a ld;, dir/.ia: serviços de

clià o café, porcollana om coros a 5o'; idom,
Fii3'oiico, om córes, para café, 15 poças por
lfn; na liquidação do Handciranto, ru.». Hão
.João 87.

Sementes novas
CatiiiRiieiro roso, Idgililhò", sacco dc 200

litros, i"i$000. Cabello de negro, sacco fle
200 litros, 1CS000; "íaraguíi, 

gennlnnçüo
garantida, puro do cacho, sncoo do 200 11-
tros, 7$C00. Pedido ao antii.ro o clamado
tòrriòcednr Josí Marcellina do Agnellos —
I.inba MoKyaii.-i — Eslnçfio du Restinga

ÉpMrHis DIO CAPIM, novas, dn go7-^minação gaianliiln, vendem-se: "Oatin-
guoiro Koxo" a '350 e "JaraguA", do ca-
cho, a 'G50, o kilo, ensaccado, a dinliciro.
Podidos a Miinuol Kduanlo Ferròirn, esta-
ção do Jussara.

fiíERVIÇOS para chã o café, (urra cotta™ iuglczos, 4 poças por 15 ; louça os-
maltada para cozinha; fôrmas para doces o
xmpadas; talhcros. Tudo pelo custo o abai-
co do custo, na liquidação do Dandoiranto.
rua do S. João, 87.

Somente 
u feliz quem tem a saude per-

foíln, c o FARAUOR é sjnoiijiiio do
saude, do foivn c dc sangue oxjgcnndo.
Iiiforiniiçõcs coni a ciiími póstnl n. II-I. S.
I'iiul(i.

IPOBSifllCIMA-alio99

O ninls ceorioniieo no mercado!
Niio precisa EOCO, i.cm nppn.»

rcllio especial para o svn ciupro-
go. Não (¦.straga as plantas, e co-
mo não fi liifluniinnvel, podo ser
giiurdiido em qualquer logar sem
perigo de liR-cnilio.

Diii litro du formlcldn, mistura-
ilo com ngua, ó guiflclcnljo paraum melro ('undrjido do forrai-
gneiro.

CEREAES E CAFÉ'
ltceolicm-'o » conimlssitii, -jnrnnllndo conlnnoa, rniiidn a pngninonlo iiniiie-illiilo.
,\ilciuilii-so iliiiliriro soliri: o.» eoDuoolmon-toa, nn SCRiiinto linso o por s.icnei i Arroz, lim-

po, 20}; feijão tioni, Kl!; iiilllio nnálnuor ouii-lidado, si; bal.il.is, ttjouo.
V(indü.3i' 'luali-ucr quantidade dc snccarln

pnrn ocrc.ies. nasuenr o enfo — do nl-
Roíldo ou .'iilini_".'iii, novo» ou innilos, a
|inu;o3 rmonvelj.

Mantlarn-so preços oorrciUca iodas aaõcm.Tiias

Alfredo Brasil «S: Cia.
Rua Conceição, &ti

Garage
Companhia Meclianica e Importadora

de 5. Paiüo
Acceita todo o qualquer serviço dc rc

forma c concerto do automóveis.
Sorviço rápido o garantido.

_ Tem sempro em stook aufoniovcis do tu-
risrao o do carga da roputnila marca"FIAT" o bem assim todas as peças sobro-
ccllontes.

Rua 15 de Novsmbro, 36

i*5r"s^lADaWo oovwo

Api>lica-.**e liunbcni como !N-
SlíCTICIDA, o para eise fim bas-
ta VM LITRO dc formlcldn mistu-
rado cm 100 litros dc ngnn.

«•"orneoemos cslc maravilhoso
fiirmiclda om caixas dc 2 lata*- ile
8 litros cada uma, on sejam 1(1 II-
tros. O formlcldn "GALIiO" tem
obtido o.s mais brilhantes iittcstn-
dos officiaes dc diversos núcleos
coloiilaos, postos '/.ootcclinicos o
secreiaHas dc Agrloiiilura de todos
os Êslndos.

Peçam Iuf«>rnU(Ç(is\s aos imlcos
(Icnisllnriisc-

F. VPTOiV *«í C.
Largo S. líeiito, 13

S. PAU I.O
Avenida Rio llrancri. 18

pio nrc .'winto

1 FABRICA ,le BILüARjES [
A ._-_- 

¦¦ **¦*- IHÍiüBIVlIE USV-EPA *— V
«O *SSRSily "odolos noros c e.*ipriclio»oa - Construcoilo csmcrniln - Preijoa icm compe. |jkJr-^^W^. lencia — Acccilam.ao CDÓolnmriiilaà pnrn o intorlor— Vonda ilo objectos para W

'•* t"o','.afloín,ro íio t5níaiL7doc"n,cnn" Rua Bjágadoü'0- Tobias, 7*7 k
9 ?????????•»

CÂMidaâ QjuetâíecS

A declaração
MWtMMMBWMManMrM

da Maioridade
[pisoilio (-motioiiaiilé da liisloria pai ria

Reimpressão de Eugênio Fgas. 300 cxcnípiarcs
- &%OOÒ —

Em todar, as livrarias - S. Paulo

FMIBtl.XlIAüi
PKIMA WOWA

A* venda em toãun as charutarian —zí

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Wwa V de Aliril ns. «8 c %% - ^eh^thmiv, «.40»
Os propilctnrioa desta Importanlo cisa .-ivia.-un il» csiiiaa. (nniilin» ipio nn musinn poderilonclnir .«enipro prompto variado aortininnta do tumiiloa, catíitúns, Bnrooplin(t03, nnjoj, oruzos, vnaoa

otc. por proçnj razoáveis. — Kspoclall.ladc cm túmulos üo arnnlto. Mnmlnm-io desonlios, n podido'
CASA FILIAL EM SANTOS:

BCua S. Francisco n. 150 - Tcleiihoiie n. í§39

6RANDE ^ABRIGA
Tenho cm ,stock typos variados c modernos, nfio temendo eoncor-
renein cm preços — Grnnde sortimento de solas, gu, tacos, etc.

Attcnclem-sc pedidos do interior

IO BLOIS
RUA DOS GUSM0E8, 49 r 8. Paulo -- Telephone, 1.894

rmmm\\\mmm istsas^aBgfflffli
©PROCUREM sempre os acreditados!
1 PIANOS PLEYEL
mm OS .IíAIS IMDftlutHI'*» K KKSIS'ffBry'l*B.*S UO HIIASIL

BB Grande EXPOSIÇÃO na CASA LEVY nnica iwesBiilaiits m Estaflo ffl
gj 50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A

LrSfflSfflfflSlSSSE IMlsMlMMriKa^l^IlMlKW-MnMi,

Theatro APOLLO
itun. D. .lu.tC: do Barros, n. 8

- EMKUBSA PASG.HÒAL SBGnBTO —

Grande CQinjiíigiiia dialettãle di Prosa- e niusica Vittá di 1%'apoli -
Diíottoro propriotarlo: Cnrlo Niinzlntn

Ammlnlfitratore: Uinbcrlo Calo, Bspeóta-
culo.s familiares

IIO.IB — Sabbáclo, 20 dc agosto — HOJE
A*8 8 3|4 cia noite

Pela primeira vez em S. Paulo, as sen-
sacionaes acenas dramáticas, em -I actos,
de 10. Mlnlchiril.

Tradimeiito
(O ]s'.\Jf.\XTI0 1)1 LTJCIA)

Grandioso acto de variedades, pura-
mento familiar — Gerinaro Trengi — L.
de Camcllls — Macliiettlsta nel suo rc-
pertorio, Giuseppo Castellano; Copplu
ducttisl'1, Gallo-Caiafa; Nnpoli di notte e

lorno, vista da B. Martlno — Alandoli-
nata a maré Pout-pouri. Sccnarlo dei
prof. Spezzafêrrl.

Orchestra dirigida pelo maestro Oíusep-
po Bpndonl.

Presos populares:
Frisas, 15?0U0; camarotes, 12?000; pol-trona dc l.a, 3-[000; poltrona de 2.a, 2?;

cadeira**,, l$õ00; ger.i!, l?onp,

¦TM-IiiKOM
Bclycflcre ila Amiflií Paulista

2.a feira, 28 dc agosto de 1916
ás 21 horas em ponto

Uma única conferência
do iliustro orador o literato liolga

I.JiHil
THEMA:

Un Granrt R0I
AJa Qrand Cardinal

Un Grand Genoral
Un Grand Ilourguonicslre

(Albort I- Cardinal Moroior- Gônórul Léman
Adolpho Ala.*;) ' ¦

Ingresso coni assento 5^000
liilliotc3 ú venda na administração do

"Estado do S.sPaulo", no liar do Theatro
Municipal o no Trianon, das 10 horaa om
doanto.

CASINO ANTARCTICA
Bmpresa: South American Tour

Çj;ólo 'Jlieulrul JSrnsiiciro
Grande Companliia Italiana de Opero-

tas Etlorõ Vltnlc, da ctual fazem parte os
aitistas: Plnn Gionna, Giulieta Cestl elta-
Io Uertlni.
HOJlo' GroiiOo suecesso  IKWE

A's 20 e 45
Segunda representação da celebre ope-

rota em 3 actos e 4 Quadros; de Orden-
neau, musica do maestro Luiz (íaiine

I SALTIMBANCHI
Notável crenejtio do actor Bertlnl.
Danças características compostas e d'.-

rígidas pelo maestro coroographo da
Companhia' sr. Constantlno Homano. e
:ms quaes tomam parte ;us primeiras bal-
larlrias Vittorlna e Ovidia Tarnaolil.

No ciuadro da "parada", a srita. Pina
Gioana cantaríi, varias canções napoüta-
nas.

Brillianto mlsé-en-sçene, urando banda
marcial cm scenu. Maestro concertador o
Uireclor da orchestra Lulai Ko:^r.

Preços !-! Frisas o camarotes 30$ooo,
fuuteuils ih cadeiras e promenoir 3$üül',
galerias lffüOO.

Bilhetes X venda no Café União (rua
do S. Bento) atfi .'is ti horas da tarde, de-
pr is (Iof-a hora r ~. bilheteria d*, thsr.àvo.

íris Theatro
Coiupnnliiii Oliieiimtogrnpliicii Brasileira

—.-¦/ r; —

HOJE -- Sabbado, 26 dc agosto
Magnífica soirée chie — Um film

dc grande espectaculo, com uma in-
terpretação magistral e panoramas
deslumbrantes.

Programma 11. 621.
O CAMINHO DA VENTURA
Drama de estylo romântico, um

verdadeiro icjyllio das selvas, cheio
de passagens admiravelmente for-
mosas, eni 7 duplos actos.

Interpretação magistral, estando o
papel dc protagonista a cargo da for-
mosa e querida artista da fabrica
Universal:

VIOLETA MERCEREAU

Amanhã, em matinee — A rainha
da belleza Fraricisca Berlim 110 dra-
ma — HEROÍSMO DK AMÇR —
Em soirée: as 7.a e S.a séries do
mv.ic. wmai.ee —- O SUBORNO.

THEATRO 8. JOSE'
Kinprusn .Jo*-'" I.oiiroiro

HOJE— Siilibiido, 20 dc agosto —«lOJ»
A's 8 3!<l da noito

Grando fiuiccão extraordinnrin cm honra
o beneficio dn nppliiudldn transfor»
mista

FÁTIMA M1IUS
com o concurso da celebre violinista
BMirsIA FRASSINESr, irniã de FaUma.

Interessantíssimo programma
UMA FESTA EM TOKIO t

105 transformações
Apresentação da celebre violinista se»

nhorlta Emilla Frasslncs), executando on
melhores trechos do seu escolhido reper«
torio, sendo acompanhada ao piano polo
maestro Francisco Mlgnone.

O colossal exlto do Fátima Mirls*. OS
MYSTEBIOS JOO TIIANSFORMISMO, re«t
velados por decorações transpnroiilc-'.

Symphonia da grandiosa opera do
immortal (maestro Carlos Gomes: '*Gua»
rany". —: Grando theatro do variedades.*--»!
Novidade: "A brasileira'1 —. "O Calte-í
Wall-." (bailo norte-americano).  .

Pregos dns localidades — Frisas 2í^
camarotes 20$. cadeiras 5$, aiuphlttaea-»
tro 3$. balcões 2$. galorlr.s numeradaa)
ÍJEOO « galerias i?Oti.O,

MüTf f ,A nn
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UlHt*»iujiiiisa^pa*»^rar^^

Machinas para Serraria

COHE.E_.I0 PAULISTANO « *s^«_«_«_ *-._¦•_ »«- _*¦>_.gB-ggg^ J^Zll:^^ gg^güp, áfo a© agosto ci8 1916—^' ,jr*r"*~**rrfr'-1-*--.-•' :.'v*-''^''^'»''.i-W'*ro,'iL»wj»,»Mw,i»»^^ "" " ** "

I
.'-u-.'.'.i..'_:.-.uuusa

Vendem-se em perfeito estado
as seguintes:
1 Motor Inglez com caldeira se-

parada, de 12 eavallos ingiezes
1 Plaina "Sagar" de 4 facas

12"x4"0.
1 Esmeril automático.
Ver _ rna DoDiliiiosfle Moraes. 95. elratar
com iameirão & C. - Caixa. 1097 - S. Panlo

üaaauwawzaaut»

CllIÉ Maria Paulista
rHnDl^a^f.íu„s?Bllescr|Pto^,0 wa Pedidos de CERVEJAS,chops, GELO, etc, para a mesma
RUA Bf&A VISTA. 1%. 7-B
l?f!.a,noS,arLa,iert0 -das 7 ,,0,'as fla manhã ás 19 horas danoite Os peúldos serão executados com a máxima brevidade.

TELEPHONE NL 1102
-.tr.

MAmxAmm.AlmAm.Atm Am.Ak. AL\.Ah.fa

| RESINA
é.—

__— __

OLEOS

C_ARBirn.T_Tn

 — -.— __.___, __. ea -«ge*. 
^^ ^jg,^Gratuitamente dado aos nossos Seitores

SR» S&!*A.t.ta.-il&&tàffim$8^«m ^•SJSALS'1 te___W_S£_sítf -*-* -
os Sa«rd..es, .m^1^.?homStóí L.^0* °Hf°/mad.s, °s milit"«
o que mais lhes Interessa DevZii «fí -q -°r 8 3ua p?siçiíc) sociaI« «ncontrarJoc3_«$____í®_s^^»- -V - .Botafogo, Rio de Janeiro, e recebercis o nosso brinde gratuito.
N0Mií:íO:r<.:.,

JíTÍSIDENCIA ...

-4

iSJÍ >'•• A.».» .M.r J«.x • • « • • * • • « i _ • | _ .

Para todas as

Completo sortimento de pertences para automóveisPreços sem concorrência

4
JATAHY.

Oura rndíenlmonto Âsthma, losuc,
Coqueluche, lirqvcMtc. Calar-

rhn rltrimiro, Knanaqiíéca

Corrigem os Itiits, Intestinos,
Consti]iaelic8 (prisão de ventre)'¦"rniaMpIra-ilAr
Evitíi o ruritíi Infliicnzn, <ir!|i*»'S,

ftcsfrlntlos v Puxn-puxa
1'it.SHn-ilòr

Olco clc l*i*rnoii _ Annlrroslro, limo-
llenti* e Ilcmoaliitico-•I*,;»z pnssnr immodla-

lamente qualquer ilôr

Anprovndos po'a Ditõolqrln do Borvlço Kf
iilliirlo »lo ICsfn.lo do S. ;'nulo. Preparados

plinririnccütlcoa «lo II. N. lllcrrrnlinch
I;iu*iiib*-i*:í::e-><- ciit S. RNi.ilo

nns <3c*í)*ínj*5n*.
BARUEL & Comp.

FIGUEIREDO&Comp.
cm CnsnpinaN cm «os!:.*

«n itHinriiiiiriHHIlí» o 'nryiiim „„_, pinirniitciiiHtinir.1*.!;* HiirrflN <*
Onrlicn A IrmãoKl.WV1*?' ^www^w

LET
Rua Barão de Itapetininga, 33 -- Telephone, 1,518

OBRAS OE EMAEDO FIADO
Fustos «lu Dl.liiUurn Mllllm* no Brasil —

Preto, urn vol. do 400 paginas ira
ile 1889, Tratados Diplomáticos o
Brasileira; nitidamente Imprcssói

Viagens li Slcllla, Malta «.* Kgypto — Um
sinas, 4$000, ene. C$000.

A Bandeira Nacional — Um vol. ornado
e definindo a oi-isem da BandeiraMuseus na America; Oceania e Ásia —
pressas, «1$000, ene. C$000.

Colleeiiineas — Coilécçlto-á. seus melho
ros, 4 vnlum».: „ itíonn nfímelrn

Com um prefacio do Visconde de Ouro
tando dos acontecimentos do Ilrasll des-
credito financeiro, o que 0 a llepubllca

br. -i.OOO, ene. C$000.
vol. nitidamente impresso, com 320 pa-

com 15 magníficas gravuras, estudando
Nacional, vol. 3$000, ene. fi$000.

Um vol. dc *i35 paginas, nitidamente lm-

l A PREFEIIIBA
Lopes & Fernandes

Agencia de bilhetes de loterias
Rua 15 de Novembro, 50

¦felcphone h. 4.SOO
S. PAULO

Br%

Ü T*_~38r 
" ¦"",AmJ———UM! ¦ I ¦¦hi miwiBiiauuufamrnnn

JsSti E' este o nume do
WL traon.innrio remedio,
w» formula do cc-
iBfc. Icbrc rir.
^Slk King*s Palmcr Jh

CORAÇÃO
molt.

A' venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS
Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO

__ »£ - Eiua Orne th> Jf/osfO, 28 - SobraUo
aBMBSa ¦¦¦ i 3gBBEB_g_^BBaBBrm

tIVRl
res escrlptòres, sobre assumptos braslbi-">*io, níonn. ib*-p.i.o; 3$r.oo quarto.

RUA DA QUITANDA, S-A

I fui BIS M1SISS ms Bi I
HoinicoDa fi

A todos os que sofírem de
qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TA MEN TE diagnósticos damo=
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 — fiio de Janeiro.
Sello para a resposta.

ftnilaCiLiUl
Com escriptorio em sua residência

ATTKl.HK « t.'UIÁ_S/l»WN _ (:nm|irn o ven-«lc moreis e Immoveis cmnrojtlnios sol. hypnllicwisnceclla prociirriç.lo parn tninnr ennln do predlns,¦Afim de nllti_<i!-os, proecilot n concertos o recebei«lucileis.
Tem ti v.-nd;. nlpiir*' preilio.*., inclusive um «lo?malhoreMialnolai dn Avcnlds 1'milisin, liem eonn.«l.versas fniondris; sondo num ile criar, de primeira«idem, no Trlnn/iuto Minei.n, eom en«a para rcl-dcuela. Fçjrnrln; ijiintro rnll nlijuelròs do teiin» «Io

primeira qualidade, seiuli) l.li. ile madeiras .le lcl<i Invernadas e-.'.i.u do caiii|ins. nnlivos para criar'le 
j! a I mil rezes. ROO va-cás paridas o cento «lanins para dar cria, eenlo e poucos porc.s,», carroscom a. respectiva bolada c iinindes quí.lns do njr.iasem dlfrerentcs logres para locar cnercla elcctrica.

»°ura mais informa.Gos
Tratoüsa Particular fia Travessa Muniz dcftousa, n. á - - (Cambucy) - - SAO PAULO

iyiiiii
r^ -'.^.____________

MISTURA FERRUGINOSA GLYGERINADA
Preparado pelo pharrnacgutlco ERÍCH ALBERT (JAUSS

Modicamento composto das raízes de plantas medlclnaes, ARRHEHAL, FERRO e GLYCERINA
lll.3llÍV8l D3ía 11 HU Ta fia ^"omia, Chloroso, Flor03l,rttnoás,'s_.p_n-_o

i, Vi , 'FWffnterWWo da moastrunçüo, faoUoaa üto-nuas, Uimorrhti/,'ias utoriiias, Dj-apopsia, Pastl.o, Enfriiqunõimoutb pulmonar,Maleitas, I iirgaçOes o /.unidos dos ouvidos, Nouraathonia, olc.Tônico rBcow-.titH.ai.e c oI^ímii-iXívo no«i rival pnra lio-™" «»«*««. nsiiiitir-roM « rrtnn-r;».*.
MEEjBBARB!!® BiBiJ MmB5S81»Atí tWRABíAS

Kncotiifn-s. cm loJai u l.o.u pljnrma_cia. o i!rog,iri;ii do S. ÉÍO, SUSTOS o no RIO UK JANEIRO5rs. 3. RODRIGUES . COfI)P. - RUq Gonçalues Dias, 59
"* Fabrica e laboratório: »§?; SStotoBJEC

mMrfsfí «la J?HaHu-i_., W - _E. cie S. BDasaIo
iledianto a remessa do !2$0<JO, onviam-so Iros frascos para «Üiilaubr ponto sorvi-do por ostrada .Io ferro, nos Estados do liio, Minas o S. Paulo; livre demais dosposas

As moças são flevem ler
uma só vez, mas sim MUITAS VEZES
para NUNCA se esquecerem de que o me-
lhor, o mais fino e o mais poderoso de to-
dos os preparados contra as SARDAS e

MANCHAS da pelle é o

CREME ANTI-SARDAS
de L. CAMARGO

que extingue em menos de

15 DIAS
toda e qualquer mancha da pelle por mais
rebelde que tenha sido a outros medicamentos

fl amammentação natural
6 ii linso àssmiiiliií imru i>hom « fnell ilcMciivo.vliüirn.o

da orunça.
Si a senhora uã» (eni leite ou si oleite c fraco, usu ..(iE..W'B<BB<,B<]8G<iy>,,

preciosa doscoborta na phiriniii-iiiiilcii
•íotetitiu .Slainato S_«>r_;Hiiio

„„.".° Lttrt-ifàro. 6 o iiiiio. a iotillivelCíEKADOIt DO LEITE. oVtiinuia, i.tigaiontio fortalor-o Bonsidér.ivolnioiito a s^crci-ãidas glândulas 111 immari.is,
K* um poil<*roNo rorUi:o«>iilo

muito util timlioui dnr.nti) a GRAVIDEZdopois do PAItTU,-oontra o rachitismò d.sunangas, olc.
Analysadn n approvado pni. oxni-i Di-rnotofiado SERVIÇO SANITÁRIO DO ES-TADO DE S. PAULO.

•'¦MiiiÈP/ ri-

Fabriciiiitos - Pharmneciitícos
Francisco Al «rio Bergamo e Joanna St-*m to Bernamo

Dqmito gtnh Flunnaria BfrgaiiM.R. Com, Fm lado, |||.. Paiilo-Eiitonlra-sí nas principaé_ ilrnganas e pharmn»a..===== H. Pauio - Tclcplione n. 110.S "
Preço do 1 vidro . . . 5.500 fr-t. mais l$(IIK)Ireço do 6 vidros . . . 30ÇOOO freto m-.is 'ISllOO

RA V I A II O B' K » I St <> B A , n _. ti n v A jj {, , A

A' VENDA EWS TOQA A PARTE
Depositário em S. Paulo

L. CAMARGO - Rua ii de Agosto, 22 (SObrSÜO)
Preço 5!j.ooo, pelo correio 6,$ooo

a«BBBgaa«igBgaBi

O PIO AJIO
O fígado c um dos orgams mais imponanlcs da nossa economia.Um _ ligado desordenado-'.causa a perda do áppétite, prisão de ventre, dores de--aiicça mfartaçao depois dc comer, perda de energia para o trabalho, physico e men-

_arr&___ ' 
kmcmona' 

canW°i palpüação do coração, somno desassocegado, urina
Ém seguida aos .ymptònia. mencionados, sobreVém um estado nervoso que pro-luz gravesi resultados, como sejam: hypocondria. perda do poder sexual etc

. AS PÍLULAS UN1VERSAKS MELHORADAS DE íeRKT-REÉÊo con-tem ern si os agentes m.dicinaes para combater os males acima enumerados.
dc bocea8 ní'.. ffi^^SfSg*' 

C °"SCU US° "ã° '^" re5suardo' nem

pòrSstoo.!6"* PC!° C0rr0i° lmia Ca''Xa P°r 3$0°0; 6 caixas por '•1$<'00 « '2 caixas-

Agencia de todas
? as loterias *«>

RUA DIREITA, 57
egreja de Santo Anlonio

Telephone, 4.269
S. PAULO

VENDE-SE HA A' garrafa SramaSe
Cflí - IIIIA VRU«UAYAIV/% - QtiRIO DH JANEIRO - Perestrello & Filho

•f)©*®d@m®®®©®@©@e@^é"*è@@®@®^

g COGNAC "BERTRAND" 1
|§ O MAIS PREFERIDO S
•^ Ali cate quis sócias est meus ontlmus ?

COGiWACtln
Únicos agentes:

| 
FH Sm Hampshire & Co.,

0 A' venda em todas as melhores casas, iiars e confeitarias 1

•* ***^^ív??a«aErEffiB_35SK^^

A

RODAS | lllll
Marcas «Carborundum», de

todos os tamanhos e
ffrossuras

Graode stock
LIOU & G01F

CAIXA, 44

AO PUBLICO I
Os fabricantes do Grande Depurativo do San.

gue ELIXlll DE NOGUEIRA, do Pitar-
maceutico Joüo da Silva Silveira, avisam
que, apesar da actual crise, não augmentaram o
preço do referido preparado, nâo havendo rasão
para o publico compral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo.

&*%>*$>¦*& <&--Í$S>-i&.m&.m«*>9^$»

» LWHIUz
—_—__— aj.

FR188A
SnlnrA dp Snnlos nn «lin 20 ile ngnslnpnrallio, llnliin, rcrminil.iioo, Vigo, Fnlmoiitli

c Ainstcnliim
bó se neccilrim pnssagelros com pnssaiior-le - Icrcein. classe pnrn Vigo, ir.lifOjf., in-claido o inij.o*ito. l.a (! s.n classes, tratai

com n agencia

Batina >tó rJanlos nn «lia 10 du sclcmljro &

? 

lium Sloulovldòo c llucnos Aires VPnssagcns dc 3.11 cinssc, rs. lisfoou, inclui- A
do o Imposto '

. VoltarA do 1'rata em so do seicmbio oA parllrn no mesmo dia para a Kuropa fA

f Sociedade Anofina J1AÍLNEÜLI ?
S. PAULO Ã

I Rua Quinze de íloDembro, 35 Y
«tnlsu iiuMtnl ij, ;s 10 A

SANTOS A

?* 
Praça Barão do Rio Branco, 12 jH 111*11 |lOH(lll II, IUU A

I

ll O Mlhete 15.347 j1 !__/,"

| maureàungTeza companhIâIomcírco I I^^Í^^^^I^^^^K

Ãntiacido , digestivo, íooico e forti

2.a PHASE DA VIDATI ¦¦IUI l»IIIB1M_ni__ ¦»_,... i ,,.,

p|; | idade de ilJusões, esperanças e desejos1'onto da vida em quetudo nos sorri!,,,
alegre, elegante e robustecida peloseiieítos salutares da

ft5 A ?TlSr«?'Eír.í!.fKX7 ?. "I£ PAC1FIC SUÃMNAVIGATÍÕN C«MALA REAL INGLEZA C0MRANHIA 00 PACIFICO

i

PAQUETES ÜA KUlíül-A _S1'1ÍRA*
DÜ3 KM SA.NTO.-l

OMSE88A
no "dia SS do A gosto, .-aliirá no mes-
mo dia para Montovideo, l'ort Blnn-
loy, i-unta Arenas o portos do l-acillco

niíiAA
No dia IIO do agosto — «ahlrd no

mesmo diu paraMontevidto e iluenot Aires

hmWl

PAQUETES fAUA A EUROPA
A satiir do Rio:

OiilTA
tio dia i do sotembro para 8. VlconteLisboa, Lciidos, Vigo, üorunha, Utitocb*)llo.|'allice o Inglaterra
A sahir do llio:

l EPEÚMMHtAUA
No dia H do sotombro paraLlSUOAj IMILAIERBA
A ssl.tr do Santoa .-
Amazon - 18 de setembro

Exige-se passaporte e não será permittldo o Ingiesso de visitantes a íorío
l'ara preços das passas-ns o inlormaçBes dirigir-se ao eieriptono daBi Koyai laii steai Mi çb. • Roa _e S, M

AMAZON - 6 de Set.mi.ro

I

A soberana
chinas para
café.

A ultima palavra no
BÒnero.

Jogos complclamenli-
climinailos e com a fa-
cuidado de Ber montada
« desmontada em lf.
minuto:

Man enes de lulirifica
cão automática e njustu-
vcls.

A mais reforçada fer-
rapem atfi lioje npplica-
«Ja em machina de bene-
flciar café.

E' a "machlna por
cxcclleneia :i mais econn-
mlea que existe no mer-
cado.

ProducQãp garnntldn
300 a «100 arrobas em 10
horas.

Força necessária: va-
por 0 eavallos, Motor ele
ctrico: 10 eavallos.

Olíamamos n aücncüo
dos srs. livrado res pn-
ra o sc/riiinto attestado:

Os abaixo assigna-
dos, commlfRlonados pe-
lo "Oiii!g;','*í>oi Asrloola"
reunido r:n Piracicaba
pnrn examinar o fune-
clonamcnto da maehinn
de bariéCIclár café deno-
minada "Freitas", falrd-
eada pelos • srs. TAVA-
TíES S: CTA., sfl agora,
apfis Indispensável ob-
servacão e estudo

3TAM
i:ma combinação simples, sem jogo, oc-

feito no seu funecionamentò: não que-
versos lypos e ê de fácil desmontagem.

l^^v feHfC*g{fi;;i»s^*»BW
Depositários:

Campos Heitor & Comp,
URUGUAYANA, 35

i teias as phaniiacias
t dronarias

ATTR
ciue a alludidà machlna "Freitas" é do
cupa pequeno espaço, de resultado perbra café, faz completa separação em di

Campinas, 21 dc dezembro de 1915.
•nA-B^m^-^J^0 VV'T,n0 DE JESUS, DR. AUGUSTO F. DE MATTOSBAIinFTO, OROZIMBO MAIA.

Grande stock de machinas promptana prompta a funcclonar. TFMOS FM
Fsbrugadorea de café com .aspirador o— Fornos "Freitas" e os ineomparave

s. Fm dez dias podemos dar uma mnchl-
DEPOSITO: Classlfleadores de café —
sem aspirador — Catadores de pedra:=

Ir A^entiladores de cerenes "Freitas"

Ite facífle Steam limi.im Co, f.89-81*^0*1^S. Jr-»AUL,0 -

Descascadores de café "FREITAS" com aspirador para 400 arrobasDescascadores de café á mão, para tirar amostras.
TATAEÜS Ss COMP.

Successores de FREITAS & COMP.
Officinas: Rua José Paulino -Ponte Preta -Campinas- Caixa postal, 6j)Reíorenclas com João Jorge, Figueiredo & Comp. - Santos e Campinas

H

ExtfaeeÕes ás segundas e quintas-feirassob a fiscalização do «governo do Estado
Rua Quintino Bocayuva, 32

«Víwca.rfêira. fil
f -*S2>/ -_
[m3Í^ ®$mmà

pm i.$o.dd
iiás e»^acQõ*8s em agosto e setíüííSjpo

C!)l

092
694
(595
G96
697
698
«99
700

MI.Z

20 rto a «"isto

Setembro, 1
8 de setembro

V2
15 „ ¦;,
'9-*? )« ii
22 „ „n „
2<ò ..

Dia Premio inaioi
Jrcco do
'ü'11-o

Térça-foírà

Sexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
SRXta-telra
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira

15:00:! ('O!)

lÕioooSooo
2o:ooo§ooo
i?o:oooSooo
5?:000$G0ü
l>o:ooo..ooo
3i:oon$ooo
2o:oooSooo
i5:oooSo.io

i.bóó

líooo
.'Síioo
IS800

4*1.500
188oo
2S700
l*S8oo
18ooo

i

Quarta-teua. 6 ai setembro
IIÍM0RAT1VA DA I_NDliPJ_NDENClA DO BRASIL

100:0001000
Em 2 grandes prêmios de i.;__°|°°° por h%

Os iitíilidoa do interior, aaompanhai.u., .ia respectiva iruiiortanola emala a quantia necaaearla para o porte do correio, devem sei -dirigidos
¦los Agentea Gerae.i;

Julio »*uituneí de Abreu e Comp. •- Rua Direita, 39 — Caixa, 177— S. Paulo.
J. Azevodo e Comp. — Casa Dolivaas - • Rua Direita, 10 — Caixa 3»B. Paulo. -•*»_..
Amando Rodrigues doa Santos e Comp. — Praça AntonK- Prado D•*- Caixa, 166 — S. Paulo.
V»U»E QUliTM TIUM — Rua Direita, i — Cnlxa, 107 — Julio Aaiu-nes ile Abreu e Comp.
3. U. Sarmento — Rua Barão de Jaguara, 16 — Caixa, 71 — Cam-pinai

Xlmi9...~i^ttmt.*'-t'.*.-. 
'*£**¦ . JÍ*.-

MtTllXADO
»:_i'.?-jaEàfc'.> ;:^*^r ¦''¦Sri.!*._t*- í


