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A GUERRA EU
A campanha

- balkanica
O exercito aluado dos Balkans cs-

tá em plena actividade na fronteira

grego-bulgára. Inglezes, franeezes e
servios, estes últimos inteiramente
reorganizados, c todos sob o com-
mando do general Sarrail, reabriram
a campanha contra os búlgaros, aus-
triacos e allemães, que fazem parte
do exercito dc von Mackérisen. Deu-
tro em pouco chegarão ás linhas dc
combate fortes contingentes italia-
nos e russos, cujas vanguardas, como
se sabe, já desembarcaram em Saio- '

nica; e dizia-se na Europa, segundo
vemos nos jornaes franeezes hoje
chegados, que os inglezes estuda-
vam a possibilidade de retirar algu-
mas divisões do Egypto, onde tudo
está tranquillo, e de envial-as para
os Balkans. Dentro em pouco, Sar-
rail deve ter á sua disposição mais
dc meio milhão de homens, isto é, o
necessário para uma campanha vigo
rosa, que irá incommodar sériamen-
te os impérios centraes. Com effeito.
ou estes hão dc abandonar a partida
dos Balkans, com grave prejuizo pa-

. ra os seus interesses militares e poli-
ticos, ou hão dc concentrar ali as for-
ças sufficicntes para a resistência.
Ora, a questão dos homens começa
a ser um verdadeiro e difficil problc-
ma para os impérios centraes; nas
"frontes" onde a lueta é mais inten-
sa, Somme e Galicia, a falta de sol-
dados já se faz sentir para deter os
inimigos; c as exigências de pessoal
duma nova "fronte", como a dos
Balkans, não poderiam ser satisfeitas
sinão á custa do sacrifício da situa-
ção em outros sectores da batalha.
Nunca houve duvidas, entre os allia-
dos, sobre as vantagens que elles rc-
tirariam duma offensiva simultânea
em todas as "frontes"; a difficulda-
de estava apenas ein organizal-a, do-
tando-a com o numero sufficiente de
homens e com a bastante quantidade
de munições. Essa difficuldade está
hoje resolvida completamente, se-
gundo parece, o que eqüivale a di-
zer que começaram os dias críticos
para os exércitos do centro europeu.
Nessa pressão irresistível em todas
as "frontes", a campanha balkanica
tem um interesse immediato para as
potências da "entente"; pennittc-
lhes palpar o grau de resistência do
inimigo, influis sobre a Rumania, que
tão agitada se mostra com os aconte-
cimentos, c pronictte fechar aos im-
perios centraes a única fronteira que
não estava attingida pclo bloqueio.

m a an

As guardas avançadas moscovitas disper-
saram o inimigo nos Carpathos

Contínua o combate travado na linha de Kyghía
ao lago Van - Os russos continuam a perseguir

os restos da quarta divisão turca
Foi afundado o navío-auxíliar "Duke of Albany"
- A França conserva a sua esquadra intacta

iii111 DA m
O PROBLEMA DOS VIVERES NA

ALLEMANHA
HAYA, 26 — Sabe-se nesta capital que

o sr. von Batücki, illrector geral da dis-
trlbuição de vlveres na Allemanha, deela-
rou a um jornalista húngaro que se estão
fazendo esforços para conseguir da liun-
gria que venda aos allemães o excesso da
colheita do trigo. Accrescentou quo espera
que a Hungria consinta em tal transacçfio,
desde que ella d favorável aos Interesses
geraes de ambos os paizes.

OS D1RIGIVEIS SOBRE LONDRES
LONDRES, 26 — Somente pelos Jor-

naes se soube que um dlrlglvel se appro-
xlíhftrà durante a nolto desta capital.

Mais uma vez, a propósito dessa Incur-
são, os allemiT.es referem pormenores de
pura pliantnsla, entro os quaes do ter sido
Londres coplosamento bombardeada.

Isto é tanto mais ridículo quanto nln-
suem em qualquer ponto da cidade ouviu
canhoneio, nem mesmo para simples de-
tesa aérea.

A ATTITUDE DOS REFORMISTAS
IIESl-ANHCES

MADRID, 26 — Telegrammas de Ovle-
do dizem ter-se realizado naquella cidade
uma assembléa geral dos políticos filia-
dos ao partido reformista, sob a preslden-
cia do deputado Azcarato.

Nessa reunião, ficou decidido que o sr
Melchlades Alvarez seguisse para Portu-
gal, onde devo apresentar ao governo e
ao povo portuguezes a sua adhosão A poli-
tlca lntervenclonlsta adoptada pela vizl-
nha Republica, o partisse depois para Fa-
ris, afim de demonstrar 8. Franca que os
democratas hespanhôes estão ao lado da"entente" e resolvidos - a omprehender
uma vigorosa campanha para que a Hes-
panha ae colloque ao ludo dos iillliulos.
AS CRUZES DE FERRO

ALLEMÃS
LONDRES, 26 - O "Daily Te-

legraph" recebeu um despacho de
Amsterdam, dizendo que a Allemã-
nha se acha deante de uma gravecrise no que diz respeito á "sua me-
lhor industria, a manufactura de cru-
zes de ferro".

Explica o correspondente que cada
cruz exige tres grammas de prata
para a sua parte decorativa, sendo a
existência desse metal inferior á pro-cura.

Ilon
Sommeno

Ef muito difficil a situação dos wurtemberguezes
em Guillemont - As operações nos Balkans -

Os telegrammas do "Correio Paulistano''
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A ENTRADA NA ALLEMANHA
COPENHAGUE, 20 — As rostrlcQõeS

impostas para a entrada do extrangolros
na Allomanha tornaram-se ultimamente
tão rigorosas que agora é quasl Impossl-
vel passar a fronteira.

As pessoas a quem se permltte entrar
no palz não podem levar comslgo mais
documentos que os quo são absolutamente
necessários para a sua identificação,
A INTERNAÇÃO DE FRANCEZES NA

ALLEMANHA
HAYA, 2G — Da fronteira communicam

para esta capital que por Aquisgran pas-
sou um trem conduzindo 1.200 peBSoas
deportadas do Charlevillo (departamento
das Ardennas) para o interior do império
allemão.

TORNA-SE SOMBRIA A SITUA-
ÇÃO DOS ALLEMÃES

LONDRES, 26—O resultado da
notável offensiva dos alliados foi o
anniquilamento completo dos planos
do inimigo, no sentido de conseguir
a conclusão da paz de modo feliz
para elle.

Os allemães, em abril do corrente
anno, estavam confiantes em apo-
derar-se de Verdun, cujo ' resultado
seria, a submissão immediata dos
franeezes.

Para esse fim, fizeram todos os
preparativos, accumtilando abasteci-
mentos e aperfeiçoando as vias de
communicação.

Queriam também recomeçar as
operações no Drina, no outono do
corrente anno, com a esperança de
esmagar a Rússia.

A nova tactica dos alliados, des-
ferindo golp.s inesperados em todos
os campos da guerra, obrigou os ai-
lemães a retirarem tropas de Verdun,
afim de fortalecer as suas defensivas
na Picardia, bem como a procurarem
evitar o anniquilamento completo
dos austríacos.

O discurso pronunciado por Lloyd
Gcorge, ministro da Guerra da Ingla-
terra, pinta claramente a situação da
guerra, tanto no oriente como no
oceidente.

O inimigo, sem poder transferir as
suas tropas de uma frente para outra,
tem de sustentar a lueta por meio dc
reforços constituídos de destacamen-
tos tirados das novas levas de que
puder dispor, sendo assim, pois, o
exgottamento dos seus recursos ape-
nas uma questão de tempo, até que
a esmagadora superioridade dos allia-
dos determine o resultado inevita-
vel.

A nova offensiva na Maccdonia
promette concorrer com poderoso
contingente para a solução, bem
como o extraordinário augmento da
producção dc munições por parte
dos inglezes.

PELA PAZ
LONDRES, 26 — 0 "Daily Telegraph"

noticia quo lord Cecll, ministro do Dlo-
ctueio, respondendo no Parlamento A in-
terrogação de um doputado declarou que
nenhuma proposta havia sido feita recen-
temente fi. Inglaterra para concluir a paz,tm contrario do que afflrmam os alio-
mães, que pretendem fazer crer que os•mbdltoB brltannicos estão descontentes
lom o actual estado do guerra. Allfts, sl
assim acontecesse, a primeira cousa quefaríamos seria consultar os nossos allia-•los,

Sl ha dois annos a Inglaterra não pou-de alhear-se A guerra, Impossível d hoje
lessar as hostilidades, sejam quaes forem
as propostas que lhe façam .Isoladamente.

A. obrigação de nfto concluir a paz so-
paradamonte é mais imperiosa do queaquella que nos levou a pegar em ar-
mas.

Quando celebrarmos a paz serft como
membros da associação da Europa civlll-
tada, nfio tomando em consideração ape-
nas os nossos Interesses.

Nunca na Historia, crise alguma foi tão
bem comprehendida polo povo, que sabe
que nôs combatemos pola vida tolerável,
Hvre do domínio de indivíduos sem co-
taçtto.

Convonçamo-nos qua para a nação quo
participa desta obra, depOr a espada equl-
valeria a vondel-a, como se vendou o pu-nlial envenenado dos búlgaros.
O COMMANDANTE DO DEÜTSOHLAND

CONDECORADO — NOVA VIAGEM
DO AUDAZ SUBMARINO

NOVA YORK, 26 — Radiographam de
Eerllm Informando que o capitão Koe-
ning, commandanto do submarino "Deu-
tschland", conversou om Kiel com o prln-clpe Henrique, da Prússia, e depois Be dl-
rlglu para o quartel-general, onde foi re-
cobldo em audiência especial pelo kalser,
que o condecorou com a Cruz de Ferro
e deu tambom medalhas do valor militar
a todos os outroB officlaes e marinheiros
da guarnlçfio daquelle submarino.

Annuncla-se que o "Deutschlsnd" se
prepara para fazer uma nova viagem, dl-
zendo uns que ê para os Estados Unidos,
e outros que ê para a America do Sul.

A companhia, proprietária do submarl-
no, recusou receber muitos fretes, visto a
otacão Jft estar completa.

O DIPLOMATA LARRETA
PARIS, 26 — 0 "Cri do Paris" exprl-

mo os sous pesares pela partida, para o
¦eu paiz, do sr. Carlos Rodrigues. .Carreta,
¦-rando amigo da França, quo deixa o car-
¦jo do ministro argentino om Paris.

Diz que o sr, Larrota parto com dostl-
no a Argentina, aonde vai assumir o cargo
Je ministro das Relações Exterloros.

Continuando, o "Cri de Paris" declara:'Certamento os nossos negócios não se-
rão extranhos ao omlnente argentino, por-
íue olle ama a nossa pátria quasi tanto
como a sua."
OS ENCONTROS NAS LINHAS

INGLEZAS
LONDRES, 16 — 0 Inimigo bomüar-

ileuu as priiiuir.is liniuis do trincUj.'.:is
na maior parte da nossa fronto, ao sul
üo Ancre.

Diversas vezes, entre as 19 horas e a
manhã, cedo, protegido pola artilharia,
o adversário atacou as nossas posições,
a oeste de Guillemont, entre as pedrei-
ras e a estrada de Montauban a Guille-
inont

Os assaltantes nfio attinglram nenhum
ponto tias nossas Unhas.

Repellimos os teutões, Infllglndo-lhos
perdus.

Perto da herdade de Mouquet, pro-
grodlmos ainda na cota a leste da her-
dado e a sudesto, onde conquistámos ou-
iras quatrocentas Jardas do trincheira»,
ao caminho de La Courccllette a Thle-
pval.

Os grandes esforços do inimigo, no
seniido de retomar o terreno perdido no
saliento do Leipzig, mostram a impor-
tancia attrlbulda ao sector de Thlepval,
unde conoentrou recentemente numoro-
«os canhões, para deter os nossos pro-
çressos e sustentar os ataques.

Na noite ultima, devido a um fortlssl-
mo bombardeio uma força considerável
da guarda prussiana atacou as nossas
novas trincheiras, ao sul de Thlepval.

Kopellimos em toda a parte o adversa-
rio, Infllglndo-lho pesadíssimos perdas.

Mantivemos todas as posições.
OS PROGRESSOS DOS ALLIADOS NO

NORTE DA FRANÇA E EM SALO»
NHA

PARIS, 26 — As tropas franeezas ob-
tiveram um bello suo:e'iso ao norte do
Somme, tomando e passando alím de
Maurepas, cora grando rapidez e soffreu -
do perdas mínimas, perdas essas que o
"Petlt Parlslen" diz ser Insignificante...

Maurepas formava um dos prlnctpaes
pontos de apoio das linhas allemãs ir.
tro o Sommo, Roye, Albert o Baupruo. '

Era ainda uma importante baso ostra-
lógica para a situação sobro o planalto,
que domina a região do sul, protegendo
dois caminhos quo vão na direcção d°
Comblos.

Dominava também a vla-ferrea que
abastecia, aa posições inimigas por u<ta
ultima cidade.

O ataque desonvolveu-se durante a tar-
de, numa frente de 4 kilometros.

Da part:. de Mauropas, oecupada pulos
franeezes, o centro, lançando-SG a~baiono-
ta, através das ruínas da aldeia, apanha-
va de flanco as Unhas allemãs desorgiuil-
zadas, ao norte do povoado, onde as me-
tralhadoras se mantinham ainda.

A ala direita, por semelhante movi-
mento convergente, contornava as on-
costas da cota 121, sein parar.

Os franeezes avançaram em toda a
parle, apeztir do terreno estar cheio de
barrancos, oecupando pouco a pouco as
trincheiras extraordinariamente niulti-
plloadás".

Os alleiiiães, que escaparam ao fogo da
artilharia o das pontas das baionetas, na
Impossibilidade de receber soecorros, dc-
vido aos fogos de barragem, inlntorrupto
e infinitamente mortífero, entregaram-se
todos.

A's 17 horas, o objectlvo fixado pt-lo
commando francez citava attlngido na"fronto" guuleza, cujo sector é agora ab-
solutamente roetUlneo.

Sl é verdade quo os allemães estlve-nm
egualmento actlvos, todas as suas t.mta-
tlyas representam novos e sangrontos
fracassos, apesar da extrema violência
dos seus ataques, seja no Meuso, onde
tentaram reparar o revês que ainda não
confessaram, soja na frento britannica,
onde os inglezes mais se approxlmaram
de Thlepval.

Assim, em nenhuma parte os allemães,
apesar dos seus prodigiosos esforços, cl (.»
garam a restabelecer o equilíbrio e reto-
mar o ascendente sobre os alllados.

Os tiros do destruição contra as bati-
rias continuaram furiosos e incessante-
mente ao sul do Somme.

O numero dos prisioneiros, nesses dois
últimos dias, no Somme e no Meuse. ex-
cede a 800.

Os documentos demonstram que a usu-
ra allemã na fronte do Somme é propor-
eioiialmento maior do que na de Ver-
dun.

Numa, offonsiva de 50 dinn, os allemães
empenharam 40 divisões.

No conjuneto, os operações nas linhas
de Salonica sfio nitidamente a favor dos
alllados.

. Os fracassos dos búlgaros ná ala es-
querda dos alllados foram claramente flr-
mado» pela progressão dos servios no
ponto em que haviam recuado, e na ala
direita, onde o Inimigo teve de oonten-
tar-se em entrlnchelrar-se na estrada de
Serrea, numa distancia respeitável do
Struna.

A firmeza das alas está assegurada.
. Os alllados retomaram toda a Uberda-

de de manobra no centro.
Ob factos nfio tardarão a demonstrar

que a propaganda allemã augmenta oxng-
geradamento um facto verdadeiramente
secundário.

"RAID" »E HHTDBOPLANOS
LONDRES, 26 — Vários hydroplanos

bombardearam, com sucóesso, os hangars
allomães de aviação, situados nas cerca-:
nlos de Namur. ;-.

Um desses hydroplanos ainda não vol-'
tou.

A LUOTA NOS ARES
PARIS, 26 — Perto de. Craonne, ob nos-

sos canhões fizeram aterrar um fokher,
que atacamos e perseguimos.

Esse aparelho cahlu nas linhas alie-
mas.

Na região de Verdun, lima machlna,
que foi obrigada a aterrar, Incendiou-se
ao descer ao solo, perto de Mogesvllle.

Duas outras machinas,> damnlflcadas,
cahlram na floresta do Ôplncourt, perto
ue Foanex. I

t'm fokher, nas vizinhanças de Pont-
ft-Mousson, foi posto fOrafdo combate.

Os aviadores franceze3 incendiaram va-
rios balões captlvos alleCi8.es, sondo um
ao norte do Alsno, na rpglfio de Palssy;
outro na frento do Sommp, perto de Mes-
nii. •$

Finalmente, foi conflKjiado que, a 23
do corrente, um balão ' captivo allemão
foi obrigado a aterrar, em chammaH, pe-
lo3 nossos canhões, na região do Verdun.

A' noite, um avião Inimigo lançou oito
bombas em Baccarat, ondo causou pre-
juízos Insignificantes, ferindo ligeira-
mento uma pessoa, j

A LISTA NEGRA INGLEZA
BUENOS AIRES, ?6 (A) - O

Museu Social organiza para amanhã
uma grande manifestarão de protes-
to contra a applicação da lista negra
ingleza, que está causando grandes
prejuízos ao commercio, difficultan-
do suas operações. ¦

UM CREDITO 1'ARA O GOVERNO
HESPANHOL

MADRID, 26 — O' Parlamento oon-
oedeu um credito do dola milhões para o
governo prover ás necessidades dos boi-
llgerantes Internados na Hospanha.

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

niencia da população só se ut.lizar da água depois de fervida."
E' MUITO PREFERÍVEL QUE ,

BEBAM CAXAMBU Sffi-S&SS
da contra o TYPHO E OUTRAS FEBREb. m.i.-.m.A.Á.üA_.

Os acontecimentos
nos Balkans

A CORDIALIDADE HS-JiRE A ITAJjjA
E A GRÉCIA

ROMA, 26 — A Imprensa, celebrando
a occupação do Kalarat', porto de Paler-
mo, salienta que as tropas italianas foram
levadas a realizar as suas operações, de-
vido A Imperiosa necessidade militar.

Accrescenta que Isto om nada pertur-
baia. a cordialidade' entre a Italia u a
Grécia.

NA FRENTE LA .MACEDONÍA . ..
PARIS, 26.— Contrariamente ao que

íol noticiado em telegrammas de hontem,
os búlgaros não atacaram Kavala hem
Drama.
ENVIADOS ALLEMÃES NA BULGA-

RLV E NA RUMANIA
NOVA YORK, 26 — Os jornaes do

Berlim dizem que o estado-maior alio-
mão enviou dois generaes, para inspec-
clonar as fortalezas búlgaras na frontel-
ra da Rumania.

O govorno de Berlim enviou também
diversos agentes A Rumania, a fim de inl-
ciarem as negociações de compra, na pro-
xlma colheita de cereaes.
A ALLEMANHA REMETTE MUNIÇÕES

AOS DULGAROS
LONDRES, 26 — O correspondente dc»

um jornal suisso, em Bucarest, diz que
diariamente chegam a Orsova, porto
austríacos do ,Danubío,tres trens allemães,
quo alll descarregam multas munições
quo, em barcaças, descem o rio, e são le-
vadas para um porto búlgaro. Essas mu-
nlcões são dlrectamente enviadas para a
frente da Maccdonia,
OS BÚLGAROS BATEM EM RETIRADA

PARIS, 26 — Um communlcado rece-
bldo de Salonica diz que as forcas bul-
garas, que avançam pelo valle do Struma,
foram detidas e obrigadas a retroceder.
Também as columnas gregas, na Maço-
donla oriental, se esforçam por conter o
avanço dos búlgaros para o sul.

Soiscentos búlgaros entraram em Pro-
senlk e apoderaram-se de importantes
quantidades do provisões, pertencentes
ao exercito grego, e depois incendiaram
a cidade em diversos pontos.

Contingentes russo-servios obrigaram
os búlgaros a se retirar de alguns pon-
tos do sector de leste.

Depois do um combate encarniçado, os
servios avançaram o oecuparam Lunzi.

Sabe-se quo diversos generaes gregos
rocusam 

"retirar 
as suas tropas, confor-

mo ordens recebidas de Athenas.
OS PRODROMOS DA QUEBRA DA

NEUTRALIDADE RUMAICA
AMSTERDAM, 26 — De Bucarest an-

nunciam para esta cidade que o "Monl-
torul", orgam offlclal, publica um decre-
to augmentando oa créditos extraordlna-
rios do exercito de duzentos para soisoen-
tos milhões.

O "Universul", Jornal da mesma clda-
de, diz que o general Paraskincaco foi
nomeado director dos munições e o gene-
ral Popovlo chefe do primeiro oorpo do
oxorcito.
UM GRANDE COMIOIO EM SALONICA

ATHENAS, 26 — Telegrapham de Sa-
lonioa que ae realizou hontem, A noite,
naquella cidade, um grande comício, pa-
ra protestar contra a occupação de lo-
calldades gregas .pelos exércitos bulga-
ros.

Os manifestantes, precedidos do uma
banda do musica, que tocava o hymno
nacional, percorreram as ruas, erguen-
do vivas ao sr. Eleuterlo Venlzelos e aos
sous partidários.

Depois, o povo dlrlglu-se para o quar-
tel-general de Sarrall, cantando a Mar-
solheza.

O governo grego, A vista da gravidade
da situação', mostra-se Inquieto.
A TOMADA DO FOr.TE DE STARTALA

PELOS BÚLGAROS
PARIS, 26 — Referem de Salonica pa-

ra o ''Matln" que os búlgaros captura-
ram o forte grego de Startala, matando a
guarnlcão Inteira, que resistiu heróica-
mento, alô ao ultimo instante.
UMA OPERAÇÃO DOS

MARUJOS ITALIANOS
ROMA, 26 — Despachos de Vallona

Informam que o commando da esquadra
encarregada de patrulhar a costa entre
Asplruga e o cabo Kefall, onde tem sido
asslgnalada, por freqüentes vezes, a pre-
uonca de submarinos austro-hungaros,
ordenou quo alguns destametnos de ma-
rinha italianos oooupassem o cume de
Karalat, na Albânia, afim de tornar ef-
fectlva a fiscalização a que procedem,

Todos os Jornaes salientam a Impor-
tancia da brilhante occupação de Kara-
lat.

Essa operação foi ditada por necessl-
dades militares e não affeeta a cordial!-
dade das relacOes existentes enlre a Grc-
cia e a Italia,

$ guerra no mar
OS SUBMARINOS MERCANTES

: BUENOS AIRES, 26 (A) — Estiveram
hontem no Ministério do Exterior os ml-
nlstros da Rússia, da Franca, da Italia e
Inglaterra, que fizeram entrega ao dr.

Jjuiz Murature, de notas, todas do mesmo
teor, em que os governos dos seus paizes
pedem A Republica Argentina que nâo
:onsidere os submarinos, tlu qualquer cias-
,o que sejam, como vapores mercantes.

Solicitam ainda os paizes alliados que-sses submarinos sejam lmmediatamente
.nteriiailos, apenas cheguem aos iiortos ar-
rjentinos.

OS SUBMARINOS MERCANTES
BUENOS AIRES, 26 — Os ministros

plciiipotenciarios da Inglaterra, Franga,
itussla o Itália visitaram, separadamente,
o sr. Luiz Murature, a quem entregaram
um memorial contondo as resoluções da
reconto conferência dos alllados, realiza-
Ua om Paris. Ao ministro do Exterior da
Argentina foi manilesuido o desejo das
nações noutras considerem os submarinos
mercuntes como submarinos do guerra,
para serem obrigados a sahir dos portos
dentro de 24 horas.

Consta quo o governo argentino não
concordara com esta Indicação e adoptaiá
para o caso o critério que guiou o proce-
uinieiito dos Estados Unidos ern relação
ao "Deutschland".

ARMADA FRANOEZA
PARIS, 26 — Cm estudo do "Petit Pa-

risien" mostra que a Franca conserva a
sua esquadra intacta, atigmentada com
novas unidades, perfeitamente prepara-
das.

Os franeezes aumento perderam o ve-
llio couracudo '•Bouvet". sem valor ml-
lltar.

O "Jean liart", torpedeado nas Boccas
do Cattaro, foi rápida e devidamente re-
parado.

A esquadra foi enriquecida com cinco
novos "dreadnoughts", que são o "Fran-
co", "Paris", "Bretagne", "Lorraino" o"Provenco", do 23.640 toneladas, o ar-
madps com dez canhões do 34 centlme-
tros,-constituindo com o "Jean Rart" o o"Courbet", com "seis couraçados do typo"Bantori" e cinco "Veritô" o ''Palrie-'
uma forca muito poderosa.

O "DUKE OF AI.BANY" ..
FOI AFUNDADO

LONDRES, 26 — (Officiai) — Um
submarino inimigo afundou, no dia 24 do
corronto, o vapor armado "Dulce of Al-
bany", no mar do Norte. Pereceram afo-
fados o commandante do navio e 23 ho-
mens da tripulação.

Foram salvos 87 homens.
UM "HEROE" DA CAMPANHA SUB-

MARINA CONDECORADO
NOVA YORK, 26 — Informam de Ber-

Um quo o ltalser collocou, com suas pro-
[irias mãos, a Cruz do Ferro de primeira
classo no peito do tenente do marinha
Walter Trosfmanii, commandante de um
submarino, que metteu a pique cem na-
vlos alliados, quo deslocavam um lota!
de 260.UOO toneladas o valiam soiscentos
milhões de marcos.

O "BREMEN" ESPERADO EM NEW
LONDON

NOVA YORK, 20 — Informam de New
í-iondon haver chegado ali, hontem, X tur-
de, o vapor allemão " Willehead", quo logo
depois purtiu para Boston.

Diz-se que esse vapor vai aproyisionar
o submarino "Brejnén", irmão do "Deu-
tschland", quo d esporado em New Lon-
dou dentro do alguns dias.

Üo tlieatro oriental da perra
o-

A OFFENSIVA DOS RUSSOS
PETROGRAD, 26 — Nos Carpa-

tlios, ao oeste de Nadvorna, as guar-
das avançadas moscovitas dispersa-
ram o inimigo, oecuparam a aldeia
dc Guta e attingirain as nascentes
do Bystritza, na região dc Rafalow.

Continua o combate empenhado
na linha que se extende de Kyghi ao
lago Van.

Depois de oecuparmos a cidade dc
Mttsh, avançámos para as alturas dc
Kttrstdagu. Fizemos novos prisio-
neiros.

Continuamos a perseguir os res-
tos da quarta divisão turca.

OS RUSSOS RETOMAM A OF-
FENSIVA

LONDRES, 26 — Os russos re-
tomaram a offensiva deante dc Ko-
vel e expulsaram o inimigo de diver-
sas alturas ao longo do Stochod, ao
norte da Galicia c deante de Brody.

Os contra-ataques dos austro-allc-
mães foram repellidos em toda a
frente do Slota Lipa.

Os russos proseguem o avanço pa-
ra oeste.

mh*-4

111ISI11S
ACÇÃO DAS TROPAS GERMÂNICAS

NAS VARIAS FRONTES
RIO. 26 (A) — A legação da Allomã-

ilha em Petropolis recebou de Berlim,
via Washington, o seguintu telegramma
offlclal:"O quartel general comniunica em da-
ta de 25:
Frente oeste: Da mesma maneira como

haviam feito a 18 do corrente, os Inglezes
« franeezes atacaram hontem, A tarde,
apôs violentíssimo canhoneio, as nossas
posições ao longo de toda frento entre
Thlepval e o Somme.

As envestidos repetiram-se varias ve-
zes entro Thlepval e o bosque de Fou-
rcaux, porém, fracassaram os ataques,
com perdas sangrentas para o adversa-
rio. *

Evacuamos alguns trechos de trinchei-
ros, completamente destruídas, da l.a 11-
nha.

Ao norte da Ovillers, entre Longueval e
o bosque de Delvllle, conseguiu o inlml-
go algumas vantagens.

A aldeia de Maurepas foi por ello oc-
cupada.

Entre Maurepas e o Somme, os fran-
cezes íoram completamente repellidos.

Na margem ¦ leste do Mosa, limitou-se
o combato 4s immediacõos de Fleury.
Rechasuámos dalli o Inimigo.

Ao norte do Somme, nas proximidades
de Varennes, em I"Jeury e om Armen-
tleres, abatemos 4 aeroplanos inimigos.

03 repetidos ataques aéreos do adver-
sario' ãs cidades da Bélgica, especialmon-
to contra Mons, causaram Importantes
damnos nas propriedades belgas, sondo
também feridos muitos habitantes civis.

Frento liste: — Exercito de von Hin»
denburg: — As trincheiras perdidos a 21
do agosto, nos proximidades do Swyzn,
acham-se agora novamente em nosso po-
der. Nos Immedlações de Graberlta, ao
sul de Brody, fizemos 561 prisioneiros.

Exercito do archiduquo Carlos: — Na
frente oecupada pelas tropas allemãs
nada houve de novo."

"O almirantndo allemão communlca
em data do 26:

Na noite de hontem para hoje, vários
dlrlglvels da Marinha atacaram a parto
meridional da costa leste da Inglaterra
o bombardearam a "City de Londres", o
dlstricto a sudeste da cidade, as estações
navaes, de Harwlch e Falkstone, bem co-
mo os navios ancorados no porto de
Dower.

Foram observados em toda fc parte
optlmos resultados dos bombardeios.

Os dlrlglvels soffreram o tiroteio do
inimigo, regressando, porém, incolumos,"

a ao

ASPECTOS DA CAMPANHA
ROMA, 26 — O correspondente

do "Evening News", de Londres, es-
creve para o seu jornal que os deser-
tos do Carso são o peor inimigo para
o soldado, por causa da falta de água
potável, o que provoca todos os mar-
tyrios da sede.

Na linha de frente du Cadore, o
frio constitue, porém, o maior pe-
sadelo para os soldados italianos,
que durante sete inezes são obrigados
a viver a 3.000 metros de altitude,
enterrados na montanha (U. neve,
que em alguns pontos attinge uns
poucos metros dc espessura.

Os soldados austríacos nessa re-
gião recebem munições e viveres por
um engenhoso systema de ferro car-
ril, que também serve para o trans-
porte de passageiros.

O rei Victor Manuel apparecc
muitas vezes nessas regiões, con fra-
ternizando-se com os soldados, com
os quaes conversa em dialectp pie-
montez.

GOVERNO ITALIANO
ROMA, 26 — Os Jornaes dosta capital

attribuem grande importância A reunião
do conselho do ministros, hontem reali-
zada»

NAS LINHAS ITALIANAS
ROMA, 26 — As noticias de fonte of-

ficiai, communlcadas aos Jornaes doBta
capital, informam:

Nas linhas ao sul do Goricla, as nossas
tropas vão obtendo o mais franco sueces-
so, a despeito dos esforços ingentes da
artilharia Inimiga, do accidentado terreno
o dos furiosos ataques quo emprehendem.

Os nossos corpos de infantaria lança-
ram-se sobre o monte Coslch, apoiados
por violento fogo dos nossos canhões.

Esse monte podo considerar-se virtual-
mente tomado.

Na região do Goricla, os combates são
Intensos o empenham-so com a maior
energia.

A praça de Tolmino ainda resiste, ape-
sar dos formidáveis ataques da artilha-
riu.

Nas frentes da Carnla, dos Dolomitas
o no Trentino a lueta de artilharia per-
manece multo intensa, cabondo-nos sem-
pre a offensiva,
O COMMANDANTE DA PRAÇA DE

GORICIA SUBMFÍTTIDO A CON»
SELIIO

LONDRES, 26 — Os Jornaes do Gene»
bra dizem que o estado-maior austríaco
mandou submetter a conselho do investi-
gnção o general Frlodels, que comman»
dava a guarnlcão do Goricia, quando o
praça foi oecupada pelos Italianos. Ac»
crescentam os jornaes que essa resolução
foi exigida polo estado-maior allemão,
que era de opinião que Goricla ainda po-
dio dofender-se até a chegada do refor»
çcs, que ptirá ali so dirigiam. Aquelle ge»
neral foi provisoriamonto destituído do
ccmmando das tropas que operavam ni
região do Goricla.

CARVÃO PÁRA Á ITALIA .
ROMA, 26 — O "Glornale d'ltalla" ln-

forma, om telogramma do Vonthniglla,
quo foi iniciado o transito do dois trens
quotidianos, conduzindo carvão lnglez,
destinado A Italia, que chega via França.

NOTICIA DESMENTIDA
ROMA, 26 -— O "Corrlere d'ItaUa"

de-smento a noticia posta em .-urso pov
jornaes austríacos de que as autoridades
itcllanas mandaram fuzilar dois monges
austríacos presos quando faziam signa93
em Goricla.
OS ITALIANOS CONQUISTARAM NO-

VAS POSIÇÕES
ROMA, 86 — O communlcado de hojo

annuncla que os Italianos conquistaram
novas posições nas encostas do monte
Caurial, onde fizeram prisioneiros.

As tropas peninsulares repelllram um
ataquo dos austríacos no desfiladelro do
Inferno,

A grande batalha
A ACÇAO DOS INGLEZES

LONDRES, 26 — A oesto de Oinchy,ropelllram as tropas inglezas um ataqu»de duas companhias allemãs.
O Inimigo bombardeou, no bosque StDelvllle, as trincheiras de que hontom noa

apoderamos.
Entre a herdade do Mouquet e o sallen-

to de Leipzig, capturamos ÜO novos prl<slonelros.
Os nossos aeroplanos executaram uniraid sobro as vias de communicação do»allemães, attingindo alguns tres linhas Scausando avarias no material ferro-viarlo.
Os aviões inimigos ovltaram travar

combato com as nossas machinas, ma«consogulmos derrubar vários, tendo nõs
apenas perdido um. |

A CAMPANHA DA FRANÇA '
PARIS, 26 — Na Unha de fronte d*

Sommo, a artilharia franceza, continuou,'
a canhonear as posições inimigas.

Nesso sector, fizemos prisioneiros mais
UOO soldados allemães.

Em Maurepas, foram descobertas mati.
8 metralhadoras abandonadas polo lnU
migo.

A sudeste de Salnt Mihlel, fracassou
uma tentativa de ataque dos allemfte*
contra Crolx-St.Jean.

Expulsamos Immediatamento o Inimigo
que tomara pé no bosquo do Vallly.

OS SUCCESSOS DOS ALLIADOS NO
SOMME ;

PARIS, 20 — O suecesso ile Maurepnsi
definitivamente alcançado, soffreu vlC.o-
rlosamento a prova do um contra-ataque.

Os suecessos dos alliados, ante-lionteni,
no Sommo, parecem mais Importantes do
que as primeiras noticias annunciarani.

.Sabe-se agora que as operações deram
om resultado, além do terreno conquista-
do, soiscentos prisioneiros e dezoito me-
tralhadoras.

O avanço inglez foi egualniente impor*
tanto, pois que deu o apreciável resultado
de avançar a ala direita do seu sector até
X altura das posições franeezas.

Somente Guillemont formou um 3a-
Hento na linha britannica. A situação doj
wurtemburguezos 6 ahl multo dlfflell.

A violência dos tiros dos alllados sobra
as organizações allemãs pareço Indicar
novas e próximas operações.

Na fronte de Salonica, depois de flu».
ctuações na situação geral, foi inteira-
mente restabelecida a vantagem dos ai-
liados.

Os germanó-bulgaros perderam, om to-
da a parte a iniciativa, que agora" perten»
ce inteiramente ao general Sarrall.

A OFFENSIVA FRANCO-INGLEZA
LONDRF.S, 20 — As forças Inglezas,

unindo-se fts franeezas, fizeram um novo
avanço ao norte de Longueval, e em dU
recção a Flers, onde forftm capturados 10
officlaes e 170 soldados Inimigos,

No bosque de Delvllle foram surpn).
hendldas e capturadas algumas dezenas
do allemães. Ao sul da Mauropas os fran»
cezes annlquilaram diversas columnas iiU
lemas, que contra-atacaram as posiçõeí
recentemente conquistadas pelas tropru
franeezas.

Os franeezes, nestes dois últimos dlaa.
capturaram 110 Somme mala de 600 alia»
mães e cerca do 20 metralhadoras. H1
grande a actividade aeroa em toda ft
Ciente.

Os aeroplanos Inglezes bombardearam'
muitos trons liilmlgos, causando enormes
prejuízos, e abateram quatro apparelho^,

AINDA A LUCTA NA FRANÇA
TARIS, 26 — Ao norte do Somme, a,

acção da artilharia foi muito violenta 110
fim do dia e om parte da noite.

A's 22 horas, ao sul do Maurepas, to.i
ram dispersados sob o nosso fogo fortes
reconhecimentos dos allemães, nas vizl-
nhanças da cota 121.

Não se asslgnalou nenhuma outra ten-i
tatlva do ataquo dos allomães.

Na Champagne, depois do intenso bom»:
bardelo, o Inimigo, fts 21 e mela horas,
atacou as posições franeezas ao oeste di
Tahure, em dois logarea.

O fogo de barragem deteve o assalto,
oxcepto num pequeno saliente da nossa
linha, onde o Inimigo tomou pé. Um con«
tra-ataque Immediato, a granadas, expul-
sou-o dessa posição.

Na margem direita do Meuse, o inlml-
go bombardeou violentamente as regiões
ilo Thiaumont e Fleury. Varias vezes o
exercito imperial executou vivas acçõos
offenslvas na direcção da aldeia e das
trincheiras cavadas nos arredores da obra
do Thlaumont.

Fracassaram todas as tentativas paru
attlnglr as nossas Unhas.

Na Lorona, o nosso fogo deteve um re.«
conhecimento deante de Neuvlllor.-i, i
nordeste de Badonvillers.

A nossa aviação esteve muito aotiva
hontem, na região do Somme. O segundo^
tenento Nungessnr abateu o seu undeelmo
aeroplano allemão. ,i

O sargento-ajudante D'Orne abateu ft
sua décima terceira machlna allimS, quo
cahlu perto de Pétaln,

Os nossos pilotos metralharam outros
machinas de combate, que desceram su-.'
bltamonte damnlflcadas.

liltttt iiwen»
NO CONORHSSO PORTUGUEZ

LISBOA, 26 — Na sessão do Congresso,
hontom, votaram contra a moção apre-
sentada pelo sr. Alexandre Braga -os srs,
José Barbosa, João do Menezes, Jorue
Nunes, Costa Junlor, Tamagninl Jarbrjsrt,
Pereira Vlctorlno, Antônio Fonseca, Joíio,
Camoezas e Mariano Martins.
MANIFESTAÇÜO AOS VOLUNTÁRIOS

EM PORTUGAL
LISBOA, 26 — Telegrammas do forto

informam que foi feita uma énthujíastlca
manifestação de sympathia naquella cl-
dade aos voluntários que seguem incòf-
porados ft expedição que vai para a Afrl-
cu.

AVIADORES PORTUGUEZES
LISBOA, 26 — Regressaram lio-

je a esta capital os tenentes Oscar
Torres e Mario Portella, que obtive-
ram na Inglaterra o diploma de avia-
dor.

AS MISSÕES INGLEZA E
FRANCEZA

LISBOA, 26 — Chegam no dia
30 do corrente a esta capital as mis-
sões militares franceza e ingleza, ,-
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A's 13 lioras, acham-se presentes apo-
nas os srs. Bento Bicudo, Aureliano de
Gusmão o Ilodrlguos Alves. Deixam do
comparecer com causa participada os srs.
Dlno Buono, Pinto Ferraz, 3.'ontes Junior,
Carlos dc Campos, Eduardo Canto, Gus-
tavo Ue Godoy, Ignacio UchOn, Jorge Ti-
birlçá, Guimarães Junior, Nogueira Mar-
tins e Oscar de Almeida, o sem partici-
pação os srs. Lacerda Franco, Padua Sal-
los, Fernando Prestes, Gabriel do Rezen-
de, Gustavo de Godoy, Joaquim Miguel,
Luiz Flaquer, Pereira do Quoiroz, Luis
Pizo, Albuquerque Lins o Hereulano dc
Freitas.

Estando presentes apenas tres srs. so-
nadores, deixa do haver sessão, oonti-
nuando para 28 a mesma

ORDEM DO DLV

Apresentação dc projectos, indicações o
requerimentos.

CÂMARA
REUNIÃO EM ÜO DE AGOSTO

Presidência do ar. Antônio Lobo

A' hora regimental, fella a chamada,
verlfiea-so a presença dos srs. Cazomlro
da Rocha, Américo de Campos, Antonio
Lobo, Claro César, Francisco Sodré, Tho-
maa do Carvalho, Gabriel Rocha, João
Martins, Machado Pedrosa, Joaquim Go-
mide, Alcântara Machado, José Roberto,
José Vicente, Julio Cardoso, Campos Ver-
gueiro, Rapliael Prestes o Theopliilo do
Andrade,

Tendo comparecido apenas dezesclo srs.
deputados, deixa do ser lida a acta do
sessão anterior.

O Sli.
seguinte

l.o SECRETARIO dá conta do

EXPEDIENTE

Petição dos escWpturarios da Reparti-
ção de Águas o Exgottos du capital, soli-

a classificação dos seus cargos
A' Comnilssão de

citando
eni tres categorias. —
Fi .zenda.

Feita a segunda chamada, vorlflca-se
r.ão ter comparecido mais nenhum sr, do-
putado, deixando de comparecer comcausa participada o.s srs. Alfredo Ramo»,Amando do Barros, Coriolatio do Amaral,
Darlo Rlbóir», Cíabriel Junqueira, Aline-
Ua Prado e Procoplo dc Carvalho, o sem
participação os srs. Abelardo César, Ar.-cacio Piedade, Azevedo Junior, Artlin:
Whitakcr, Aseanio Cerquéru, Atallba Le >-nel, Augusto Barreto, Erasmo do Assum-
pção, Guilherme Rubião, Veiga Miranda,
Freitas Aítllc, Pereira de Mattos, Rodrl-
gues Alves, Trajano Machado, Julio Pres-tos, Laurindo Minhoto, Mario Tavares,
Rodrigues Ue Andrade, Olavo Guimarães,'
Paulo Nogueira, PeUro Costa, Plínio déGodoy, Vicente Prado, Carvalho Pinto eAViadlmlro Uo Amara!.

, Não havendo numero legal, níio lnsessão. Levanta-se a reunião, ilosigna«l.i
para 28 ti mesma

ORDEM DO DIA

2.a discussão do projecto n. 15, dc1908, concedendo subvenção Hilometrica
A Companhia Mogyana para a construc-
São de um rama] que, partindo do S. Jo-sé do Rio Pardo, vá o, Caconde e ás raiasdo Estado de Minas Geraes, com parecer'Contrario, n. 25, deste anno.

l.a discussão do projeeto n. 5, destear.no, providenciando sobra o serviço dotrafego o administração da Estrada doFerro dos Campos do Jordão.

MARCHA MILITAR
lista marcada para hoje, ás oito

li03*as, uma marcha dos atiradores
do Tiro Paulistano n. 35, do quartel
para a linha de tiro cm Pinheiros.

Tomarão parte nessa formatura
cerca de 145 atiradores, os. pelotões
dc cyclistas, signalciros, corpo de
saúde, de hitcndencia c as bandas de
cometas c tambores.

Dirigirá o exercido de evoluções
o Ínstruetor militar, segundo-tenen-

i N
Má

utnção e
¦aBM*Ma**tt-H-riMan>3)<i<<«n>>MHAn

Fraqueza
nica:

Destes males é
do que soffre
meia humani-
dade. O reme-
dio é alimento e
medicamento,
como se com-
binam perfeita-
mente na

EMULSÃO

Qn li ¦

Tflicatnus
e Salões

CASINO ANTARCTICA
A Companhia Vitale repetiu hon-

tem a apreciada opereta "Os saltim-
bancos", cujo desempenho foi bom
como o da premiérc".

Os principaes artistas, entre os
quaes Gittlietta Ccsti, Pina Gioana,
Ítalo Bertini e Cario Ciprandi, conti-
nuarani a se.* muito applatididos. A
casa esteve repleta.

- Hoje, a mesma opereta "I
tanto èní "matinée"saltimb,.iic!:i",

como á noite.
S. JOSÉ'

Muito concorrida a festa artística
de Fátima Miris, que tantas sympa-
thias tem conquistado cm S. Paulo.

Cumpriu-se á risca o programma
annunciado, tendo sido calorosãniéii*
lc applaudida a beneficiada.

 Hoje, variaclo e attrahenlç
programma, cm "matinée" c á noite.

APOLLO
Neste th teatro representou-sc com

súccesso o drama cm 4 actos, de C.
Niuiziata, "Tnfdimento".

Os principaes interpretes colheram
fartos applausos.

 Hoje, cm "matinée", "J.a
Scttola dei delilto", e, á noite, "Tra-
dimento".

ÍRIS theatro
lc.xhibem-.se hoje os apreciados

films "Heroísmo dc amor" c "O su-
borno".

—-— Para amanhã, o esplendido
Pathécolor: "Chagas de amor".

VAR1AS

Companhia Vitale
Visitou-nos hontem pessoalmenteo festejado artista cômico ítalo Ber-

tini, da Companhia Vitale, que•ji-ttialniente trabalha no Casino.
A "distlncta actriz-can.tora Giulictta

Ccsti, tambem daquella companhia,
enviou-nos um delicado cartão dc
.visita.

Gratos pela fineza, ••

te Pedro Leonardo de Campos, que
terá como seus auxiliares Os sar-
gentos Rivadaviá c Porto, do 53.0 ba-
talhão do exercito.

Essa sociedade dc tiro conta actu-
alnlente 356 sócios matriculados nos
seus cursos c aulas que freqüentam
diariamente, c o aetual numero de
atiradores é de 1.01G, pois se tem in-
scripto nestes últimos tempos gran-
de numero de sócios, todos de 17 a 23
ai.nos dc edade.

O quartel desta sociedade está
iristallado m.» antigo edifício da rua
Onze de Agosto, 11. 43, onde funecio-
nou o Fórum Cível, prédio esse cedi-
do gratuitamente ao Tiro Paulistano
pelo sr. dr. Eloy Chaves.

TRIBUNAL ii
»

20 de agosto

'.'¦ti»

Distribuição do autos em
dc 1910.

Ao cartório do l.o officio:
Appel Ilibes crimes

N. 80013 — Queluz — Manuel Pereira
Magalhães e João Cipolli •— Ao sr. Pinto
do Toledo.

N. 8009 — Caconde — A justiça o José
Ignacio — Ao sr. Ph. Castro.

Aggravo
N, 8505 — Capital — Alberto de Oli-

veira Coutinho e outros e Leonardo Nar-
dlnl — Ao sr. Ph. Castro.

.Appellações cíveis
N. S29G — Capital — Ao sr. F. AVhita-

ckor.
N. 8039 — S. Simão -- Dr. -Manuel

Sousa Gomes e Máximo Badm — Ao sr.
1'*. Saldanha.

N. 8537 — Tatuhy — José Teixeira do
Assumpção e sua mulher — Ao sr. Vi-
cento do Carvalho.

N. 8540 — Capital — Dd. Joscpha
Dclamonica e Maria Angélica da Rosa —
Ao sr. Rodrigues Sotte.

N. 854-1 — Capital — Braga e Pinto e
Raphael Dias da Cruz — Ao sr. Vicente
de Carvalho.

Ao cartório do 2.o officio:
Recurso crimo

N. 554 9 — Rio Preto — A justiça e Pa-
tróclriio Montalvãò — Ao sr. Almeida c
Silva.

ApjHdluçõcs crimes
N. 7952 -- Capital — Ao sr. Ph. Cas-

tro.
N. 8008 — Tatuhy — A justiça e Fran-

cisco da Costa Leite — Ao sr. Brito Bas-
tos.

Aggrnvo
N. SOO 13 — Capital — F. Corrêa e Octa-

vio Braga c outros — Ao si-. Pinto de To-
ledo.

Appellações eiveis
N. 8-131 — PlnUanionhangaba — Ao

sr. R. Sette
N. 8538 — Capital — Antônio Gomes

Poyares e barão Ua Bocaina — Ao sr.
Moraes Mello,

N. 8543 —- Avaré — Joaquim Oliveira
Dorta e outros e Maximiano RoUrigtics
Moraes — Ao sr. Urbano Marcondes,

N. 8545 — Barretos — Alliceto César
Junqueira o Rachi AHI Murael — Ao sr.
Moraes Mello.

N. 8540 — Capital — Maria Ignez Lo-
bo Bandeira Dias t». Joaquim Bandeira de
Abreu o outra — Ao sr. F. Saldanha.

Embargos
Capital — Ao ar. 3»

tlll.n SESSÃO ORDINÁRIA EM 28 DE
AGOSTO

Presidência do sr. noyi.iii.ulo Duprn.,

A' hora regimental, folta a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Sampaio
Vianna, Goulart Penteado, Rocha Azovc-
do, Washington Luis, Raymundo Duprat,
Mario do Amaral, Baptista da Costa, J. J.
Perolra, Luiz Fonceca, Marrey Junior o
Sousa Queiroz, faltando com causa par-
tlclpada c sr. Raphael Gurgcl, o sem pnr-
tlcipação os srs, Joaquim Marra, Henrique
Fagundes, Estaniülau Borges e Alcântara
Machado.

Abro-se a sessão.

E' lido, posta, ern discussão o sem do-
bato approvada, a acto Ua sessão ante-
rior.

O SR. l.o SECRETARIO dft conta do
seguinte

EXPEDIENTE

PÃRECERES das comnilssões do Jus-
tlça o Finanças, opinando polo archlva-
mento Ue um requerimento Ue ,T. F. P. de
Sousa, sobro construcção o exploração do
um intmdouro modelo nesta capltal, —
A imprimir.

PÃRECERES das eommissões do Jus-
tlça o Finanças, sobro o projecto n. 44,
de 3 93 5. — A imprimir.

PARECER da Commissão do Justiça,
opinando pelo arehivamento do projecto
n. 37, de 3 915. — A imprimir.

J'ARECER da Commlssão do Justiça,
opinando pelo indeferimento de un» ro-
querimento «le funecionarios da policia,
sobro custas vencidas em processos cri-
mes. — A Imprimir.

REQl ERIMEXTO N. 208, DE 1010

Peço no Illmo. sr. dr. prefeito pnrn dar*
oxecução ao calçamento da rua José do
Alencar, cujo já é lei. — Sala das ses-
soes, 2(3 de agosto do 1910. — João José
Pereira. — A* Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 2.1», DE 11)1(1

Peço ao illmo. sr, dr. prefeito para
mandai' collocar guias á rua Fernão de
Magalhães. — Sala das sessões, 26 de
agosto do 1910. — João Josó Pereira; —*
A' Prefeitura.
'requerimento 

n, aio, DE 101(1

Peço ao illmo. sr, dr. prefolto para en-
tender-so com o sr. secretario da Agrl-
cultura, para mandar collocar alguns
combustores a gaz na rua Fernão ão Ma-
galhães. — Sala das sessões, 211 de agos-
to do 1910. — João Josó Pereira. — A'
Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 211, DE 1010

Teço ao sr. prefeito se digne mandai"
collocar guias á rua Margarida o á rua
Iladdoclc Lobo, entro as alamedas San-
tos o Jahu'. — Sala. das sessões, 26 Ue
agosto do 3 91(3. — Murre** Junior. — A'
Prefeitura.

REQ-UERIMEXTO N. 212, DE 1010

Peço ao sr. prefeito se digne requisitar
da Secretaria da. Agricultura a collocação
dc lampcões para illuminação publica á
rua Margarida o á rua HaUUocle Lobo, en-
tro as alamedas Santos o Jahu!, ondo se
nota a falta de illuminação. — Sala das
sessões; 2C dc agosto de 1910. — Marrey
Jnnlor. ~ A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 215, DE JOIO

Reiteramos o requerimento, sob n. 130,
deste anno, relati»*o a collocação de guias
o combustores de gaz na rua 13 de Maio,
entre ns ruas Conselheiro Carrão o Santo
Antônio, — Sala das sessões, 2f> dc agosto
de 1910. — E. Goulart Penteado,,;Joiio
Josó Pereiro, A. Bnptlsta dn Cosia.

REQUERIMENTO N. 21.1, DE 101G

Eequeiro que a Prefeitura se digne de-
terminar as providencias necessárias 110
sentido do serem colloeados alguns ban-
cos 110 jardim do largo do Paraizo. — Sa-
la das sessões, 20 de agosto do 1910. —
A, Bi.ptls.i» da Costa, — A' Prefeitura.

REQUElilMENTO N, 211, DE 1016

Requeremos ao sr. Prefeito se digne
Interpor seus bons officios Junto á Llght
and Power, no sentido de ser prolongada
a linha üe bonde Ua Lapa até á balsa
exlstcnto nn rua Felix Guilhcm. — Sala
dns sessões, 2 0 de agosto de 1910. — Mor-
rcy Junior, R. Biiprat. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 101, DE 1010

Tendo sido promulgada a lei n. 2.003,
desto anno, quo autorizou o calçamento
a parallelepipcdos do pedra dos trechos
da rua Bahia, entro ás ruas Sergipo o
Pará, c da rua Pará, entre a rua Bahia
o a avenida Angélica, urge quo o sr. Ur.
prefeito providencie junto dn Secretaria
da Agricultura, afim Uc ser apressada 11
collocação de combustores do gaz nesses
trechos do ruas, nas partes ainda não II-
luminadas. — Sala das sessões, 26 do
agosto do 1910. — Mario do Annual. —
A' Prefeitura.

Ao sr, F,

— Ao sr.

Salda-

Whl.ta-

Vicente

João

éiÇÜifMlkO .*IOÍlK)ítJ>
-;»J*1)S,-'í*)Ü

ls, 7 V J1 —
nha.

N. 8305 —- Lorena -
cie cr.

N. 7400 — Capltal
de Carvalho.

Ao cartório do ll.o officio:
Appellações crimes

ri. 7938 — Jgarapavo — Ao sr. Brito
Bastos.

N. 8007 — Areias — A justiça e
Gaspar — Ao sr. Almeida e Silva.

N. 8030 —- Avaré -- A justiça e Thoo-
philo Antônio Nogueira — Ao sr. Pinto
tle Toledo.

Aggravos
N. 8507 —- Barretos — Joaquim Lima

Moreira o Joaquim Pereira Mello — Ao
sr. Almeida o Silva,

N. 8508 — Capital — lltichahiin o Jr-
mãos c- Banco Allemão — Ao sr. Brito
Bastos.

Appellações eiveis
N. S535 — Santos — D. Marlana dos

Santos o Tho City of Santos Improvo-
ments Company Limited. ~- Ao sr. Mo-
retü-Sohn,

N. 8530 — Capital — José Corrutl e
Corona o Comp. — Ao sr. Urbano Mar-
condes.

N. 8541 — Capital — Tyrolesl Vittorio
c The ti. Paulo Llght Power — Ao sr F
VVhitadter.

N. S542 — Jahu' — José Ile.rnanUcs osua mulher e Francisco do Assis Bueno
c sua mulher — Ao sr. Moretz-Sohn.

N. 8547 — Santos — -Manuel Lopes Ua
Silva e süa mulher e Luiz Lopes da Sil-
va e outros — Ao sr. Rodrigues Sette.

Embargos
N. 8104 — Capital — D. Bonedlda

Amélia dc Sousa e Castro o outros eFrancisco Antonio de Paula — Ao 6r.
Rodrigues Sette.

N, 8027 — Campos Novos — D. Áurea
Piedade Faros e seu marido e Fernandes
Costa, Gomlde e Comp. — Ao sr. Urba-
-no Marcondes.. ... ,i -. ¦ili:./. Se.'...., u .ii. 0niiX.')q Old j .-'¦•.

lUirn j. .rui;,!.- fjiaaniíoBay tnaToriso j«mstieo Rojff utjfi io»

O SR. MARRECV JUNIOR — Sr. pre-
sldente. 11 lei orgânica dos, municípios de-
terminou que ás Câmaras Municipaes com-
pele auxiliar os estabelecimentos partlcu-
lares de ensino nelks existentes o delibe-
rar sobre hospitaes, soecorros a indlgen-
tes, ereação ou auxilio de estabclceimen-
tos pios, de caridade ou de beneficência.
Estas disposições se acham oguillmòrite no
nosso reglm.ijpto interno.

Quanto aos estabelecimentos dc ensino
particular, acredito não errar dizendo quo
o legislador paulista pretendeu contribuir
parn a affirmaçãu desse ideal democrn-
tico, que é a desofficiaiizáção do ensino,
ora conseguida como uma duB maiores
conquistas da Republica; sobro os esta-
béleclhiòritos do beneficência, a dlsposi-
ção legislativa é a consagração do verda-
deiro principio, Uo principio dominante na
sclencin da administração, dc quo no po-
der publico é preferível amparal-os a
creal-os o dirigil-os.

Nem sempre, porém, foi assim. Segun-
do a llcção dos mestres, nos antigos povos,
om que rudimentares eram os sentinien-
tos altriiistlcos, os soecorros aos necessi-
tados constituíam aponas uma necíssidu-
de material, quo os governos se Impunham
por uma consideração do ordem publica.
O listado atheniense subsidiava todos os
incapazes; Roma facultava aos mendican-
tes carne, banhos, perfumes, inecnsos, cs-
pectuoulos, porquo assim prevenia as guor-
ras civis, tão próprias do uma plebe fa-
minta c ociosa. Foi com o Chrlstiaiiismo
que ii caridade passou a ser um dever 1110-
ral e a Egreja a providencia do pobre,solidificando a solidariedade humanu. O
foudalismo, entretanto; transformou a
nieudicidade cm verdadeiro Instituição so-
ciai o por muito tempo os povos retrogra-
Uaram á época da caridade legal.

Diffundido o preceito christão, lndiscu-
tivel como é a .solidariedade entro os ho-
mons, hoje é assente quo aos particulareso Estado devo ceder passo e apregoada
vem sendo a superioridade da bcneílcen-
cia privada sobre a publica.

E, sobro o ensino, tambem se compre-
hende quanto devo ser secundaria a acção
do poder publico, acção quo deveria liml-
tar-so a uma sério de cautelas preventi-
vas, porque hn, então, um interesse ge-
ral a tutelar, quo é o progresso da Intel-
llgoneia, e sempre que surge .1 manifes-
tação do um interesso geral ahl dove es-
tar a personalidade do Estado, quo o re-
presente, conformo a llcção do Garelll
delia Moroa, nos sous "Ensaios do scien-
ela do administração".
0(tO.,'£stael,o não. tem realmente, ,»na espi

b')(;iili «i pilUrtpll .ovixisiA »., noilaUutala. 1 *
, 'jog- ciii/ilafiooil .ovíjuoIíS i'h ojiifíin

rlluosa explicação do Blunlschl!, a vir-
tudo do burilai' um bello verso, miifi ln-
dlrcctamonto, por molo de subvonções e
por uma aceiiuda fiscalização, lhe com-
peto acolher, amparar o ncoroçoar as pro-
ãucçOes sdentlflcas, literárias 011 artisli-
cas dos Indivíduos.

O sr, Mario (lo Amaral — E' a assls-
toncla publica.

O sr. Mnrroy Junior — Assim o enten-
deu o legislado." paulista; estabelecendo
osso Inicio da descentralização do ensino,
tanto quanto possivel, com a competência
que outorgou, ás Câmaras Ue crearem es-
colas do ensino prliunrlo o profissional,
primeiro passo para a dosoffldallznção,
Idéa que se tornou vencedora, por Inspira-
ção do governo da Republica ao Congres-
so quo lhe autorizou .1 expedição do de-
oroto do abril do 1911, conhecido por Lei
Orgânica do Ensino.

Foi sob n sombra desso decreto que sefundou om S. Paulo a primeira Unlvor-
sldado brasileiro — a Universidade do
S. Paulo, a cujo frente, desde logo o parasua felicidade, so collocoti essa energia
Inquobrantavcl, esso organização niãscu-In, que é o seu reitor.,.

, O sr. Mario do Amaral — Muito bon).
O sr. Mnrrey Jnnlor — ,,. com o au-xillo do pessoas do competência e do ca-

pacidade comprovadas.
A Universidade do S. Paulo não é, so-nhoros, um estabelecimento mercantil,como muitos daquolles quo upparcceram

sob a sombra da Le! Orgânica: os seuscursos são regulares; o seu corpo docon-te 6 composto do quo de mais salientooxlsto nas varias manifestações da intol-leetuaüdado paulista. Desejaria não d-tar nomes, para que a exclusão do ai-
gum não fosso tomada pelos maldlzentescomo revelação do uma falsa modéstia,mas não posso furtar-mo ao prazer dcindicar-vos, meus illustres collegas, co-1110 dlrector da Academia do Direito o
proprietário do uma das cnthedras o nos-so brilhante collega sr. Alcântara Ma-cha do, quo não lhe regateou as luzes Ueseu culto espirito,

O numero dó alumnos do Universidadeé approxim.idamentc do 700; rogularmon-
to funccloiinndo so acham 83 cadeiras, rc-
gldas por lentes o 7 por professores, assimdistribuídas: em direito, 17; em engenha-
ria, 20; e:n medicina e cirurgia, 28; em
pluirmacio, 10, o em odontologia, 8. Látrabalham 20. preparadores o assistentes.
Depois Ue lnstallada, ella fundou c nian-
tém cm regular ítinccioiianiento os se-
guintes estabelecimentos: um instituto
anatômico, o primeiro aqui fundado, onde
praticam em anatomia descrlptlva, pa-tliologlca o topogrtiphiea 173 alumnos; a
Polycllnica, onde, ainda cm Julho próximo
passado, Sc attenderaiu 3 25 doentes novos
nas clinicas peeliatrlca, medica, cirúrgica
o ophlalniologica, além elo 85 pessoasepie freqüentaram a clinica dentaria; a
Universidade Popular, installada a 7 dc
dezembro de 1914, e em quo os seus leu-
tes, até 21 do corrente, realizaram 73
llcções publicas sehianaos; c, finalmente,
em predlo próprio, o hospital de caridade"Instituto Luiz Pereira Barretto", inau-¦curado a 23 do julho o que já acolbcn 53
doentes, elos quaes 21 já tiveram nlta e
onde so praticaram 2S operações, 129
curativos, se fizeram 90 exames • do Ia-
boratotios, se aviaram 530 receitas c, no
seu ambulatório, quo comprcheiido tam-
bem clinica dermatológica, se altende»
ram 307 doentes!

Vôtle, srs,, por esses dados, quo em tão
curto espaço do tempo essa casa do ca-
ridade, fundada è certo pára a pratica, do
ensino modico-cirurglco, Já prestou um
grande serviço o essa zona da cidade,
comprchcndlda pelo Braz, BclémzinJip o
Moóca, cuja população em grando parte
composta do operários talvez não pudesse
obter, eom a promptidão o a dedicação
liabituaes, os soecorros, que, com grande
benomerenein, vem prc3tando aos neces-
sitados a Santa Casa do. "Misericórdia, 110»
torinmento repleto.

O "Instituto Luiz Pereira Barretto"
velu, portanto, cooperar tambem para
satisfacção dc uma das muitas aspira-
ções quo jiistiimenti» mantém o.s alludidos
bairros. A Universidade fi, pois, a inani-
festação mais vibrai.lo Uc qunnto poUe a
energia Uns nossos hpmen;t, Uo nosso povo,
que nella confia, da energia paulista, que
foi o tem sido o pioneiro do progresso
brasileiro!

Vozes — jMuíío bem,
O sr. Mnn-ey Jiuiior — A Univcrsiilaelo

é uni núcleo do trabalhadores; honraria
a überrinia Suissa o pode» ser coniparaUa
ás congêneres ila grande Republica Norte-
americana.

3"",' .Insto, portanto, quo o Câmara Mu-
nlcipal lhe lanço suas vistas o procure
soccòrrel-a na medida do suas íorças. Jú
passou a sua phase de organização, rece-
biUa eom reservas, ás vezes com dcscon-
fiança o esta oriunda do apegamento, que
é multo nosso, a tudo quo é official.
Custava acreUUar-se na efflcacla de uni
esforço particular!

A' frento delia, desde o seu inicio, ella
polido collocar Bernardino dc Campos,
pnra nfis um symbolo do patriotismo, <•
que a amparava com osso apoio moral
que a sua personalidade altamente pres-
tlgiosa Irradiava.

Ao completar a Universidade o seu se-
gundo anniversàrio, o granUo republico
enviou ao reitor uma cartn, da qual do-
duzireis logo que Uo verdade existe no
quo venho dizendo: (Lc):"A v. exe, aos sous illustres compa-
nlielros, dlrectorcs, o professores desse
estabelecimento, apresento os meus cum-
piimontòs, ao èncerraréni-Sfj os trabalhos
do anno, por haverem com exilo e. felici
elude vencido mais um período na sua
reciiniln existência. Honestidade nos i.n-
tuitos, capacidade na dlrecção, proíiclcn-
cia no ensino, criteriosa austeridade c
Justiça nos processeis, subordinação dos
Interesses particulares no Ideal grandioso
elo instituto, para o qunl contribuíram
abnegadamente o capilal e a Iniciativa
privados; constituindo ns bases e os fun-
elamentos moraes o os recursos Ue manil-
tenção, Uesaeompanhailos do subsídios
officiaes, ds um caso da vida social que
impressiona fundamente, cercando de ve-
ncraçilo o respeito os cidadãos beneinc-
ritos'quo assim se esforçam pelo bem
geral, A lnstruce-ão superior sabida do
seio da sociedado en. Institutos adequados;
por ella mantidos, caracterizei os puvos
cultos o essas idéas têm sido o lemma de
respirações civllizadoras.

Eni meio mais refraotaiiò do que pro-
pido têm os creadores d.i Universidade
conseguido Pfir cm pratica uma institui-
ção que poderia ainda ser acariciada oomo

tionho dltficllment» realizável. O
ciimivímento «Io um düvei ommuiii aos
quo sabem quo a instrucção é essencial

v."toUdado dúuvicrntici», .1 apreço devido
á superioridade do caracter e o reçonhe-
cimento aos beneficio!] patriotlcamentp
prestados impOciii-nic a consciente e calo-
rosa saudação o fervoroso applnuiio que
dirijo á Universidade de S. Paulo."

Até hoje, meus srs., a Universidade não
desmereceu desse conceito. Prestes o con-
clulr um lustro, prestos a receber a risca-
llzação federa!, que acreditamos não fa!-
lar, porque a tem acompanhado pari-
passu, no seu desenvolvimento, o seu
aetual reitor honorário, o illustre presi-
dente do Conselho Superior Uo Ensino;
porquo o sr. ministro do Interior jú a sau-
dou, nesta capltal, como a "gloriosa Uni-
versldado de S. Paulo"; porquo dia só
tom despertado manifestações de entlni-
siasmo aos que daqui ou de fora a tém
visitado — até hoje olla sé tem feito jfnc
ás palavras de .sympnthla que sempre lhe
dirigiu o seu saudoso primeiro reitor ho-
nornrio.

Trata-se, conseguintemente, do um es-
tabclecimenlo digno de todo o apoio.

Sob os seus auspícios so fundou a As-
sçcla-güo Beneficente Universitária, que
se propõe a auxiliar a conclusão e a ma-
nutenção do "Instituto Luiz Pereiro Bar-
retto", e A írento dessa associação estão
a figura austera, respdtnbilissima, do
eminente monsenhor Benedlcto de Sousa,
do illustre vlcc-prcsidentc do Estado e as
personalidades altamente synipathicas
elos senadores Padua Salles o Carlos de
Campos.

Para não citar outros nomes, creio que
esses constituem um penhor seguro da
idoneidade da instituição.

Penso que não preciso demorar-me nes-
ta tribuna para fundamentar o projecto
que tenho a honra de enviai* A mesa, so-
licitando, apenas, "áós ciicus'lllustt"cs col-,

oi)3i*lq!foe ioiichi k moa o Jílaiioli

'legas das oonimissões, que sobre olle tém
de manifestar-se, o obséquio especial do
abreviarem o parecer quo entenderem
conveniente aos fins do projecto, concl-
lianão-os com os interesses do município.

E assim poderemos cooperar para que,com o "Instituto Luiz Porolra Barrotto",
a Universldiido possa continuar a soocor-
ror os enfermos o auxiliar o forlaloclmen-
to do vida physlca da sociedade, lndls-
pensavcl, tanto quanto a hygiene, ixtra a
thcrapouticii dos inales da humanidade;
e, com as suus escolas, infirmo aquelle
pessimismo do Gustave Lebon quando, na
lntroelucção á Psyohologia do Educação,
via na decadência Uo ensino na França a.
queda do espirito latino e quo não preci-saremos, como elle pedia, meditar sobro
ns palavras profundas de Ldbnitz: "Do-
íiiez-cuioi réiliicntlon, et jo chiiiigcroi la
fuço do 1'Europo nvant uu sióclo".

A'ozc8 — Muito bem! Muito bem!
(O orador ó felicitado pelos seus oolle-uns.)

Aral á mesa, é lido o Julgado objecto de
deliberação, o seguinte

PROJEOTO N. »-,, DE 1010

A Câmara Municipal de S. Paulo de-fereta:
Art. l.o — Fica concedido á Univoísl-liado de ti. Paulo, para manutenção »lo'"Instituto Luiz Pereira Barretto", o au-xilio animal do Rs. 25:000$ü00 — vlnto ocinco contos ele réis.
Art. 2.0 — Para pagamento desse au-xilio 110 corrente exercido, fie:a o preto!-to autorizado a fazer as operações decredito que julgar necessárias.
Art. 3.0 — Nos exercícios subsequente)*»

deverá constar, paro esso pagamento, arespectiva verba nos orçamentos,
Art. 4.0 -— 3»'icam Inteiramente appllea-veis, nesto caso, as disposições dos art.-i.2.0 o seguintes do lei 3.570, de 1912.
Art. 5.0 — Revogaiii-sc as disposições

em contrario.
Sala das sessões, 20 de agosto de 1910.-• Marroy Junior, E, Goulart Peiilendo,

It. Duprat, José «Ie Sousn Queiroz, João,Tos«í Pcrolru. — A's eommissões de Jus-tiça o Finanças.

LYCEU SALES!AMO
6xwsão do batalhão collegial a Santos
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Passa-

ORDEM DO DIA

Enlra em l.a discussão o projecto apre-
sentado pelas com missões reunidas dc
Obras e Finanças, om seu parecer n. 04,
autorizando a despesa Uc 49;4i;i53lJ0,
com o calçamento a parallelepipcdos da
rua Homein de Mello, entre as ruas Car-
doso Uc Almeida o Franeg da Rocha; nc
bairro das Perdizes,

Ninguém pedindo a palavra, é o pro-
jecto posto em votnção e approvado.

Entru em l.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commlssOes de Obras o Fl-
nanças, em seus respectivos pãreceres ns.
05 o 93, autorizando a despesa do
29:247*900, com o calçamento a parnllo-lepipedos dn rua da Consolação, entre as
alamedas Franca e Jahu'.

Ninguém pedindo a palavra, é o pro-
Jecto posto cm votação e approvado.

A eeirõo dt
inl depor hojo ...» túmulo tl

louros, em bronze, que o Imtalhõo do Ljceu do Coração de JesuiJosu Bonifácio, cm Santos,

Nada inais havendo
se a sessão.

a tratar, levanta-

CIMONIOA
RELIGIOSA

_ E' hoje que parte para a vizinha
cidade de Santos o batalhão collc-
gial do Lyceu Salesiano do Coração
de Jesus.

O embarque cíícctuar-sc-á na es-
tação da Luz, em trem especial, ás
6 horas e 40 minutos.

Essa passeata dos collegiaes obc-
dece; ao interessante programma quehontem pul)Iicámos,de que faz parte
uma sympathicá homenagem á me-

moria do patriarcha da Independeu-,
cia, cm cujo túmulo o batalhão im
fáíitil depositará uma artística coroa
dc louros, em bronze, acondicionada
numa rica caixa de setim e velludo,
com as cures nacionaes.

No acto dc ser a coroa collocada
sobre o túmulo, falará o revnio. pa-dre dr. Henrique Mourão, direetor
do Lyceu do Coração dc Jesus.O batalhão regressará a esta ca-c
pitai pelo trem das 17 lioras.

A Egreja
hoje S. José

O DIA
Catholica commcmora
Calazans, con fessor.

Este santo consagrou sua vida á
educação ehristã da infância.

Em sua juventude cercava-se já de
crianças para ensinar-lhes orações e
os mysterios da religião.

Mais tarde, ordenado sacerdote,
entregou-se á pregação na lies-
panha, sua pátria; porém, sentindo-
se chamado a um gênero dc vida
mais perfeito ainda, foi para Roma.

Ahi, á vista de uma multidão dc
crianças, que, devido á falta de in-
strucção religiosa, se entregava aos
vicios, resolveu fundar escolas reli-
giòsas para a sua educação.

Associou-se a vários ccclesiasticos,
animados dos mesmos sentimentos, c
a sua congregação foi erigida cm or-
dem religiosa por Gregorio XV, sob
o nome de Clérigos Regulares da
Madre de Deus das Escolas Pias.

EVANGELHO
¦S, Marcos, cap. 7, v. 31 — XI do-

mitiga depois de Pentecostes:"Naquclle tempo, sahindo Jesus
do termo de T.yro, veiti por Sidonia
ao mar da Galiléa, passando pelo
meio do território de Decapoli.

Trouxeram-lhe um sttrdo-mudo e
lhe rogaram que puzesse a mão so-
bre elle.

Então Jesus, lirando-o dentre o
povo e tqiiiaiido-0 dc parte, mcttcti-
lhe os seus dedos nos ouvidos, c, eus-
pindo, poz-lhe da sua saliva sobre a
sua lingua; e levantando os olhos aos
céos, deu uni suspiro e disse-lhe:
Epheta, que quer dizer — abre-te.
E 110 mesmo instante se lhe abriram
os ouvidos e se lhe soltou a prisão
da lingua, dc sorte que entrou a fa-
lar expeditamente.

]'". niandoii-lhcs (pie a ininguem o
dissessem. Porém, quanto mais Je-
sus lho prohibia, tanto mais ellcs o
publicavam, c tanto mais se admira-
vam, dizendo: Elle tudo tem feito
bem; fez não sé) que ouvissem os sitr-
dos, como falassem os mudos."
SEMINÁRIO MENOR DE PIRA-

PÓRA
Festa de S. Norberto

Rcalizam-sc nos dias 29, 30 e 31
do corrente, em Pirapora, o.s pompo-
sos festejos em louvor de S. Norber-
to, padroeiro do Seminário 'Menor

daquella localidade.
As festas, que serão presididas pe-

los rcvmos. srs. d. Duarte Leopoldo
e Silva, arcebispo metropolitano de
S. Paulo; d. José Marcondes Ho-
mem de Mello, arcebispo-bispo dc S.
Carlos, e d. João Baptista Corrêa
Nery, bispo de Campinas, obedece-
rão ao seguinte programma:

Dia 29 — Recepção dos exmos.
srs. d. Duarte Leopoldo e Silva, ar-
cebispo metropolitano de S. Paulo;
d. José Marcondes H. de Mello, ar-
cebisp-bispo de S. Carlos, c d. João
Baptista Corrêa Nery, bispo de Cam-
pinas.

Dia 30 — Pela manhã, sagração
solenne do altar-mór da matriz, do
Senhor Bom Jesus do Pirapora, pe-

.-, i>/,nl»ir.nn -fil nf 1-n ti *""**, 11 fil _

V-UIM?
JOCKEY-CLUB PAULISTANO

Projecto de inscripção para a corrida
dc reabertura da estação hippica
de 1916, a realizar-se no dia 3 de
setembro de 1916, 110 Hippodro-
mo Paulistano

Prêmio —- "Abertura" — 700$ c
140$ — Distancia, 1.609 metros —
Animaes de qualquer paiz. (Iiand.
antecip.)

Ilority, 52 kilos; Rubi, 52; S. Clc-
mente, 52; Yago II, 52; Pitaiigueira,
50; Rcctierdo, 50; Ciccro, 50; Ladv
IH, 48; Corça III, 48 (9).

Premi.) — "Animação" — 700$ e
140ÍJ1 — Distancia, 1.200 metros —
Animaes extrangeiros dc 2 annos e
animaes nacionaes de 3 annos, sem
victoria.

Prêmio — "Progresso" — 800$ c
160$ — Distancia, 1.500 metros —
Animaes nacionaes dc 3 annos. Os
animaes sem victoria terão adescar-
ga dc 3 kilos.

Prêmio — "Imprensa" — Soo.*»» e
i6o!p — Distancia, 3.Soo metros —
Animaes extrangeiros, (Iiand. ant.)

St. Ulpian, 55 kilos; Poliu', 52;
Rabbiuo (exAragon IH), 52 Abricot
(cx-Niebehiug), 51; Zigomar, 51;
Eclipse III, 51; Pathé 51; Fcniano,
51; Poeta, 51; Joliettc, 49 (10).

Prêmio — "Jockey-Club"—-1 :ooo$
e 200$ — Distancia, 2.000 metros. —
Animaes de qualquer paiz. (Os ani-
maes sem victoria nesta distancia ou
não. vencedores de um premio supe-
rior a 1 1500$, terão a descarga de 2
kilos; aa éguas, independentemente
da descarga de sexo, terão a descarga
dc 2 kilos).

Premio — "Melton" — 2:000$ c
400$ — Distancia, 1.500 metros —
Animaes extrangeiros de 2 annos. —
(Confirmação dc inscripções).

As inscripções serão recebidas até
segunda-feira, 28 do corrente, na se-
cr-etaria da sociedade, á rua Alvares
Penteado, 11. 16. Não serão recebidas
as propostas (le inscripção que não
estiverem assignádás pelo proprieta-
no 011 seu procurador,constituídos.

•i.lniente

B^MMT-BALB.
ASSOCIAÇÃO DOS CHRONISTAS SPOR-

'.IIVOS — EXCURSÃO A C.YMl'1-
NAS

Polo trem das 9,35, e em carro especial,
cedido pela Superintendência das (Jom-
panbi-.is 3'iiulisla e Ingleza, sogiiem hoje
para a vizinha cidade üe Campinas, afim
do assistir ás grandes corridas promovidas
pelo l-.lippodromo Campineiro, os seguiu-
tes ohronlstas sportivos, filiados a esta
Associação: Olival Cosia, do "O Estado
de ti. Paulo"; Arm:in'e» Mondcgo, dei "A
Vida Moderna."; Amadeu de Toledo Ditar-
te, do "O Combate'!; dr. Pinto Payaguô,
do "Correio Paulistano"; dr. Luiz Oon-
zaga Mendes de Almeida, do "Diário lies-
panhol"; Waldomiro Fleury, do "Cor.i-
merclo Ue S. Paulo"; elr. Luiz Paniniin,
Uo "l«'nnfulla"; Arthur Silva, do "Dlarlo
Popular", e João Ayres Ue Camargo, Uo
•'O Kurão".

Seguirão tambem no mesmo trem, 03
srs. Ur. Guilherme Ellls, presidente Uo ..o-
cleey Club Paulistano; dr. Domingos Tel-
xelra Leite, üiicctor Uo corridas; coronel
José ti. Quinta Reis, Antônio Quinta Reis,
Antenor Lara Campus, coronel Eugênio
Artigas, elr. José Góes Artlgas, secretario
Uo Joclcey Club, coronol .Liliane» Martins
ele Almeida, dr. Francisco Glycerio do
Freitas e- mais turímen o proprietárioselesta capital.

O programma com (pie a distlncto so-
ciedaUo campineira, vai encerrar a sua
temporada sporlivu, foi organizado com
esmerado capricho, de modo a dar no
acto a máxima solennidado.

Os excursionistas regressarão hoje mes-
1110 11 esta capital, pelo trem que parte de
Campinas ãs 17 horas.

Concurso de palpites
Os chronistas sportivos, filiados á

Associação dos Chronistas Sporti-
vos, apresentaram os seguintes pai-
pites para os matclies de hoje:

Primeiro team:"Correio Paulistano", Mackenzie,
2-0; "Pásquino Coloniale", Macken-
zk, 3-2; 

"Deutsche Zcitung", Ma-
ckeuzic, 2-0; "A Vida Moderna",
Mackenzie, 3-1; 

"'Excursionista",

Mackenzie, 3-0; 
"Guerin Mcschin",

Mackenzie, 4-0; 
"Furão", Macken-

zic, 3-1; 
"Diário -Hespanhol", Ma-

ckcnzic, 4-1; 
"Intransigente", 

Ma-
ckenzie, 3-3; 

"Jornal da Noite", Pau-
listano, 2-t; "Fanfulla", Paulistano,
2-1; "O Echo", Paulistano, 2-1; "O
Combate", Paulistano, 2-1; "Diário
Popular", Paulistano, 2-1; "O Com-
mercio de S. Paulo", Paulistano, 3-2;"O Apito", Paulistano, 3-2.

Segundo team:
"Correio Paulistano", Mackenzie,

2-0; "Diário Hespanhol", Macken-
zie, 5-2; 

"Pásquino Coloniale", Ma-
ckcnzic, 3-3; 

"Deutsche Zeitúng",
Mackenzie, 4-2; 

"A Vida Moderna",
Paulistano, 3-0; 

"Excursionista",

Mackenzie, 4-0; 
"Guerin Mcschin",-

Mackenzie, 4-0; 
"Fui*ão",Mackcnzie,

2-0; "Intransigente", Maclc.-.izie,
3-1; 

"Jornal da Noite", Mackenzie,
2-1; "Fanfulla", Mackenzie; 2-1; "D

Echo", Mackenzie, 2-1; "O Comba-
te". Paulistano, 4-2; 

"Diário Popu-
lar", empate 3-3; 

"Gaiiimcrcio dc S.
Paulo", Mackenzie, 3-1; 

"O Apito",
Mackenzie, 3-3.

Pooi-bii-is lnelc7.es o uccéssóriòs
CASA TOXÜLET

Rua liarão ile Knpelliilngn, .lü
3. PAULO

CAMPEONATO DE 1916
Paulistano versus Mackenzie

No campo da Floresta, encontram-
se hoje o.s teams do C. A. Paulistano
c A. A. Mackenzie, para a disputa
de mais uma prova do campeonato
dc foot-ball do corrente anno, á*que
são concorrentes.

Agirão como reíerees os srs. Syl-
vio Lagrcca e Ernaiii Conimodo, no
jogo dos primeiros e segundos teair.s,
respectivamente,

lo revmo. sr. arcebispo metropolita-
110 de S. Paulo; á tarde, jogos olym-
picos.• A's 17 horas, procissão com a
imagem de S. Norberto. A' entrada
na matriz, pregará o revmo. padre
Venerando Nalini, vigário de Ca-
breuva. Em seguida, bençam solen-
ne com o Santíssimo.

A's 19 lioras, illuminação nos pa-
tcos do Seminário,

ni k moa o J)taii:
..jJoIWiJfi Síiai-í í fcbícJíiifTon.Tíiooc*.

Dia 31 — A's 6 horas, alvorada;'
ás 10 horas, missa solcnnc, M. Hal-
ler, missa "Tertia", cantada pela"scholà cantòruín" do Seminário.

Fará o discurso-panegyrico do sau-
to o revmo. monsenhor dr. Bencdi-
cto Alves de Sousa, vigário geral do
Arcebispado.

A's 17 horas, sessão literario-mu-
sical.

Primeira parte — G. Belfort —
La vivandiére, ouverture pela banda;
O cego dc nascimento, quadro bibli-
co em 3 actos; a) acto 1.0 — inter-
\»allo; J. Manet: Sylvio Pcllico, solo
cantado pelo sr. Joaquim Rollão
Martins; b) acto 2.0 — intervallo —
Goebol: Les uoces d'or, mazurka;
c) acto 3.0 — intervallo — Cruz Fer-
reira, hymno escola3-, pela S. Infan-
cia.

Segunda parte — Sempre-viva,
valsa, pela banda; O imperador vem!
comedia, em 1 acto; Hymno Nacio-

iti^e,\-otilOitt'ebnbliVõ!0 a .císií/üIi »i iSgsaioíq j
O • o?!*"iisoqmo'j». <i 3 eJcomul-ifiiiifrio-1-3X6 wo*i I

TIRO PAULISTANO
N. 35 da Confederação

Haverá hoje exercícios dc tiro o
de evoluções militares no stand des-
ta sociedade, em Pinheiros.

fi»BSLOTÃ~
FRONTÃO BOA VISTA

A animação que reina constante-
mente em todos os espectaculos que
se realizam neste elegante Froutão,
é extraordinária. Isso demonstra a
predilecçãò que o nosso publico teni
pelo sport da pela, clispeiisaridò-lhe
invejável preferencia.

A empresa, por seu turno, não sa*
be mais o que fazer para correspon-
der á boa vontade do publico. Pro-
cura, entretanto, apresentar-lhe pro-
gramma attrahente como o dc. hoje,
em que figura uma brilhante quinie-
la de honra a 8 pontos, disputada
pelos bravos artistas Gurruchag1,
Gaspar, Zalacain, Lino, Potonito c

. Villabona.iíicftoc! seininaes <•.•, .-.ísiai,.-».•> ,tuip oa .o»»!
íEfl&Ü *!!?•" ui-cvan OJip, .aeffe

J

f.^U&tí.—
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Em rolando ao fornecimento do ngua do
rio Colin ao abastecimento da capital, pu-
blleánios hont im, na otlii.ilo da noite, o
seguinte:

"lia multo tempo nfio lia exemplo de
uma estiagem lão prolongada como a nue
se verifica, não s(j nesta capital, mns em
muitos pontos do Estado, durante os ul-
tlmos mezes.

Noticias constantes nn imprensa dão
conta de estragos causados; fis plantações
e do soliresalto i|iie vul produzindo em
muitos logares a falta de chuvas.

A capital .lambem não escapou aos ef-
feitos do pliem,mono. Enormes têm sido
os esforços da Repartição dc Águas, em
obediência a instrucçOes do sr, secretario
dn Agricultura, no .sentido de. distribuir
com parclinonioso critério o precioso ele-
monto, de modo a quo a população delle
disponha, sinão em abundância, ao menos
em quantidade sufficiente para supprir
as Indeclináveis necessidades do asseio, da
hygionc e da vida.

Tudo, porém, quanto so tem feito, sob
uma orientação acertada e louvável, não
bastou, infelizmente', parn conjurar os
perigos que ameaçam o abastecimento
publico.

Oa maiiancláes o represas minguavam
dia a dia e do nenhum recurso efficaz e
prompto so podia lançar mão para cor-
rlgii a anormalidade.

Sô depois dc. exgottadps todos os meios
di) evitar que os habitantes da capital so
vissem, de repente, na contingência da
sSfle, «* que o Illustre sr. dr. Cândido
iVIotfa, num movimento' digno de slncam?
appiausos, resolveu recorrer, em caractor
transitório, como providencia extrema do
salvação, A água do rio Cotia, cujas obras
de canalização nlnda não se acham con-
cluidas.

O liquido, trazido ale aqui, graças a
válvulas provisórias, abertas precipitada-
mente, sem os requisitos de unia obra du-
rndoura, como .vai,ser a definitiva, o sem
a perfeita filtrnção, exigida pelos mais
comezinlios preceitos do liyglone, não
pode estar talvez absolutamente isento dc
matérias nocivas, prcjiidlclaes fi. saude
oon que delle se servem como bebida. ¦

Entregando-o, pois, ao consumo, o go-
verno teve a precaução ilo mandar re-
commeiiiínr aos habitantes da capital que
não se utlllzassorn do água durante a es-
tingem, sem o cuidado tio fervel-a pre-
viamente. . .

Todo o empenho quo o titular du pasta
da Agricultura tem posto no Intuito de
amenizar os terríveis effoltds da secca,
quo nos afflige, 36 pode despertar elogio
pelo desvelo quo manifesta pelo bem-estar
da conectividade.

Nem todos, entretanto, pensam assim.
Considerando o thenia propicio para uma

A VA de março foram analysadas as águas du Serra da Cantareira,

reportagem sensacional, algum orgam*.
da nossa Imprensa procuram alarmar oa
espíritos, proclamando o absurdo do que
o governo cxlft envenenando a população
com ngua condcmnadn.

Essa afflrmatlvn, atirada assim a esmo,
6 leviana o falsa.

O que lia do certo 6 quo o govorno ae
viu demito desto dllomma: ou expflr os
habitantes do S. Taulo aos tormentos tia
sede, ou dar-lhes uma agun que nonhum
porlgo offeroce ft sua saudo, depois do
convenlentemente fervida.

O bom senso Indicou o segundo alvi-
tre.

Não hn, portanto, motivo de alarme,
nem do censuras ft medida adoptada, A
situação excepcional em que nos aclnv
mos reclamava, ao menos, um palllntlvo
o melhor não o podia encontrar o ea*
forçado secretario, que com tanta com*)»-
tencia vem conduzindo os negócios da
Agricultura."

Para maior tranqulllidade da popula-
Ção, julgamos opportuno dar a conhecer
as diversas ansilyses comparativas feitas
das águas da Cantareira o do Cotia, a
que demonstram serem Infundadas as
conclusões a que pretendem ohógar os
quo propalam a inferioridade das águas
do rio Cotia."

BoMinin

Consola-
çfio

Linha
adductora

Consola-
1'íio

Caixa

ÁGUAS OAl-TiVDAS EM 13-

Avenida AvenidaConsola-
CÍio

ROde Linha
laboratório adductora

1

1375

CL' 5

7;*,0
0

N. de coliljiicillos por cent, cúbico ... 1
N. de bactérias déroblas por cent.

cúbico  370
N. de bactérias aeroblas llquefaelentes

por cent. cúbico  125N. de bactérias aeroblas não llquefacien-
tes por cenl. cúbico ...... 250

Bactérias pathogenlcaa  0
B. flúor 1.1. flúorBactérias chromogenicas Uq. >|q>

Tempo: Chuvoso.
Temp. ambiente 25°C (9 horas da manha),
Temp. da água: 20"C.
Aspecto physico: ainarelladas • .
Temp. do incubnção: 14"—15"C.

.'Melo do cultura: gelatina.Numeração: !."' ilin após a semeadura, com lente,
22—8—916

1

375

100

275
0

1

750

100

650
0

0

Caixa

1

725

175

550
0

0

•8—OIO

Avenida

Bode rua
Vorgueiro

1

408

188

275
0

A raça

Caixa

1

250

36

214
0

Arnçii

R6do av.
Municipal, 99

1

17.725

250

17.475
0

Exame bacteriológico:
N. de colibaciilo.s por cent. cubico
N. do bactérias aeroblas por cent. cúbico ....'.'.".N. de bactérias aeroblas liqticfaclentes por cenl. cúbico 

'.
-Y do bactérias aeroblas não llquefacientes por cent. cubicoI-lacierias patliogenlcns
Bactérias chromogenicas '.'.'.','.'.

Tempo: choveu alguns dias antes du captação. 
'

Temp. ambiento: 32»C (10 1|2 horas da manhã ao sol).Temp. da água: 20°C.
Aspecto physico: aiiiarellada.
Temp. de incubação: 14°-15"C.
Meio de cultura: gelatina,
Numèraçítò: 7.° dia apôs a semeadura, com lente.23. 3. dio — Assignado — José Porolra Barreto.

— assignado —- Josó Pereira

iVGUÁS CAPTADAS KM lü, 8, 1)18
Iteprcsu ilo Cotia

lurrclo

1
576

66
509

0
0

ÁGUAS PROVITNIENTES DA SERRA DA CANTAREIRA
Capdidiis cm 20, 3, 010

N. de çolibãcillos por cent. cubico . .N. do bactérias aeroblas por cent. cubico.
N. de bactérias aeroblas llqucfacienl.-:

por cent. cubico ' .N de bactérias aeroblas não llquefacien-
tes por cent. cubico

Bactérias pathogenicas  .
Bactérias chromogenicas — B. vloldcous— 1!. violaeeus o flúor

Tempo: chuvas leves.
Temp. ambiente: 21°C (9 horas da manhã).
Temp. da água: 20°C.
Aspecto physico: opalescente.
Temp. do incubação: 15"-10"O.
Meio do cultura: gelatina.
Numeração: 17." dia apôs a semeadura, com lente.
0—4—916. (Asslgnado) — Josó Perciru Barreto.

Consola- Ooiisolii» Consola- Avenida Avenida Avenida
i*üo cão güo
,lnlla rédo la- linha rede ruaadduet. Caixa borator. adduet. Caixa Vcrgueiro.15111 111

"75 188 1300 725 803 200

¦-t" HO 150 150 225 0

13-*0 138 1150 57.-. C3S 200
0 0 0

O QUARTO EXAME E' DAS ÁGUAS GAITADAS EM 29—3—910
Represa do CotiaExumo bacteriológico:

N. de çolibãcillos por cent, cubico . . . , . ..N. do bactérias aeroblas por cent. cubico
N, dc bactérias aeroblas llquefacientes por cent.' cubicoN. de bactérias aeroblas não llquefacientes por cent. cubicoBactérias pathogenicas

Bactérias òhrorriogenlcas... B. fluorescens liquefncens.
Tempo: choveu levemente no dia anterior & captaçãoTemp. ambiente: 31«C (10 1|2 da manhã, ao sol)Temp. da água: 10 1|2°C.
Aspecto physico: amarcllada.
Temp. do Incubação: 15°-1G"C.
Meio do cultura: gelatina.
Numeração: &." dia após a semeadura, com lente.6—4—916. (Assignado) — José Pereira Barreto,
A 27 do março tiniia sido feito o

1
706
233
533

0

oxamo das águas da Serra da Cantareira.
ÁGUAS CAPTADAS EM 27—3—016
Consolação Consolação Consolação

N. de çolibãcillos por cent. cubico . . .N. de bactérias aeroblas por cent. cubicoN. do bactérias aeroblas llquefacientes
por cjinS

N, de bactérias aeroblas não llquefacien"
tes por cent. cubico

Bactérias pathogenicas ....

linha addu.
1

1075

213

802
0

B. fluor'. 
llq.Jiactorlas chromogenicas

Tempo: choveu levemente,
Temp. ambiente: l'"C (!) horas da manhã).Temp. da água: 21"C.
Aspecto physico: amarcllada.
Temp. do incubação: 15--Í6°Ci
Meio de cultura: gelatina.
Numeração: IO.» dia após a semeadura, com lente.0—4—916. (Asslgnado) — Josó Pereiro Unrrclo.

Caixa
1

1750

250

1500
0

B. fluor
llq.

rOde labor.
1

925

75

850
0

Avenida

linha addu.
1

2325

250

2075
0

Avenida Avenida
rOdo rua

Caixa Vergueiro, 15
1

825

250

575
0

1
575

150

425
0

A quinta arialyse bacteriológica é

Exame bacteriológico:
N. de çolibãcillos por cent. cubico ......N, de bactérias aeroblas por cent. cubico .'N. ile bactérias aeroblas llquefacientes poi- c!m3N. de bactérias aeroblas não llquefacientes por c|ni8Bactérias patliogenlcns

Bactérias cliomogenicas, BacIUos violaeeus. 
'

Tempo: bom.
Temp. ambiente: 10°,8C (1 hora da tarde).
Temp. da água: 19",4C.
Aspecto p.hysicp: opsilescenlc.
Temp. de Incubação: 12"-13"C.
Melo do cultura: gelatina.
Numeração: 20." dia após a semott dura, com lente.
5—0—910. (Assignado) —Josó Tereirii Barreto.

a quo so segue:
ÁGUAS CAPTADAS EM 15—1—010

Represa do Col ia

1
429
121
308

0

As ánalyses, que acima transcrevemos,
Bão as ultimas, do cujos resultados foi for-
nocida uma cópia á Sociedado de Mediei-
na o Cirurgia. As mais recentes, feitas
nos mezes anteriores ao corrente, corro-
boram o resultado das de que jft teve eo-
nhecimento a referida Sociedade.

Jfi, quo falamos em ánalyses, não será
demais declarar quo a Repartição de
Acuas nunca se manifestou contraria uo
fornecimento de certidão ou cópia dos tra-
balhos íoitos no seu lnherotorio, a cargo
do competento chlmico II. Potel e do il-
lustre bacterlologista José Pereira Barre-
to, ambos profissionaes de incontestável
preparo,

Transmittlndo cópia dos resultados das
citadas ánalyses ft Sociedade de Medicina
e Cirurgia, a Repartição d» Águas fêl-a
acompanhar de um desenvolvido relato-
Ho, do qual constam as seguintes conclu-
sBes, que devom ser lidas*,

l.a —¦ A Repartição não se deseurou
do Importante requisito da qualidade da
água, antes de approvado o projecto.

2..1 — Foram feitas ánalyses jaor vários
profissionaes de S. Paulo, sendo os resul-
lados satlsfactorlos e 1-ablÍitando a Ko-
partição a so manifestar favoravelmente
á solução estudada.

O.a — A composição chimlca e bacto-
rlana das águas do Cotia 6 a mesma do
«íuasi todos os ribeiros e ribeirões clrcum-
vizinhos, com raras oxcepções do pequenos
mananciaes,

4.a — Durante a phase da limpeza do
curso d'agua e de outros serviços do ea»
neamonto da bacia, a qualidade da água
se perturbou consideravelmente, surgindo
dahl a noticia propalada contraria aos
caracteres de potabilidade das águas;

5,a — Depois de terminadas as obras do
protecção e limpeza, a qualidade mélho-

|>qu extraordinariamente e a composição
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ELEIÇÃO ESTADUAL
*, f

Devendo realizar-se a 24 de setembro
próximo vindouro a eleição pnra preen-
cblmonto de unia vaga do deputado pelo
lO.o distrlcto deste Estado, em conso-
quoncla da renuncia do sr. dr. Antônio
Carlos do Salles Junlor, recentomont':
eleito doputado federal, e depois do apu-
radas as Indicações recebidas daquello
districto acerca dessa vaga o de ouvidas
pessoas da inalor responsabilidade poliu-
ca nessa zona, os abaixo nsslgnndos apro-
sentam candidato ft. referida vaga de do-
putado estadual o

DR. RAPHAEJj ÇORRftA DE SAMPAIO,
lente, morador nesta capital,

sobre cujo nomo rocahlu a quasl unanl-
mldnde daquellas Indicações, quo, cerla-
mente, levaram em alta conta os grandes
serviços que o lllustro candidato vem, do
ha multo, prestando A causa publica.

Esperam, por Isso, os abaixo assigna-
dos que, de accordo com as honrosaa tra-
dlções do cohesão • disciplina do Parti-
do Republioano de S. Paulo, os corroll-
glonarlos do lO.o districto concorrerão fts
uriiaa para suffragar com o maior
numero possível de votos essa candldatu-
ra, Jft previamente acolhida por tantos e
tüo valiosos elementos locaes.

S. Paulo, 27 de agosto de 1916.
Jorge Tiblrlçá
M. J. do Albuquerque Lins.
A. do Lacerda Franco
A. iin Padua Salles
Fernando Prestes
Virgílio Rodrigues Alves
Olavo Egydlo
Rôdolpho Miranda
Carlos tle Campos.

O sr. presldonlo do Estado recebeu
'iiontem o seguinte telegramma de fl. Jo-
ss do Rio Pardo.

"Congratulo-me com v. exo. pela aber-
tura da belllsslma oxposlçfto pecuária
deste município. — (a) Cândido Rodri-
gues,"

O sr. secretario da Agricultura reco-
beu lambem de 8, José do Rio Pardo os
seguintes telegrammas:

"A exposição pecuária, quo o vosso ro-
presentante inaugurou hojo, é digna do
nosso laborioso Estado. Parabéns, — (a)
Ciiiitlldo Rodrigues."

"Foi Inaugurada a exposição pecuária,
com extraordinária animação.

TCm sido apreoladlsslmos os diversos
exemplares de bovinos representados no
certamen.

São muitos os pretondentes quo têm
feito offertas de mais de tres contos de
réis por diversos roproiluctoros do raça
flamenga e caracu'. — (a) Mario Mal-
donado."

Chronica social

chimlca e bacterlanà da água ficou com-
parovel ft das águas do nosi.o abstecl-
mento.

O.a — Essa qualidade tende ainda a
melhorar, desde quo cessem as cònsequen-
cias das causas remotas dc sua perturba-
ção.

7.a — O plienomeno observado é com-
mum a todos os casos e perfoitamente
previsto, sabendo-se que durante a phase
das obras a qualidade poora.

S.a — A Repartição tom em construo-
ção uma bacia de decantação e um filtro
rápido do areia, podendo-so em oecasião
de chuvas adoptar o tratamento chlmico,
quo merecer approvação.

Todos esses esclarecimentos, quo leal-
mento offerecenios ao publico, evidenciam
o exaggoro o mesmo a mft fé oom que so
pretendo alarmar a população da capital,
sem Justo motivo.

ANIVERSÁRIOS
Fazem annos hojo:
O menino Eduardo, filho do finado dr.

Eduardo do Montmorcncy;
a menina Carinon, filha do sr. Manuel

Fernandes Lopes;
a menina Zilda, filha do sr. José iMon-

teiro Boanova;
a senhorita Mugnolia, filha do sr, Ma-

nucl de Medeiros Lima;
a senhorita Bcncdlcta, filha do sr, Vir-

gilio Valladão de Freitas;
tt senhorita Luey, filha do sr. jUberto

Hodge;
a senhorita Adelaide, filha do sr. Joa-

quini Bcssa Guimarães;
a sra. d. Vlrgiiina Corrêa do Andrado,

esposa do sr. dr. Castilho de Andrado;
a sra. d. Durvallna Pacoá de Azevedo,

esposa do sr. Antônio de jVzevedo;
a sra. d. Thereza van Ilautre, esposa

do sr. Emílio vrnn Hautrc, funcclonarlo
da 8. Paulo Railway;

o sra. d. Sulomé Augusta Jaguarlbc,
esposa do sr. dr. Nogueira Jaguaribe;

a srn. d. Francisca do Carvalho Nle-
meyer, esposa do ar. dr. Carlos Niome-
yer, conceituado clinico nesta capital;

a srn. d. Joaquina Delgado, viuva do
sr. dr. Augusto Couto Delgado, ministro
do Tribunal de Justiça;

o joven Luiz de Araujo Cintra, acade-
mico do Direito;

o sr. Alexandre Martins do Freitas;
o sr. dr. Diogenes Pereira do Valle;
o sr. Francisco Nazareth de Vasconcel-

los;
o sr. jVrthur M. Teixeira;
o sr. Ellsberio Antunes Damasco;
o sr. Humberto Marques Ponziril, alu-

mno da Escola Polytochnlca.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acha-se em S. 1'aulo, om serviços doaua profissão, o sr. dr. Pedro Krahen-

buli], advogado e Jornalista resldonto om
Piracicaba.

NECR0L0GIA
Falleceu hontem, fis 19 e mola, a menl-

na Margarida Maria, filha do sr. dr. Ce-
lcstlno Bourroul, lento da Faculdado de
Medicina.

O enterro reallza-se hoje, os 10 horas.
O pequenino feretro sahlrft da rua da
Gloria, n. 75-A, para o cemitério da Con-
oolação.

* *
Falleceu hontom nesta capital a vone

randu sra. d. Theodora da Silva Bayma,
piogenitora do dr. Theodoro Bayma, di-
rector do Instituto Bacteriológico do Es-
tado, c de d .Murla Eduarda Bayma Mor-
cadanto, esposa do sr. Follclo Morcadan-
te, industrial residente em Jacarehy,

A virtuosa extineta, quo ora multo es-
tlmada na socledado paulista, era viuva
do sr. dr. Antônio do Sousa Bayma, an-
tlgo juiz do direito de Jacarehy.

A dlstincta matrona deixa os seguintes
netos: dr. Henrique Smith Bayma, advo-
gado do Patronato Agrícola; Antônio
Bayma, estudante de engenharia; Floria-
no Bayma, acadêmico de medicina; d.
Dera Bayma do Carvalho, esposa do sr.
Júlio do Carvalho; ninlo Bayma, José e
Maria Morcitdantc.

A' exma. familia, apreaontamos as nos-
sao condolências.

O corpo sahirft dn rua General Jardim,
78, residência do dr. Tlieodoro Bayma,
hoje, fts 7 horas, para n estação do Nor-
le, onde serft embatcado parn Jacarehy.

Publicamos hojo, noutro logar desta
Colha, o boletim da Commissão Dirèctora
tto Partido Republicano Paulista apre-
sentando candidato ft vaga de deputado
estadual pelo 10,o distrlcto, verificada
com a renuncia do sr. dr, Salles Junlor,
oleito recentemente doputado federal, o
sr. dr. Raphael Corrêa do Sampaio, lonte,
morador nesta capital.

Para o boletim, chamamos a attenção
dos nossos correligionários do 10.o distri-
cio, quo, cortamento, mais uma vez pa-
tenteitrão a sua cohesão o a sua dlscipll-
na, levando íis urnas o nomo do illustre'
candidato, a quem a causa publica devo
já assigna.Uidos serviços.

Regressou hontem da sua excursão a
Campinas, Nova Odessa e Piracicaba o
sr. dr. Francisco Camillo do Hollanda,
deputado federal o presidente eleito da-
Parahyba, que visitou o Instituto Agro-
r.omieo do Estado, a fazenda modelo de
criação, a Escola Agrícola "Luiz de Quel-
roz" e os estabelecimentos annexos.

De S. Paulo a Corngabá

O sr. d. Alberto Gonçalves, bispo do
Ribeirão Preto, estevo honteni um palucio,
ondo foi visitar o sr. dr. Altino Arantes,
presidente do Estado.

Retribuiu a visita de suu cxc. revma.
o sr. capitão Afro Marcondes do Rezon-
de, ajudante do ordens do sr. presldonte
do Estado.

O sr. dr. jldolpho Gordo, senador .'e-
deral por ti. Paulo, esteve hontom na tia-
cretaria do Intorlor, ondo foi dospcdlr-se
do sr. dr. Oscar Rodrigues Alves, titular
daquella pasta, por ter de seguir depol.»
de amanhã para a Europa.

medidas aconselhadas pela repartição sa-
pitaria*, taes como a do ser fervida a água
a ser bebida, nada mais significa do que
o zelo que a administração publica não
pôde delxnr de ter pela saude do povo,
mnxinié num periodo do mudança do es-
tação, após uma excepcional estiagem,
(íue, por sl só, 6 bastante para quo não
sejam descurad:.:) todas as exigências da
hygiene.

Leve-se ainda em conta o serviço pro-
visorlo de canalização, para aprovoitamen-
to das novas águas captadas, o concluir-
se-ii pela providencia o escrúpulo quo
presidiram ft attitude do governo, obri-
gado, pelas razões expostas, a lançar mão,
iinmediatnmente, das mesmas águas, sem
as quaes estariam hoje completamente des-
providos dosso liquido quasl todos 03 re-
servatorios da capital.

Certamente os que procuram pretextos
para criticar, soja como fôr, os serviços
públicos, não roflectem siquer sobre a gra-
vidade de tal situação, sl ella não fosse
promptamonte conjurada com toda a pru
doncla o com a maior solicitude pela hy-O acto ds Eovernp, i-.commendando gieue publica..

O sr. dr. Cândido Motta, secretario dn
Agricultura, recebeu a seguinte carta do
nosso ministro ern Montevidéo:"O ministro do Brasil em Montevidéo
cumprimenta attenelosamente o oxmo, sr.
dr. Cândido Motta, secrotarlo dn Agrlcul-
tura do Estado do S. Paulo, e tem a honra
do rometter-lhe a Inclusa cópia da nota
do ministro da Fazenda do Uruguay, ac-
cusando a recopção dos agradecimentos
expressados por v. oxc, por Intermédio
desta logação, polo amavol acolhimento
quo tiveram duranto a sua estadia neste
palz os srs. drs. Luiz Silveira e Mario
Míildonado."

; Eis a nota do sr. ministro da Fazenda
do Uruguay;"Ministério da Fazenda, Montevidéo,
agosto 10 do 1916.

Senhor ministro — Tenho a honra de
aceusar o recebimento da attenta nota,
datada do 27 do Julho findo, ua qual v.
exc. agradece, em nome do governo de
São Paulo, as merecidas conslderaçõos de
que foram objecto, duranto a sua estadia
nesta capital, os dlstinctos funcclonarios
srs. Luiz Silveira, official maior da Se-
cretaria, e dr. Mario Maldonado, chefo de
Industria Pastoril. Cumpro-mo expressar
a v. exc, que os funcclonarios re-
foridos, polo caracter da sua missão,
assim como pelas suas relevantes
condições de cavalheiros, eram cre-
dores das considerações dispensadas o fa-
cuidados ofíerecldas para o melhor exlto
do sua commlssão. Com caracter geral,
dovo expressar a v, oxc. que os funeciona-
rios brasileiros encontrarão sempre ogual
acolhida.

Aproveito esta opporlunldade para rei-
terar as sèguranças da minha maior con-
slderaçfio — (a) Podro Coslo."

O sr, dr, Oscar Rodrigues Alves, socre-
tario do. Interior, recebou a seguinte car-
ta do lllustro oducaclonlsta João Koplie:"Tendo publicado o livro dldactico "Lo-
cuções, proloqulos o pensamentos", de
que, com este, tomo a Ilberdado de remet-
ter a v. exc. um exomplar, destinei mil
exemplares ao Estado de S. Paulo, afim
do serem distribuídos pelas escolas, slfôr
julgada conveniente a sua adopção parao cunlno da língua materna. Assim o com-
muiiicando a v. exc. e incluindo o conho-
cimento do despacho a domicilio pela Es-
Irada do Ferro Central do Brasil, peço a
v. exc. quo so digno de aeceltar essa mo-
desta offerta como mais um testemunho
do meu apreço ao Interesse e ardor pa-trlotlco com quo o governo do Estado vem
curando do desenvolvimento c progressoda Instrucção popular. Conslnta v. exc.
que me valha da opportunidade parn a v.
oxc, apresentar as minhas mais respeito-
sas saudações — (a) João Kopkc."

Aos dlréctores dos grupos escolares da
oapltal o do Interior foi expedida a so-
guinto circular da Directoria Cerni da j.ri-
strucção Publica:" Dovendo realizar-so, 110 dia 7 de re-
tembro próximo, nos estabelecimentos do
onsino do Estado, os festejos commor.10-
nttivos da proclamação da nossa indepon-
doncla, recommendo-vos que, tios limites
estabelecidos para as fóstas escolares, pro-cureis dar aos festejos, a se realizarem
nesso grupo para a referida oommomo-
ração, o maior realço possivel, interessan-
do nos mesmos tanto os alumnos como
os professores, que ahi trabalham.

Convém quo antecipadamente sclentl-
fiqueis a estes que a sua presença é ln-
dispensável aos festejos, não sendo licito
a nenhum deixar do comparecer, sinão
por motivo de força maior.

Após a realização dos festejos, devels
dar conhecimento da mesma a esta Piro-
ctoria, mencionando as faltas, quo, por-
ventura, so tenham dado, afim de que pos-
3am sor tomadas providencias a respeito."

A municipalidade tle Barlry mandou ao
sr. secretario da Agricultura a sua adhe-
são ao Congresso do Estradas de Roda-
gem, a realizar-se nesta capital.

Pelo sr. secretario da Justiça o da I-e-
gurança Publica foram nomeados:

O sr. Antônio de Carvalho Saraiva Ju*
nlor, para exercer, Interinamente, o offi-
cio do l.p escrivão do orphams o arinexoí
da comarca da capital;

o sr. Manuel Novaes Cortez, para exer--
eer, Interinamente, o offlclo do l.o tabel-
lião de notas o annexos da comarca do
Santa Cruz do Rio Pardo.

Foram autorizados os professorandoá
da Escola Normal do Botucatu' a collo-
ciarem no quadro desto anuo o retrato
do sr. presidente do Estado,

A illuminação publica, a gaz, da ca-
pitai, importou em 97:979$952, no mez
de julho findo.

Por portaria de hontem do ar. prefeito,
foi nomeado ,para servir Interinamente
r.o cargo do engenheiro agrlmensor da
2.a divisão da Dlrectoria do Patrimônio,
Estatística o Archlvo, duranto o impedi-
mento do efícetivo, licenciado por .30

Saudoso apartol-me de Miranda, cujo
nomo relembra o foito indelével quo vi-
mos do evocar e perante o qual, ompol-
gaila, minha alma do brasileiro reverente-
mente se ajoelha. E na suas ruas atape-
taãas do grama, a sua rústica capellliiba
lendária, como o seu frondoso laranjal
de velha fama, j&inais se mo apagarão
da memória, sondo-mo sempre grato re-miral-os com oa olhos, humiiios de ter-
nura, de minha lmmorredoura saúda-
de...

Partiu o trem e um cerrado exuberan-
to, ensombrando pingues pastagens, fu-
gia a nossos olhos, correndo cm sentido
contrario, fuga tão célere, como célere
era a marcha do trem.

Entrava, pouco dopols, o comboio nocelebro pantanal, que as enchentes doParaguay, nas estações chuvosas, lnte.-
ramonte alugam. Mesmo duranto a sec-ca, porém, ha ali, Intormittentemento,
poças dágua que désedenta o gado e at-trai bellòs bandos dc aves aquáticas c
outras. E quo aves tão curiosas tive euo gosto de vêr então! Não as conhecia,
humildemente confesso a minha Ignoran-
cia; mas um meu affabllissimo compa-
nheiro de viagem, sertanejo da gemma,cem ellas muito familiarizado, Ia mo en-
sinando gentilmente:

"Aquelle é o tuyuyu', assim chama-
do por causa da côr amarella do bico,
como um certo barro que ha por aqui".

O tuyuyu'... grande, enorme, por-nalto que nem pórticos, flaiipedo o com
o seu bico ensiformo dum amarello sujo,
andando com um andar desengonçado
db bebedo, ô summamento curioso: tem
um ar de melancolia tal, que faz a gen-to ficar melancólico também... SI me
não engano, também lho chamam do Ja-buru', noutras paragens."Aquéllos são garças"..,

Esboltas o graciosas, duma alvura lm-
polluta, quaes flocos de algodão, vinham
ellas ld do cima tendendo o espaço azul
com o seu vOo sereno — brancas,, candi-
das e costas, como ralos de lua cheia."Aqueiroutro é o biguutinga, as-
sim designado em razão da cór mala cia-
ra, que o • distingue dos blgufts — seus
irmãos; além é o oarão, a saracura gran-de, o baguary e, além ainda, v8? são
ornas, de cujos uropygios tiram os In-
dlos aasedosasplumaa de que fazem
muitos artefactos; comem os cobras e
süo tão velozes na carreira, como o mais
veloz cavallo... "

Mal acabava eu de escrever 11 ultima
palavra da sabia lleçilo de ornltliologia
pratica, quando a voz do chefe de trem
annunciou:

"Car and asai!"
Tudo, oh! leitores gentis, quanto a vos-sa Imaginação feliz possa conceber de

bello e phantastlco, ainda estarft longo da
admirável formosura daquello lmmcnso
bosque do palmeiras, quo so estira num
dllatadlsslmo espaço do multas léguas
talvez, perdendo-ao muito além do liml-
te que a vista mais aguda pode alcançar.
13 os olhos do observador, inebriados, de-
üclados, só encontram na abobada Infln-
davel do capas verdes um conjuneto ma-
ravllhoso de caules lisos o cinzentos, nu-
ma disposição qux3i symctrica o, em bal-
xo, caridoso c meigo, o capinzal quo bel-
Ja os troncos amigos...

Nenhuma outra vegetação, mais que a
palmeira e a graminea, existe ali; do mo-
do quo o carandá, alteroso e gentil, exor-
ce soberania absoluta naquellns para-
gena.

Viato Isoladamente, da mesma forma
elle agrada, encanta: ê altíssimo, de es-
pique dum roliço lrreprohenslvol, liso,
diroito e orecto, como as velas de cera
dos altares; termina por um feixe mui-
to basto de grandes folhos, que pendemem todos oa sentidos o cujos peclolos,dobrados em curvas Impcccavcls, for-
mam uma esphera perfeita. A copa fla-
oclllformo do majestoso burity poderílsor mais imponente, convenlio; porém,mais graciosa, não! E eram cinco horas
da tarde, uma tarde apensts fresca, sem
embargo do ser junho; o céo azul tinha
sõmento uma ou outra nuvemzinho bran-
ca quo uma nragem mansa esgarçava c,
sepultada no selo sombrio do carandá-
sal sem fim, uma rolinha, adoravelmente
terna, docemente cantava: — "fogo apa-
gou!..."

A' nolto chegámos a Porto Esperan-
ça, no rio Paraguay — uma noite feia,
callginosa, mft. Nõo são raros toes pho-
nomenos ali: ás tardes do céo sereno,
azul e tranquillo, lembrando certos olhos
quo eu conheço, suecedem, fta vezes, nol-
tes como aquella, tempestuosas o aggres-
slvas, como numa mutação cinematogra-
phica.

A's 9 horas o "Porto Esperança" —
navlozinho que faz a carreira para Co-
rumbft, deixou ouvir o seu apito roufe-
nho e começou a sulcar aa águas, rio acl-
ma. E pouco depois, emquanto o trovão
rolava, frngoroso, nas alturas Insonda-
veis daquello céo côr do fuligem, a chu-
va cahia, de envolta com os relâmpagos,
03 raioa, os coriscos; e de terra, como
num grito de angustia, vinha-nos o piosoturno das nyctlcoras omlnosas, em-
quanto o vento, enfurecido, ameaçadora-
mente rugia...

A' meia noite — a hora clássica das ap-
pariçõos phantastlcas, dos espectros, do.s
duendes, o commandante fez aproar pa-ra a terra o, áté ao amanhecer, a barca
esteve acostada â barranca esperando
que a tempestade passasse. E passou,vindo depois uma manhã cheia de esplen.
dores, porémsiberianamentc Iria; e foi só
então quo eU pude vOr o rio...

Gloria a ti, Paraguay Illustre! theatro
sublime do nossos feitos immorlacs, sce-
nario augusto das viclorias com que Ta-
mandnré, maior quo Nelson, forjou essa
aureola de luz que einge, eom fulgor lm-

dlaa, o engenheiro Ruy do Lacerda Ver-
gueiro.

A professora Mariana de Campos de
Andrade o Silva foi nomeada adjunta do
grupo escolar de Villa Macuco, em San-
tos.

O sr. dr. Silva Telles, presidente d£
Sociedade Paulista de Agricultura, rece
bou do sr. Theophllo de Moraes Martin.'
o seguinte offlclo:" O abaixo ¦ assignado, presidente da
Commissão- Municipal de Agricultura dt
Botucatu', ê proprietário do uma fazendo
situada nas proximidades da estação d»
Ourinltos, da Estrada Sorocabana.

De ha tempos para cã tém soffrido em
sua propriedade grandos prejuízos pro-
vonientes dos Incêndios lançados em seus
cafezaes pelas locomotivas da Sorocaba-
na, prejuízos essos quo estão constante-
monte soffrendo os demais fazendeiros
quo tém propriedades nas proximidades
dos estações do Ourinhos, Chavantes, Pai-
mital o outras, taes como os srs. major
Olympio Braga, coronel Antônio Evange-
üstíi o outros.

Deante desse facto, quo ultimamente se
tem repetido com multa freqüência, iom-
brei-me de dirigir es.a representação a
v. exc, com o fim de solicitar 03 seus
bons offlclos perante a Companhia Soro-
cnbana, ou perante o governo do Estado,
para quo os fazendeiros prejudicados pos-
sam ficar livres desse mal, cm virtude de
medidas do prudência que dovem ser to-
madas pela Companhia Sorocabana.

Assim, pois, peço a v. exc. nos prestar
esse grande e valioso serviço, pelo qual
desde jft mo confesso sumariamente agra-
decido,"

O sr. dr. Carlos Maximillano, ministro
do Interior, designou os srs. drs. Bruno
Alvares da Silva Lobo, director do Mu-
seu Nacional, e Carlos Ribeiro .Tustlniano
dás Chagas, assistente do Instituto Os-
waldo Cruz, para, na qualidade de repre-
sentantes do governo brasileiro, tomarem
parte nes trabalhos da Conferência In-
ternaclonal do Mioroblologla e Parasito-
logla, annexa ao Primeiro Congresso Na-
clonal de Medicina, a reunir-se em setem-
bro próximo em Buenos Aires, som per-
ceberom vencimento algum a mais do quo
os nue lhes cahcm-

marcescivel, a fronte vonoranda da Pátrio,
luorltlo, assim como cn nomes gloriososdos seus heróes do então! E ao passo quoo mou olhar, abysmndo ante tanla bel»
lozn, se espraiava pola superfície luzoiite
a chamalotada da grande artéria fluvial,
quo põo o oceano em communlcaçao com
os pontos mais longínquos do interior do
paiz, — as minhas romlnlscenclas daquel»
les dlaa de gloria aoudlam-me á meiue,
em tropel:

— Em prlmolro logar í o forto de
Coimbra, com a sua guarnição insigni-
flcante quanto ao numero, mas lncom-
mensurável quanto ao valor, quo ropollo,
por níals do uma vez, os assaltos bc-in
dirigidos do 4.000 homens, dispondo do
13 navios e manejando 60 canhões. E 6o forte, nesse Coito inaudito, .auxiliado
polo vapor "Amumbahy", quo realiza pro-dlglos, prodígios que permlttem ft guar-nição sustentar-se por dois dias no rodu-
cto assim assaltado, só o abandonando
por ter faltado munição para a sua exi-
i-tia Infantaria.,, Haverá, pois, porven-tura, nos fastos militares do mundo, algo
do mais glorioso, ou exemplo do maior
bravura? Não, de certo! — ê o que ros-
ponderols commlgo, oh! Jovens patríciosamigos! Pois bom: guardai bom no fundo
da moinorla, para que possals imltal-oa
um dia, como estou certo que ú vosso do-
tsejo, 03 dois nomes que ali so otornlza-
s-am: — Porto Carrero, commandanto do
forte, e Bnlãuino José Ferreira tle Aguiar,
commandante do "Amambahy" — oss«
symbolo do denodo e da galhardia.

Depoia, é a famosa "guerra das chatas",
esso Invento temível dos pafaguayos —1
temível pela sua admirável adaptação as
condições do melo, como ainda pelos seus
effeltos de uma efficacia incalculável. 13
foi nesse prollo terrível, em que, allfta, por
mais uma vez os laurels da mala com-
plota victoria engrlnaldnram a fronte doi
nossos, quo Marlz o Barros teve a perna
esquerda esphacelada na horripilante ca-
tastropho occorrldo a bordo do "Taman-
daré", custando-lho a vida esse desastre.-
B quando, no hospital do Corrlentes, se
KUbmettou o bravo ft amputação do mem-
bro esmagado, supportou-o sem ehlorofor-
mlzação, fumando um charuto e sem
deixar ouvir um quelxume slquor... e de-
pois, ao sentir nos labl03 frios o frio bei-
Jo da morto, chamou um amigo e, grande
como os Bandeirantes, lhe disso, com uma
slmpllcldado adorável: — "que meu pae
saiba que seu filho soube honrar-lhe o
nome.. ." Como 6 nobre e grando a almo
brasileira!

Depois ainda, é Itapiru', é o Passo da
Pátria, é Tuyuty. ê Curuzu'. ê Curupayty,
om cujos combates o soldado brasileiro
Hompro so distinguiu, como modelo vivo
de énthuslasmo, de arrojo, de s.ravura,
de disciplina.

E Humaytã. então?
Humayta. — a inexpugnável, a Sobasto*

poi paraguaya, a menina dos olhos de
Lopes, cahlu tambom o glorioso pavi-
r.ião de nossa pátria, louvado Deus atí
hoje Invicto, com sua honra sompre ln-
eclume, tremulou, soberbo e altivo, sobro
iiituelle monumento de tyrannia. construi-
do. oomo a pyramlde dt Kheópa, ft custa
do suor sagrado do um pobro povo sacra-
vizado, mas que o Brasil e ob sous no»
bios alliados, com o altruísmo que lhes i
peculiar, em bOa hora redimiram,

Humaytft cahlu também, e sua queda
testifica que, por mais que uma nação ca- ¦
tejo desapercebida, por mais que mlnguem
os seus recursos belllcoa. como comnosoo
ortão acontecia, ainda assim o valor e o
civismo de seus filhos de tuío s5o capa-
zes, uma vez que haja uma affronta a
vingar, uma ofConsa a afogar em sanguo,
uma bofetada a castigar. E ê assim que
o povo mais fraco, militarmente falando,
pode com facilidade transformar-se em
potência temível, uma vez quo porlgua
aquillo que elle acima do tudo prozas a
sua soberania, a sua liberdade. E' quo,
pairando muito mais alto que o poder, a
prepotência e o orgulho humanos, ha
urna justiça lnfallivel, que vela sempre:
e si hoje uma Bélgica .nartyr podo sen-
tir-ae esmagada ao poso brutal do arro-
messo do fulvo urso tudesco, que só re-
conhece o direito da forço, também é cor-
to quo, amanhã, esse povo de herões
nunca ossfts admirado, se reerguerá, ter-
rlvel e Inexorável, vingador e justo, para
i liquidação final com o seu fero e bar-
bnro aggressor, que a espada flammejanto
dos alliados, defensora do direito e do
civilização, subjugara servindo de Instru-
i:*ento dessa mesma justiça, jíimais Im-
punemente postergada...

E a par o passo quo a lembrança
dc feitos tão brilhantes me vinha assai»
tnndo a memória, uma consolação intimn
e doco me embalava a alma: — no que
isese aos nossos alelvosoa aceusa dores --
o os fact03 valem mais que os seus aloi-
ves, o verdade ê que o brasileiro, que taes
aetos praticou, é em tudo bom mer.*-
cedor da pátria Inegualovel que tem, E o
patriotismo do que ontão ae deu prova,
rounindo-se sob a mesma bandeira 01
filhos de todas ns regiões do paiz. de ha-
l»lt03 differentes, de condições varias, de
cultura deaegual, creio que demonstra ir-
refutavelmente, evidentemente, que en-
lie nóa existe solido sentimento de r.oclo-
nalldade. E assim sendo, o temor, ora na
ordom do din, que o adorável Biloc vem
tle sentir ante a nossa apregoada íolta de
cohesão nacional, sl em parto se justifl-
ca, todavia é certo, opesar diseo, que
ninguém pôde duvidar de que. no mo-
mento preciso e como no cyclo de 1864 a
1870, o Brasil se levantará do Oyapok ao
Chuy ,— uma unlca alma em milhões da
corpos — só alimentando umo aspiração.
oC tendo um ideal: servir condlgnamento
a grande pátria commum.

Pnra que. pois, duvldos o desesperou-
ças? A alma brasileira — e commlgo lo-
dos os brasileiros de bOa vontade o sen-
tem — vibra ainda, como vibrará som-
rio, cheia de onergiaa intactas o do amor
sacrosanto da Pátria!

Entretanto, tão frio como o manl)3,
decorria o dia. Jamais sontl. que me lem-
bre, frio mais intenso, nem mais pene-
trante. E foi com um esforço extraordl-
nario de minha vontade, tremulo, tlrltan-
te, que eu mo abalancel a deixar o canto
i que me ncocorftra, cá em baixo, "ao
morno conchGgo do fogãozinho do mestro
cozinheiro... Abandonol-o com pesor e
subi ao convéz, para admirar o rio e o
panorama de torra; e 110 rio vi, pela pri-
meira vez, os nfaniados "camalotes" qua
as fiuminicas ondas com freqüência ro-
bclam. E são elles. ou pequenos peda.»
r.os do terreno tapetado de ervas o sub-
aibustos, que as águas deslocam de suas
margens, ou são grandes accumulaçõe»
do plantas aquáticas, como ob "guapés"
do Tietê, que vêm do além Corumbá, on-
dc são tão abundantes que cobrem llto-
rnlmorite a superfície do rio. Formam ml-
nisseulas ilhas fluctuantes, grandemente
pittorescas, o é um gosto vêl-as a gente
fiuctiiando ao sabor da correnteza, aqui
perdendo-se numa voltn, desfazendo-sa
além no ombate contra um oblce qual-
quer. Assim, são tão ephomeras. como aí
sediças rosas do poeta.. .

E na paisagem de terra vi, entremos-
trando-se ao longo, a garboso serro da
Bodoqueno, num fundo-escuro de tüo
surprehendente effeito, quo por si só baa-
tava para confirmar o justo conceito de
quo o Brasil é, em qualquer ponto onde
se o admire, a esthetlca mesma... Mas
santo Deus, que vento aquello que vinha
di sul! e recuei, transido de frio. E foi
então que duas gentis meninas cariocas,
que iam com os pões para Cuyabá, ado-
raveis de simplicidade e graça, enconta»
doros de espirito e affabilldade. me propu»
zeram umo partida de "escopa". Fui, na
pugna, já se sabe, o Sancho Pança de
sempre, mas nem por isso delxol de ai>-
strahlr-me totalmente, esquecendo rio e
serra, prosa d» encanto de tão amoraveis
companhias.,.

Corumbál
Clodlon CjVRDOÉjQ.
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iscurso do sr. Galeão Carvalha
Damos a seguir o brilhante discurso

pronunciado na sessão de 18 do corrente,
da Câmara Federal dos Deputados, pela
illustro rojjroBontantè Uo 8, 1'aulo, sr. dr.

. Galeão Carvalha), relator do orçamento
¦da Guerra:

O Slt. QAMÍÀO CARVAEIIAL — Sr.
. :• presidente, ltela tor do Orçamento du

Guerra, no seio da Commlsstio do Plnan-
C»is da Câmara doB Deputados, venho
cumprir meu dever, tomando parto cm
tao Importante dobate, para justificar o
meu voto contrario â emenda ao Orça-
monto da Receita, que estabelece o Impou-
ío sobre transporte.

A emenda mantém a taxa sobre o trans-
porto de passageiros nos termos da legis-
lação vigente, e a amplia at6 10 OjO so-
bro o frete de mercadorias, bagagens, en-
commcndas e animaes, cobrado pelas es-
tradas do feiro cm todo território da
União.

Representante do S. Paulo nesta As-,
eemblía, nao posso ser lndiííerento Ar.
questões, que mnls de perto Interessam ao
aeu desenvolvimento econômico. S. Paulo
fi a zona d» nosso pai/, ondo existe o mais
completo systema ferro-viario, creado o
aperfeiçoado continuadamento dc modo a
poder servir com proveito a expansão da
lavoura o das Industrias ali existentes.

Do accOrdo com a sabia orientação do
Illustro presidente dr. Altino Arantes cm
sua ultima mensagem, o tambem de ac-
cOrdo com as justas reclamações que es-
tão surgindo em todos os recantos do ter-
ritorio brasileiro, colloco-mo ao lado de
tão sinceros reclamantes, para negar o
meu upolo ft providencia aconselhada, po-
la maioria da CommlssBo de Finanças.
O problema estft sendo estudado com n

. maior attenção; muitos o valiosos são os
argumentos invocados para condemnar o
aovo tributo; a discussão mantida na lm-
prensa e as exposições constantes de do-
cumenlos e representações, que jft cons-
tam dos annaes da Caniaru, bem poderiam
dispensar novo3 commentarios. Mas e
sempre profícuo o esforço na defesa dos
legítimos Interesses da producção nacio-
nal no actual momento, partindo, como
partem, reiteradas reclamações das elas-
ses Interessadas contra a nova taxa sobre
o transporte.

Nem ee comprehendo a execução do
programma que busca Incrementai' a pro-
ducção do palz com a creação do novos
impostos quo vão rocahlr sobre as merca-
dorias que são transportadas nas estrados
do ferro em procura dos mercados consu-
midores.

Sr. presidente. No seio da Commissão dc
Finanças formulei o meu voto e depois
do varias considerações cheguei a affir-
mar que a nova taxa era desnecessário
para fazer desappurecer o déficit papel.
A minha attitude em nada creava emba-
raços ao reforço da receita federal.

Bem comprehendo as responsabilidades
do Illustro relator da receita, mas 6 s. exc.
que declara em seu brilhante parecer, do-
pois de defender a elevação da quota
ouro, a 05 0|0, o dc apreciar os seus ro-
imitados na arrecadação aduaneira, que
resta nlnda um déficit papel correspon-
dente approximadamento a 9.000 conto*;
de ruis. Ajuntnndo-so os possíveis au-
gmentos dc despesa sobreviudos ató a}ul-
tima discussão, a deficiência real deve sor
computada no mínimo em 15 ou 10 mil
contos. Estudando os dados officiaes c.fa-
zendo algumas conjecturas sobre o au-
gmento dos rondas, asseverei que o déficit
papel seria coberto pela própria receita
em manifesto movimento ascènslonn),

Sou considerado pelos meus dignos col-
legas eomo um espirito francamente opti-
mista, mas o meu optlmismo não vai ao
ponto de desconhecer a gravidade da si-
tunção financeira do Thesouro Fedoral.
Reconheço que o momento reclama os cs-
forços de todos os patriotas para conju-
rar ds difflõuldades que nos assoberbam,
ma3 não deixo de confiar nas forças vl-
taes da nossa pátria, nos seus grandes
recursos, quo sõ reclamam prudência, cau-
tela e honestidade no seu manejo, para
quo o progresso não seja retardado. B'
nosso dever chamar a attenção do gover-
no para os dispositivos da lei orçamenta-
ria. As nossas advertências são opportií-
nas; b necessário quo as verbas orçaiuen-
tarias não sejam excedidas e dentro dei-
Ias sejam feitas as convenientes eeoho-
mias. A situação não 6 normal, pois o
mundo civilizado esta perturbado pela
grando guerra européa, mas ella se nor-
malizará, logo quo seja firmada a paz. O
meu optlmismo nlo ó uma phantasia; a
minha confiança no futuro do Brasil 6
inabalável.

Desdo os primeiros annos da monar-
chia brasileira os orçamentos foram li-
quidados com deficits. A receita era re-
forcada com a decretação do novos ini-
postos ou com empréstimos. No relatório
do orçamento da despesa do .Ministério
da Guerra, depois do fazer uma aprecia-
ção geral das varias rubricas, consignei
a minha impressão pessoal pela fôrma
seguinte; O que se verifica pelo estudo do
orçamento da despesa 6 que, deduzida;;
as grandes quantias destinadas ao servi-
ço das dividas externas o internas o ao
pagamento do pessoal do todos os mlnls-
torios, pouco resta que possa ter apylica-
ção reproduetiva. O Brasil enveredou as-
sim pelo caminho dos empréstimos paiatodas as obras c serviços, quo estimulas-
sem o seu progresso. Dahi os deílcils e
as crises cm que se debate ha tantos an-
uos.

Com o nosso defeituoso regimen mo-
netarlo, fomos arrastados ató a primeira
moratória, no governo do Illustre or.
Prudente do Moraes, e o segundo accor-
do celebrado em 1014 tem a sua explica-
Cão nos motivos aggravados, que determl-
naram o primeiro fundlng. o prograní-
ma executado consistiu no recurso syste-
nintico ao credito, que foi avolumando
os compromissos externos em ouro.

Sr. presidente. Através do todas as vi-
cissitudes, o contribuinte brasileiro aeuiliu
compre ao appello dos.Podercs Pübücofa,
quando foi necessário sdffrer o peso de
novos impostos. Ü Thesouro da Nação,
naa suas grandes apertüras, recebeu do
povo o auxilio indispensável A sàtisfacçjlo
dos compromissos de honra. Si é certo
quo a economia brasileira tom Bdffridu
fortes abalos desde os tempos colonlaes,
6 Indubitavol que, vencendo a;; crises cm
differentes épocas, a sua melhoria b a
resultante da reacção que se opera no;»
organismos bem equilibrados. O Brasil
do hoje b bem mais populoso e rico do
quo o Brasil de 20 anno3 atras; soffren-
do a Influencia dos tempos prósperos e
dos nnnos de prejuizos, não pira na sun
evolução. Embora sacando sobro o futu-
ro, os governos augmentam o seu patri-monlo. Só os scepticos e os descrentes
não acreditam nas forças materiaes e
moraes da Nação brasileira.

O meu optimismo tem fundamento lo-
gico, porquo reconheço que o povo bra-
sileiro possuo qualidades excepcionaes;
não mede ello sacrifícios; quando se tra-
ta dos seus compromissos. Sendo assim,
não são para temer as dlfficuldadcs pro-sentes, que serão resolvidas com pátrio-tismo e abnegação.

Lendo a exposição da proposta da re-
celta c despesa do exercício do 1917,
elaborada pelo dr. Calogêràs, illustro so-
ci etário da Fazenda, observo que s. exc.
possuo o mesmo optlmismo, pois nos
descreve uma situação bem satisfactorla.
A obra de liquidação feita em pouco mais
de um anno ja é grande, principalmente
si se considerar que ella se effeotuou cm
um paiz economicamente sitiado pela
guerra. Os compromissos bordados peloactual governo jú estão quasi inteira-
mente liquidados ou collocados em posl-
ffio cie poderem sor rapidamente solvi-.
(105.

São palavras animadoras que so en-
contraiu naquelle documento o quo attes-
tam o movimento de recpnstítulçtto das
forças vltaes do paiz, phenomeno quo se
i-eflcctc naa suaa finanças.

Sl as informações oXflciaes não falham,
esta desbravado o caminho para a re-
constituição financeira, que será oonso-
lidada com a retomada dos pagamentos
da divida externa. O facto mostra quo o
paiz dispõe de recursos o quo o governo,
agindo eom prudência o economia porse-
verantos, consegue o equilíbrio entro a rc-

ceita o despesa. Üs abusos, os excessos,
as despesas oxlra-lcgaes o não autoriza-
das corrompem o organismo financeiro.
Não ha Thesouro quo possa resistir fts
dissipações.

Si não tivéssemos a obrigação do co-
Bitar dos recursos necessários para a re-
tomada dos pagamentos externos, a sl-
tuação podia ser considerada como nor-
malizada com as providencias postas em
execução nestes últimos dois annos.

Sr. presldonto. A confecção do orça-
mentos com deficits nfto 6 um peeeado
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da administração brasileira; outras na-
ções entro as mais ricas e poderosas sof-
frem do mesmo mal e com caracter de
moléstia chronica. Nfio resta, duvida queos escrlptorcs, quo pregam ao boas dou-
triniis sobro as leis orçamentárias, con-
domnam os deficits como elementos per-
turbádorOB dás boas finanças; mas o fa-
cto o que o desequilíbrio orçamentário
não dc/iappareco das leis do meios das
grandes nações. Na Europa os defleltn
tomaram proporções avaliadas como
conseqüência da situação militar, que
constituía a prèoccupação prlnolpal dos
governos das grandes potências. O ap-
pello aos Impostos era o programma go-
vcrnamental a ser posto em pratica; ou
eram creados novos Impostos ou eram
aggravados os existentes. Não consta ató
aqui o emprego de outras providencias
para vencei* as difflculdades flnancel-
ras. (Apoiados.)

O bom senso- Indica — nas occaslõcs
de penúria financeira — a economia, o
curto nas despesas publicas; ó o nlvitro
rudimentar, commum, quo não podo ser
abandonado. SI a economia não 6 suf-
flciente para resolver a crise, não ha ou-
tro remédio sinão o recurso ao Imposto.
E' o que so pratica cm toda parte, na
falta dc providencia mais feliz o menos
onerosa.

Não ê, portanto, para admirar quo a
CpmmiSBtto de Finanças da Câmara doa
iJeputados tenha lembrado a airpiravação
do Imposto para fazer desapparcccr o
déficit

Na Sulssa, a proposta do governo b ro-
dlgida com déficit. No livro precioso quo
trata dos rncthodos orçamentários de
uma democracia, Luiz do Liciitorvetde,
estudando o orçamento sulsso, salienta
quo o Conselho Federal, seguindo antiga
praxe, apresenta o orçamento com dc-
ílclt.

Criticas severas são feitas por esso mo-
tlvo, acreditando os oommontadores do
acto governamental que o credito da
Confederação podo ser prejudicado, tra-
zendo difflculdades ao Thesouro.

Entretanto, a proposta do governo b
formulada para iioaulolar elevados Inte-
resses; o Conselho Federal assim proce-
de por prudência, quo b a mão da segu-
rança. Ar estimativas orçamentarias são
moderados o outro procedimento não dc-
via ter o Conselho Federal, por serem as
rendas alfatdègàrlas as prlnclpaes rocei-
tas -da Confederação. A Iniciativa paria-
montar, em regra, não modifica as esti-
inativas propostas pelo Conselho Federal.
Houvo mesmo o desejo ou o propósito do
ser negada ao deputado a faculdades de
emendal-as na lei orçamentaria. Tal res-

por Hertrlcção foi rcpellidii In ilniino,
considerada radical.

A mesma conduota tevê n nossa Com-
missão do Finanças, pelo orgam do Mus-tro sr. Carlos Peixoto, relator do orca-
mento da Receitai

S. oxc. elaborou o projocto Inicial da
receita gera! eom a reducção de u!f:u-
mas estimativas constantes da propostado governo, reducção baseada no exa-
me eserupuloso das rendas provenientes
do vários Impostos, Mas, s. exc, ac-
creseentou que o projecto assim redigido
ern. um aeto prudente, podendo aa estl-
matlyas npportunamcnto soffrcr modi-
ficações, si a renda aeousar augmento cf-
foctlvo no primeiro semestre do covrente
anno.

Pelas nossas leis fundamentaos a pro-
posta, do governo não b intangível, ombo-
ra se presuma que cila esta de aceôrdo
com a escrlptura-jtto do Thesouro. Ao
Congresso b licito modlfioal-n, majoran-
do ou diminuindo ns receitas. Quando a
Constituição republicana deu do Con-
gresso a uttribuição do orçar a receita,
certamente llio conferiu determinado ar-
bitrio, pois a receita proveniente dos im*
postos 6 fluctuante; a dospezã, sim, b
fixada do modo positivo.

A Conimissuo de Finanças, organlznn-
do o projecto da receita com as cautelas
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devidas, procedeu com prudência, evl-
tando surprw;aH,\que surgiriam sl o Tlie-
souro não ficasso npparelhado para at-
tender a todas as despesas, não bó no
exercício do 1017 como no próximo èxer-
ciclo do 1018, quando o Thesouro estará
com os seus serviços do pagamentos ex*
ternos om situação .normal.

Sr. presidente, quando, no seio da
Commissão ile Finanças, doi o meu vo-
to contrario no Imposto dc transporto,
asseverei que ello era desnecossarlo, porse tratar do um pequeno déficit papel.O crescimento das rendas, que jft era no-tado, forneceria o numerário preciso pa-ra extlnguil-o, Ku nüo enunciava uma
proposição vaga o soni fundamento, inspl-rava-mo nas informações offlclaes, quoprovavam uma melhoria na arrecadaçãofederal. O augmonto da renda vai se pro-nuncinndo com certa segurança, apesarda grande perturbação causada pola guer-ra européa. Chamo a alteução da Ca-
mara para o quadro seguinte, organiza->lo peio Thesouro; dando o rendimento
ilas repartições federaes no periodo do
janeiro a junho do 1910, comparado com
o do egual período de 1014 a lOlii.

O f-uadro ó animador, mostrando a dlf-
ferença quo ha entre a arrecadação ouro
o papel, entre oa primeiros semestres do
1915 O 1016.

DE 101-1 E llll,-,

Renda dos tributos

Imposto do importação .. „ , . 
'-.• -,- -.

Imposto de consumo . . ,¦ *. *,* *, ,
Imposto sobre a circulação . . >• .
Imposto sobro a renda . ... .. •,¦ •.' .
Imposto sobro loterias ,. „• >• >• *.* .
Outras rondas ....*.» :4 ., ,
Rendas patrimoniues .. .. ..* . *. >
Rendas industrlaea . . . ... .- .
Renda extraordinária .
Ucnda com applicação especial .. '.
Renda a classificar . ..... .. ,: *,* ;.

Ronda conhecida .. >* ,-,» -,• ;>: .a ..

Por falta do communicação deixaram
do ser computadas as repartições, ouja
renda estimativa b a seguinte:

Bo janeiro n junho

Contabilidade da Marinha . ,,
Pagadorias do Thesouro . .*
Correio do Estado do Rio . ,
Coniinissão o Obras do Porto

Do maio a junho

Tolcgraphos -.-
Delegacia Fiscal em Londres . .
Estrada do Forro Oeste de Minas

DE JANEIRO A JUNHO

ANNOS

1014

Ouro Papel

I
1

34,874:4433200 j
I

5:0965222 |
10:1975741 |

505:413-5193
2.084:004*8.18
9.(564:487*5400

078:102*235

48,711:8341870

01.808:107i?6l,l
22.57C:287$423

9.942:540552.1
2.791:0295799

508:2005000
3.800:175391.1

269:404". 054
25.831:779?447

3.283:437*676
4.023:7315120

14.570:4145007

1015

Ouro Papel

Junho

Estrada do Ferro Central do Brasil
Thesouraria ...... . .

Total

Na receita ouro a difíercuçu para mais
b de 5.013:6845573 o na receita papel b
do 2r». 282:4025311.

Convóm tomar em consideração quó o
primeiro semestre não 6 o periodo dás
grandes Importações, principalmente nas
duas alfândegas — Rio do Janeiro a Sun-
tos. Refirò-me a essas duas afíaMágafi
porque são ellas, do facto, as repartições
de maior arrecadação do nosso paiz, poronde so imporiam as mercadorias para a
zona mais populosa do Brasil.

O quadro não Ad 03 rendi 111011 tos deíi-
nltivos. Tenho ainda as seguintes informa-
ções:

Os dados do semestre de 1914 o 1016
foram extrahldos dus livros da escriptura-
Ção da Receita.

Oa dados do semestre corrente foram
extrahldos dos telegrammas, sujeitos por-lanto a alterações.

Quanto ao mez de junho, dizem os tele-
grammas faltarem as rondas seguintes:

Ceara — A renda de 15 ccllcctorias;

150.071:1605461

1.200:0005000

16.369:1075057

3:6735738
96:2895779

243:0045624
15:2515921

6.136:0805079
33:1105712

21.806:6085810

35.479:28S5011
20.614:9885272
14.416:0085201
7.059:0035751

892:3415838
3.428:1335371

163:3885579
20.663:1485570
3.577:6705741
2.544:5185920
4.528:0C2$332

1010

Ouro Papel

I'; 
:*; 

1
<o >j *•

•« .
*¦ I 1.600:0005000,: 190:0005000 

-|i
| 600:0003000

I" | 3.400:000501)0¦'• '• ¦•¦ I 350:0005000 I |"
v ' * '*' *' v '*' * 4S.711:8345870 | 151.271:1005451 21.896:6085810 | 124.307:5523500 26.010:293538.3 | 149.0*19:9543811 —

*"***"'*•"'-'-"¦¦'*T'ril»ll^««***-a*'^l'L*^^

123.167:5525500

1.200:0005000

20.912:4745468 |
I

0133852 |
30:1143882 |

117:9715739 |
400:5355483 |

.208:5825959 |

26.720:2035383

36.425:03053.12
48.204:0485301
15.627:2365900
8.720:304500'.

604:570500'!
3.681:234501:!

425:158573.»
22.820:721527*1
4.043:9575070
2.602:47132'! ii

083:2205807

138.743:0515811

D I F F E ti E N ç A S

Entre 1011 o II) 10

Ouro Papel

— 13.901:9683782 |

4:4825370
19:0175141 I -I

1.080:000*000
3.000:000300(1

270:0003000
000:000500')

I
I387:4115454 j-- 2.283:559*366 j4.895:904*441 j978:1025235 | I

21.991:541540*;

25.443:076*840
-|- 20.027:700503-»

D.0S4:6903383
5.920:275510.-;

-;- 96:310*000
214:941300)

-|- 155:763*781
3.005:1)585171

-|- 750:519*005
1.021:259388.1
13.987:194501')

— 11.327:214*640

Entro 1015 c mio

Ouro Papel

190:0005000

 I
21.801:5415*190 |

1.000:000500-)
1.800:000$i)i)0

276:000500'.
600:0003001,

1.000:000300,

000:000301),,

•100:0005000
350:0005000

1.621:214504.:

-I- 4.543:3003511 |
I3:0595880 I

00:1745897 |

125:122$88S
3S6.'283$602
122:5025880
33:1105712

9*15:7415921
13.080:0005080
1.211:1183705
701:1013150
287:7713833
263:1005034
201:7705158

2.103:572371)1
400:2773029
57:9525320

3.945:7415466

4.823:0843573 | -|- 15.570:1025811

I -I-

190:0003000
I

1.080:0003000
1.800:0003000

270:0005000
600:0005000

1.000:0003000

000:0005000

.400:0005000
350:0005000

013.6843573 | -|- 2G.282.402S3U

Rio Grande do Norte — Renda Incom*
plota;

Pernambuco — Renda, dos Correios;
Bahia — Renda do 64 collèctorlas,
S. Paulo ¦— Ronda de 7 coljeetorius;
Paraná — Diversas colleetoiia.*?; o .
Minas Geraes — Correios, Tolegraphoa,

Estrada do Ferro' Oeste do Minas c S9 col-
lectorias.

Tudo annuncia quo o segundo semestre
se conservara no mesmo nivei, o que si-
gnlflcurfi, uma tllfíercnça bem sensível da
receita para mais no exercício do 1916
corrente, comparada com a arrecadação
de 1915.

O déficit será coberto com a decretação
do novos impostos. í)ã minha parto não
estou fazendo conjecturas, faço um cal-
culo approxlmado, que tem seu funda-
mento nas informações officiaes.

A importação chegou no extremo da aua
queda: os "stocks", quo existiam no inicio
da guerra européa, estão reduzidos, e
muitos artigo3 não se encontram no mor-

-.-••z-a-OTrauma-eOTrea»^^

ciulO. O credito foi cerceado em absoluto
o a importação 6 feita a custa do aacrl-
flclo avultudo — seguroa altos, fretes ole-
vados e pagamentos onerosos. A Importa-
ção obedeço a satisfocção de necessidades
IippcfloBas. Sendo assim o seu Incremento
demonstra que toes necessidades exigem
uma importação milloi*. "K' como so expli-
ca o augmento das rendas nas duas ai-
fandégas, do Rio o Santos.

Em correspondência tambem crescem
aa rendas dos demais impostos, sendo sen-
sivcl o augmento nos Estados de S. Paulo
e Rio Grande do Sul,

Ri, com a elevação da quota ouro a
65 ojo, o Thesouro fica habilitado para os
pagamentos externos, b licito confiar no
accresclmò geral das rendas, para dispen-
sar o Imposto sobro transporte. Nestes
ultlm >'s dois exercícios o Congresso au-
gniontou vários Impostos, cuja arrecada-
ção esta ugora produzindo os resultados
esperados, embora com certa lentidão. A
quóda das Importações foi o facto impres-

sionanto que resultou do inicio dás hostl-
lldádes entre as nações que estão em guer-
ra na Europa, as grandes nações Indus-
trlaes do mundo, aqüéllns quo abasteciam
os mercados consumidores da America, do
Sul.

A perturbação nas relações commer-
ciacs era inevitável; só o tompo se onoar-
regaria do restabelecei' o equilíbrio. Em-
quanto perdura a guerra, as nações da
América do Sul, embora recebam merca-
dorias da Europa, foram obrigadas a actl-
var o seu commercio com á America do
Norte, comprando o que b necessário para
o andamento das suas industrias. E' por
isso que se nota o movimento asceneto-
nal das rendas das. Alfândegas, sendo a
Importação feita com prudência de artl-
gos do utilidade immedlata.

Sr. presidente. A Câmara dos Dépú*
tados tem a prova das minhas nssereões
nos quadros seguintes, organizados pela
Directoria do Estatística Commercial.

EXPORTAÇÃO DOS NOVE PRINCIPAES ARTIGOS

Janeiro a Junho do 1012 a 101(1

I

No primeiro esta assignáládo o movi-
mento do exportação dos novo prlnclpaes
artigos nos mezes de janeiro a junho de
1912 a 191(1. No segundo 6 desoíiptá a
importação de modo minucioso. Verifica-
so a depressão nos annos do 1914 o 1015,
mas em 191 C appareeo á reacção em sen-
tido contrario'; B' fácil examinar o'valor
módlo por unidade em papel o ein ouro
dos seguintes artigos: algodão, assucar,
borracha, cacau; cafó, couros, fumo, matto
o pelles. No anno corrente de 1916 os
preços dos mencionados artigos são remu-
nerádorés, o que importa, cm vantagens
para a economia brasileira.

No aegundo quadro está discriminada a
importação pelos seus valores em papel o
cm ouro. Vcrlflca-so a quóda cm 1914 e
1915, mas no primeiro semestre do 1910
se observa o movimento asconcional de
modo bom significativo. E' quo a econo-
mia da conectividade brasileira está se
refazendo do grando abalo produzido pela
guerra européa e pela crise interna.

tem

pos-
1110-

I

Quuntldaiio Contos de róis, papel

ARTIGOS | Unidade

í ! li i | i |1912 j 
1913 | 1914 | 1915 | 1916 1912 | 1913 | 1914 | 1915 1910

_—_—! l- .{• .-• 1 1111
111— Algodão .

— Assucar.
— Borracha
— Cacau , ,
— Cafó (*)
— Couros .
— Fumo .

3 — Mate . ,
9 — Pelles, .

Total dos
Diversos .

Total geral

dSqSe

Tonelada

1.000 aac.
Tonelada

nove arts

I

i i
I 17.420J 26.433|

4.990| 7,7751
| 21.4Í4J 19.7011
| 10.2»13] 22.5161

4.096J 5.4-4CJ
| 20.195| 19.841|
I 20.426 20.297|

28.9041 27.479|
I 1.574| 1.42411 1 1

~ I - - I- ~.,\1
- - I

I

5.3U6
4.597|

22.385
14.390
4.109|

21.362
14.387
23.620]

1.831

ga^*i*gga*j*miiWT,ai.iCTaBs^^

1
I

I
4.0471 10

60.284 12.079
18.441 17.404
16.361 20.349
7.650 5.924

18.705 22.738
8.487 13.690

34.2S0 40.141
1.978 2.498

I

6.108|
780|

130.948J
10.303[

236.266J
16.204J
12.235J
11.023J

0.077J

15.671|
896|

99.0771
8.0411

209.769|
18.002J
17.6561
15.748|

5.553

24.471| 3.9361
1.024| 11.831|

06,5081 67.317|
10.272) 18.952|

209.4931
68

430.010J 391.S10J
27.0421 21.969J

223.2001
17.5821
17.718|
12.601|
4.973|
1

384.415|
2S.471|

7.132|
10.189|

0.1481
-¦ 1
420.805|
25.342|

20
6.814

87.901
25.023

253.89S
36.552
17.881
19.917
10.230

412.8361 452.7071 514.874
I

Equivalente çm 1 i.ooo

1912 1913 191*1

I I

I
1315 | 1911

I

I
84
621

8,730|
091|

Í5,751|
1,080J

816|
795|
445|1

28,7011
1,8021

I
1,045)

C0|
6,005|

5701
18.0S5J

1,200]
1.1701
1,0*501

370|1
20,121|

1,405

I
l,Gfi2|

68|
4,434|
1,085]

14,884J
1,172|
1.181J

840|
332|1

25,628)
1,8081

207|
622|

3,570|
1,0051

14,441|
1,3581

374]
858J
323|1

22,758|
l,35ü|

30,00.1] 27,686

1
335

4,255
1,217

12,344
1,780

880
00Í
601

22,290
2,770

24,108| 25,000

ÁRTICOS Unidade

1 — Algodão ,' — Assucar .
» — Borracha
1 — Cacau . ,

— Cílfó . .
:— Couros .
— Fumo , ,

1 —- Matto . .
' — Pelles . .

Kllo

cacca
Kllo

i 27,520|

_ r\ L,„-J ' —' '-  j '

Dlffcrciicu
para mais 011 paru menos em 11)10

comparada com 1015

Contos 1,000
Quantidade de réis |

papel £
I
I—: 4.031) — 3.015| — 20.1— 17.li05| — 5.017J — 2S7•— 077| -]- 20.5S-1| -|- 086-I- 3.0881 -|- 0.071| -j- 212—¦ 1.02l!| — 15.595] —2,097

-]- 3.973| -|- 10.0351 -|- Vi'1-|- 5.209| -|- 10.749| -|- 515
-|- 6.1611 -|- 3.728| -|- HO¦V_ -"OI -|- 4.0821 -|- 178

— -|- 31.372| — .107
~ -|- 30.795| -|-1,419

VALOR MÉDIO POR UNIDADE

EM RB'I8, PAPEL

I
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916

I I
3952 |
5171|

55850 j
3720 1

I I I¦$S99| 5926 5072 15301
*18.0 5132 3235| 5537

45009| 35375 35050 65033
5344| 5723 15158| 1523057?497 | 515214 | 405994 | 355093 | 425857

5709
5850 j
5505 j

35047 |

5891]
5SG0|
$545 |

35528

5880 |
5873 |
5458|

35491 |

15379|
5840 |
54 72 |

35108 I

15607
15305

3492
45095

EM RETS, OURO

1912 1913 1914 1915 1910

5504 $533
5101| 5107

35407 25707
$427 5500

345072 j 305349
$450 *528
$504 5510
$299j $323

2*161 25091j 25069
I

$549 | $455 |
$0781 *110

25001| 15720
5428 | 5546

24*293
5526
5517
5271

175001
5043
3392
5222

15452

5557
5235

25100
5532

185521
5096
5677
$213

15781

NOTA Oa algarismos referentes ao anno do 1916 estão sujeitos a reotificacões.
O valor médio por unidade representa

aua respectiva quantidade.

(*) Sacca do 60 kilos.

ta o quoeiente da divisão do valor posto a bordo, de cada mercadoria, pela

por unld£fe.eXPOrlaCri° 
d0 ^^ °m mG -»'crt'-mi''°1* » <*° typo crystal branco, o que justifica a rfaior média no valor

MEZBS

BlPORTAt-JAO DE MERCADORIAS

Contos dc réis, papel

1912 1918 1914 1916 *•) 1916

Janeiro .
Fevereiro
Março . .
•Abril ... x
Maio ,¦ -.* -,
Junho . ¦.

Seis mezes

78.054
66.056
79.858
70.609
76.088
72.820

442.886

93.546
80.808
92.808
87.743
88.093
87.084

71.709 29.478J
57.6581 84.307|
55.9881 46.414|" 

60.049|
04.180|
60.1281

58.906
58.300
61.095

48.967
68.709
66.101
58.707
77.483
69.831

524.582j353.655J264.6401 869.868

Equivalente cm f 1,000

I
1912 | 1918 | 1914 | 1915 | 

*) 1916
I I

6,204 6,236
4,404 6,364
8,324 0,187
4,701 5,850
5,072 5,540
4,821 5,805

29,626 34,972

4,781) 1,686|
3,844| 1,812|
3,732|
8,927|
8,887]
8.406J

2,493|
2,01 O)
2,751)
2,5651-1

2,337
2,808
2,717
2,821
3,854
3,546

23,577] 13,922

São dados officiaes que não podem aer
contestados c que provam ou attestam a
melhoria fla situação econômica do Bra-
sll, apesar das difflculdades resultantes
de vários faetos oceusionadoa peta guer-
ra, sendo entro elles o principal a irre-
gularidade da navegação internacional.

A posição do café não produz inquie-
tações; seus preços são remuneradores.
As safras foram vendidas com regulari-
dado e não ae amontoou grande "stock"
na praça de Santos. Os recursos destina-
dos ao amparo da producção nacional e
creadoa pela ultima lei do emissão de pa-
pel-moeda. não foram utilizados. As pro-
phecias lugdbres, oa vaUcinlos pessimis-
tas não tiveram realidade pratica. As sa-
fras de café tiveram, o seu destino, si
havendo pequena procura para as qual,
dades baixas. O pânico c o terror dos pri-
meiros mezes depois da declaração do.
guerra desáppareceram para dar logar d
meditação sobre as providencias que do-
viam ser tomadas com o intui'.u do pre-
venir a crise, que se annunciava com ea-
racter do excepcional gravidade.

O Brasil é na verdade um paiz do eur-
presas em soua vários aspectos. No meio
das pessoas possuidas do pânico, cu mes-
mo cheguei a ter preoecupações sobre ps
cffeitos da guerra entre nós. O facto l
que o cafó até este momento não pre-
cisou do auxilio que lhe foi reservado nu
ultima lei do emissão, Ainda existem
na Caixa do Amortização notas na impor-
tancla dc 100 mil contos, que podem ter
uma applicação proveitosa, o melhor so-
rá quo não sejam emittldus.

O sr. Èento do Miranda — Eu ouvi o
sr. Cincinato Braga dizer que bastou es-
sa arma para que justaniento fosso con*
jurado o perigo; bastou a probabilidade
do que o governo podia soecorrer em mo-
mento dado os produetonis de café, para
quo possíveis exploradores não levassem
por deante seu plano.

O sr. Galriio Carvullial — Diversas cau-
sas crcfiram a boa situação commerclRl
do café, sendo a primeira o pequeno vo-
lume das ultimas, safras. Ainda não se re-
produziu felizmente uma grande safra
om condições excepcionaes, egual aquella

18,06-3 que exigiu a intervenção do governo do
illustre dr. Jorge Tiblriçd, executando o

programma da valorização, com resulta-
dos vantajosos.

A Câmara está verificando quo não exis-
to phantasla, nas minhas proposições, que
são baseadas em informações officiae.-j.

A lei do 1S43, quo não está revogada,
dispõe que so deve tomar para ba3u do
calculo da venda futura a média da ar-
teeadação dos tres últimos exercícios. O
preceito legal não tem sido observado, e
em rigor aquolla norma não pôde ser se-
gulda de modo invariável. Aa rondas
muitas vezes so desenvolvem no momen-
to em que o Congresso está organizando
o orçamento c dahi a necessidade de se-
rom alteradas os estimativas da pro-
posta.

O sr. Carlos Peixoto Filho dá um apar-
to.

O sr. Calção Carvalhal — Quando ti-
vo a honra do relatar o orçamento da rc*
ceita, não segui as regras constantes da
lei do 1843 o o mesmo procedimento te-
ve agora o Illustro relator, sr. Carlos
Peixoto Filho.

Sr. presidente. O illustro sr. Calogcrns,
na exposição da proposta dc orçamento,
diz uma verdade quando assevera que já
so ajustaram as relações econômicas Jn-
ternas do palz, tendo melhorado grande-
mente a sua capacidade aequisltlva; a
perturbação, que ainda existe, depende*
do um. facto extranho a nós — a cessa-
ção dos hostilidades na Europa.

A sanificação integral do nossa vida fl-
nanecira está intimamente ligada ao esta-
bolecimento da paz no mundo.

Os conceitos do illustro secretario da Fa-
zendo, estão sendo justificados; os qua-
dros, a quo me referi, provam a melhoria
da situação financeira,

O nobre deputado polo Pará, o Illustre
bi*. Bento do Miranda, concordou com os
conceitos emittidos pelo sr. Calogeras o
pensa tambem que terminada a guerra e
normalizadas as transaccões còmmerciaes,
sejam quaes forem as cláusulas dos tra-
lados do paz, os paizes da America, e on-
tre elles o Brasil, terão opportunidado de
participar das vantagens do incremento
dos negócios, do accOrdo cóm os elemen-
tos dc que dispõo a Nação brasileira. Com
a sua vastidão territorial e com a sua
população dissomlnada, o Brasil não pó- .
de precipitadamente alcançar um grando cessados recursos destinados aos serviços

desenvolvimento. A riqueza está do factona proporção da densidade da população.Os desvios de rendas e (filtras tantas'ir-
reguláridades, que pertnrbahi a marchada administração, resiidtam om grandoparto da extensão territorial. O governonao exerce severa fiscalização sobro osactos dos funcionários fiscae:*'.- Quando re-latei a receita, apontei os seus mais temi*
veis inimigos: o contrabando, os desfal-
quês, as isenções de direitos.

A enumeração ó incompleta, forçoso 6aceresceritar mais dois inimigos da receita— Oa pagamentos em virtude do sentou-
ças judiciarias c as Indemnizaçõcs.

O si*. Curiós Peixoto Filho — V. excrazão.
O sr. (íiilcão Carvalha! — Si fosse

sivel a revisão dos contractos paradifioar os favores que as isenções repre-
sentam, o Thesouro ahl encontraria con-
sidoravel fonte de ronda.

O si*. Carlos Peixoto Filho — V. exo.me permitia um aparte para lllustrar a
sua af firma ção relativamente ás isenções
do direitos, e desejo que o facto fique ro-:
gistado no seu discurso: Uma Companhia
do Navegação do Amazonas, creio que a
Amazon Steam Nayigatlon Company, quo
gosa do isenção de direitos, de aceôrdo na-
turalmente com uma lei, mandou ultima-
mente á Inspeetorla de Navegação uniu
relação das cousas quo para seu uso devia
Importar livres de direitos duranto esta
anno. Quei' v. exc. saber o que consta des-
sa relação, segundo mo informam? Dozo
toneladas do repolhos em conserva"1
(Riso).

O sr. Galeão Carvalhal — Vejo que to-
nho razão nas considerações enunciadas
contra as isenções de direitos. Varias em-
presas ou-companhias, que se encontram
em situação prospera, continuam a gosarde tão grandes favores durante todo o lon-
go prazo das concessões. Além das isen-
ções, quo trazem importante reducção na
receita, temos a acrescentar o contraban-
do e os desfalques. Não quero fazei* o pre-
gão do deshonestidàde dos funecionarios
incumbidos da arrecadação dos dinheiros
públicos, mesmo porque o Brasil não con-
stitue, neste particular, excepção entre as
nações civilizadas. Ainda ha pouco tempo
tivo opportunldade do lêr um livro inte-
ressante, o Orihic Financeiro, de um pu-bileista italiano, onde são narrados mlnu*
ciosamente 03 desfalques o desvios dos dl-
nhelros públicos naquelle palz.

Din sr. deputado — O Brasil faz exce-
pção quanto á Impunidade.

O sr. Galeão Carvalhal — Sr, preslden-
te. As indemnizaçõcs o os pagamentos em
virtude do sentonças judiciarias multo
concorrem para o desequilíbrio orçamen-
tario. Os juizes cumprem a lei e as sen-
tencas corrigem os actos praticados pelo
Poder Executivo; amparando as recla-
inações justas das partes lesadas. Quan-
tas reservas so guardariam no Thesouro,
si não fossem praticados tão graves er-
ros? Basta a leitura das mensagens do
governo, dirigidas ao Congresso, para so
ter uma Idéa dos motivos, que determl-
nam os pagamentos solicitados. O gover-
no rescindo um contracto, faz uma, de-
missão illegal: a parto recorro ao Poder
Judiciário o mais tardo o próprio governo,
causa exclusiva do prejuízo, solicita o
pagamento em vlrtudo de sentença! Deixo
aos srs. deputados os commentarios so-
bro esses episódios, quo determinam pa-
gamontoa extraordinários, não previstos
no orçamento, que, por sua vez, concor-
rem para avolumar a."deficit".

Do qualquer forma, os créditos extraor-
dinarlos e especiaes, quo o Congresso vota
aiuiüalmênte, attingèm a fortes quantias,
pesando na rocelta dc modo ruinoso.

Muito ha a corrigir na administração
publica em beneficio do Thesouro Fe*
deral.

Sr. presidente. Entrando em outra or-
dem de considerações, devo Justificar O
meu voto dlvergento em relação ao lm-
posto de transporte, lembrado pela maio*
ria da Commissão do Finanças. Já de-
ciarei quo o Imposto ó desnecessário,
mas convóm aceentuar quo elle contraria
os altos interesses ligados á producção.
E si nos differentes Estados da União,'
que possuem estradas do ferro, o imposto
vai onerar todos os artigos que são
transportados nas referidas estradas, no
Estado do S. Paulo a taxação assumo pro-
porções mais graves, porquo aquollo lm-
posto já 6 cobrado, embora com justa»
Isenções, em virtude do lei estadual, fa-
zendo parlo do uma da3 rubricas do or-
çamento da receita.

Eu bem sei que todo lmpo3to 6 con-
siderado pelo contribuinte como odioso,
mas o Estado, em regra, só pode ro-
correr ao imposto para reunir os ne-
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públicos, No eslado aelual da nossa cl-
-•illznção, ninguém paga com prazer qual-
Iquer Imposto, o a prova C quo qualquer
nggravação dos impostos existentes o a
•docroUição ile um novo tributo levanta
teclam ações apaixonadas., Mas os Impu-
gnadoros não lembram outroa alvitres
para a solução das dificuldades flnan-
celras. No estado aclual ila nossa clvili-
zacão nüo ha multas vezes nutro reino-
dlo sinão o recurso ft tributação, pois vi-
Vemos ainda .sob o reglmen do imposto
forçado, vestígio ilo passado guerreiro da
Humanidade, contingência fatal a que
estão presos ainda os governos do Iodas
us nações.

Quando os povos chegarem fi completa
porfocllbllidndo e o reglmen republicano
so Inspirar no allivlsmo, em virtudo da
fraternldado universal, o imposto forçado
tora desapparceldo com todo o cortojo de
vexames, quo opprlmem o contribuinte.
O imposto 6 uma das modalidades da des-
apropriação por utllidado publica.

Eu reconheço quo ha certa anormalltla-
do na condueta dos representantes popu-
lares no seio das asáemblêas. Recebemos

rTABELLA P\RA COBRANÇA DO IMPOSTO DE VIAQAO, DE ACCORDO COM
O ART. l.i) DA PRESENTE LEI

o mandato e somos obrigados não sé a
crear novos Impostos, como a provldcn-
ciar sobro a sua oobrnnça com multas o
niòoess.os oxooullvos, ouiros tantos ônus o
v!olencla3 quo recaem sobro 03 contri-
bulntes.

Ms, ar. presidente, emquanto não ha
esperança do modificações nos apparo-
lhos govornamontaos, o Imposto forçado
d a principal fonlo do renda dos Esta-
dos, destinada aos serviços públicos.

Como jã disso, o Estado do ti. Paulo
cobra o imposto sobro IraiiHporle, quo ali
d denominado Imposto do viação, o d ar-
recadndo pelas empresas do transporte,
(".amo a attencão da Câmara para o dis-
positivo legal, quo regula a cobrança da-
quolle Imposto.

O art. 4,o, da lei n. 1.401, do 2!) do de-
zembro do 1014, determinou' o seguinte:

"O imposto de viação, creado pelo art.
16, da let n. 1.245, do ÜO do dezembro de
1010, cuja arrecadação foi regulada pelo
decreto n. 1.078, do Sl do dezembro do
mesmo nnno, será cobrado do accôrdo
com a tabeliã annexti X presente lei."

Ns, ilus (abcllns Objcclus Imposto

Passageiros -.•..-. . ¦.: v . isentos.
1-A Bagagem de passageiros . .. :. •,. -.. •. . 0$ por tonelada.

Encominendns ti$ por tonelada.
2-A Golo, pelxo fresco, fruetas, ele. .. , . 2$ por tonelada.

V... Dinheiro  ... ..:.... Isento.
Objectos "ad valorem" ., , .. ... ., :,. •:.,.•• 6 o|o do valor do

». freto total.
Assucar o algodão . . »,» ¦,- . »,- . -.; v . 2% por tonelada.

Outros gêneros desta tabeliã . ... ;.: •. .,: :. 3$ por tonelada.
(0-A
(3-13 Café :. m. . . . .: v .: :.• .¦ •.: . .• ,¦ v :. Isento.
(3-0

Outros genoros destas labellas .,: ,: ;.; v 6$ por tonelada,
Farinha do trigo 2$ por tonelada.

Outros gêneros desta tabeliã ........ 2$ por tonelnda.
4-A Sal ..-.:. .- Isento.

Outros gêneros desta labellti ...... 3$ por tonelada.
Assucar, quando classificado nesta tabeliã 1$ por tonelada.

Outros gêneros desta labella . -.,-. , . .. 3$ por tonelada.
G, 7 e 8 Gêneros destas tabellas ...... ..: . .• 10$ por tonelada.

9 Aves e pequenos animaes . ,. , . :.: • 6$ por tonelada.
10 Carneiros, cabras, cães, etc. . :. v ;: . $200 pnr cabeça.
11 Bois, vaccas, cavallos, etc. até ao nuuic-

ro do : >: .. •. .. 2$ por cabeça.
Em numero superior a 6 , , :. v ..: v 1$ por cabeça.

12 e 13 Materlaes destas tabellas ...... . , $300 por tonelada.
11, 14-A e 14-B Materlaes destas tabellas $200 por tonelada.
V' 15 Vehlculos do duas rodas 2$ cada um.

Vehiculos do quatro rodas ......... 3$ cada um,' 10 o 17 Carros e locomotivas para estradas de ferro Isentos.

São isentos do pagamento de imposto:
'¦ 1,0 — Os despachos com frete inferior
A 500 réis.

S.o — Maohinas para industria o la-
voura, incluindo seus accessorlds;

3.o — O papel fabricado no Estado o
a matéria prima para o fabrico do mes-

uno;
j 4,o ;— Mudas e .sementes de qualquer
planta e despachadas como taes pelas es-
unidas de ferro;

D.o — Materlaes e objectos pertencen-
jles ao Estado, A União, ãs munlclpalida-
des c fis estradas de ferro;

O.o — Cannas, quando despachadas pa-
ra os engenhos centraes;

7.0 — Produetos da fabrica de ferro
do Ipanema;

8.0 — Farelos;
O.o — Estrumes e adubos despachados

como taes pelas estradas de ferro,
Pela lei paulista ha varias isenções,

sendo as principais as quo so referem
aos passageiros, café o" sal. Ha outras
isenções todas com o propósito de não
embaraçar o desenvolvimento da prõdu-
cção e, ao contrario, com o intuito de tm-
xilial-a.

Augnientar o imposlo ou amp!ia!-o (¦
contrariar os interesses das classes pro-
¦duetoras», que neste momento precisam
íer amparadas ile modo cfflcaz.

As promessas governamentaes eram
consideradas romo segura garantia da
estabilidade da taxação no que diz res-
peito fi vida da lavoura c das demais In-
dustrias. Nôs, os representantes paulis-
tas, não podemos dar o nosso apoio ao
ulvilre lembrado pela Comnilssão de Fl-
nanças.

S. Paulo já paga de imposto sobre ns
passagens cobradas nas estradas de fer-
ro a quantia de 2.037 contos. Si preva-
lec-or o imposto lembrado, sõ S. r.iulo
terá. de pagar cerca de 10 mil contos.

Cliaino a attencão da Gamara paia os
seguintes dados

COMPANHIA MOGVA.SA
Ein 1916 a remia da Mogyana foi flõ

2I.G00:.i00?.i74.

A renda de passageiros foi de réis
8.87S:',ir.0$n.lO, lendo a União arrecada-
dò do imposto de transito üOü:5-IO?280.

A renda de mercadorias e cncommcn-
idas fo! de 10.436:24l$70G, tendo o Es-
.tado do S. Paulo cobrado do imposlo de
viação (com exclusão do café, sal e ai-
guns outros artigos) a quantia do réis
OO7:81G$200 a Minas cobrado 
;4Í8:S24$989.

Si prevalecer o imposto de transpor-
te no valor rte 10 OjO de frete, a União,
bo pela Mogyana, virá a arrecadar:
úo passagens  C16:387$020
de cargas ...... , ,. 1.043:02-!$176

,\ .140:1 70$150

COMPANHIA PAULISTA
da Paulista foi doEtn 1015 a renda

réis 30.502:0S4$202.

A renda de passagens foi de réis 
4.030;750$770, tendo a União cobrado do
imposlo rte transito 510:387$020.

A renda rte mercadorias o oncommon-
dan foi do 25.023:902$881, tendo o Es-
tado cobrado do imposto do viação (eom
exclusão de café, sal e alguns ouiros ar-
jtigos) réis 43!!:032$900,

Sl prevalecer o imposto do transporte
no valor do 10 OjO, do frete, a União, só
pela Paulista irá arrecadar:
do passagens ... ... . ».; ... ,; 010:3875020
tle cargas ;>: :, :.. :,-. :.; >: 2.502:300$288

•í* '>ã3ktmm-r'
tsLÍÍzF'' 3.01S;777$908

ESTRADA INGLEZA
I A ronda, mais ou menos egual fi da
Paulista, é dc cerca do 30.000.000$000.
A União arrecadará o imposlo correspon-
.dente. , .

Sommadas as rendas da Paulista, Mo-
gyana, Ingleza, Sorocabana o Central
(ramal de S. Paulo), o total da renda se-
¦rá do 100.000:000$000, aPpro.íimadamcn-
|to, ou cerca do 10,000:000$000 que sô o
Estado de ti. Paulo virá a pagar de im-
posto de transporto fi União.

. Sr. presidente. Eu não preciso accen-
luar qual será o ônus quo vai recahir so-
bro a economia paulista; elle resulta de
modo evidente dos algarismos quo aoabo
«lc lCr.

O Estado do S. Paulo já cobra o lm-
iposto do viação; decretado o mesmo lm-
(posto pela União haverá certamente uma
Buperta-iação.

O sr, Barbosa Lima — Sobro quo mor-
cadorias rcefil o Imposto? V. exc. indicou
Aquellas sobre que não recfii.

O sr. Calção Cnrvnlliul — Já me refe-
ri fi lei paulista, quo regulamenta a ar-
rceadação do imposto o na qual estão ar-
roladas as mercadorias tributadas; baga-
gem, enoommendas, gelo, peixe, assucar,
algodão e outras.

O sr. Barbosa Lima — O contrlbuln-
to paulista deve ser contribuinte brasl-
Jelro.

O sr. Galeão Carvalhal — O contri-
bulnte paulista é até o principal contri-
biilnte brasileiro. Pclo desenvolvimento
da sua lavoura e da aua industria e do
pau commercio, pelo volume dos negóciosMl em jpli-o, e S. Paulo que soffrc mais di-

réctameníò a acção dos impostos. Sendo
assim, nós, os seus representantes, temos
o dever imperioso de defender os seus le-
gltimos interesses.

O si". Barbosa Lima — O que dirá en-
tão o contribuinte do Norte?

O sr. Bento ile Miranda — O do Pará,
por exemplo?

O Bi'. Galeno Carvalha) — Cada zona
do paiz paga o imposto correspondente
aos recursos da sua economia. No Pará a
borracha vai alcançando melhoria do.
preço.

O sr. Bento ilu Miranda — A borracha
está por um preço muito baixo.

O sr. Galeão Carvalhal — Si fôr ado-
ptailii o máximo do imposto do transpor-
te lembrado pela Commissão do Flnan-
ças, S. Paulo terá dc concorrer com cer-
ca de 10 mil contos para oa cofres da
União.

Verifico que não lia proporção na dis-
tribüiçíío do inipuslo. Em S. 1'aulo o im-
posto dc consumo rendo mais ou menos
11 mil contos, no passo quo o Estado rte
Minas Geraes, eom maior população, ar-
reearta apenas 1.500 conlos. E' assum-
brosa a differença.

Reconheço que o procedimento do illus-
tre relator da receita ú na verdade 1 a-
triplico. Organizando o orçamento, é seu
dever extinguir o "déficit". O alvltro do
imposto de transporto não é do sua inI-
ciativa, mas do honrado prosldonte da
Associação Commorcial desta praça, dr.
Pereira Lima.

O sr. Carlos Peixoto Filho — Que lem-
broti um processo mais pesado rto quo o
adoptado pela Commissão, aliíís multo
mais rendoso para a União.

O sr. Calção Cnnnllinl — Km terceira
discussão ainda poderá ser lumbrada ou-
Ira providencia, que dispenso o imposto
sobre transporte.

Sr. presidente, estfi cumprido o meu
dever, mus antes de terminar as minhas
considerações, devo tomar nota das obser-
varões feitas pelo illustre deputado pelo
Dlstrlctò Fedéruli sr. Vicente Plragibe,
referentes ao orçamento da Guerra, de
que sou relator. S. exc. tratou da arre»
cadação doi; alugueis doa prédios sujeitos
X administração ilo Ministério rta Guerra,
oxtranhandii que não fossem elles recolhi-
dos ao Tliesouro. Tal procedimento era
Illegal. ti. exc. criticou com severidade o
aeto do sr. ministro, pedindo providencias
de modo a cessar o abuso.

Aguardei este momento para defender
o lllustre titular rta pasta da Guerra, o
sr. general Caetano de Faria.

O nobre deputado pelo Dlstricto Fede-
ral não tem razão. O ministro iln Guer-
ra não praticou lllegalldadõs; ao contra-
rio, s. exc. está devidamente autorizado
a não recolher os alugueis ao Thesouro.
Pela lei do orçamento vigente, art. 58.
continuam em vigor os arts. .l.i, 40, 4S,
etc, rta lei de 5 de janeiro do 1015. Pelo
art. 48 rta lei citada, a Contabilidade rta
Guerra descontará mensalmente rtos ven-
cimentos dos officlaes ou funecionarios do
Ministério, que habitarem prédios da A'illa
Militar, ou ouiros de propriedade da Na-
ção — a taxa que será fixada pelo minis-
Iro, rte accôrdo com o vnlor ilo predio e
categoria do inquilino. Essa receita serft
especificada para conservação dos referi-
dos prédios.

A disposição orçamentaria d muito ela-
ra. O Ministério da Guerra empregará a
receita na conservação dos prédios, o que,
de facto, redunda cm economia para o
Thesouro. Até aqui as despesas com re-
formas dos prédios eram custeadas pela
verba respectiva, ao passo que agora os
alugueis cobrados têm uma applicação
eomponsadora. A verba "Obras Militares"
foi muito reduzida nos últimos exercicios;
o auxilio proveniente dos alugueis presta
serviço relevanto X administração. Das
tlcspesas feitas ha a competente presta-
ção de contas, que d muito rigorosa. Em
geral, a Contabilidade da Guerra recebo
ns conlas das despesas dos corpos o esla-
bcleclmcntps militares. Nos conselhos eco-
nomicos tem logar a fiscalização o do-
cuir.c.itação de toda despesa. A prestação
de conlas é feita trlmcnsalmenle.

O nobro deputado sr. Vicento Plragibe
foz uma aceusação injusta.

O sr. Rodrigues Barbosa — S. exc. ge-
rierallzou a sua aceusação a todos os Mi-
nisterios; não foi especificado somente o
Ministério da Guerra.

O sr. Galeão Carvalhal — Fez uma re»
ferencia particular uo Ministério da Guer»
ra. Falou das rendas dos prédios da Villa
Militar o outros.

O sr. Barbosa Lima — Falou também
nas casas do Collegio Militar.

O sr. Galeão Carvalhal — Em relação
ao Ministério da Guerra, a aceusação ê in-
fundada. O digno ministro executa a lol
o por Isso não merece ser censurado. A
propósito, sr. presidente, dovo também
dizer quo s. exc. foi om demais injusto
para com a Commissão de Finanças,
quando recusa as emendas dos srs. depu-
tados apresentadas aos diversos orça-
mentos. Estão presentes vários membros
da Commissão e podem elles nttestar que
os nossos trabalhos são Inspirados pelo
desejo do bem cuidarmos da cousa pu-
blica, sem provenções, não obedecendo os
pareceres dos relatores ao menor pensa-
mento do desconsideração aos nobres
deputados.

O sr. Barbosa Lima —- Ao contrario,
O sr. Galeão Carvalhal — Acceltamos

eom prazer a collabornçfio do todos e sl
divergimos é porquo as emondns nem sem-
pre podem ser acceltno. A situação do
Thesouro e a disposição regimental nos
obrigam a urna attitude que, posso affir-
mar, nüo tom o mínimo intuito do menos-
prozar a collaboração dos nossos compa-
nhelros com assento nesta Câmara,

Neste momento é de real gravidade a

responsabilidade da Commissão do Fl-
nanças, na hora om quo são propostos
tributos novos, de modo a poder a Nação
retomar os seus pagamentos oxternos,

Assim falando, penso interpretar" os sen-
tlmontos dos mombros da Comnilssão do
Finanças, que sô procuram honrar a con-
fiança nellcs depositada,

O sr. deputado Mnrlo llormos, digno
ropresontnnto da Bahia, formulou um con-
jtincto do emendas quo obedecem a um
plano dc efflclencia dentro das leis vlgcn-
tes, segundo declaração sua ao funda-
montal-as. A comrnlssão entendeu não dar
o seu apoio fis Iniciativas do digno depu-
tado, pólos motivos que constam do pare-cor que estfi publicado. O nssumpto ô do
grande magnitude o por Isso dovo sor con-
substanciado em projecto especial, parasoffror debate mais minucioso. Além disso,
a mesa, interpretando o novo regimento,
aoceitou algumas emendas e recusou ou-
trás, mutilando desta maneira o plano or-
gnnii.ado pelo nobre deputado polo Estado
da. ISnJila.

Finalmente, sr. presidente, a Com-
missão deu parecer contrario á emenda
do nosso digno collega — o sr. Dunshee
do Abrnnchcs — quo pretendo resta-
bolocer a assistência religiosa no Exer-
cito, consignando verba para o serviço. A
nossa Constituição não admltte semelhan-
te assistência. Em seu artigo 11, paragra-
pho 2, é vedado aos Estados o fi União,
estabelecer, subvencionar ou embaraçar o
exercício do cultos religiosos. A Consti-
tuição Brasileira, nesta matéria, constituo
sábia e notável excepção no melo das de-
mais constituições políticas. Foi firma-
rta a verdadeira liberdade de consciência,
com a separação dos poderes temporal e
espiritual. O legislador constituinte sô
cogitou ilo problema humano o terreno;
tortas as crenças foram afastadas das
manifestações da vida publica do modo
a ficarem como assumpto de ordem ex-
cluslvnmonto privada. De accôrdo com
tão salutar preceito constitucional, ne»
nhuma intervenção podo ter o Estado om
matéria puramente espiritual,

O sr. Barbosa Lima — Teríamos tam-
bem de crear verba para os ministros
protestantes, e assim por deante.

O sr. Galeão Ourviillial — Semelhante
assistência religiosa, é prohiblda pelaConstituição da Republica. Não imporia
que outros povos procedam de modo dif-
forente. As nações apontadas como clvi-llzadas calão empenhadas cm uma lueta
tremenda, que prova estarem ainda bem
afastadas da verdadeira civilização (mui-to liem).

Sr. presidente. Aqui termino o meu mo-
desto discurso. Significa ello o concurso
obscuro do patriota que quer ver a sua
pátria engrandecida.

A attencão do governo o do Congresso
estfi concentrada no exame dos problo-mas nacionaes. Ò sr. presidento da Repu-
blica o sous dignos auxlliares procuramrealizar consideráveis economias nas des-
liesas, mas convém confessar quo o tra-
balho é árduo, a reducção da despesa pu-
blica lem o sou limito certo, sob pena do
so desorganizar o serviço. Serfi pratica-
vel a dispensa cm massa rte funcclona-
rios? A dispensa dos addldos não oncon-
tra repulsa nas leis orçamentarias, onde
sous direitos foram respeitados? o Con-
gresso lem legislado em cauda orçamen-
taria .sobro aposentadorias, necumulaçõcs
remuneradas e sobre ouiros assumptos dc
alta relevância. Sl as disposições legls»
lalivas cm caudas orçamentarias são va-
lidas, o mesmo critério so applicará aoa
addidos. O raciocínio quo faço tem todo
fundamento.

Confiemos no patriotismo dos membros
do governo e do Poder Legislativo. E'
indispensável muita reflexão o prudência
nas nossas deliberações. A Commissão de
Finanças da Câmara não usa rto outros
processos: recebendo tão alta Investidurn,
procura fazer obra do governo, tentando
resolver os problemas sujeilos ao seu cs-
tudo.

.Sr. presidente, jfi mo sinto faligado.
Aos meus dlstlnctòs collegas ngrarteço a
paciência com quo ino ouviram.

O sr. Carlos Peixoto Filho — Nenhuma
paciência, multo prazer. (Apoiados).

O sr. Galeão Carvalha! — A obra orça-
montaria vai corresponder, orrtou corlo, fis
necessidades do Thesouro. A Câmara dos
Deputados, inspirantlo-sc em sentimentos
patrióticos, cumprirá seu dever consti-
tuçlonal. Esperemos os resultados das
medidas postas cm pratica; ellas hão do
actlvar a grandeza o a prosperidade da
nossa palrla. (Mullo bem, muito bem. O
orador ó multo cumprimentado.)
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SERVIÇO ESPECIAL DO «CORREIO», OA AGENGBA AMERICANA E OA HAVAS

INTERIOR
Santos

.(J, DIVERSAS NOTICIAS .'.
SANTOS, 2b —r O sr. inspector da

Alfândega recebeu officios da Dele-
gacia Fiscal, declarando que o minis-
tro da Fazenda resolveu tomar co-
nhecimento do recurso interposto
por Bclli c Comp., da decisão dessa
Alfândega, que classificou a merca-
doria despachada pela nota de im-
portãção n. 40.982, e á collcctoria de
S. Vicente, devolvendo o pedido de.
sellos adhcsivos, afim dc ser ôfgatíi-
zado dc accôrdo com o artigo 52 das
Instrucções das Collcctorias.

Tomou posse do cargo de se-
gundo officiai aduaneiro o sr. José
Moreira Fillio, nomeado por titulo
dc 13 dc julho próximo findo.

r O sr. Alberto d'Alkaine, rc-
ccntcmcnte nomeado cônsul argen-
tino em Santos, cm substituição ao
sr. Balcstcros, parte hoje' de Buenos
Aires, a bordo do vapor hollandez"Frisia".

E' esperado amanhã, ás 9 ho-
ras, cm trem especial, o garboso ba-
talhão escolar do Lyceu Salesiano do
Sagrado Coração dc Jesus, dessa ca-
pitai.

O brioso batalhão traz um corpo
dc 450 alumnos e será aqui calorosa-
mente recebido.

Esse batalhão, -depois de cumpri-
mentar o sr. prefeito municipal, irá
ao tiunulo de José Bonifácio, onde
depositará uma bella coroa de bron-
ze, e em seguida proseguirá na pas-
scata pelas principaes ruas desta ci-
dade.

dc Itahyiii, 22; rua da Convenção,
18; rua das Flores, 57 c rua do Pi-
rahy, 44.

Total verificado até agora: 1.009.
Falta ainda grande numero de

ruas e praças.Já se acha restabelecido da
enfermidade que o atacou, o sr. co-
ronel Delfim Ferreira da Rocha, ze-
loso subdelegado dc policia desta ci-
dade.

A CHEGADA DO GENERAL
CARLOS DE CAMPOS

CUYABA'. 2Ú (A) — Retardado
— 'Chegou hontem a esta capital o
general Carlos dc Campos, comman-
dante da sexta região militar, cm
companhia da expedição que com-
manda.

Grande massa popular aguardava
a sua chegada, notando-sc entre os
presentes os membros do governo c
muitas pessoas de representação so-
ciai.

A multidão acclamou o general
Carlos de Campos, levantando vivas
ao dr. Weneeslau Braz, presidente
da Republica; ao presidente do Es-
tado e ao exercito nacional.

O presidente do Estado, acompa-
nhado dos membros da commissão
executiva do Partido Republicano
Matto-grossense, foi a bordo do va-
por em que viajava o general Carlos
de Campos, afim de dar as boas yin-
das a s. exc.

O 54.0 BATALHÃO DE
CAÇADORES

CUYABA*, 26 (A) — O 54.0 dc
caçadores, hontem chegado a 'esta
capital, sob o commando do general
Carlos de Campos, passou a oecupar
o Arsenal da Guerra, indo o com-
mandante da sexta região para o an-
ligo quartel general.

Por oceasião do desembarque do
general Carlos de Campos, o bata»
lhão policial prestou continência.
JANTAR AO COMMANDANTE

DA SEXTA REGIÃO MILI-
TAR

CUYABA', 26 (A) •-, Realizou-
se hontem, á noite, uni jantar intimo
offcrecido pelo general Caetano dc
Albuquerque, presidente do Estado,
ao general Carlos de Campos, com-
mandante da sexta região militar,
que se acha nesta capital.

Tomaram parte uo jantar os mem-
bros da alta administração do Esta-
do e do directorio governista.
A PROPAGANDA REVOLUCIO-

NARIA NO ESTADO
CUYABA', 26 (A) - O sr. Anto-

nio Marques, irmão do cx-presidente
do Estado, dr. Costa Marques, insti-
gado por seus parentes de Poconé,
procura envolver o pessoal da usina"Ressaca", de propriedade de seu ir-
mão, num movimento revoluciona-
rio, bem como sublevar o destaca-
mento policial de Caceres, como já
haviam feito com o de Brugues, que
era composto de tres praças de poli-
cia. "' " ;¦

Itü
(Retardado) '¦-

ENFERMO — LICENÇAS -- DE
VIAGEM — 7 DE SETEM-
BRO — GRÊMIO DRAMA-
TICO

ITU', 24 — Acha-se enfermo o sr.
coronel Delfim Ferreira da Rocha,
subdelegado de policia desta cidade.

 A sra. professora Philomcna
de Toledo, adjunta do nosso grupo
escolar, obteve dois mezes dc li-
cença.

O sr. professor Gentil de OH-
veira, adjunto do grupo escolar "Ce-
sario Motta", solicitou mais sessenta
dias de licença, cm prorogação.

Acompanhado de sua exina.
familia, regressou de Atibaia o sr.
professor Glycerio Barrios.

 Depois de ter inspeccionado
o grupo escolar desta cidade e as eo-
colas isoladas- de todo o municipio,
seguiu hontem para essa capital o
sr. professor Leopoldo Sant'Anna,
inspector escolar.

—;— Para organizai" os festejos re-
lativos á commemoração do 7 dc Se-
tembro, foi aqui constituída uma
commissão composta dos srs. dr.
Braz dc Almeida Bicudo, inspector
medico escolar; Francisco Brenha
Ribeiro, prefeito municipal, e pro-
íessor Raul Fonseca, director do gru-
po .escolar "Ccsario Motta".

Nesse dia, cerca de 1.300 alumnos
das escolas estaduaes tomarão par-
te cm uma grande passeata civica.

Pelos rapazes do Grcmio Dra-
malico Ituano foi levado a scena, no
theatro S. Domingos, o bello drama
"Conde de S. Germano".

Este espectaculo, que teve uma
optima concorrência, foi dado cm be-
neficio da bibliotheca dessa agremia-
ção.

Os jovens amadores, como sem-
pre, foram francamente applaudidos
pela seleeta assistência, que se ma-
nifeslou satisfeitíssima com a ma-
gnifica interpretação dada ao dra-
ma.

Salientaram-se os srs. Antônio
Marinho Junnor, Sylvio Pacheco,
Adolpho Magalhães, José Silva c o
clr. Arcilio Borges, que souberam dar
muita vida aos seus papeis.

Temos ainda a registar afeliz cs-
tréa do joven Vicente Maurino, que
soube ser um perfeito barão Dórncy.

A' directoria do Grcmio Dramati-
co Ituano endereçamos os nossos
agradecimentos pela gentileza do
convite.
7 DE SETEMBRO — RECEN-

SEAMENTO ESCOLAR —
RESTABELECIMENTO

ITU', 26 — A convite da com-
missão organizadora dos festejos re-
lativos á commemoração da data de
nossa Independência, reuniram-se
hontem, ás 17 c meia horas, todos
os senhores professores c professo-
ras das escolas isoladas estaduaes
desta cidade, em casa do sr. dr. Braz
Bicudo de Almeida, inspector medi-
co escolar e membro da referida
commissão.

Nessa reunião ficou resolvido o
seguinte: comparecimentò de todos
os alumnos dessas escolas no largo
do Carmo, ás 15 horas, para, dahi,
ter inicio uma grande passeata civi-
ca, depois de ser cantado por todos
esses alumnos o hymno nacionalj pe-
dido, pelos membros da commissão
de festejos, aos proprietários das
fabricas de tecidos desta cidade para
que estas suspendam seus trabalhos
nesse dia; c convite ao povo para
se associar ás festividades.

Finda a reunião, foi, pelo sr. dr.
Braz Bicudo de Almeida, dedicado
inspector medico escolar, gentilmen-
te offerecidos doces e cerveja aos srs.
professores e professoras.—— Prosegue nesta cidade, sem
embaraço, o serviço de recenseamen-
to geral da população. Dos mappas
apresentados até agora, pelos func-
cionarios encarregados dessa estatis-
tica, pudemos destacar o seguinte re-
sumo relativo somente ao numero
de crianças dc 6 a 12 annos.de edade,
isto é, em edade escolar: rua do Com-
mercio, 241; rua Direita, 109; rua
Santa Rita, 273; Santa Cruz, 217;
praça Padre Miguel, 28; rua Barão

Taubaté
(Retardado)

DR- 1'IiOY CIIAVUS — ACTOS ItKLI-
CIOSOS — KUGltlJSSO — NOTAS
DIVI5RSAS

TAUBATÉ', 23 — Pelo noeturno ão
luxo do scxla-Ielra, chegaram insperada-
monte a esta cidade, o sr. dr. lüloy Cha-
ves, secretario da Justiça o da Segurança
Publica, tine na manhã de sabbado, vlsl-
tou demorada e minuciosamente o Instl-
tuto Correccional, competentemente dlrl-
gido pclo sr. dr, Gastüo da Câmara Leal.

S. exc. uue desde a Inauguração desse
presidio não vinha a esta cidade, mos-
trou-se francamente satisfeito com ludo
iiuo viu c encontrou ícito, felicitando o
sr. director, pelo trabalho e dedlcaçi.o,
que ali tCm empregado,

Rcallzou-so no domingo íl tarde,
a festa de Nossa Senhora da Boa Morte,
percorrendo aa ruas da cidade, uma lm-
ponento procissão.

 A benemérita sociedade do S. VI-
cente do Paulo, desta cidade, commomo-
ra amanhã o seu 32.o anniversario da sua
fundação.

Por esse motivo, haverã pela manhã
uma romaria dos seus mombros, íl capei-
Ia do Barranco.

Acompanhado de sua exma. faml-
Ua, regressou de Santos, o sr. João Car-
los do Mourr Andrade, importante com-
mereianto, nesta cidade.

 Continua entro nôs, visitando
as escolas Isoladas, o Inspector, escolar
sr. Aristldes JosIS do Castro.

 Tcrfl. Inicio no próximo mez, o
serviço regular dr. Irrigação das ruas
centraes da cidade.

DIVERSAS NOTICIAS
TAUBATÉ', 26 — Installa-se no dia

18 de setembro a torcclra sessão periodl-
ci do jury desta comarca.

 O lar do sr. Gotulio Oomes Vlei-
ra, thesoureiro do correio local. esto. au-
gmentado com o nascimento de uma mí-
nina, ano so chamara Maria Apparecida.

Acaba do ser aprosontado no car-
go de collector estadual o sr. coronel Jo-
st Pedro Malhado Rosa.

 Haverá, no próximo domingo o
l.o match do campeonato da Liga Norto
do S. Paulo entro as equipes do S. C.
HipacarÊ, de Lorena. o do S. C. Taubaté.

 Na cathedral realizou-se hoje uma
missa om suffraglo da alma do sr. Benja-
min Monteiro da Silva, l.o anniversario
dc seu fallcclmento.

 Paz annos hojo o alteres Qonoslo
Eugênio Aranha, comniandanto do desta-
çamento policial. Pelo trem expresso chegaram
hoje a esta cldado diversos condemnados
á reclusão no Instituto Correccional.

 O lar do sr. Nicolau Florençano
commorcianto nesta praça, cstíl enrique-
cido com o nascimento de uma uma me-
nina, quo se chamara Octavia.

Pederneiras
... „. (Retardado)

VIAJANTES
PEDERNEIRAS, 21 — Regressou hon-

tem dessa capital o sr. Mario Barros
Camargo, agricultor neste municipio.

! Procetlente do Fortaleza, capital
dd Coará, acha-se nesta cidade, hospe-
dado em casa de seu primo dr. Assis
Nepuniticeno, o nr. Artliur Cabral.

Do regresso do Estado de Minas,
liara onde fora a negócios, chegou hoje
o sr. Antônio Carneiro de Parla, l.o juizdo paz desta localidade.

Estevo hoje aqui, a serviço do seu
cargo, o professor sr. Hollo Penteado de
Castro, Inspector escolar desta zona, q n
em companhia do dr. Dedo Porelra, in-
speclor municipal, o do sr. Domingos de
hrase, visitou ns seguintes escolas: pri-meira o segunda femininas, primeira e
segunda masculinas e a primeira munici-
pai.

S. s, seguiu pelo trem da larile, atô
X vizinha cidado de Agudos.

"A Comarca", Jornal semanário
que so publica nesta cidade, o de propa-
Banda X elevação do Pedernoiras X Cate-
goria de coniarca, tem circulado regular-
mento o obtido o mais franco apoio da
população, quer da sCde; quer do muni-
clpio.

Atibaia

Itapolis

FESTA DAS ARVORES — INDEPEN»
DENCIA DO BRASIL

ATIBAIA, 24 — No dia 2 do setem-
bio próximo, realiza-se uo grupo escolar
Josó Alvim, a festa das arvores.

Consta o programma duma parte lito-
ro-muslcal.

Falara o adjunto sr. Gabriel da Silva.
No dia 7 de setembro, no mesmo

acreditado estabelecimento do ensloo, re-
Bllza-se a festa conimemorativa da Inde-
pendência do Brasil.

Falara o professor sr. Domingos Ma-
lhous.

O programma d o seguinte:
Kecitatlvos, jogos gymnastloos, na pra-

ça do Rosário, continência ao pavilhão,
que serã hasteado no edifício o em se-
guida urna marcha, .pelos aluamos da sec-
ção masculina, pelas ruas principais da
cidade,

— —Tem estado bastante enferma a
sia. d. Maria 01av!a de Oliveira Pires, es-
posa do sr. Pedro Ferreira Pires.

Fez annos o sr. Alfredo André, di-
roctor proprietário do semanário local,"A Cidade"

(Retardado)
NOTICIAS DIVERSAS

ITAPOLIS, 23 — Lázaro Xavier, bra-
stleiro, com 25 annos do edade, na fa-
zenda da "Grama", quando trabalhava,
em uma derribada, foi victima de um
accidente, quo lho oceasionou a morte
Instantânea. »

O Infeliz lavrador foi sepultado no
cemitério municipal,

Estevo nesta cidado o sr. Cyro Re-
zendo, superintendente da Companhia
Douradensc.

Do accôrdo com a Prefeitura, s.s. es-
colheu o local da nova estação o cuja
construcção terá inicio brevemonte.

 Em propaganda do "Avantil", da
capital, aqui estevo o sr. Theodoro Mo-
nicelli, que, no "Odeon", peranto nume-
rosa assistência, realizou urna conforen-
cia sobro o socialismo.

 O joven Paulo Rodrigues, proprle-
tario nesta cidade, contractou o seu casa-
mento com a senhorita ltosentina de To-
ledo, cunhada do sr. Antônio Mendonça,
proprietário da conceituada "Pharmacia
Brasileira".

 Foi levada X pia baptismat a me-
nina Assunta, filhinha do sr. Francisco
Barbatti, fazendeiro nesta, tendo servido
do padrinhos o sr. capitão João Mar-
ques, fazendeiro em Ibitinga, e sua espo-
sa, d. Appolinarls do Castilho Marqtts.

 O sr. Antônio Mendes do Carva-
lho, Importante agricultor e vereador A
Câmara Municipal, passou pelo golpo do
perder a sua innocente Iracy, que contava
apenas alguns mezes do edade.

¦ Afim de acompanhar sua filha
Maria Rlta, onde foi continuar seus es-
tudos, seguiu para Botucatu' b 3r. dr.
Antenor Jobim, juiz do direito da co-
marca.

¦ Sob a presidência do sr. capitão
Venanclo do Oliveira Machado, effectuou-
so hontom a audiência no nosso fórum
civil o criminal.

 Tem estado enfermo o sr. coro-
nol Francisco Nogueira Porto, prestigioso
chefo republicano desto município.

 Estevo na cldado o sr. major Joao
Baptlsta Leme, escrivão de paz do Bor-
borema.

 Tem estado ligeiramento enfermo
o sr. Orestes Seno Junlor, advogado o
operoso prefeito local.

A Douradenso farft correr em bre-
ves dias um trem misto entro esla cldado
o Ibitinga.

Pirajuhy
(Retardado)

ESCRIVÃO DE PAZ — INQUE-
RITO — MISSA — NA CI-
DADE

PIRAJUHY, 23 — Já prestou
compromisso e entrou 110 exercício
do cargo de escrivão de paz interino,
para o qual foi ha pouco nomeado, o
sr. Vicente Barbosa.

r——: Devidamente escoltado, che-
gou hontem a esta cidade o indivi-
duo Oliverio Ramos da Silva, que
está sendo processado pela delegacia
de policia daqui, por haver, no dia 20
do corrente, cm Coqueirão, arrom-
Lado um armazém e roubado dinhei-
ro e outros objectos.

O referido indivíduo foi preso cm
Bauru', para onde fugira após o dc-
licto.

 A familia do finado capitão
Ignacio Vidal dos Santos fez rezar
hontem, na egreja matriz, uma missa
pelo descanço dc sua alma.

 Esteve nesta cidade o sr. Al-
merindo Cordarelli, redactor-pro-
prictario d'"0 Bauru""', de Bauru'.

Itaquuquecetuba
(Retardado)

FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO
— DR. CÂNDIDO VIEIRA — BA»
1'Tl/iADO — CONSÓRCIO — UOS-
PEDES

ITÂQUAQUECETUBA, 21 — Effcclua-
rani-so nos dias 19 o 20 do corrente, com
grando pompa, ns festividades ern louvor
do Divino Espirito .Santo.

Foi onorme a concorrência dc fieis a to-
das ns cerimonias. Tocou durante a festa
a exccllcnto corporação musical Nossa Se-
nhora de Lourdos, de Poa,

 Do passagem para Santa Isabel
esteve nosla localidade, hospedado em ca-
sa da sra. d. Pureza do Castro, o sr. dr.
Antônio Citndldo Vieira, juiz dc direito da
comarca.

Aproveitando a sua estn da nqul, a cor-
pornção musical "Nossa Senhora do
Lourdos" promoveu-lhs significativa rna-
nltestação do apreço, orando nessa ocea-
sião, om nome dos manifestantes, o sr.
major SètíastIUo Ferreira dos Santos, que
poz em destaque os altos méritos quo ox- '
ornam a Individualidade do dr, Cândido
Vieira.

S. exc. agradeceu, cm brilhante allocu-
ção, a homepagem do quo era alvo.Baptizou-so no domingo ultimo o
galante Benedieto, filho do sr, José For-
reira de Araujo Guedes e da sra. d. Bo-
nodlcta Maria Rodrigues.

Serviram de padrinhos a exma, sra. d.
Pureza do Castro o o sr. Antônio Augusto
do Camargo, subdelegado de policia,Realizou-se 110 dia 21o enlace nu-,'
pelai do sr. Manuel Emerenclano de Cas-
tro corn a sra. d. Vlcentina Maria dc Je-
sus,

Paranympharam o aeto: por parto da
noiva, o sr. João Manuel, c por parto do
noivo, o sr. Marcollno Eugênio de Lima.Acompanhado do sua extna. esposa
c do sua graciosa filha Julinlin, estesc cn-
tro nôs, a passeio, o sr. capitão Francisco
Ignacio da Silva, residente 110 Poá.

Acha-so nesta povoação, em com-
panhla dc sua exma. família, o sr. coronel
Oüllhèrmtno Rodrigues de Lima, prestl-
gloso chefe poiitico de Gtinrullios
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Bebedouro
(Retardado)

ANNIVERSARIO — PARA S. 1-AUIiO
— GABINETE DENTÁRIO — UM
CRIME

BEBEDOURO, 21 — Passa hoje a data
do annlversario natalicio do sr, coronel
Abílio Manuel, collector estadual desta cl-
dado.

O illustre annivcrsarlanto, pelas suas
qualidades de caracter o de coração, con-
qtilstou as sympathias populares, assim se
elevando ao honroso posto de chofe poli-
tico governlsta do grande prestigio.

S. s,, por esto motivo, foi cumprlmen-
tado,

——i Seguiu para S. Paulo, cm compa-
nhia do sua exma. esposa, o dr. Erico
Vieira de Almeida, juiz de direito desta
comarca.

——¦ A cirurglã-dcntlsta, recentemente
chegada da capital da Bahia, d. Guiomar
Leal, lnstallou o inaugurou hontem nesta
cidade um bem organizado gabineto den-
tario.

A distlncta senhorlta é filha do sr. Tlio-
maz Franco Junlbr, poeta o jornalista,
que aqui oecupa o cargo de Inspoctor cs-
colar do municipio.

 A policia estfi a braços oom um
crimo mysterioso.

O sr. dr. Alberto Quartlm do Moraes,
delegado do policia, recebeu hontom aviso
de quo havia um cadáver om uma es-
trada, na fazenda do sr. João Aniceto,
apresentando vários ferimentos.

A zelosa nutoridado mandou preparar
uma diligencia, que seguiu para o local.

Foi batido um trecho da matta da fa-
zenda, sondo encontrado o cadáver em

Piracaia
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
PIRACAIA, 23 — Realizou-se, cm ora-

torio particular, o casamento da senhorita
Thereztna Léo, filha do sr. Nicolau Léo,
proprietário aqui residente, com o sr.
Emílio Racliid, negociante na estação
"Presidento Penna".

Após os actos civil e religioso, foi sor-
vida lauta mesa de doces, sendo trocados
vários brindes.

 Na redaccão do "Cachoelrensc"
está exposto um magnífico retrato do sr.
dr. Joaquim Barbosa de Almeida, pro-
motor publico da comarca, trabalho do
joven c habll photographo sr. Lydio Hcr-
dade, e original do quadro a oleo om ta-
manho natural que o povo desta cidade
vai offerecer ao Hospital do S. Vicente
de Paulo, em homenagem ao distineto ca-
valheiro, pelos relovantisslmos serviços
prestados aquella pia instituição.

 No ground do Cachoeira Foot-
Bali Club, rcallzou-so domingo u inaugu-
ração dessa nove! sociedado sportiva, con-
stituida de rapazes do nosso meio social.

O match do foot-ball foi jogado entre
Vermelhos e Azucs, cabendo a vlctorla
aquelles, com os applausos da grande e
seleeta assistência.

Findo o jogo, foi offcrecido um copo
de cerveja fis pessoas presentes, ao som
da banda de musica local, quo abrllhan-
tou a fosta com varias pecas do seu re-
pertorio,

Pindamonhangaba
(Retardado)

DIVERSAS NOTICIAS
t-INDÃ*MONUANGABA, 23 — No dia

7 do próximo mez, realiza-se nesta cidade
o enlace matrimonial da prendada senho-
rlta Míirinninha César com o sr. BenedI-
cto Campos, agricultor neste municipio. I

No dia 12 do mesmo moz será rea-
lizado o casamento da sra. d. Leonldla
César Alvarenga com o sr. coronel Anto-
nio Pereira Salgado.

 Os srs. Antônio Gonio3 Xavier
Junlor e João Gom 3 Xavier, á rua dos
Andradas, nesta cidade, abriram uma bom'
montada pharmacia.

 A' professora do bairro do Bar-'
ranço Alto, d. Francisca Pinto Pestana,"
foi concedido um mez do licença. I

Os jovens Antônio Giovanini e Syl-,
vio Edgard Rosa, appllcndos alumnos da'
nossa Escola do Pharmacia, fizoram an*
nos no dia 20 deste.

Por este motivo aos seus collegas o antl-
gos, na acreditada Pensão Central, offe-'
receram uma mesa de finos doces o deli-
cado copo dágua. i

Os annlversarlantes foram multo cum'»'
Prlmentados.

udeantado estado de BUtrelaflpão. coborto j ju
do formigas sauvas.i p v.Mai

Ipaussú
NASCIMENTO — NA CIDADE — FAL-

LEC1MENTO — EM VIAGEM
IPAUSSU', 23 — 0 sr. Octaviano Gon-

çalves do Oliveira o sua esposa, sra. d.
Drusilia Terra do Oliveira, partipam-nos
o nascimento de mais uma filhinha, que
receberá o nome de Erílla,

 Em visita X família do sr. Justino
Alvarenga, acha-ao nesta cidade a senho-
rlla Cecília Camargo, acompanhada do
uma sua cunhada,

. Com a edade do um anno, falleceu
hojo o poqueno Henrique, filho do sr.
João de Camargo, chefe da estação desta
cidade,

 Passou por esta cidade, com dos-
tino a Salto Grande, onde íol inaugurar a
egreja matriz daquella cidade, s. exc.
rcvma. d. Luclo, bispo do Botucatu'.

Piedade
DIVERSAS NOTICIAS

PIEDADE, 25 — 0 lar do sr. Antônio
de Sousa Lopes, l.o tabelllão desta clda-
de, acha-se augmentado com o nasclmen-
to do uma galante menina quo vai rece-
ber o nomo de Dalsy.

¦— Chegou liontem a esta cidado o sr.
professor Aristides do Macedo, Inspector
escolar, afim de Inspeccionar as escolas
publicas Isoladas dcBte municipio.

Acha-so cm goso do 2 mezes do 11-
cença a professora da l.a escola fcml-
nina desta cidade, sra. d. Dimpina Ro-
cha, sendo nomeado para substitull-a,
duranto o sou impedimento, a senhorita
Hosolina Parada.

A serviço, seguiu hoje para essa
capital o sr. tenente Flrmlno RodrlgueB
Baldy, collector das rendas íederaes des-
ta cidade.

Sabemos quo so acham preparados
vários processos para serem submettldos a

ulgamento, na sessão do jury a instai-
ar-se no dia 26 do próximo, mez. .

Rio de Janeiro
VIOLENTO INCÊNDIO

1! IO, 2t" — Um violento incêndio dea-
truiu esta manha o Café Colou, d rua
Marechal Floriano, de propriedade do An-
tonio Bcrguiel.

O estabelecimento estava seguro em 16
contos. •*'

Parece que o Ineahdlo foi casual.
O CASO DO IMPOSTO

DE TRANSPORTES
RIO, 26 r— O sr. Valente de An-

clrade, num artigo que publica no'"Jornal do Commercio", sob o titulo"Clamorosa injustiça", diz que o im-
posto dc io o|o sobre os transportes
ferroviários foi retirado, afim de sa-
tisfazer 03 interesses do Rio Grande
e S. Paulo. Entretanto, é augmenta-
da a quota ouro, que prejudica enor-
meniciitc o norte, notadaniente o
Amazonas.

ENFERMO
RIO, 26 — Continua a ser grave

o estado dc saudc do sr. Servulo
Dourado, director do Lloyd Brasi-
leirc.
O ARRA/.AMENTO DO MORRO DO

CASTEIil.O
RIO, 21! — Consta quo brevemente será

requerida autorização ao Congresso para
o arrazamento do morro do Castcllo.

Os peticionarios não exigem do govorno
vantagens especiaes, Querem somento a
propriedade dos terrenos que resultarão
do arrazamento o mais a área occupadn
pela lagoa Rodrigo do Freitas, quo serí
aterrada com o volumo de terra dc
morro.

Compromettem-se os requerentes a con.
cluir os trabalhos dentro do dois annos
offcrecendo ao governo, além das vanta.
gens do emprego de D mil homen.: du.
rante esse tempo, a construcção do urr
hospital para duzentos leitos, do dual
escolas publicas, o palácio do Congresso
do accOrdo com o projecto do governo
uma grando estatua commomorativa d(
centenário da Independência do Brasl
o um edifício para o Conselho Municipal
no valor de trezentos contos.

As ruas o praças resultantes dessa:
obras serão entregues á Prefeitura, as
phaltadas e ajardinadas.

O NAVIO "NILÜ PECJANIIA"
RIO, 20 •— Foi hojo lançado ao ma

o vapor "Nilo Peçanha", com a presenfil
do presidento do Estado do Rli e das au
toridades fluminenses.

O dr. Nilo Peçanha pronunciou um dis
curso, dizendo que, mais do que 03 caml
nhos do ferro, as unidades da marinh:
n ercante precisam de" todo o auxilio do
poderes públicos.

ApOs longas considerações, o presldent
do Estado terminou declarando que a po
litlca com o oceano o com a mir nos con
vém actuaimente, dando maior extensa
á nossa costa o estreitando as relaçõe
entre os Estados e promovendo a circula
ção das nossas riquezas e dos produetc
do nosso trabalho.

POLÍTICA DO AMAZONAS
RIO, 20 — Os jornaes desta capital PV

blicam hojo telegrammas do Amazona;
dizendo que o governador daquelle El
tado projecta prender os congressista;
afim do ovitar o reconhecimento do nov
presidente.

Esses despachos são asslgnados, enti
outros, pelo general Thaumaturgo c
Azevedo.

A "Rua", comnientundo essas noticia
diz que o general Thaumaturgo foi o
Amazonas em commissão do Minister;
da Guerra, e, entretanto, faz politlcasei
para arranjar o seu reconhecimento.

O vespertino censura o presidente t
Republica, a propósito desse facto.

GRE'VE DE OPERÁRIOS
RIO, 26 — Os operários da empresa t

mudanças "Vencedora" declararam-}
hojo em greve.

O motivo do movimento grevista e
substituição do gerente do estabelecimei
to. O novo gerenlo estabeleceu na empr
sa uma pastelaria, obrigando os empr
gados a fazerem ali as suas refeições.

PROPAGANDA PREJUDICIAL
RIO, 20 — Um vespertino carioca ch

ma a attencão da autoridade policial co.
tra o facto de um propagandista de ce
veja haver distribuído hoje, faitamenl
essa bebida, em copos, pelas avenidas.

A' tardo era grande o numero de cria
ças semi-embriagada3 que se encontr
vam na cidado, do nada tendo sabido
policia. —.

VOLUNTÁRIOS ESPECL1ES
RIO, 2C — Attinge a 571 o numero

voluntários especiaes quo so aUsUtra
nesta capital.
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AGGItESSAO COVARDE
RIO, 2(1 — O sr. .1. Wlilemnn, dlrectoi

dn imprensa Ingleza. nesta capital, hoje
ft tardlnha, na run do Ouvidor, foi trai-
QÓolramohtB aggredido por um

re-

o-,.j

,  dcsconh
cido, quo lho deu uma bofetada,

Logo a seguir o aggressor correu
fuglando-so nu Casa, Arp.

O sr. Wllleman attrlbue esso facto n
publicações que tem feito contra os alio-
mãos.

VACOINA ANTI-TUBERÇDLOSj\
RIO, 2C — Pelo noeturno do luxo se-

guiu hojo para essa capital o medico dr.
Alcântara Gomes, que vai em busca dos
meios do facilitar st fabricação o forneci-
mento regular da sua vaçclna contra tu-
berculoso.

O dr. Alcântara pensa om estabelecer
om S. Paulo uni laboratório do vacclno-
therapla.

VIAGEM LNTERROMPIDA
RIO, 2G — A passageira do vapor lt"-

liano "Lutsiuna" Virgínia, Splnettl, devi
do fts péssimas accoiiiiuodnções quo lhe
furam dadas a bordo, qulz saltar aqui, su-
Joltahdó-se a perder a passagem quo to-

' mara do Santos a Gênova.
O commlssarlo não queria consentir no

desembarque do Virgínia, que é uma lln*
da mulher, mas o cônsul Italiano lnte,--
veiu na questão, fazendo quo a pas-
sugeira saltasse nesta capital.

A TRAGÉDIA DE JAC,\RE'PAGU.V
l-<_ RTO, 20 — A policia tomou hoje qua-

Iro depoimentos sobro o drama conjugai
desenrolado ha dias cm .Tacarépaguá.

Foi ouvido também o dono do armazém
estabelecido numa esquina da rua Barão,
do cujo apparelho tolcphonico d. Zllah
do Valle so utilizava para communicar-
üo com o tenente Octavio Guimarães.

A policia não ouviu aluda o tonen::
Octavlo, lndigitado amante da esposa do
tenento Paulo do Valle.

A EMBAIXADA AMERICANA
RIO, 20 — Do regresso de Bello Ho-

Irizonte, 

chegaram hoje a esta capital
os membros do embaixada amerlcnn.i
que visita o nosso palz.' Os drs. Belt e Whyter seguiram hoje.

Ipolo 

noeturno de luxo, para S. Paulo.
O LEVANTAMENTO DE NAVIOS

SUBMERSOS
RIO, 20 — O dentista Ferreira, em

uma entrevista quo concedeu a jjiij ves-
pertino, forneceu minuciosas informações
fteerca do seu invento paro levantar na-
vlos submersos.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 26 (A) — Foi o

movimento deste porto:
Vapores entrados:
De Porto Alegre e escalas, os na-

cionaes "Assu" e "Itajubá";
escalas, o nacional

seguinte

Assu
de Rosário e

l "Bocaina":
¦ do Rio Doce,
gola":

dc Montevidéo e escalas, o nacio
nal "Sirio"

o nacional "Caran-

de Santos,
jÃanian'*,

americano "Pcnnsyl-

nacional "Itaco-

e escalas, o na-

de Buenos Aires, o sueco "Atlaií-
1 .en".

Vapores sabidos:
Para Victoria, o

!omy";
para Pernambuco

cional "Itassucê".
PARA S. PAULO

, RIO, 26 (A) — Pelo noeturno de
j ioj'c, seguiram para essa capital os
I ;rs. José Jacintho Pereira Filho, An-

íibal F. Garcia, J. B. Eyer, S. de
Moraes, T. Silva Benti e Guincrcin-
lo B. Soares.

.  Pelo noeturno de luxo, segui-•am os srs. Pedro Arouche de Tole-
1 lo, dr. Alcântara Gomes, dr. L. Rie-1 llinger, Augusto Pedraglio, Hugo*^eal e familia, jockey Ricardo Cru-:,
!lr. Gentil da Silva e familia, Domin-
,,'os de Mèrcht, Januário Salerno e

. Peixoto dc Mello.
SENADO

I RIO, 26 (A) — No Senado não
íiotive hoje sessão, por falta de nu-
) nero.
í IMPOSTO DE CONSUMO
1 RIO, 26 (A) — O sr. ministro da"azenda approvou a decisão do de-

egado fiscal desse Estado, decidiu-
[o o recurso interposto por Costa
líuniz e Comp., sobre o imposto de
onsumo que deve pagar o cadarço
e algodão.

"HABEAS-CORPUS"
RIO, 20 (A) — Na sessão do hoje do

upremo Tribunal, foi julgado o pedido
e "habeas-corpus" a favor de José An-
)nio Ribeiro, que, ha longos annos, as-
isslnou José Maria de Albuquerque, em
crnnmbueo.
O paciente, que esteve foragido, baseou
seu pedido na amnistia concedida po'o

governo aos réos de crimes políticos pra-
içados naquclla época, pois o crime quo
erpetrara foi por oecasião de eleições*
uo so realizavam no Estado.

1 Depois de discutido o feito, o Supremo'ribunal resolveu negar a ordem, sob o
indamento de que a lei de amnistia in-'.cada 

pelo réo exceptuava os autores dc•imos sanguinários e bárbaros, embora
iplltlcos, como o do paciente.
I A ordem foi assim negada unanime-

Iente.
O "SALÃO" DE 1010

,,RIO, 20 (A) — O Conselho Superior
i Bellas Artes approvou a distribuição
o premio% íeita pelo jury organizado
ira julgar os trabalhos apresentados no
Salão", desto anno.

fíj Esso jury conferiu medalha de ouro au
h. Lucillo de Albuquerque; medalha de
j-ata a d. Georglna de Albuquerque e'13 srs. Henrique de Carvalho, Pedro
nino, Raymundo Cela o Francisco deàdrade, e medalha de bronze ft sra. Rn-ito.
Distribuiu ainda menções honrosas deo c 2.0 graus a outros artistas.

UNIÃO DOS VAREJISTAS
RIO, 26 (A) — Esteve reunida a União•ramerclal dos Vareglstns de Seccos eolhados.
Nessa reunião foram combinadas va-is medidas contra as bebidas falsifica-.s e contra 03 abusos dos fiscaes muni-
paes,
REQUERIMENTO DE"HABEAS-CORPUS"
RIO, 20 ?— Vinte o seis senhoritas re-creram ft Corte de Appellação uma or-m do "habens-corpus", afim de pode-m entrar na Escola Normal.
As impetrante julgam-se com direitomatricula naquelle estabelecimento aai lhes foi negada.
APPAKELHO.S CONTRA

OS NAUFRÁGIOS
RIO, 20 — Realizam-se amanhã, asperiencias dos apparelhos contra osufragios, inventados pelo sr. Cândidosta.
ONGRESSO DE GIÍOGRAPHI.V DA

BAHIA
RIO, 20 — O sr. José Boiteux, quo va)iresentar a Sociedade Brasileira deographia 110 Congresso quo se reuni-brevemente na Bahia, leva seis me-.nas que apresentará aquello Congres-
Ouos dessas memórias são suas e os:ras do capitão tenente Lucaa Boiteuxlos srs. Henrique Silva, Max Schumannrose Vieira da Rosa.
X sr. Boiteux farft duas conferências
Bahia, sobro a situação econômica eRuaçao politica do Santa Catharlnaj sr. Pandift Calogcras designou o ba-Homem do Mello para represontal-ose Congresso.

barão Homem de Mello serft hospe-do governo do Estado e provavelmcn-ieru, a presidência do Congresso.,

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RIO, 26 (A) — Na Câmara dos

Deputado.*; não houve hoje sessão,
por falta dc numero.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL '
RIO, 20 — Um vespertino ataca hoje

fortemente a administração municipal,
dizendo quo o sr. Wcnceslnu Braz df.vo
nomear um novo prefeito ou chamar o
actual ft ordem.

CAFÉ'.,
RIO, 20 (A) — Entradas hojo 0.923

sr, cens.
Entradas desde l.o do corrente 198.491

saccas.
Entradns desdo l.o do julho 350.425

saccas.
Embarcadas hoje 7.105 saccas.
Embarcadas desdo l.o do corrento

168,996 saccas.
Embarcadas desdo l.o do julho 299.827

saccas.
Vendas do dia 15.000 sacas.
Stock 234.084 saccas.
O mercado esteve firme, nos preços de

OS-liOO o 9$700.
CAMBIO

RIO, 20 (A) — A taxa cambial foi di
12 1|2, sendo as libras vendidas a 19$800.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 20 (A) — As lotras do Thesouro

soffreram hojo na praça o desconto do
8 1|2 por conto.

ASSUCAR
RIO, 20 (A) — O mercado do assucar

esteve firme, regulando os seguintes pre-
ços, por kllo, para os vendedores: orystal
branco, do $000 a $040, e demorara, do
$-180 a $520.

Entraram 050 saccas, sahiram 3.530
o existem cm stoclc 103.491.

ALGODÃO
RIO, 26 (A) — O mercado do algodão

funecionou com os seguintes preços, por10 kilos: sertão, de 29$ a 31$, e primeirasorte, do 28$ a 30$000.
Não houvo entradas, sahiram 229 far-

dos e existem 0111 stock 10.244.
ALFÂNDEGA

RIO, 20 (A) — A Alfândega desta ca-
pitai rendeu hoje 254:058$355, sendo em
ouro 107:5015058.

SUPREMO TRIBUNAL
RIO, 20 (A) — Na sessão do Supre anTribunal, ficou resolvida a suspensão por30 dias, do advogado Podro Tavares J1-

nsor, por ter, em uns autos de aggravo
entre partes Abílio Antônio Martins Pin-i
o d. Leopoldlna Pereira da Silva, usado
de termos inconvenientes o insultuoic.a
contra um juiz portuguez que, no pro-cesso, asslgnou uma carta rogatória vln-
dn do Portugal.

O feito foi relatado pelo er. Pedie
Lessa, que propoz o suspensão do advo-
gado por 30 dias e que fossem riscada»,íis phrases lnconven.entes.

O sr. ministro Pedro Mlbioll votou
contra a l.a parto desta decisão prolimi-nar, e os srs. ministros Canuto Saraiva e
Coelho de Campos se manifestaram eon-tra a 2.a.

Depois, passando a tomar conhoclmen-
to do aggravo, unanimemente, o Tribu-nal recebeu-os pnra mandar informações
sobre a precatória,

O NOVO MINISTRO DA RÚSSIA
RIO, 20 (A) — o sr. presidento da Rc-

publica recebeu hoje, ás 21 lioras, no
palácio do Cattete, as credenciaes do novo
ministro da Rússia, aqui acreditado, con-
selhelro do Estado Alexandre Scherba-
tskoy.

Assistiram ao acto o dr. Sousa Dantas,
ministro interino das Relações Exterio-
res; dr. Hélio Lobo, secretario da presl-ilancla da Republica; coronel Tasso Fra-
goso e capitão do fragata Thiera Flo-
ming, chefo e sub-chefe da casa militar;
tenento Pedro Cavalcanti o o director in-
terino do Protocollo do Ministério das
Helaçõea Exteriores.

Ao entregar a carta que o acredita, o
novo ministro leu, em francez, o seguinte
discurso:

"Sr. presidente: — Sua majestade o
imperador, meu augusto soberano, dl-
gnou-so nomear-me seu representante
junto ao governo do Brasil.

Confcrindo-me essa insigno honra, sua
majestade confiou-me um encargo do
qual eu tenho a felicldada de conceber
ioda a Importância assim como o alto In-
teresse.

As relações entro o governo imperial e
a Republica do Brasil são das mais un-
tigas o nunca deixaram de ser exccpclo-
nalmènle cordiaes.

Essas quo existem entro os dois paizes
parecem estar presentemente era vespe-
ras do desenvolvimento a quo merecem
chegar, tanto sob o ponto de vista polltl-
co, como sob o ponto do vista econômico.

Não é tio duvklar que agora, quo a
distancia não oppõo os mesmos obstáculos
de outróra fts nações, os mercados do Bro-
sii o da Rússia, esses dois palzes que, pe-
Ia extensão nas riquezas, offereccm mais
um ponto do analogia, sejam chamados a
tomar novo impulso, egualmcnto benefl-
co pnra ambos.

A minha mais cara esperança é colia
borar para esso fim com o governo de
v. exc.

Tenho a honra, sr. presidente, de apre-
sentar a v. cxc. as cartas que lho foram
dirigidas por sua majestndo o imperador,
relativas ft minha nomeação, o aproveito
o ensejo para exprimir, em nome do meu
augusto senhor, assim como no meu pro-
prio, os mais sinceros votos pela gloria
e prosperidade de v. exc. e pelo futuro
desto grando o bello paiz."

O dr. Wenceslau Braz respondeu com
estas palavras:"Sr. ministro: — Recebo com muito
apreço a carta autographa pela qual sua
mnjestado o imperador de todas as Rus-
slas vos acredita no caracter do enviado
extraordinário e ministro plenipotenclarlo
junto ao governo do Brasil.

Manifestais empenho do estreitar mais
intimamente ainda os vínculos da antiga
o cordial amizade que ligam os dois pai-
zes, o de contribuir para o desenvolvi-
monto crescento das relações econômicas
e commerciaes entro o Brasil e a Rússia.

Posso assegurar quo encontrareis, como
o vosso lllustro antecessor, cujo falleci-
mento foi tão sincera e profundamento
sentido aqui, a mais efficnz cooperação
dos poderes constituídos e do povo brasl-
lelro para quo vos seja agradável a per-
manencla entre nôs, no desempenho da
elevada missão quo vos foi confiada.

Agradecendo os votos quo fazeis, é-me
grato, sr. ministro, formular os mais sln-
coros pela ventura pessoal do vosso au-
gusto soberano o pola constante prosperl-
dado o grandeza do Impei-lo Russo."

Serviu do introduetor diplomático o
conselheiro dc legação sr. Abelardo Ro-
sas,

O sr. Schcrbatskoy foi ao palácio e de
lú, so retirou em carro do Estado, escol-
tado por um piqueto do 13.o regimento
do cavallarla.

O 52.n de caçadores, sob o commando
do tenente-coronel Carlos Jansen Júnior,
prestou as continências do estylo.
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Portugal
O EMBAIXADOR DO BRASIL
LISBOA, 26 — A entrega das

credenciaes ao presidente da Repu-
blica pelo embaixador Gastão da
Cunha revestiu-se de grande impo-
nencia.

Foram longos e affecluosos ps dis-
cursos pronunciados.

r Bomingo, 27 a© ago.<3to a® mm'^SSSS^^^^^iO^aa^^xitmmaa^
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Argentina
"RAID" DE AVIAÇÃO

BUENOS AIRES, 26 (Á) —- O
aviador Virgílio Mira, que ultima-
mente tem realizado, com suecesso,
vários vôos dc acroplano nesta capi-
tal, conseguiu, em uma de suas rc-
centes provas, ir até San Nicolás, fa-
zendo tun percurso de 240 kilotnc-
tros.

BANQUETE
BUENOS AIRES, 26 (A) - Con-

forme telegraplici. realizou-se hon-
tem o banquete offerecido pelo sr. dr.
Villazóii, ministro da Bolívia nesta
capital, ao sr. Lagos Marmol, queacaba dc ser transferido da legação
de Stokolmo para a Bolívia.

O banquete esteve concorridissi-
1110, sendo trocados amistosos brin-
d°s.
MOVIMENTO DA EXPORTAÇÃO
_ BUENOS AIRES, 26 — Desde
janeiro até hontem, a Argentina ex-
portou 820.487 toneladas de trigo e
farinha de trigo, 1.404.285 de milho.
47S*48i de linho e 559.412 de aveia.

IMPOSTO SOBRE O JOGO

S. BENTO DO SUPACAHY

(Do correspondente, cm 18):
Seguiu para Guaratinguetfi, a pns-solo, o sr. coronel Manuol Marcondes daSllvn, prestigioso membro do directorio

político local.
 Estft nesta cidade, a serviço dosua profissão, o ar. dr. Braz Realo, mc-dico, resldento cm itnjubft, Estado deMinas.

SANTA BARBARA

O sr. general Gablno Besouro, comman-
,' Si.10. 

a 
¥ úlvlsfi0 d0 --«rolto, man-dou suspender o alistamento do volunta

Festa da Penha
no.enos de Nossa Senhora da Ponha, ,,,,,,começaram sexta-feira na matriz da rêspeotlva parochia. -

O templo foi preparado com todo o ca-Pm. 10. A ornamentação 6 sóbria, masmulto vistosa. Illumlnaçuo brilhantteslmuCrus muito afinados c do grande offei-to.^sob a dlrecção do maestro Manuol Sll»
A tradicional festa do Nosso Senhora
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rlna ,i„ «T ' *""»t'iinei.iü uo volunta- ¦"• «.iniciona festa dc Nos*--a sf,,-,i,r,,.
da G r?àade',,'eS 

a'é 
T ° sr" "íntolro »fa Ponha serft celebrada nS 3 de se

nfctnZ^ °°™ <* mesma solonnldade dos

BUENOS AIRES, 20 (A) — "La Ra-
zon" publica hoje um longo o violento
artigo, criticando, om lermos ásperos, a
deliberação tomada pelo Assémblêa Le-
glslatlva da Província do Buenos Aires,
permiitindo naquelle território o jogofranco, mediante o pagamento de elevo-
das taxas,

Segundo diz "La Rnzon", as licenças
para exploração do jogo estão custando
do 200 mil a 400 mil pesos.

Dessa maneira, o projecto npprovado
pçlos legisladores da Província do Bueno»Aires vem legalizar as actuaes roletas queexistem no Tigre, em Avcllaneda, Ollvos,
Quiluce e outros pontos.

NOVO DIPLOMATA ITALIANO
BUENOS AIRES, 26 (A) — Chegou aeetn capital o sr. Victor Camisa!, l.o se-cretario da legação italiana, filho do antl-

go senador da Itália, si*. Cãrrussl.
O novo diplomata foi removido da Aus-trla para aqui.

FALLEG1MENTO
BUENOS ATRES, 20 (A) _ Falleceuo coronel Ângelo Chavorrla, um dos vo-teranas da guerra do Paraguay,

DR. ANTÔNIO B:\CI1INI
BUENOS AIRES, 26 (A) — o dr In-tonio Baclilnl, ex-ministro dns RelaçõesExteriores do Uruguay, veiu residir defi-nltlvamento nesta capital.

A COMPANHIA GUERRERO-
MENDOZA

; BUENOS AIRES, 26 (A) - Os
jorna-s desta capital, em sua cri-tica sobre os últimos espectaculos
da companhia Guerrero-Mcndoza,
que está trabalhando no theatroOdcon, censuram a empresa pela in-fenondade dos programmas, que ab-solutamente não têm agradado ao
publico.

(Do correspondente, em 19):
Deu-so ha dias, no Rio de Janoiro, orallocimento do estimado clinico sr. dr.

Antônio do Cerquelra Lima.
O finado deixa vasto circulo de aml-

zade, sendo a sua morto profundamentesentido.
Era pao do sr. Antônio Cerquelra Lima,

Industrial aqui residente,
 Em visito ft sua família, seguiu

para Monte-Mõr a exma, srn. d. Anna
Camargo Cordeiro, virtuosa esposa do or.capitão Antônio Oliveira Cordeiro, phar-maceutico aqui estabelecido.

 
(Esta marcado paro amanhã, fts

16 horas, o encontro das equipes dos
clubs União Foot-Ball e Ypiranga, desta
cidade.

 Acham-se bastante adeantados os
trabalhos de construcção do nosso ra-
mal fei-roo, sob a dlroci;ão do engenheiro
dr. Emygdlo Germano.

 Estevo nesta localidade o sr. José
da Rocha, cscripturaiio da Companhia
Mechanlca, dessa capital.

 Seguiu viagem para Santos o sr.
tonento Manuel do Góes, membro do dl-
rectorió político local.

JACAREHV

(Do correspondente, em 24):
Pelo juiz do direito foi julgada proce-dento a queixa crime pnr injurias lmpres-

sas, quo o major José Bonifácio do Mal-
tos, offereceu contra João da Cruz Mn-
ria.no, editor do jornal "A Liberdade",
quo se publica nesta cidade, sondo o quo-rcllado condemnado 110 grau mlnlrho das
penas dos artigos 317, 319, 22 e 23 do
Código Penal (dois mezes de prisão cel-
lular c 300$000 de multa).

Patrocinou a causa em todos os seus
termos, por parte do querellunte major
José Bonifácio do Mattos, o talentoso
advogado Oscar Octavlo Bonilhn, aqui rc-
sidente c por parte do querellado o advo-
gado desse fórum, dr. Demetrio Justo
Seabra.

APIAIIY

(Do correspondente, em 21):
Em viagem de Inspecção fts delegacias

do interior, estovo nesta cidade o dr. Au-
Busto Pereira. Leite, l.o delegado auxiliar
da capital, acompanhado do capitão sr.
Juvenal do Campos Castro o uma ordo-
nnnçn.

S. exc, que hnspedou-so em casa do
dr. Cândido do Cunha Cintra, digno juizda comarca, regressou no mesmo dia a
Faxina.

„ii„i„i outiie o nunalistados na região militar do RioEssa ordom foi mais tardo revogada,ficando prorogado o alistamento até aôuni Jl do corrente.
Os voluntários do manobras, até ante-hontem alistados no Rio, têm, cmn gran-tio énthuslasmo, freqüentado os exercido.»-de instrucção militar. Estes estão sq rea-liando diariamente, no quartel do S.oregimento de infantaria, do commando do¦si. coronel Abílio do Noronha, dos 15 fts

Li, ?; A oí?,olali.lade do 3.0 •"cglmento
estft satisfeitíssima com o progresso quegrando numero dos actuaes voluntáriostem demonstrado nos exercícios, evoluln-do com garbo o presteza.

O numero dn voluntários era, até ante-Iiontem, do 523.
Nu sua maioria, são acadêmico'! da.»escolas superiores, mas no seu numerocontam-se também funcclonarios publl-cos.
Os voluntários de manobras alistados»no corrento annn tomarão parte na gran-'ln formatura do próximo dia 7 de setem-bro o nas manobras do Exercito, que sedeverão realizar eni outubro.
São alistados; por dois annos o ficamobrigados a reunir-se, na oecasião dasmanobras quo as gnarniçõos do todo o

paiz realizam em outubro dn cada nnno, I•io corpo para quo forem designados
No caso dc, no interrogno das manobrasou nas suas proximidades, (er o volunta-rio necessidado do so ausentar do umpara outro logar, devo apresentar-se ao

commando militar da localidade «le seudestino, afim de ser visada a caderneta de¦serviço. Concluídos os dois annos de ser-
viço, o voluntário de manobras passa areservista e fica isento do sorteio niill-
tar.

Motivou a prorogação do prazo paranllstamentò do voluntários de manobras o
irrandd numero do r.olicitaçííes para in-
scripção recebido pelas'autoridades rnili-
tarts.

annos anteriores.
Eguaimente, grando tem sido nestes ul-imos dias a concorrência de visitantes aoParque da Penha", que e.slá ultimandoImportantes installações para Inaugurar

ctivó.rdè,stâ:"montfln<5° assim °s att-
Tendo ampliado a sua ftrea, poudo oParquo da Penha" ser dotado de umgrande "belvodore", de onde so d.,scoit"na um maravilhoso panorama da ca-
Muitos divertimentos serão lnsf"lado?até ft festa, do modo que. as famílias quevisitarem a 3>n„ha por essa oecasião en-con rem no jft de si magnífico logradou-rn Indo o conforto para os seus bebês' grande "kermesse" continua em mc-oarativos, não tendo ainda sido fixado oda de seu inicio. Mas desdo Jft se sabe-mn serft ,,ma festa multo-attrahonte, ca-uns: do levai* toda a população do Snulo .durante alguns dias seguido!;; aolindo "Parque da Penha".—• Hoje, domingo, variado concertomusical, das 13 horas cm deante

devem profoiir cs
ciücirros

su iiiiJlü
inimitáveis
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e Coniitiendadores
süo as sublimes misturas do

puro fumo turco

Cartas „\Mu
Ha nesta rcdacçào cartas para ossrs.: Alexandre;J.rHoel, Oswaldò da

f-unha Bueno, Joaquim José Ferreirai piles, Miguel Mlgliano, prof. J.Pinto, Rosa Sobrinho, R. Johnson,e Vicente Barone.
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Informações

«
Do sr. Antônio Annunziato, esta-belecido com agencia dc iornaes c re-

vistas á praça Antônio Prado (CaféCentral), recebemos o ultimo nume-
ro do ".Mundo Argentino", aprecia-
da revista platensc.

concerto orchestral
diariamente

das2Ü%ás24âoras

PINHEIROS

As Industrias
naGionaes

C/Rlçindos

Dentre os produetos nacionac-i, quo to-maram conta dos nossos mercados umha que podo rivalizar com o seu similarextrangelro. E' o calçado. Es.;a industria,
principalmente em S. Paulo, pode-se dl-zer que attingiu o máximo da sua p«;r-feição. Jft so não diz quo o calçado pau-lista rivaliza com o calçado Importado deLondres ou Nova Yuri., mas que até, pormuitns motivos, o supera.

Qualquer das tres ou quatro grandesfabricas de calçado que funcclonam omS. Paulo faria honra a qualquer cidadeindustrial da. Europa e da America doNorte. Mas dentre essas grandes fabri-
cas é do justiça destacar a da Companhia
Je Calçados Villcça.

Os produetos; desta fabrica são semprerecommendavols, quer sejam os do typo
popular, quer os de typo elegante. Unso outros equivaleni-se superiormente. Osfln typo popular caracterlzam-se pelospreços conimodos; são confortáveis, dura-
veis o tém uma graça de linhas lncon-fundivel. Os do typo elegante, e especial-
monte os que «ão destinados fts senhoras,
têm um "chie", uma harmonia de forma
elegantíssima o dão no pé umo graçamulto aiiflfgestlvii,

A fabrica Villaça não se contento de
offerocer ao mercado somente os mode-
los da moda americana. Os modelos amo-
ricanos, como se sabe, si, por um lado, são
raeionaes o obedecem ao desenho anato-
mico do pé, são, por vezes, desgraciosos o
fle aspecto chocante. Os modelos Villaça,
ao contrario, tém contornos do phantasiae so afinam em linhas delicadas. A fa-
brica Villaça creou, com o auxilio de va-
rios typos, um typo composto, que com-
participo da graça dos modelos francezes
e da commoilidado das formas america-
nas. Dahl o suecesso da sua marca, hoje
a mais preferida pela maioria da "elite"
paulista.

O deposito central da fabrica. — "A'
Bola Ideal» —¦ ft rua Direita, C-A, nesta
capital, 'envia catálogos completo.») fls
pessoaa quo os pedirem.

(Do correspondente, om 23):
Afim do submettor-se a tratamento no

Instituto Pasteur, seguiu para S. Paulo
a sra. d. Ernesto Julla dos Santos, que
foi mordida por um cão liydrophobo.

 Estão marcadas paro os dias 10 e
11 do setembro ns festas do Divino Espl-
rito Santo e S. Sebastião, das quaes são
festeiros, respectivamente, o sr. capitão
Joaquim Cyrino da Cunho e d. Maria
Vianna.

Estiveram nesta cldado os srs.
Francisco Pereira Baptlsta e Lycerlo Ca-
lnziins, rosidentos na vizinha cidado dc
Queluz.

Estiveram tambom entre nôs as
senhoritas Nocmla Povoas e professora
Maria Izabel Fcllx, residentes cm Cruzei-
ro e Queluz.

UNA

(Do correspondente, em 25):
Estão bem adeantados os traba-

lhos da matriz desta cidade, cuja di-
recção sc acha a cargo do nosso es-
forcado vigário, sendo mestre - das
obras o sr. João Sylvestre.—— Realiza-se 110 dia.7 de se-
tembro a inauguração da luz electri-
ca nesta cidade.

-—- A memorável data de 7 de
Setembro será aqui solennemente
festejada.

-— Acha-se em festa o lar do sr.
João Bàptísta Dias, secretario da
Câmara Municipal, com o nascimen-
to.de mais uma robusta menina.

—— O sr. Valdomiro X. Pinto, ca-
ptain do Sport Club Primavera, des-
ta cidade, recebeu do sr. Victorio
Maggi, captaiu do Sport Club Norte-
Americano, da vizinha cidade dc S
Roque, uni officio convidando paraa_ disputa de 11111 match, 110 próximodia 7 de setembro.

na linha Sorocabana
_No kilometro 69, próximo da esta-

ção de S. Roque, hontem, ás 17 horas
e 2i minutos, descarrilou e tombou
a locomotiva 11. 421, que conduzia
um trem especial, cm serviço da Es-trada, composto de um carro dc pas-sageiros. O carro teve descarrilado
apenas o truck da frente, nada sof-
[rendo os funecionarios que nelle via-
javam.

O riiachinista Antônio Estevam co_ foguista Mauro Silva, que condu-
ziam a locomotiva, tiveram contu-
soes e queimaduras sem gravidade,Para o local do accidente, segui-
ram logo o superintendente e o che-
fe da linha, tendo ali chegado o trem
de soecorro, com medico e ambulan-
cia 541 minutos após o accidente.

A linha ficou desimpedida ás 20
horas c 8 minutos.

esasíres e íeiirneníos
A menina Helena, de 7 annos deedade, filha de Ramiro Dalton, resi-dente á rua Alegria, 11. 56, quandobrincava hontem, ás 11 horas, emfrente á casa dos seus paes, foi atro-

pelada pela bicycleta montada porJosé Carbon:.
Helena foi arremessada ao chão.

tendo recebido em conseqüência da
queda ferimentos contusos 110 joelhoe 110 pé esquerdo.

Soccorreu-a o dr. José Luiz Ctii-
marães, medico da Assistência.

Avisam^ nos nossos dlstinctos assi--nmnlcs, que „os honram com as su-,«ai ns ordens, que todo o qualquer k*.¦•••;> do informações, compras o 2tc mecnhnrn rte ser ohtlrtná fora do-pcrtaetrScontrai da «idade. DEVE VIR Áco, >V•VOADO DA IMPORTANOiT NEoS
WA^O%X*SVO™m™™

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃf»REMETTIDOS PELOS NOSSOSCONSULENTES DEVEM SER

£?, VAL0R DE 100 RÉIS CADAUM E NUNCA DE QUANTIA!!!£§!:QUE NS° SEM°

loterias federaes
Em data de hontem, recebemos oseguinte telegramma da Companhia

de^Loterias Nacionaea do Brasil:"Acabamos de pagar ao sr, Alti-
no Avcllar o bilhete n. 44.001, pre-miado eom 16 contos 110 sorteio re«.-
lizado em 18 do corrente."

Criança envenenada
A criança Phllomena, de 20 mc-zes,1o edade, filha dc Affonso -Uaizann, quereside A avenida Olavo Egydio, 11. 29, In-

toxlcou-se hontom, por travessara, cnm
pequena quantidade de alvalade, sendo,
por isso, soecorrida pelo sr. dr. Pedro
Nacariito, medico da Assistência, que coji-seguiu pól-a fflra de perigo.

MS ESCOLAS
I-ACTJLPADE DE DIREITO

Exames oarclnca
2S, serão chamados a

O
PARIS;

pitai o marechal
suo esposa

França
MARECHAL HERMES
20 — Chegaram hoje a esta ca-

Hermes dn Fonseca c

Uruguay
A POLÍTICA NACIONAL

MONTEVIDE'0, 26 (A) — Está
sendo preparada nesta capital uma
grande manifestação de apreço ao sr.
dr. Feliciano Viera, presidente da
Republica, com o fim de manifestar o
desejo do povo de que s. exc. se des-
ligue da politica seguida pelo sr.
Battle y Ordonez, ex-presidente da
Republica, que ultimamente soífreu
sensível derrota, por oecasião das
eleições para a Assémblêa Consti-
tuinte.

Segunda-feira
exame de:

2.0 anno — Direito Internacional (Ul-tlma chamada), sala 11. 8, tts'.11 horas,
todos os que faltaram o os Inscrlptos nes-ta matéria. Direito Civil, sala n„ 3, .Is12,1.5, quinta turma, de ns. 121 a 150.

4.0 anno — Diroito Penal — .Sala n.3 fls 11 horas, os que faltaram. Theorlado Processo Civil, sala n. 1, is 11 horas,terceira e ultimo turma e os que faltaram.
5.o anno — Theorla e Pratica do Pro-cesso Crimina], fls 3 horas, sala n. 3, osque faltaram.

* * 1

CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA
-Conforme estava animuciado, o srdr. Alex. J. Pcrry realizou hontema sua conferência pedagógica, 110 sa-lao do Jardim da Infância.
A assémblêa, que era numerosa,

ficou muito bem impressionada como estudo do illustre pedagogo, que éum orador fluente e brilhante.
O dr Perry, ao terminar a sua pa-lestra, íoi muito applaudido pela as-sisteucia que enchia o recinto e quepor espaço de hora e meia acompa-nhoti com interesse o desenvolvimen-

to da tliese annunciada,

BOA ESPERANÇA ';'!í-%l

(Do correspondente, em data do 20):
No dia 10 do corronte, fls 21 horas, na

rua Padro Guedes, nesta cidade, Manuel
Antônio dos Santos, portuguez, casado
com Guilhermlna Maria da Conceição,
apés insistir com esta para quo tomasse
pinga, e. tendo esta so recusado, aggrc-
dlu-a com um cacete, produzindo-lhe dl-
versos ferimentos na cabeça e no cofpo.

Manuel foi preso 0-autuado em fia-
grante.

 O pharmaceutico sr. José Gomes
Laniareo communica-nos haver transfe-
rido a sua "Pharmacia ti. José" da rua
Manuel do Moraes, para a rua Dr. Mello
Peixoto, esquina da rua M. Mais, praça
Antônio Franco.

 O tenente Antenor dn Silva Era-
ga' communica-nos o nascimento do mais
un filho, que, na pia baptlsmiil, recebera
o nomo de João.

 A 23 do corrente serão cxliibidos
110 salão da Sociedade Italiano Imporlan-
tes films da guerra européa.

PEDREGULHO

(Do correspondente, cm 18):
Aci.:i-se nisla loci.itiade exercendo o

cargo de delegado de policia em commls-
são, o alteres da Forço Publica sr. An-
tonlo Flotsclior.

—A colônia italiana desta villa comme-
niorou dignamente a vlctorla das armas
italianas com o tomada de Goricia.

Precedido de uma bando do musica,
levando as bandeiras italiana e brasileira,
um numeroso prestilo percorreu as ruas
desta localidade.

Os manifestantes digiram-se ãs resi-
denclas das autoridades, afim do cum
primental-as.

 O delegado em commlssão tem
dado caça aos vagabundos o desordeiros,
achando-so a cidade, por esso motivo, li
vri. do tão pernicioso elemento.

. A nossa Câmara Municipal con
cede privilegio, sem ônus de espécie ai
guam, fi, pessoa ou empresa quo desejar
estabelecer carreira regular de automo-
veis entro esta localidade e Igarapava.

A distancia a percorrer 6 de 48 kilo-
metros o a, estrada, que foi terminada
em 1915, 6 destinada exclusivamente a
esla classe do vehlculos.

Os resultados pecuniários serão satis-
factorlos, pois 6 grande o numero de pas-sogelros que diariamente viaja entre esta
villa t> Igarapava.

 Festejou o seu primeiro anuivor-
sarlo a interessante Dolores, íilhlnha do
sr. Alfredo Alonso Galante, agente dbcorreio local.

—— Seguiu para Igarapava, onde temseu escriptorio do advocacia, o sr. ma»•íoi- Absay do Andrade,

S mOI*E5TIrlS Dfl5 CRIflnÇflS |41 DR. SOUSA PARAÍSO I»
l Cons.,-. Quinf, Bocayuva, 14-lás3-TJ.B08 \l41 -___ 18-
í»»>«e ***>* 9<*a,ata,ã,<j>a,<ip*,<}>$<Ç*7v¥$iÇmJmJm\

Mortes repentinas
Acommettido de uma. syncope eardia-

ca, fr.lleccu hontem, pela madrugada, na
suo residência, A rua ülycerlo, 11. 147, Be-nedicto de Abreu, casado, de 34 annos deedade.

O óbito foi verificado pelo sr. dr. JoséLuiz Guimarães, medico da Assistência.
* <!

Em conseqüência tombem de um co-lapso cardíaco, falleceu na sua reslden-
cia, fl. alameda Ribeiro da Silva, Hono-
ria Mario dos Santos, casada, do 30 an-nos do edade.

Pelo í-r^-ãr. José Libero, medico legista,foi o otíito verificado.

Os bombeiros Manuel Joaquim
João c Antônio de Barros, quando se
achavam hontem, pela manhã, num
caminhão, na praça da Republica,
deram uma queda accidcntal, rece-
bendo o _ primeiro ferimentos contu-
sos 110 pé e perna esquerdos, e o se-
gundo uni ferimento idêntico na ca-
beca.

Ambos foram soecorridos pelo, sr.
dr. Pedro Nacarato, medico da Assis-
tencia.

Paulo Warton, passando de moto-
cyclcta, hontem, ao meio-dia, pelaavenida Luiz Antônio, atropelou o
menor Augusto, de 7 annos dc eda-
de, morador na Saracura Grande,
produzindo-lhe contusões na testa e
no rosto.

Vendo a sua victima por terra,
Wartou tratou de soccorrcl-a, con-
duzindo-a de automóvel para o pos-to da Assistência.

O medico dr. Raul de Sá Pinto
prestou á criança o.s necessários eu-
rátivos. -» *

Na sua residência, á rua Anhaia,
n. 169, Justina Petrocciní, de 49 an-
nos de edade, deu uma queda desas-
trada, hontem, ás 15 horas, fractu-
rando a perna esquerda.

_ Soccorreu-a o medico da Assistem
cia, dr. José Luiz Guimarães.

»j> *

Na rua de S. Caetano, o collegial
Elyseo Capaciòlli, morador á rua
Madeira, n. 5, foi hontem, á tarde,
atropelado por um caminhão, rece-
Óendo varias contusões pelo corpo.

0_ carroceiro pretendeu eyadir-se,
fustigando os animaes, mas vários ,..,,
populares e policiaes o perseguiram, tra 1
prendendo-o por fim. )an.n

O Xarope JANE 6 receitado
Summidades da Medicina.

pelas

Para os nossos pobres
De dois caridosos anonynios recebemosas quantias do 5*000 o 2$000, sendo a

primeira para ser distribuída entro asviuvas Antonia Silva, Benedlcto Martins
c Maria Augusta e a segunda para serentreguo fl, viuva da rua AlbuquerqueLins, n, 107.

No Hotel da Paz, á rua Barão de
Itapetininga, Gastão Kramer lava-
va vidraças hontem, ás 16 horas c
meia, quando succcdcu cahir desas*
tràdaménte sobre um dos vidros.

Kramer recebeu profundo ferimen-
to inciso, que quasi lhe decenou a
mão esquerda.

Depois dos primeiros corros pres-tados pelo cir, Raul de Sá Pinto, me-
dico da Assistência, a victima foi
internada no Hospital de Santa.Ca-
tharina.

* *
O automóvel 11. 791, guiado pelo

sr. José de Barros, passando hontem,
ás 20 horas e meia, pelo largo do
Arouche, atropelou Emilia Silveira,
de 20 annos de edade, residente no n.
73 daquelle largo.

Emilia recebeu uma contusão no
occipital, tendo sido immedmtamen-
te soecorrida pelo próprio conduetor
do automóvel.

No local compareceu o dr. Taman-
daré Uchôa, quarto delegado inte-
rino.

Sro. il. Etelvlna Plccoll — Conceição(ta Barra Mansa — Pelo correio de hon-tom seguiram carta e dois livros regls-tados.
Sr. Raiiilolpho Godoy — S. João dauoa \ista — Respondemos hontom â susicarta de 25.
Sr. J. O. dc Azevedo — Araras — oquo nos pede não esta comprehondldo *io

programma do operações quo foi traçado
paro esta seeção. Seguo corta.

Sr. José do Carvalho — Guaxupé —iEspere carta, acompanhada do um cartãoda casa, fornecendo os preços.Srn. d. Rita du Cássia Villclu — Guo-ratinguétô, — Esorevemos-lhe.
Sr. Salvador Silveira ,|0 Moraes — Cor-deiro — o.s livros foram honteni remottl-dos, registados, pelo correio. Seguo carta.,Sr. Antônio Paulino do A. IJolclho —1li.itinga — Aguarde carta, que seguiu hon*tom.
•Sr. 1'roiiieliiii» Continhò Filho — Ser»tiiozinho — K- necessário dizer em queescola lecciona a pessoa licenciada.
Sr. ,T. J. César — Espirito Santo do1 inlial — ,\uo temos a carta a que ai-lude.
Sr. João R. Pires — Piratlninga — Omeço do um vidro do proparado ô da-«.,00, inclusive o porte. O outro objectoexisto A venda desdo r,$000 até 301000.dependendo da qualldudo e escolha.
Sl'; Eudoro R. Costa — PltanguelrasNão procuramos receber a quantia aque se refere, visto não ter sido encon-irado na praça o livro que deseja. Dosoutros dois só existem fi venda o "Aubri-

gé d'Aiinf.omio", do Fort, cujo preno, forao porte, é de 7$000.
Sr. Dorodiovco G. VIanna — JacarehyNão estamos distribuindo o quo refere.
Sr.* O. Bueno — Indaiatuba — Paga27J0OO, fora-o porto, o portaria do liceu»

ça o quo so prende o seu memoranduni
do 24.

Sr. Niibor Marques de Sousa — Torrl-nho^ — Foi Iiontem averbada o portariade licença e providenciada a ordem de pa»amento. Quanto ao requerimento infor-
maremos o que houver na próxima se*mana.

Sr. Antônio Cntalano — Jahu' — Ficou
honteni encaminhado o será satisfeito oFieü pedido, que diz respeito A sua carta
do 24.

Sr. Vicente Ferreira do Camargo — PI.racleaba — Enl 2.1 de março deste anno.o seu requerimento teve o seguinte des-iincho: "Inscreva-se", o até bojo uão foibaixado o decreto.
Sr. Lul- do Arruda Barbosa — Sertão-

zinho — Hontem encaminhamos o seu r->-
qúerimento. jVcompanhe os aetos officiaes
para certificar-se do despacho.

Si*, Lul* Prnnça ilo Prado — Faxina —«
Recebemos hontem 1158000. da casa con»

a qual sacou. Segunda-feira providen»•em os sobre a retirada e remessa ãa
portaria do licença.

NOTA IMPORTANTE. — Os sts. nssl»•íiinutcs que desejarem resposta por car*d. deverão cnvlhr o sello para o respe»ctivo porto. Tnmbom deverão rcnicdcisellsis para remessa, pelo correio o regls*(ailos, dos títulos do nomeação, portariasdo licença e outros documentos. Som estaformnlldnde niio nos rcspnn.snbUizamoíi
pela ovnclidão ilo serviço. Pnra ns res-
postas, por esla sccçno, poderão os sro.assignanlcs designnr inlciacs sob ns
qiinos desejem occultor os seus nomes.

Outrosim, para mais brevidade nocumprimento dos pedidos, deverão ellesser feitos, separadamente e em carta dl-rljlda íi "Seeção de Informações". Os pc-(lidos que vierem em cartas, tratando deoutros nssuniptos cxtriinhos a esta "Sce*
Cão", forçosnmenlo terão do ser demora»dos.

MOLÉSTIAS PULMONARES
 SYMPTOMAS

DESAPPARECENDO O INCOMMODO !
E' tão grande o beneficio quo posso prestar com estas linhas, quanão hesito em vencer o falso orgulho, fazendo publico a cura de ml-nha sonhora, que, depois do quasi dois annos de soffrimentos, julga-dos incuráveis, osta completamente boa da tuberculose pulmonar com oRemédio Vegetariano do Dr. Orhmann. Os módicos quo aiMUtlrom aminha senhora nada conseguiram, peorando sempre; depois de poucosmezes do moléstia, desappareCeu o inoommodo, o que foi causa do me-dico assistente declarar a gravidado da moléstia, classificada até entãopor fraqueza pulmonar. Consultando com outro medico, íoi que tivo a fe-llcidado de proporcionar & minha senhora o Remédio Vegetariano doDr. Orhmann, com o qual teve a felicidade de ourar-se perfeitamente.Foi tüo grando e rápida a acção deste remédio, que pouco tempodepois de começar a usal-o reappareceu o inoommodo, slgnal do bem quuestava produzindo e que continuou atô & cura radical. Como ila! do ta-milia não devia esconder este resultado, que podo devolver a' íeliolda*de a tantos outros atacados Pelas terríveis moléstias pulmonares. —'

Pedro Azanibiija Mello, negociante, - :" i
Em todas ns iiliarniucias o drogaria*). ' f ¦

Agentes em S. Paulo: BARUEI. & Co.
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Secçáo
Judiciaria

-? _

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. Gastão de Mosquito;

promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Rols Junlor.

Entrou hontem em julgamento a ré pre-sa Augusta Emilia Murtha, incurso no ar-
tlgo 268 do Código Ponal, por haver con»
trahido matrimônio em 17 do setembro
de 1898, no cartório do paz do Santa Iphi-
genia, com Otto Busch. casando-se, pelasegunda vez, no anno do 1903, com Igna-
elo Rosler, sem quo o primeiro casamento
estivesse dissolvido.

Oocupou a tribuna da defesa o sr. dr.i
Antônio Augusto Covello.

O conselho de sontença estava asslni
oonstituldo: Alfredo Montmorency, Ar^
thur Motta, Elias Antônio Nunes, Arthur
Vautler, Alfredo Soares da Gama, Thomaa
Antônio Peres, Elpldlo de Paiva Azevo-
do, Pedro Mathias Sehrelber, Arthur Fer-s
reira Velloso, Carlos Cruz, Joaquim An»
tonio Nascimento e. Armando Pinto Fer-
rolra.

O Jury, por 10 votos, condemnou a rô,
a pena de um anno de prisão cellular.

¦ Em segundo logar foi Julgado t»
réo preso, menor, Paulo Valentlm, incur-
so no artigo 29Í, paragrapho 2.0, do Co-,
digo Penal, por haver ferido gravement»!
a Benedlcto Sérgio de Andrade, que veiu
a fallocer em conseqüência dos ferimento»
recebidos. ,

• Fez sua, defesa o acadêmico Gilberto;
Sampaio., \

O Jury cohdemnoii-b' ti pena dé 1 anntíí
e 4 mezes fle prlBllo cellular.- ii

-—— Na sessão de amanhã deverí. cefj
julgado o réo preso José Barone, procmi!sado Dor crime de morte.;

..........,-. j
.iíitjr.
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senhora,

PUÇOS DE CALDAS
(Do correspondente, cm 2**>)<
Acompanhado «lo «ua exma.

regressou do Uio o sr. dr. Orozlrnbo Cor-

rOli Netto, conhecido e illustrado clinico

e ocullsta naul residente.
 Vai sei* còliocada- no Tlieatro-Po-

lytlieama desta cldado, do propriedade da

Companhia Melhoramentos, uma p.laca
commemoratlva «la passagem pela nossa

estância balneário, do conhecido actor

Gustavo Salvinl.
 O conhecido professor da Facui-

dade de Medicina do Hlo, sr. «lr. A. Aus-

tregeallo. acaba de prefaciar a obra so-
¦bro o tratamento pelas nossas, águas

thermaes do sr. dr. Orozlrnbo Corrêa Ne'.-

lo. tecendo calorosos elogios a eslo Intel-

llgorite c illustrado clinico e ocullsta do

nossa estância pelo sou magnífico traba-

Apo-ar de ainda moco, tem já o sr.

dr. Orozlrnbo Corrêa Netto conquistado
louvor na sua nobre profissão au
tanto ama e dignifica.

leira (lo liiciii
IMrecloria Geral Caie

elle

Movimento do dia 2G clc agosto do
Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 40 leitões, 14.1
bovinos, 188 suinos, 100 ovinos e 27
vitellos.

Foram inutilizados: 2 leitões c 5
suinos; 20 pulmões, 1 ligado e 2 in-
lestinos delgados de bovinos; 26 pul-
mões, 2 ligados c 1 intestino delga
do de suinos; 10 pulmões, 2_figado?
c 1 intestino delgado de oyir.os.-_

Observações — Foram inutiliza-
dos: 4 suinos por cysticercus; 1 sui-
110 por tuberculose c 2 leitões, por
¦tuberculose.

Emblema do carimbo: "Dados",
 No matadouro dc Barretos

foram abatidos: 120 bovinos, 54 sui-
nos, 14 ovinos c 10 vitellos.

Emblema: "Uva".
 No matadouro dc Osasco ío-

ram abatidos: 107 bovinos e 50 ovi-
nos.

Emblema: "N. 5".
¦— Prec,os correntes da carne, em

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

a 1$; vitellos, $600 a $800; ovinos
$600 a .$800; caprinos, i$5òo; leitões.
4500.

EXPEDIENTE DO DIA 20 DE AGOSTO
DE 1910

TranamlUlu-so ú. Câmara, subníettendo
fi sua approvação, o projecto de rectiflea-

Cão do alinhamento da rua Alfredo Mala.

i,*ai assignado na Dlrectoria do Pa-

trlmonlo, pelo sr. Ariduvaldo do Andrade

o termo do transferencia do domínio utll

do loto n. 92, da rua do Gado, em Vil.a.

Clomentino, "tr Augusto Frederico.-

 Requerimentos despachados:
De Jorgo Krug, Nagil) Sayeguc, Ra

phael de Rlgo, Joaquim Pinto de Araujo,

Companhia Antarctlca Paulista, Gluscppe
da Colllna, Francisco Argiolo, Ersldlo Ca-

sarotli, pedindo approvação de plantas.
— A' Directorla dc Obras o Viação, para
os devidos fins;

de Nlcolau Delia Nogare, pedindo rc-

levamento de multa. — Não consta ter

3Ído multado;
do A. Neves o Comp., pedindo conces-

são para relógios reclamos quo serão col-
locados nas ruas o praças. — Dirija-so fl

Câmara Municipal, querendo;
dc Ferreira, Sârtlnl o Comp., pedindo

Isenção «lo impostos. — Sim, emquanto

parecer conveniente A administração;
da Companhia Obras Publicas do fí,

Paulo, pedindo abertura do ruas no alto
do Ypiranga. — Indeferido, á vista dos
arts. 9, paragrapho unlco, 11, 12, l.a e
•i.u parte do Acto 11. 709;

do Pasqualo Bàrbleri o Comp., pedindo
cancellamento do imposto. — Cancelle-s<*
o imposto, visto quo foram as placas au-

torizadas para indicação dos aecldcntes
do caminho;

\ dn Couto o Comp.. pedindo caneellamcn-
to do Imposto. — Sim, cm termos;

do Fèrdlnando Notari, pedindo cancel-
lamento do imposto. ~ Indeferido.

RESENHA SEMANA!» DE 21 A 20 DE
AGOSTO DE 1010

Actos officiaes
SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, foi nomeada
a normalista primaria d. Jandyra de
Moraes Barros, para exercer o cargo
dc substituta effcctiva do grupo cs-
colar modelo de Piracicaba.

 Foram nomeadas substitutas
cftectivas de grupos escolares:

D. Maria Cândida Nogueira de
Carvalho, para o de "Maria José",
da capital;

d. Fausta Stockler Prado, para o
do Pary.

Foi removida, a pedido, a sub-
stituta effcctiva do primeiro grupn
escolar do Braz, d. Zulmira Vaz Bal-
thazar, para o grupo escolar de Ati-
baia.

 J7oi dispensada, por abando-
r.o do cargo, a substituta effcctiva
do grupo escolar dc Descalvado, d.
Jacy Maná de Oliveira Penteado.^

 Foram nomeadas commissões
médicas para inspecciouar, no dia 29
do corrente, ás 13 horas, na Dirccto-
ria do Serviço Sanitário, as professo-
ras dd. Dinorah Alvares Vallim e
Lucilia de Freitas Pimentel, respe-
etivamente, adjuntas do grupo de S
Manuel c da escola "Barnabé", em
Santos.

Licenças concedidas a adjun-
Ias dc grupos escolares:

Dc tres mezes, a dd. Risoleta Ces-
lau dc Moura, do de Àtibaia; Maria
Conceição Cardoso, do s.gunrlo do
Braz e sr. Luiz Domiciano da Con-
ceição, director interino do grupo dc
Ubatuba;

de dois mezes, a dd. Alcina da Sil-
veira Mendes, do "Rangel Pestana".
Jo Amparo, c Myriam de Oliveira
Ribeiro, do da Lapa;

de um mez, a d. Carolina Coelho
Rego Rangel, do "Cesario Bastos",
de Santos.

 Requerimento despachado:
Dc d. Julia Delia Casa. — Prejudi-

cado.
 Offieio despachado:

Do director do grupo escolar dc
Soccorro, sob 11. 69, dc 7 do correu-
t_; _ Prejudicado, á vista da circu-
lar dc 18 do corrente;

de Vital da Palma e Silva, Irineu
José Miranda c d. Laura Gil. — Sim;

de Erasmino Gogliano, terceriro
escripturario da Repartição de Esta*
tistica c Archivo do Estado. — Sim,
em termos;

de Octavio Dias de Carvalho. _—
A' Directoria do Serviço Sanitário,

de Marccllo da Costa e Silva, col-
laborado, da Repartição de Estatis-
tica e Archivo do Estado. — Indefe-
rido.

* +
" 

JUSTIÇA E SEGURANÇA
PUBLICA

Foram despachados os seguintes
requerimentos:

De José Francisco dc Oliveira. —
Ao sr. quarto delegado dc policia,
para mandar certificar, cm termos, e
devolver;

de Leonardo Nardelle, preso reco-
lhido á cadeia publica da capital. —
Requeira ao sr. juiz de direito da
segunda vara criminal, a cuja dispo-
sição se acha recolhido á cadeia da
capital;

de José Lopes Ferreira, desta, capi-
tal, por seu advogado Justo Seabra.
fe Junte procuração, querendo;

de Reynaldo Pinto da Silva, desta
capital, por seu advogado Justo Sea-
bra. *— Idêntico despacho;

. de Claudino Chaves, sentenciado
•recolhido á cadeia publica dc Santa
Isabel. :— Indeferido;

de João Ernesto Hille. — Indefe-
xido, a vista da informação da Força;

1 rjç Nioolau Conversano. — Prove
p alkgado.

-. Foi expedido alvará de folha

 As turmas da Directoria de Obras
Vlaeão para os dias 27 e 28 do correu-

to mez, íqram assim distribuídas:
Dia 27:
Turma do caleeteiros:
Hua Paula Sousa, 17 caleeteiros, 15 ser-

ventes, 4 carroças, reposição do calca-
mento.

Rua Maceió, 5 caleeteiros, •! serventes,
carroça, reposição de calçamento.
Porto Canindé, 2 serventes, guarda.
Turma do macadam:
Rua Anhanguéra, 2 feitores, 12 opera-

rios, *1 carroças, recomposição dc maça-
dam.

Rua das Palmeiras, 1 feitor, 4 opera-
rios, 1 carroça, recomposição do maça-
dam.

Turma do trabalhadores:
Almoxarifado, 1 operário, guarda.
Centro da cidade, 3 operários-, 1 carro-

ca. reposição do calçamentos especiaes.
Rua Duilio, 1 feitor, G operários, 1 car-

roça, regularização.
Rua Commendador Cantinho, 1 feitor,

11 operários, . carroças, regularização.
Dia 28.
Turma de caleeteiros:
Rna da Mouca, 0 caleeteiros, 5 serven-

tes, 1 carroça, reposição de calçamento.
Rua Cruz Branca, 5 calcetciros, 5 ser-

ventes, I carroça, reposição de calça-
inento.

Rua Conceição, 5 caleeteiros, 5 serven-
tes, 1 carroça, reposição de calçamento.

. Alameda Santos, r> caleeteiros, 4 serven-
tes, 1 carroça, reposição de calçamento.

Rua Domingos do Moraes, B caleeteiros.
•1 serventes, 1 carroça, reposição do calça-
mento.

Rua da Consolação, 5 caleeteiros, 4 ser-
ventos, 1 carroça, reposição de calca-
mento.

Rua Conselheiro Neblas, 7 caleeteiros, 7
serventes, 2 carroças, reposição do cal-
çamento.

Diversas ruas, r, caleeteiros, 4 serventes,
2 carroças, ligações de água o gaz.

Porto Canindé, 2 serventes, guarda.
Turma do macadam:
Rua Anhanguéra", 2 feitoros, 12 opera-

rios, 4 carroças, recomposição de maça-
dam.

Rua das Palmeiras, 1 feitor, 4 opera-
'ins, 1 carroça, recomposição do maça-
dam.

Turma «le trabalhadores:
Almoxarifado. 2 operários, guarda o ar-

rumação de materiaes.
Centro da cidade, 7 operários, 3 car-

rocas, reposição do calçamentos espo-
ciaes.

Rua Duilln, 1 feitor, 0 operários, 1 car-
roça, regularização.

Rua Commendador Cantinho, 1 feitor.
11 operários, 4 carroças, regularização.

Rua Homem do Mello, 1 feitor, «J ope-
rarios, I» carroças, regularização.

Rua Manuel Nobrega. 1 feitor, 0 opera-
rios, 3 carroças, regularização.

Scguiidft-fcim — O morcado manteve-
so colmo, com poucos compradores, que
fizeram as suas offortas na baso de ...
C$000 por 10 kilos, para o typo 4 com-
muni, dando preferencia aos cafés do boa
fava o torração.

Tcrçn-fclra — Não houvo alteração nos

preços da véspera, notando-se, entretan-
to, monos Interesso por parto dos com-

oradores o um visível retrahlmento do3

possuidores. Alem de que, luz íraoa, dl£-
fieultando a classificação.

Quarta-feira —- Dopois da chogada da
cotação da abertura da Bolsa do Nova
York, com 12 a 15 pontos do alta, alguns
exportadores mostraram-so mais anima-
dos, melhorando as sua3 offertas de 100
réis, verificando-se vendas regularos na
oaso do C$700.

Quinta-feira — Os exportadoras nao

puderam melhorar as suas offertas, ape-
sar da alta do morcado de Nova York,
mostrando-so mesmo mais desinteressa-
dos, o que so explica polo grando augincn-
t.o dc fretes para os listados Unidos, des-1 (,0
de jã, o Havre a partir do outubro proxl- nn
mo futuro, o quo sobrecarrega o artigo
de 300 a-100 róis por 10 kilos. Decorreu o
dia com vendas regularos, na baso de
C$700 e mercado apenas estável, havendo
bastante dlfflcuhlado cm collocar-so ca-
fés sem torrução.

Sexta-feira — Dia 25, Notou-so dispa-
'•idade nas offortas dos compradores, oc-
contuando-so ainda maia a preferencia
por eaféa do torração. Foram preferidos
oa cafí-.H genuínos bourbons o graudos,
sem verdes, de boa torrução, os quaos ob-
tiveram algum promio. Negociaram-se
lotes communs na baso de C$700 para o
typo 4, assim fechando o mercado esta-
vel, com vendas regulares.

Sabbado, 2« — O mercado abriu som
grande animação o assim so manteve du-
rf.rito o dia. Com' a noticia do íechamon-
tn do Nova York, porem, a cotação me-
lliorou, e, com vondas avultadas, o mov-
cj.ll.» fechou firmo na baso do C$800.

Ha completo desinteresse por caffls dos-
polpados. Em compensação, tem havido
boa procura para os moUas, cujo preço
tem melhorado sensivelmente.

Santos, 20 de agosto do 1010. — (a)
Thaileu Nogueira; dlrector de semana.

MERCADOS EXTllANGEIROS

NOVA YORK, 28.
I

Hontem fechou osto morcado firme,
com alta do 20 a 28 pontos, do fechamen-
to anterior.

CotaçOea:
Setembro .; y, -.; y y, :.; x 0,12
Antorlor . y •.; :•: r.: X x M 8,84
Dezembro -.-. >• v :.: :: ;r, n 9,12
Antorlor . r ••• -.- :.; y. x T, 8,86

NOVA YORK, 28.

Hojo abriu esto mercado estável, com
alta do 2 a tl pontos.

Cotações:
Setembro .* y, ¦*,- :*-, ,v. x. _i 9,14
Dezombro .- t v -r.y.y.c, 9,21

NOVA YORK, 20.

Hoje fechou osto mercado firme, com
alta do 20 a 22 pontos, ão fechamento
anterior.

Cotações:
Sotombro *r ¦
Anterior . ,
Dezembro .
Anterior . .

LONDRES, 20.

Bolsa d© S. Paulo

79*500

ootroo
DSIOOO

9,32
9,12
9,34
9,12

Hontem fechou este morcado estável,
m alta geral do 3 ds., do fechamento

anterior.
Co'aç8es:

Setembro
Anterior .
Março .
Anterior .

47|
4G|9
50|
49 9

HAVRE, 20.
Hontem fechou esto mercado estável.

eom halxa parcial do 1|4 o alta do 1]2 Cr.,
do fechamento antorlor.

PEREIRA BÜEÍÍO _. Cia.
Cafés baixos, oereaes 9 outros gêneros

do paiz, por conta própria,
em consignação e a

çommissão

81 - Rua da Conceição - 81
8. PAULO

JUNDIAHY, 2G.

Durante o dia do hoje foram recebida!.
4-*_2S9 saccas do cafí"*, sendo com destino
a S. Paulo 3.293 e 40.99C para Santos.

fí. PAULO, 26.

Café baldcado hoje ate meio dia, para
Santos, 49.911 saccas, sendo:

Saccas
Recebidas do Jundlahy (Pau-
lista) 37.230

Recebidas da Ilragantina . .] 1.075
Recebidas da Sorocabana . .: 4.672
Recebidas do Pary 4.859
Recebidas do Dráz 1.475
Recebidas da Barra Funda —

SANTOS, 26.

Esto mercado abriu liontom estável, com
os estabelecimentos bancários negociando
os seus saques entro 12 15|32 d. o 12
1|2 A.

Nesta posição, o morcado permaneceu
paralysado o inalterado o sem movlmpn-
to do Importância, ate as 13 horas, horu
cm que os bancos, por ser sabbado, en-
cerraram os sous expedientes.
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Valores da Bolsa
Transacções realizadas hontem na hora

official da Bolsa:
FUNDOS PUIÍliICOS

13 apólices do Justado do São
Paulo, lO.a serie, do 500$
a  487.500

50 letras da Câmara do São
Paulo, empréstimo do
1913, 70.000

60 letras da «fjamara do São
Paulo, empréstimo do
1913, 79$000

22 letras da Câmara do São
Paulo, empréstimo do
1013, 79..000
letras da Câmara do São
Paulo, empréstimo do
1913, 79.000

100 letras da Câmara do São
Paulo, empréstimo do
1013, 79$000

COMPANHIAS
60 acçOes da Companhia Mo-

gyana de Estrada do Fer-
ro, a . 2-l3$000

20 noções da Companhia Mo-
gyana de Estrada do For-
ro, 243.000

8 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada de Fer-
ro, a . 243.000

2 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada do Fer-
ro,  . 213$000
acções da Companhia
Paulista do Estrada de
Ferro, 345Í0OO

10 noções da Companhia An-
taretica Paulista, a . . , 215ÇO0O

DEBENTURES
debentures da Campineira
T. Du_ o Forca,  8 5 $000

Portas dn pinho do Rl;;a, com
aímofadas do cedro, a . . . 3D$000

Portas dn pinho do Rlga, do
calha, com parafusos, a . . 25.000

Portas do pinho do Paraná, do
calha, 14$000

Janollas do pinho do Paraná, do
calha, a ...... .^ 12$000

Calxllhos communs . . . .- 12$000
Executam qualquer trabalho do carpln-

taria.

si

Secção livre
Dlt. SOARES DE PARIA

Advogndo
Largo da SG, 15 (salas 1, 2 o 3)'

¦¦ t —¦

DR: ERNESTO GOULART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15
S. PAULO

alS-OH

_ so ;¦ i.o
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As vemliw ilo hoje foram avultadas.
Merendo firme.
Nas vendas realizadas regulou o pre-

ço Uo US800 para o typo 4.

Saccas
49.036

1.126.688
2.373.602

1.770.070
43.334
17.176

650.651
1.370.530

20.870
653.681

1.328.36S
49.911

1.125.733
2.388.152

259.1-14
15.439

Inspeetoria Geral do Fiscalização:
Foi embargada a construcção ft. rua

Villela, 16, por infracção do art. 147, do
acto 849 e o proprietário Antônio Maria
Valente, multado cm 30$0Ü0, do aecOr-
do com o art. 200, do referido acto, pelo
fiscal Ccsar.Esposito.

Foram multados: pelo fiscal Al-
varo Lopes, cm 30$000, do accõrdo com
o art. 200, do acto 849, ú. rua 21 de
\brll, 114, Rosa- da Conceição; pelo fls-
cal Josô Anthcro em 20$000, cada um, de
aceúrdo com o art. 18, paragrupho unlco
do acto 8-19, A rua Maria Domitilla, n. *25,

ri Companhia de Gaz, fi. rua do Gaaomc-
tro, 110, Francisco Sampaio Moreira; pe-
lo-tiscal Josí Moya, cm 20$000, de accOr-
do com o art. 13, paragrapho unlco, do
neto 84'J, fi rua Amaral Gurgel, 54-A, Gui-
lherme Monteiro Diogo; pelo fiscal João
.íauoinp, cm 50$, por infracção dos arts.
,34 e 192 do acto 8-10 fi, rua do Riachuelo,
76, Passinl Antônio; pelo fiscal Manuel
Ferreira, em 20$000, de accOrdo com o
art. 201, dj acto 849, A avenida Mesquita,
30 Joaquim Krohn; pelo fiscal Affonso
Veridiano cm 3OÇ000, de accõrdo com o
ar'.. 200, do acto 849, fi. rua França Car-
mino Marino; pelo fiscal Bernardo Ratto
em 20$000, de accõrdo com o artigo 18,
paragrapho único do acto 849, ft rua Ll-
bero Badaró, n. 55, dr. Francisco do Pau-
la Ramos do Azevedo; pelo Inspector ge-
ral, em 10$000 cada um, de accõrdo com
o artigo 2.o da lei 1451 a, rua'Orlontc, n.
ISO, Maria da Conceição, do accõrdo eom
o artigo 19, da lei 1413, A rua Dutra Ro-
drlguos, n. 20-A, Alberto Savoya o Comp.,
do accõrdo oom o artigo 23, da lei 120, fi
avenida Paulista os seguintes: João de
Sousa Lima, AngclQ Quidolinl, Gino Lu-
carelli, Roque Antenor, Rocco Antenor,
.Sabino Samelll, Joaquim Antonaccl, Mi-
randa Annlollo, Tobias Speclilcri, Man-
so Savegiio, Raphael de Thomazo.

 Fol Intimado polo fidcal Jost
Moya a mandar extinguir o formigueiro
existente em terreno do sun propriedade,
ft rua Maranhão, n. 30, Antônio Alves Li-
ma.

 Foram approvados, 14 cocholros.
 Acham-so approvadas na Diro-

ctoria dc Obras o Viação as seguintes
plantas:

de Ângelo Falgetano, para abrir uma
valia ft rua da MoOca, n. 419;

do Horaclo de Aguiar, para augmentar
um predio ft rua Maria Mareolina, 49;

do João Carvalho do Miranda, para
construir dois prédios, fl. rua Ablon, 3;

de JosC* Pereira, para construir um pro-
dio fl. rua Tuyuty s|n,

 Devem comparecer na mesma Dl-
rectoria, para esclarecimentos os srs.:
Anlonio Pinheiro Nobre, Antônio Matcra,
Amando L. dos Passos, Ângelo D. Caprua,
d, Anna Elvlra de Sousa Mello, A. Gou-
lart, A. Brandão, Davld Garofalo, Ernes-
to Gravianl, Francisco Gomes, Carneiro,
Francioco Paula Vltale, Fèrdlnando Prl-
mon, Guilhermo S. Ferreira, Genn o Fl-
lho, herdeiros do conde do S. Joaquim,
João Cavei), João Cacanello, João da Cos-
ta Júnior, JosC* do Leite, Josfi de Sousa
Queiroz Meyer, Luigi Finzetti, d. Luiza
A ruda, Manuel Rocha, Nazareno Prato-
la, Prado Chaves o Comp., Sebastião Spa-

SANTOS, 26.

Entradas . . ..»-.. • .
Desde l.o do mez ... . ..
Idem desde l.o- do julho y
Existência hojo em primei-

ra c segunda mãos . . v
Media ;.* y.
Despachadas  .. e.
Riem desdo l.o do mez , .,-
Idem desdo 1.0 do julho . y
Embarcadas ¦ :,,
ldcm desde l.o do mez , -,»
Idem desdo l.o do Julho ;.
Passagens de hojo
Idem, desdo l.o do mez . . ¦,
Idem, desdo l.o de julho . ..

üahldas:
Para Europa ..-,..¦.- v
Argentina . . -. . . -,- , .-
Estados Unidos .. ¦.; •.¦ :, ¦,
i cabotagem . , -. :.- -,.
Para o Chile ..-.¦• -.- >¦ >¦
Para o Uruguay ....-,.
Em egual data do anno

passado:
Entradas ......-.-.- :.
Desde l.o
Desde l.o
Existência

segunda
Media .....
Vendas -, >
Base ....
Despachadas .
Embarcadas .

SANTOS, 26.
Movimento do caffi na Companhia Cen-

trai do Armazons Geraes, no dia 26:
Saccas

Existência no dia
Entradas hojo .

281
3

959
134

A' taxa do 12 15;32 d., a 90 dias de
vista, BObro Londres, que fol a official
de hontem, a libra esterlina valo 10*248,
o franco $803 o o marco $724.

A' vista, 12 11132, a libra esterlina
valo 19$433, o franco $091, o marco $734,
a lira $630, cem rfils fortes $289 o o
doliar 49037.

|*,«, 1000
itviKW '-'«.«no
fO n'i 70*(tnf
rn-noi iviw
8!l'00O liste

mr-ooo
78!i:01 7.V50I1

CÂMARA SYNDICAL
A Câmara Syndlcál dos Corretores atfi-

xou hontem a segulnto tabeliã:
90 d-v.

Londres  12 15|32
Paris ...... -, «83
Hamburgo 724
Itália —
Portugal .....-.•,¦ —
Nova York .... ',•'•;¦¦ —

Extremos:
Contra banqueiros. , 12 15|32
Contra oalxa matriz 12 15|32

Em ecual data do
anno passado:

Extremos:
Contra banqueiros . 12
Contra caixa matriz' 12

A* vista
12 11(32

691
734
630
289

4.037

12 112
12 112

3|16
3116

12
12

9|32
114

SANTOS
CÂMARA SYNDICAL

Curso official de cambio e moeda me-
talilfJa affixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretores:

do mez . , .¦ >
do julho . .

em primeira e
mãos ...... ;,

1.5T0

48.122
1.435.062
2.753.128

863.215
55.194
18.949

4$100
34.501
4-1.707

Londres . .
Paris . . .
Hamburgo
Itália . . .
Portugal .
Ilespanha .
Nova Yorlc
Argentina .
Soberanos .

00
12

d-v.
1|2
685
730

A' vista
12 3|8

695
740
635
230
840

4$120
1$780

19.400

Total ,
Sabidas hoje
Stock hojo ,

152.520
9.242

161.762
6.044

155.718

.orrida a Augusto Guilheniie Schrci-jra'panlt dr, Thomazinho Dias Leite, vas
bar. co Ferreira Rangel, Zanardl Gugliclmo.

Comp, Vend.
«$800 «$626
0$700 6$725
«$600 6$625
6$500 0.526
6$500 6$525
CÍGOO 0$525

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

SANTOS, 26

Cotações do fechamento da Caixa de
Liquidação, fornecidas fts 15 horas:

Agosto . ,-,-,,
Setembro . , ,
Outubro . . .
Novembro . . ,
Dezombro . . ,
Janeiro . , -. ,

SANTOS, 26

As cotações do fechamento da Com-
panhia Reglstadora e Caixa do Llqul-
dação do Santos, na base do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto , . y , *,* .¦ -.
Setembro . •. , , ,
Outubro . . , -. ,
Novembro .; -. -, .
Dezembro .....

S. PAULO, 20.

Uojo . . 
'. 

;.- ... .;
Anterior .-.¦.,.
No mesmo periodo do anno
passado ,, 38.336

Entradas pela Estrada Soro-
cabana k, 12.681

Anterior  . •„ ¦ 15.200
No mesmo período do anno

passado ... ., ,• ., ... ,. 14.581

Comp. Vend.
6$800 6$825
«$700 0$725
6$000 «$«25
0.R2E 6$550
6$500 6.525

Saccas
:.- •_ 49.911
•. .* 41.209

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento do direi-
tos em ouro, na Alfândega, 12 33104.

Ágio: 2$157 por 1$000 ouro.

VISITEM A

LIQÜM.ÍO ÁNNÜAL
da Cssa Franceza do

L. GRUMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

Câmbios Extrangeiros
'Tnxt» «lo ilcsconlo iii» nborinra «Io morcmlo ih

f.onilros'.
Ilonlcm

fl 0|0

B0|í)

MiO

J 6|S 0[1 6 6|8 0|'

Total, hoje ..-¦.-.• .- :>- ,; ..- - . 49.911
Anterior ..... •,- ,' -,' 60.469
No mesmo porlodo do anno

passado 62.917
Foram recebidas hoje, du-

rai:to o dia, na estação do

Jundiahy:
,_ SaccasCom destino a S. Pauio :»: ;, ¦ 3.293

Anterior  , ... 'x 3,270
No mesmo periodo do anno
passado  ,• 2.337

Com destino a Santos . . 
",-. 40.996

Anterior ........ .'¦'• j.:i ^44.433
No mesmo período do ani»o

passado . , . . .. ,. ... ,: 40,103

Total, hojo .- -.- -.- -.- v v •. -.; ". 44.289

Anterior . . . -,- ,. ... -,. 47.709
No mesmo porlodo do anno

. passado •.••.,) _• .-._¦ ¦,- lt 42.600

Tnxn (]f>(lr>nfnn(o «1*> Bnn-
eo «I.i Inilnlurrn. . .

Vaxn i\o (.o«onnto do lí.in-
cn rta PrfttiPft* • « •>

V&xti üo: f.pmnt(\n,\n An Hnn-
nfl -rln Atlrmnnlm • ¦•

Hnxft do ftíisfonto no mfir-
enilo do l.onnrc? :i mo.
ten ... a * • t

IlAMnlO':
n'ovh.Yot1» «nlirn Londres,

f\ vl«tn. pnr Titi. . •
N*ovn-Vork «nino Lonilrcs,

a (ÍO dec nor Ijh. . •
MshníiRníiTn fíondrofl A vis-

In, por mil rol» . • •
1'nrl» koLto I.onilroa A ris-

In, por I,b. ...
,'lonovn nntiro l.ondros.il vis-

In, rjnr l.li
\In.lrlil Rnhio I.onilrc» fl

vintfl, por \.ha . • ¦
1'nrls Bnlirn llnlln, .1 vista,

por 100 llrn
Pariu «oriro Hospnnhn, A

vlsln. nor ftnn posolo» .
Novn-York soliro Rorllm, (l

vlsln, por i marcos. .

. Títulos brasileiros em Londres
Hontom

Apólices 1'odornos, 1883
4 (l|() 1 •

Fcdornos 1805,1) 0(0 .

Anlorlo.

0 Oi'

r. oi"

tor

4.75.75 4.75.7.»

4.73.00 4.72.00

L.' 
28.12 S8.1!

00.80 '. 80.80

23.6,1 | 20.05

01.09 . 01 CO

690.01 . 696-0"
,

72.00 C.72.00

Anlcrlor

Fundlne, II Wl
Kundlnir, 1914 . . . . •
f/nndlriz, 1903, 5 OrO. . •
I 0|0 Uonvcrsflo, 1010 . .
0(0 ll»03 '•

SSo Pnulo, 1888 . • » •;
SUO Pnulo, 1809 ... 1
sao Panlo, 1001 ....
Suo Pnnlo, 1913,5 0*0,. .
Rto do Janolro Munlclpall-

dndor. 0|0 .....
Ilollo Horliionlc, 1001), « 0(0
boonoldlnn llailway Co..

Uri. Htock ....
Bmílllnii Trnotlon I». & P.

Ud. Stool. Ord. .,,.
S, Paulo Rallway t'o. Lld

(Inl ,., •
Ilrnsll ltallwuy Uo., Util.

Ord* . * •• »,-
Dumond Colteo Co. LM.

— li2 0i0Uum. Pref. .
Uonsoliilndos Inglczos 2 1_L

0|0, c*-Juros ....
McxIcoNoilti Western Kall-

wiiv Co.. I.lil. Ord-. .

6(1 ,
70
91 lr4
81
88
l,b 1|3
71
89 D|l

09 f 1-4

i ÜO
70

1.91 1|4
V. 80 dil

! 8S
. 65 ll2"¦ 71

S9 S|4

99 114

llnnrow
'íommorclo o Industria, • í
1 inifío do M Pnnlo • • •
*< Paulo, cx-dir
ldcm, n 30 illn*. ....
1 nmmpíci/il dn KclAdfl do H.

Pnulo, com M 010, ex-dlv. •
'dem, a 30 dia" . .

t ClilJIcUíIlIlVM
'i.itllsln. .....

í.l.m a 30 dias ....
\1niry!uiíi • • • •
'dom, ti no dia* . . • •
ItlOlfldoií. Prodiiil ¦ * •
l,olhonimonlo«i de S. Pnulo .'dom, .1 .li) iHin ,'-•slra.la dri Peno Pcris-Pimpora
rrlri.hnnlen Hracnntlna .
Xnlnr-flíon »
Ivlenlionlen <lo H Pnuló .
f.iiillila di* «oiniTO», com r.O 0(0.
í.crril do .\ulnmovoi" •
f inonrtorr-.nplilci llrnsllcira. ,
'irasPcira rto Mclallursln •
famnlnolrn Arrua o Kxpotlos .
1'rnnnullll.lii.l.* ¦ • •
Hnlilo Mnlnn • • .
S. Pnnio Alpargatas . , .
•ÍOTÍl- rilCntfc m
linlio dos Honnadorcs. . .
Krrrlrcliio ""oppo' - •
.'orça o l,ii7 Norlo de S. Paulo ,
('jft. ííiintnnnrn • • •
Iceldo. I.nl.or ....
R. o 'roclilns — llcorRida . .
Man. Ilardv • •
Molnlio '•"anllslá . . •
Motrvnna do 1'CCÍdos • • *
1'otonlllclo llódfilplio Crcspl
Hrnsllclrn do Seguros, com 40 0|0
usina Kstlior • .
Plnotll Camila • .

orfume. ülclc ....
Kalirlrailorn ilo Papol . . .
«JlnomnlOCTnnlilcn llrasllclni .
Ar I.I.111I.I.1 .
i''rlr.íinflr;i CftMoril * •
Paulista ilo Drogas (Int.) .
ATricntil Paulista. •-'(." a.k.ii.v. ('asn Vnnordcn .
Territorial '.'niilista . •
.\rrii.-iii'n*. Uoraos do S. Pnulo ,
..iu .1 lorç.-i do JaliO .
Cftljniio líodfia ...
Ucllioramon. do focos do Caldas
i.llogiapllia llartniaiiii. •
^. Pnnlo-tioyax . •
1'íihrii Paulistana. . •
Central do Armazcn" Uoiacs •
Vidraria Sanla Marina .
\__iia o I.iií do Mo^y-mlrlni •¦^«huTlinna Paulista •
Industrias lexlls. .
I.illi. Harthmann •
Kmprosn, Ílydro-Kleclrica Serra

da Kocnlna , •

CclicnliircH

Aniniollcn 1'iiiillsta • • •
•Vrar.iniiara. 10 Oi') • ' •
\rnrnon.ira R OrO. ¦ ¦ '
* trua o F.sg. MOBJ" das l.riizcs.
¦.una c Kjctr. Sallo «l.« Hu
\cua o l.uv. do Mo*rv-mlrlm
Vena o Ft. do lllliolrllo Prelo .
A "ua o Fxr/ollo. do tlaurú .
IVoojoffom do Seda . • •
"nnco drilln ¦ • •
..'lilmlcn Indnslrlxl • • •
1'oilimie Airna llrn 11 ca .*.,:•("ninnlncIrMilc Airi.ns o KxO«|l|0S
i'niiiiilnclri. '1'raccün. l.n* .1 Forca
'••iiioroa llvdrn F.lcctrica Serra

dn hopalna . *
".Icclrlon 'Mo ('larn
1.11» r Forca do Ciirnllncuclí .
Vnrnn n l.ur, S. VnlonUm . ¦

íic. Ilnrdv'• • •
lili» o Forca dc .lalmllcalial .
i.uz o Vnron do Tiet-A . • •
l.li» c Forca dc «unia '.'rui .
"crldlonnl Pnnllstn • •'¦'Icclrlcldndo do ConimOa'. •
¦'ranrnnn do l'*|(»ctTÍcÍdado- .
H*nhrll PnulWnnn. •
l'rpillinln« Clilmlco" li. Onclro».
nd. c Conimcrclo Cnsa Tnllo .

Forca c. I.u» dc Hlt.clrtlo Preto .
Vidraria «anla Marina • .
'•'erro l.ininHndo Milnx • •
Cl.» c Forca ilo Jnndlnliy , 1
l.nnillclo Knwarlclc . • •
«íslrodn do Ferro S. Paulo-llOTnx
•foeicilado Anonyma "O Kulado

do S. Pnu.o,.....
idom á 31 di*. ....F.lòçtrlcã «Io Ponodonro . •
Forca o .,117. dc I lbcrahlnli.1 •
"Moelrio» S. Paulo c Itio . ••iport .* Altracçfios • •
Falir rrtorade Pnrarusos . •
S. Mnrllnlio ...»
I'elnnhonle.1 do S, Paulo • «
Pastoril do Alerradinlio, . .
Clnomalograplilca Brasileira •
Forca o l.tiz Norlo de S. Paulo
Sanla llosalla . . .
fraoç/lo, Lu: o Força Melhora-

mentos «Io Paranapanomn .
Vlaello S. Pnulo-Mallo (Irosso .
Pornhvhn dn Norlo •
ííeiliornnioiilos Poços de Caldas .
Melhoramentos do S. Pnulo
Melhoramontos do Paranaguá .
Melhoramentos rio Paraná. •
Molhoramcntos do S. .loílo. •
Nnelonnl «Io Kslnmparla . •
Força o Luz do Aragunry . t •
Soe. Casa Vanordon . • '¦'.
S. riomardo Fabril • •>.'¦*_
Salto Fahrll. . • • -.. '•'
Calçado Roolia . . • .;_ •
Pinotll tlamba . • • ,;f •
Industrial do Guarulhos • ,i .
Agrícola Sanla ll.irbara ¦ .
Flecirlcidade do llaurú . •
Pinhal Fabril ....
I.uz o Força do Jaliú . • .
Industrial Mog}*ana do Tcoldos.
1'cciiio" S. .lofto ....

T. « Lm de 'liitnhy • • .

475»mo
!)L>000
74*00)

40 »f)00
28 "Onn
71 '0.10

nrooi ito ojo

350'Of»

141'OCO

2'W.tOX)
9i)»(j00

(II5IC00
¦'•11'000

13i-,'0!V
£lI'C00

5"'f00
2201000 20090. U

Z. IC3'í)f'0

_ 45'000

8O.J0C08i'O0O

«.©
offhii'1'à's

. llnml.ln
líntrn« nnrtloiilaroa, a r» dlu. ,
tinira1" nnr.loiilnrPft, a !t- dias .
ltOtrj.ii hnnoiriai a R dlns •
i.rtrno Hannilrlasn i)1 dias .

Franco ourot (W7.
Atiollooa :

"'miircstimn externo do Ihs
l".no>.no"-"-o

lOfltndn dn M, Pnulo, fi.a s-^iio
lísli.lu do H. Pnu'0, 7.a si^rin
HlftTtidn dn M, Püiito, P.a n*sno
"'sln.lo dn S. Panlo, o.a "orlo
líslndo .10 S. Pnnlo. l.Ca serio

tíftran :''nmara Munlclpnl do S. Vicente
f'amara dc S. Paulo, cniprcs-

flmo dc 1914
Cnmara .ln S. Paulo, empros-

timodn 1013 ....
"f-honturtís

1 cccliiccin do Seda Halo-ltrasl-
loira. ....'entrai Armazéns Cernes. .

-'anlisla do IlabltaçOos Keono-
minai" •

Acçílo*
omp. Sanlisla do Tecclngom

llomn licrrlsliidora do Santos
Moinho Hnntlutn. •
l'astnrll dc lllhcirilo Piro»
Companhia Paulista do Arma-

700" ílorofi*» . ¦»
Companhia Central do Arma-

7onq íípraoi • •
tlomnnnlilfi dc Pesca Snnlos .
Cnmnnnliln Paulista do Vias

Korroa"» o Klnvlafa. . *
Companhia Mogyana de líslrn-

dnt do Korro c Navo_**;aç,£lo cx-
divlilcvlo

('omiinnnlft Puellfil • • •
I ompanhln Paulista do Tonas

c Colonizaçllo . . .
compnnhln cliiuiloa o Agricola
Sanlisla . • •

Companhia Snnllsln do Horda-
An<* »

('omnanhia Knsaooadora o Ro
nellclndnia do Cale, «0 0|0 .

Companhia Santista do Drogas
Companhia lllllito do Transpor-

le-
Comp. Construetora do Santos

Vend. Comp.

12 li*3
12 I7i32
1? 1.2
12 1|2

12 Oli'!
12 10|33
li "lia
12 «jiir,

99"WKM OAB'00-"
on'"o>o 0ffi5-»noo
9:10 '001 W-iWU
9'.10>000 9(!5!000

90'000 —

905000 89!n00

8OÍ000 19M00

8»*000 8S'000
80'00) 80'000

215100) 1951000

2:00.1fJOOO 1:500 .'00,

Revista
Feminina

"A REVISTA FEMININA" ê uma pu-
blioaQüo ilirigida èxcluslvamênto por se-
nhorus o quo oo ilodica com especial ln-
torosso a todos o.s asaumptoa femininos.

neoommoncla-so capeclalmonto pelo
critério com ouo 6 dirigida, contendo lei-
tura oacolhidisalma o de moral Impecca-
vel, pelo que k a verdadeira revista 4j
lar, que podo ser lida por áenhoras o so-
nliorltas. Chrysanthéme, a chronlsta daa
segundas-feiras do "Palz", do Rio de Ja-
nelro, referindo-se A "Revista Femlnl-
na", escreveu:

"Não lia nenhuma outra quo a cgiialo,
'Cotias us soiilioras brasileiras ilevein lcl-n
c ilnl-u 11 lei* ;1s suus filhas."
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miQOO nwoo*.

Z\ 30!C(KJ
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100'0,11

1201001 80ÍOO0

90! 000
Foi rcglstnda a venda, no dia 25 (Io corrento, do

l.lhrn*.
Kr/inoo.
Uarnoa
Hlsoudoa
Pcsolas
l.lras .
Ilollars

60-137-0-0
M0.C5I

99.01,0

f

".10.011 108ÍO0O

m. 180|ÓC0

SECÇÕES do modas, bordados, trabalhos
do agulha, artes applicadas. Metalo-
plaatla, pyrogravura, estanho repoussô
e outro3.

SECÇOES de educação social, de educa*
çfio privada.

SECÇõES do hyglene domestica, hygie-.
ne alimentar, hygieno do vestuário.

SECÇOES de ornamentaqOes, estylo e do-
coratjão.

AMOSTRAS do trabalhos, figurinos e mo-
delos.

RECEITAS originaes de fogão o ferno.
SERVIÇO completo o perfeito de remessa

para o interior o artigos para traba*
lhos.
A ASS1C.NATTJRA CUSTA APENAS

7.000
Um numero spcclmen remetteremos
a todas us pessoas quo nos enviem

(100 réis em sellos do correio
Dirijam suas cartas íl directora -^

VIRG1 Í,INA DE SOUSA SAUUES —• Ala*,
meda Glette, n. 87 — S. 1'AUT.O. '•

s,
Socledado Cooperativa fundada cm 1013

Funecionando legalmente, continua uix
mittlndo sócios para as caixas — "A — e
Sí-ric* Paulistana!'.

Cs sócios decahidos por forca maior pfi-
dem revigorar suas Inscripções, pagando
a mensalidade do mez do setembro em
deante.

SE'DE SOCIAL
Itua Marechal Deodoro, n, 4-A—Sobrado

701000

00'000
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1101.00

80ÍOOO 00*000
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90}fl00 76Í00O
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toíoOD «OtVMO
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Mercado de madeiras
Preços correntes do madeiras nas ser-

rarias do "Braz" o "S. Josfi", do LAMEI-
KAO E COMP.—Caixa do correio n. 1.097
— Telephone, 7G7, Central:
Vigamento de peroba, do l.a,

r.tC 7 metros, metro cúbico . 70}000
Vigamento do peroba, do l.a, de

7 atfi 9 metros, metro cúbico S0.00O
Vigamento de peroba, do l.a, do

9 atfi 12 metros, metro cúbico 100.000
Caibros de peroba 0,0x0,5 e

0,7x0,5, atfi 7 metros, metro
cúbico  T5$00ü

Caibros do peroba 0,0x0,5 o
0,7x0,5. do 7 a 8 metros, me-
tro cúbico 80.000

IUpas do peroba do 4.40, dúzia 3.0ÜO
R.pas de palmito de 4.40, dúzia 1.400
Soalho de peroba, 4,40x0,09, du-
zla 14*5000

Soalho do peroba, 4,40x0,14,
dúzia 205000

Soalho de peroba, 4,40x0,20, du-
aia - 20.000

Soalho do canelia Sanla Catha-
rlna, 4,00x0,09, dúzia . . . 255000

Soalho do marfim de 4,00x0,09,
dúzia 255000

Soalho do lmbuya, 4,00x0,09,
dúzia 275000-

Soalho de giatambu', 4,00x0,09,
dúzia 245000

Porre do pinho do Paraná, m|f.,
4,40x0,10x0.12, dúzia . . 75000

Forro do pinho do 1'arana, m|f.,
4,40x0,11x0,12, duzla . . 95000

Forro do pinho do Paraná, m|f.,
4,40x0,'.2x0,012, duzla . . 

'. 135000
Batentes do peroba do 0,10,1 [2-

0,00 1|2, para portas, jogo . 95000
Marcos do peroba do 0,13x0,00 e

l|2, para janellas, jogo . . 95000
Taboas de pinho do Paraná, em

bruto, 4,40x0,30x0,28, duzla . 295000
Taboas de pinho do Paranfl, om

bruto, 4,40x0,23x28, duzla . 225000
Taboas dc pinho do 1'aranfi, em

bruto, 4,90x0,23x28, duzla . . 245000
Taboas do pinho do Paraná, ap-

parelhadas, 4,90x0,30x0,25,du-
ji*a 315000

Taboas de pinho do Paranfl, ap-
parelhadas, 4,40x0,30x0,25,du-
zla ' 31$00tí

Taboas do pinho do Rlga, appa-
rolhadas, pfi superficial . .¦ 5450

Montantes de.Rlga, de 0,07x0,28,
metro "^f»0

Cordão de Riga, do 0,03x0,028,
metro í**""

Montantes de Rlga, de 0,11x0,03,"para 
porta de almofada, me-

tro . 
Montantes de pinho do Paranfl,

do 0,07x0,025, metro . . .
Cordão do Pinho do Paraná, de

0,25x0,025, metro ....
Cimalha do pinho do Paranfl,

90JOOO

$300

5250

5140

5280

5330

85 8» ¦

18 88 1)4 ¦

01 llt 01 1*2 ¦

194 191 a

7 l(í 7 1|2 ¦

9 8*8 0 8*8 ¦

(9 1-8 69 l.íl ¦

4 'b

Farinhas:
Favorita

Sublime
llio Branco

Único agonto 110 Estado da S. Taulo
HENRIQUE METZQEB

• Rua Libero Badaró, 175-i77 -
Voadas directa. dol Molinos do

Klo do la Plata — Prodncçito dia-
ria, -U.O0O saccas.
Bjbj_.BBiTB_.BBB0

33", metro
Cimalha de pinho do Paranfl,

do 3 1|2", metro . . . .:
Cimalha do pinho do Paranfl,

4", metro . . . . . .: 53*>0
Archltravo fina, metro . . 5100
Guarnição do pinho do Paranfl,

de 0,05x0,12, metro . . .1 516°
Guarnição de pinho do Paranfl,

do 0,06x0,12, metro . . .: 5180
Guarnição do pinho do Paraná,

do 0,07x0,15, metro . . m-oü
Guarnição de pinho do Paranfl,

do 0,10x0,012, metro . . .. 535°
Regua divisória do pinho do

Paranfl, de 0,05x0,025, metro 5260
Regua divisória de pinho de RI-

ga, de 0,00x0,03, metro. .• -.: 5450

Corre-mão de peroba, de,...-.:
0,05x0,05, metro ^ . .- :: 5600

Abas de pinho do Paranfl, para
íorro, 4,40x22x0,14, m|m,duzla 185000

Tabelras de pinho do Paraná,
para forro, 4,40x22x0,12, m|m,
duzla _ :.. _ v v • v .1 "Í000

Cabreuva e cedro, serrados em
pranchas, metro cúbico . .: 1005000

Embuya, serrada em pranchas,
metro cúbico : 1105000

Marfim, serrado em pranchas,
metro cúbico .: .. . x a 1005000

Esquadrla:
Portas de cabreuva, almofada .

do frente, de 60J000 para
I cima

Uma senhora, de edade avançada,
com tres filhos impossibilitados de
trabalhar, achando-se na extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer esportula
pôde ser entregue neste jornal ou a
rua Albuquerque Lins, 11. 107.

Dr. Rubião fileira
Professor dc clinica medica

Residência: Rua das Palmairas, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio : Rua
Josó Bonifácio. 13- De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

48 lll E Dl SACCAS*
Rosa Davlils, presldento

A NOVA SAFRA

A ÀS-Ocla_Sin "AS MIL E UMA SAC-
CAS", tendo conseguido das Companhia*
do Estradas cie Ferro prorofaçüo do pra-
7.o rxlA ao fim do corronte anno para o
transporte gratuito das duas mil saccas
de eafO. destinadas tis sociedades da
"CRUZ VEIOTEU-IA", na Europa, vem
fazer mais um appello fl generosidade
dns fazendeiros para, na safra actual, con-
tribuirem com as saccas quo ainda tal**
tam para completar a. remes3i contem-
piada.

A Associarão agradece as seguintes ge*
nerosns dádivas:
Recebidas na safra pas-

sada ,'vj
A nova safra:

119 — Fern. Aug. Noguel-
ra — Campinas . . . .*

120 — Victor Rcbouças —
S. SimELo •

121 — A. G. de Sousa e
Irmão — Pedreira . . .

122 — Dr. Amadeu Gomes
de Sousa — Amparo .

123 — Ariosto Ferraz do
Sousa — Pedreira . . .

124 — Gabriel Leite de
Carvalho — Pedreiro .

125 — Cândido Lacerda —
Canchlm 

126 — Água Santa Cofféo
Co., Ltd. (2.a contribui-
çfio) — Santa Ernes-
tina

127 — Sylvlno de Moraes
Teixeira — Pedreira. .1

128 — A. P. do Sousa —
Sortünzinho .;

120 — Agostinho de Ca-
margo Moraes — IU-
belrüo Preto in

130 — Luiz de Queiroz Tel-
les Júnior — Iracema'

181 — Coronel Luiz Anto-,
nlo da Silva — Cravi-
nhos :

132 — Coronel Procopio —
RlbelrF.o Preto . . . ,1

133 — Dr. Vidal Paiva •—*'
Ribeirão Preto ....:'

134 — Dr. Rodrigo Mon-
teiro D. Junqueira —
Ribeirão Preto ....

136 — Manuel M. Junquel-
ra — Ribeirão Proto »•

459 saccos

»

"

"

»

"

"

"

"

"

3k *l
'T*

*

*

»

¦«

«

"

» 
'

até esta
498

1.507

Total recebido
data .. ,, :. . -. .:

Ainda faltam para comple-
tar as 2.000 saccas .-

Para mandar o café sem pagar frete, iS
é preciso fazer duas cousas:

l.a — Pintar uma CRUZ VERMELHA1
em cada sacca. .

2.a -— Ein lar o conhecimento A çasÃ
JOHNSTON, em Santos.

Rua da Quitanda, 16-A.
B. Paulo, 24 de agosto de 18U. ,

F. H. He-blcthwalte,
Encarregado do traaupótl').

if-»*S»*i._.*..-.r><_i.j„k.„_,j
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BALAS PEITORAES |
d, Mil. Jatahy, Cambara, OrlndeUa e liada Bra.

vo do Pharmaceütlcò Tito Uvio Teixeira (fei-tai a machina) A morte da tosse e do Xarope l A
delícia das crianças e o ma\or inimigo da

tont, ealUarra, brnqiiile, rouquidão; Mr de uar-
ganta, de/iuxo, tonstipacão, anthma, tatjnclu-

cí», issfiimun, ele, — Cala, lfütio— DltooAtllA
YPtttANQA — Itua libero Bttttttri. lt'4

Prof. A. Sbetmiri
GRRPBObOSO

Consultado por vnltos ominonto8 do
Brasil o da America do Sul

«« Consulta das 13 ás 17 horas
Rn» Araujo ra. 10

TELEPHOXE, -J8-(l.*t

COKHEIQ PAULISTANO - Domingo, 2? de agosto de 1916

"ia-**

f*éé/4>m$sm*mmt)s>mmmm«>é*mmm4>m4,m
t Brevemente, para INICIADOS: |* 05 VERS05 0ÜREO5 |

| Pithagoras f
cuidadosa traduoção portuguoza, so- ?

+ guida do notas explicativas %
i Proço .... 55000 IA' vonda na *?¦

LIVRARIA LEALDADE I
:?

p PREFEITURA DO MUNICÍPIO w
Fsxllncsüo do formigueiro

Selentlfioo no sr, Francisco Palnilor,
proprietário do terreno íl rua Machado
elo Assis, situado a 17 motros além da rua
O ulmiii-ilos Tnasos, quo, doutro do praaode cinco dins, a contar doata data, devo
extinguir, do accOrdo • com os arts. I.o,
3.0 o 4.0 do Acto 192, do 17 do dozom-
bro do 1904, o formigueiro existente no
referido torrono, sob-pona do 10$000 de
multa o do sor o serviço folto pola Pro-
feitura, por conta do proprietário, com o
acerescimo do 20 ojo pelo trabalho de fls-oalizaç-ilo o cobrança, depois da multa nareincidência."Directoria 

do Policia o Hvgicne, 26 deagosto de 1910. ,; '.-

O Director,
Alberto dn Cosia.

7fv 
'-•A»j|«i»'ii1ffi,

57 - Rua fle 8. Bento - 57
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Eleição estadual
Sr. redactor.
O "Estado do S. Paulo", de boje, pu-

blicou na sua secção livre, sob a oplgra-
j)he — Eleição Estadual o firmado por
A. Pinheiro — uma intriga política.

Com a lealdado ciuo me caracteriza o'a bem da verdade, declaro ciuo nflo sou o
autor dessa intrujice, que sú posso attrl-

,bulr .1 alelvosia do algum interessado,
•que procurou compromotter-mc o ao mes-

tado tompo satisfazer seus intuitos incon-
(fossa veis.
i Peco o espero ãe sua reconhecida gen-
jtlleza a publicação destas linhas.

E bou, eom mil agradecimentos, seu,'etc.

A. do Albuquerque Pinheiro.
Brotas, 21 ãe agosto do 191C.

H

I

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUOSE

(KSPEÇIAM>ÍAj
ííníil/ilteíí cl1"!**** ao ftol. Uullnol, ilo Pari»CONSULTÓRIO: Itua Dlroltn n. 4.1, diu 8 ás
„*• — Tolopliono n. ü.022.
nESIDENOIAl Arcnlda Pnullsla n. lll. -Tc-

lupliono u, .1,811.

THESOURO MDNICIPAIi DE S. PAUDO
Dlrcctorin da receita

EDITAL N. ID ',
De ordem do sr. dr. Inspeetor do The-souro, faGo publico, paro» conhecimentodos interessados, que, do dia l.o ao dia31 de agosto do corrento anno, se proco-derfl. nesta Dircctoria, a rua Libero Ba-anro, n. 98, 4 arrecadação a bocea do co-fro dos impostos do Industrias o Profls-soes correspondentes ao 2.0 semestre dopresente exercício. '
Os contribuintes que pagarem seus Im-pos os do dia l.o ao dia 10 gosarão doabul monto do 20 0|0; os quo pagarem do

, «r „?» dla --0' f»08"**-***- <*<* abatimento
dl ti !,' C' f„*nalme*'t<*. os que pagarem
de ÍÓa0|0 

n.° ' g°Sa,'5° **0 nbatlmcnto
"uranto o mez de sotembro próximofuturo os referidos impostos scrüo cobra-dos sem abatimento e sem muita. Findoesto mez, serão cobrados os referidos im-postos com a multa addlolonal do 20 010Dircctoria da Receita do Thesouro Muni-clpal de S. Paulo, 31 de julho do 1910.

O Director.

B'"'/. 
P. dc Aznmbtija.'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Animncs errantes uns ruas

Faço saber aos Interessados quo, deaccOrdo com os arts. 15 o 10 da lei n.18S2 de 9 do Junho ão 915, os anlmaes
que forem encontrados errantes nas viaspublicas da cldado Borão apprchendidos
pelo fiscal do districto o recolhidos aoDeposito Municipal, dondo sô poderiloser retirados pelos respectivos proprieta-rios, dentro do prazo do 5 dias, pagasas despesas feitas, bem cúmo a Importan-cia da multa do 10$000, que se duplicarana reincidência.

Directoria do Policia Administrativa oHyglene, 8 dc agosto de 1910.
O Dlrector,

Alberto dn Costa.

.:* 1 EDITAL ''/*¦•
 .'-'. - 

¦"¦' •$&',.._

Do ordem do si\ Prefeito,^ faço íSÚdIIò*)•'que, polo prazo do dez'dias, conta»*-' dos de amanha, so acha aborta con-~i'-'corronola publica para o forncclmen--'"•to, nto 81 do dozombro de 1017, de
_T. tijolos para serviços nos cemitérios
-;.•.. fla Consolação, do Aracfl, o do Braz

Os ooncorrontos apfosonlartto preços
por mllhoiro, entregue, nos cemitérios aci-
ma moncionados.

No contracto a ser lavrado serão espo-
cifloadas as condlçSos de fornocimonto,
nos termos desto edital e da proposta ac-celta, ou penas ão multa e do rescisão,
Opocas ão ' fornecimento, otc.

Deposltartto os concorrentes, dlrocta-
monto, no Thesouro Municipal, a cauçãodo 15OÍO00, para garantia da assignatura
do contraoto, sondo quo o proponente ac-coito doyerfl oxhlblr roclbo do caução de¦>00$000, que serfl depositada antes da as-slgnatura üo contracto, para garantia dasua execução, do accOrão com a tabeliã
oonstantp ão ;art. 31, paragrapho, doActo n. 899, de. 15 ão maio ão 1910.

As propostas; com firma reconhecida,
som emendas ou razuras, selladas conve-
niontomente e acompanhaãas ão roclboda caução do 150Í000, aelma referida,
deverão ser entregues cm onvoloppes fe-chados o lacrados, mediante recibo doDirector do Expediente,- na Portaria Oe-ra! da Prefeiturn, ate* o dia 29 do cor-ronto, para serem abortas no dia imme-
dlato, fis 13 horas, em presença dos in-teressados, do que so lavrara termo nes-ta Dircctoria.

Acceita a proposta, lavrar-so-a o respo-ctlvo conlracto, dando-se disso aviso aointerossndo, quo deverá, osslgnal-o ãentrodo prazo do dez dias Improrogavols, sob
pena de ficar o mesmo do nenhum effei-to, perdendo o proponento a, caução de-
positada.

Dircctoria Gorai da Prefeitura do Mu-nlclplo de S. Paulo, 19 do ngoslo ão 1910,303.o da fundação de S. Paulo.
O Dlrector Geral,

. Arnaldo Cintra.

GAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Avlsa-so aos portadores de letras do om-

presllmo do «0 contos da' Câmara Muni-clpal do Itapolis, qub os ooupons do Ju-roa correspondentes X 2.a prestação docorrento anno serão pagos desta data emdoanto, polo sr,. Antenor da Costa Sone,nosta capital, ft rua Augusta, n. 217-A.• S. (Paulo, 35" elo agosto do 1916.
v.r.:i..\. • 4.:'-'¦•';'"' J°i*0 Carlos do Godoy,•'¦,";.',.• 

Procurador da Câmara
GAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Avlsa-se aos. portadores das lotras da

Câmara Municipal de. Itapolis, sob ns, 1 —
8 ¦— 11 -_• 14 -_ 17 _h 24 Hi 25

20 ;— 28 **-•.. 30. —'. 8.5 .—¦ 02 — 8089*—: 01 --i 98 — 110 -~ 129 -h 139141 — 142 *-***• 145 H 155 **-; 100 — 109171 —1 178 ¦_! 179 _ 185 ^ 191 __ j07210 r-i 219 **-* 221 — 233 —. 235 — 237247 — 253 *-* 275 — 277 — 285 — 811813 — 310 á- 325 i— 828 ~ 334 — T38
341 —1 342 ~-'a{0 __ 8*50 *-* 802 — 804370 — 375 77 877 5H 378 —. 382 — 383384 — 385 -—;*,38G — 400 ~ 413 — 419•120 — 435.^.438 — 445 *-* 453 — 401•171 —, 475 ~ 470 — 480 — 482 — 487489 — 490 -sJ 498 — 608 — 509 — 510Ü21 — 532 — 540 — 551 **-** 555 —. 500501 — 505 — 575 — 584 — 585 — 5901Í95 —1 598 —- 000, do ompreslimo do 00contos, autorizado por lol municipal n.1*17, ão 11 ão Julho do 1914, sortoaãashontem na sfide da Lotorla do Estado deS. Paulo, quo serão as mesmas pagas oresgatadas do 15 de setembro próximo omdoanto, na Procuradoria da Câmara Mu-nlolpal do Itapolis.

G. Paulo, 27 do agosto do 1916.*;'.:'
João Curiós do Godoy.

SECRETARIA DA AGRICULTURA.
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS

Dlrectorla do Vlngiio
Estrada do Forro Funilonso

No próximo mez do setembro, sondo ataxa cambial para appllcaejão da tarifamovei do 18 dlnholroa por mil ríls, asbases das tabellas 8 o 0 a 17 terão oaocresolmo de 35 o|o o os despachos dosal ordinário o de 21-o|o.
Os preços das outras tabellas serãoisentos do addlolonal.
S, Paulo, 21 de agosto do 1916.

Theoplillo Sonso,
Director.

Mutualismo
ri;i,JWtWMlBMm*im4a.%pm M*ffl*'*''ft|*****[jjjig1T] >*IJ|^Ull...J_ffliL_*_L^.Mra_"MUTUA IBEAL»

SOCIEDADE BRASILEIRA BE CONSTRUCÇÕES
Approvada e fiscalizada pelo Governo lateral

• Fundada era 1910
Carla Valente, n.

, PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Ooj^oncl'» pnra n escolha flns nrmas da'"'';.': .','¦ cldado

"PREFEITURA 
DO MUNIOIPIo"

;:'. - - 
' ' 

EDITAL ..*. f &$§&}

PREFEITURA MüNICIPcVL
Concorrência publica pnrn apresentação

do projeetos de eosns proletárias eco-
nomlcas

.'¦¦¦ GOtTlES DOS SfinTOS

Jardim de Acadénms
[A' venda cm todas as livrarias c na ad-

jministração do "Correio Paulistano". -
(Prego. 3?ooo.,;réis,* pelo Correio, 3J300.

 — I Un

J^ Pertences p^ra automóveis g
^Accessorios ft
g Pneumaticos |j
ft Gazolina ^

Lubrificantes ft
** ft© Preços senreompetencia ^
® Acceita pedidos do interior, ,as- ft
W sim como recebe cncommendas ft
ft :-•• :-'¦ para o extrangeiro :-: :-: *^

f». Telephone, 3706 - Caixa,• 284 fi
g End. Telegr. «flUTOGERfTÊ» ®
g R. Barão de Itapetininga, 17 J

S. PAULO 2

atolTAES
^-PREFEITURA LO MUNICÍPIO

• Praça
if8,:; Piil-lico^eiuo o euarda-fiscal dodlstrcto mandou' recolher ao DepositoMunicipal sito'a, rua do Gazometro, porlnfraccao do art. 15 da lei n. 1882, umburro branco o uma besta pC-lo elo rato,
quo serão levados a praça, no dia 2 de se-tembro próximo, as 1 lioras o meia, pro-
]*lmo a porta do Almoxarifado Munici-
K.*. 

r"a 
,25 *le Marco* sl nií0 f0-*«m re-tirados pelos resoectivos proprietários.-aga a importância da multa o das des->eBaa do Deposito.

»£l.r0Ct0,,-ft d0 rollola Administrativa oWfflcne, 2G do agosto do 1910.
O dlroctor,

¦Ç A. Costa.

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA *- ESTADO

»E S. PAULO
ÍEdllnl de Convocação para o nllslamcnto

mllilar
.'DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

"ií.:-? 0.?ronel honorário do Exercito
^víl**"} no Xavlor. presidente da Junta

. ,06-Alistamento Militar. Faz saber aos queo presente edital lerem ou delle tenhamconhecimento que, nosta data, foram lns-tailados os trabalhos desta Junta o, por-
KD'. ^nvoca a todos os jovens da eda-
pe de vinte annos, completos no anno pro-
pamo passado, o domiciliados nesto muni-
jcipio, a virem se Inscrever, atê ao dia 16de setembro ão corrente anno, o bem as-sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
[mais, ainda nao estão Inscriptos nos re-
.gistos militares, como determina o regu-'lamento 

para a oxopugao da lei do alista-¦mento militar, — de 21 ate 80 annos doedado completos.
I Convoca também todos os Interessadosa apresentarem, a bem de seus direitos,esclarecimentos ou reclamasOes, afim doque a Junta possa ficar bem orientada da
jverdade o dar as Informações precisas aesclarecer o juízo da Junta do Revisão quetem do apurar esto alistamento.

! A Junta funocionará om todos os dias
leito ^ °a6a "' 83G"°' âa av6nlfla Eai-&61

E, para conhecimento da todos, mandalavrar o presente edital, por mim feito easslgnado, rubricado pelo presidente, queserá affixado junto ao edifício em que.füncclona esta Junta. O secretario, tenen-
,te Justo Anselmo Bianohl. ¦£•- v

S. Paulo, 15 de Julho de lflltj,';:'',"-".

2.n PRAÇA DE U.MA CASA
O dr. Miguel do Codoy Sobrinho, juiz dedireito da primeira vara civel o com-

merclal desla capital de S. Paulo.
Faco saber aos eme o presente edital vl-rem o o seu conhecimento interessar quo,no dia 8 do setembro próximo futuro, íis13 horas, a porta ilo Fórum Civel, X ruado Thesouro, o porteiro dos auditórios,

João do Sousa Dias Batalha, ou quemnuas vezes fizer, tra rft a publico pregãodo praça, vonda o arromatacüo a quemmais der o maior lanço offerecer, aci-
ma de sua respectiva avaliação, o itnmo-
vel adeanto desóriptò, penhorado aos
menores Aggeu da Silveira Monteiro, Ane-
tia o Aurora da Silveira Monteiro, noexecutivo hypolhecario quo lhes movo JoãoFernandes, cujo Immovel 6 o seguinte:
Uma cisa térrea sita X rua João Tlieodo-
ro, n. 180, freguezia do Braz, desta capl-
tal, com duas janellas o um portão deferro ao lado, medindo do frente sois me-
tros o da frento uos fundo3 vinte o novo
metros o cincoenta centimetron, com dois
commodos, cozinha e, como dependência
do quintal, um telhelro, com latrina, lan-
quer dividindo por um lado oom. Gul-,
llierme Pinlo Monteiro, pelo outro com
d. Eugenia de Macedo o pelos fundos oom
d. Maria Guilhormo do Campos, avalia-
da cm* quatro contos trezentos o vinte
mil rôls (-l:320$00Ü), feito o abatimento
legal. E, para quo chegue ao conhecimen-
to do todos, mandei expedir o presente
edital, que serft affixado o publicado na
forma da lei. S, Paulo, 24 do agosto do
IÍUG. Eu, JosG B. Pinheiro ela Silveira,
escrivão substituto, o subscrevo. — Mi-
tpiel «le Godoy Sobrinho.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços de cnliição, pinturas, etc, tlc

casas
Do ordem do sr. dr. Prefeito, faco pu-blico que,, nos termos do art. 18, para-•grapho único, do Aclo 849, de 27 do ja-neiro do 191C, não depende de plantasapprovadas, nem do alvará de licença, a

execução dos serviços de limpeza, caia-
Cão, pintura, empapelamonto, otc, o pe-
quenas reparações no Interior dos eãiCI-
cios, ou no exterior destes quando ro-
üiiados das vias publicas, desde que as rc-
paraçèes não alterem na parte essencial
a planta approvada ou o edifício.construi-
do. Deve, porC-m, a execução do taes ser-
viços ser precedida do communlcação ft
Directoria de Obras e Viação, sob ponnde multa do 205000, cx-vl do art, 201, do
Acto acima mencionado.

São consideradas parles essenciaes em
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, quo não
podem ser alterados:

l.o — altura dos editiolos;

Para perfeito o complclo conhecimen-
to dos interessados, faço saber, do ordem
do sr. Prefeito, quo as disposições ãa 1*1n. 498, ãe 14 de dezembro de 1900, a quose refero a letra "b" do edital de 11 <to
corrento, para apresentação do projoctou
para casas proletárias econômicas, sãoas seguintes:

Art. l.o. - '
Paragrapho 5.0 — A ftroa mínima docada compartimento serft do ãez metros

quadrados.
Paragrapho Co — Cada compartimon-

to terft polo menos uma porta ou Janollaabrindo dlrectamenle paru o exterior ou
para uma ftrea aberta, que doverft ter asuperfície mínima de dez metros quadra-dos o a dimensão mínima do dois metrosde largo.

Paragrapho 7.o — Os muros de alicer-ces terão a espessura mínima do 0m,*I5atê ao nivel do pavimento o 0m,30 dahlnara cima.
Paragrapho 8.0 — À altura mínimadas paredes, contada do nivel superiordo pavimento ato* ao frochal. será do tresmetros.
Paragraplío 9.0 — O vão mínimo dasportas o das janellas terft a quinta parteda superflcio mínima do compartimento.
Paragrapho 10 — O pavimento poderftsor do muloirn,. cimentado ou ladrllhadoNo primeiro caso, ficarft pelo menosOm.GO acima da superfície do solo. quoelcverft ser cimentado ou ladrllhado. sen-do o porão convenientemente ventilado.Paragrapho 11 _ As paredes internasserão rebocadas o caladas; as externaspoderão ser do juntas tomadas.
Paragrapho 12 — Os compartimentos

poderão nüo ser forrados.
Paragrapho 13 — As portas, as janel-lns o os forros serão pintados a oleo.Paragrapho 14 — Não havendo platl-banda,-;o beirai do telhado terá pelo me-nos umn saliência do Om.30.
Paragraplío 15 — o terreno em tornodas paredes exteriores serft revestido, nalargura mínima do um metro de calcadane alvenaria do pedra, do tijolo ou clmen-tado.
Art. 3,0 — Quando forem construid.-.nvarias casas unidas, as paredes divisóriasterno a espessura mínima de 0m..10 o IrXoate ao telhado, sendo os respoctlvos ter-i-cr.os separados por melo de muros oucercas.
Dlrectorla Geral da Profeltura do Mil-nlclplo elo S. Paulo. 18 do ngoslo do 1910,iOi.o da fundação de S. raulo.

O director geral,
A. Cintra. 

'

,*l,v

Coronel Constantlno Xavier,
Presidente.

U.o — altura d.) p6 direito;
3.0 — espessura das paredes;
4.o — superfície dos compartimentos;
ü-o — alicerces o cobertura;
O.o — altura o largura ãas aberturas;
7.0 — acerescimo ou suppressão de

aberturas;
S.o — tamanho das saliências.
Directoria do Policia e Hyglene, 18 dc

Julho de 1910.
O Dlrector,

Alberto da Costa.

l.n PRAGA
O clr. Miguel' de Godoy Moreira o Costa

Sobrinho, juiz do direito da primeiravara commercial desta comarca do S.Paulo.
Faz saber aos que o presente edital vl-rem ou dello noticia tiverem que o por-tolro dos auditórios João do Sousa DiasBatalha ou quem suas vezes fizer trarft

a publico pregão de vonda e arrematação
a quem mais der c maior lanço offerecer
no «31a 15 do setembro próximo, fts 13horas, ft porta do Fórum Cível, ft rua doThesouro desta capital, os bens abaixodeScriptos, penhorados a Francisco Pu-
giicsi o sua mulher, para pagamento doexecutivo hypothecario quo lhes moveAlfredo Maragllano, a saber: a casa n52 o terreno, da .rua Castro Alves, antigoPaulista, freguezia da SC, desta capital,com 2 janellas de frento o' porta do ma-delra ao lado, contendo : 4 commodos equintal com dependências, confinandocom João Ignacio das Neves, MarcosPeixitella o nos fundos com Antonio VazPorto, avaliada por 10:000$000; a cosan. 6 2-A o terreno, sita na mesma rua,eom 2 portas de ferro na fronte, destina-da ft acougue, tendo.mais, 3 commodos equintal com dependências, confinandocom as referidas pessoas, avaliada por8:000?000; o, a casa do sobrado n. 54 oterreno, sita na alludida rua, tondo 3 por-tas; do fronte, sendo, 2 que dtto ingressoa loja que se destinaia casa commercial,o uma quo dft Ingresso ao sobraüo ondotem 8 Janellas na frente, senão a do cen-tro uma sacada, contendo dita casa 12commodos, 0, em cima o 6 om baixo oquintal com * dependências;.. confinandocom as mencionadas pessoas, avaliadapor 12:000$000. Essas casas medem, un»tamonte, 17 metros, mais ou menos defrento por 95 motros mais ou menos ddfrento ao fundo. E, para que chegue aoconhecimento do todos, mandou expediro presente edital que sorft affixado cpublicado na fôrma da lei. S. Paulo, 28de agosto do 1916. Eu, Antonio Machado,ajudante, escrevi. Eu, Carollno Barreto

fnillZt 
° 6ub-,orev1' ~ Miffnel (lo Godoy

"' v *• lS V Y "f

ESTADO DE .MATTO GROSSO
Edital de coiicorrchclii

• Sobrinho,

De ordem do sr. Intendente cerni dos.lunicipio, fuço saber a todos os quo !-,-toressar possa que, 110 dia 14 elo outubro
próximo, fts novo horas ela manhã, nestaSecretaria, serão recebidas propostas sei-Ilidas, em enveloppcs fechados, para aconstrucção, uso o goso de um merca (o
publico nesta cidade, na fôrma da Reso-lucilo n. 33. de 8 dc julho, medianto ascondições seguintes:

A) — A edifienção do mercado serft emterreno municipal, no quadrilátero do90m,OX42m,0 (noventa o seis motros porquarenta o dois metros) formado pelasruas «Cândido Marlano". "Antonio Ma-na. e "Delamare" e pela ladeira central,hoje da "Praça da Republica", por con-seguinte, com a superfície total do quatromil e trinta e dois motros quadraãos.B) — o edifício poderá ser construídoele ferro, cimento armado ou alvenariado pedra c cal. do typo moderno, subordl-nado fts exigências do clima, excluídaabsolutamente, a cobertura de ferro gal-vanlzado. b
C) —- O .mercado serft munido do po-Cos antisopticos. systema Doulton, para o

Ph?v0lae3110nt0 
daS aSUaS d° «àvMon» ¦*•

D) — o terreno paru a edificação dometendo sorft concedido gratuitamente aoconcessionário.
!•*) — O prazo da concessão não serft

miZ 
do/Ir!coe,nta a»«"« e a Munielpa-lidado poderá, si o entender, encampar aconcessão, decorridos dez annos da suainstallacão, mediante indemnização aorespectivo concessionário.

F) — Os proponentes apresentarãosuas propostas acompanhaãas do planos,em duas vias. desenhados cm escala déurn por com para estes o de um por cln-coenta para os elevações o fachadas.O) — Os proponentes deverão depo3|.tar nos cofres -municipaes, ate ao ultimodia anterior ao da apresentação da propôs-ta, a quantia do.dois contos do reis, paragarantia da assignatura do contracto, de-posto esse que serft elevado?a üez contosao •eisjielo propononte acceito para ga-ranta da execução do dito contíaoto.
em ',iinT„i ,If 

dopos.Itol! .Poderão ser feitos
bS, íSi .0tt °fapolloea fla dIvida 1»--blica federal ou.da deste Município, per-flendo o proponento o direito ft resti uiçaodos mesmos ei deixar de cumprir qúaes-
anterio^ -*^8& «'"«vistas pèV»a~'

e-csíiÉfr0 P^lW a^ assignatura'do
S 

B0\& ã6 «1-W'dtae após o ãoJulgamento das propostas- o para Inicio
dâYa?.flBOrV0 

tre8 mezM< acorridoaa data da assignatura do contracto a oParalcoAclusao-das obras seró- do novemezes, dejiois do sou Inicio/A -' -

a aL«i7n-»°„ 
1"tonae,nt9 ntí° fica 

'obrigado
a acceltar a proposta mais vantajosa: po-de* recusar todas, si assim o entender!
«ÍL0* Th6-',y8t0*3les Sandoval do AI»s»a;rarMv

••*.*": .-; .'•:.'.*¦• •>.-V'-..*.' •¦-:";"í'-.íí='--'--"ííík'í-
* *••.»¦ r'i'.',-* . ¦¦ ¦ ¦':¦ .¦»:-._. í .*•' .*•(. »v!.t*-»»V'

Do ordem do sr. Prefeito, faço público
que, pelo prazo da 30 dias, contados da
presento data, so acha aberta eonoorren-
cia publica para a apresentação do pro-
jectos de casas prolotarlas econômicas,
destinadas ft habitação de u.na sfl fami-
lia. *••• ...N-ívi -.-

Versará a concorrência: •'':r;ji.',y
a) — Sobro typo ãe moradia, compre-hendendo dois compartimentos habita-

vois, dos quaes um servindo slmulta-
noamento do cozinha, refeitório o perma-nonela diurna, o dopendoncias, destinada°» casal sem filhos. Devo a moradia pro-Jectada poder transformar-se facllmonte,
por acerescimo, om outra de condições
análogas, maa do tros o quatro compartl-
mentos habltavels, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos do um sexo oudo sexos dlfferentes. fi ' '

b) — As casas projectadas devem sa-
Msfaüer .fts prescripções dos paragraphoeH.o a 15.0* do art. l.o o do art. 8.0 da
lei n. 498, de 14 do dezembro da 1000;
quando haja mais de um pavimento, serfl
observado o Acto n. 900, do 17 de maio
lo 1910. Poderão os concorrentes apro-
sonlar mais do um projectò; deverfto an-
nexar a cada um delles o traçado dos Jar-Uns correspondentes fts zonas de recuo
eventuacs, bem como o dos Jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem utels fl
:oncopção offereclda.

c) — Devem os projeetos satisfazer fts
quatro condições seguintes: — hyglene —
commodldado — csthetlca —¦ economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

Lo_—1 As plantas, folhas ãe medição
desçrlptiva o orçamento detalhado, como
sl se tratasse do contracto para construc-
ção real. Deverão fornecer ns indicações
completas o necessárias, relativas aos
accessos, nnnexos o canalizações quo ndo
for possível apresentar. Os preços unlta-
rios adoptados serão dados em lista fl
parte. As plantas serão na escila do 2
centímetros por metro o representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pavlmentos, um corte
longitudinal, frente principal, lateral e
posterior. As alvenarlàs o outros mate-
rlaes serão indicados com cOres conven-
cionaes.

2.0 — TTm memorial, tratando parti-
oularmente:

dos materlaes do construcção preconl-
zados;

das canalizações Internas do agtía pola-
vel o servida, da electrlcldade ou gaz:

do systoma do ventilação, bem como da
disposição das.Janellas o seu'modo de
Cuneclonamentó;'';*- •. Ijí&fj*

dás vantagens que pode offerecer b B}'**-
tema ão cobertura escolhido. ?'?

o) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno; .:-;?:!
2.0 — Os honorários do architecto!» 3.0 — As despesas legaes de approva-

Oão do planta ou outras de análoga pro-
venienela.

f) — As planlas serão desenhadas em
papel teia. ••.:••. ¦ •-¦, ..

g) — E* permlttlda aos concorrentes n
apresentação de quaesquer* outros do-
eu mentos, alôm dos •especificados, o que
possam julgar utels ft apreciação do seu?
projeetos.

h) — NSo será permittido aos corieor-
rentes darem-se a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exe-
cução), a não ser pela sogulnte forma: —
os projeetos o relatórios serão marcado.»
por melo do divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sobrescripto lacrado
com slnete, entregue junto com os do-
cumentos o contendo nomo o endereço do
autor ou autores dos projeetos. ' *C"

D — Haverft tres prêmios a serem
conferidos pelo Jury quo fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro de v.,.|
3:0005000, o segundo do 2:000$000 e o
terceiro do l.-OÒOÍOÒO". Estes premios sô-
mento serão conferidos si forem apro-
sentados projeetos do valor real. ;; Serfl
concedida a tal respeito ao jury liberdade
nlena, bem como a de repartir a totall-
dade ou parto da importância global dos
premios, do modo por quo Julgar"mals
squltatlvo.

J) — Apôs a* decisão do Jury, serão
abertos unicamente 03 sobreseriptos cor-
respondentes nos projeetos premiados e
proclamados os nomes dos laureados.

U) «-^"Encerrados os trabalhos do Jury.
todos os projeetos serão expostos ao pu-bllco, durante quinzo dias, 

'cm 
local «

hora annunclados pela Imprensa. . 
'-*

1) — Rcserva-so a Prefeitura ,5-dl-rclto de reproduzir o Imprimir os proje-ctos premiadosyi quo cahlrãó por osan
forma no domínio publico.''&,-'"¦ -:.,,;.'.''

m) '— Finda a exposição," serão "pòstoc
ft disposição dos seus autores 03 proje-estos não premiados. Ficarão:elles de pro-oriodado da Municipalidade; ha forma
da condição antecedente, si não forem
reclamados dentro ão noventa dlae.

n) *— O acto ãe participar jao concur-
sn Implica na acceltação doVprogràrrima
especificado nas condições desto edital.

Os projeetos serão recebidos ria Dire-
ctorla Geral da Prefeitura, até âs 17 ho-
ras do.ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro^ ahl'irece-
bendo numero de ordem„«,delles sefpas-
sando :,i'e'olbo. • ''ff/^tf 

,¦*•#,§''Dlrectorla Geral daPrèfeltüfaJdáiMu-
nlclplo de S. .Banjo, 11 de agosto'do'1010,
3CS,o'da fundação do 3. Paúlo."'/''^-^.,

O Dlrector Geral, WJh\.

Tendo sido annullada a primeira con-oorronoia por despacho do sr. Prefeito,faco publico, de orãom do s, exc, quepolo prazo do 120 dias, contados de ama-nha, se acha aberta concorrência publicapara a escolha das armas da cldado, nostermos do Acto n. 807, do 10 do feverel-ro do 1916. *. ;
Versará a concorrência: -•-.-'..-'.
A) — As armas da cidade de S. Paulo,comprohondendo um escudo, com suas eO-re3, metacs, peças o figuras o lambem osornamentos exteriores, tudo adoptado odlspost-** de accOrdo com as regras da arteheráldica;
B) — essas armas, tanto quanto possl-vel, devem symbollznr os feitos do pos-sado, desde a. fundação da cidado atê aosnossos dias, sondo garantida plena llber-dado do concepção artística aos concor-rentes;
C) -— os projeetos dos concorrentes de-vem conter:

r— Desenhos, cm duplicata, coloridos,na escala do 1:5, para as armas apresen-tadas;
— ãesehhos, em duplicata, em linhaso pontos, para ns dlvorsas cOres, confor-mo as convenções heráldicas, na escalade 1:50, para as armas apresentadas;
-*. memorial explicativo o justifica-tlvo da sua concepção.

Os projeolos apresentados ficam per-tencendo ft Municipalidade.
Os projeetos não serão asslgnados po»(os autores, mas marcados com um om-blema, pelo qual possam sor Identificados.
Os projeetos, devidamente fechados elacrados, serão recebiãos na DlrectorlaGeral ãa Prefeitura, ate fts 5 horas datardo do ultimo dia da concorrência, 18do dezembro próximo futuro, ahi reoeben-do numero do ordem, o ãelles so passandoroclbo.
Terminado o prazo da concorrência, nodia seguinte -—: 19 de dezembro — serão

publicamento abertas todas as propostas,na Dlrectorla Geral ãa Prefeitura. Serãoexcluídos do concurso 03 projeetos quecontiverem erros technicos ou concepçõesmonstruosas.
Os projeetos acceitos serão expostos cmlogar publico, do facll accesso, durante o

prazo do 30 dias,* findo o qual serft feitaa classificação dos projeetos para l.o, 2.0
e 8.0 logares.

O projectò classificado cm l.o logar se-
rá o escolhido para as armas da cidade dea. Paulo, para o uso conveniente.

A acceltação o classificação serão feitas
por um Jury, composto do cinco mem-bros, escolhidos e nomeados pelo Prefel-to. Da acceltação o classificação dos pro-Jectos serão lavradas actas, assignadas
por todos os membros do Jiiry.

Caso o Jury entenda quo nonlnim doa
projeetos merece classificação,-serft nber-
ta nova concorrência, por egual prazo.

Haverá um prêmio de 2:000*1000, outrode 1:000$000 o o ultimo de 500(000 paraos projeetos classificados, respectivamen-
to, em l.o, 2.0 o 3.o logares.

Além dos premios supra, recobertto os
autores dos projeetos olassificados uma
menção.em que constará" a classificação.
Os autores elos outros projeetos receberão
menção da acceltação. A entrega dos pre-mios será feita apôs a publicaçflo da cias-
slflcação dos projeetos no Jornal official
da Profeltura.

Dlrectorla Geral da Prefeitura do Mu
nlclplo de S. Paulo, 17.do agosto de 1910
368.0 da fundação de S. Paulo.

mom, Tres Sene8 em viSorl
^VrÔll^monaa"™;'!»"''1 C00fl0"**'- mCÜ3al d° 2!(,J0* .¦¦"-""- Imbllllat-voi, ao sorlolo (lo
aM&f"Al,> EXt,,U' ie prcmlos "*«•«». • contrlbuiono me™,, 6 „„ 5*000
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MUITA ATI'K!VfAO 1

I.AO CONI-WDAIH i
¦Vàeoocó'!^ n3wM" I-tomloí q«o.»ltlagora ,. maU
BK HKlVDKAI' -11 C"OQt"ou "embolso» cujo vnlot total ral alem do «li C».\TO!»

l-eraiu |iro-»pcclos e mini-, lnformafõet. <• Séilc CcjilrnJ,
Una Iiihero Rnilnrá, ¦». 68 - - Caixa postal, 1.234 - - S. BVàLI.O

Endoroço tologrnphico MÜTUAIPEAL Tolopliono, ,3.7-100--1  — --^...ã-.ss.ij JLUlUpilUIll*, sl.dU B

Mutua Paulista
HUA AliVAllFS PENTEADO^ 11, 30

..] ',../¦•; PuIIcoimcnto
•¦.••"' PRIMEIRA SE/RIE

Convido oa associados da primeira sé-íio, quo não tiverem- deposito, a contri-bulrem com onze mil réis, até o dia 8 DESETEsMDUO, para formação dc novo po-cullo, pelo faliecimento do associado, srAdolpho Pujol, occorrldo em .Santos.
S, Pnulo, 25 do agosto do 1910.

Dr, Alfredo Medeiros,
Primeiro secretario.

Farador completo
Vende-so um,' quo custou 250$000, pof.1S0$000, novo, sô com quinzo dias do uso,

em cujo espnço de tempo curou uma no»
vralgla inter-costal, não mais npparecen-*
do as dores; vende-so por multa precisãode dinheiro, devido ft crise. Para Infor»
mar ft rua Benedlcto Camargo, ri. 15,
Ponha.

í.atas para amostras de^

Vcndem-sc a 15$000 o cento.
Emi José Ricardo, 89. Caixa, ,-)2

iSaritòs,

Mutua Paulista
Rnn Alvares Ponteado, 30

PÀiiiEClhlÉNTO
l.a E 2.a SÊ'RÍES

Convido os associados das rêrles au-
pra, quo não tiverem deposito, a contri-buirom com 115000 ate ao dia 28 DOCORRENTE, para formação de novos pe-cullos, pelo faliecimento do sr. Jos6 To-bias do Oliveira, occorrldo em Santa Ri-ta do Passa Quatro. S. raulo, 11 dc agos-to do 1910.

«r. Alfredo Medeiros,
l.o secrotarlo,

MERCEDES
Vcn.le-30 liainllsslmo:
1 Volliircllo Mòrccdca S|22 IIP., com nouco usociini|ili.'lam(inlo rcformuilo, pintado ilo novo, vcnlo'com ilua» carroa-icrln», rciiiIo iiiiiii nara cnlrcíta'IJIlimlnaçilo olcctric'1. pelo preço do MSfHO '
W..riicT, llil|init & Cia. - S. Pnulo, rua do SüoRcnlo, 10 - Cnlxa [losfal, iu.

A União Paulista
SOCIEDADE ANONYMA DE

CONSTRUCÇÃO E PJXTMO

AFPLRÊGEMrSE criadas, copoiras, go-™ voinnntos, cozinhoiras, otc, ís fami-
lias, ponsflos o liotota; tratar na "A"oncia
piroita" dc Collocaçõos, Ilua Dirofta, n.itá-sobrado.

PcBisão Brasileira
Ileliaarla lílboiro commiinlcn 1103 seu» Iroüiicnea quolininfcriu o sou oílalioloolinonlo pnra um grando
prodlo no ccnlrn da cidade, junto ao lnrr-o (Ia H4, A
Hua de Santo Tlicreza, 2?, onilo continua a roeolioi
liospciles diário» o pcnslonislas do meu, bom como

> a fornecer comidii a domicilio 

.Séele: Rua ele H. Bento 11.
(sobrado)

08

Relação das apólices quo foram bene-
ficladas no sorteio realizado cm 25 de
agosto o correspondente ao mez do -julho
ultimo. . ¦

PAETEIEA
Mme. I.rnnln ile Aiidrmlc I-fgueired °

P-iileirn illpiomadn pela Kscola ilo Pliarmacla do 8»/nulo, e.t-inleina da Matcdiidado desla 0apit.1l Al-
oi.nn«?iH^?íanmi-°n " 'IMlnuerhora. Rcsidonola •conanltorioi rim (ioncral faorio, 60, STcIcpli:, n.250.

Finaes da Loteria Federal, correspon-
dento aos nossos pecúlios prediaes o pre-mios: —- 0.899 — 4.210 — 3.028 —
7542 — 5.230 —, C.20G — 4.111 — 5.332--,5.397.. •¦-/¦• ¦

I* 
PAGAMENTOS 1NTEGK.VES

-'•¦'.••!'."" "SERIE PNIAO"

O Dlroctor Gorai,
Arnaldo Cintra.

AVISOS RELIGIOSO

t
ESTEVAM GARCIA

Josepha Rodrigues Garcia, esposa ão
finaão Estevam Garcia, commemorando
o 3.0 anniversario no dia 2 de setembro,
manda celebrar uma missa na egreja ma-
triz, fts 9 1|2 horas, pelo que convida a
todas as exmas. famílias para esto acto
do caridade, quo desde jft .agradece.

Conchas, 22 do agosto do 1910.
Joseplia' Rodrigues Garcia.

fflOS COMERGIAES

Arnaldo Cintra.... ¦m-.vta&r

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA»
DAS DE PERRO E NAVEOA»

ÇÃO
'>.;;•.'•'; Tarifa inovei

Durante o mez do setembro vigorara
nesta Estrada a taxa cambial de 13 ds.
por 1$000, equivalente ao augmento de35 0|0 sobro os bases das tabellas 3 e 6a 17, sendo isentas de cambio as tabellas
1, 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 6 o tarifa especial
do gado a Campinas.

As tabellas 3-A, 3-B e 3-C (Café, vinho
nacional o algodão em rama) continuarão
com a mesma taxa cambial de 17 ds.

Campinas, 17 de agosto de 1910.
Antonio Penido.

Inspeetor geral.

('•ULTRA", "POPULAR" o "LIBEr.AL")
RS. 20:000$000 — PRIMEIRO PECTJ-

LIO PREDIAL— Um immovel â apollcb
do GRUPO POPULAR n. do ordem
20.899 e de sorteio 0.899 (DEOAIIIDA).

lts. 4:000?000 — SEGUNDO PECÚLIO
PREDIAL — Um Immovel ft exma. sra.
d. Anna Pedroso' da Rocha, possuidorada apólice do GRUPO LIBERAL n. de
ordem 34.210 e do sorteio 4.210

Rs. -100»000 — QUARTO PRÊMIO —
— Ao sr. Isaaz Alves Ferreira, possuidorda apolico do GRUl'0 POPULAR, n. de
orãom 23.028 o do sorteio 3.028.
Rs. 400$000 — QUARTO PRÊMIO —
Ao sr. João ela Rocha Campos, possui-dor da apolico do GRUPO POPULAR,
n. do ordem 27.512 o do sorteio 7.542.

Rs. 40OJO00 — QUINTO PRÊMIO —
s\o sr. Luciano Marques, possuidor daapólice elo GRUPO POPULAR, 11. de or-
dom'25.230 o do sorteio 5.230.

RS. 200$000 — SEXTO PRÊMIO —
Ao sr. .Tuiio Marchi, possuidor da apoli-
ce elo GRUPO ULTRA, 11. de ordem
10.200 o do sorteio 0.200.

Rs. 200?000 — SÉTIMO PRÊMIO —
A apolico do GRUPO LIBERAL, n. deordom 34.111 o do sorteio 4.111 (DE-CAHIDA).

RS. 200?000 — OIT/WO PRÊMIO —
Ao sr. Joaquim Thomaz do Seixas, pos-suldor da apólice do GRUPO ULTRA,
n. do ordom 15.332 o dc sorteio 5.332.

Rs. 200*000 — NONO PRÊMIO — A'
menor IsoMna Vianna, possuidora da apo-llco do GRUPO LIBERAL n. dc ordem35.397 o «le sorteio 5.397.

VBI.AT0.S do porecllana branca, do L''*"- mopros, dir/,la 18<; idom, cliicaras paraoiij, porcollana, a 14-, duzin: serviços dcelii o café, porcollana om coros a 5o>; idom,I'iiyonco^ om coros, para cafí, 15 peças por
t J "J -•¦¦luit.açi-io do "Bnndolranté, 

fna SSo

Sementes novas
Cntinguelro roxo, legitimo, sacco do 200litros, 5$000. Cabello do negro, sacco de200 litros, 1C$000; Jnragua, germinaçãogarantida, puro do cacho, sacco do 200 II-tros, 7SC00. Pedido ao antigo o afamadofornecedor José Marcellino do Agnello3 -1

Linha Mogyana — Estação do Restinga.
ÍÍ|EUENTES DEGAPBr, novas, do n^•^minação 

çarnntida, vondom-se: "Catin-
gnoiro Eoxo*' a *>350 c "Jaragná", do ca-clio, a «Go0, o kilo, ensaccado, a "dinhoiro.
Podidos a Manuol Eduardo 1'orreira, osta-
ção do Jussara.
éÈjERVIÇOS para chi. o calí-, (erra cotta-^ uiglozos, 4 peças por 15 ; louça os»maltada pnra cozinha; fôrmas para doces oempadas; tallicrcs. Tudo polo custo o abai-00 do custo, na liquidação do Bandoiranto,

rua de S. João, 87.
**M'™tlmm*~*-*-wm^mee-aF-*r4m4mmWMr-. r*'*m*VmMOWUmmm»\sssmMis\sssssssssmm
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BANCO COOPERATIVO COMMERCIAL
DE S. PAULO

Avisamos aos srs. sócios accionistas
quo foram hontom sorteadas as sogulntes
acc8es preferonciaes,. de accOrdo com o
prospecto da emissão daa mesmas acções,a saber: n. 00899, em primeiro logar; n.44210, em segundo logar; n. 4302S, omterceiro logar; n. 50900. em quarto logar*n, 50898, em quinto logar..

8. Paulo. 26 dà. agosto do ioifl." '

A Dircctoria.
- aí ¦ ¦ ' 

,.

. 
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1 toipÈa Central fle Armazéns Geraes

Os associados do Grupo Ultra recebo-rão os pecúlios o premios .acima descri-
pios.-Os associados dos Grupos Popular
e Liberal receberão, respectivamente, ametade ou a terça parto dos mesmos po-cullos o premios quo são correspondentes
fts respectivas mensalidades.

Os associados das antigos séries "UL-
TRA", «POPULAR" o "LIBERAL" re-oeberão os pecúlios o prêmios, do acoOr-do com as respectivas apólices.

Não confrindam a "A União Paulista"
com as demais sociedades congêneres,
pois 6 a unlca quo paga INTEGRAL-
MENTE o quo não tem series com paga-mentos proporclonaos.

Jft providenciamos todos os pagamen-tos.
S. Paulo, 20 de agosto de 1910, .

A DIREOTORIA.

Advogados
Drs. Carlos elo Moraes Andrado, Pedro

Motta o Elpidio Veiga advogam no civel
o no crime. Acceitam causas no interior
do Estado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (Casa'
sMIchel), 2.0 andar, sala n. 1,

Peqe
¦1

nos annuncio

Extemato Moita
Dirigido pelo dr. Arthur Motta Júnior,

que conla com n collnbornçíio dc oito dls»
tlnctos professores, prepara «lumnos pa-
ra os exames do admissão fig cscolns nor-
nines o todas ns escolas superiores,

Os programmns officiaes siio rigorosa»
mento observados.

RUA «TAG CARIBE, 72 — S. PAULO

'j'-.1*'*.'''!"*.?'-'?'H'iii>:. O secretario,*''K.7'
Themystoclcs Sandoval do Almeida Serra.

Assembléa Geral Oi-dinarla
Convido os ers. Accionistas para comparecerem á Assembléa Ge-ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do correntemez ás 13 horas, na sede social á rua 15 de Novembro, 161,sobrado, afim de tomarem conhecimento e resolverem sobre o relatórioe contes referentes ao ultimo exercício o bem como elegerem osmembros do Conselho Fiscal.
Ficam á disposição dos srs, Accionistas, em nosso Escriptorio, osdocumentos a que se refere o art. 147 do Decreto n, 434 de 4 de

juiho.de mi'¦''¦¦ ^-';;¦¦

Ç 
v ? .h:A Santos, 10 de agosto dè 1916.

I. t\ Condede-Prafl.es,
'.".-"".",; *." . Presidente.

A LU(rA-SFs um esplendido prodlo comple-x*-a- tamonto novo, sito om ponto contrai,
constando do trrando armnzom a roz-do-chiio,
com esplondido poriio, dnro o arojado, o dosobrado com dez commodos o com todas
as mais perfoitas installaçOos sanitárias oacimado por osplondido o espaçoso terraço
quo domina um maírniíico panorama da ci-dado. Trata-se na rua do Carmo, 24.

ROMANCES A1S00O
A Livraria Magalhães acaba de

receber grande sortimento dc ròtnari-i
ces dos autores mais conhecidos, cn-
tre os quaes Richebotirg, Maupas-
sant, Zola, Tolstoi, G. Ohnet, etc, i
volume, em brochura, a i$ooo, fran-
co dc porte para o in terior. Rua da

Quitanda, 5.

5 PPARELHOS para jantnr, moia porcol-¦-lana, decorados com ouro, louça iu»
gloza, a 80s o loo>ooo, idom, para chft o
cafó u 3o', na liquidaçiio do Baudoirunto,
á rua do 8. João 87.

f "JHIOARAS do Rranito branco, ingloz, para•"-'café, (luzia 3 5oo o dl; idem, para ch.*i,
a 7", pratos a 7', torrinas & br, bulos parachA o cafó a 4", idom, leiteiras o asauca-
roiros a 2:5oo : na liquidaçiio doBandel»
ranto, rua do 8. João, 87.

9 PRESERVATIVO
© «uxin  «$000 S
fjt Pelo s-«pri*a» inni»i . $500 Z
9 Ao Boticão Universal •

Rna 15 de Jforembio, 1

^OPÜS para cbops, 2$ a dúzia; idom,^-'forma barril, a 3»; idem, com pé a 5;
cálices a 'àr, fruetoiras a 2fBoo, ostojos
para mosa, tros peças do motal por 4>; na
llquidução do Bandoiranto, rua 8. João, 87.

"EMPRESA DE POÇOS METAIiLI-
COS E ARTESIANOS» ou a procura dàii
n.c.uas subterrâneos e jazlmont-s mine-
raes. Tratar o informações a rua Paasog,30 — 8, Paulo, .-"*- -

Novo livro escolar
«Pequenos trechos»»

do Octaviano de Mello, para leitura sup-(
plementnr nas classes adoantadas do our-
so preliminar. Do muita utilidade noscursos noctumos.

Approvadò pelo governo e adoptado
nas escolas e cru pos do Estado do S.,Paulo.

Pedidos aos editores PATEKNOSTRO.
IRMÃOS, CR-ÇZEIROj ou aos deposita-
rios DUPRAT & COMP,, rua ao S, Bento,n. 21, S. PATJIiO.

Desconto aos rovendedores.

iL.
. . ^w .JmBBwSf - • Zm&*&
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mUR SULFATADA MARAVILHOSA
Dopharmaceutico __.N0R©Nfia

(l'i'»l>ric-la«lo «lo .._>,.- Ccsur Multou % Co-rap.)

Eemedio rigorosamente dosado, de efi.ei.os seguros para todas as enfermi»
dades da Yista, usado ha mais de 25 annos com resultados nunca obtidos

por nenhum outro medicamento •
A* venda, cm todas as pliarmucias da oidado o dos Bstadoa

Deposito permanente em todos ns drogarias da capital e nos agentes exclusivos
OrcA__*AX>0 «& COMP. - Rio ile Janeiro

t_______a--ft-_i*--__®
*
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da taustica
Marca "Caveira'"
Sempre ícir

Caij 44
§1 eSS.

em stock*a

_n__not___a_E_c

8. Paulo
:.7_"__*l_i*. t DEMB. I ElEU ,:7isr:'s7irxim

HOTEL E RESTAURANTE RIO BRANCO1

JOSE' MENINO, í¥. WO
= SALTOS ==========

Neste bem montado Notei e Restaurante, onde as Exmas. fa-
mlllas e dlst.nctos cavalheiros encontrarão, a par de um máximo
conforto, coz.nha de primeira ordem, assolo e promptidão no ser-
viço e modicidade nos preços.

QUARTOS AREJADOS E CONFORTÁVEIS
0 mais pittoresco ponto para as Exmas. famílias veranearem

Tele"ll0,ie'1077 :: Propr. Antônio de Jesus
**,<*__ a^^Sta*—¦¦I 'm,mmm%iJgf

Seiram
ifVendem-se em perfeito estado I

as seguintes:
1 Motor inglez com caldeira se-

parada, de 12 cavallos inglezes
1 Plaina "Sanar" de 4 facas

12"x4"0.
1 Esmeril automático.
Ver á roa Domingos lc Moraes, 95, e tratar

_ c- Caixa, 1097 -S. Paulo

^?¦??•?¦^?•???????_N_i •*>¦«_»?**«??

LENHA
Serras oircnlnro** ospociaes para grando producção
«ÍEFFERSON & Co.

RUA LIBERO BADARÔ', N. 195 -- S. PAULO
&^&<&&<$j>^^<fr <>¦&¦&¦«&¦ <»>Q<&4l>&<0'<f><&>4*>*&4í><&^^^>Q

..rao

l_2s__s_ras

Rua Veridiana, 49
Director: Professor Pedro Wolíí

ra Curso de preparatórios pura admissão
ís Escolas Normacs, Gyinuasios, Me-
dicina, Poíj tochnica, Direito, Phar-
macia, Odontologia, Commercio, otc.

I Aulas diurnas o noctumas para nm-
bos os boxob. A Light íonicco passes do
100 réis aos alnmtios deste Exrornato

AVICULTURA
OHOO-lDEIRAS e cuiadeiuas

"COUTO"
As mnis pifo ouradas. Prcmirniíi.i com Grande Pro-

mio do Honra na l'_posi<;,.-i Paulista üo Avlcultuia,
¦--_õin •T)—?— yin. Peçam prospüctoa a C. coiiUü. iiua* 

Quintino llocayiirn, n. 4. Tolephono, 848.

RIOS DE DINHEIRO!
Fortuna para todos! O niysu-t;io pliotu-

graplilcol Novidade sensacionalI Os mor-
vos (jue resuscltnnil"MíUlllopliotoiruiglc ê unia machina pri-
vilcglada da cosa. G. Conti o Comp., do
Rio dc Janeiro, que faz pliotographio.
que cantam, riem, abrem o fecham o
becea o os olhos como uma pessoa em
carne e osso. Novidade estrabiliaple! Bm
uma semana, com o emprego dc um pc-
queno capital de 70J00O ganham-se 
130$000. A maior opportúnldadò para se
ganhar dinheiro! Uma criança poderá
executar o trabalho com a máxima facjll-
dade. Manda-se amostra da photogra-
phla, livro de porte do correio, mediante
remessa dc ti$000. Com esta machina faz-
se fortuna com rapidez.

Agente geral para o Estado de b.
Paulo: Vicente Innecco. — Rua S. Anto-
nio, 21-A (sobrado), ti. Paulo.

ÂGDÁ mineral
KMEurrsa vw_= wjrTO__r-*_*oit
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A. V8í5hy JBiNBMileira
ÂYOL

GEUZEIRO CINEMA

E' a garantia da vida, curando as moléstias" do estômago,
fígado, rins,. etc, pnr ser a fiffna mais íniiicraiizada flo Brasil
0 seu uso impõe-se na época actual, que a Repartição
de Águas e Exgotfos e a Directoria do Serviço Sanitário
recom_.endam «A CONVENIÊNCIA DA FGFULAÇÃO SÓ
SE UTILIZAR DA AGÜA DEPOIS DE FERVIDA» : : : :
Acha-se á venda nas principaes casas commerciaes

Agentes: F. Baptista Costa, rua 11 de Agosto, 29 - S. Paulo -- Eeynaldo
Amarante & C. Poçoç de Caldas - Dr. João Cândido Brandão, Estação Prata

*<*^'*n*''Tr}'.'**v*LÇ,j'fír?* Tm-vr j gW—BBÉ—_B_i

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Rua * de Abril hs. 38ie 2% - Telenlione, 9.40&
Oa propriütnrios desta Imp nrtniit. cn-n in-l.nm .'i* cxinn.. fninlllii. nno n.. niosm.i noilcr_onclinr . empro prompto vnriiulo sortlin-nto ilo tiiniiiliin, cstaln-u, . nrcophaKog nnios cruzou vn°o»cie. por prcijns razoáveis. - ICspoolaliilailo om tuinuloa ilo . muito. Miuiilam-bo ilirsciilioa, u pciliüo!

CASA FILIAL EM SANTOS:
Riaa S. -Francisco ii. 15 O - Telenlione íí. «»»

§ GLOBOS E1ÂPPAS GEOGRAPHICOS 1

Emüreza Brito & Comü.
Vasto e confortável salão, mobilado a

capricho e arcj .do por meio do possantes
ventiladores.

Espectaculos diários por sessões conti-
nuas, onde se exhibe o que ha de me-
lhor em füms dos mais reputados fabrican-
tis.

Eslc cinema posstie um bom palco, pa-
ra espectaculos dramáticos, etc. e faz con-
tractos com companhias desse gênero dc di-
versão.

Est. de S. Paulo. "CRUZEIRO".

_y**'rBBgpty_aT¥rrrrT t tWPK —ftyg

Theatro APOLLO
Rua D. Joáí do Burros, n. 8

v- EMPRESA PASCHOAL SEGRETO —

Grande coiiipagnia dialettale di Prosa
- e musica Cillá diBtapoU -

DIrettore proprietário: Cario JNünzIuta
Aiinninl-tratoro: Viubcrto Civló. Especta-

oulos familiares
HOJE — Domingo, 27 dc agosto — HOJE

A's 2 1|2 horas — GRANDIOSA MATI-
N1'_'B, com o soberbo drama da mala vlta
napoletana, em um prólogo o 4 actos, de
L. Mancliini

LA SCÜOIiA DEIj BISUXTO
Seguir", um grandioso acto do varleda-'des 

puramente familiar.

»
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J.IVR.RIA MAGAOIÃKS está Uiiulduiido;
GLOBO GEÒGRAJPinCO TERRK.S-

TRE, na escala do 1:40:000:001), feito pelo
Instituto Gcograpliico ilo PARIS, eilllailo
pclp. cnsã Delii/írave, de 45$000 por 258000;

MAPPAS DO BRASUj E DA EUROPA,
grmiilL* variedade, a preços reduzidos.

ATLAS GERAI. DO DRASII», organiza-
do por uni geograpiio brasileiro, de uc-
côrdo eom todos os tMiliallios do Slliiistc-
rio ila Agricultura, coiitonilo muppa-
ítiiinili, Iiemispberlo dn terra o mar, mup-
pas du Amorica do Sul, 0 mappas do Bra-
sll o Estados, 3 da America do Vorte, 2
da Amorica Central, Europa, Ásia, 48
mappüs coloridos em 7 córes, dcscrlpcílo
desenvolvida do Brasil Geológico, Minera-
lo/íi«>, Flora, Etlmographln, dcs*Io o Rio
Grande uo Acre, on do Amazonas ao
Prata. Uni bello volume, 8$000.

A' vendn, na
IdTRARIA 

"MAGALHÃES — Rua da Quitanda n. r»

ffü^íS fiKífit-ii. í"' 1 r\
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de São
. PAU

9

A'S a 8|4 DA NOITE — As sensaclo-
nãos scenas dramáticas em 4 actos de C.
Nunzlata

(O I/AMANTE DI LÚCIA)
. Grandioso acto de variedades, pura-
mente familiar — Gennuro Trengl — L.
do Camellis — Maclilettlsta nel suo re-
portorio, Giusoppe Oastellano; Coppla
duettista, Gallo-Caiafa; Napoll dl notte e
giorno, vista da S. Martlno — Mandoll-
nata a maro Pout-pouri. Scenarlo dei
prof. SpczzaCerri.

CASINO ANTARCTICA
Empresa: South American Tour

Óyclo Tlicutritl Brasileiro

Orando Companhia Italiana do Opero-
Ias Ettoro Vltale, da qual fazem parto oh
artistas: Pina Qioana, Olulleta Cestl elta-
lo Bertlnl.

HOJE — A pedido geral — HOJE
2 — GRANDIOSOS ESPECTACULOS — 2
A's 2 e mela da tarde c ás 8 3|-l da noite

Ultimas representações da celebre ope-
reta em 3 aotos o 4 quadfos. do Ordon-
neau, musica do maestro Luiz Giuino

I SALTIMBANCHI
Notável creação do actor Eertinl.

Toma parlo loilu a companlila
Danças caracteristlcaa compostas e dl-

rígidos pelo maestro coreographo da
Companhia, sr. Constantlno Romano, e
nas quaes tomam parle aa primeiras bal-
larinas Vlttorina e Ovldla Tarnachl.

No quadro da "parada", a srlta. Pina
Gioana cantará varias canções napollta-
nos.

Brilhante mise-en-scenc. grande banda
marcial em scena. Maestro concertador o
dlrector da orchestra Lulcl Roig.

Preços —¦ Frisas e camarotes S0*>000,
fauteulls 6%. cadeiras e promenolr 31000,
galerias 1 $000.

THEATRO S. JOSE'
Empresa Josfi Loureiro

Rainha do Tri_isfoi*_al.mo
FÁTIMA MIRia

HOJE—-Domingo, 27 do agosto—HOJE
Dois grandes espectaculos—ás 14 horas

e 1|2, sn Grandiosa "matlneo" om bene-
flcio do Comltato Feminino para a Gotta
de Leite.

"SoirÉe" ás 22 horas e 3|4, grande exl-
to de FÁTIMA MIRIS o da celebre vio-
llnlsta senhorlta EMILIA FRASSINESI
(lrmá de Fátima).
OS «YSTERIOS DO TRANSFORMISMO

Apresentação da colobre violinista, se-
nhorita EMILIA FRASSINESI, sendo
acompanhada ao ^plano pelo maestro i—
FRANCISCO MIGNONE.

OOLOMBINA (L'ultlma notto dl
Caniovalo)

Bymphonla da grandiosa opera do lm-
mortal maestro Carlos Gomes — Guarany.

Grande Theatro do Variedades — No-
vldade s-. "A Brasileira" r~. "O Cala*"Wall." 

(baile norto-americano.,
Os preços serão modificados para 15$

frisas; 10$ camarotes; 2$ cadeiras; 1$
balcões e amphitheatros, e $500 geral.

Quarta-feira, 6 de setembro, de 1916,
estréa da Companhia Portugueza Adell-
na-Aura, Abra.uches m Elenco remode-
lado.

GRANDE STOCK
DE

Tubos inglezes*. de ferro preto e galvanizado. A melhor qualidade para
encanamentos de agua.

Arados
Carpideiras

Arados reversíveis

marn mrM
Dá-se qualquer quantia eom iciranlla

iln hypotheca de prédios nosta capital a
em Santos.

Juros módicos, condições vantajosas.
Nüo se accoltam inteniieiliiirlos.
Trata-se nn. rua ila Quitanda, n. 2 (Casa

MIohel), 2.o andai*, sala n. 1.

fli*#\ <&,,&>> é&\ *>* í3f»,f*"***"*>«% 4% taik <*> dSt%

? ^PROPAGANDA" l
A(IKNTf:iA DK ANNMOIÒS I

4 Uma & Comp. |
é Rna 15 dn Novembro, 59-Sob. í

s. PAULO |
í» Telenhone. 5885 %
^i Acocltatnos nnnuuoioi. parn todoa ns jontíint., 15
A icvlsta» u imprciisii.i ilo llrnsll o Kxlriin eiro tk

Liquidação de livros
VaSBTERfl

Correias inglezas de solàí Balata e GRIPOLY, typo Camello; que
não esticam nem encolhem»

ClingHSupfaoe, massa sem rival para conservar as correías;
Pertences de transmissão*
Óleos e Graxas lubrificantes.
Bombas de todos os typos.

irelho ^Hermode-3-5 para queimar oleo bruto como combustível|RUA I)A OfTíTANDA, N. 5
Adapta-se a qualquer caldeira*

£&Ê$ía1jÊ05

11 livraria ..Iiiíialliães
o verifiquem o bello
sortimento dt* livros a
preços mari"''los o re-
dus-.ldn..

Verdadeira liquidação
:¦-,<;; m.!.:v tinloS

' nssumplos e conhe-
'.mentos humanos, pa-

ra dnr entrada a gran-
do o variado sortimen-
to ultimamente aflfiul-
rido na Europa o (iuo
acaba do chegar pelos
vapores "Camões" e
"Fri.1V.

A enfada é franca na

1 Já Liim

CASAAMAHCIO
A^oncia t'c Loterias

F. ROCHA & COMP.

RUA. (ÍENuM CARNEIRO, 1
Em frento aos Correios

Cais» Bí_ - '-'.Irpla. 9187 Ü:'

S. PAULO

ESTA' C0N8TÍPAD0 ?
T08SF. r?1üiT0 ?

RESFRIOÜ-SE?
¥SE A' II m

jaram Alguma
É uma maneira rápida e fácil—com
o Bon Ami. Basta agarrar n*uma pas-
tilha de Bon Ami, esfregal-a com um

panno molhado até fazer uma escuma
branca e espumante, applicar esta es-
cuma sobre o vidro e deixai-
a seccar um minuto; ent_o,
limpe-se o vidro com um
panno secco. O Bon Ami
sahe do vidro em forma de
pó secco molle, trazendo

Preço íie um vidro Rs. 1$900
Vcndc-so cm todas as plmmiaciãs

DEPÓSITOS PRINCIPAE.) :

DROGARIA PACHECO
Rua (los Amlruilas, *13- Riu

HROGARIA BARIJEL
Run Direita, ' - ti., Paulc

Laboiatono Homeopathioo
Alberto Lopes k Cia,

Rua Engenho do Dentro, 1G — Rio

imp**w™mmmii®LmmBMMmm

\ •tâíMJ&l^vm.Tt&i!.
'\ r-f-Sce?*'"^^ AS suftrtnciES
\\ ^y^'poU TODOS Oi METAES

comsigo toda a immundicia e sujidade,
deixando a janella o mais limpo qiie
se tem visto.
O Bon Ami tem a apparencia d'um
sabão forte, porém o mineral é muito

mais molle e' fino. Não
riscará o vidro mais fino
nem o metal polido.
"Não ha nada que se lhe

pareça."
Á venda em toda a parte.

*^__

. . os vossos
abellos prelos

¦ brilhantes
sem precisar de
TINTURAS de

cabellos?
Usao somente:

VICTOR y

São ó tintura
Süo mancha nem suja a pelle

Nüo eontóni nitrato do prata.
Tlestltiio a côr verdadeiramente
natural do cabello, sem deixar o
menor vestido do pintura. —
Frasco, 51.000. Formula Amerl-
can. Products Chemlsts C. —
Nova York. Nas principaes phar-
macias o drogarias e nas casas:"Rnrtl.l, Lebre e "Edison. S. Panln.

I_BB_B________B__M_B__BÉB

O .ilustrado pharmaceutico HERCULANO MONTEIRO, hábil redactor e proprietário da "Gazeta Go'oiiial", que vê a luz cm Caxias,
adeántada e prospera cidade deste Estado, espontaneamente dirigiu ao depositário do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, a carta que
abaixo transcrevemos, "ipsis verbis":

"Caxias, 16 de novembro de 1912 — Sr. Eduardo Siqueira — Pelotas. — Ao lêr a série de attestados que está publicando cm vários jor-
naes do Estado, inclusive a "Gazeta Colonial", de minha propriedade e redacção, resolvi por minha vez experimentar o vosso tão preconizado
PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, afim de combater uma bronchite, que, havia dois annos, me atormentava, principalmente ás noites.

Como sabeis, sou pharmaceutico diplomado; e foi no largo exercício dessa profissão que me convenci de que 90 ojo-dos medicamentos
apregoados como heróicos, para certas e determinadas moléstias, são verdadeiras panacéas, de que se servem alguns profissionae.s para mysti-
ficar os crédulos, cm proveito da bolra; c, com franqueza vos digo, animado por essai natural desconfiança, foi que resolvi usar o vosso PEI"
TORAL DE ANGICO PELOTENSE, cujas virtudes therapeuticas posso hoje de consciência attestar, em fé dc meu grau, autorizando-vos a
fazer desta o uso que vos convier.

Sem mais, me subscrevo, de v. s., attento collega e obrigado. — Herculano Monteiro."

Fr ontão Boa Vista
RUA DA BOA VISTA, N. 48

HOJE = DOMINGO - HOJE
1 A'S 13 HORAS EM PONTO

Oiraocle futiicç-ão sportiva
Em que serão disputadas qulnlelas simples e duplas e uma brilhante

Quiniela de honra a 8 pontos
"**m,mm ' —••T'*-*1**---n—t\t&ÇQm*n»*mn**m^am--m*amMamammm

GBJ&taMJOflAGA § Ji;IWO
GASFA1* |9 . POTOM1TO
ZA_LA€AI]!¥ Í $ VBLLA1SONA

iWmmmaamaamaaaaaamwimmmuiamÊaaimmaffia©S®.t

s\ovo quadro de pelotaris
Weériea Ulumitiação JPot.fe* duplas!

Entrada franca
Reservando-se o direito a Directoria de vedar a entrada

a quem julgar conveniente

Belredere fla Aveia Paulista
2.a feira, 28 dc agosto de 1916

ás 21 lioras em ponto
Uma única conferência*

do 'Ilustro orador o literato bolga

il FffiHIS Wl
THEMA:.

Uu Grand KOI
Un Grand Cardinal

Un Grand General
Un Grand Bourguemcstro

(Albert t-Cardinal Morcior - Gónórul Léman
Adolpho Max) .

Ingresso com assento 5^000
13ilhotos a vonda na administração do"Estado do S. Paulo", no Bar do Theatro

Municipal o no Trianon, daB 10 horas cm
deante.

Companhia. Cliicniutoüraiililcii Brasileira

Hoje — Domingo, 27 dc agosto _
A's 14 horas — Esplendida mati-*:

néc da moda — Um programma ès-í.
colhido, do qual faz parte o film:

HEROÍSMO DE AMOR
Maravilhoso trabalho da «xcclsa

rainha da bclleza — Francisca Ber.
tini.

Das 19 e 15 em deante soiréc po-i!
pular. — Programma n. 622. J

O SUBORNO
(7.0 c S.a séries)

Continuação deste soberbo e iú-
egualavcl romance dc aventuras,'
com lances sensacionaes e empolgan-'tes. Bclla producção da grande fa-
brica "Universal", cm quatro actos
duplos.

¦ i.i ¦¦¦¦¦-  _- -— ¦.,.. 1 mam

Amanhã — A grande c formosa
artista G. .Robinnc, 110 soberbo "Pa-
thecolor":

CHAGAS DE AMOR



P***Ttirmm*iiiiimmummm^namum

w ¦^Iimiao-PADIJSTAMO - Bomingo, 27 ãe agosto üe l'»l«
*" ' ¦—•-— ' '"'¦^^^^^^^^?^P'lw*wt*l>****!*ff^^

- Rua das Paimeiras,
jAlvAAAA.AAAAi5^4<4AA^A«ílAfi.

TELEPHONE Pí. 1.SSO _59
ICA do BILI mm *
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IFim Irôjro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores
pela

Quem ;nos devolver o.presente annuncio, com sr.-: endereço bem Ics-ivel. recfberii
iXiriaVr ? ° C°rrC10' a '","lü ll' Propasanda c ABSOLUTAMENTE (1KATIS, como
SNf ,mn llvr°' rjiVie s« eiicoiitra explicada detalhadamente a maneira dc conse-«mr pco ]iypi»o-maff.ic!.i.n0..-i Satttlc, a Riqueza e a Felicidade'.
mirntJi âi'-"1™0 • ° Clv5l:!:l.p ,n,odo ü? qualquer pessoa curar a si própria-e aotoutros as ma:; c.nrpnicas enfermidade», o vicio da embriague*, etc. etc.
inspirar Tmm. 

- ° bem-estar em casa. coxo impor a voiitadc a oütrçm, como

os eiErfinic. ílr^f'',05 cpmmerciantçs. os empregi-ilos. o* formados. 0s militares
!*í tu''-! t0df'á °?»h,11!cns' seja •'*•'•• fôr a s»a P^icão social, encontrarão
„.." Iv^ « liT'S interessa. Devolve, este annuncio. acompanhado de nm sello para o, ,„ .. do p,_-cioso livro, ao rcpresciitante, sr. dr. Marx Doris, rua Pattlino Fernandes,o. .o ~ trotJfORO, Rio de Janeiro, e reccbereis o nosso brinde gratuito.

nome;
KESIDENCIA

¦|l5M8^S!aS8^cT*ÉãScè"^^

TPilis Mw\ii\ |j« Marca
Ju Giobe

1&Sw&m\mmY'Í!0/W*W'""" 
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Minha
Mensagem
Pessoal de
Esperança

Terra Refractarial iP®*****»

Eu quero ser conhecido por
todo o homen e mulher no mun-
do que falle o portucucr. que ontüo
nnileccnelo. Eu quero que me eon-
licciim como um bemfeictor o homen
honrndo—quem eu sou—o que nou—o
quo tenho feito no passado o o tra-
linllit» nobro a que me» dedico nn nc-
tunlidade. Pela minha pliotoirranhin
poilorão ver que tenho praticado a
medecina durante muitos annos. Os
mcua cabellos tornaram-se brancos
como a nove durante oa muitos nnnos
ile catuelo, inveatipracôcn o experiências,
Eatudel minuciosamente a analyse! to.
tins nejuellaa docnçaii vclliaB, crônicas,
tõn ilifllceis do tratar com êxito, o
sobro as quaes ob médicos geralmente
conhecem tüo pouco. Eu quero qu*todo o homem o mulher que sofFra sedirija a mim. Eu lhes darei verdneleí.
ro» conselhos. Delxe-me aer seu ami.
ko o bemfoltor. Pcaaa o Livro Grátis
que ofToroco agora e Ida a Minha Mon.sasem de Esperança,

nada
lhos
seus

SIPHILIS
Impureza de Sangue, Barbulhas, Doenças da Fel, ¦

Gonorrhea, Debilidade Cerebral, Debiüdade Nervosa,
Impotência, Espematorrhea, Apertos de Uretra,
Doenças dos Rins e da Bexida e todas as outras dos
Órgãos Genito-Urinarios de que os homens padecem
tão freqüentemente, podem ser tratadas com muito
bom êxito na solidão de sua própria casa e por
pequeno ousto.

Tambem desejamos dar-lhe a conhecer o nosso mothodo
de tratamonto em casa, do padosiniciitoü taes como oa
Doenças Crônicas do Estômago e do Fígado, Ataques Blllosos,
Prisão de Ventre, Hemorroldas, Ehoumatlsino, Catarro, Asma,
Desordens daa funcgOos do Coraeção, o outras doenças somei-
hantcü. «•)

Enviamos Grátis um Valioso
Livro de 96-Paginas.

Fauna hojo mesmo um podido para nm oxemplar d'osto
livro grátis. Conta todos os factos oa linguogoiu clara o sim-
pios. É um compondío de conhecimentos, o contom exacta-
monto todas as informações o conselhos quo todo o homem
o_ mulhór dovo sabor e soguir—sondo do grando valor espe-
cinlmonte para aquollos quo contemplam casamento. So
desoja sabor como recuperar sua saudo d'outrora, força e
vigor devo pedir immodiatamonto uui d'estes Llvroa Grátis
e ficar coiiliecondo os factos sobro taoa males. Não nos
manilo dinheiro somento o sou nomo o endereço oscripto

claramente no Ooupon para o Livro Grátis abaixo impresso.
Não continuo gastando o seu dinhoiro em remédios quo dolhe valem leia osta Valiosa Gula da Saúde o aprovoite os sous conso-

oportunos o informações. Por meio d'olla ficará sabendo a causa desoffrimcntos e como sous males podom ser dominados.

toaMeM
|sj FUNDADA* \m§^m\ EM 'S83 |

- -mri

Recebemos um lindo sor-
timento de

Coupoi>n para o Livro Grátis
Escreva o seu nomocomploto o endereço no coupon e mando-o a noshojo mesmo. Tenha o cuidado do por as entampllhas nocessarias para quoa carta cheguo as nossos mãos sem perda do tempo.

DB. J. BUSHBLI, j?El(TJ3 OO,,'
Room A 600, 9 So. Clinton St., Oor. Madlson St., Chicago, m.

Exmos. Bnrs:—Tenham a bondado de me onviar absolutamente Grátis,Porte Pago, um oxemplar do vosso Valioso Livro Medico,
NOME .)V_
BUA E NO. ..> .?.
CIDADE  ESTADO

lü-tüL,

i flui i il si
São Paulo

Attestado dos tijolos refractarios
AMIGO E SR. | -

«T«C^IPRE"ME INF°KM;AR QUE O TI TOLO REFRACTA-
íí0;.^1^ RECEBEMOS ULTIMAMENTE, TINHA A MAR-CA "GLOBE". FOI EXPERIMENTADO ATE' 1360 GRAUS
(CENTÍGRADOS) E DEPOIS RESFRIADO AO AR O RE
S^ADO F01 B0M" ° MATERIAL NÃO SE DERRE-TEU; ALE M DO QUE, E. MUITO IMPORTANTE NÃOMUDOU DE DIMENSÕES, O QUE E' DEFEITO COMMUMEM TIJOLOS REFRACTARIOS. QUE NÃO SEJAM FAB RI-CADOS COM MATERIAL DÉ PRIMEIRA ORDEM COMOV..S. HA DE SABER PERFEITAMENTE CERTA COMPOSIÇAO FAZ COM QUE O TIJOLO DILATE MUITO NO FO-uO INTENSO, E OUTRA AINDA, COM QUE ENCOLHAMUITO, QUANDO LOGO SE RESFRIA. AMBOS, DEFÊl-TOS FATAES. A COMPOSIÇÃO DO TIJOLO "GLOBE" E'
MÍNIMO"'12, 

QUE TAES DETrEIT0S SÃÒ REDUZIDOS AO

ENVIAMOS-LHE A AMOSTRA EXPERIMENTADA
JUI*lTAMENTE COM OS CALIBRES DOS TIJOLOS, FEI-TOS ANTES DE O SUBMETTER A' PROVA.

SEM MAIS, SOMOS COM ESTIMA E CONSIDERAÇÃO
DE V. S„

-ri"»-"-, ^r» AMOS,, ATTOS. E OBRO.S.IHE OF SANTOS CITY IMPROVEMENTES, CITY LTD.

AOS LAVRADOR

para senhoras, que vende-
mos aos seguintes preços:

—¦???-

CHAMAMOS 
a fttençã0 dos iu<ere3sados para 03 seguintes artigos de nossa fabricaçãov-rv-r e importação. A lavoura cafeitra encontra em nossa casa tudo o que é

podem prover-se do

- 1—. .. .u.uu.o. i«ie,.uii i.ii<.i)iiiiii CIU D{
preciso cm uma fazenda bem montada. Os estabelecimentos industriaes, egiialmente,
que lhes e mister, em nossos armazéns e officinas: '

FabrÍCa<ftáO ! Mad,ina "AMARAL" ** beneficiar café; catador de pedras combinado
cificnrlni* «5 pWnÍT 1 T ^.ü^r 

"PROGREDIOR", 
peça auxiliar de muito valor; Cias-siticaclot b. PAULO , destinado no rebeneficio e selecção de typos de café; Carrinho "IDEAL" uma ma-rav.lha para o movimento de café nos terreiros; Moinhos para fubá; Serras para madeiras, de todo^ os typos-Catado cs de pedras singelos; "Bicas de Jogo; Bomba*r"PARAHYBA" e "TIETÊ", 

já muito acreditadis:Rodas Iivdi-aiilicris; Desintegrador "CICLONE", 
para milho; Fornalhas de differentes typos; M íiniechamcos; Rodeiros para vagonetes e todo e qualquer serviço de fundição, mechanica, seriaria, carpinta-

Arados de todos'os typos; Machinas agricolas em geral; Apparelhos detransmissões, como: eixos, mancaes, polias, etc. Bpjijbas. e. aríetes dosmelhoies fabricantes; Canos pretos e galvanizadosj Chapas diversas; Ferramentas para.ii^acliinitfâ e ferradas;1Encerados; Forjas; Lubrificantes; Motores de todos os typos; Macacos e guinchos; Moinhos de vento-Machinas para canna; Serras e machinas para madeira em geral; Telhas de zinco; Turbinar,; Tintas e verni-zes; lnllios Decauville; Tecidos de arame; Ferramentas para Iodos os misteres, etc.Preços, catálogos e informações a pedido.

Ser. I .. 1$500
» ll..2$000

..2$500

Wagner, ScUdlicfc \ Co.

wmgB&smsmmtímmVa

rteção

m
"St Aniiiic.il, ou manunT -pratico do criador, do cevador cdo estiulipso por F. D. COBURN secretario da Repartição daAgricultura do Estado de Xansas (U. S. A.) com estampas euma carta anatômica dó porco traduzido e annotado por Ral-vadr.r de Mendonça, um grande volume de 500 paginas". 8'SÒOOencadernado 12,$000. J. 

"Sterling 
Morton. assim se manifestasobre o porco — NO PORCO AMERICANO possuímosunia maoliina automática combinada para reduzir o volume domilho c valorisat-o! E (ambein uma casa de moeda e o mi-lho commum da nossa terra, o ¦» mclnl que olle transformaem dollars de ouro.

A' venda na lavraria M agathães ¦ -
¦' a — íill/t l»,t 9IIIVAT!»A — 5 — ¦

Escriptorio: Rua da Boa Vista n. 46
Officinas : Rua Lopes de Oliveira n. 2

. ¦:». PAILO 
Endereço Telegraphíco ^PROGREDSOR.. -Caixa Postai, 6 - TeBephone, 1180

^^^^^^^^^^^^^^^^B*™!*l*:-*-*™'™K™WHHSí ^3 wBSS&
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a (,!vi;.ir-:«..\ maoai,haes está üaui-i.amii» todo o sou GRANDE STOCK dc'lyi>(»n, vinhetas, u preços REDUZIDOS,üiivlando catálogos u quem o» solicitar, etem ó veiid.i ns sesuiiiics nuichlnns twa"--

dos:
1 MACHINA parn liriprcssão,

n pcilul, 15 por 10 . (1008000
í MACHINA pcirii impressão,

a mão, 22 l'|2 por !!2 1|2 !!,-»o.$()00
1 MACHINA puro cortar pn-"' -"" !>!'', eun '.f»l:i)ilo,-71 por lü *l:200SO0Ò

1 MACHINA paro costuiiir com nrniiic, peelal  'I0OS0OO
1 MACHINA para coslurar com iirnmc, volante .... BOOSO001 MACHINA parn costurai» com arame, inõo ÜÕSIOOO
1 MACHINA paru niiiiicr.it" livros em liraiico, pi'(!i.l . . . 0005000t MACHINA liurii iiiiiilar, 2 oylllidros 1:()00$000
1 MACHINA para (Relevo), para linpriihlr inon.-isviimmns om

papel, curiós, etc., ncoiiipanliiidii de: 700 zuoiiograznm.is
cm uçei (só estes valc.-ii 1:5008), pm» , • ; . . , . l:O00$0ÜO1 PRENSA muniu»!, dc madeiro ... ....... GÒgOdO

1 PRENSA ftTüiidc fohnoto, 4 coliiiiiirns 1:0808000
GRANDE SORTIMENTO DE TYPOS, Ol,ICU"í',S, TSPOS !)!¦: MÁDEÍRA,'
que estamos llq.ildnndólpoi' SKANBPOÉSÍAClfip (!e: üvcclo ii i

B1IJA BA ©IJBTAÍÍÍiíA, M. S

Híl

lautos dn Dliüacura Militar no Britiill — Com um iiieiac-co elo Visconde de üuroPrelo, um vol. de -100 paginas tratando elos acontecimentos elo Brasil 
'des*"

do 18SJ, Tratados Diplomáticos o credito financeiro, o eiue d a RepublicaBrasileira, nitidamente Impresso, br. 4$000, ene. C$000.Vlngens .'. Slciliu, Muilo o Ejjyplo — Um vol. nitidamente Impresso, com 320 na-glllOS, -15000, ene. li.A000.
A Bandeira Nnelonal — Uni vol. ornado com IB magníficas gravuras, estudandoo definindo a origem da Bandeira Nacional- vol. 3$0u'o, ene: GÇ000Viagens nn Américo, Oceania c Ásia — Um vol. de 435 paginas, nitidamente Im-pressas, 4$000, ene. C$000.
Collecliincii.s -~ Collccgao de seus melhores escriptores, sobro assumptos brasllol-ros, 4 vo!umesf:»a 4*000 primeiro o segundo, 3$000 toroolro, n$G00 quartoi
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A QUINA-LAROCHE, de um gosto muito agradável,contém todos os principios das tres melhoresespécies de quina. E' superior a todos os outrosVinhos dé quina, e tem sido reconhecida pelascelebridades médicas do mundo inteiro, com» oremédio soberano nos casos do a

FALTA de FORÇAS !doenças do estômago Qiiinã-Lsrocbe
CONVALESCENÇAS simples 

'

FEBSSES.ni. ] 

j Qüina-Laroclie
CoHsÊpNGiAs do Parto l Fermsmosa

A QUINA-LAROCHE foi objecto de uma recom-
pensa nacional de IS.600 francos e obteve ató agoraSete Medalhas ao Ouro.

Carros apropriados e acolehoados para o transporte dc moveis finosressoai habilitado para armar e desarmar moveis.
„„„ 

rrani-P°rteB e despesas de bagagens o encommeudas de domicilio
para as estradas de ferro e a bordo dos vapores nacionaes e estrangeirosem bantos e vice-versa, -'¦¦.:?,

Serviço tle mensageiros
^ntrega 

de recados, mensagens e pequenos volumes a domicilioa.rodo o serviço é garantido = Preços módicosRUA ALVARES PENTEADO, 38-A e38-BS. PAULO ?^^ CAISA, 453
Telephone, bta pedir Mensageiros :- Endereço teJcgrapIüco: MENSAGEIROS

.
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Afíirmat.vamente esta «kscohorta a cura da Lepra, dos0 tumores quo existem, o quo affligem tanto a liumanida-do, a que nos temos referido das immensns curas opera-das, com o opulento e vertiginoso «Extraeto de Jambunssu"'
E quem soffre destas terríveis moléstias, o suas conse-quoncias, nao doixarfi de se utilizar do portentoso "Extra'»

cto do Jambuassu".
Demorel-mo em fazer esta publicidade, cm relanüo Aenormo procura do referido «Extràoto do Jambuassu"''. quepouco tivo descanso para í-atisfíizor as eucommendas, rc-• lativamento ás curas realizadas de todos os pontos, o asque estão em via da realizar-so, conforme apreciarilo os in-teressados: curas importantíssimas: ...

. "Cómmunico-vos o seguinte, qüe peco a sentlieüa deresponder-me. Logo completam 6 mezes quo minha filhaest.:. em uso do vosso afamado ÜExtractò do Jiimljtiaesu'".E tem o desejo do comer fruetas; desejo que V. Exa. lndl-que-me as fruetos que podo usar. 33, mais aljjuns mezes, afamília communicar-vos-ha que a cura sérfl. realizada."Outras consultas: "Junto a osta, vai mais a importânciad uma caixa, quo completa 3 caixas, e acho que naoprecisarei da 3.a. Antes quo sobrem alguns vidros, de quefaltar." — Em. tratamento temos de todas as classes: me-dicos, pharmacouticos, otc, cem resultados satlsfactorios,conforme a.s cartas que temos nas mSos, o deixando do pu-blical-as. Mais ainda outra carta: ""enorando Dr. V. Exo,disso em suas cartas quo, depois de curado. 6 conveniente'guardar a dieta alguns mezes, depois da cura, para deixarfortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes nue se acharestabelecido. Pergunta-vos sa podo abandonar a dieta, ouguarda 1-a ainda Z. Esperamos -resposta".
Centenares do cartas assim nestes termos. A cura sen-do certa, 6 inevitável, nüo interrompendo o tratamontodesdo o principio atô o fim da cur.*.., Paro acabar do con-firmar a offioaeia do "Extrncto da Jambuassu'". faltariaaquello qua reconhecemos nos bo Deus. Uma caixa oom 24 vi-

men 
°USta 120?°00' °8 pcal<,°3 nfio poã*m sor maiores, sim

RUA DA IiIBEnDADE. N. 7»
para onde oe pedidos e consultas devem ser endereçados

S, Paulo, Agosto, S, de 191(1,
O autor, A. DURAND
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A* venda ema qualquer

'mipn,rezM9t tio stwugue
anti^rheumatieo

ia ou drogaria

ITOS
VANTAJOSOS!

Conseguirão todas as pessoas de am*
bos os sexos que desejem. Mesta lliôll*
tuiQ&o so encontram Inscrlptos senhoras.
senhorltas o cavalheiros do iodas aa ea-
niadas sociaen e com fortuna do 6 a 500
contos, ActuRlmcnlo entro outras cita-
remos 2 meninas brasileiras, do 10 e 21
annos, naturaes do Itio Grande do Sul
elegantes o instruída.", dotadas com 100
contos. Ksta Institulcílo tém realizado
imporfantes casamentos entro os que
citaremos o da sra. Belmlra It. Antu-
nes, como o' sr. Dlonysio d'Albuquer-
que, no Maranhão, o outros muitos que
já estão cm relações directas. Os pre*
tendentes podem dirlglr-so á "Matrinio-
nlul Clnh of N.-w-Ynrl." Apartado, lltlS.
Montevldéo. Registando os cartas o re*
mettondo mais $500 para n resposta ro-
cistáda.

CHEGARAM OS AUTOMÓVEIS

Typo 1917

Acham-se em exposição na
nossa loja, rua Barão de Itape-
tiniiip, 27, onde poderão ser
vistos pelos interessados.
STEINBERG, MEYER & C.
Caixa 1,150 Telephone 983

r\m\\mmm\\mim\^^

IPROCUREM sempre os acreditados 1
i PIANOS 

' 
PLEYEL 1
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m Oraiiie EXPOSIÇÃO na CASA LEVY nnica Tgpre-sentante uo Estailo M
M 50-A — Rua Quinze de Novembro - 50-A S

1 Llfl QUE TODO 0 UU DEVE POSSUIR
"O SANTO SACRIFÍCIO DA .illKSA", pólo padre OIPUM-Ó

E' uni bello volume do 140 pagliias, quo explica, a Missa em suaa diversas
parles, expondo a slgnlflcacílò do cada uma, as orações que a compCcm, os affc-
ctos com quo dovemos ãeompanhal-a c as diversas cerimonias. A todos os cliris-
tilos será. muito proveitosa a leitura (lesto livro, visto quo a Missa b o acto mais
Importante da Religião c ao qual devemos assistir ao menos todos os domingos.
Prego: 1 exemplar, 25000.

A' A'IÍNDA nas casas: Garraux, Duprat, Pio X, Lourdes; Livrarias: do Globo,
Magalhães, Alves, Coração de Maria, Saieslánòs, Convento do S. Francisco, Con-
vento da Conceição, A' Estreita, da Luz (Avenida Tiradentes, 50-A). Matrizes: da
Consolação, Belém o S. Geraldo.

Homem de Mello & G.
Exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas e mentaes
Medico consultor dr. F'anco da Rocha, dlreotor do

Hospício do Juquery.
Esto estabelecimento fundado em 1007, situado no

esplendido bairro do ALTO DAS PERDIZES, em uma,
chácara do 23.000 motros quadrados, constando do dlvcr-
soo pavilhões modernos, Independentes, ajardlnandos o
Isolados com separação completa o rigorosa do sexoo, for-
nece aos seus doentes esmerado tratamento e com todo
conforto o carinho são tratados sob a administração de
Irmãs do Caridade.
O tratamento é dirigido petos especialis-

ias mais conceituados de S. Paulo
InformaçOcs oom o dr HOMEM DE MELLO, quo

resido a rua dr. Homem dj Mello, próximo a Casa do
Saude (Alto dan Perdizes),

Caixa do Correio, 12 Xia-, Telophone n. 660.

-SUarfr de Nogueira
Empregado Jcom^soc-

f cesso nas seguinfescav
iesüas:

BaKTDpttnltt.
Dirthroi.
Boübu. i
Boiibon».'
loDuiimiclla «o rar»
Corrioenb ta, m<*Oa
Conorrlitíi.
Cutraoculíj.
Fluutas.
l-jípiuh-a*.
Ctncroí «nem»
Uaicliltísmo.
Flore! Rnni**u
Ularu.
TuciorM
Sarr.w
CrjaUa
fiiicutn.itisin» m (era-Mancbüs da pelle, •
AffcfçOei lyphílIÜttfc
Ulreras ria boca.
Tumores Branco».
AlTtxç-Scs do tijado
üores ao peito. $Tuntom no» ossoi
Ulfi-iorolo das ino
ria; du pCMCÇfl • fl*
rialtnonte, em
todaa bo matou*
tias nrovoDlen>
lo* -4o canoti*

m -Kocupra Salsa i|||
B -CaROBArdUAIACO 
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Producção:
10 a 20

fardos por
hora

Dimensões
vj| dos fardos
® \tmw
1

Largura.
Coiiipriiiiciiti]

Força
2 HP

nominaes

Machina de enfardar com movimento a motor e alimentador automático
•-•.•h'

m

è

Sobre a excellència dessas machinas de nossa fabricação fale o competente
engenheiro agrônomo sr. Germano Martins:

"Illmos. Srs. F. Bulcão & Comp.
"Amigos, e Srs.

(a*

Pendo feito acquisição de duas machinas de enfardar alfafa, movimentadas ®
tor, construídas em suas officinas, em Jundiahy, venho por meio desta attestar /gst\

Encontra-sa -sa

Iodas as pDarnacias.
drogarias e casas p
vendem drogas.
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GRANDE DEJWIVQ DO SU1G0I
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Com escripíorio em

UUlllW
311a residência

,-lTTKSHK .« OIAKIÁIIÕ.S -Cntóprã o veii-
do níqrqts <; IminovoiaS empréstimos sub liyifothòctis,
nccojta procüraçflo pAr-n tomar conta* dò prédios,
afim dn ahiíí:i'-os. proceder a concertos o rccólioi
bIiiciicIj.

rom A venda nl^iuis prédios. Inclusive um dos
melhorei palácios da Avcnliln Pnnllsln, lirm com»
diversos Iiizciulns, sendo uniu dc crlnr, (lo primclrn
ordem, no 'Irifinguid MÍiioÍio, com cas". para resi-
dcncln, Forraria', <]imlro mil liliinrlrcs do Icima ilo
[irinicirr. i|ii:iliduil*», Rcnilo 1.(01 ln madcirim H lei
0 invcrnadíis 6 ¦.'.¦íiü do canipí-", nativos para criar,
tle :i n .1 mil tczcs, 500 Wiccas paridas o eçnto o
(aulas para dar eria. cento » poucos pnroos,-! carros
corn .1 respectiva boiada e fiVíinlcs ÇAÓlIas de agitas
en differentes lo^fircs para tocar ctiorcjia electrica*

Puni mais inforiT.aQõos
Travessa l'arli*-'il:ir da Travessa Muni/, de
Sousa, n. d - - (Ciiiibiicy) - - SÀO 1'AULO

H<^>*-s^>-<^**^-^^*<*>*-í><í^<*s.p

Lloyfl Real ili
FRBSSA

Salilíil ilo íSanlos no dia io ile aposto pnrn.Hlo, iialiin, 1'crnainliiico, Vigo, Falmontli
e Amsterdam

bi so acceitam passageiros com passnpor-lo - Terceira classo para Vigo, IDOfOJO, In*
cluido o imposto, l.n o S.a clasjes, tratar

com a agencia

mWmtAmnA
.Snlil».. 'Io tantos no dia 10 do soleniliro

pura MootuviUeo o liuenos Aires
1'assngons do 8.a classo, rs. OõíOOO, Inclui-

do o Imposto
Voltar.*! do 1'rnln cm '20 de selenibio o

parlirn 110 mosmo dia pnrn a Europa

Sociedade Antraa MAilTINBLLI
S. PAULO

Rua Quinze de íbuembro, 35
C'-!*.n lio»tnl ini. ll(U

SANTOS
Praça Baião do Rio Branco, 12

ilnlxn i>o.st»l n. I<SS*0

a hioto
"que as referidas machinas trabalham optimamente, dando um produeto superior,
"pela symétria e perfeição do entardamento. A producção de cada machina é d3"150 fardos por dia, em 12 horas de trabalho.

"Devo declarar-lhes tambem que a sua enfardadeira é uma peça que satisfaz per-"feitamente seu fim, peia simplicidade do seu manejo, forte construeção do ma-
"chinismo e seu esmerado acabamento."

••S--SS-»

xs*-*ys

informações com

• (Casa Arens)
Fabricantes e Importadores de Machinas para a Lavoura e Industrias ísess

Rua Florencio de Abreu, n. 58
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 20 = lias: Jundiahy

•SRAMDE FABRBGA'Penlio cm stoclc typos variado,*? e moilcrnos, nüo temendo concoi**
rcnci.a cm preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc.

Attcndem-sc pedidos do interiorSÃVEBIO blois
RUA DOS GUSM0ÈS, 49 - $. Paulo » Telephone, 1.894

mm, R-M-S-P & FS-N-CI "' "'""
THF.ROYAIMAILSTEAMPACKETC*' THt PACIFIC SI E AM NAVIGATI0N C«

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO
traç*

HÜ *<2>- **-$> "£& *£& •«-? **m> • <S^ *w- ¦*£&¦
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CAQUIÍTIÍS DA 1'imoi-A ESl'KHA»
DÜ3 EM SANTO*)

&BSB8SA
no ilin 'ÍS ilu A;;usto,taliiii no mes-
mo ilin parn Montovliléo, 1'ort íjluii-
loy, i-iintit Arcuua o portos do i-ncílioo

irniiAÂ
No ilia UO ilo ngosto — Suliinl uo

iiic'3iiii> (llll pnruMontevidéo t liuenos Aires

AMAZON - ÕTg Setembro

PAQUETES rAUA A KUIÍOPA
A sahlr do Uio:

OMITA
no din 1 do sotombro para S. Vicente
Lisboa, LolxOos, Vigo, Uoitinlia, l.n

liueliolle-1'alllco o Inglntoria
A snlilr do llio:

BÈmMBlimAHA
So dia H do sotombro parn

LISBOA e ISOLAIERllA
A subir do Santos ;
Amazon - 18 üe setembro

Exige-se passaporto e não será psrmittido o ingiesso de visitantes a Dordo
1'iir"* preços das pnssagcns o informações diri^ir-so ao cscriplono da

he Bojai iií li Packeí Co. ¦ Rua íe l km
HI j-n Esq. da tua da Quitanda
lil UU, - iS. PAULO —

%4^-^m
a*ssÈSsemWmimmamm^^¦ mmmMÊ>«ê&í*r ^ti'lc;ti;titi^:'y ;#&

i ~" "'
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FAilELO P e imm
Para manter o gado em boa saude, dae ao mesmo far-clo
|iui*o = O ffíía^iío dc trigo* quando ó jsasro, é um
optimo alimento, nutritivo, rcfrcscantc c também ó mais
CcoBBOgaaSír» == O sen preço é o BiaaSs f&síi*aío de
— iiualf|iicr outra forrageni — . 

~°£Z "momiio santssta,,
8-SUA fll 12 S- BÊíRITO, ÍÍI-A - - S. PAVfiO
Vende unicamente WA. MMiliQ S^UB-íO

m
m

VIGAS DE m AMERICANO
FERRO AMERICANO cm barra, redondo, quadrado e chato

CANTONEIRA e T.
CHAPAS DE FERRO, GALVANIZADAS, LISAS

CHAPAS DE COBRE para calha, etc.
Chumbo cm lençol

TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS para água
TUBOS DE CHUMBO c de composição para encanamentos

TUBOS DE BORRACHA PARA IRRIGAÇÃO
BORRACHA cm lençol

TELA DE LATÃO c de arame galvanizado, para peneiras, vi-
veiros, cercas, etc.

LADRILHOS
de cerâmica extrangeiros, americanos para mosaicos, terra-

cotta francezes e nacionaes, de vidro e de cimento
AZULEJOS DE LOUÇA, brancos, extrangeiros e guar-

nições de côr
APPARELHOS SANITÁRIOS: — Banheiros, lavatorios,

bacias, pias, despejos, etc.
ACCESSORIOS DE METAL FINÍSSIMO para quar-

tos de banho
FILTROS "CHAMBERLAND", únicos approvados pòí

PASTEUR.
VELAS FRANCEZAS PARA FILTROS f

FOGÕES E FOGAREIROS
Aquecedores a gaz

LUSTRES PARA ELECTRICIDADE
ARTIGOS PARA PINTORES:

Oleo de linhaça, puro dc Fenner, alvaiade de zinco, ôcre
franceza especial, roxo terra, pó leve, pó de sa-

patos, pincéis, etc.
OLEO PARA LUBRIFICAÇAO DE MACHINAS

CORREIAS DE SOLA E DE ALGODÃO
MATERIAL DE AUVILLE

CARRINHOS DE MADEIRA E DE FERRO, para
aterros

FERRAMENTAS:
Pás, picaretas dc aço inglezas de parte de soquetes, foices
FERRAGENS EM GERAL para qualquer construeção:

Fechaduras, dobradiças, fechos, etc.
CIMENTO

ERNISSTO DE CASTRO «fe €.
RUA DA BOA VISTA, N. 26

Únicos agentes dos afamados elevadores de

*

®ÍWAYGO0D-OTIS, para carga e passageiros

N-s-S**

®|{|®tt*Í®®®#®(®@®@

Loteria de S. Pauio
Extraeções ás segundas e quintas-feiras
sob a fiscalização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
Tm-a-fcira, 8.a>

Coipli Maria Fau Ma

L
Transferiu seu escriptorio para pedidos de CERVEJAS,

GHOPS, GELO, etc, para a mesma
MU A BOA VISTA, li. 70
o quai estará aberto das 7 horas da maniiã ás 19 horas da
ncite. Os podidos serão executados com a máxima brevidade»

TELEPHONE N. 1102

Ordeno das extracções em agosto e setembro
A fe * 

"¦...-,*¦. 
<,¦ •** .**¦*•. ¦¦---.:.-*.-*.•.. . ..* *.-\*'

O) M

MS MF.Z Dia Prêmio maior S0,"0~ 12 bilhete

691 29 do ngoslo Terça-feira. 15:000;COO 1$000

(J92 .Setembro. Sexta-feira lõ:ooo-*?ooo ISooo
09*1 8 dc setembro Sexta-feira 2o:ooo$ooo L$8oo
695 12 „ ,, Terça-feira 2o:oooí?ooo l$8òt)696 15 „ Sexta*teira 5o:ooo$ooo 4$5oo
097 19 ,, ,, Terça-feira 2o:ooof?ooo l|8oo
698 22 „ Sexta-feira 3o:ooo$ooo 2$7oo
«99 2C „ ,, Terça-feira 2o;oooíjooo IÍ800
700 29 „ Sexta-feira 15:ooo$ooo l.?ooo

ÓLEOS

GABBUB.ETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

B°recos sem concorrência

Quarta-feira. 6 da setembro
LOTERIA COMUEiltATlfA DA INDEPENDERIA DO BRASIL

IOO:000$000
Em 2 granas prêmios tle iSSSSlSSS; por 4^000

üs pedidos do interior, ucompanhai.os da respectiva la:portanela e
mais a quantlu noces»3arla para o porte do correio, devem aer dirigidos
ios Agentes Geraei;

Jullo Antunes <le Abreu e Comp. — flua Direita, 30 — Cnlxa, 177
3. Paulo.

J. Azevedo e Comp. — Casa Dollvais •• • Jlua Direita, 10 — Caixa, 28
S. Paulo.

Amando Rodrigues dos Santos e Comp. — Traça Antônio Prado G
Oalxa, 166 — S. Paulo.
VALE QUEM TÍM — Run Direita, 4 — falxn, 107 — "tillo Anlti*

nes de Abreu e Comp.
J. ü. Sarmento — Rua Barão de Jaguara, 15 —• Caixa. 'íl — Cam-

pinas

T*"****-***r
.Telewhone, 1,518

—mmmtm

NOTA — As machinas e demais àppãfclhos que servem para
a extracçâo das loterias de S. Paulo podem ser sempre examinados
por toda e qualquer pessoa, todoB os dias úteis, das 10 às lõ horas.

Ab extracçôes' são, tambem sempre franqueadas ao publico.

VH.kTl.ViO ülü I&-78



12 CORREIO PAULISTANO - Domingo, 27 de agosto de 1916
w**w^j*«%-t^***iTy^.

H
fi

Éli

EXPEDIENTE

#

^ireetoría Qeraí do 5^## ,$anilario
-tH «BORBTABIA **m*-e

f9f*>

M 166,
k:«J'-'.•'»' »¦ 1 -l ; ¦ l: 

;

/lllmo.Sr» JHreotor Qerente4a Companhia Antarotioa
Pauliata,. ...-¦».

Saudações*

Cumpre-me oommunloar.voa que ae acham neata Seore»
taria, t vossa disposição, aa aoalysea que o labo-
ratoriode Aoalysea Chlmloaa e Bromatoiogicaa do'
Estado, por ordem da Dlreotorla Oaral do Sarvlço
Sanitário a o vosso requerimento, procedeu nos
licores, xaropes, limonadas, águas mlneraea e oer.
vejas, fabricados pela Companhia Antarotioa Pau*
iistfi, eendo-me grato aooreeoeotar que aquellas
aoalysea vieram oonfirmar oào aô as optlmas qua«
lidadea dos referidos produotos mas ainda a sua
-eaoeradçi e ouidadoaa manipulação,

%i 'i .
0 Seoretarlo,

:ÍM
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