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A intervenção
da Rimaria

NOTICIAS DA «Iii* M,SSM

A declaração de guerra da Ru-
ímania aos impérios centraes e aos
seus alliados j.á foi seguida de sane-
ções. Segundo um communicado of-
ficial de Berlim, insuspeito, portanto,
dispararam-se Iiontem os primeiros
tiros entre rumaicos e austríacos, na
fronteira da Transylvania. E' nessa
fronteira, c não na da Bulgária, que
ue desenha, portanto, a directriz dos
exércitos rumaicos, que têm na
Transylvania um excellente theatro
de operações, fortemente apoiados, á
direita, pelos russos do general Bru-
-iloff. A fronteira rumaico-austriaca
não é grande; mas, dado o abandono
em que a Austria a conserva e a lon-
ga preparação dos rumaicos, pres-
ta-se a um rápido avanço dos tre-
zentos mil homens de que a Ruma-
nia ali dispõe, reservando duzentos
mil para a sua fronteira do sul. Esses
trezentos mil homens cm breve se
multiplicarão, porquanto os russos
não terão agora nenhuma difficülda-
de cm atravessar o novo paiz aluado
e em trazer os seus exércitos triuni-
phantes ás planicics da Transylvania.
A Áustria, que já tinha uma grande
parte da sua fronteira norte invadida
pelo inimigo, que oecupa a Bukovina
e a Galicia oriental, vai agora ficar
com uma nova fronteira, a de leste,
inteiramente a descoberto. A decisão
da Rumania deixa-a desprotegida nu-
ma linha de cerca de duzentos kiio-
metros, linha que militarmente fora
"sempre descurada, por se julgar a
Austria defendida pela neutralidade
rumaica. E' este, talvez, o golpe
mais duro que o império austríaco
lem soffrido depois que se precipitou
na guerra e aquelle que mais proftin-
damente attingirá o nervo da resis-
tencia austríaca. Mas não é.somente-
sob o ponto de vista militar que a si-
tuação da monarchia dual peorou
consideravelmente. Importa ver,
tambem, o ponto dc vista politico. Os
exércitos rumaicos, como os russos,
por causa da situação geographica
das regiões em que operam, atacam
dircctaniente a Hungria, que dentro
em pouco será envolvida por forças
enormes. Ora, a Hungria tem mani-
festado, ultimamente, descrenças
quanto ao descnlacc da guerra, pro-
positos de se emancipar de sacrifícios
que lhe parecem inúteis e intenções
de se prevalecer da opportunidade
para reconquistar a independência
afogada ha menos dc cem annos no
sangue mais puro dos velhos mad-
y-yares. Quem sabe o que irá pas-
sar-se no reino do glorioso Kossuth,
após a invasão das suas fronteiras
pelos exércitos rumaicos?

Segundo'um telegramma a que já
dêmos publicidade, o acto de decla-
ração dc guerra emanado.do governo
de Bucarcst contém uma exposição
dos motivos que levaram a Rumania
a pegar em armas. Esses motivos
são: achar-se a população rumaica
na Áustria exposta aos acasos da
guerra e á invasão; abreviar-se a
guerra com a intervenção da Ru-
mania; poder esta conseguir as aspi-
rações nacionaes a!liando-se ás po-
tendas que estão em condições de
patrocinar utilmente as suas ambi-
ções. Neste manifesto, como se vê,
não ha nada dc obscuro nem dc cqui-
yoco. O paiz rumaico bate-se para
obter, sinão a Bessarabia dos russos,
compensações na Transylvania, na
Bukovina e na Bulgária que lhe dêm
a hegemonia territorial entre as pe-
quenas potências do oriente. Batc-sc
ao lado dos que considera mais for-
tes e infallivelmente destinados a
Vencer, porque só os vencedores dc
amanhã podem assegurar a realiza-
ção dos seus desejos. Os germano-
philos não deixarão de dizer que, nes-
tas francas declarações ha uma irre- _ L0NDr'E*s, 20 — Os jornaes desta ca- " :>ltal, em despachos da Haya, dizem quo

oram mortos oitenta o cinco civis, vinte

- Houve um violento combate na fronteira entre a
Rumania e a Hungria - Os rumaicos esforçam-se
por tomar os importantes desfíladeíros da montanha

0 rei Fernando ordenou a mobilização geral
Os soldados do general Nívelle conquistaram terreno
no sector de Thiaumont - Os teutões foram
repellídos em Fleury - Os italianos rechassaram

o inimigo no Trentino
Os inglezes fazem progressos no Some

Occorreram graves desordens em Dresden.
onde toí morta muita gente - E' esperada em

Lisboa, amanhã, a missão franco-britanníca
- As dificuldades das operações no Carso

Os teiegrammas do "Correio Paulistano,,

OS PARLAMENTARES BELGAS
— AS SUAS DECLARAÇÕES
NO RIO

RIO, 29 — Os parlamentares bel-
gas aqui chegados, sendo entrevista-
dos, declararam que 0 fim de sua
viagem era expôr á America Lati-
na, que mantém o caracter dc leal
neutralidade, a resistência belga con-
trastando singularmente com o gestoodioso da ággréssfiq allemã.

Vêm suscitar aos paizes america-
nos um movimento de sympathia cm
favor da Bélgica. Aproveitando a op-
portunidade, apresentarão ao Con-
gresso Brasileiro uma mensagem do
presidente da Câmara e do vice-pre-
sidente do Senado belgas, agradeceu-
do as manifestações dc sympathia
do Brasil.

Declararam mais os nossos visi-
taiites que promoverão diversas con-
ferencias publicas, para demonstrará
evidencia a nobreza do procedimeu-to da Bélgica.

Não trazem fins coinmeicia"es.
Havendo, porém, opportunidade,

de bom grado tratarão do intercam-
bio commercial com o seu paiz.

Quanto á guerra, não sabem quan-do será o fim. A victoria, entretanto,
será da "entente", 

por qualquer
preço.

Ha quinze dias que não tinham no-
ticias da Europa, desde a partida dc
S. Vicente. Ao chegarem, porém, ao
Rio, que acham "uma cidade mara-
vilhosa", tiveram a esplendida nova
da declaração de guerra da Rumania
á Áustria.

Quando partiram da Europa, o es-
tado-maior aluado promettia agrada-
veis surpresas para a segunda quin.zena de agosto.
FELICITAÇÕES AOS REIS DA

ITALIA E DA RUMANIA
PARIS, 29—O sr. Raymond Poin-

caré, presidente da Republica, cn-
viou um telegramma dc felicitações
ao rei Victor Manuel 111, por ter a
Italia declarado guerra á Allemanha.

Ao rei Fernando da Rumania, pe-
lo rompimento dc hostilidades com
a Austria-Hungria, o sr. Poincaré
tambem enviou um telegramma de
felicitações.

O sr. Arislide Briand, presidentedo Ministério da França, telegra-
phou, enviando felicitações, pelosmesmos motivos, aos srs. Paolo Bo-
selli e Sidncy Sonnino, respectiva-
mente, presidente do conselho c mi-
nistro do Exterior da Italia, c Bratia-
no, chefe do gabinete da Rumania.
A PASTA «OS EXTRANGEIROS DA

ALLEMA**. UA
LONDRES, 29 — ü "Evening World"

anniiiícia quo em Haya corre o boato de
que o ar. von Jagow, ministro doa Ex-
trangeiroa, o o conselheiro Zimmermunn,
sub-secretario da mesma pasla, deram
demissão cios respectivos cargos,
A ALLEMANHA PREVÊ A ENTRADA

DA GRÉCIA NA GUERRA
LONDRES, 29 — Noticias de Haya,

publicados peloa jornaes desta capital, di-
zem quo a Allemanha eata fazendo pre-
paratlvos para a eventualklado de entrar
a Grcoia na guerra,

Nos circulou diplomáticos tem-se como
certo quo os gresos começaram a r.ban-
donar a Allemanha,

CONVENÇÃO RUSSO-SUECA
STOCKOLMO, 29 — Os governos da

Suécia e da Rússia concluíram uma con-
veneno, em vlrtudo da qual ficou resol-
vido construir-se uma ponto sobre o rio
TornCa, unindo deata forma as suas re-
giões na fronteira.

DESORDENS EM DRESDA

FR.ANCO-INGLEZA EM
PORTUGAL

LISBOA, 29 —• Os membros do gover
no o as autoridades locaes recobom ama-
nhã, na gare, o missão franco-lngleza,
quo fi esperada nesta capital.

UM COMMISSARIO ALLEMÃO?
RIO, 29 — Anda freqüentando certas

pharmacias um indivíduo falando mal o
portuguez o dizendo-se cominissario ai-
lemão.

Conta uma historia comprida do quo
vem ao Rio um submarino do typo "Deu-
tschland", para trazer medicamentos de
fabricação allemã. Este commissarlo pro-
cura vender directnmente produetos teu-
tônicos, jã tendo arranjado varias encom-
mendas. Não recebo dinheiro adeantado,
maa acaba sempre apresentando no fre-
guez uma lista da Cruz Vermelha Allemã.
Assim tem conseguido multas assignatu-
ras de 10$000, o tem recebido bastanto
dinheiro entre os seus compatriotas.

O indivíduo em questão A desconhecido
aqui.
A NOTA DA FRANÇA A' 1IESFANUA

MADRID, 29 — Dizem de San Sobas-
tian que o sr. Glrnono, ministro do Esta-
do, adiou o seu regresso a esta capital ate
a enlrega, que o esperada para breve, da
resposta A nota da Franca.

O PRÍNCIPE OSCAR FERIDO
LONDRES, 29 — Informaçõea de Vilna,

recebidas por via indirecta, confirmam a
noticia, ha tempos de;)mentidaa, de ter che-
gudo ferido aquella cidade, em princípios
do marco, o príncipe Oacar, filho do Uai-
ser.

O príncipe chegou de automóvel o alo-
Jou-se no palácio do condo Tishkevilch,
onde estava Installado o estado maior do
14.0 corpo de exercito.

O príncipe Oscar foi ferido quando in-
speccionava as linhas de batalha do nor-
deste, em companhia de um sargento.

Uma bomba explodiu próximo do auto-
movei, matando o sargento e ferindo o
príncipe.

FUZILAMENTO DE QH CAPITÃO ITA-
_»*!_•»_.O ';'*..í$j

LONDRES, 29,— Oa austríacos aprlslo-
naram, no Trcntlno, o capitão Sauro.na-
tural do Trento o alistado, desdo ha tem-
pos, no exercito italiano.' ,;•

Depois do submettldo a conselho de
guerra, o capitão Sauro foi 'fuzilado 

por
crimo do alta traição.

NA FRENTE ITALIANA
ROMA, 29 — As noticias officiaes for-

necidus hojo aos jornaes desta capital,
Informam:

As nossas tropas proseguem na sua trl-
lhante avançada noa montqs Poclnka, ao
norto do sector do Carso, b. despeito dos
violentos bombardeios e da vordadeira
derrama de obuzes da artilharia inimiga.

A leslo do Gorlcla, 6 vivíssimo o fogo,
assim como em Tolmino, cujos prlnclpaes
pontos estão reduzidos a montões de rui-
nas.

Nas linhas da Carnla, nos Dolomltas o
no sector do Seto Conimuhas, mantemos
franca hostilidade contraias linhas ini-
mlgas, que ja não demonstram .a mes-
ma violência dos dias passados,

Os nossos ataques em Cima Dodlce rea-
-lizam-so com grandes Buccessos, obrigan-

Jo o Inimigo a entrar na lueta com maior
energia.

Effectuúmos varias operações nesse so-
ctor, oecupando trincheiras.

No planalto do Tonczza, mantem-se
continua a activldado.dá urtilharla.

Todas as nossas operações na linha da
frente so resumem quasl a bombardeios.

OS FUNERAES DO GENERAL
CHINOTTO

ROMA, 29 —r Um tolegramma do tdl-
110 Informa quo 03 íuncraos do general
Chlnotto tiyeram grande solennidado e
imponência,

O duque de Aosla falou, 'exaltando o
valor do cxlincto.

Alím do todas as autoridades o de nu-
mérosos officiaes do exercito, assistiram
tambem nos funeraes os generaes Cador-
na e Forro.
AS MANIFESTAÇÕES DE. REGOSI. O NA

ITALIA, PELA DECLARAÇÃO DE
GUERRA A' ALLEMANHA

ROMA, 29 — Continuaram hontem,
em toda a Italia, ns manifestações do en-
thuslasmo pela declaração de guerra con-
tra a Allemanha.

As manifestações ainda rani» nugrmen-
taram quando so soube quo a Rumania
tambem declarara guerra contra a Aus-
trla-Hungrlà.

O rol Victor Manuol o o governo têm
recebido teiegrammas de. felicitações de
todos os pontos do paiz o do extrangeiro.

Todos os chefes do Estado do.i paizes
alliados felicitaram o soberano da Ita-
Ua.

SUCCESKO DOS ITALIANOS
ROMA, 29 r— O communicado de hoje,

do generalisslmo Cadorna, annuncia quo
as tropas italianas occ*fc^t*V'"' o cume de
Caurlol, a 2.495 meti*».*.i -\.;turn.

Em seguida, as forças" -V?/-'•reforçaram
essa importante posiçilo, fi.Áo foram foi-
tos trinta prisioneiros, onAie os quaea úm
offieial.

A FALTA DE VIVERES NA POLÔNIA
NOVA YORK, 29 — Um medico da

Cruz Vermelha norte-americana, que
acaba do regressar do Vilna, diz que a sl-
tuação naquella como naa outras cidades
russas, oecupadas peloa allemães, A ver-
dadeiramente espantosa.

Em Vilna, principalmente, como a
maior cidado depois do Varsovla, o onde
esso medico mais tempo se demorou, mor-
rem diariamente do forno algumas pes-
soas.

Os desgraçados atlrám-se da ponlo ao
rio, em pleno'' dia, sulcidaiulo-se para
pôr termo as suas torturas.

Os allomães não só requisitaram to-
dos 03 gêneros alimentícios, como tam-
bom todos os objectos de cobro o de bor-
racha que havia em Vilna.

Exigem lambem que as empresas fu-
ncrarias arranquem o ouro dos dentes dol
mortos.

Todas as pessoas que tentam entrar ou
sahlr. da cidade, sem passaporlo das au-
loridades allemãs, são enforcadas sum-
mariaménte.

A população, apesar de Iodos os horro-
res das noticias espalhadas pelos alie-
mães, quo chegaram a annunciar a en-
irada das suas tropas em Petrograd e
.Moscou, tem plena confiança do quo esta
breve a sua libertação.

Oa judeus, tendo plena certeza de que
os allemães não podem demorar-so ali
pur muito tempo, vendem-lhos as suas
casaa por qualquer importância, pois
estão seguros do que, reconquistada Vilna
pelos russos, as casns lhes terão reall-
tu idas.

CUIDADO COM A AGUA DAS TOR-
NEIRAS

'orvhlii «3 multo- desagradável o nãoevita ns iloengns.
E como a samlo 110 lar 6 a verdadel-rn. fcllcidiulf, v. exc. deve _em perda dctempo cumpriu* nas prlnclpaes («sua, umbom filtro da rifnmada fn lírica dc lou-

ça de

[Os acôfetoittôs

Com estes fn..,,.., v. exe. pode fazei
uso da ngua da torneira, tornando-a punic ugruilnvel.

4- tóií.fe batalhagran.

DR. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARITINGA

O DESEMBARQUE DOS ENVIADOS DO
GOVERNO BELGA

RIO, 29 — Teve grando enthusiasmo a
recepção feita aqui aos parlamentares
belgas, hoje desembarcados.

A colônia belga compareceu incorpo-
rada ao cães Maua.

Oa nossos lllustrés hospedes, quo foram
alvo de vivas manifestaçõea populares,
patentearam a grande sympathia que têm
pelo Brasil e affirmaram quo a Bclgiea
so honra com a nossa amizade, que 6 sln-
cera e data de longo tempo.
A NEUTRALIDADE DO BRASIL PE-

RANTE O CONFLICTO TEUTO-RU-
MAICO

RIO, 29 (A) — Pelo sr. preaidente da
Republica foi assignado o seguinto decre-
to, na pasta do Exterior:

"Havendo o governo federal recebido
notificação offlclal, por intermédio da
legação brasileira em Vienna, do quo a
Rumania so -acha cm estado do guerra
com a Austrla-Hungrla, resolvo que se-
jam fiel e rigorosamente observadas e
cumpridas, pelas autoridades brasileiras,
as regras do neutralidade constantes dos
decretos ns. 11.037 o 11.093, de 4 o do 24
de agosto; 11.141, do 9 de setembro, e
11.209, do 14 do outubro do anno de 1914,
o mais providencias tomadas pelo go-
verno federal, emquanto durar o referido
estado do guerra."

— 1 fci

A

primivel expansão dc egoismo. Mas;
cm conflictos de interesses, quem é
que não professa o egoismo mais
duro? Que nacionalidade persegue,
através destas luctas sangrentas, fins
cie idealismo c de desinteresse? A Ru-
mania diz claramente o que quer e
por que quer; sejamos gratos á sua
franqueza. Da declaração de motivos
ainda outra cousa se dep.ehende: é
que o governo de Bucarest levou a
bom termo as negociações laboriosas
emprehendidas com a Rússia e com
os outros alliados, acerca das com-
pensações que exigiu em troco da
sua entrada na guerra. O sr. Bratia-
110. aue enviou ha menos de quinze

e dois soldadoa o quatro pollclaea, por oc
caslão das desordens occorrldas na se-
mana passada em Dresda, quando os so-
clallstas e outros elementos populares fa-
ziam uma demonstração a favor do de-
putado Karl Llobknecht, recentemente
condemnado polo tribunal marcial,

Foram feitas duzentas prisões.

dias uma missão politico-militar a
Petrograd, deve ter na mão, a estas
horas, c devidamente assignado pelo
suecessor do sr. Sazona.v, tim excel-
lente tratado secreto, com o program-
ma detalhado das futuras partilhas
110 oriente. Nem com menor garantia
se contentava a politica astuta e pre-
vidente de Bucarcst.

oa perfa
AS DIFFICULDADES DA CAMPANHA

LONDRES, 29 — Lord Northcliffe, dl-
rector do "Times", enviou da frente do
Cadoro para o seu jornal o seguinte tele
gramma:"Esta manhã, quando escrevia, chegou
atC* ao logar onde mo achava a luz do sol,

Isto suecedo depois de vários dias de
excepcional nevada. Pude ver, com nltl-
dez, atfi ondo me foi possível, a frento
Italiana, que tem umas quinhentas ml-
lhas do comprimento.

As prlnclpaes posições inimigas encon-
tram-so na abrupta região do Carso.

Nunca antes havia reparado como se
provC* um exercito em semelhantes altu-
rns. Os alimentos, as munições e os ca-
nhões são conduzidos por veredas, cujas
difficuldades são indescrlptlvcls.

Parece que esses carreiros foram fei-
tos especialmento para a guerra. Em ai-
guns casos as cargas tOm do subir quaBl
verticalmcnto at6 cumes mais altos que
as próprias nuvens."

Os tomporaes, as lerriveis nevadas o
as avalanches augmentam considerável-
mente as difficuldades da lueta.

Ultimamente, quando se dou o degelo,
pude ver extensas superfícies cobertas de
cadáveres gelados, que apresentavam um
aspecto horrivol. Eram de homens mortos
lia' mttls de um anno.

Os poucos doentes italianos gozam do
todas as comiriDdldades possíveis.

A Italia tem agora em seu poder mais
de 500 commiinos austríacas. Os nomes
das ruas desses povoados e os avisos com-
merciaes foram destruídos peloa italia-

OS AUSTRÍACOS REPELLTDOS
ROMA, 29 — O ultimo communicado

do generalisaimo Luigi Cadorna annuncia
que ae asslgtialaram pequenos ataquea do
inimigo no Trentino, sendo os austríacos
repellídos em toda a parto.

Oa italianoa Infligiram sensíveis perdas
ao adversário, fazendo prisioneiros.

No sector.de Goricia o no Carso, regis-
lou-se a reciproca aetividade das duas ar-
tllharlas.

ITALIA E ALLEMANHA
RIO, 29 — 0 consulado Italiano for-

neceu a imprensa o seguinto conimuni-
cado offieial recebido do Ministério das
Relações Exteriores do governo do seu
paiz:" Em conseqüência dos actos systema-
tlcamente hostis, quo se têm suecedído
com crescentu freqüência, manifestando,
por parte da Allemanha, effectiva parti-
cipação bellica e providencias economi-
cas, por todas as fôrmas prejudiclacs &
Italia, — o governo real, não reputando
tolerável esto estado do cousas, quo ag-
grava o frisante contraste entre situações
do facto o de direito resultantes da r.l-
llança da Italia e da Allemanha com dois
grupos de Estados que se guerreiam, no-
tlflcou ao governo allemão, por Interino-
dio do governo sulsso, quo a datar do 28
do corrente a Italia se considera em cata-
do de guerra com a Allemanha."

lllll lli
A "CiTJOTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS r^ OPERAÇÕES DO
DIA 211

_o theatro oriental k guerra
>--' A ACÇÃO DOS RUSSOS

PETROGRAD, 29 —. Rodeamos o por-
to austríaco ao sul de Stobykhov.

Aprisionamos todo o bosque do leste
de Ebewey, aprisionando as pessoas que
encontramos.

A LUCTA NOS VÁRIOS SECTO-
RES MOSCOVITAS

LONDRES, 29 r-. Telegrapham
de Petrograd:"Com a melhora do tempo, a lueta
recomeçou intensa, quer na frente da
Galicia, quer na Volhynia.

As nossas tropas rodearam uma
fortíssima posição ao sul de Stoby-
tkhaw, que os austríacos çlefen-
diam desesperadamente.

Fizemos grande matança, aprisio-
nando tambem muitos inimigos, e os
poucos que puderam fugir, fiz-eram-
110, tomados dc grande pânico,

Occupamos tambem todo o bos-
que a leste de Elcivy, fazendo muitos
prisioneiros.

A offensiva russa na Armênia
Central desenrola-se com crescentes
vantagens para os russos.

Os turcos foram expulsos de toda
a linha que occupavain, de Hyghi á
região do lago Van, assim coino das
margens do rio Masladarasi, que des-
emboeca no Euphrates, nas proximi-
dades de Murilc.

Depois desta façanha, os irussos
atravessaram o rio, envolveram as
forças ottoinanas que se retiravam,
fazendo numerosos prisioneiros.

Os turcos continuam em franca re-
tirada na direcção de Mosiiel c das
regiões dc Vcri e Sakky." ;, .^V
PRELÚDIO DA VICTORIA

DOS ALLIADOS
MADRID, 29 — Os Jornaes _e_.tft nm.

nhã, tratando da entrada da Rumania na'
guerra, consideram esso acontecimento
para 03 alliados como um prelúdio de vi
-•toria.

RIO, 29 (A) — A legação da Allema-
nha, cm Petropolls recebeu de Berlim,
via Washington, os seguintes telegram-
mas officiaes: —, "O quartel-general com-
munica, em data de 27:

"Frento oeste: r—r Ao norto do Som-
me, os Inglezes repetiram, honlom, de
manhã o durante a noite, depois de for-
to preparo de artilharia, os ataques ao
sul de Thiepval e a noroeste de Pozifires,
sutido repellídos em toda linha, c em par-
te dopols de violento combate corpo a
corpo, no qual o Inimigo deixou um uffl-
cldl o 00 soldados prisioneiros em nos-
sas mãos,

Encontros no norte do Bazentin-Ie-Pe-
Ut, e combates o granadas de mão no
bosque do Foureau foram egualmente de-
cldld03 a nosso favor.

No sector de Maurepas a Clory os fran-
cezes, depois de violento fogo de artilha-
ria, atacaram-nos, com grandes forças,
empregando tambem líquidos inflamma-
veis, sem conseguir o mínimo suceesso.

Ao norte do Clery, pequenos destaca-
mentos penetraram em nossas trinchei-
ras, sendo immediatamente repellídos,
em rápido contra-ataque.

Ao sul do Somme, ataques a granada
ãe mão.

A oesto de Vermandovillers, do ambos
os lados do Mosa, o fogo da artilharia au-
gmentou temporariamente a tarde.

Os ataques francezes contra Thiou-
mont e nas proximidades de Fleury fra-
cassaram ante o nosso fogo.

A oeste de Craonne, na floresta de
Apremont e nas proximidades do Are-
court o Badonvillers, encontros de pe-
quonos destacamentos e patrulhas que
nos foram favoráveis.

Abatemos 4 aeroplanos: um nas pro-
xlmidades de Bapaume, outro a oeste de
Roisel, em combates aéreos; o terceiro a
oeste" do Athles c o 4.o a noroeste de
Noale, pelos nossos canhões.

Mais dois aeroplanos inimigos cahlram
cm nosso poder: um a noroeste de Pcron
ne e outro nas proximidades de Rlbo-
mont.

Frente leste — Exercito do marechal
von Hindenburg: foram frustradas varias
o repetidas tentativas dos russos para
atravessar o rio Dwlna, a oesto de Frio-
dorlohsladt e nas proximidades de Lon-
mowaden. Pequenos destacamentos alie-
mães voltaram de uma excursão as trin-
cheiras avançadas inimigas, que destrui-
ram a leste do Klsielln, trazendo 122 prl-
slonelros e tres metralhadoras.

Exercito do archlduquo Carlos: Apenas
ao norte do Dniester, pequenos encontros
de patrulhas, que nos foram favoráveis.

Frente balkanica — As forças búlgaras,
operando na margem lesto do Struma,
approxlmam-se da omboecadura do rio no
golfo de Rendlna."

"O quartel-general communica, em data
dc 28:

"Frente oeste —¦ No Somme fortes con-
tlngentes de tropas inimigas, apôs copioso
canhonoio, tentaram hontem, a tarde o
a-noite, romper as nossas linhas.

As tropas inglezas atacaram repetidas
vezes nossas posições ao norte do rio em
frente a Thiepval, na herdade do Mou-
quette, no bosque de Delville e em Cluln-
chy, emquanto os francezes avançavam
entro Maurepas e Fleury.

Todos os ataques frncas-saram.
O inimigo foi repellido, cm parte, em

lueta corpo a corpo o em parte pelos nos-
sos contra-ataques.

A sudoeste da herdado de Mouquette
o no bosque de Delville combate-se ainda
para a posae de algumas secções do trln-
cheiras.

Além de vivo fogo de artilharia do am-
bos os lados do canal de La Bassíe o na
margem leste do Mosa, nada de Impor-
tante.

Frente leste: Exercito do marechal von
Hindenburg: Sobro o Dwina pequenos
encontros entre poslo avançados nas lm-
mediações de Swiniuehy. Os austro-hun-
garos repelliram vários ataques russos.

Exercito do archlduquo Carlos: Ao nor-
te do Dnlester fortes effectivos inimigos
atacaram nossas posições nas primeiras
horas da noite, conseguindo, nas imme-
dinções de Dclejow, um suceesso passa-
geiro quo foi. porfim annullado algumas
horas mais tardo por um nosso contra
ataque. Entro Doustedaby o Zawalowo o
inimigo preparou um ataque que foi frus-
tado pelo nosso fogo do barragem logo ao
sahlr elle de suas posições. Nos Carpa-
thos repellimos as investidas russas ao
noroesto de Kukul contra as alturas de
Slarawipczyna.

Em pequenos combates na fronteira da
Rumania fizemos alguns prisioneiros.

. Frente balkanica: Os búlgaros apossa-
ram-se das importantes alturas de Ce-
ganska e Planina, repellindo os contra
ataques dos servios." »

A LUCTA NO MEUSE
PARIS, 29 — Na margem direita d.

.Mouse, as tropas do general Nlvollé, numa
urremcttidn audaciosa, A tarde, conqulá-
taram apreciável extensão de terreno, u
uudooste da obra de Thiaumont, fazendo
quarenta prisioneiros.

As forcas all-mãs, as 23 horas, levaram
a cabo dois ataques, sendo um a Fleury
o outro contra as posições gaulezas porlo
do estrada que conduz uo forto do Vaux,
mas esses movimentos offenslvos fracas-
saram.

As perdas do inimigo foram posadas.
NAS LINHAS BHITANNICAS

LONDRES, 29 — Em seu ultimo cou-
munlcndo, o general Douglas liais diz o
seguinte:

" A artilharia brltannica bombardeou
incessantemente as posições allemãs entro
llapaumo o Thiepval, bem como as trin-
cheiras do inimigo em Calonhe c Noüvo
Chapelíe.

Em toda a parte os damnos causados
aos allemães foram multo grandes.

Os inglezes fizeram tambem 142 prl-
pioneiros."
ACTIVIDADE DOS AVIADORES

FRANCEZES
PARIS, 29 — Na frente franceza con-

tlnu'a o mau tempo a prejudicar us ope-
rações.

Apesar disso, os francezes rechassaram,
com enormes perdas para o inimigo, va-
rios contra-ataques allemães, a leate lu
Fleury.

A aetividade aérea A muito grande.
.Os tenentes-avladores Deullihg o De La-
tour derrubaram, respectivamente, 03 aex-
to o quinto rtpparelhos allemães.

NAS LINHAS FRANCEZAS
PARIS, 29 — Na região de Estr.os, Be-

loy-cn-Santerrc o Lihons, a artilharia
franceza esteve em aetividade.

Na margem direita do I.lcuse, 03 alie-
mães, cm vão, atacaram a posição a lesto
do Fleury o bombardearam as trincheiras
francezas no bosque de Vaux-Chapitre.

A artilharia franceza respondeu-lhes
vigorosamente.

Os segundò-tenentes Duclzin o Dela-
tour derrubaram o seu quinto aeroplano
allemão.
AS OPERAÇÕES NA FRENTE

DO OESTE
LONDRES, 29 — 0 redactor dos com-

municados allemães na frente do oeste,
confeccionados para o uso dos neutros e
allemães, ao descrever as operações ua
primeira quinzena do agosto, entregou-se
a phantasias desvairadas.

Os alliados, no correr desse periodo,
realizaram ao norto de Pozifires ganhos
do 3.000 jardas do extensão, sobro 500
dn fundo.

Os australianos e uma divisão britan-
nica conquistaram a 4 de agosto a prin-
cipa! linha dc trincheiras doi segundo sys-
toma das obras de defesa allemãs. Alguns,
dias depois, a 9 de agosto, effectuavum
um novo avanço do 200 jardas sobre C00
dc frente, o que augmentava sensivelmente
a chanfradura aberta na linha allèmiT,

Modlfica-so a linha allemã do modo
ainda mais considerável do lado fran-
cez, onde a 7 o 8 de agosto, as tropas
du general Foeh, ao norte do Somme,
avançaram quasi quatro milhas, conquis-
tando toda a segunda Unha de trinchei-
ras allemãs. Depois atacaram, a 12 do
agosto, a terceira linha de trincheiras ai-
lemas, numa frente de seis e meia ml-
lhas, e coiiqu'.staraiii-n'u fazendo prisio-
nelros. A avançada gauleza foi calculada
entro C00 o 1.000 jardas.

Outras modificações eram effectuadas
no mappa da guerra, todas favoráveis aos
alliados.

Essas modificações eram do tal impor-
tancla que A impossível dissimulal-as.

Não obstante esaes factoa, o redactor
doa communicados allemãea não healtou.

A D de agosto, calava-se inteiramente
a propósito do avanço feito, A noite, pe-
los inglezes, limitando-se a annunciar
vagamente que tinha havido combates
contra importantes força3 britannicas:,
numa frente muito extensa.

Accrescentava quo essas forças tinham
sido repellldas com grandes perdas, ao
oesto do bosque de Fourcaux.

Ora, na realidade, o combate não se
travara numa parte muito extensa.

Não houvera utaques e, por conseguin-
te, nada havia a rechassar nas vizlnhan-
ças do bosque do Fourcaux.

No dia seguinte, o redactor dos com-
municados allemãea continuou fiel ao
mesmo silencio.

Foi sô a 7 de agosto quo mencionou
com discreção:

"Os inglezes tomaram temporariamen-
te elementos de trincheiras perto de Po-
ziores."

Quando a 9 dc agosto os australianos
fizeram progressos, o reduetor do tal sue-
cesso não se apercebeu, nem disse uma
palavra.

E tudo quanto se fez saber aos neutros,
a propósito do grande avanço britannico,
definitivamente consolidado foi: "Recon-
quistamos, no correr do contra-ataques,
as trincheiras quo haviam cahido tempo-
rariamento em poder dos Inglezes."

Não 6 a primeira vez que so assignnla
este systema allemão do mystlflcar os
neutros.

O AVANÇO DOS INGLEZES NO SOMME
LONDRES, 29 — Continua a fazer o

tempo mais desfavorável ás operações.
As nossas forças oecuparam gradual-

mente, por melo de pequenos ataques, o
terreno entre as immediações oceidentacs
da aldeia de Guillemont e Ginchy.

Conquistaram as nossas tropas, mais ao
norte, entre o bosque do Delville e o bos-
que de Fourcaux, uma barricada inimiga.
Fizeram os inglezes ainda progressos a
sudesto do Thiepval.

As nossas baterias bombardearam ai-
guns pontos escolhidos da linha inimisa,
entre Neuvo Chapolle e o bosque de Gre-
nler.'"

k üalka..s
A ATITUDE DA BÜLGAIUA

PARIS, 29 — Na sua edição do hoje,o "Pòtlt Journal", em despacho do Bu-earest, annuncia quo a Bulgária resolveu
não declarar guerra a Rumania, mesmo
que os russos atravessem este reino paraatacal-a.

A CONCENTRAÇÃO RUMAICA
ZURICH. 29 — As tropas rumaicas,

concentradas em Jassy, entraram naTransylvania, ao oeste do Piatra, e junta-ram-se aos russos procedentes de Buko-
vina,
COMBATES ENTRE O.S RUMAICOS B

OS TEUTÕES
NOVA YORK, 29 — Os jornaes desta

capital, em despachos de Londres, dizem
que esta pmpf-uhado um violento combata
na fronteira da Rumania com o Hungria,

As tropas rumaicas esforçam-se por to-
mar os importantes desflladelròs da mou-
tanha.

A MOlUUZAÇÃO NA RUMANIA
BUCAREST, 29 — 0 rei Fernando or-

denou hojo :i mobilização geral das for-
ças rumaicas.

Reina grando enthusiasmo em todo o
reino.

A ATT.TUDE DA GRÉCIA
PARIS, 29 — A Agencia Ilavas, em te-

legrnmma de Athenas, annuncia que, do-
vido á intervenção cirúrgica a que tevo
de se submetter, o rei Constantlno não
ponde receber a delegação de liberael gre-
gos, nomeada pnra se entender com sua
majestade a respeito da attitude do paiz,em face da situação actual.

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
PARIS, 29 — Telegrapham de Atho-

nas que a situação na Grécia 6 muito
grave.

Esperam-se novos acontecimento::, prin-
cipalmenle deante da entrada da Ruma-
nia na guerra.

A grande maioria do povo grego, fran-
cámerito favorável aoa aliados, manifesta-
ae por todas as fôrmas a favor da parti-
cipação da Grécia na guerra.

Os jornaes llberaes desenvolvem inten-
sa campanha nesso sentido.

Os jornaes germanophilps perderam o
arrogante do outros tempos; não fazem
sinão ligeiros comrnentarios.

O discurso do sr. Eleuterio Venlzellòs,
por oceasião da grande manifestação quo .
o povo liberal de Athenas lhe fez, causou
jrando esnsação.

Venizeliou terminou com estas pala-
vras:

"Escolhei entro vfis uma delegação, que
represente em tudo o sentimento e todas
as aspirações do povo lib ral.

Ella que va dizer 110 rei: Sois vlctima
dos homens que voa garantem a victoria
da Allemanha.

Diga-lhe tambem que o povo, todo o
povo, toda a noção, não appròvá a con-
dueta do seu rei."
PORQUE A RUMANIA DECLAROU

GUERRA A' AUSTRIA
LONDRES, 29 — Teiegrammas de Bu-

careat informam que, declarando guerra
X Áustria, o governo rumaico entregou
uma nota ao ministro austro-hunguro,
axpllcãndp oa motivos que levaram a Ru-
mania a assumir tal attitude.

Nessa nota, diz o governo rumaico quo
a trlplico-alliança, á qual a Rumania ha-
via adherido, fura definitinvmento rom-
pida, quando a Italia declarou guerra a
.* usírla.

Alfim disso, o Rumania via todos 03
seus interesses o nspirações ameuçadoa
pela Austria, que ainda recentemente não
deu cumprimento as proines3as formaes
que fizera ao governo rumaico de que,
atacando a Servia, não visava fazer con*
quista territorial.

Assim, a Rumania encontra-so agora
em presença do graves acontecimentos,
que determinam profundas modificações
políticas e territorlaes, ameaçando o seu
futuro.

Accresce que as populações rumaicas,
quo estão sob o domínio austro-hungaro,
tfim sido constantemente opprimidas, u
que tom determinado grande nnimosida-
de entre os rumaicos o austro-hungaros,

Por fim, diz a nota, a Rumania deseja
apressar o fim da guerra, salvaguardar
o.s interesses da sua raça e realizar a uni-
dade nacional.
A ENTRADA DA RUMANIA

NA GUERRA
LONDRES, 29 — Teiegrammas da

Haya dizem que a Imprensa, commentan-
do a entrada da Rumania na guerra, 6
unanime em julgar que foi um golpe ter-i
rival dado nos impérios centraes.

A taxa cambial, na cotação do dinhel-
ro allemão e austríaco, baixou immedia-
lamente, subindo o dinheiro francez e ln-
glez.

Na Bolsa de Amsterdam baixaram OS
valores allemães o austríacos e subiram
os francezes e inglezes.

OS RUSSOS NOS BALKANS' 
LONDRES, 29—0 "Morning Posl"

publica urn telegrami..a de Petrograd, dl-
zendo que no exercito russo que vai ope-
rar nos Balkans, passando pela Rumania,
ha grandes contingentes de slavos, anti-
gos subdltos austro-hungaros, commanda*
dos pelos officiaes' servios.

OS BÚLGAROS NA GRÉCIA
LONDRES, 29 — Os búlgaros oecupa-

ram' diversas povoações evacuadas pelos
srogos, que abandonaram tambem toda a
parte oeste do Kayala.

03 monitores Inglezes cruzam ao longo
d? costa e não permlttem que as tropas
Inimigas se approximem da mesma.

OS SERVIOS AVANÇAM
LONDRES, 29 — Os servios continuam

1 tomar do assalto, vigorosamente, as po-
lições búlgaras.

Os valorosos soldados proseguem o seu
avanço sobre Vetrenlk. Todos os contra-
ataques búlgaros foram repellídos, com
serias perdas, principalmente os levados
a effeito no caminho de Ostrovo Banica,
or.de o Inimigo se tinha fortificado.
A ENTRADA DA RUMANIA NA GUER-

RA — A REPERCUSSÃO DA NO-
TICIA NA ALLEMANHA

NOVA YORK, 29 — Causou verdadel-
• o alarma em Berlim a noticia da decla-
ração de guerra da Rumania a Austria.
Essa-noticia impressionou muito mais
que a declaração de guerra da Italia á,
Allemanha, visto como esta era espera-
da a cada momento o com aquella nem
sonhavam.

Com effeito, os jornaes allemães, me.-
mo oa mala bem informados, nos últimos
dias da semana, tinham affirmado quo
a Rumania se manteria neutra r.tfi ao
fim da guerra. Disso haviam dado garan-
tias.

Accrescontavam ainda quo haviam sido
er.taboladas negociações para a compra
de todos os cereaes rumaicos disponível*".

A censura probibo qúe os jornaes fa->
çarvi commcntnrios sobre 03 ncontecl-
mentos.
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Congresso
Legislativo

SENADO

t.a SESSÃO ORDINÁRIA EM
AGOSTO

20 DE

Presidência ilo sr. Jorge Tllili-l**!.

A's 13 horas, feita a chamada, vorlfl-
ca-se a presença dos srs. Lacerda Franco,
Tinto Ferraz, Fontes .Júnior, Bento J31-
cudo, Carlos de Campos, Gustavo do Go-
Ooy, Joaquim Miguel, Jorgo Tlbiriçfi; Luiz
Flaquer,-Lul?. Plza, Nogueira Martins, Au-
rellano do Gusmão, Albuquerque Lins,
Herculano do Freitas o Rodrigues Alves.
Deixam do comparecer com causa parti-
clpada os srs. Dino Bueno, Eduardo Can-
to, Gabriel do Rezende, Ignacio UchOa,
Guimarães Júnior e Oscar do Almeidn, e
sem participação os srs. Padua .Salles,
Fernando Prestos e Pereira do Queiroz,

Abre-se a sessão.

O SR. 2.o SECRETARIO 10 as actas da
sessão e reuniões antojlorcs, quo são pos-
tas em discussão e sem debate appro-
,vadas.

i O SR. PRESIDENTE ~ O nobro sena-
.•lor sr. Gabriel do Rezendo participa que,
por motivo do moléstia, nao tem podido
comparecer ao Senado.

O SR. l.o SECRETARIO da conta do
Seguinto

EXPEDIENTE

São lidos e vão a Imprimir os pareceres
seguintes:

PARECER N. 8, DE 1910
'(Crcaeno 

do dlstrlcto dc paz do "Prnáo-j

polis»)

A' Commlssão de Justiça foi presente o
projectò n. 17, do 1914, que crêa o dis-
tricto do paz de "Pradopolis", no muni-
cipio o comarca de Sertãozlnho.

Tendo ella examinado todos os do-
cumentos que o acompanham, 6 do pare-
cer que seja dada essa proposição para a
ordem dos trabalhos, e assim o Senado
melhor resolvera em sua sabedoria.

Sala das commissões, 29 do agosto de
1910. — Carlos dc Campos, A. JI. Fontes
Júnior.

PROJECTÒ N. 17, DE 1911, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

O Congresso Legislativo do Estado de
S. Paulo decreta:

¦ "Art. l.o — Fica creado o districto de
paz do Pradopolis, com se.de no povoado
denominado Villa Nova, do município o
comarca de Sertãozlnho, o com a seguiu-
to linha divisória:

"¦partindo da barra do rio da Onça com
a Mogy-guassu', segue o rio da Onça aci-
ma atS *eiicontrar a barra do córrego dc
Maria Paulina ou Ressaca; por este, em
todo o seu percurso, ato suas cabeceiras e
dahl, em linha recta, já demarcada por
ino.rcos de aroeira, ate As cabeceiras do
arrolo Brejlnho, e por esto abaixo ato á
barra do córrego Triste o por esto acima
atC suas cabeceiras e dahi, em rumo recto,
ao Sudoeste até ao rio Mogy-guassu' e
por esto abaixo atfi ao ponto do par-
tida."
. Art. 2.0 — r.evoi-am-so as disposições

.ciu contrario.
Sala da Câmara dos Deputados, 30 dc

dezembro do 1914. — Carlos dc Campos,
presidente; IVladlmlro Augusto do Ama-
ral, l.o secretario: Guilherme V. A. Itu-
blíío, -'.o secrelario.

PARECER N. 9, DE 1910

(Rcslricçiio dc iiiliumiíções no cemitério
da Penha)

A Câmara Municipal desta capital, por
delioeração àdoptaoa em cessão de 12 de
Junho do corrento anno, resolveu não at-
tender fl. reclamação do cidadão João Cc-
earlo de Abreu, sobre direito, que ello dl-
zia ter, de fazer enterrameiuos no antigo
cemitério da Penha do França, eoino pro-
prietario do sepultura perpetua em terre-
no do mesmo cemitério. Os fundamentos
dessa deliberação vêm expostos em pa-
recer da Comniissão de Justiça da mes-
ma Câmara, em o qual, além do consl-
iterações contrarias X alludida reclamação,
so lô o despacho anterior do prefeito mu-
nicipal, Indeferlndo-a por ter sido fechado
o velho cemitério, quando so Inaugurou O
que a Câmara mandou construir cm JS95,
alludindo á resolução da Câmara, sobre
o mesmo assumpto, jã adoptada em 1903,

transcrevendo a disposição do art. 9.o,
paragrapho 3.o do Regulamento Munici-
pai dos cemitérios, do seguinte teOr:

"No caso do vir a fechar-se o cemite-
rio, a administração desto ser.1 obrigada
a exhumar os restos mortaes existentes
nos terrenos de concessão perpetua o col-
local-os no novo cemitério, por forma quo
so perpetuo nelle a memória da pessoa ou
pessoas a quem os mesmos restos mor-
taes pertenceram. Si, porém, a concessão
fôr temporária, os restos mortaes existen-

,tes nesses terrenos serão exlnimados, c
collocados, sem dlstincção, no logar do
novo cemitério quo for* destinado para
sepultura dos restos mortaes exhumados
do cemitério que se extinguir, salvo em
um o outro caso si houver pessoa que,
fazendo a despesa X sua custa, queira de-
posllar os restos mortaes em logar mais
distineto." Dessa resolução recorre o ci-
(Uidão João Césario de Abreu uo Senado,
allegando lesado o direito quo tem de se-
pultura perpetua no cemitério fechado, o
feridas assim a Constituição Federal e" a
üo Estado, quo não permittem seja sacri-
ficado o direito do propriedade.

A Commissão de Recursos, conside-
rando que u da Competência municipal
deliberar sobre cemitérios o serviços do
enterramentos nos limites do território
do município, e zelar da hyglene publica,
acautelando a saude o o bem estar da
população, como mais conveniente possa
parecer X respectiva Câmara (lei do Es-

'tado, n. 1.03S, do 19 de dezembro da
1906, art. IS. paragraplío;* 1-1 o 15, de-
creto n. 1.533, do 28 do, novembro do

007, art. 32, paragraphos 14 e 15); con-
siderando que no Regulamento Municipal,
art. 9.o, paragrapho 3.o, acima transcrl-
pto, esta previsto o caso dos possuidoras
de sepulturas perpétuas, o acautelados os
direitos quo das respectivas concessões
lhes possam provir em relação aos en-
terramentos; considerando que, do tal
forma, não se podem julgar feridas as
disposições da Constituição Federal e a
do Estado em quanto garantem a pro-
priedade commum, é do parecer que se
neguo provimento ao recurso por falta
do fundamento legal, salvo uo recorren-
te o recurso judicial, sl porventura cn-
tender que elle possa amparar o direito
quo diz lesado.

Para tal fim, a Comniissão offerece 5.
consideração do Senado o seguinte pro-
jeeto da

RESOLUÇÃO N. 2, DE Í9Í0

O Senado do S. Paulo resolvo negar
provimento ao recurso do cidadão João
Césario do Abreu contra a deliberação da
Câmara Municipal do S. Paulo, mandan-
do fechar o antigo cemitério da Penha
de França, situado no meio do povoado,
não permittindo ali enterramentos de ca-
daveres, por carecer o mesmo de funda-
mento legal.

Sala das commissões, 29 do agosto de
1910. r-7 A. do Gusmão, Herculano ' dc
Freitas, A. J. Pinto Ferraz. ,

PARECER N. 10, DE 1918

(Impostos sobre n profissão dc gtinrdn-
II»ros) ¦

Collcctado para pagamento do Impôs-
to do Industrias o profissões, Isaltlno Cos-
ta, cldadSo brasileiro, no goso de seus' dl-
rcltos, recorro da lei da Câmara Muni-
clpal do S. Manuel do Paralzo, n. 190, do
20 dc dezembro de 1907, art. 39, 8, pela
qual foram tributados os guarda-livros;
jft porque, como auxillarcs dc casas com-
merclaes, que pagam esso Imposto, não
podem estar ao mesmo sujeitos; já por-
quo municipalidades importantes, como
as da capital o do Santos, não o incluíram
cm seus orçamentos.

As informações da recorrida, seja dito
do caminho, são deficientes no versar.te
ao fundamento do Imposto, procurando
cxpllcul-o por dlstincçõcs subtls quo sc
não compadecem com n. generalidade da
disposição questionada. Extensas quanto a
pontos secundários c patentemente insus-
tentavois, cilas são incompletas no toean-
to 'ao principal.

A questão devo ser posta nos seguintes
termos; podem ser tributados os guarda-
livros do casas commerclacs que pagam
imposto dc industrias o profissões?

Us guarda-livros, embora auxillarcs de
casas commerciacs, já não falando dos
que prestam serviços a diversas sem quo
nellas sujam empregados, exercem lndls-
cutivelmcnte uma profissão, e profissão
bem retribuída. Estão, .portanto, sujeitos
ao Imposto; pois quo nenhum dispositivo
legal dello os Isenta. A lei n. 1038, do
1900, no artigo 20, não os incluo nus isen-
ções. Como elemento histórico, poder-se-
á invuear o regulamento quo' buixou com
o decreto n. 5090, do 15 do julho do 187-1,
dando providencias para a arrecadação
do imposto do industrias o profissões, ro-
gulamento que, na tabeliã A, terceira
classe, eomprehcndo os guarda-livros.

Haveria duplicidade do impostos, re-
dargue o recorrente: um pago pelas casas
commerclacs, outro pelos guarda-livros.

Nenhuma procedência tem essa objec-
ção; porquo essas casas são tributadas
pelo exercido do commercio, ao passo que
os guarda-livros o são pela sua profissão.

Si as municipalidades podem tributar a
profissão de guarda-livros, como pnfecc
certo, pouco importa quo algumas dellas
nõo os tenham tributado. Deanto das con-
slderações que acabam de ser feitas, a
Commlssão opina pela denegação de
provimento ao recurso, pelo que submette
X deliberação do Senado o seguinte pro-
jecto do ...

RESOLUÇÃO N. .1, DE 1916

O Senado do S. Paulo resolve negar
provimento no recurso do Isaltino Costa
contra a lei n. 190, de 20 de dezembro de
«907, art. 39, 8, da Câmara Municipal dc
S. Manuel do Paralzo.

Sala das commissões, 29 de agosto dc
1910. — A. do Gusmão, Herculano Uc
Freitas, A. J. Pinto Ferraz;

PARECER N. 11, DE 1910

(Imposto dc Industrias c profissões. Fhar.
macln, Simples reciamueão)

A' Comniissão de Recursos Municipaes
foi presente o requerimento em quo o
.jharnincculico Diogo de Mattos Azevedo
protesta e pede reconsideração do acto pc-lo qual a Câmara Municipal dc Santa
Cruz do Rio Pardo o fizera collectar,
éxnggoradámente, segundo o seu dizer,
como contribuinte dos impostos dc indus-
trla e profissão e predial. H tendo exa-
minado as allegacoos apresentadas peloreclamante, é do parecer quo seja archi-
vado o alludido requerimento, assim co-
mo os documentos que o acompanham,
pois que ao Senado não incumbo conhecer
de protestos ou simples pedido de rcconsl-
deração de quaesquer actos dus munici-
palidades, competindo-lhe somente deci-
dir, cm grau de recurso, sobre delibera-
ções e actos das Câmaras, nos casos pre-vistos pelo art. 35, da lei n. 1038, do 19
de dezembro de 1900.

Portanto, submette á consideração da
casa a seguinto . ¦

RESOLUÇÃO N. 1, DE 1916

O Senado do Estado de S. Paulo re»
solve não tomar conhecimento da rccla-
maçüo apresentada por Diogo de Mattos
Azevedo contra deliberações da Câmara
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo,visto não estar processada em fôrma derecurso.

Sala das commissões, 29 de agosto dc1910. — A. dc Gusmão, A. J. Pinto Fer-iiiz, Herculano dc Freitas,

PARECER N. 12, DK loio

(Dcsnnroprlfuçiio dc caminho)

O cómmendador Antônio Zerrener, do-no da propriedade agrícola "Santa Albcr-
tina", no município de Santa Rita doPassa Quatro, recorre ao Senado contra o
acto da respectiva Câmara, quo declarou
de utilidade publica, para ser por elladesapropriado; um caminho que se acha
dentro daquelle Immovel.

Allega o recorrente, antes de juntarcertidão da deliberação municipal, quo 6da lei n. 07, de 13 de fevereiro de 1915,
e se acha entre os papeis apresentados,
que o acto recorrido, além do violar dis-
posição constitucional, attenta ao seu di-reito de propriedade e não visa interesse
publico algum. /

Declara, porém, a Câmara recorrida,
em suas informações:

a) quo ao contrario do que affirma orecorrente, a lei u. 67 clt. não oífende
texto do nosso Estatuto Fundamental;

b) que o acto recorrido é inteiramente
legal por ser de Interesse publico-* e,

c) que a desapropriação foi decretada
judicialmente, tendo o feito corrido á re-velia do recorrente, conformo certidão
que enviou com suas informações.

Desta simples exposição, feita, resulta,
dc modo claro e indiscutível, que a Cama-
ra recorrida não exorbitou; p, ao envez,agiu dentro dos justos limites dc suas at-tribuições, usando de uma faculdade quelhe é conferida pelo art. 17, n. 8 da lei
n. 1.03S, de 19 de dezembro de 1906,
combinado com o art. IS, n.'2 da mes-
ma lei, c tendo procedido do conformida-
do com a lei provincial n. 57, do 18 demarço de 1830; em vista do que, a Com-missão do Recursos municipaes é de pa-recer que devo ser negado provimento ao
recurso, e, por isso, offerece á conslde-ração do Senado, o seguinte projectò de

RESOLUÇÃO N. 5, DE 1910

O Senado do Estado de S. Paulo re-
solve negar provimento ao recurso do
cómmendador Antonio Zerrener contra a
lei n. 67, dc 1915, da Câmara de Santa
Rita do Passa Quatro, por falta de fun-
díimento legal.

Sala das cominlssões, 29 de agosto de
1910. — A. du Gusmão, A. J. Pinto Fer-
ruz, Herculano de Freitas.

E' lido, posto cm discussão, e sem dc-
bate approvadò, o seguinte

PARECER N. 13, DE 1910

(Representação contra gratuidade do
actos proccssiines)

A Commissão de Legislação, tendo exa-
minado a representação de advogados,
escrivães o officiaes dc justiça da cornar-
ca de Itapolis, contra o projectò n. 4, do
1914, da Câmara dos srs. deputados, so-
bro gratuidade do actos processuaes cm
acções eriminaes, C do parecer que seja
ella archivada, pois nada ha a provlden-ciar X vista da lei n. 1.420, de 20 de ou-
tubro do 1914, em quo sc converteu aquel-
Ia proposição.

Sala das commissões, 29 de agosto de
1916.— Luiz Piza, A. J. Pinto Fcrrnz.

O SR. AURELIANO DE GUSMÃO —
Sr. presidente, a primeira vez quo tenho
a honra do oecupar a tribuna nesta casa,
seja ella destinada a desobrigar-me do
sagrado compromisso que commigo mes-
mo assumi no dia 12 do abril do corren-
te anno, dia do dOr intensa, dia de ex-
trema consternação' dia lutuoso e triste
não somente para S. Paulo, sinão tam-
bem para o Brasil Inteiro, pela pej^la ir-

rcparavol do um dos seus mais cstrenuos
3 dodlcndos servidores, o general Franc'a-
co Glycerio. (Multo liem).

Nesto momento, no desempenho desso
compromisso, o ainda com o coração op-
presso da mais viva saudado, venho offo-
recer X consideração do Senado um pro-
jecto do lei, autorizando o governo do Es»
tado a fazer perpetuar, no bronzo ou no
mármore, a memória, augusta do inslgne
paulista, (Multo bem).

Sr. presidente, não é só a voz de um
velho amigo e obscuro companheiro que
se faz ouvir neste instante: G a voz uni-
sena dn Estado do S. Paulo agradecido,
que elle, sou filho dllecto, tanto honrou o
tanto amou, o cujo engrandeclmento fflra
objecto constante das suas supromas co-
gltações, até aos derradeiros dias da sua
preciosa existência, (Muito bem, multo
liem).

— "Nada pretendo; apenas desejo quo
vocO-governe bom S. raulo", foram as
suas ultimas palavras, tão slneellas, quan»
lo expressivas, dirigidas ao actual presi-
dento do Estado, seu grande amigo e a
quem ello tivera a satisfacção do servir
de paranjynpho no Inicio da sua carrei-
ra política.

Falando ao Estado de S. Paulo, sr,
presidente, eu não necessitarei deter-me
em fazer a apologia do general Francisco
Glycerlo, nem meamo cm 

"esboçar, 
as tra-

ços largos, a sua empolgante blographla.
isús, sous contemporâneos, nôs, qno tttj
de perto o tfto Intimamente convivemos
com ello, que o acompanhámos na brl-
lhnnto trajectoria da eua vida de constan-
te labor, não precisamos que se noa
vinha dizer ou repetir o que foi, o que fez
c o quo valia aquollo nosso illustre com-
patriota, nem qual o vácuo deixado no
nosso melo social o politico pelo seu des-
nppareclmenlo da vida terrena.

E' cedo ainda para se poder proferir
e formular juízo definitivo sobro a indl-
vldualldado o a acção política de Fran-
cisco Glycerio na vida nacional. Uma cou-
sn, entretanto, so podeiil desde Já asse-
gurar, sem receio do um desmentido do
julgamento futuro da historia, c é que,
ao regihicn republicano, .do qual ello Í0-
ra um dos intrépido» fundadores, nin-
guem prestou maiores e mais assignala-
dos serviços do que o general Francisco
Glycerio. (Multo bem, multo bem).

Bastaria, para corroborar este meu
asserto, rememorar e destacar da sua
opulenta fé de officio estes dois factos:
primeiro, a sua acção prodigiosa na pro-
paganda republicana, da qual, segundo
consenso unanimo, ello fora ó protago-
nlsta o a alma principal; segundo, a
inspirada IniclativU da organização de
um grande partido nacional, que elle con-
cebera o realizou, não sõ para defesa da
Constituição do 24 do fevereiro, mas tam-
b^iii para assegurar o advento do pri-
melro govorno civil, como meio de se fa-
ser cessar o período das agitações rovolu-
cionarias e de fazer réeritrar o palz na
sua vida normal do paz e tranqulllldade,
de ordom e de trabalho,

Si mo pedissem um perfil do general
Francisco Glycerio, ou da sua lndividua-
lidado considerada nas suas caracteristi-
cas prlncipaes, cm seus predicados mais
salientes, eu diria quo esso perfil cin pou-
cas linhas poderia ser traçado.

Francisco Glycerio reunia cm si o mes-
mo fervor patriótico de José Bonifácio de
Andrada o Silva, o pntriarcha da Inde-
pendência; o mesmo desprendimento, n
mesma abnegação e o mesmo estoicismo
do regento Feijó, e o mesmo coração
bondoso c puro de monsenhor Francisco
do Paula Rodrigues, o príncipe da nossa
tribuna sagrada. (Multo bem).

Foram, sr. presidente, as grandes qua-
lidados do coração do Francisco Glycerio,
qualidades determinantes da sua prover-
bial bondade, que lhe grangearam aquillo
quo Dcmosthencs considerava o supremo
dos bens desto mundo para o homem po-
litico — a estima o a affelção gorai dos
seus concidadãos. (Muito bem). E a con-
vicção dessa estima o nfteição de seus
concidadãos era a cousa do que mais so
desvanecia Francisco Glycerio, e era, ao
mesmo tempo, a força que o alentara o
que fez com que jamais elle tivosso des-
fyllecimentos nas luctau a que a fatail-
dado dos acontecimentos o arrastava.

Parece-me, sr. presidente, estar a ou-
vil-o quando, por oceasião dò memorável
pleito eleitoral de 1898, no qual todas
as forças officiaes so haviam congregado
contra a sua candidatura pelo 7,o dlstrl-
cto, elle, num grando comício popular,
no theatro Carlos Gomes, em Ribeirão
Preto, no decorrer da sua conferência,
exclamava, cheio de viva emoção: "Po-
derão arrebatar-me a cadeira que o suf-
fraglo do eleitorado autônomo do 7.0 dls-
tricto vai conferir-mo na representação
nacional; o que, porém, jamais poderão
conseguir é arrancar-mo do coração dos
republicanos!" ,

Sr. presidente, o culto dos grandes ho-
mcn3, isto é, daquolles que, da natureza
tendo recebido em doto qunlidades excc-
pclohaes do intelligencia e de vontade,
puzeram essas faculdades privilegiadas
uo serviço do bem o da felicidade da com-
munhão cm quo viveram, é não unlca-
mento o cumprimento do Imperioso dever
de gratidão social: ó lambem um podero-
sissimo factor, um meio fecundo de edu-
cação o de ensinamento ás gerações que
st: vão suecedendo no continuar da exij-
tencia das nacionalidades.

Pelas raras virtudes que o exornaram,
pelo seu lnoxcedlvcl patriotismo, peloseu entranhado amor o indefectível devo-
lamento á causa da democracia, do quefOra intemerato paladino, pelos Inolvida-
veis serviços prestados fi, sua pátria, ¦—
por todos estes titulos, realçados por uni
caracter puro, leal e illibado, e por um
coração do ouro, onde jamais tiveram
guarida o ódio, o rancor contra quem
quer que fosse, Francisco Glycerio faz ln-
questionável jfis o bem merece o preito
que se lho pretende render, fazendo-se
Insculpir o seu nome laureado na fulgente
caloria dos varões illusires de S. Paulo.
(.Multo bem).

Tributemos, pois, esta homenagem ao
srándé paulista, o apontemol-o ü. posteri-
dade como o prototypo do patriota digno
de ser amado o imitado.

Com esta breve oração, que outro va-
ler não tem slnão o do elevado Intuito
que a dletou, vou enviar X mesa o pro-
jecto, certo de que elle será recebido com
o mesmo religioso acolhimento quo ti-
veram projeetos Idênticos, referentes ás
venerandas personalidades de Prudente
do Moraes, Campos Salles e Bernardino
de Campos,

Vozes — Muito bem! Multo bem!
(O orador ó felicitado por todos os

seus collegas.)

104r de 1900, o 118, do 1908, da CâmaraMunicipal de Nuporanga, sobro concès-
flõc**, feitas pela mesma Câmara.

2.0, discussão do projeoto n. 48, do1915, da Câmara, creando o municipio dcConchas, na comarca do Tietê, com pa-recer favorável da Commissão do Jus-tlçn.

l.a discussão da resolução rovocatorla,
Jl... 

1, de 1916, do Sonado, annullando alei n. ss, de 0 do outubro do 1914, da Ca-mara Municipal do Pederneiras, lançandoimposto sobro os criadores de gado. ;
l.a discussão da resolução rovocatorla,ti. 2, de 1910, do Sonado, annullando alei n. 120, do 2 de março do 1910, daCâmara Municipal do Tambahu', sobreabertura, do estradas. :>¦'#;*.•.•¦
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AGOSTO

Presidência do sr. Antônio Lobo
A" hora regimental, feita a chamada,

verifica-se a presença dos srs. Cazemiroda Rocha, Américo* de Campos, AntonioLobo, Azevedo Júnior, Arthur "Whitaker,
Ascanio Ccrquêra, Claro Cosar, Coriolanodo Amaral, Thomas* de Carvalho, GabrielRocha, Joaó Martins, Machado Pedrosa,Joaquim Gomide, Alcântara Machado,
Freitas Vallc, Pereira de Mattos, José Ro-borto, Rodrigues Alves, Trajano Machado,
José Vicente,. Júlio Cardoso, Jullo Prostes,
Campos Vergueiro, Mario Tavares, PauloNogueira; Pedro Costa, Raphael Prestes,
Theophilo do Andrade, Vicente Prado cCarvalho Pinto. Deixam de comparecer
com causa 'participada 

os srs. Alfredo
Ramos, Amando de Earros, Dario Ribel-ro, Gabriel Junqueiru, Almeida Prndo eProeoplo de Carvalho, o sem participaçãoos srs. Abelardo Cosar, Accacio Piedade,Ataliba Leonel, Augusto Barreto, ErnBino
do Assumpção, Francisco Sodré, Guilher-
me RubiSo, Veiga Miranda, Laurlndo Ml-nhoto, Rodrigues do Andrade, Olavo Gul-marãos, Plínio do Godoy o "Wladlmlro 

doAmaral«,

Abre-so a sessão,

O.SR. 2.0 SECRETARIO 16 as actas
da sessão o reuniões anteriores, quo são
postas cm discussão o sem debato appro-
vadas.,

O SU. l.o SECRETARIO dá conta doseguinto
EXPEDIENTE

Officio do sr, secretario da Agricultu-
ra, solicitando uma verba de 10:0005000,
no próximo orçamento, para construcção,
nos Campos do Jordão, de um predio des-
tinado a posto policial. -*--• A' Commissão
de Fazenda,.

São lidos, postos em discussão, è sem
debate approvados, os paerceres seguiu-
tes

PAUECER N. 27, DE 1910

A Commissão de Fazenda da Câmara
dos Deputados, para poder pronunciar-sesobre o officio da Câmara Municipal de
Mocõcu, solicitando a cessão do edifício
om quo funecionava o antigo grupo esco-
lar daqueila cidade; para a installacão de
uma escola superior, 6 de parecer quo a
esso respqito sejam pedidas informações
ao governo, por intermédio do sr. secre-
tario da Fazenda, a quem devo ser envia-
da uma cúpia do nlludido officio.

.Sala das commissões da Câmara d03
Deputados, 29 dc agosto dn 1910. — Ma-
rio Tavares, presldcnto; Erasmo de As-
sumpeão, Viceuto Prado, Pedro Costa.

PARECER N. 28, DE 1910

Para poder pronunciar-se sobre a pctiçõo em quo o dr. Podro Augusto Gome:
Cardim, director-socretario do Conserva-
torip Drama',!'**-'!*;.Musical do S.. Paulo,
solicita isonwyjfe*" impostos para aquelle
Instituto do si
de Fuzenda at
bre..o attsumptüí peja ouvido o govorno
por Intermédio Alo sr. secretario da Fa-
zenda, enviando-se-lho cópia da alludida
petição.

Sala das commissões da Câmara dos
Deputados, 29 de agosto do 1910. — Ma-
rio Tavares, presidente; Erasmo dc As-
sumpeão, Vicento Prado, Pedro Costa.

SÉIlIlll
ELEIÇÃO. ESTADUAL

Devendo realizar-se a 24 do setembro
próximo vindouro a eleição para preen-
chlmento do uma vaga do deputajlo pelo
lO.o districto desto Estado, cm conse-
quencia da renuncia do sr. dr. Antonio
Carlos de Salles Júnior, reoontemont»
elolto deputado federal, o depois do apu-
radas as Indicações recebidas daquello
districto acerca dessa vaga e de ouvidas
pessoas da maior responsabilidade politl-
ca nessa zona, os abaixo nsslgnados apre-
sentam candidato X referida vaga do, dc-
putado estadual o

DU. RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO,
lente, morador nesta cnpllal,

sobre cujo nome recahiu a quafcl unanl-
midade daquollas indicações, que, certa-
monte, levaram cm alta conta os grandes
serviços que o illustre candidato vem, de
ha muito, prestando á causa publica.

Esperam, por isso, os abaixo assigna-
dos que, do accôrdo com as honrosas tra-
dições do cchesão o disciplina do Parti-
do Republicano do S. Paulo, os correi!-
gionarlos do 10.o districto concorrerão ás
urnas para suffragar com o maior
numero possível de votos essa candidatu-
ra, já previamente acolhida por tantos c
li.o valiosos elementos locaes.

S. Paulo, 27 db agosto do 1916.

Jorge Tibiriçá
M. ií. do Albuquerque Lins,
A. dc Lacerda Franco
A, ile Padua Sallcs
Fernando Prestes
Virgílio Rodrigues Alves
Olavo Egydio
Rodolpho Miranda
Carlos de Campos.

LONIOÃ

.^'•fe' impostos para aquelle
|rf£*.o artístico, a Commissão
ÇÇntas é do parecer que, so-

Vai á mesa, é lido, Julgado objecto de
deliberação o vai a imprimir, para entrar
na ordem dos trabalhos, o seguinte

PROJECTÒ N. 1, DE 1910, DO SENADO

O Congresso Legislativo do Estado da
S. Paulo decreta:.

Art. l.o —,' E' autorizado o Poder Exo-
cutivo a mandar erigir, numa das praçaspublicas desta capital, um monumento
que perpetue a memória do general Fran»
cisco Qiyccrlo. .

Art. 2.o — Para esse fim, poderá o Po-
der Executivo abrir o credito necessário,
até X quantia de duzentos contos do réis.

Art. 3.o --i Revogam-se as disposições
em contrario.

Sala das sessões do Senado, 29 de agos-
to de 1910. — A. dc Gusmão.

Não havendo matéria para debate, o
nada mais havendo a tratar, levanta-se a
Bcssão, designada para 30 a seguinte

ORDEM DO DIA

l.a parlo

Passa-se á

ORDEM DO DIA

Entra em 2.a discussão, englobadainen-
te, a requerimento do sr. Mario Tava-
res, o

PROJECTÒ N. 15, DE 1008

concedendo subvenção kllometrica á
Companhia, Mogyana para a, construcção
de um ramal que, partindo do S. José
do Rio Pardo, vá a Cacondo e ás raias
do Estado do Minas Geraes, com parecer
contrario, n. 25, deste anno.

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

Annunclada a votação, pede a palavra

O SR. MARIO TAVARES (pelu ordem)
— Sr, presidente, peço a v. exc. quo se
digno consultar a, casa sobre si concede
preferencia na votação para o parecer
n", 25..

Consultada a. casa, é concedida a pre-
ferencia pedida.

E' posto a votos o parecer, e approva-
do, sendo rejeitado o projectò,.

Entra em l.a discussão, o é sem deba-
to approvadò, o

PROJECTÒ ST. 5, do 1910 §¦

providenciando sobre o serviço do tra-
fego o administração da Estrada de Fer-
ro.dos Campos do Jordão.

Nada mais havendo a tratar, levanta-
se a sessão, designada para 30 a seguinte

ORDEM DO DIA i,

2.a discussão do projeoto n. 2, de 1912,
autorizando o governo a mandar con-
struir uma ponte metalllca no porto ãa
Barrinha, no rio Mogy-guassu', o outra
no rio Pardo, na estrada entre Sertãozi-
nho o Jardinopolls, coin parecer contra-
rio, n. 26, desto anno ,

Theatros

Apresentação dq projeetos,
e requerimentos.

2.a parte

indicações

Discussão única do parecer n. 7, de
1910, da Commissão de Recursos Muni-
olpaes, mandando archivar os papeis re-
mettidos pelo sr. José Mariano Ribeiro da
Silva, por não ser caso de recurso.

Discussão única da resolução n. 1, de
1916, do Senado, negando provimento ao
recurso dos srs. Aureliano Antonio da Sll-
va e outros contra as lelí municipaes ns.

e Salões
CASINO ANTARCTICA

Neste theatro repetiu-se hontem a bel-
Ia opereta "Addio giovlnezza!", que at-
trahiu avultada concorrência, Os princi-
pães interpretes foram calorosamente
applaudidos.

r— Hoje, mais uma vez, a opereta
"Addio giovlnezza!", que tanto agradou
na primeira noite.

APOLLO
A* peça "La prima notte dei matrimo-

nio", hontem representada, agradou 4
numerosa assistência que accorreu, a este
theatro.

—:— Hoje, a peça do gênero alegre "II
nldo d'una coeotte", em 3 acto, de D.
Carlucclo.

ÍRIS THEATRO
Neste freqüentado cinema exhibom-se

hojo os apreciados films "A reforma de
Carlitos" e "O canhenho dc John".-

O DIA

A Egreja Catholica com memora
hoje Santa Rosa dc Lima, virgem.

Santa Rosa, assim chamada, por-
que, um dia, no berço e»i que dor-
mia, o seu rosto appareceu sob a
forma de uma rosa, foi a primeira
flor. dc santidade- que a America Mc-
ridional deu á egreja.

Esta santa demonstrou, desde os
seus primeiros annos, um amor cx-
traordinario peia mortificaçãq.

. ".Senhor, dizia cila. quando .'".ofíria,
augmenlai os meus padecimciitos;
visto como, augmentando, cresce
ainda mais o vosso amor em meti co-
ração."

Ella teve a felicidade de ouvir um
dia o Salvador dirigir-lhe estas pala-
vras. "Rosa de jiucu coração, sois a
minha esposa." I

Ella reuniu-se ao seti celeste espo-
so no dia 21 de agosto de 1617, con-
tando 31 annos de edade.

FESTA DA PENHA

Continuam com grande animação
c enorme concorrência as novenas da
milagrosa padroeira N. S. da Penha.
, Por estes dias, inaugurar-sc-á uma
nova capella de N. S. dos Passos,
perto da sala dos milagres. .

O rcvmo. padre Miguel Nogueira,
S. J., prosegue nas suas brilhantes
prédicas.

Hoje, s, revma. falará sobre o lhe-
ma: "Base cm que sc estriba a reli-
gião.'*

LYCEU SALESIANO

Retiro espiritual para os alumnos
Começou hontem, continuando ho-

je, amanhã e depois, o retiro espiri-
tual para os alumnos deste estabe-
lecimento dc ensino.

São pregadores os revmos. padres
Pedro Massa e Domingos Giovanni-
ni, respectivamente, das casas salc-
sianas do Rio de Janeiro c de Cam-
pinas.

O horário do retiro é o seguinte: .
A's6 i|2 horas, orações, missa, Vcni

Crcator e meditação; ás 9 horas,
leitura, instrucção, cânticos; ás 11 e
tres quartos, visita ao Santíssimo Sa-
cramento, coroa ao Sagrado Coração
dc Jesus, Angelus; ás 13 horas, la-
dainhas dos santos; ás 15 horas, lei-
tura, instrucção, cânticos; ás 18 ho-
ras, "Veni Creator", meditação, ben-
çam do Santíssimo Sacramento.

No sabbado, dia do encerramento
do retiro, haverá missa de cotnmu-
nhão geral ás 6 e meia.

A's 9 horas, ultima pratica, distri-
btlição dc lembranças, "Te-Dcum" e
bençam solennissima do Santíssimo
Sacramento.

Os alumnos externos têm suas in-
strucções e praticas de piedade, no
salão dc actos, dada a insufficiencia
do Santuário, tendo nelle somente
uma meditação e a bençam ao meio-
dia.

O encerramento será no domingo,
com commuiihão geral ás 8 horas, e
"T_e-Deum" e bençam ás .14 horas.

ílf^a HORA SANTA .;_ .. *

Amanhã, véspera da primeira séx-
ta-feira do mez, haverá, como nos
mezes anteriores, das .13 ás .14 horas,
o piedoso exercício da hora santa,
publica e solenne, perante o Santis-
sinio exposto.;

A mesma funeçãó repetir-sé-á das
21 ás 22 horas, sendo, porém, esta só
para homens, com entrada pela por-
taria do Lyeeu, ou pela do Externa-
to da alameda dos Andradas,

OS NOSSOS BAIRROS
—

-LIBERDADE
"CORREIO PAULISTANO"

O sr. Armando Nobrega é nosso repre-
senlanto neste bairro e resido X rua Tho-
maz Gonzaga, n. 22, ondo poderá ser pro-ourado para tratar do negocies com refe-
roncia a esta folha..
CARTÓRIO DE PAZ DA LIHERÜADE

No cartório do paz da Liberdade estão
Affixados os seguintes proclamas do casa-
mento: Amador do Araujo Riboiro comd, Baldina da Costa Carvalho; dr. Jnve-
nal Penteado Filho com d. Odllla Pujol;
João Soares Leito eom d. Elcdovina Pa-checo; Aldo Constantlno Xavier eom d.Clotilde Monteli-o dos Santos; Vicente
Campanllli. com d. Carmen üntf.errl;
Juvenal do Azevedo Fagundes com d.Angelina Pinto de Aguiar'*''Ugo Torlaycom d. Arabellá JJoanova Louzada; An-tonlo Cestl com d. Leonor Sorbo; Josfi doAvena Liquosi com d. Maria Mori,

HOSPEDE
Esta na capital com sua exma. fami-Ila, procedente de Jlnigiuiça, ondo é in-fluento político, o' sr. coronel AffonsoOlegario Ferreira Pinto, capitalista c pro-prietario tam nem ali.

REGRESSO
Regressaram do Interior do Estado, 011-

de se achavam a negócios, os srs. pharma.ceutlco tenento Uenedicto Korbcrto di>Silveira c dr. Nicolino Nacearatti, enge-nhelro e capitalista 110 dlstrlcto,

FALLECIMICXTO
Contando apenas um lustro de éxisten-

c!a, faiieceu 110 dia 27 desto a interessai:-
te menina Margarida Maria das Dores, fl-
lhlnlin, do sr. dr. Celestino Bourroul o desua exma. esposa d. .Maria da Conceição
Monteiro de Barros.

O seu enterro, que se realizou no dia
seguinte, tevo grande acompanhamento,
sahindo o feretro da casa do residência
do seus pães, X rua da Gloria, 7D-A, pa-ra o Cemitério da Consolação,

NASCIMENTOS
Acha-se. augmentado o lar do sr. Ame»

rico Vespuccl, acreditado negociante no
distilcto, o do sua exma. esposa d. Anna
Otheso Vespucci, com o nascimento de
uma menina que vai receber o nome do
Anna Flora.

Também o lar do sr. dr. Ulysses A.
L. J'erelra Coutinho, l.o promotor publl-co da capital, e de sua cxmn, esposa d.
Nancy Vianna Pereira, estft. desde o dia
2C desto. em festa com o nascimento de
aua filha Maria Eulallà.

Rubon é o nome quo vai receber naa
águas lustraes um interessante menino,
filhinho do sr. Albortino Vaz de Lima,
proprietário no bairro, o de sua esposa d.
Hércilia Guimarães Lima.

SEPTMNARIO DAS DORES
Começara no dia S do setembro vlndou-

ro, na egreja da Confraria do N. S. dos
Remédios, o septenario do N". s. das Do-
res.

TURF
TÜRF CAMPINEIRO

Concurso do palpites

A apuração final do concurso de pat-i[lites instituído pola direòtorlá do IljCampineiro foi a seguinte: "A Vida MoJderna" 20 pontos, "O Estndo de S. Pai»)Io" 27 o o "Correio do Campinas" 25.
Venceu, portanto, o sr. Armando Quel-i'roz Mondogo, chronista sportivo d'"A VI-'d.% Moderna", a quem ser.l entregue,*!

dentro om breve; um rico tlnteiro de pra-'ti,, prêmio offorccido pelo coronol Jüsü:
Guathemosiim Nogueira, presidente d»
II. Campineiro,

«TOCllEY-CLUU PAULISTANO

Para as corridas do próximo dia 3 de
setembro esta, apenas organizado o sei¦julnto pareô: '

Clássico "Mclton" — 2:000$ e 400$ -^
1 C00 metros.

Prosy, 52 ldlos; Spnr, 51; Trigueiro,
54; St. Martin, 54; Rose Day, 52; Sonl-
no, 54; Bárla Mor, 54.

Por não terem reunido numero sufíl-
ciente do anlmaes continuam reabertos
os parcos Imprensa, Animação; Abertu-
ra, Jockey-Club e Progresso.

Nova chamada

Pareô "Consolação" — 500$ e 100$—i
1.500 metros. Anlmaes naclonaes (han-
dlcap antecipado). Biscaia, 54; Frisa, 54;
Gazeta, 52; Bohemio, 52; Cardlngo, 48;
Orisa, 48, e Isabcau, 43.

As inscripções encerram-se- hoje,

Observarão da dlrcctorla do Jockcy-CIuli

São convidados os srs. proprietário*!'
i.uo fizeram Inscripções sem incluir a'
respectiva importância, .1 virem regula-
rlzal-as, sob pena do serem as mesmas
nullaSj de accôrdo com o código de coiV
ridas em vigor.

Exceptuam-so os proprietários qu<'
têm fundos na thesouraria desta socl<w;
dade.

• *

VARIAS

De Campinas chegaram a esta capital
os seguintes aniinaes: Buokless, Goldjp
Spurs, Bayard, AVolvey, Rubi e Corça.

VISITA AO PRADO DA MOO'CA

BRAZ
ANNIVERSARIOS

Fazem ánnos hoje:
O sr. Antônio de Sousa, aíiixlliár da casa

"Americana".; o sr. Henrique de Mello,
antigo negociante nesto bairro; a senho-
rita Dulce de Camargo, dilecta filha ão
sr. Gustavo do Camargo, corretor desta
praça, e o sr. Álvaro Ferreira de Sousa,
funcclonarlo federal.

CONTRACTO Lil CASAMENTO
Contraçt.ou casamento eom a senhorita

Bclniira Duchen.Q sr. Alvnro Ferreira de
Sousa, funecionario federal.

PARA PORTUpÂL
.Seguiu hontem, para 

'Portugal, 
çm bus-

ca dc melhoras para a sua saude, o esti-
mado Joven João Jtpdrigúes Pio, auxiliar
do escriptorio da Companhia Paulista de
Construcção "A Americana".

G. D. R. AURORA
Desta syinpatliica associação recebemos

um amável convite pnra sua festa, a rea-
llzor-se na noite de 2 do setembro, nos
salões,. "Leule Obunlank", em conimemo-
ração ao seu l.o anniversario.

U. D. AIsAlFIÜA CARItim-
Para commemorar a gloriosa data de

7 de setembro, uma comniissão do sócios
deste grêmio promove nesso dia em seus
salões unia "maflriée" dançante.

NA CAPITAL
Acha-se ha' dias nesta capital a exma.

sra. d. Julla do Mollo, extremosa esposa
do sr. João dei Mello, residente em Santa
Adelin, que velu em visita a pessoas de
família, déyondj regressar hoje para
aquella localidade pelo primeiro com-
bolo.

GRÊMIO LITERÁRIO "ALVA-
RES DE AZEVEDO"

Realizou-se hontem mais uma ses-
são desta agremiação literária.

O orador iuscripto, dr. Aluizio
Porto Ribeiro, procedeu á leitura da
primeira parte do seu trabalho —
"De Gonçalves Dias a Olavo Bilac",
sendo calorosamente applaudido.

A seguir, foram recitadas varias
poesias pelos sócios presentes srs,
Joaquim Delfino R. da Luz, Fernan-
do Guedes Galvão, Albatcnio Caiado
dc Godoy, Heitor Sampaio e outros,
que foram muito felicitados pela se-
lecta assistência.

* a

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
CIRURGIÕES DENTISTAS

Realizou-se hontem, ás 20 horas,
sob a presidência do professor Gus-
tavo Pires, servindo de secretários
os srs. Victor Saraiva c Odon Cardo-
so, uma sessão rodinaria, na qual
tomaram parte vários sócios.

Lida e approvada a acta da sessão
anterior, passou-se ao. expediente,
que constou da leitura de yarios of-
ficios.

Foram acceitos para sócios os srs.
professor Emilio Mallet, Heitor
Sampaio, Hercules Montagna, Aris-
tides Spinola, d. Alice Teixeira de
Carvalho, Orlando Arruda Mello,
Fred. Lane, Pedro Mcrk, Sebastião
Ramos, Henrique Aubertie, e F.
Preythnian.

Em seguida, foram eleitos para re-
presentar a Associação na reunião
de professores de Odontologia, que
se vai realizar no Rio de Janeiro, os
srs. prof. Ar. Coelho e Sousa e Gus-
tavo Pires.

Attendcndo-sé a um convite da
commissão organizadora do Primei-
ro Congresso Medico Paulista, ficou
deliberado que redigissem os themas
officiaes sobre assumptos de odon-
tologia, e que deverão ser escolhidos
e apresentados ao Congresso, os srs.
professores Vieira Salgado, Gusta-
vo Pires, Emilio ¦ Mallet, J. Marques
Júnior e os srs. Emygdio Leitu,
Francisco Ruffolo e Matlieus Pau-
ííain.

Conforme estava annunciado, realizou-
sc hontem a visita dos chronistas sportl-
ves. ao velho prado da Moóca.

A's 15 e mela horas, em frente il sé*
do social do Jockey-Club, X rua Alvar-ia
Penteado, em companhia do dr. Domin-
ges Teixeira Leite, director do corridas
dussa sociedade, tomaram assento om
dois automóveis os seguintes srs.: dr. Pia-
t ¦ Payaguft, Olival Costn, Armando Mou-'
ciegó; dr. Lülá Gonzaga Mendes de Almei-'
da, Amadeu do Toledo, João Ayres de
Camargo, Waldòmlro Fleury e Luiz Pan-(
r.aim, representando -respectivamente os
Jornaes: •¦Correio Paulistano", "O Estado'
d- S. 1'aulo", "A Vida Modenrx", o "Dia-'
rio Hespanhol", "O Combate", "O Fu-
rão", "O Commercio do S, Paulo" e o
"Fanfulla",

Dahl os chronistas segUiralíi dlrecta»
mente para a, Mòúca, cuja raia' estavn
cheia de anlmaes, quo so entregavam i,i
nm moderado ..trabalho, de. "entraino I
mont".* -.. 1 -

Om visitantes percorreram , demorada-'
Emento todas as dependências daquollo eis-
Kanle - centro de hlpplsmo, tendo ocea-1
sião de' verificar on -jrivr.de.-! m-ilhoi-ameu-!
to» ali introduzidos duranto aé "férias"
do nosso turf.

Tudo 110 prado apresenta asnseto eom«
pletaniento novo.

As árchlbancádas, tanto as dos socíor
como as destinadas 'nó publico, foram ra»*'
dieãlmente reformadas, offerecéndo ago-
ra o máximo conforto aos freqüentadores
das corridas.

A parto r.esorvada fts "geraes" foi con-
sifleravolmento augmentadii, ficando a
antiga grado divisória próximo do boto-
quim, facilitando assim extraordinária»
mente a compra de poules.

Nessa grado divisória está collocado
um portão de ferro, por melo do qual st
podem communlcar os assistentes da ar-'
cliibancnda geral com os dá especial.

O jardim do paddock, com os seus bel-*
lo-s canteiros de flores e os seus taboleW
íos de grama completamente transforma»
do3, apresenta feição original, tornando
essa dependência do prado mais alegre e
atlrahenté.

Um facto que de ha muito reclamava
sérias providencias e agora mereceu es-
;.ecial cuidado da dlrectorla do Jockey-
Club, foi a construcção de varias dopen-'
delicias sanitarias^para ambos os sexoí.-

Estas installações são completas o obe-(
ilecem aos mais rigorosos preceitos da'
liygiene.

Para o serviço do abertura e fechamer.-
to da casa da poule, bem como para os
diversos fiign.ios aos juizes, jockeys o
mais empregados do prado, foi installado
um systema de campainhas clectricas
cuja admirável combinação não pfldo ser
mais perfeita o cujos resultados tambemà
não podem deixar de ser excellentes.

O "Botequim-rostaurante", do sr. Do'",
niingos Marslcano, o o "Pavilhão do'
chft" tambom foram objecto do carinhosD
cuidado da nossa veterana sociedade.

Do antigo botequim nada existe: me-
sas, cadeiras, quadros, etc, etc., tudo fi
novo.

O "Pavilhão do chft" estft. cercado em"
toda a sua extensão por enorme série de
artísticas "jardineiras", que, além de da-
rem aquello local um aspecto florido,]
tornam o ambiento mais perfumado e,'
portanto, mais agradável o convidativo.

Em conjuneto, emfim, o elegante pra-j
do da rua Bressesr estft, apparelhado pa-
ra proporcionar magnifieos domingos ao,
nosso publico, que certamente saberilj
corresponder aos ingentes esforços dos
actuaes directores da nossa principal jo-(
ciedado sportiva. •.

Depois dessa longa visita, o sr. Domln-J
gos Marsicnno offereeeu aos visitantes]
um beberete no botequim do prado. v

Os chronistas rctlraram-so ftc 17 ho-ji
ras.

KSttRlJtfA
Devendo chegar proximamento a osta

capital o grando esgrimista italiano baràó
Athos do San Malato, constituiu-so uma
commlssão quo so encarregara de promo;
ver a recepção do dlstincto hospede. ^

A commlssão aeha-so composta dos srsj
major Manuel Esteves Gamoeda, dr. QuW
rlno Francisco Gualtlerl e Fausto Mata|
razzo.

O barSo de San Malato, que pola í>rr
melra vez visita o Brasil, 6 considerado
campeão da esgrlma e também o lnnov*
dor deste sport e, por Isso, 6 de prever-S'
que no nosso melo culto tenha uma
cepção condigna. ,"; •*».
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üOTâ;
O sr. scorotarlo do Interior despacha-

ri iiojc com o sr. presidente do Estado.
.

. Bm nome do sr. socrotarlo do Intorlor,
ii seu offloial de gablnoto, sr. Mario Roys,
flflltou hontem d. Alborto Gonçalves, bispo
de Ribeirão Preto, quo so acha nesta oa-
pitai. .

No trem das 8 horas, desceu liontem pa-
jr_ Santos o sr. dr. Adolpho Gordo, senador
foderal, duo ombnrcou no vizinho porto,
_ bordo do "Frisia", com destino fi, Eu-
yopn, om companhia do sua exma, fa-
{nlila.

Ao seu embarque, na gare da Luz, com-
parocernm o sr. dr. Oscar Rodrigues Al-
vos, socrotarlo do Interior, e vários aml-
gos do Ulustro parlamentar.

O sr. dr. Sylvio do Campos veiu a esta
íodaoção podlr-nos doclaromos sor, om
Absoluto, destituída do fundamonto a no-
llola publicada hontom pelo vespertino
"O Combate", a propósito do um phan-
tnstico incidente que se passara na Secre-
taria da Justiça.

Informou-nos o sr. dr. Sylvio do Cam-
pos quo, jfi ha mezes, não vai áquclla
Boorotarla, onde estevo pela ultima vez,
por oceasião da grévo dos "chauffours",
ii chamado do sr. dr. Eloy Chaves, com
quom so entendeu dlroctamente.

i Disse-nos mais, quo nom siquer conhe-'do o funeclonarlo referido na noticia do
"Combato", a não ser, talvez, do vista.

li S. Paulo a Corumbá

, Na sessão do hontem do Senado, o sr.
Aurellano do Gusmão apresentou um
projecto dc lei, mandando erigir, numa
das praças desta capital, uma estatua cm
homenagem '« memrola do general Fran-
homenagom íi memória do general Fran-

O orador, fundamentando o seu projo-
cfo, rcfcrlu-se fi, porsonalldade do illus-
tre morto, com palavras repassadas do
saudado, o aos grandes serviços que Frao-
cisco Glyeerio prestou ao Estado o fi Rs-
publica.

--— ¦"*»¦ ¦*-*—¦

Realizar-se-á hoje uma assemblea
geral da "Associação do Iíord-Book Ca-
racu'", na respectiva sede, ã rua do Car-
mo n. 11, fis 13 horas.

A directorla, por nosso intermédio,
pedo o comparecimento do todos os
sócios, que podem fazor rcprescntiir-se
lambem por simples carta.

Aos srs. prefeitos municipaes do Esta-
do fol dirigida a seguinte circular do sr.
secretario do Interior:

"Augmentando diariamente a frequen-
cia do Instituto Pasteur por pessoas mor-
dldas por cães raivosos ou suspeitos, pro-
cedentes de todos os pontos do Estado, vc-
nho chamar vossa benovola attenção pa-

;ra a conveniência urgento de tomar essa
prefeitura medidas severas para a extlnc-
ção systemntica dos cães vagabundos,
unlco molo de ser feita a prophylaxla re-
guiar daquella moléstia.

Lembro-vos tambem a necessidade da-
qucllas medidas terem um caracter per-
manento.

; Agradeço-vos, desde já, os vossos esfor-
ços nesso sentido. Attenciosas saudações.'*— (a) Oscar Rodrigues Alves."

O sr. secretario do Inlcrior dirigiu o
segulnto offieio ao sr. presidente da Ca-
mara Municipal do Itapira:

' "Em o vosso officlo de 22 do corrente
mez, consultais si o l.o juiz de paz do
triennlo a lindar-se pôde ser eleito verea-
dor fi. futura Camnra Municipal o, em coso
negativo, si podorfi passar as funeções do
sou cargo ao 2.o com a antecedência de
80 dias, afim do cessar a incompatiblli-
dade para o cargo do vereador. — Decla-
iro-vos que não, visto a isso se oppôr a
loi orgânica dos municípios o accordams
•do Tribunal de Justiça. Attenciosas sau-
ôaçõos. — (a) Oscar Rodrigues Alves."*, ——•

A serviço policial, sogue hoje para Ta-
jquarltinga o sr. dr. Flanklln Piza, l.o dele-
gado auxiliar o dlrector do Gabinete dc
Investigações e Capturas.

• Pelo sr, secretario da Justiça e da Sc-
gurauça Publica foram concedidas as se-
gulntes licenças:

De um mez, a contar de 21 do corrente,
para tratar dc sua saudo, ao juiz do di-
relto da comarca de Bebedouro, dr. Erico
Vieira do Almeida;

de dois mezes, para tratar de negócios
de seu interesse, ao 4.0 tabellião de notas
da comarca da capital, sr. Alfredo Firmo
da Silva. •

Foi nomeado o sr. Egydio Brasileiro
Franca, para exercer, interinamente, o of-
flcio de 4.0 tnbellião de notas da comarca
da capital, durante o impedimento do ser-
yentuario cffectivo, em goso do licença.

O sr. presidente do Estado assignou os
decretos accoitando as desistências quo
apresentaram:

O sr. Moysés Rcbouças de Carvalho, do
cargo do escrivão do juizo de paz do dls-
trleto de Albuquerque Lins, comarca de
Bauru';

o sr. Euiico Dias Baptista, da serventia
.vitalícia do offieio do registo geral de hy-
polhcoas e annoxos da comarca de Avaré.

No despacho do sr. secretario da Jus-
tiça c da Segurança Publica com o sr.
presidente do Estado, foram assignados
decretos concedendo as seguintes licen-
ças:

De dois mezes, cm prorogação, para
itratar do negócios de seu interesse, ao
promotor publico o curador de orpliams
c ausentes da comarca de Parahybuna,
dr. Edgardo do Toledo Malta;

de um anno, a contar de 19 de julho
ultimo, ao guarda civil do Instituto Cor-
reoclonal, sr. João do Paula Nogueira.

Foi iniciada hontem,no Instituto Nacio-
nal do Musica, a prova escripta de dictado
musical do concurso para professor da ca-
delra de solfejo.

A mesa examinadora, que funecionará
sob a presidência do sr. maestro Alberto
Nopomuoeno, dlrector do Instituto, com-
põo-se dos srs. Rodrigues Barbosa, F.
Nascimento, Carlos do Carvalho, J. Lima
Coutinlio, Francisco Braga e Arnaud dc
GouvCo,

-. É

O sr, ministro da Agricultura levará
no despacho collectivo do hoje fi, assl-
gnatura do sr. presidente da Republica os
decretos concedendo permissão para func-
cionar na Republica a Companhia Han-
scatica e a ,S. Paulo Railway (Brasiiian)
Company.
' "O projecto do orçamento da*Receita c
Dospesa para o exercício de 1917, escreve
o "Jornal do Còmmercio", redigido para
a 3.a discussão de accõrdo com o venci-
do em 2.a, na Câmara dos Deputados,
consigna os seguintes algarismos:

Recoita geral: 129.110:204$444, ouro e
28o.407:0005000, papel; e receita especial
réis 12.025:0005000, ouro o 
12,438:0005000, papel, com o total de
141.135:2045444, ouro o réis 
295.905:0005000, papel.

A despesa geral é de 98.280:3505093,
ouro, e 402.445:7975088, papel, deixando
o saldo ouro de 42.854:8445451 o um
"déficit" papol de 100.640:7975688. Con-
vertido om papel o saldo ouro, temos
42.854:8445451, ouro, egual a 
94.280:0575792, papol. Subtrahldo do"déficit" papel do 106.540:7975088 o sal-
do ouro convertido de 94.280:6575792, ÍI-
ca o "déficit" papel definitivo de réis
12.260:1895890 provisto exactamento pe-
lo sr, Carlos Peixoto Filho, relator da re-
celta, no seu ultimo discurso,

Convom não esquecer que nos réis
101,136:2045444 da receita ouro estão ln-
cluldas as duas seguintes parcellas:Títulos do "funding" . •_ 29.970:1065666
Deposito em Londres >; 17.777:7775778

Total •.- v y. :<* •:.- ;: 47.747:8845444
Em rigor, descontado da reoelta pro-

í>rlamente dita esse total de
.47.747:8845444 dos títulos do "funding" e
deposito em Londres, o salijo ouro desap-
Pareceria tambem"..

V6s, oh! arrojados camlnhclros .....
constantemonto palmllhaos os sertões pa-
trios! quando fordos do Miranda a Bolla
Vista, sem outra companhia mais quo o
vosso ardego oorcol, quo lostamonlo cavai-
gaos, olhai em torno, Interrogai tudo quo
vos cerca — os Ipês floridos, aa campinas
verdejunlcs, os límpidos o sussurramos
regatos, a brisa quo perpassa, o buriti
quo vos abriga nas noitos passadas "á la
bollo étoilo", o tudo vos contara:

— Fol uma voz uma cohorto do bravos.
Apôs algum tempo passado om Mlrnndn,
lfi. so foram olles, caminho do sul, cm do-
manda da gloria. Era o corpo do exercito
brasileiro que, abrazado do amor sacro-
santo da Pátria, ia desaffrontar o Brasil
querido, tão injustamente, tão brutalmcn-
to oftondido no quo ha, para ollo, de mais
sagrado: a sua integridade, a sua sobo-
ranla, o sou brio, a sua honra, o sou pun-
donor. E os bravos, quo Iam offerecer o
peito ao formidável espndagão do fero o
Eiutulto inimigo, tinham por couraça tão
aômento o sou patriotismo o a sua indo-
mlta coragem.

Pasmai, ohl camlnhclros intrépidos!
pasmai o invejai! O grando feito quo lhes
foi dada a ventura do celebrar, hombrela
com ob seus congêneres do Praga, Alto-
nhelm, Tulaveru, sl os não excede... 13
é pur Isso quo a Pátria; agradecida, so
desvanece cm contemplai-os no numero
de seus heroes.

Apenas 1.080 homens, cuja unlea, su-
prema aspiração, era clevur multo alto o
nome da pátria, envolto no estrondo dos
ícitos excepclonaes. 13 tão intenso era o
ardor patriótico quo os ínflnmmava, que
elles, não tittendendo fi. exiguldndo do nu
mero, nem dos do mais recursos de que
dispunham, deliberaram — loucos subll
mes! investir o território inimigo. Mns,
muito antes do chegarem fi. fronteira, su-
porando obstáculos sem conta, jil a amea-
ça da fome, com todo o seu séquito de
horrores, sobro olles pesava. Que impor-
tava, porém? Além do Apa, na estância
da Boa Visto, muito gado havia e o. pe-
quenez da columna invasora — todos o
sabiam, era do sobojo supprlda pela in-
quebrantavel bravura dos quo a compu-
htíám, essa bravura, capaz de prodígios,
quo so estrlba no amor da pátria.

Avante, pois!
Fol no dia 21 do abril, para nõs dupla-

mente memorável, jft. recordando Tira-
dentes, jfi. em relação ao faeto que nos
oecupa, que o corpo do exercito trunspOz
o Apa, calcando o chão paraguayo: e a
fortaleza Inimiga cabia em poder dos nos-
sos. Vivcrcs frescos, do sabor ambrosiaco
para quem tantas e tantas privações ha
muito vinha passando, offereceram abun-
danlo repastò aquella legião do heroes: o
íoi a ultima vez quo a sua bôa fada lhes
sorriu, pois dnli cm deante sõ amarguras
os esperavam.

O gado de que se falara, sl do faeto ali
existira, fora então arrebanhado c condu-
zldo pelo inimigo, ao abandonar u forta-
ieza e o arraial. 13 a ameaça da fome crês-
cia, crescia o apavorava. Mas o valor in-
doinito dos bravos, o seu arrojo, o seu cn-
thuslasmo, nada havia que os arrefecesse
e, unanimes, falaram cm murchar contra
Coneepcion, tentando, do vez, a fortuna
do Brasil umãdo. Em caminho encontra-
riam a estância da Laguna, que era pro-
priedade do presidente Lopoz — "ei Su-
premo"; e era, nli, certa a existência de
gado manso, em quantidade bastanto pa-
ra abastecer, coplosamente, a homerica
eohortc, «íuo somente dis3o careceria. E
decldiu-so a marcha.

Marcharam c, no primeiro de maio —
o poético mez das ílOres o do Maria, La-
guna era nossa, a despeito dos rugldos do
"leão do Parnguay, activo o sedento de
sangue", como em sua engraçada língua-
gom, de sabor apocalyptico, diziam os nos-
sos ndversnrios.

Entretanto, tambem ali a existência dc
gado, si não ora chlmcrica, pelo menoS pa-
recia: nem uma única voz se offerecia uo
luço Infalllvol do campclro goytino ou ml-
nelro, que*muitos dellcs faziam parto da
heróica expedição. E os recursos de boc-
ca minguavam do dia a dia, do hora a
hora, e amanhã totalmente faltariam...
Dcllberou-se, pois, a gloriosa retirada, em
que a resistência physica o do espirito, a
energia jamais abatida, a força de von-
tade c o desprezo da morte, amplamente,
incoricüssamentó se revelaram no solda-
do brasileiro, tão valoroso e arrojado no
combato contra os homens, como sereno
o grande na lucta contra os elementos,
contra as hostilidades da natureza.

Antes, porém, de deixarem para sempre
us formosas plagas paraguayas, os bravos
puderam provar plenamente ao Inimigo,
num bello feito de armas, que não recua-
vam ante a superioridade, possível de
presumir-se, das armas adversas, alias
sempre batidas nos pequenos recontros até
então havidos. E assim fol que, numa lln-
da manhã de céo lavado pela chuva de
véspera, um punhado de homens, com-
pondo uma pequena columna do ataque,
corria do baioneta caiada sobre os ca-
nhões da bateria Inimiga, sul»jugando-a e
forçando, com o Ímpeto irresistível de um
arrojo «iue se não define, a entrada do
acampamento paraguayo, cujo entrinchei-
ramento acobertava numerosa cavallaria.

Forçada quo foi a estreita abertura do
redueto, os nossos, como a avalanche quo
se despènha do mais alto da montanha,
levaram tudo de vencida, golpeando, der-
rlbando, esmagando: c homens e animaes,
acossados pelos nossos, fugiam por to*
dos os lados, numa confusão do Babel,
espavoridos e desorientados, como na
boiada em estouro, E da farta niõsse de
louros, quo nossos irmãos então ali co-
lheram, a posteridade tomou u melhor
porção para entretecer duas coroas: uma
para José Thomaz Gonçalves, outra pura
Pedro José Ruflno.

No dia subsequente, começou a reti-
ruda,

Padecimcntos atrozes! dores, ainargu-
ras, agruras, angustias — tudo quanto a
linguagem mais rica tem para significai-
o soffrlmcnto, os bravos experimentaram
llbando, até fi. ultima gotta, o cálice du
amargura. Comtudo, nunca se amainou o
seu enthusiasmo ante o inimigo de armas
na mão, como nunca, nem por instantes,
seu animo forte docahiu; jamais os aban-
donou a paixão da gloria, como jamais,
nem por momentos, o amor da pátria
deixou de luzir, bom no intimo, de suas
almas nobres o brancas.

Contar os rios cheios, os atoleiros de
lama pútrida, infecta, ua macegas de
arestas cortantes como lâminas do aço,
o os mattagaos crivados de espinhos que
os bravos houveram do vencer, seria,
além de fastidioso, superior ao espaço de
quo dispomos;lmaginai, porém, commlgo,
leitor amável, o horror dessas passagens
quasl impraticáveis, sempro vencidas sob
o 'tiroteio portinaz dum Inimigo nlmia-
monto cruel. E quanta vez, por entro noi-
tes tempestuosas o mas, os bravos, ex-
postos a todos os insultos da intempérie,
não eram ainda inquietados pelos cavai-
leiros- paraguayos, os quaes, como espo-
clros dos contos árabes, Illuminados pelo
clarão sinistro dos relâmpagos, inhuma-
nos, diabólicos, vinham, ensaiavam uma
sortlda c, com a mesma rapidez com que
surgiam, logo desappareclam nas trevas,
como gênios do mal. A despeito de tu-
do, porém, em todos os recontros que se
Iam dando, as armas brasileiras tiveram
sempro a mais completa vlctoria. E em
todos elles, quantos episódios empolgan-
tes não oceorreram para, mais uma voz,
aifirmar a invicta bravura dos nossos I no
emtanto, eram quasl todos simples recru-
tas e, na immensa maioria, oombolldos,
derreados pelo cançaço, pola fome, polas
febres.

Suocediam-se os dias, qual o mais
cheio de penas para os pobres, E as pro-
visões de bocoa rareavam cada vez mais,
num crescendo desolador, emquanto o
inimigo, numa sanha feroz, pérfido, lm-
placavel, punha em acção mil concepções
Infornaes, para augmentar ainda, sl era
possível, as vlclssltudcs e continuas des-
graças quo sobro 03 bravos pesavam. As-
sim íoi que, conscio At sua lnferiorlda-
do na pugna, era que os nossos sempre
levaram a molhor, concebeu o executou
o plano maldlcto do deitar fogo aos cam-
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quo.poa, envolvendo os infollzos numa atmòs-
phora torrlflca, como nom Danlo a Ima-
glnou, do chammas, fumo e cinzas. E es-
sa nova face da ondromlna lnogualavel,
da cruoldado, da barbaria, do encarniça-
mento dos_ nossos adversários, dahi por
doanto frequentemonto so manifestou.
Importa, porém, notar, quo os bravos
nunca se deixaram surprohcnder pelas la-
barodas, oppondo-lhes acoiros quo, sob a
actlva o zelosa superintendência do velho
guia José Lopos — do imporeclvol me-
morla, so abriam num abrir o fechar
d'olhos.

Entretanto, depois do combato do 11
do maio, cm que se deu a completa do-
bandada do pouco gado quo lhes restava,
os alimentos lotalmento faltaram o os
bravos sontiram quo iam morrer do ina-
nição. Além disso, um outro mal egual-
mento pavoroso — a peste, o cholora-
morbus — apoderou-se dellcs o Ia levan-
do vidas, como a lépida lufada do agosto
leva as pétalas mortas pelo chão. E as-
sim marchavam os tristes, nnciosos por
Nloac, a promottida terra da promlssão,

E lü chegaram, emflm! Chegaram, mas
deixando nú solo do deserto, vlctimas do
cholora ou mortos em combate, o sou
commandanto, muitos officiaes jovens o
muitos soldados, que todos tinham ou os-
posa o filhos, ou mão o irmãs! Chegaram,
do 1.080 que eram, apenas 700 voltavam
o quo transfiguração! Vieram pallidos,
abatidos, com os rostos encovados; os
olhos apagados sumiam-se nas orbitas, os
lábios oram Uvidos, o magreza extrema: a
Imagem viva do inenarrável ;>ilscrla! E
mesmo ali, quo dovla sor o termo do sof-
frimento do todos, a perversidade do um
inimigo desluimano, ardiloso o nifiu, aln-
da uma cilada preparara para os míseros:
escondida a um canto da egreja local, em
commünicação com um longo rastilho l*a-
bllmento desfarçado, uma barrica do poi-
vora havia do explodir pouco depois, in-
conscientemente incendiada por um dos
nossos o produzindo medonha hecatom-
bo... Oh! quanto custa ser horôo!

Bomdlctos, porém, todos esses amargos
padecimcntos, que tanto realce dão fi.
gloria desso grande feito para sempre
lnescurecivol, feito que muitas potências
do primeira grandeza se orgulharlum de
ler eguacs, o que se pôde dizer, com
justiça plena o sem sombra siquer duma
empáfia estulta, que "es un tojido do gio-
riosas coronas que formara ei más precioso
monumento nacional, on los anales do su
historia..."

Ouvi tudo Isso, oh! destemidos cami-
nheiros dos nossos sertões! ouvi toda essa
historia que sô diz cousas boas dos brasl-
loiros, o quo a serra do Maracaju' — a
sobranceira, tambom attosta, o vinde de-
pois repcllil-a cíl fôrn, aquelles quo nos
achincalham o amesquinham, para, quo
elles, duma vez para sempro, se conven-
çam do quo o Bra3il é realmente grande
o poderoso — grande na Indizivcl complc-
xidado dc seus preciosos productos na-
luraes, podoroso no valor lndubitavol de
seus filhos quo o amam e ostromocom,
tanto que não hesitarão nunca om affron-
tar, como se viu, toda a sorte do sacri-
ficios pelo seu bom e crescente engran-
decimonto, pela sua soberania e llberda-
de. Repeti-lhes tudo isso e, sl ainda ns-
sim olles continuarem duvidando, doixae-
os, então, na doce paz do seu hcbetlsmo
irroductivcl...

(Continu'n).
Clodlon CARDOSO.

De Santa Isabel
PELA INSTRUCÇÃO

Não sabemos sl a Câmara Municipal
desta cidado jil cogitou do trabalhar no
sentido de extinguir o analphabetlsmo no
município.

Si ainda o não fez, é tempo ainda de
porem os srs. vereadores as luzes do seu
entendimento em foco e atacar o assum-
pto do rijo, como merece, pois 1910 jíi
vai do meio para o fim, o 1922 não ostfi
tão longo quo 1103 permitia permanecer
de braços cruzados anto um problema a
que o destino do município cstíl visceral-
mente ligado.

Não é. que ncroilitemos, por maior o et-
ficaz propaganda, que, por oceasião do
l.o centenário da Independência do Bra-
sil, não haja no munioipio de Santa Isa-
bel nenhum analphabeto. Havel-os-á, sem
duvida, porém, como a boa semente dlt-
ficilmento cal em terreno estéril, o seu
numero ha de forçosa e fatalmente lr di-
minulndo, a pouco e pouco, até que pos-
samos apontar o município, não dizemos
como modelo, mas digno de correr paro-
lhas com seus Irmãos do Estado.

Qucromos, assim nos exprimindo, dei-
xar bom patente que, nesso campo, não
basta a noção governamental do Estado,
com o provimento desta ou daquella ca-
delra, neste ou naquclle bairro. E' precl-
so, por conseguinte, quo o município, na
medida de suas forças, vfi ao encontro do

pensamento do governo, construindo ca-
sas para funecionamentò das escolas de
bairro, ou creando elle mesmo, o muni-
cipio, escolas, de conformidade com as
suas rendas orçamentarias.

Guaratinguetá o Jahu', ao que sabe-
mos, jfi iniciaram esse bello movimento,
em prol dos nosso3 infelizes patrícios
nnalphabetos.

Mas, objectar-nos-ão, o município de
Santa Isabel é pobre, tom um orçamento
de, apenas, 30:0005000 e não pôde, por
1S30, construir prédios para o íunceiona-
mento dessas escolas.

Sl considerarmos, porém, que a Cama-
ra Municipal não 6 obrigada a construir
todos esses prédios em um sô exercício, si
considerarmos, ainda o finalmente, quo
os prédios escolares não terão a feição do

palucetes — construcções que na própria
sede do município são muito raras !—
chegamos fi. conclusão lógica o simples
de que, a partir de janeiro do 1917, pôde
multo bem o governo municipal Iniciar
a construcção do primeiro predio escolar
ou, o que serfi mais fácil, prover a sua

primeira escola municipal.
Com a devida venla suggerlmos fi Ca-

mara, Municipal um melo, que não acar-
reta grande accresclmo de orçamento.
Ell-o;

Supprlma a odilidado a verba do 5005,
que figurou no orçamento vigonto como
auxilio fis escolas looacs, reforce-a de ou-
tro tanto o terá, assim, a annuldade pa-
ra q primeiro professor municipal.

Não haverá, podemos afflrmal-o, o ml-
nlmo descontentamento ontre os profes-
soros da cidade, pela suppressão dessa
verba, nem poderia havel-o mesmo, por-
quanto se trata, no caso vertente, de pro-
porolonar a íellcldado o bem es',ar a
umas dezenas de crianças de mais um
bairro do município.

Em 1918, continuará a municipalidade
a benemérita obra encetada, creando mais
uma escola, ou construindo um prcdlo es-
colar o assim por deante.

Tem, pois, a palavra a, Câmara Muni-
clpal para tratar do ássumpto, fazendo o
rablscador destas linhas sinceros votos
por. que a, sua acção seja valentemonte
secundada pelas luzes e critério do coro-
noi Benedicto Ramos de Arantes, prestl-
gloso chefe politico local.

Santa Isabel, agosto de 1916,

Fernandes CARDOSO.

S, PAULO NA EXPOSIÇÃO DE BEMiAS
ARTES DO RIO

São os seguintes os expositores paulls-
tas quo concorrem A XXHI Exposição, lo-
vada a oífolto por motivo do primeiro
centenário da Instituição do ensino das
Bollas Artes no Brasil. .vV •;'''j-.;v-.':-; .

Tintura.
Accaclo Gouvêa —- Pinheiros, Faianças.
Aladlno Dlnanl —* Praia do banho do

Vlarogglo.
Alborto Fcdorman — Su Gamma dl az-

zurro; Gclsha. ...
Albertlna Jardim :— O Maneco.-
Alípio Dutra — Brumas no Plraclca-

ba; Quarto pobre, o~Cozlnha na roça.
André Vento —• Tardo do Julho; liar-

monia primaverll.
Antônio. Rocco \—r .Mlnatorl (Prlmolros

soccorros): Passano I bersaglicrl; A Mal-
fl; Dopo 11 bagno,

D. Beatriz Pompeu de Camargo —
Nevoeiro; Arrolo! dos Sousas; Tlotê
transbordando; Egreja do S. Coração do
Jesus; Egreja do Coração do Maria; Au-
to-retrato; Cabeça; Rosas; Minha irmã;
Bambus; Jequetlbfi; Serra da Cantareira;
Rio Atlbaia; Paizagcm; Canoa; Rio Ati-
baia (aquarella); Paizagcm (aquarella).

José Marques Campão — Recordando
o passado; Uma nuvem; Cabeça do cx-
pressão; Rua do Tromembé; Pochade
(Inglaterra).

Clara Wolko — Rio Preto.
Clnlra Conceição Morato :— Auto-rc-

trato.
Carlos Alberto De Agostini — Velho

garlbaldlno; Pcnsativa; Cabeça do velho;
Callxto partindo lenha; Canto do quintal;
Canto do quintal.

Eugênio Amar — Romãs.
Gastão Formenti — Nuvens douradas.
D. Georgina do Albuquerque — Arvo-

rc do Natal; Flve ô cloclc om Thorcsopolis
o 0 vistas, aquarellas, do Thorcsopolis.

Gino Bruno Fancoso — Belga.
Giorgio Ziliani — Guerra alia guerra;

Auto-retrato.
D. Helena P. da Silva — O armênio;

Canto do jardim de Luxemburgo (Paris).
Henrique Vio — Nevlcata; Fim do

tardo; Mia madre; II vecchlo; Ultima
carta; Paizagcm; Casebre abandonado;
No jardim da Luz; Dr. Raul Brlquet (re-
trato); Manhã em Veneza; Pomcrlgglo;
Costurando; Fernando Caldas (retrato).

Ida Schalck — Begonlas; Fundo de
quintal.

Jaclntho Martinez — Abacaxis e cobre.
Joaquim do Mattos — Na mesa da co-

zinha.
José Barchltta — Ao banho.
Josô Wasth Rodrigues — Auto-retra-

to; Interior da egreja do Pirapora; Pai-
zagem dc S. Mamede (França); Feira do
Bouievard Pasteur (Paris).

D. Laura de Andrade Nogueira —¦ Ca-
bocllnha; Auto-rotrato.

D. Maria da Gloria Campos —¦ Von-
dendo laranjas.

D. Maria de Lourdes Campos — Ro-
flectindo.

Paulo Valle Júnior — Fim do verão:
Outono; Cozinha aldott (Marne, França);
Retrato do mr, F.; Uma rua om Cho-
zeaux.

Salvador De Chiaro — Mamão.
Torqualo Bassl — Panleiros tm flor;

Jardim de Ia Tour Elffol (Paris).
Umbèrto delia Latta — Tranqulllidade

em Tatuapé; Turde cm Pinheiros; Ma-
nhã dc sol no valio Ypiranga.

Waldcmar Pellizziari — Laranjas e co-
bre.

Alfredo Norfinl — Effeltos de neblina
(aquarella); Horas crcpusculares (ldcm);
Estaleiros (idem),.

Esculptura.
D. Amélia S. dc Oliveira — Cabeça de

mulher; cabeça de velho; cabeça do mo-
ço; cabeça do monino; cabeça de moça;
cabeça do moça; velhinha,

Glulio Stai-aco — Monsenhor F. de
Paula; L'13ritler; Dr. Mello Nogueira
(busto).

D. Nicollna Vaz, Pinto do Couto — Re-
publica do Brasil (mármore); Estudo do
criança.

Dr. Oscar Motta Mello — O tropeiro
paulista; Busto do italiano (estudo);••Uma cabeça que vaie por uma nação",
caricatura de Ruy Barbosa.

Vicento Larocca ¦— Cabeça de volho;
Riso.

Architcctura.
Victor Dubugras — Estudos de arehl-

tectura brasileira; Prcdlo commercial;
Estudo do uma estação,

Samuel das Neves — Projecto substl-
tutivo do Instituto Anatômico da Faculda-
de de Medicina do Rio; idem (planta
baixa).

Lltliogiiiplila.
Ernesto Brngglo — Aquarellas typo-

graphicas Ideaes (3 quadros).
Gravura.
D. Julia C. Archambeau — S. Fran-

cisco d'Orse; Falando aos pássaros (es-
tanho ropáussée); S, Coração de Je-
sus (estanho repoussée, sendo Imagens e
moldura feitas a mão).

Pela lista acima, conciue-se que S.
Paulo concorreu com 138 trabalhos, sen-
do 108 do pintura, 17 do esculptura e 13
de architcctura, etc.

Comquanto a nossa representação fos-
so brilhantíssima, poderia tor sido ainda
mais sl a ella concorressem tambem ou-
tres artistas, como Pedro Alexandrino,
Oscar Pereira da Silva, Darlo c Mario
Villãres Barbosa? Lourcnco Petrucci,
Amadeu Lago, Roque de Mingo, Francis-
co Leopoldo e Silva e muitos outros.

E' curioso que, atfi ao dia 20 do cor-
rente, sõ tenham sido adquiridos na Ex-
posição 7 trabalhos, sendo que 6 o fo-
ram'pelo condo de Lara, desta capital!

Isso 6 expressivo, é honroso para a
clássica terra do cal'6,

Correto k Minas
MACHADINHO

(Do correspondente, em 26):.-
Em conseqüência de uma lesão

cardíaca, falleceu no dia 23 do cor-
rente o sr. Manuel Caetano Neves,
deixando na orphandade tres crian-
ças de tenra edade.

•—¦—: Depois de alguns dias de per-
tinaz enfermidade, graças aos dcsye-
los e cuidados do pharmaecutico
João Brito Júnior, tem experimenta-
do satisfatórias melhoras a menina
Maria Olga, filhiiíha -do sr, João Ba-
ptista Ferreira.

r Acha-se cm gravissimo> esta-
do de saúde o sr. Antônio Mann, vi-
ctimado por um horrível choque ele-
ctrico na linha que transmittc cíicr-
gia para esta localidade.

Marin levantou-se ás 4 horas para
as lides do trabalho, e ao passar pelo
local onde atravessa a fatídica linha
condutora de electricidade, esbar-
rou cm um fio sobrecaregado _ de
electricidade, cahindo quasi fulmina-
do. Em conseqüência deste faeto, a
victima, que somente trabalhava pa-
ra o bem estar dc sua numerosa fa-
milia, tem a região frontal cm pro-
fundas queimaduras, soffrciido dores
em todo corpo. ,,. -..--é: V.-",;'.*..:••'••....•.

Chronica social

SERVIÇO ESPECIAL
U CôBBClô, da _-1g.tt.ia immu e da toas

INTERIOR

-«ÍS-

PELAS ESCOLAS
CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA

O sr. dr. Carneiro Leão realizou hon-
tem, ãs 20 horas, a sua annunciada con-
ferencia pedagógica. O salão do Jardim
da Infância, quando o orador iniciou _o
seu brilhante estudo sobre educação ci-
vien, estava litcralmento cheio. Notavam-
se entre os presentes os srs. dr. João Chry-
soslomo Bueno dos Reis Júnior, director
geral da Instrucção Publica; dr. Oscar
Thompson, director ila Escola Normal;
iNeator Pestana, dr. Tiburtlno Mondim,
lentes 0a escola, professores o alumnos.

O conferoncista discorreu com multo
brilho o eloqüência sobro o thema esco-
lhldo. A assistência, que ficou optima-
mento impressionada, applaudlu caloro-
samento o joven pedagoglstã, que, fazen-
do guerra ao analphsibetismo, so revela
um extremado pregador da educação po-
pular no Brasil. ¦ *. .

INSTITUTO SANTOS SARAIVA

Conforme foi ha dias annunclado, este
estabelecimento de ensino promove, para
dentro om breve, um sarau lltorarlo-mii-
sloal, no qual tomarão parte, além do co-
nhecldo homom de letras dr. Leopoldo do
Freitas o do director do Instituto, dr.
Ellozer dos Santos Saraiva, elemontos do
nosso meio artístico, entre os quaes se
destaca o barytono paulista sr. Luiz do
Froltas, o alumnos do estabelecimento.

Os intuitos deste festival são, não sô
laaugurar uma série de conferências do
educação popular, mas tambom approxi-
tv.ar, pelo Intercâmbio do ldéas e sugges-
tf.os, todos quantos nosta capital mouro-
Jam no ensino privado, além do do •
monstrar a necessidade de uma orienta-
ção pedagógica que tenha como dlrectriz
a educação oivioa, infellzmonte tão des-
curada em nosso melo.

Para assistirem a esta festa, serão con-
vldados os membros do governo do Esta-
dc, funccionarlos superiores da Instruo-
ção Publica, dlrectores de estaboloolmen-
los de ensino official o privado, professo-
res, assoclaçõos educativas e escolares e
todos quantos se interessam pelas que3<-
toes do ensino.

A çommissão organizadora; do festival
estevo reunida sabbado passado, e tomou
as seguintes resoluçSes: a) Organizar ns
bases geraes das partes literária e. rousl-
cal do .Droirramma; b) Agradecer. A Ai-

DR. LEONCIO CORRÊA
Visita S. Paulo o illustre homem

de letras dr. Leoncio Corrêa. O fui-
gurante prosa-dor c poeta, que é um
nome acatado nos meios literários do
paiz e que tão bons serviços tem
prestado á causa da educação popu-
lar, já como director da Instrucção
Publica do Rio dc Janeiro, já como
lente da Escola Normal daquella ci-
dade, entreteve comnosco, na visita
que hontem fez a esta folha, uma li-
gcira palestra, que muito nos encan-
tou.

O dr. Leoncio Corrêa vem a S.
Paulo realizar uma conferência so-
bre o thema: "Affonso Arinos — O
homem e o artista". Além dessa, é
provável que o nosso illustre hospe-
de realize outras palestras nesta ca-
pitai.

Os nossos intcllcctuaes e todos
os amadores das bellas letras, que
aqui florescem, vão ter, pois, a grata
opportunidade de ouvir a palavra
forte c cnthusiastica de um literato
de valor, que é uma das bellas indi-
vidualidades que honram a literatura
indigena.  .

ANNIVERSMHOS
Fazem annos hoje:
A menina Jandyra, filha do sr. Jullão

do Sousa;
a menina Lectlcia, filha do pharma-

ceutico sr. Joaquim Teixeira do Paiva;
a menina Mariana, filha do sr. dr.

Christiano Ribeiro da Luz, advogado des-
to foro:

a sonhorlta Carmen, filha do sr. dr.
Edwlno do Andrade Figueira;

a senhorita Irene, filha do sr. dr. A.
Xavier Gomes;

a senhorita Suzana, filha do sr. Fran-
cisco Luiz de Sousa;

a senhorita Maria José, filha do ar. dr.
Mario Buloão;

a senhorita Jovina, filha do sr. Dama-
so Duarto o Silva;

a senhorita Julleta, filha do ar. dr.
Theodoro Reichert Júnior, advogado des-
to fOro;

a sra, d. Josina Monteiro dos Santos,
progonitora dos srs. drs. Romeu o 011
Monteiro dos Santos;

a sra. d. Elconor do Mello Abreu, es-
posa do sr. J. do Mollo Abrou;

a sra, d. Margarida Angelina, esposa
do sr. Narciso Angelinl, auxiliar da Com-
panhia Cinematographica Brasileira;

a sra. d. Carolina Azevedo, viuva do
sr. Antônio Azevedo;

a sra. d. Dora dos Reis Leal, esposa
do sr. Manuel J. Leal;

a sra. d. Thereza Dutra, esposa do sr.
Antônio Dutra;

a sra. d. Helena Bourroul SangirardI,
esposa do sr. dr. Ângelo SangirardI, dele-
gado de policia do Queluz;

a sra. d, Leonina Augusta do Oliveira
Ferraz, esposa do sr. coronel José Carlos
Vieira Ferraz, fazendeiro om Volta Ro-
donda, Estado do Rio;

o sr. tenento Illldobrando de Oliveira
Ferraz;

o sr. F. Liquari, commercianto nesta
praça;

o negociante sr. Nlcolau Gioiosa;
o sr. Eneas Teixeira de Camargo;
o sr. Paulo do Amaral Pinto;
o sr. dr. Adauto da Costa Chastinct;
o sr. Francisco Borges Vieira, acade-

mico da Faculdade dc Medicina do Rio
de Janeiro;

o sr. José Aroucho de Toledo, reslden-
te em Mogy das Cruzes;

o sr. Rozondo Mesa;
o sr. Benedicto Barbosa de Araujo.

HOSPEDES E VIAJANTES
Pelo paquete "Frlsíà", chega hojo a

Santos, do regresso do sua viagem a Bue-

nos Aires, o sr. dr. Alarico Silveira, ope
roso dlrector da Limpeza Publica.

Como jã tivemos oceasião de noticiar,
o sr. dr. Alarico Silveira, commissionado

pela Prefeitura do S. Paulo, foi a capital
da Argentina estudar a organização da

limpeza publica dali.
S.s. subira hoje mesmo para esta ca-

pitai.' .-•.••; * *
Polo nocturno do luxo, seguiu hontem

para o Rio o sr. dr. Fontes Junior, sena-
dor estadual o prosldento do Banco Coo-
peratlvo e Commercial da S. Paulo.

Santos
VARIAS NOTICIAS

SANTOS, 20 —• A Recebcdoria do Ren-
das desta cldado fol autorizada, a pagar
aos orphams Alice, Alzira o Jesuina o
quantir. do 1711000.

«O sr. dr. Francisco do Paula e
Silva, juiz da primeira vara desta eo-
marca, attendendo ao requerido pelo sr.
dr. Bias Bueno, delegado da primeira oir-
cumscripção policial, mandou recolher ao
Asylo do Orphams um menor do dois
annos ile cdado, filho do Maria Jorgo Me-
lussl, a pobro demente quo vagueia dia o
noito pelas ruas desta cidade.

 Deixou o exercício do cargo de
capellão do hospital da Santa Casa do
Misericórdia, por ter sido transferido para
S. Paulo, em cumprimento du ordem su-
perior, o revmo. frei Paulo, da Ordem
Carmelita, quo por muitos mezes desom-
penhou aquello encargo a contento gorai.

O sr. major Antônio de Freitas Gui-
mnrães Sobrinho, provedor da Irman-
dado da Santa Casa, om attento offieio,
agradeceu a frei Paulo os sous bons offl-
cios como chefo ilo serviço religioso do
hospital.

Para substituir a frei Paulo, foi en-
carregado pelo revmo. frei Affonso,
prior do convento do Carmo, desta cida-
do, o revmo. frei Raphael, da mesma Or-
dem, quo já desempenhou esse encargo
em 1013,

 Chegou hojo a esta cidade, acom-
panhado do sua exma. familia, o sr. dr.
Adolpho Gordo, illustre senador fedoral
por esto Estado.

S. exc. foi recebido na estação pelas
autoridades o admiradores, o segue para
a Europa, pelo paquete holiandez "Frl-
sla".

Está ha dias enfermo, guardando
o leito, o distineto sr. commondador João
Manuel Alfaya Rodrigues, cônsul da Gua-
temala o vereador municipal.

• Entraram hojo em Santos 57.018
saccas com café, e foram despachadas na
Mesa de Rendas 23.270 saccas.

: Na Hospedaria do Immigrantes
foram registados hojo 11 immlgrantes,
vindos pelos vapores "Itapura" o "Ca-
diz".

Foi preso nesta cidade c recolhido
ã cadeia publica o ladrão Esperidlão Jo-
sé Thcobaldo, que profanando as vestes
sacerdotacs, se havia vestido de padre,
vindo dessa capital juntamente com o ba-
talhão do Lyceu do Sagrado Coração de
Jesus, quo aqui esteve om excursão no
domingo ultimo.

O falso padre, após a sua chegada a
esta cidade, instullou-so na pensão do
Còmmercio, a titulo dc precisar celebrar
missas aos fieis santistas. Hontom, dlrl-
giu-se ao estabelecimento dos srs. Albert
Marth o Comp., A rua 15 de Novembro,
n. 54, ondo conseguiu pôr logo em cam-
po a sua actividade, roubando, cmquan-
to o sr. Barth se destrahia, os seguintes
objeetos; 2 medalhas do ouro, 1 barrette
com dois brilhantes, diamantes e rubis,
11 collares de ouro dc 18 quilates, 3 berlo-
quês do mesmo metal, 2 collares dc ouro
com medalhas e uma medulha do ouro,
phantasia, tudo avaliado em 752$000,
despedindo-se em seguida; foi logo nota-
da a falta do taes objoctos pelo seu dono,
que, sem perda de tempo, a levou ao co-
nhecimento do dr. Bias Bueno, delegado
de policia.

Foram destacados o agente Marques o
inspector Monteiro para a prisão do ex-
pertalhão, que so deu logo depois, quan-
do elle so dirigia A pensão.

Em presença da autoridade que o In-
torrogou, o gatuno, apesar de ter cahido
om varias contradicções, negou o crime.

Deante do todo este embuste, o dr.
Bias Bueno, afim de desmascarar o char-
latão, mandou convidar o conego K >ohly,
vigário desta parocliia, a comparecer no
gabinete do sr. delegado, ao quo es3o sa-
cerdote promptamente accedeu.

Sujeito a novo interrogatório, declarou
não ser padre, mas sim seminarista, ten.
do obtido licença do bispo, devido a ter
soffrido grave doença.

Então, o sr. conego Koehly fez-lhe uma
pergunta, quo o embaraçou de tal ma-
neira quo não teve outro remédio sinão
confessar que era um lntrujão.

O dr. Bias ordenou ao Inspector Mon-
teiro que fosso A pensão, onde o embus-
teiro estava hospedado, o trouxesse a ma-
la o fizesse uma minuciosa revista no apo-
sento.

Aquella ordem transtornou completa-
mente o ladrão, pois a verdade la esc'í.-
recer-se em breve.

Cumprida a diligencia, o inspector
Monteiro trouxe a mala para o gablnoto
do dr. Bias. Aberta, foram encontrados
os objeetos roubados e mais os seguintes:
11 anels de ouro, 1 anel de ouro com po-
dra, 10 collares de ouro, 4 collares do
mesmo metal, com medalhas, 2 correntes
de ouro com medalhas, 1 cordão de ouro
de 18 quilates e 1 brocho de ouro, ava-
liados cm 073,000.

Além destes objeetos, foram encontra-
dos 0 dúzias do gravatas de seda, de va-
rios padrões; cento c tantas dúzias do
bilhetes postaes illustrados, uma carteira
ilo couro, de íinissima qualidade; 1 caute-
la do penhor da casa Emilio Israel o C,
do S. Paulo, sob n. 30.650, com o om-
prestimo de 50.000, sobre um alfineto
com brilhantes, diamantes o rubis; 1 al-
fineto comTím diamante o pedras ver-
melhas, 2 medalhas de ouro do 18 qulla-
tes e outra do ouro baixo, bem como va-
rias roupas brancas, dc seu uso.

Entro a correspondência, notava.m-se
duas cartas de amor, sobrescriptadas ao
dr. Esplridião c assignadas por Carmen,
para o Rio.

Interrogado sobre a procedência da-
quelles objeetos, o ladrão respondeu cy-
nlcamente, que elles foram moltidos ali
na mala, sem elle saber, com a intenção
de lho ser feita uma perseguição.

O seu enterro roallzou-se hoje, ás 17
horas, sahlndo o feretro do predio n. 70,
da rua José raullno.

 Pelo ultimo trem da Compairfila
Mogyana regressou 'hoje do Soccorro, on-
do ostovo em visita pastoral, o exmo. sr.
d. Joaquim Mamede, bispo auxiliar desta
diocese,

 Passou hoje o annlversario nata-
Hcio do sr. Talvino Egydlo de S. Aranha,
thesourelro da Câmara 

"Municipal.

Para commemoràr essa data, s. s. of-i
fereceu um lauto Jantar nos seus aml-
gos,.

Mogy-mirim
CHICO EQÜESTRE — FESTAS •— O- 1

CORREIO — JURlí
MOGY-MtlUM, 20 — Estreará breve-

mento a companhia eqüestre Ollmocho,
que actualmente trabalha cm E. Santo do
Pinhal.

: Continuam os preparativos para
ns grandes festas da inauguração dos
bellos templos da matriz e egreja do
Carmo, a realizar-se no dia 9 do solem-'
bro.

Os bispos d. Nery o d. Mamede, terão
aqui brilhante recepção.

 O publico continua a reclamar
contra a suppressão de um dos carteiros
da agencia desta cidade.

Um carteiro sô G impossível dar conta
do serviço, dada a extensão considerável
da cidade; e duhi, a grita gerul.: Instal!ar-se-á no dia l.o de se-
tembro a 3.a sessão do jury no corrento
anno,

Ribeirão Preto
SUICÍDIO — ESPECTACULO DE BE-

NEFICIO — FESTIVIDADES RE-
LIGIOSAS — COMPANHIA ALZIRA'
LEÃO — FAIiLEOIMENTÒ — PA-
DiiE ORLANDO MOTTA — NOVA
SOCIEDADE — DESASTRE

RIBEIRÃO PRETO, 20 — Anna de tal,
residente A rua Amador Bueno, 06, sui**
cidou-so ante-hontem, ás 10 horas, inge-
rindo forte dúse de lysol.

O sr, dr. Netto foi chamado para pres-
tar-lho os seus serviços clínicos, porém,
nada conseguiu fazer, á vista da mesma
estar agonizunto.

 A companhia Maresca-VVeiss rea-
lizou hontem, no tlieatro Carlos Gomes,
um concorrido espectacuio, em beneficio
da Santa Casa.

Foi representada a peça "Boccacio", e
todos os interpretes receberam caloroso*
applausos da selecta assistência.

Com intenso brilho o peranto avul-
tado numero de fieis, foram celebradat
hontem, no templo dos padres agostlnia-í
nos, verias solcnnidades, em louvor d(.
Santo Agostinho.

A's 7 horas fol celebrada uma solenn<, 
'

missa e, ein seguida, reallzou-so a dls*.
trlbulção da sagrada communhão.

A's 8 horas o mela, teve inicio a mis-l
sa cantada a grande orchestra, sendo ce-,
lebrante o revmo. sr. monsenhor Joaquim
Antônio do Siqueira, acolytado pelos
revmos. srs. padres Eulállo Gonl o Ti-
motheu Mlramon.

Ao Evangelho, occupou a sagrada trl-
buna o revmo. sr. padro dr. Archlbaldo
Ribeiro, cura da Cathedral. j

A's 18 horas, foram effeotuados ou-
tros actos e fez um eloquento sermão o
revmo. sr. padre João Vicento, secretario
do sr. bispo diocesano.

 Na próxima quinta-feira, Iniciara
uma temporada artística nesta cidade a
apreciada companhia Alzira Leão.

Aquella companhia, quo possuo um va-
riado repertório, fará a sua estréa le-
vando A scena, no Tlieatro Carlos Gomes,
a peça "Menina do chocolate".

Foi fundada, no dia 20 do corrente,
nesta cidade, uma sociedade, cujo fim
principal é o desenvolvimento do sport.

A sua dlrectoria é a seguinte: Srs. José
T. dos Santos Marra, presidente; Brenno
Gusmão, vice-presidente; Ajax dos Rols,
primeiro secretario; Sebastião Palma,
segundo secretario; Augusto Marques,
primeiro thesourelro; João Baptista dos
Reis, segundo thesourelro; Alfredo Zi-
neck, director da escola; JOsé França,
ajudante do director.

 Hontem, fi tarde, Benedicto da
Barros, proto, do 30 annos do edade, ca-
sado, aqui residente, desempenhando o
sou mister do guarda-trem, num comboio
quo passava nas proximidades da estação
do Bento Quirino, cahiu do mesmo, ficon-
do com uma perna horrivelmente fra-
cturada.

Ao desventurado guarda-trem foram,
prestados promptos soccorros.

 Falleceu ante-hontem, nesta elda-
de, a menina Zilda, filha do sr. Theodo-
ro Lohnhoff, guarda-livros aqui resi-
dente.

O enterro effectuou-so hontom, A tar-
de, com grando acompanhamento.

 O padro Orlando Motta, ex-seore-
tario deste bispado, actualmente domi-j
oiliado no'Rio do Janeiro, acaba de ser
nomeado para o cargo do prú-parocho da
matriz da Gloria, naquella capital. j

O Ulustro sacerdote, que 
'recebeu as Sa-1

gradas ordens- na Cathedral desta dio-
coso, conta lnnumeros amigos nesta ci-
dado.

rooção do "Diário Espafiol" o interesse
especial com que acolheu a iniciativa
deste festival, assim como tambom aoa
demais orgams da imprensa puullstan.v.
quo tão gentilmente acolheram a noticia
anteriormente enviada o referente a esta
festa; c) Nomear uma çommissão espe-
ciai de convites, quo ficou assim consti-
tuida: dr. Ellozer dos Sant03 Saraiva,
dr, Luiz Dias da Silva Junior, senhorltas
Noemi Erothyldes da Silva e Zllda du
Brito Pereira o Milton da Costa Marcou-
des; d) Nomear uma çommissão do íl-
nanças, composta do sr. Joaquim do Rego
Monteiro, thosoureiro do Centro Litera-
rio Santos Saraiva; Horna.nl Molina
Lang, senhorita Nair Musa dos Santos e
José Eiras Garcia Filho.

E' provável que o festival projectado
se realize no 2.o andar do Skatlng-Pala-
ce, á praça da Republica, no próximo dia
6 do setembro, o quo ficará definitiva-
mente resolvido por toda esta semana.

Toda e qualquer correspondência refe-
rente a esta íesta pôde ser dirigida ao
diroctor do Instituto, rua Barra, Funda,

,n. 21..

Campinas
, VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 20 — Foram distribuídos
ao cartório do primeiro officlo os autos
do inventario ão major Antônio Corrêa
de Lemos.

: A Companhia Mogyana entregou
hoje á baldeação da Paulista 22.107 sac-
cas de café despachadas para Santos.

í Perante o juiz da primeira vara,
effectuou-so hojo o summarlo de culpa
contra Adelino Fernandes Serra, no pro-
cesso movido pela justiça.

 Esteve bastante concorrida a mis-
sa do 30.o dia celebrada hoje em suffra-
gio da alma do d. Franclsca L. de Ca-
margo Bittencourt.

 O preso Moysés Teixeira, quo na
cadeia local cumpro a pena do 16 annos
de prisão, por crime de homicídio, dlrl-
giu uma petição de graça ao sr, dr. Al-
tino Arantes, illustre presidente do Es-
tado.

Aquelie sentenciado já cumpriu 10 an-
nos do prisão.

 Bealiza-se amanhã, 110 Club Cam-
pinoiro, a reunião da çommissão oxeeu-
Uva do campeonato de foot-ball pré-Asy-
lo de Inválidos, a effoctuar-so no próximo
dia 10 do setembro, no Hlppodromo Cam-
plnèiro.

: Falleceu na madrugada de hoje
a exma. sra. d. Maria Thereza de Jesus,
eom 70 annos do cdado, progonitora do
sr. Aladla Sérgio Cavalheiro, funcclona-
rio. da Companhia Mogyana.

Itapira
SECRETARIA DA CÂMARA —.

VARIAS NOTICIAS '
ITAPIRA, 29 — Por motivo dej

mudança desta cidade, deixará noi
dia 31 do corrente o cargo de secre-j
tario da Câmara Municipal o sr. João
Pereira Machado.

Para substituil-o, será nomeado o
sr. capitão Manuel Cintra de Ornei-'
Ias. *.'..'

 Para S, Paulo, acompanhado
de sua exma. familia, seguiu hontem,
o sr. pharmaecutico Francisco Viet-
ra, prefeito municipal. I

Acha-se nesta cidade o sr. An-.,
tonio Augusto dc Andrade Nogueira.

 Seguiu hontem para a capi-
tal, a negócios particulares, o sr. ma-,
jor Guilherme Cintra Warne, lavra-
dor neste município.

Lorena
FALLECIMENTO

LORENA, 29 — A's 13 horas dc
hontem, falleceu nesta cidade, na re-.:
sidencia do sr. dr. Gama Rodrigues,*;
o seu sobrinho de 5 annos de edade,1
de nome Alberto.

Era filho do sr. Franz Wilmer c
da fallccida d. Antonieta Braga Wil-,
mer. <

O enterro realizou-se ás 9 horas,-1
com grande acompanhamento.

Compareceram o director do Gy-.
mnasio S. Joaquim c o corpo discen-
te e grande numero de pessoas de
destaque social.

Foram innuincras as coroas e os
ramalhetes dc flores naturaes.

O menor extineto esteve em trata-,
mento, ha tres mezes, na residencial
do seu tio, dr. Gama Rodrigues, dis-i
tineto medico nesta cidade^ v'

. .';.'¦'.':' .¦¦¦„."¦ -:'-•:.:"¦..:..

;/ ;'"¦¦'¦¦¦-¦:  
 ¦- : 

' 
.•....,' ¦' - " - ¦¦'".¦".'¦¦.-,¦ '

_r«Mi«MM«i_£MÍi5%.g5i»i_i_'S^ .W'j'"jifiiwaii._*rggli



•-mtmlSSxi ¦^--**-**«3-rr-í*-íís*ssmC-zzsm ,t-,'^lff*ft'fe'-'^^T¦1?^-^J¦¦J¦'"¦i- t»!iM**WM^J!w«-l.;U*» i>»ni^!m*Vm#BfjRa&â

C©S5133&1© PAiLíiílSTAM© - Quarta^íéirâ-, SO d© agosto d© 1916
.^^^«m^tmammtlirjgSiaBmnmmm ;m*7tffis-;*-í-w!**^^-'«-5»i!ííSS!

r
WtaTa-atWaTCTSXiia-rCTgMU

Rio de Janeiro
OLAVO BIIiAO

UIO, 20 — Olavo Bliae voltou cnUui-
Blasmado ão Mlnns, onde a idéa do esco-
Usino; pregada pelo poeta, foi carinho-
samento rccobcdla pelo povo mineiro.
O RETRAIO DR RUV BARBOSA NO

SENADO
Rior 20 — O sr. Camlllo de Sousa Reis,

em nomo do vários amigos do dr. Ruy
Barbosa, residentes em S. Paulo, abriu
concorrência para ser fcilo um retrato a
oleo do senador bahlano, afim dc ser offo-
rccldo ao Senado.

PARA S. PAULO
RIO, 29 (A) — Pelo nocturno dc hojo

seguiram para essa capital os srs. Agenor
F. Martins, José Cândido Ferreira, Arnal-
do Ü. Goulart, A, Cunha, Augusto L.
Vieira o F. da Silva Santos.

Polo nocturno de luxo seguiram os srs.
Frederico, Boltcl, Mario Montashl, Pedro
B. do Queiroz, João Silveira da Cruz, S.
Reis, Elias F. da Amaral e dr. Paulo S.
Pereira,
REUNIÃO DA COMMISSÃO DE FINAN-

CAS DA OAMARA
RIO, 29 (A) — Estevo reunida a Com-

missão dc Finanças da Câmara, sob a
presidência do sr. Antônio Carlos.

Em l.o logar foi assignada a redacção
para a 3.a discussão do projecto que
orça a receita e fixa a despesa para o
exercício de 1917.

Foram cm seguida lidos os seguintes
pareceres:

Do sr. Justiniano Serpa: Autorizando a
abertura do credito de 1.640:224*000 pa-
ra legitimar if despesa effectuada com o
pagamento de porcentagens aos empre-
gados das alfândegas, relativas ao oxer-
ciclo do 191G; do 4.CCC?CC0 para paga-
mento a Antônio Dias do Castro, agente
aposentado dos correios do Rio Grande
ío Sul; do 2:400$000, supplementar ft
verba 13 do artigo 2.o da lei orçamenta

8 03 Rí A TO©
RIO, 29 (A) — A sessão do Senado foi

presidida polo sr. Pedro Borges.
Depois do approvada a acta, o sr. João

Luiz Alves pediu a palavra, para roctifl-
car alguns onganos da imprensa, quo dl-
zem respeito aos discursos ultimamente
pronunciados por s. exc.

S. oxc,terminou apresentando um pro-
jecto, que concede amnistia a todas as
pessoas quo estiveram envolvidas nos ul-
limos acontecimentos do Espirito Santo.

Este projocto estft asslgnado por gran-
dc numero do senadoros.

Fasr»ando-so ft ordom do din, o sr. Ro-
go Monteiro discutiu o veto do prefeito
ft resolução do Conselho Municipal que
regula o provimonto dos cargos de sollcl-
tador dos feitos da Fazenda Municipal.

O sr. José Euzebio defendeu o parecer
da Commissão do Constituição o Diplo-
macia, favorável ao veto.

O sr. Lopes Gonçalves, por ter assigna-
do esse parecer, deu tambem explicações
sobro a justiça do ser approvado o veto.

Posto a votos, 6 o parecer approvado.
O sr. Bueno do Paiva apresentou uma

emenda ft proposição da Câmara, quo de-
clara do utilidade publica a Escola do
Commercio do Rio do Janeiro, majidando
accrcscontnr, ondo convier, quo fiquem
adiadas as eleições pnra deputados, para
senador e para conselheiros municipaes
do Districto Federal, para o l.o domingo
do mez do abril do 1917.

Podiu a palavra o sr. Rosa o Silva, quo
combateu a emenda, dizendo quo cila vai
de encontro no regimento, pois este esta-
beleco não poder matéria extranho, sor
discutida conjunetamento com outros pro-
joctos do Congresso.

Ora, nenhuma participação tem a Es-
cola do Commercio eom as eleições do
Districto Federal, e, além disso, nada jus-
tifica a emenda, quo não traz nenhuma
vantagem do ordem publica.

O presidente, or. Pedro Borges, explica

CORREIOS DE MINAS
RIO, 20 (A) — O dr. Camlllo Soares do

Mourn, director geral dos Correios, esteve
hoje no gabinete do sr. ministro da Via.-
ção, entregando a s. exc. o relatório da
Inspecção quo fez ultimamento na adml*
nistraçtto dos Cqrrelos do Minas, em con-
seqüência do denuncias do Irrcgularlda-
des nos cofres daquelle correio.

O .SCOUT "RIO GRANDE"
RIO, 29 (A) — O scout "Rio Grande

do Sul", que so acha cm Santos, teve or-
dem do seguir para Baptista das Noves,
devendo ser substituído naquelle porto
pelo cruzador "Republica".

Em Baptlsta das Neves serft aberto um
Inquérito para apurar os motivos que do-
terminaram a arribada, em Santos, do
"Bio Grando do Sul", na occaslão em que
ello fora escalado para comboiar a embal-
xada brasileira quo se dirigia para Bue-
nos Aires.

Ia vigente; do 4.080$000 para pagamen-j quo ha precedentes sobre o caso, lendo
to do indemnlzacões por desapropriações
na Quinta da Boa Vista, em 1911; de
1G4:C10.?000 para pagamento do pessoal
tia Imprensa Nacional, om 1910; redacção
para a 3.a discussão dos projectos 284,
tio 1915, o 29, de 1910; voto em separado
sobre o requerimento do sr. lloraeio Soa-
bra, pedindo pagamento dos vencimentos
que deixou do receber duranto o periodo
em que foi lllegalmento afastado do
exercício de um cargo que obtevo por
concurso.

Com o sr. Justiniano do Serpa votaram
os srs. Barbosa Lima o Antônio Carlos.

Com o relator do parecer, sr. Galeão
Carvalhal, votaram os demais membros
da Commissão.

O sr. Arlindo Leone lavrou parecer con-
cedendo licença no sr. Antônio Gonçalves
Parada, com 2|3 dos vencimentos.

O sr. Justiniano Serpa apresentou ainda
parecer opinando pela devolução ao exe*
Diitlvo dos papeis referentes ao contrneto
9o porto de Corumbá.

O sr. Barbosa Lima apresentou parecer
favorável ft prorogação do prazo pedido
pela companhia "Sanatorlum", do Poços
de Caldas, para completar seu deposito no
Thesouro.
REUNIÃO DA COMMISSÃO DE JUSTI-

ÇA DA CÂMARA
RIO, 29 (A) — Estevo reunida a Com-

missão do Justiça da Câmara. '
O sr. Arnolpho Azevedo leu um longo

o multo fú.itJamentado voto contra o pro-
jecto do sr. Mello Franco, reformando a
organização legislativa do Districto Fe-
-leral.

HABEAS-CORPUS NEGADO
RTO, 29 (A) — O Tribunal da Relação

do Estado do Rio negou o "habeas-cor-
pus" impetrado pelo dr. Galdlno do Vai-
lo Filho o outros, como vereadores da
Câmara Municipal do Frlburgo, para po-
derem livremente exercer seus mandatos.

OS DESFALQUES NOS COR-
RElfeS

RIO, 29 (A) — O dr, Camillo Soa-
¦res de Moura, director geral dos Cor-
reios, nomeou os srs. Severino Neiva,
secretario do trafego postal; Noro-
nha Feital, chefe de sccção, e Béllar-
mino Gama dc Sousa, ámanuense,
para, cm -commissão, apurarem as
responsabilidades dos funecionarios,
que, por falta ou desidia, tenham da-
do logar a que os agentes postaes c
thesoureiros das agencias commet-
tessem desfalques ou outras irregtt-
laridades.

OS SEM TBABALnO
RIO, 29 — O sr. Borges do Carvalho

realizou na Blbliotheca Nacional a sua
annuncinda conferência sobre os meios a
empregar para dar oecupação aos sem
trabalho.
OS SRS. OLIVEIRA LIMA E MEDEIROS

E ALBUQUERQUE
RIO. 29 — O sr. Oliveira Lima ê cs-

perado amanhã. Os seus amigos lhe pre-
param uma recepção, a que so associou o
Academia do Altos Estudos.

Tambem chegará amanhã'' o sr. Mo-
deiros e Albuquerque.

O EXERCITO NACIONAL
RIO, 29 — Foi reaberta a Inscripção

para voluntários especiaes. O numero de
Inscrlptos jft attlnge a 070.

ALFÂNDEGA
RIO, 29 (A) A Alfândega desta ca-

pitai rendeu boje 120:041 $050, sendo em
ouro 47:3398048.

CAFÉ*
RIO, 29 (A) — Entradas hoje, 12.257

saccas.
Entradas desdo l.o do corrente. . . .

219.010 saccas.
Entradas desde l.o de julho. 370.944

saccas.
Embarcadas hoje, C.SOO saccas.
Embarcadas desdo l.o do corrente,

108.822 saccas.
Embarcadas desde l.o do julho, .- *, .

309.053 saccas.
Venda do dia, 5.500 saccas.
Stock, 244.777 saccas.
O mercado esteve calmo a 9S7O0.

CAMBIO
RIO, 29 (A) — A taxa cambial foi de

12 7|lli, sendo as libras vendidas a 195800.
LEÇRAS DO THESOURO

BIO, 29 (A) — As letras do Thesouro
soffreram hoje na praça o desconto de 3
por cento.

ASSUCAR
RIO, 29 (A) — O mercado do assucar

estevo frouxo, regulando os seguintes pre-
ços por kilo, pnra os vendedores: crystal
branco $000 c ÇG40, e demerara dc íf 180
a $520.¦' Entraram 8.110 saceas, subiram 1.090,
e existem em stock 107.313.

O LLOYD BRASILEIRO
1 RIO, 29 — O sr. Muller Reis, novo di-
reetoV do Lloyd, declarou quo o seu pro-
granima na direcção da importante em-
presa marítima serft a continuação do
programma do sr. Servulo Dourado. Ten-
tarft levar avnnto a realização da velha
Idéa da linha do Pacifico, a qual jft par-
ticlpava do programma do seu anleces-
sor.

OS FUNERAES DO SR. SEKVULO
DOURADO

' RIO, 29 — Teve grande concurrencla
a missa dc corpo presente do sr. Servulo
Dourado.

Na trasladação de Botafogo para o
Loyd, vurlas lanchas acompanharam o
¦corpo, quo foi depositado no salão da
contabilidade, transformado em câmara
ardente. Começou então a visitaeTio.

Amanhã, o deputado Barbosa Lima, em
nome das classes marítimas, discursara
no cemitério.

AS DESPESAS DOS MINISTÉRIOS
' RIO, 29 —. Um vespertino publica uma
estatística das despesas actuaes dos va-
rios ministérios.

*, Fazendo o confronto daquelles que o
«r. Cincinato Braga apresentou, referen-
tos ao ultimo anno do governo Campos
Salles, com as do orçamento de 1917,
conclue quo-esto augmentou 120. mil con-
tos sobro, aquelie,.

vários artigos do roglmuntt
O sr. Bueno do Paiva requer urgência

para a discussão 
'da emenda, urgência cs-

sa quo b concedida.
O sr. Rosa o Silva pede de novo a pa-

lavra.
O orador não 6 novo no Parlamento e

na sua longa vida publica nunca viu cou-
sa egual a essa que so estft passando no
Districto Federal.

Por que so deixa o Districto Federal
com sua representação desfalcada? A lei
eleitoral não marca a época dan eleições'.'

A emenda do sou collega Bueno de Pai-
va vem derogar uma lei.

S. exc. não precisa salientar o absur-
do desso fácto.

Sabo o orador que si allega como ra-
zão do adiainehtr o novo alistamento
eleitoral votado pelo Congresso.

Mas isso não justifica a emenda.
E' preciso quo o Senado venha a sa-

ber quaes os motivos por que, a ultima
hora, so propõe o adiamento das eleições
com dia jft marcado.

O sr. Bueno do Paiva respondo lmmo-
dlátamente ao sr. Rosa e Silva.

Diz s. exc. quo ha no Senado vários
precedentes do matéria extranha flgu-
rar em projectos diversos.

O adiamento das eleições b cou3;i ur-
gente.

No Districto Federal não se faz alista-
mento ha longos annos, e 6 natural, por
Isso, que so espere o novo alistamento,
nara que os cidadãos capazes escolham
o seu candidato.

Não ha outra razão maior do quo
psta.

A eleição estft marcada para 3 de se-
tembro, dia do encerramento do Con-
gresso.

Que mal ha em esperar que as novas
eleições se façam pela nova lei, sl não ha
certeza do ser o reconhecimento dos can-
didntos verificado esto anno?

Falam ainda, os srs. Lopes Gonçalves e
Alcindo Guanabara, apoiando ambos a
emenda, que estft assignada por 27 srs.
senadores.

O sr. Miguel de Carvalho pede volação
nominal, o que o concedido. >

Posta a votos a emenda, 6 approvada
nor 84 votos contra 4, estes últimos dos
srs. Mendes dc Almeida, Rosa e Silva,
Miguel de Carvalho o Erlco Coelho.

E' em seguida a sessão levantada.
A NEUTRALIDADE DO BRASIL NO

CONFLICTO ITALO-GERMANICO
RIO, 29 ÍA) — Pelo sr. presidente da

Republica foi hoje asslgnado o seguinte
decreto da pasta do Exterior: "Havendo
o governo recebido notificação official,
por intermédio da legação brasileira om
Berlim, do oue a Allemanha so acha ern
estado do guerra com a Italia, resolve quo
sejam fiel o rigorosamente observadas e
cumpridas pelas autoridades brasileiras
as regras de neutralidade constantes dos
decretos ns. 11.087, 11.093, de 4 o 24 do
agosto, 11,141, de 9 do setembro, e 11.209,
de 14 de outubro do anno de 1914, e mais
providencias tomadas pelo governo fede-
ral, emquanto durar o referido estado de
guerra. Rio de Janeiro, 29 de agosto de
1910. — (aa) Wenceslau Braz Pereira
Gomes, Luiz M. dc Sousa Dantas."

ADIAMENTO DR UM CONGRESSO
RIO, 29 (A) — O sr. ministro da Via-

ção resolveu adiar a inauguração do
Congresso para Estudos das Tarifas de
Transportes, attendendo fts ponderações
que lho fez o dr. Aguiar Moreira, presi-
dente dessa assembléa.

ALGODÃO
RIO, 29 (A) — O mercado de algodão

funcclonou com os seguintes preços, por
10 kllos: sertão de 29$000 a 31$000 C pri-
meira sorte de 28$000 a 30*5000.

Não houve entradas; sahiram 330 far-
dos c existem em stock 9.719.

SERVULO DOURADO
ItlO, 29 (A) — Reallzou-so hojo a

transladação do corpo do sr. Servulo Dou-
rado, ex-dlrector do Lloyd Brasileiro, da
rua Humaytft, onde falleceu, para o edl-
ficio do Lloyd, quo se achava completa-
mente coberto de luto.

Acompanharam o feretro os represen-
tantes do sr. presidente da Republica e
dos ministros o de outras altas autorida*
des, commlssões de todas as companhias
de navegação, da Sociedade do Remo, as-
soeiações marítimas desta capital, nume-
rosos amigos do extineto e uma commls-
são de radiògraphlslas da Escola Mar-
coni.
O CONSUMO DF, CARVÃO

NA ESQUADIIA BRASILEIRA
RIO, 29 (A) — O sr. ministro da Ma-

rinha, attendendo ao requerimento de in-
formações approvado pela Câmara, en-
viou ao l.o secretario dessa casa do Cen-
gresso uma relação campleta da quantl-
dade de carvão e da despesa realizada
com o mesmo pela esquadra nacional, nos
annos de 1913, 1914, 1915 e no período
que vai do l.o de janeiro a 30 de junho
deste nnno.

Estes documentos estão acompanhados
de uma demonstração da despesa feita
por cont.i do credito do mil contos, para
garantia da nossa neutralidade.

Nos annos de 1913, 191-1 o 1915 a cs-
quadra gastou 4.703:3S9?33C, correspon-
dente a 130.095.344 kllos de carvão.

No l.o semestre deste anuo consumiu
12.1S7.840 kilos do carvão, que custa-
ram 1.224:955$100.

As despesas efíectuadas do agosto de
1914 a maio do 1910, por conta do cre-
dito de mil contos, montam a 
999:0215118, dos quaes 851:5385874 em
carvão, incluindo no total a despesa de
22:4595500 com a manutenção de um na-
vlo allemâo, detido no quartel do bata-
lhão naval.

OS DESFALQUES NOS CORREIOS
RIO, 29 — A edição da tarde do "Jor-

nal do Commercio" publica um extenso
noticiário sobre os desfalques verificados
nas agencias do Correio, relatando os fa-
ctos desdo o inicio.

Foi o fiel do thesoureiro quem primei-
ro deu pelas delapldações, ao verificar
que a agencia da Avenida, nos últimos
mezes, delxftra de entrar com a média do
45 contos. Assim, procedeu a exame nas
contas das demais agencias, descobrindo
alcances nas do Cattete, Egrejlnha, Deo-
doro, Salvador Sft, Doutor Frontln, Conde
de Bomfim, Alto da Boa Vista, S. JoRo
Baptlsta e Cascadura/

O BATALHÃO NAVAL
RIO, 29 (A) — O capitão do fragata

José Maria Penldo, comniandante do ba-
talhão naval, recebeu um longo offlcio do
dr. Antunes do Figueiredo, présldento da
Federação Brasileira das Sociedades do
Reino, agradecendo a forma fidalga o ca-
ptlvante com que, na tarde de 22 do cor-
rente, os representantes do "rowlng" ca-
rloca foram recebidos pelo commandan-
te o officiaes do referido baiallião.

O presidente da Federação do Remo
concluo o ceu offlcio, dizendo interpretar
o enlevo quo a todos empolgou de emo-
ção, pela visão magnífica que, nessa tar-
dc do sports, o civismo, a disciplina o as
requintadas gentilezas que as forças que
so honram com o seu commando o da of-
ficlnlidade quo o secunda, offerocoram a
mocidade náutico, uttcslando como são fa*
cei.i os bellos fruetos quo uma admlnis-
tração intelligente o operosa podo co-
lher,
SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICUL-

TUBA — REUNIÃO SEMANAL
RIO, 29 (A) — A Sociedade Nacional

do Agricultura esteve hojo reunida, em
sessão semanala, sob a presidência do sr.
Miguel Calmon.

O expediente lido provocou muitos de-
bates.

Passando-so ft ordem do dia, o presi-
dento referiu-se ao gesto desvanecedor do
que fora alvo a Sociedade, por parte do
Estado do Santa Catharlna, como seu so-
cio remido, salientando a alta significa-
ção desse acto do govorno catharinenso e
mostrando quão patriótico ello b.

Disso s. exc. quo esse gesto do Santa
Catharlna dovo merecer da Sociedade uma
franca correspondência, tanto mais quan-
to, sem ferir seus estatutos, pude ella
mostrar sua gratidão.

Além dl3so, a mensagem do governa*
dor daquelle listado attesta os desvclos
da sua administração para com a lavou-
ra, especialmente em relação fts coopera-
Uvas de producção.

Terminou propondo que o consideras-
som por isso, como sócio benemérito da
Sociedade.

Essa proposta votada, foi approvada
unanimemente.

Dopols, o dr. Miguel Calmon referiu-
so ao dr. Lauro Muller, presidente da So-
ciedade, sobre cuja personalidade exter-
nou os mais elogiosos conceitos.

Leu a este propósito alguns tópicos do
"Jornal do Brasil", do 20 do corrente, nos
quaes se relata a maneira cortez c hon-
rosa por que o nosso ministro do Exterior
foi recebido em Ottawa, ondo foi alvo da
mais carinhosa sympathla, sendo cer-
caZo do pcnhoranlo gentileza.

O orador referiu-se longamente ft
visita feita pelo dr. Lauro Muller ao
campo de experiências agrícolas do Ot-
tawa, o quo deve merecer a maior atten-
ção da Sociedade.

Occupou-sc depois o orador do Código
do Águas, salientando a Importância des-
sa questão.

Finalmente, s. exc, regosljou-so com os
presentes pela rotirada, do projecto orça*
mentario, da emenda quo taxava os
transportes, contra a qual jft so manlfes-
tara a Sociedade.

O dr. Calmon injprmou depois a casa do
quo os conclusões da Conferência Algo-
docira, aqui ultimamente reunida, Jft cs-
tão relatadas, aguardando agora sómon-
te approvação por parte dos membros da
commissão incumbida de sua redacção
final, que darão desempenho da sua mis-
silo dentro de breves dias.

O dr. Calmon leu ainda, depois de fa-
zer sobre o assumpto ligeiras pondera-
ções, um impresso referente aos frlgori-
ficos de Osasco, nesso Estado.

Rcferiu-so depois s. exc. ft Conferência
realizada na Sociedade pelo dr. Firmo
Dutra, propondo que ella fosse publicada
na "A Lavoura".

Propoz ainda, depois de elogiar as suas
qualidades, quo fosse consignado na neta
um voto de pesar pelo passamento do sr.
Manuel Carneiro, o maior amigo da avi-
cultura no Brasil.

Essa proposta foi approvada por una*
nimidade.

Falou depois o sr. Annibal Porto, para
tratar do Território ão Acre, cujas con-
dições do vida se têm modificado, de ma-
neira a tomal-o habitavel e em condi-
ções d»- contribuir para a prosperidade
econômica do Brasil.

Terminou o orador, propondo que a
Sociedade intervenha Junto do governo o
do Congresso, para que seja votada a ver-
ba necessária para os melhoramentos de
que carece aquella parto tão abandona-
da do Brasil.

Depois, o sr. Annibal Porto referiu-se
a um projecto dc lei apresentado ao Con-
gresso Amazonense, relativo ft instruo-
ção .agrícola, propondo que a Soclcdado
tolegrapho aquolla Assembléa, envian-
do seus applausos pela cxcellente idéa
contida no projocto.

Por fim o orador chamou a attenção
dos presentes para a questão dos fretes
do algodão, detendo-se em longas consl-
d orações a respeito.

Terminou por propor que a Sociedade
intervenha junto do Lloyd Brasileiro, so-
licitando-lhe as necessárias providencias.

Em seguida, o dr. Eduardo Cotrim
apresentou o projecto dc uma Exposição
Pecuária, formulado pelo Museu Com-
merclal.

S. exc. propoz varias modificações
nesse projecto, as quaes foram unanime-
mento approvadas.

O dr. Miguel Calmon usou ainda da
palavra, propondo um voto de pesa.* pe-
lo fallecimento do sr. Servulo Dourado,
que tamanhos serviços prestou ft classe
agricola do Brasil na Conferência Algo-
docira.

Tambem essa proposta mereceu appro-
vação unanime.

Declarada suspensa a reunião, fo! da-
da a palavra ao dr. João de Carvalho Bor-
gos, que proferiu a sua annunciada con-
ferencia sobro "os meios de encaminhar
para os campos o excesso das populações
urbanas que so encontram sem traba-
lho",

AS ELEIÇÕES NO RIO
RIO, 29 — O deputado Antônio Carlos,

entrevistado por um jornalista, disso quo
considera o projecto do adiamento das
eleições merecedor ão sympathias.

O governo interessa-se pelo projeclo.,
que pende da Câmara, adiando as elel-
ções municipaes, llgeiramenlo modificada
a lei vigente quanto ft constituição do
Conselho.

O interesso do governo por esse adia-
mento decorro da necessidade de que o
Conselho so eleja apOs o alistamento elel-
toral e seja feito cm conseqüência da lei
recentemente votada.

Não tem fundamento a versão de que
os srs. Alcindo Guanabara e Irlneu Ma-
chado tenham proposto o adiamento das
eleições federae3 daqui.

O adiamento foi suscitado no decorrer
de unia conferência que elle, Antônio
Carlos, tevo com o sr. Azevedo Sodré,
ambos impressionados com as graves ir-
regularldades havidas no alistamento do
Districto Federal.

O sr. Antônio Carlos acha que as elel-
ções munlcipaap :o federaes devem ser
adiadas, afim de quo sejam procedidas
sob a vigência da nova lei.

Um jornal da tardo diz que o sr. Brlclo
Filho não ao conforma com o adiamento
e requererá "habeas-corpus" ao Supremo
Tribunal, para garantir o pleito de do-
mlngo,

•ROSARA
RIO, 29 (A) — A sessão da Câmara foi

presidida pelo sr. Astolpho Dutra o so-
cretarlada pelos srs. Costa Ribeiro o João
Pomelta.

Sobro a acta falou o sr. Octaclllo Ca-
mnrft.

Referindo-so ao Ineldcnto provocado
pelo sr. Zchallos, declarou s. exc. que, sl
estivesse presente ft sessão da Câmara cm
quo foi votado o requerimento do sr. Mau-
rlclo do Lacordo, pedindo a publicação
nos annaes do Congresso dos documentos
rolatlvos ao Incidente conhecido por "to-
legramma n. 9", teria negado o seu voto
a esso requerimento.

Approvada a acta, o nr. Maurício do La-
corda inscreveu-so para responder ao do-
putado carioca.

Depois do lido o expediente, o sr. Con-
calvos Mala tratou da situação do com-
merclo do Pernambuco, quo tem tido for-
tos attritos com o actual delegado fiscal
naquelle Estado.

O orador asslgnalou quo as classes con-
servadoras pernambucanas pagam im-
postos por patriotismo, uma vez que, sen-
do esses Impostos manlfestamento incon-
stltucionaes, poderiam appellar para o
poder judiciário, que lhes ampararia 09
direitos.

As classes conservadoras do sou Esta-
do, laboriosas o pacificas, jftmals provo-
caram attritos da natureza dos quo ora
ali so verificam com o representante do
ministro da Fazenda, nem mesmo com
osso representante duranto o inicio do
exercício de suas funeções em Pornam-
buco.

No emtanto, esse grotesco o altrabilla-
rio funccionarlo faz ali agora um movi-
monto de nggrossão Insólita contra o com-
merclo.

O orador, depois de outras longas con-
sldcraçõos, appella para o sr. ministro da
Fazenda, para quo dé as urgentes pro-
videneias quo o caso requer.

O sr. Dunshco do Abranchos, em ligei-
ras o expressivas palavras, proferiu o elo*
glo funobro do sr. Sorvulo Dourado, re-
oordando quo o extineto, no cargo do di-
rectnr do Lloyd, procurou brilhantemente
resolver o nosso duplo problema, de pos-
suirmos uma marinha mercanto com olo-
mentos puramente nacionaes, quo fosse,
ao mesmo tompo, um 'loderoso o efficien-
to auxiliar da marinha do guerra.

Concluiu s. exc. pedindo a Inserção na
acta de um voto do pesar pelo passamen-
to do dlrector do Lloyd.

O sr. Sousa o Silva, como membro da
Commissão do Marinha Mercante, decla-
rou tornar suas as palavras do orador quo
o precedera.

Pediu s. exc. quo fosse tambem lança-
do na acta um voto de pesar poia morto
do almirante Brasllío Barbedo, do cuja
vida recordou os prlnclpaes lances, des-
do a época cm quo, multo Joven ainda,
ombarcara ello cm uma corveta amorica-
na, na qual fizera a volta do mundo, até
ft proclamaçâo da Republica, quando, re-
colhendo-so ft vida privada, mereceu da
confiança do marechal Floriano Teixoto
a designação para assumir o commando
da. esquadra legal.

Submettldos a votos ambos os requerl-
mentos, foram approvados por unaniml-
dade.

Pediu em seguida a palavra o sr. Bar-
bosa Lima.

S. exc. foz reflexões sobro a morte do
ir. Servulo Dourado, precavido o compe-
tente administrador, do qual so pôde dl-
zer, sem nenhuma hypcrbolo, que criou
um ramo da nossa actividade mercantil
Intelligente e articulada, para a cabal de-
'íionstração do uma verdade, por demais
desconhecida a>i política brasileira, Isto
b, que o governo pelos seus propostos lm-
medlatos é capaz de dirigir certos servi-
ços sem gravames para o contribuinte
nem deficits fataes.

S. exc. elogia o raro conjuneto de qua-
lidades do extineto, dizendo que a adml-
nistração do sr. Servulo Dourado veiu
provar que ainda temos administradores
íntegros, Intelligentcs e capazes do movi-
montar milhares de contos sem despertar
dos mais maliciosos suspeitas vergonho-
sas. . ¦ r

O orador concluiu lembrando que ao
extineto so deve a creação. embora om-
bryonarla, do ensino profissional próprio
aquelie ramo do actividade, o preparo do
viveiro de marinha mercante nacional, e
o novo alento ft construeção naval do que
necessitamos.para rasgar os horizontes In-
dlcados pela nossa própria situação geo-
graphlca.

O sr. Nicanor do Nascimento tambem
se oecupou do Illustre extineto.

S. exc. se referiu ao Lloyd Brasileiro co-
mo o núcleo da organização futura que
nos darft o predomínio econômico dn
America do Sul, accrcsccntando que, como
o extineto havia organizado naquella
empresa um grupo de auxiliarei de gran-
de capacidade, a escolha do seu substitu-
to, o sr. Muller Dos Reis, conservará a
tradição do valoroso brasileiro.

B. exc. terminou pedindo a nomeação
de uma commissão para representar a
Câmara no enterro.

Approvado este requerimento, foram
nomeados os srs. Dunsheo do Abranches,
Nicanor do Nascimentos, Barbosa Lima
e Oetacilio Camarft.

Passando-se ft ordem do dia, o sr. Mon-
loiro de Sousa requereu urgência para a
votação final do projecto quo adia as ciei-
ções municipaes no Districto Federal.

O sr. Octaclllo Camarft combateu esse
requerimento. v

Disso s. exc. que o projecto estft com a
redacção defeituosa, não hayendo Incon-
veniente em esperar pela sua publicação
ro Diário ão Congresso, isto é, 24 horas,
para que se verifique quão procedentes
cão os seus temores.

Submettido a votos o requerimento, ê
elle approvado.

Em seguida 6 votada a redacção final
do projecto, que é dada como approvada.

O sr. Camarft requer verificação, obser-
vando-so que não havia numero.

E' votado c approvado o projecto quo
proroga por 30 dias a actual sessão legls-
làtlva.

Foram em seguida encerradas sem do-
bates as discussões do projecto que au-
toriza o fornecimento pelo ministério da
Agricultura fts câmaras municipaes e aos
lavradores de preparados e apparelhos
formicidas e do que regula a responsablll-
dade dos funecionarios públicos.

Grécia
...-' O REI DA GRÉCIA

ÁTIIENAS, 29 — O rei Constantlno
foi submettido a uma ligeira operação
cirúrgica,
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Estudos Unidos
GRE'VE DOS FERRO-VIARIOS

WASHINGTON, 29 — Os traba-
lhadores das estradas de f-erro amea-
çam dcclnrar-se em greve geral, pe-
dindo o dia de oito lioras de serviço.

Foi impossível qualquer aceôrdo
até agora.

O presidente Woodrow Wilson íoi
ao Congresso, á tarde, expondo ás
duas Câmaras reunidas a situação.

O chefe dc Estado pediu ao Con-
gresso para estabelecer uma legisla-
tura especial, que trate da situação
presente e futura.

UM DESASTRE MARÍTIMO
NOVA YORK, 29 — Telegrãpham de

S. Domingos commnnicando quo o cruza-
dor americano "Memphis" encalhou nos
rochedos ft entrada do porto.

Ha vários mortos no desastre.

Bolívia
CONVENÇÃO POLÍTICA

LA PAZ, 29 (A) — Realizou-se a
annunciada convenção do partido li-
beral.

A assembléa proclamou candidato
á futura presidência da Republica o
dr. José Gutierrcz Guerra, actual mi-
nistro da Fazenda.

Paraguay
GRE'VE DE OPERÁRIOS

ASSUMPÇÃO, 29 (A) — Decla-
raram-sc em greve os operários da
F.strada dc Ferro, cujos vencimentos
se acham atrasados.

Chile
CRISE MINISTERIAL

EM PERSPECTIVA
SANTIAGO, 20 (A) — O senador Ales-

sandro propoz, na sessão do hoje,- um
voto de censura ao actual ministério.

E' provável quo osso voto seja appro-
vado, sendo assim o actual gabinete obri-
gado o renunciar.

¦a» ¦

Argentina
A INTERVENÇÃO

EM CORRIENTES
BUENOS AIRES, 29 (A) — Os

jornaes continuam a fazer commen-
tarios sobre a attitude assumidai pc-
lo almirante. Sacnz Valiente, minis-
tro da Marinha, que faz questão dc
recebei* uma avultada remuneração
pelo encargo que desempenhou como
interventor federal na província dc
Corri entes.

O dr. Miguel Ortiz, ministro do
Interior, que é contrario a essa pre-
tenção do seu companheiro de gabi-
nete, declarou que tinha submettido
a decisão do caso ao dr. dc La Plaza,
presidente da Republica.

TRATADO DE COMMERCIO
BUENOS AIRES, 29 (A) — O

Ministério do Exterior enviou, para
o Senado o projecto que ratifica o
tratado de commercio ultimamente
celebrado entre a Argentina e o Pa-
raguay.

Sabe-se que o tratado será appro-
vado pela Alta Câmara.

UMA SENTENÇA CONFIR-
MADA

BUENOS AIRES, 29 (A) — Na
sessão dc hoje, do Supremo Tribunal
Militar, foi confirmada a sentença
do conselho de guerra aqui reunido,
que condemnou á pena de 8 mezes de
prisão o cabo do exercito JoséCor-
regidor, aceusado de haver castigado
a chicote o soldado Frailant Carbal-
lo, que não tinha cumprido uma sua
ordem.
DELEGAÇÃO DE ESTUDANTES

URUGUAYOS
BUENOS AIRES, 29 (A) - E'

esperada amanhã nesta capital uma
delegação especial de estudantes de
medicina de Montevidéo, que vem
com o fim de conhecer os estabeleci-
mentos universitários argentinos.

Os estudantes uruguay os terão ca-
rinhosa recepção poi parte de seus
collegas daqui.

Correio
5*Wll

Pa-álilfcfártA
SORTEIO DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS

Kcaliza-ise hoje, 30 de .i*?OBto, ás 14 lioras, no salão das Lo
terias dc S. Paulo, o sorteio dos nossos prêmios em mercadorias
da nova época de assignaturas. dc-Uinados a 2.500 assic-nante-i
novos, no valor de 12:000$(00.

Para esse sorteio são validos unicamente os recibos definitivos
expedidos pela administração do jornal.

A entrega dos prêmios será feita mediante a apresentação do
recibo sorteado. Os prêmios devem ser retirados dentro de 30 dias
s®h ¦gís*Bna «le cnducialafie.
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ENTRE OS AMiIADOS E OS BÚLGAROS
- LONDRES, 29 — Registaram-sé vivos
combates (1.0 artilharia, desdo hontem,
em redor do lago Dolran o na margem do
Vardar.

Destruímos um campo do aviação no
oosto do lago Dolran.

Continuamos a progredir na direcção
do rio Ljummiea.

Os serylõs continuaram a progredir
hontom na direcção do Vcnlrenik. Os sol-
dados do príncipe Alexandro ropelliram
rigorosos atiques dos búlgaros d c6t;t
l.úOC, a noroeste do lago Ostrovo o mais
ao sul.

Os comniunlcados búlgaros continuam
a mencionar pretensos suecessos das alas
do exercito do czar Fernando na dlrecção
do mar, ao sul do Kritza o a sudoeste de
Plorlna.

Na realidade, os búlgaros, desde ir prin-
eiplo dás operações, oecuparam somente
uma porção indefesa do território grego,
ao oeste do lago Ostrovo.

A ala esquerda servia sustou Iodos os
ataques do Inimigo, a quem infligiu pe-
«idas perdas.

•mfSíam—
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A aggressão foi presenciada por dlver-
nos offlclaes do exercito, que testemunha-
ram tambem a declaração do sr, Ovlalo
Corrêa, delegado do policia, quo dlgse
Haver recebido lia dins uma communica-
ção do seu chefo .loão Celestino, dizendo
iiue aquelie policia iria aggrodir o tf.nen-
to Paraná.

Causou estranheza o facto deste dele*
çado, tendo recebido esso aviso, não ha-
ver tomado providencia alguma, para evl-
tar a àggreasâo, o quo não fez por ser o
pggredldo conservador o seu desaffecto
pessoal.

IIir

EXTERIOR
Portugal

O EMBAIXADOR DO BRASUi
LISBOA, 20 — O dr. CSastão da Cunha,

embaixador do Brasil, cumprimentou ho-
je. os membros do corpo diplomático acre-
ditado nesta capital.

Hespanha
GRE-VE EM OVIEDO

MADRID, 20 — Quinhentos operários
hespanhOes quo trabalham nas minas de
Oviedo declararam-se em «greve, sem pré-
viamente avisarem os seus patrões.

Reeeia-so que o movimento parcdlsta
se alastre a outras minas e por isso os
autoridades determinaram a concentra-
São da gendarmeria afim de acudir a
qualquer perturbação da ordem.

O PARLAMENTO HESPANUOL
MADRID, 29 — Durante o banquete

que lhe offereceratn os ministros de Es-
tado, o conde de Romanones, presidente
do conselho, declarou ser sua intenção
abrir o parlamento até o dia 20 de ee-
tembro próximo.

¦*;v\;;¦;.„.... Inglaterra
DIPLOMACIA BRITANNICA
LONDRES, 29 r-. Sir Rumbold

foi nomeado hoje ministro plenipq-
teuciario da Inglaterra em Berna,

FALLECIMENTO
LONDRES, 29 -r Falleceu hoje o

i.iutor Harpinjrnies.

OS PRIMEIROS RECONTROS ENTRE
RUMAICOS E AUSTRÍACOS

LONDRES, 29 — Somente agora se
soube que desde ha mezes a ltalla e a
Rumania vinham negociando a acção con-
.luneta sobro a política geral, que tcrml-
nou pela dupla manifestação de domingo
com a declaração do guerra da Rumania
íi. Áustria o da ltalla contra a Alie-
manha.

As negosciações foram feitas slmuUa-
neamento em Roma. o em Bucarcst, o dei-
Ias tiveram conhecimento os governos dos
paizes alliados.

A noticia da declaração do guerra con-
Ira a Áustria íoi recebida em toda a Ru-
mania com as mais vivas demonstrações
de enthuslasmo.

A mobilização do exercito está quasl
terminada e jú. so deram os primeiros en-
contros entro contingentes rumaicos e
austro-hungaros, na fronteira da Tran*
sylvanla.

Os rumaicos colheram de surpresa os
austriacos o fizeram muitos prisioneiros.

A população da Transylvania levanta-
sa contra os austro-hungaros e recebe os
rumaicos com grandes manifestações do
Júbilo.

Um jornal de Bucarest, orgam officio-
so, referindo-se aos boatos de quo a Bul-
garia ia declarar guerra á Rumania, após*
tropha aquelie paiz pela sua traição ao
ideal ballcanico, o diz: "Até breve! Volta-
remos üs portas de Sofia, porquo esse ca-
mlnho jft. conhecemos."
FELICITAÇÕES AO REI DA RUMANIA

LONDRES, 29 — O rei Jorgo V foliei-
tou ao rei Fernando, pela entrada da Ru-
mania na guerra.
OS SUBMARINOS MERCANTES

ALLEMÃES
BUENOS AIRES, 29 (A) « O

coronel Abel Botelho, ministro de
Portugal aqui acreditado, entregou
hoje 'ao dr. Luiz Muraturc, ministro
do Exterior, um pedido egual ao que
lhe íoi ha dias levado pelos represen-
tantes diplomáticos dos -demais pai-
zes alliados, para que o governo ar-
gentino não considere navios mer-
cantes os submarinos, seja qual fôr
sua classe, e que proceda á interna-
ção dos mesmos, logo que cheguem

1 a um oorto nacional.

GRANDE FESTIVAL NO PA-
LACIO THEATRO

E' hoje que st: realiza, no Palácio
Theatro, o grande festival em bene-
ficio da Creche Baroneza de Limei-
ra, que tantos serviços vem prestai.-
do á infância desvalida.

O programma está assim organi-
/*.ido:

Primeira parte:
Carlos Gomes — Orchestra regida

pelo maestro' Chagas; Chopin —
Schcrzò, por mlle. Vitalina Brasil;
Poesias — Mlle. Lúcia Branco; Ne-
ponuiccno — Coração indeciso, can-
to, pelo tenor Santiriò Giannatasio;
Sarasatc — Zeígehncrweisen, op. 20,
violino — mlle. Celina Branco;
Poesias — Sr. Laurindo dc Brito;
DcH'acqua — Demiti' vceu, canto,

nime. Zilda de Macedo; Poesias
Dr. Ricardo M. Gonçalves; Gluck

—Brahtns — Gavotte, piano — mlle.
Dinorah de Carvalho.

Segunda parte:
Gavvin —¦ Pctit Jappnais, orches-

tra, regida pelo maestro Chagas;
Liszt, — T2.a rhapsodia, piano, —
mlle. Vitalina Brasil; Meyerbeer —
Walls — Dinorah — canto, —
mmc. Zilda de Macedo; Poesias —
mlle. Lúcia Branco; Leoncavallo —
Pagliacci, "Arioso", canto, pelo te-
nor San tino . Giannattasio; Joseph
Whit — Zahiácueca — dança chile*
na, op. 30, violino — riilfe. Celina
Uranco; Poesias — dr. Cyro Costa;
Chopin —• Polonaise cm lá maior,
piano — mlle. Dinorah de Carvalho;
Carlos Gomes — Guarany, duetto,
canto — mmc. Zilda dc Macedo e te-
nor Santino Giannattasio.

Os acompanhamentos ao piano se-
rão feitos pelo sr. Sotcro dc Sousa.

Antes dc ser iniciado o program-
ma, a banda completa da Força Pu-
blica, sob a regência do maestro An-
tão Fernandes, executará no palco a
symphonia da opera de Carlos Go-
mes, "Salvador Rosa".

A terceira parte do programma
consistirá na representação da revis-
ta de Sousa Bastos, "Tim-tim por
tim-tim", que será ornada de novos
e lindos' trechos de musica, tomando
parte toda a companhia.

Os poucos ingressos que restam
são encontrados na bilheteria do
theatro.

â situação em
iâtto Grosso

AINDA O "nABEAS-COlU-TTS" AO JUIZ
DK ARAGUAYA

CUVABA', 29 — Com destino a Poço-
né, seguiram do Santo Antônio do Rio
Abaixo trezentos paizanos armados, com-
mandados pelo major reformado Fonse-
ca Moraes, levando Instrucçõcs para so
reunirem ás forças do agrônomo Mor-
beck.

Todaa essas forcas vão decididas a lan-
car mão de. todos os meios, inclusive o
saque do fazendas, para coagirem os con-
servadoros a se pronunciarem a favor do
general Caetano do Albuquerque.

Seguiu hoje de Orvalho um contingen-
te de trinta praças do exercito comman-
dadas pelo tenente Securidlno. Esto con-
tingente desembarcará, no logar denoml-
nado Cercado, distante sete léguas de Po-
conó, aonde vai garantir as famílias e as
propriedades contra as violências Ao
agrônomo Morbeck, jft. celebre pelos tris-
tes acontecimentos de Araguaya.

Noticias vindas de. Rosário dizem qu"
Arthur Borges, chefe celestinista, d tran-
te do paizanos armados, foi atacar uni
grupo de seringueiros que estava entre-
gue ao trabalho. A sua intenção era alll-
elnr forças. Foi, porém, repellldo pelos
seringueiros, quo o prenderam.

O Tribunal do Relação, tendo recebido
communicação do presidente do Estado de
que o dr. Deoelcciano Menezes, juiz do
direito de Araguaya, tinha passado r,
exercício ao seu supplcnte, tratou j>o'.a
terceira voz Uo "habeas-corpus" Impe*
trado a favor desto juiz, deliberando in-
3istir pela sua presença peranto o Trl-
bunal.

As informações do governo nüe pro-
vam que deixe de haver coacção d liber-
dade daquelle Juiz.
A RENUNCIA DO CORONEL

CAETANO DE ALBUQUERQUE
CUYABA', 29 r- Correm noticias de

negociações para um accOrdo politico,
sobre a base da renuncia do general Cao-
tano de Albuquerque & presidência do
Estado.*

AGGRESSÃO A UM OFFICLiL
CUYABA*, 29 — Hontem, A noite, o

tenente Clementlno Paranft, ex-comman-
danto da policia, foi aggredido por um
policial a palzana, quo o vinha seguindo
ha dias, *

O aggressor disse, sem rebuços, que
havia do tirar destorço do tenente Pa-
ranft, pelo facto de o ter expulso da, For-
ça, ao tempo de seu commando.

Sabe-se, porém,' que elle foi lnBtlgado
para praticar esse acto por adversários

. políticos do tenente Paraná.

Hynino escolar
Acaba d.» sahir das officinas musicais

da casa A. Di Franco o Hymno Escolar
I fantil, letra do sr. Antônio Martins
Coelho o musica do ;r. Anallo de Ba*-
ros, o qual é dedicado ao grupo escolar
da Franca. Dcasa composição os seus au-
tores tiveram a gentileza do enviar-nos
um exemplar.

Precocidade no crime
Cm rapaz que aos 17 annos jft eomniello

falcatruas — Providencia tia policia
Na manhã de li-1 do corrente apresen-

tóu-se na casa do couros dos Irmãos
Brandi, d avenida Rangel Pestana, n. 135,
um rapaz desconhecido, que, dizendo-so
empregado da Fabrica de Calçados Bebê,
da rua do Gazomctro, ia ali comprar
elásticos para calçados.

E a pretexto de quo o preço pedido não
convinha, o moço declarou quo Ia cônsul-
tar os seus patriics e daria resposta.

Passados alguns minutos, per um ap-
parelho telephonico, o moço em questão,
dizendo quo era da Caiía Bebo quo falava,
pediu íl firma Irmãos Brandi que entre-
gasse a uma pessoa que deveria procurar
algumas dúzias de elástico:-.

Logo depois appareccu ali um outro in-
dlviduo que declarou ir buscar o elástico
çuo a Casa Bebo havia cncommendado pe-
Io telephone. Preparada a mercadoria foi
ella entregue ao portador, que desappare-
ceu.

No dia seguinte, um dos soeios da casa
Irmãos Brandi, dirigindo-se d fabrica I>-
bé, para receber a importância da merca-
dorla, ahi lho disseram nada haverem

1 comprado.
O facto foi levado ao conhecimento do

dr. Franklin Piza, 4.0 delegado auxiliar,
que abriu inquérito é, fazendo investiga-
ções, conseguiu apurar ser o autor da ex-
pertoza o menor Manuel Gonçalves de
,\ragão, que JÜ so achava preso, om virtu-
dn do estar envolvido em casos Idênticos,
conformo hontem noticiimof*.

Desastres e ferimentos
O empregado da Ingleza, Eduardo l*'l*

gueiredo, casado, do 33 annos do edade,
residente a. rua Brigadeiro Galvão n. 118.
quando descarregava hontem pela minha
um vagão, na estação da Barra Funda,
deu. uma queda e sendo apanhado por
uma prancha, recebeu graves contusõeí
no peito e na cabeça.

Depois de receber os piimelros curati-
vos no posto da Assistência, ministrados
pelo dr. José Luiz Guimarães, foi o in-
feliz operário removido para o hospital
da Santa Casa,

i-. *

A menor Antonia, de 0 annos do eda*
de. filha do Armando Augusto, tendo ca*
hido da janella da residência de seus paes,
d rua João Boemer, n. 30, recebeu
extenso ferimento contuso na região pa-
rictal esquerda.

Pelo dr. José Luiz Guimarães, medico
da Assistência, foi a infeliz criança soe-
corrida.

A menina Carmolla, de 5 anno.- de cda-
de, filha do Salvador Llanea, quando cor-
ria hontem, pelo quintal da residência do
seus paes, .1 rua Ruy Barbosa n. 81, -leu
uma queda fracturando o osso da região
frontal.

A Assistência prestou-lhe os necessarioi
soccorros.

* *
Em Água Raza, ondo reside, o lavrado!

Antônio Martins Corrêa, de 24 annos de
edade, foi hontem fts IC horas o mela,
attinglndo por um colce, quo lhe produziu
fractura do ante-braço direito.

Soocorreu-o o medico da Assistência,
dr. Luiz Hoppe.

Xa avonida Luiz Antônio, o menor Loo-
nc! de 10 annos de edade, filho de Alfre-"do Prado, residente ft, rua Conselheiro
Ramalho, n. 7, foi hontem ás 17 horas e
meia,, atropelado por um automóvel.

Arremessado ao chão, o menor recebeu
contusões no oecipltal, sendo soccorrii!'i
no posto da Assistência pelo dr. Carvalh»
Braga.

O "chauffeur" evadin-sc.

O menor Generoso, de 11 annos do
edade, filho de Nicolau Gaio, residente d
rua Carneiro Leão, n. 74, desavlndo-so
hontem, ás 1G horas e mela, (i porta da
casa dos seus paes. com um menor que
passava, recebeu desto um violento pon-
tape no ventre.'

O facto foi levado ao conhecimento da
policia, tendo sido considerado grave o
estado do menor.

Depois de receber os primeiros soecor-
ros ministrados pelo dr. Luiz Hcnne, me-
dlco da Assistência, o menor foi internado
no hospital da Santa Casa de Miscricor-
dia.

Cntrc m\km
A italla-a Josephlna Annunziata, ca-

sadt, do 40 annos do edade, residente a
rua do Ilippodromo, n. 105, foi hontom,
pela manhã, por motivos frivolos, aggre-
dida a pau, recebendo um ferimento con-
tuso na cabeça.

A aggressora, que é sua cunhada, cha-
ma-so Miguellna Annunziata e reside a
mesma rua n. 11.

Depois de .soecorrida pela Assistência*
a victima íoi submettida a exame de cor-
po de delieto.

O dr. Octavlo Ferreira Alves, primeiro
delogado, abriu Inquérito sobro o facto.

Duas sortes grandes
No mesmo dlo,' eis o não plus ultra,

felicidade, a casa da sorte, assim é cha-
mada pelo povo, a agencia geral de lo-
terias dbs srs. Jullo A. de Abreu e Comp-.
A rua Direita, n. 89, vendeu hontem »
sorto grande dá Federal e tambem a de
S. Paulo, Para ter um futuro tranqulllo.
basta comprar bilhetes ali.

¦
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Rua Quinze de Novembro, ns. 25 e 27
(_'lKí_.ai.L» c_.» Hu» «ln f£t ...anill.) === S. PA.UJLO

nrlelrn dc ouro do 18 Ic, o com platina — ULTIMA MODA.
Desde o prego (lo Rs. 550$00O

Pulsclrhs-vclogtos com platina c pérolas finas, nsslm como sortl-
mento grande dc ouro 10 Ic,

Em plallnn desde Ks. .508000 — Em ouro do 18 Ir. desdo Rs. fiõ.ÇOOO

SECÇÃO ESPECIAL
XJMICA EM SÁ© PAULO
Pura exposição com vcníla de artigos finos em

cS«a_B_cria lISca, como sejam:
IMIla ..._.©_. Im**..nc os sem defeitos,

Collarcs «lc Pérolas Oriente,
Barretes,

Artigos para presentes em
pratarSa. fB'as_eeza

Crysíaes finos
Bronzes legítimos

11 DE JUST

sasãsãB-***

¦gggSg-j-^g-Kl"^

,^j-^j.l1),^iiiuiict^.u»11í1>.»bj_vi|>>->^>|"»ibi>JJIUU]HI_^"'^

arvores
Grupo escolar do Cniiuo

O professor Octavio Gomes do Azcve-
4o, illrector do grupo escolar do Carmo,
enviou-nos um attonCloso convite para a
(esta das arvores, a rcaliznr-so nesse es-
liibeleclnicnto no dia 2 do corrente.

A festa constara, do duas partes: a
ncriüílo da manliil, quo se effcctuara
l> horas, o a do período da tarde, .ás
horas.

do
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Tara os -pobres do "Correio"
Recebemos do "4 nnonymos" a quan-

tia, do 5$000, para ser entregue a viuva
da rua Albuquerque Lins, n. 107.

A conhecida Casa "Michel, alcançou no
mcí quo estü a terminai', o "record" das
vendas de objectos do arlo e jóias do
mais fino valor, pois vendeu nada menos
de ires collares do pérolas — um do 30
contos para ser offertado a uma noiva;
outro de _-l contos adquirido por um
gentlemnn para sua filha; o terceiro, do
50 contos, pnra ser olfcrccido pelo espo-
co íi sua senhora. As pessoas quo adqul-
riram ditos collares residem todas na
avenida Paulista.

A "Casa Michel", com a sua secção dc
jolaa finas e ricas desafia o bom posto
ilas pessoas que têm do fazer os presen-
les da.; "corbèilles." do noivas, Naquelle
estabelecimento nada falta, bastando uma
simples visita para quo o comprador fl-
rpie .ciente do quo pôde e convém ad-
cjnlrlr.

Correios do Estado
¦Malas postaes — A Administração • os

Correios expede malas hoje, pelo "Fri-
_ia", via Central, para a Bahia, Europa,
Inclusive Allemanha, Austria o Nova
York.

Banco Cooperativa Commercial de
8. Pai

Esteve hontem em visita a esso Insti-
luto de credito, cm companhia do sena-
dor estadual sr. dr. Fontes Junior, pre-
ndente do mesmo, o deputado federal sr.
dr. Pedro "Moacyr.

O llluslro parlamentar, depois do per-
correr todas às dependências da nova sede
lío Banco, quo por estes dias serão lnau-
furadas, teceu o'o«io_ A administração e
mostrou-se desejoso de conhecer, em to-
dos os seus detalhes, a organização do
Curso Cooperativo do estabelecimento, as-
sim Vorno as Instituições federadas, com
sffle nos municípios do Estado, Isto 6, ns
Caixas de Credito Agrícola, por lhe terem
despertado o máximo interesse.

concerto orchestraí
diariamente

das 20h ás 24 horas

Pela lavoura
Chamamos a attenção dos nossos leito-

res para o artigo do sr. Jorge do Molio,
quo hoje súl na secção livre do jor-
nal, transcripto do "Commerclo de S.
Paiiío'*¦'.
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'ii, deverão enviar o sello para o respe-
•tlvo porte. Tambem deverão rcmeltcr
sellos para remessa, pelo correio o regls-
nulos, dós títulos do nomeação, portaria.*-
do licença c outros documentos. Sem esln
formalidade não nos rcsponsabillziimo.
pela cxnctldão do serviço. Pnra as res-
postas, por esla secção, poderão os srs.
aasIgiinntCH designar lnlclaes sob as
quacs desejem occullar os seus nonica.

Outroslni, paru mnlSL. brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão ellcs
<cr feitos, separadamente o cm carta dl-
rljirtu i> "Secção de Informações". Os po-
¦lidos que vierem cm curtas, tratando ile
outros assumplos estranhos u estu "Sec-
t*ão", forçosamente terão de ser demora-
dos, . ,

«_»

Actos officiaes

Rpyb mm P

Avisamos nos nossos dlstinctos nssl-
giiniilcs, que nos honram com ns suas
prezadas ori'.cns, quo todo c qualquer pc-
ilido do Informações, compras o etc, que
tenham do ser obtidas fiirn do perímetro
central dn elilnde. DEVE VIR ACOMPA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VODTA).

Cigarros Gastellõas
A marca universal

LOTERIAS
LOTERIA D13 S. PAULO

Hosumo dos prêmios da OOl.a extrac-
"ão, O.a loteria do plano n .33, realizada
cm 23 do agosto do 1910:

•10-301 15:0005000
CS9C0 ..... 2:000$000
072-10 ... -. .¦ 1:0005000
21734 .... .• noosooo
766.2 5005000

5 prêmios dc 3005000
3-1103 — 35-100 — -11913 — 00223

7071S
10 prêmios do 200.000

S10S — 13-144 — 16308 —¦ 2530S
20490 — 42330 — 44084 — 52S81

0(1327 — 08805
IS prêmios de 100$000

30.0 — 10070 — 13429
19058 — 37102 — 40685
49594 — 57353 — 60191
091(18 — 74051 — 70221
77053 — 79442
prêmios de 405000

7972 — 13078 — 13176
14203 — 20129 — 21517
28154 — 34989 — 37390
4S009 — 4S813 — 51153
594S9 — 05626 — 71905

71938 — 75S12 — 77229 — 78175
78296

Approximações ,
0102

2359
17.119
47820
C1932

J264
13201
2C210
39821
51833

10400
Í*8*C5 e 6S907
C'-1S e 07250

10401
«8961
'7211

40401
CS501

i 40410
_ 0 .970
_ 07250

a 40500
a 09000

Dezenas

Centenas

4005000
2005000
1005000

205000
105000
105000

55000
4J0OO

Terminação
rodos 03 números termina-"•os em 1, tOm •

¦*&-.:

i?ooo

LOTERIA FEDERAL
Extracção de hontem:

r. 7 n 8 -t . . .
'3028 . . .
27034 . . .
61427 . . .

15:0005000
2:0005000
1:0005000

5005000

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃO

REtàETTIDOS PELOS NOSSOS
CONSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE ioo RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NÃO SERÃO
ACCEITOS.

Sr. JoaquimA. de Sousa —• Santa
Rita do Sapucahy — Os pagamentos
ás livrarias foram hontem cffcctua-
dos. Aguarde carta, acompanhada
dos recibos.

Sr. assignante 817 — Cravinhos —
1.0) Não ha; 2.0) Na Directoria do
Serviço Sanitário, á rua do Ypiran-
ga, 11. 24.

Sr. von Hindcnburgo — Itapolis
— As suas cncommendas foram hon-
tem remcttidas. Segue carta.

Sr. Garlindo Gallo dc Oliveira —
S. Gonçalo do Sapucahy — Espere
carta.

Sr. J. Alcides B. Pereira — Santa
Barbara do Rio Pardo — Escreve-
mos hontem.

Sr. Frontelmo Coutinho Filho —
Sèrtãòzinho — Respondemos ao seu
memorandum de 22.

Sr. Nabor Marques de Sousa —
Torririnã — Respondemos á sua car-
ta de 19.

Sr. Juvenal C. D. Mizel — Gua-
rehy — Aguarde carta.

Sr. A. Ribeiro P. — Coqueiros —'
O livro "A Mulher 110.Brasil", de M.
F. Pinto Pereira, custa 4$ooo, e as
poesias de Ár.íóiiió Faria, intitula-
das "Quadros da Guerra", i$ooo, fó-
ra os portes. Os outros dois livros
não são encontrados á venda, nesta
praça. . .

Sr. José Francisco de Oliveira Cas-
tro — Cruzeiro — Vamos providen-
ciar sobre o negocio de que trata sua
carta de 27.

Sr. Leovigildo C. Santos — b. Jo-
sé do Barreiro — Estamos procuran-
do a sua encommcnda.

Sr. Antônio Espíndola de Castro
— Jahu' — Aguarde a certidão, que
seguiu registada pelo correio de
hontem.

Sr. Vicente Lauriano — Tirassu-
•ranga — Os documentos serão hoje
sellados. -\ ,

Sr. Aristides — Pmdamonhanga-
ba — São encontrados na Loja do
Tapão, á rua de S. Bento, ri; 42, pelos
nreços de .$500 c 6$500 por dúzia.

Sr. Antônio Bueno de Castro —
Queluz — Diga quando requereu a
(Tertidão de contagem de tempo.

NOTA IMPORTANTE — Os bis. nssl-
gnaútcs que desejarem resposta por cur-
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fUKANDE HOTEL?)
LARGO DA LAPA
RIO 33 E> JT AX E> 1 X*0

Casa para familias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de novo, ascensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes

ione em todos os andaros - Telegrapbo, Gi-andhotel
filial, quartos oom. ou sem

Telepl
pensão/

SECRETARIA DO INTERIOR

Por aoto do hontem, foi nomeado .Toa-
quim Alonso ilo Amaral para substituir o
professor da escola do bairro do Chleô,
eni 1'h'acioaba.

 Foi nomeada uma commissão me-
dica pnra inspeeclonar, na Directoria do
Serviço Sanitário, no dia 2 do setembro
próximo, íis 13 horas, a adjunta do grupo
escolar "BnrnabG", do Sanlos, d. Casslu
Fleury da Silveira.

 Foi nomeada uma commissílo mo-
dica para inspeeclonar, em sua residência,
nesta capital, á rua Rego Freitas, n'. 21,
o adjunta do grupo escolar do Itaplra, d.
Constância Romeiro Plnlo.

 Licenças concedidas a adjuntas
do grupos escolares:

Do tres mezes, a dd. Florlnda Paladi-
no, do do S. Bernardo, o Maria Guilher-
mina Rlcdel, do da avenida Paulista;

de 2 mezes, a dd. Thereza Fortes, do de
Cachoeira; Elisa Malholro de Faria Bit-
tencourt, do do Sul da Sé, e sr. Luiz de
Campos, dlrector do grupo escolar "Anto-
iilo Padllha", do Sorocaba;

do um mez, a d. Maria Isabel da Silva,
do "Barão do Rio Branco", do PiracI-
caba.

 Foram concedidas as seguintes 11-
eenças, em prorogaçao:

De dois mezes, ao professor Amadeu
Darnáslò dos Santos, do curso nocturno de
Jundiahy;

de um mex, fi. professora d. Dulco do
Paula Rocha, da escola do bairro do Sal-
'.o, em Queluz;

de qulnzo dias, ít professora d. Maria
Antonleta Leito de Camargo, da escola do
bairro dc Coqueiros, em Amparo.

 Foram despachados os seguintes
requerimentos:

De d. Isaura Rollm de Albuquerque. —
Indeferido;

do Erasmo Ribeiro Vlanna, João Ne-
grolr.8, Antonic Ribeiro Sousa e d, Lu-
cinda Cabral de Jesus. — Aos srs. dire-
etores dos grupos escolares, para atton-
i*orem;

de. d. Maria Augusta Corrêa. :— Rc-
queira na forma regulamentar; -

ãe Henrique Fonseca Moreira o d. Ma-
ria da Gloria de Albuquerque Freitas. —
Sim;

de Arthur Vieira. — Indeferido;'
de d Maria Augusta de Toledo e d. Ida

Ogriibeno. — Inscrovam-so;
de d. Anna Lopes Monteiro. — Aguar-

do a ipoca legal;
do Luiz Castro Pinto. — A' Directoria

Geral da Instrucção Publica;
de d. Maria Antonleta Lolte de Ca-

margo. — Sim, por qulnzo dias;
de Amadeu Damasio dos Santos. —

Sim, por dois mezes;
do d. Dulce do Paula Rocha. — Sim,

por uni mez;
de Ernesto Mugnaini. — Sim;'.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
'Foram despachados os seguintes requo-

rlmcnlcs:
De Leopoldo de Almeida César,, de Ita-

poraiij,a. — Indeferido, do accOrdo com
os artigos 44 o 45 do decreto n. 1340, de
23 do fevereiro de 1900;

do-Sebastião JosC do Oliveira, preso na
cadeia do Ribeirão Preto. — Indeferido;

de Josí do Sousa. — Compareça nesta
Secretaria, para regularizar os seus pa-
pels de naturalização;

do Tlilago Vieira Monteira e outro, des-
ta capital. — Requeiram ao sr. secretario
do Interior, querendo.

SECRETARIA DA FAZENDA
Requisições do pagamentos da Secreta-

ria da Justiça:
Ao dr. Carlos Castex Junior, G00$000;

a Pedro do ti. Magalhães, 49$; a Marcou-
no Cardoso de Oliveira, 130$; a Jos6 Ca-
millo do Sousa -Lima, 85$; a Monteiro
Santos o C, (105400.

Officios remettidos:
Ao sr. secretario da Agricultura, soll-

citando co ma possível brevidade a re-
messa das informações sobre a acção que
move o dr. Amador da Cunha Buono e
sua mulher contra o Estado; ao sr. se-
crelario da Justiça remottendo para' ser
tomadas as medidas quo o Interesse do
Estado aconselha, uma representação do
colloctor estadual de S. José do Rio Par-
do, a respeito do desvio da renda provo-
niento do carceragem;, ao sr. delegado
fiscal do Thesouro Nacional em S. Pau-
lo, agradecendo a communlcação feita
por aquelle sr. por ter assumido o exer-
ciclo do cargo do delegado fiscal do The-
souro Nacional da capital..

Autos despachados:
. Olymplo Pereira da Fonseca, paguo-se;
Irmãos Dcllantonla, pague-se; Santa Ca-
sa do Misericórdia do Tatuhy; João Ro-
drlgues Simões ao sr. collector de Ibitin-
ga, para eancellar o lançamento e dovol-
ver; Lourenço Justo do Miranda, ao The-
scuro; Francisca Justina dos Santos, re-
duza-so o lançamento de accOrdo com a
informação da Recebedoria; "Messagor
de S. Paulo", pague-se; ldem, pague-se;
JosC* Nlcolau, ao sr. procurador fiscal;
Mauro Pereira Campos Vergueiro, Infor-
me o Thesouro; Osório de Siqueira, defo-
rido de accOrdo com a Informação; Ml-
serlcordla. Butucatuense, requisitem-se
Informações da Secretaria do Interior;
Conferência do Santo Anionlo, cm Pira-
cleaba, requisitem-se informações da Se-
cretaria do Interior; Anna de Camargo
Barros ,expeça-se o titulo; Jaoob Fanelll,
ao Thesouro; Antônio ValCrlo, ao sr. col-
lector de S. Carlos, para eancellar o lan-
çamento e devolver; Nancy Vieira, pro-
videncic-so de accOrdo.

CÂMARA CIVIL' '..¦*

Sessão ordinária em 29 de agosto
de 1916

Presidente, o sr. ministro dr. Xa-
vier de Toledo; secretario, o sr. dr,
Luiz de Araujo.

Passagens de autos
O sr. Saldanha ao sr. R. Scttc as

eiveis S088 de Agudos, 7813 de Ja-
boticabal, 7040 dc Bariry, 7163, 6862,
8491, 8117 e 8180 da capital." 

O sr. R. Sctte ao sr. Urbano a ci-
vel 7747 da capital, ao sr. Saldanha
as eiveis 6084 de S. José do Rio Par-
do, 7748 e 7376 da capital e ao sr.
Whitacker as eiveis 8413 c 8420 da
capital, 7199 de S. Manuel, 7116 de
Jaboticabal, 7622 de Limeira, 8186 e
8034 de Santos, e pediu dia para jul-
gamento, na civel 8238 da capital.

O sr. Morctz-Solin ao sr. Salda-
nha a civel 7904 de Brotas, ao sr. Vi-
cente as eiveis 8241 dc Guaratingue-
tá, 8013 e 8162 da capital c ao sr.
Urbano as eiveis 7573 e 8108 dc San-
tos, 7803 e 7712 da capital.

O sr. Urbano ao sr. Moraes Mel-
lo as eiveis 6970 dc Bauru', 6881 da
capital e ao sr. Vicente as eiveis 7915
de Itapolis, 3273 de Ribeirão Preto,
8230 de Santos, 4087, 8317 c 7928 da
capital.

O sr. Vicente de Carvalho ao sr.
Saldanha a civel 7485 de Brotas c
ao sr. Moraes Mello as eiveis 7643,
8237 c 8266 do Rio Preto, 7982 de
Capivary, 7630 de Santos, 7900 dc
Limeira, 6478 de Jaboticabal, 7381
do Amparo, 7981, 8178, 8321 c 598o
da capital, c pediu dia nas eiveis
S017 de Santa Rita do Passa Qua-
tro, Soio de Rio Preto c 777S de Bo-
tucatu'.

O sr. Moraes Mello ao sr. Salda-
nha as eiveis 7770 dc S. Manuel c
8091 de Araraquara, e pediu dia nas
eiveis 7228 da capital, 6964 de Mogy
mirim, 7832 de Porto Feliz c 8100 de
Barre tos.

O sr. Whitacker ao sr. Saldanha a
civel 6420 da capital c ao sr. Mo-
retz-Sohn as eiveis 7612 da capital
c 7755 do Rio Preto.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr. ministro Rüdri-
tnies Scttc:

N. 7793 — Capital — Embargan-
tes, Joseph Isnard c Comp.; embar-
gada, American Frading Company.
— Rejeitaram os embargo... Impedi-
do o sr. Vicente dc Carvalho.

Relatados pelo sr. ministro Viceii-
ce de Carvalho;

N. 5114 — Piraju' — Embargan-
tes, Alves Lima c Comp.; embarga-
do, Arruda Novaes. — Concederam
dispensa de revisão, para ser julgada
na primeira conferência.

Relatados pelo sr. ministro Mo-
raes Mello:

N. 7819 -— Capital -—.Embargan-
te, dr. Nelson Tobias* de Mello; em-
bargada, a Fazenda do Estacio. _.*—
Rejeitaram os embargos. Impedido
o sr. Vicente dc Carvalho.

* Confliscto de jurisdicção
Relatado pelo sr. ministro F. Sal-

danha: ...
N. 164 — Pitangueiras — Susci-

tante, o sr. juiz de direito da cornar-
ca de Pitangueiras; suscitado, o sr.
juiz de direito da comarca de Bebe-
douro. — Julgaram improcedente o
conflicto.

AppellaçÕes eiveis
Relatadas pekTsr. ministro Rodri-

gues Sette:
N. 7663 — Faxina — Appellante,

José Maíiano Rodrigues; appellado,
João Antônio dos Sanlos. — Nega-
ram provimento.

N. 8307 — Itatiba — Appellante.
Joaquim Pedro Alcântara Pupo; ap-
nellados, os herdeiros ' dc Joaquim
Domingues. — Concederam dispensa
dc revisão, por ser julgada na pri-
meira conferência.

Relatadas pelo sr. ministro F.
Whitacker:

N. 7317 —. Jahu' — Appellantes,
José Pinto dc'Godoy c outros; ap-
pellados, Custodio da Costa Ribeiro
c outros. — Negaram provimento.

N. 8215 — Capital — Appellante,
Theophilò Ribeiro de Moraes; ap-
pellados, Joaquim Marques de Paiva
e Antônio Dias Pereira. — julgaram
a desistência por sentença.

Relatadas pelo sr. Vicente de Car-
valho:

N. 8271 — Faxina — Appellante,
d. Maria das Dores do Amaral; ap-
pellados, Christiano Marques da Sil-
va e sua mulher. — Negaram provi-
niento. ,

N_ 828S — S. Toao da Boa Vista
— Appellante, a Câmara Municipal;
appellado, Manuel Gonçalves Dias.
--- Julgaram nttllo processado, com
advertência ao juiz.

 Na primeira sessão desimpe-
dida serão julgados os seguintes cm-
bargos:

N. 7228 — Capital — Embarpran-
te, Rosário Massara; appellado. Gia-
co de Mathia. Relator, o sr. Rpclri-
gues Scttc.

N. 7028 — Itatiba — Embargan-
tes, Herculano Alves de Assumpção
e outros; embargado, José Maria
Cândido Raposo Botelho. Relator, o
si*: ministro F. Whitacker.

N. 7984 — S. Roque — Embargan-
les, Guilherme Hansen e sua mu-
lher; embargados, Plácido Meconi e
outros. Relator, o sr. Vicente de Car-
valho. .¦'

sabia do quo Impostos pretendia a Coma-
ra haver a Importância do quo so dizia
credora; o isso não era escusado, porquo
Influía directnmente na defesa quo o de-
vedor podia produzir. Assim sendo, o
executivo não tinha baso o o sou voto ero
para annullar o processo.

O sr. ministro Moraes Molio seguiu o
parecer do sr. relator. A certidão rezava
quo o rfio era dovedor do tanto, por lm-
postos munlclpaes, do tal a tal data. Mas
não so sabia qual a especlo do imposto
cobrado, sl o pedido Indicava apenas o
principal ou Incluía tambem multa, cto.
Tal cortldüo era manlfestamento dc-
flelente para servir do baso ao executivo
fiscal, cujo uso sõ so permitte na oobran-
ça do divida liquida o corta.

Com estes votos concordou tambem o
sr. ministro Saldanha, sondo o processo
annullado por unanlmldado do votos.

O sr. relator informou então quo um
dos advogados se queixava do tol-o o juiz
Injuriado om despacho proferido nos au-
tos, polo quo pedia quo nc instaurasse
processo contra aquello magistrado, se
mandassem riscar ns expressões Injurio-
sas e so lho impuzesso a multa devida,
ou, quando não so entendesse ser esso o

l',_lUattoLn»r,-rra.r.CTCT_'I*i£.'T^

dr. Ro-procedimento a haver, fosso o Juiz ad-
vertido.

Do facto, o Juiz mandara riscar exprea-
soes dum requerimento por cota, que jul-
gnra offen..lva.. para sl, ò suspendera o
advogado que as escrevera. Mas ao Impor
taes penalidades, usara do termos aspe-
ros, acabando por mandar seguir os tra-
mlt... legues do processo dopols do —
"assim dosinfccttulos estes aulos". Não so
tralavn, propriamente, como pretendia o
advogado reclamante, do Injuria punlvol
pelo Código Penal, mas duma manifesta
Infelicidade no emprego do cortas expreii-
sCes, quo não condiziam com a compôs-
tura do cargo. Votava, por isso, para que
se advertisse o juiz pelo uso dessas phra-
ses Impróprias.

O sr. ministro Moraes Mello, concor-
dando com a proposta do sr. relator, sa-
lionlou que o Juiz interpretara mal o
Código Pena), quando punira o advogado,
o quo, querendo corrigir uma falta, com-
mettera, frllo próprio, ó mesmo erro.

Tambem o sr. ministro Saldanha con-
cordou com a proposta do sr. relator, sen-
do decidida a advertência an juiz por una-
nimldado de votos.

M. 11.
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sr.Qiinrlii yaru —¦ Promotor,
berto Moreira.

Foram denunciados por crime do feri-mentos leves 03 Indivíduos Cu.stodi»
Henrique, Antônio Agostinho, João Bar-beiro Junior, Laurentirio Pereira, Ma-nuel Calado, João Ignacio, Alberto Colm-
bra o Joãn Coimbra.

OphÍ0.3í «Sa dia 2 de seü:e.B.__!i*,o ú@ 1916

30.a sessão ordinária de 1916

BnaHc
Expediente: — apresentação dc proje-

cios, pareceres, requerimentos, indica-
tocs, ele,

O ti imvie
Z.a aificiissüo ilo projecto apresentado

pclns conunissões reunidas '!c Obras c
FlmuKjns, cm seu parecer n. Ul, jíi publi-
cado, autorizando u despesa do 
4Õ:á64$800, com o ciilgàmcnto a parnllc-
leplpctlos dn run Homem do Mello, entro
ns ruas Cardoso de Almeida o Franco dn
Roclin, no bairro ilus Perdizes.

2_i discussão ilo projecto apresentado
pclns coinmlssões ile Obras o Finanças,
om seus respectivos pareceres ns. 05 e
»3, jíi publicados, autorizando a despesa
de 80:247$000, cum o calçamento a pa-
ralleleplpcdus da nm da Consolação, en-
tre as alamedas Franca e Jaliu'.

postas por ir.fracção do acto 4-13, de lülli.
Realmente; lia cerlas InfracçOes quo.

por equidade, sa podem relevar, como as
da lei citada e outras mais. Generalizar,
porCm, a faculdade do relevar toda o
qualquor infracção não rareeo aconselha-
vol; porquo o mal não so repara mais. A
Camnra estabeleceu, por exemplo, a altu-
ra dos porões o pá direito das edificações,
levada por princípios do hyglene. Como
tolerar a ini' aer;ao? Seria encher a cidade
do habitações Insalubres.

A Commissão do Justiça 6, pois, pelo
arehlvamentò do projecto.

ti. Paulo, 18 de maio do 1D1C. — .loa-

quim Marra, Alcântara Machado, Rocha
Azevedo.

PA11EOER N D*"», DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS

Discussão única do parecer n. 70, fla

Conimlsíão de Justiça, opinando pelo ar-

cPiviiniento ilo uniu representagno em que
diversos fimeclonailos ila Policia pcdcin
o pagamento ile meias custas vencidas
em processos crimes.

PARECER N. 70, DA COMMISSÃO
DF JUSTIÇA

Diversos funòcionarios da Policia pc-
dem pagamento cas meias custas que ven-

coram anteriormente a lei n. 1*120, de

191*'- ,., »
Não cabendo ãs municipalidades, pelo

regimen da legislação anterior, sinão o

pagamento das molas custas que so von-

cessem; da formação da culpa em deante,

a Commissão dc Justiça A polo archlva-
monto da petição.

S. Paulo, 13 do agosto de 191G. —

Joaquim Marra, Alcântara Machado, Ro-
clia Azevedo.

Discussão única dos pareceres nsi <1 c

1)1, rcspectlviiniciUe, das commlssões Ac

Justi™ o Finanças, opinando pelo archl-
vumeiilo do uma petição do coronel João
Francisco P. de Sousa, referente á con-

s_.__.5o o exploração de um matadouro
modelo, nesta cupital.

PARECER N. 71, DA COMMISSÃO DE
JUSTIÇA

O sr. João Francisco P. do Sousa pede
A Câmara terrenos necessários A lnstalla-
•*ão de um matadouro typo Packlng Hou-
se, onde abateria "todo o gado" destina-
do ao consumo da capital, mediante as
condições quo expõe, entre as quaes a de
cobrar '.0 o|o cm seu proveito, do gado
que abater, de terceiros.

A pretqnçaò envolve, evidentemente,
um monopólio, prejudicando, alem disso,
direitos adquirido.". Pelo que, a Commls-
são de Justiça oliina pelo arehlvamentò
da petição.

Entretanto, o sr. prefeito, na informa
ção que deu, pelo uffieio n. 330, expõe,
íie accôrdo com o sentir desta Commissão,
;n"j haver nenhum inconveniente em per-
mitlir-se a inslallação do matadouros no
município, elaborando-so uma lei geral,
oi.i que fiquem asseguradas as condições
do hygieno e segurança necessárias a se-
melhanlõs instãllações.

A Commissão de Justiça pensa que a
multiplicação dos matadouros, cm condi-

ções que garantam a saudo dos munielpes
c a hygiene da ciilu.de,. sô trará benefícios
A população pelo barateamento da ali-
mcntação, uma vez quo a legislação evito
o formação do trusts, que sobrevirão si
fflr extineto o Matadouro Municipal o re-

gros não se estabelecerem sobre o proço.
S. Paulo, 22 de novembro do 1015. —

Joaquim Marra, Rocha Azevedo, Alcan.-
tarn Machado. Pelo arehlvamentò puro
o simples da petição,

PARECER N. !>4, DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS

A Commissão de Finanças, pelas razões
apresentadas jicla Commissão do Justiça,
6 nelo arohivamentp destes papeis.

S. Paulo, 25\de agoslo do 1910. r—
Sampaio Vlanna, Mario ilo Amaral.

Subsorlpto por quatro dos srs. vorea-
dores, foi apresentado a estudo da Cama-
ra um projecto do lei, dando ao executivo
municipal a autorização para relevar, a
seu juizo, as multas que forem impostas
nela primeira infracção do qualquor pos-
tura. A' approvação ilosta autorização .
contraria a Commissão do Justiça, om-
bora reconheça esta Commissão que, por
equidade, ha certas infracções que portem
S'.*r relevadas, mas quo não so dove gene-
ralizar osta faculdade do relevação a toda
a primeira infracção, porque ha algumas
das quacá resultam males que não podem
ser reparados, e exemplificam o infracção
das posturas, que estatuem sobro o pG di-
relto das edificações o altura dos :io-
rões.

A' Commissão do Finanças so apresen-
ta a matéria do projecto cm estudo como
uma medida necessária, dado o systema
creado pela sua organização, no quo diz
respeito _ fiscalização. Tal qual ella 6
exercitada, não ha devida alguma^ que
so torna necessário armar o prefeito do

poderes para reparar excessos na appli-
cação das posturas, sinão injustiças. Si.

na verdade, ha posturas, cuja Infracção
não admilto relevação, porquo delia ro-

sultam males insanáveis, muitas outras
lia que, do sua infracção, não decorrem
nrejuizos maiores para a ordem publica.
nem para os interesses da collectivWadc o

multo menos conseqüências quo não pos-
sam ser reparadas.

O projecto cm estudo não determina
uma relevação systematica ou não traz

um caracter de obrigatoriedade para o

executivo, na applicação das posturas,
mas, simplesmente, vem dar uma fôrma
legal a uma attiibuição, que' não podo ser

negada a quem tem do appllcar a lei, e

A o de corri cir erros ou minorar penali-
dados. Açores.e que deixa o projecto ar

critério do prefeito 
"usar desta attrlbul-

ção, o que basta para determinar a sua

extensão, ou, para melhor dizer, nao un

uma autorização «limitada; esta attrlbul:
não terá as restrlcções que, ao critério

do prefeito, se apresentarem. O que nao

devo a Câmara fazer C manter a situação

actual do não ser permiti ido ao prefeito
relevar multas, penalidades Impostas, »

sua consciência repelle

. ao. asa GDive!
Offl.liies do dlu _ Gallano Luiz, Gus-

lavo 1'ozzonl, Ignacio do Amorim, João
Luclo Servo o João Marques Caldeira. O sr. dlrector do Fórum mandou
reintegrar no cargo o offlclal do JustiçaLotharlo do Andrado Guimarães.

Acção procedento — O sr. dr. Miguel
do Gortoy, juiz do direito da primeira
vara cível, julgou procedento a acçãa
decendlarla que Carlos Corrfla Galvão
movo contra a Câmara do Bauru', con-
demnando enta no pagamento do 104
contos, aos juros o despesas judlciacs.

Segunda vara — O sr. dr. Martins de
Menezes, juiz do direito da segunda vara
civel o commercial, proferiu hontem, on-
Iro outras, as seguintes decisões:

Respondendo e mandando seguir para
o Tribunal do Justiça o aggravo do Do-
mcnlco Francisco o outros, na qualidade
do sócios da firma Bássanl o Comp., da
sentença doclaratorla da sua falíencia;

dando provimento A appellàção da
Luiz Pinto Cardoso, na execução do sen-
tença que lho movo Nicola 1'rlore, pelo
lulzo do paz do Belemzinho;

recebendo, em ambos os effelton, a ap-
pellaçiíp da. Caixa Beneflcento da Força
Publica, na acção ordinária quo lhe
movo Antônio Fernandez y Ferrrandez.;

recebendo, cm ambos os effeltos, a ap-
pellação do Banco Cooperativo Commer-
ciai do ti. Paulo, da sentença quo julgou
improcedento a acção do força nova ex-
pòliativa, em que contendo com Theo-
phllo F. de Almoida;

recebendo, nos ctfeitos regulares, a ap-
pellação do sr. dr. Paul Manjís e onlro,
na ncção ordinária contra o Companhia
do E. do F. de Araraquara, representada'pela 

ti. Paulo Northern Rallroad;
denogando provimento A appellàção de

Miguel tVAngelo, na acção stimmarlssl-
ma quo lhe movo Luiz Castanho, pelo
juizo do paz da Lapa.

 Com regular concorrência de
advogados e partes, reallzou-so hontem a
audiência do sr. juiz da segunda vara.

Terceira vnra — O sr. dr. Manuel Po-
lycarpo do Azevedo, juiz do direito da
terceira vara civel o commercial, pro-
feriu hontem, entro outras, as seguintes
decisões:

Julgando por sentença o calculo no
Inventario do d. Elisa Brugncr;

mandando vender em leilão os objectos
penhorados na excussão do penhor que á
viuva Guarlnl o Filhos movem a Luiz
Capasso;

dando provimento A appellàção Intcr-
posta por Andrado Irmãos o Comp., nos
autos da acção sumniarisslma em que
contendem com João Barone, pelo juizo
do pnz dn. Bella Vista;

negando provimento lt appellàção in-
torposla por Josí Gomes, da sentença
nroforirta na acção quo lho movem Luiz
Loureiro o Roberto Gomes.

Segunda vara dc orphams — O sr. dr.
Luiz Ayres, juiz do direito da segunda
vara do orphams, proferiu hontem, en-
tre outras, as soguintes decisões:

Homologando os cálculos nos inventa-
rios do fl. Ablahyel do Sousa Santos a
Theodoro Gagliano; e-mandando procedei
il partilha;-

julgando por sentença a partilha nc
inventario do Ângelo Toloti.

Suspcifão judicial. — Nos autos de

prestação de contas requerida pelo dr.
Antônio Bento Vidal contra d. Franels-.
ca Falcão, esta argulu- de suspeito o sr.*
õr. Martins de Menezes, juiz da segunda
vara cível o commercial.

O juiz mandou que a petição apresen .
tada fosse junta aos autos.

Cumprido esso despacho, s. exc. asi
sim sc pronunciou:

"Para que este juizo deva ou não re-
eonheocr-sQ suspeito, como se pretendo
na petição de íis. retro, cumpre que se-

jam offerecidos os respectivos artigos de
suspelção, em audiência, por advogado,
na forma prescrlpta no artigo 81 do re_»
n. 737, dc 2,r> de novembro do 1850.

Nessa conformidade, indefiro a mesma

petição."

que depois de

maior reflexão" e do um conhecimento mais

eincto da infrarr-ào commettida. _
Tor estas razões, A o Commissão ao

Finanças do parecer que o projecto n. -14,

do 191P, dovo ser convertido em let.

ti Paulo, 25 rte agosto do 1910. —

Samnalo Viitmin, Mario do Amaral.

Secção
Judiciaria

M.íimai «Io JflíB-y

illPrefeitura
fidirccforifi Geral

Para quo o executivo fiscal
ge considere amparado pelo
pedido duma divida llqidda c
certa, torna-se necessário que
o titulo executado declaro qual
a espécie de imposto quo por
elle se cobra.

— O juiz não dove, paru
corrigir u incontinenciiv de lln-
gunsem dum advogado, dlrl-
gir-llie oxpressões impróprias
da compostura do seu cargo
do magistrado.

A Câmara Municipal do S. João da Boa
Vista moveu um executivo, para cobrança
do impostas, contra um munlelpe, que,
afinal, foi coiidemnado ao pagamento pe-
lo juiz.

Da sentença interpoz o réo appellàção e
o relator do feito, sr. ministro Vicente de
Carvalho, sujeitou, preliminarmente, A
discussão do Tribunal o saber-so si i. ae-
ção tinha base jurídica. A certidão da dl-
vida, eom que a Câmara Instruiu o seu
pedido, n5o dizia por que titulo lhe era o
réo dovedor da quantia cobrada. Por tal
motivo, vinha o appellante sustentando,
desdo os embargos A penhora, a
nullidado da accüo. Realmente,, n.T.o sc

Discussão unlcit ilo parecer n. 72, da
Commissão de Justiça, opinando pelo ar-
eliivnmento do projecto n. 37, do ll)l"»i
dos vereadores srs. Marrey Junior o Luiz
Foncccn, dando a denominação do "Olavo

lUlao'' ivunm dns ruas da capital, que
nlnda não tenha denominação.

PARECER N. 72, DA COMMISSÃO DF
JUSTIÇA

dr. Álvaro Tel-

O projocto de lei n. 37, de 1915, foi
apresentado no Intuito de ser dado o nome
de Olavo Bilao a uma das ruas da ca-

pitai.
Como essa denominação já íol dada a.

antiga rua Baguary, no Ypiranga, a Com-
missão de Justiça 6 pelo arehlvamentò do

projecto.
S. Paulo, 12 de agoslo de 191G. — Joa-

qnini Marra, Alcântara Machado, Rocha
Azevedo,.

Discussão dos pareceres ns. 7» e 1*5,
respectivamente, dos commlssões do Jus-
tiça o Finanças, sobre o projecto n. 4-i,
do 1015, dos vereadores srs. Luiz Foncc-
ca, Goulart Penteado, A. Baptista da Cos-
ta o João Josó Pereira, autorizando a Pre-
fcitmiv a relevar as primeiras imdtiis im-
postas por infraceão do qualquer posta-
ru, tiesdo que oceorra algum motivo utten-
dlvcl,: .ír^irr..

2%. PROJEOTO ST. 41, DE 1015 Jjg.

Art. l.o r—: Fica-ao critério do prefoi-
to o relevamento das primeiras multas
Impostas por infracção de qualquer pos-
tura, desde que oceorra algum motivo
que, por equidade, seja attendlveL

Art. S.o —» Revogam-se as disposições
em contrario.-

S. Paulo, 4 do dezembro de 1915.- —
Luiz Foncecu, E. Goulart Penteado, A.
Baptista da Costa, Joüo José Pereira.

PARI5CER N. 78, DA COMMISSÃO DE
U:......:..-.-á;if<z JUSTIÇA.,. , . lúííí:

. O projecto de lei n. 44, de 1915, visa
generalizar a lei n. 1.709, de 1914, que
autorizou o"er. prefeito a relevar, quan-
do do eqüidade, as primeiras mult?.« ._»-

Presidente, sr. dr. Gastão de Mesquita;
promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Reis Junior.

Entrou hontem cm julgamento Emllla
da Gloria Pinto, processada por haver
estrangulado um seu filho recemnascldo,
no prédio n. 20 da rua Carlos Vicarl, no
dia 23 de abril do corrento anno,

Fez sua defesa o sr
xeira Pinto.

O conselho de sentença eslava consu-
tuido dns srs.: Pedro Mathias Schrciber,
Armando Pinto Ferreira, Isaac Lemos dos
Santos, Claro Silveira, Adolpho Grazia-
ni, Arthur do Godoy, Paulo Pereira Bar-
reto, Josô Alves da Graça, Armando Fer-
rclra da Rosa, João Hamilton íilho.
Humberto Bueno Penteado o Carlos Go-
meu Nogueira.

O jury, por 7 votos, condemnou a re
a pena de 10 annos e 0 mezes de prisão
cellular.

Em segundo logar entrou em julga-
mento Maria dns Dures, processada por
haver furtado varias jóias pertencentes a
d. Adelaide Ribeiro Garrido, residente .>
rua do Gazomelro, n. 89, em princípios
do mez de março desti anno. As jolas fo-
ram avaliadas em 2:5505000.

Como a ré não tivesse patrono, o
presidente nomeou o sr. dr
mllo para dofendel-a.

O jury deu ás jóias o valor de 200500O,
condemnando a ré fi. pena dc fi mezes, de
prisão cellular e á multa do 20 por fiou-
to.

Na sessão de hoje serã chamado o
réo João' Passos, processado . por crime
do attentado ao pudor.

sr.
Edvard Car-

Fórum C. riiwSnai
Primeira vara — Juiz sr. dr. Adolpho

Mello. • ,
Foi pronunciado Adolpho Cyprlano, por

crimo de ferimentos leves.
O sr. juiz condemnou José Manuel

do Lima a dois annos de reclusão na co-

loilla eorreccional, e A pena de 22 o 1|2

dias do prisão cellular, Antônio A. Nico-
lau.

Segunda vara ¦— Juiz sr. dr. Paulo l as-
salaequa. ,

Foram condemnados os vadlos Bonedl-
cto Teixeira o João do Sousa, respectiva-
mente, a 22 dias o meio do prisão cel-
lular e a 2 annos de reclusão na colônia
eorrecoional. _

Terceira vara — Juiz sr. dr. Gastão de
Mesquita.

Foi condemnado a 2 annos de reclusão
na colônia eorreccional o vadio reinciden-
to Virgulino de Paula.

O mesmo sr. juiz condemnou o des-
oecupado Gino Ruzzl, quo tambem ê co-
nheeido pelo nome do Bugino Gino e Gi-
no Stefanoza, a 22 dias e melo. de prisão
cellular na Penitenciaria,

EXPEDIENTE DO DIA 20 DE AGOSTO
DE 1910

Determinou-se o pagamento de .i
*1:000$000 ao Lyceu do Sagrado Coração
*do Jesus, importância relativa A primeira
prestação do auxilio votado pela Gamara,
r.o corrente exercício.

 Requerimentos despachados:
Do dr. Regino Aragão, André Luiz, Gi-<

no Vantucci, Domingos Fazano, Luiz M,

Gonçalves, José Serra, João Ventura,
Francisco Sampaio Moreira, pedindo ap-*

provação de plantas. —. A' Directoria da

Obras o Viação para oS devidos fins;
do Domingos Mauro, pedindo releva*»,

mento do multa. — Sim;
do José Augusto Melrelles, pedindo 10.

dias do férias; Francisco Martins Bar-,
ros, Eliari Zaidàn e Irmão, Francisco, da

Silva Guimarães, Fanny Siolgemann, Jus-

tino do Carvalho, pedindo cahcellamento
de imposto; dr. Joaquim Pinto da Sil-

veira Cintra, sobre lançamento. — Sim,

om termos;
do Maria Molina, pedindo cancellamen-»

to do imposto. — Sim, pagando o impôs-
to relativo a um trimestre;

do Galli o Comp., sopre cobrança exe-

cutlva; Emílio Pallone, Feüsberto Pe-.

droso de Siqueira, João CacelU, João Pa-

checo do Toledo, sobre lançamento; VI-.

cente Mônaco, Santo Russo, pedindo re-

lovamonto de multa. — Indeferido.
 Deve comparecer, para esclareci-

mentos, na Directoria do Expediente, a

Companhia Auto-Taslmotros Paulista.
 As turmas da Directoria de Obras

Viação para o dia 30 do edrrente mez

foram assim distribuídas:
Turma de calceteiros:
Rua da Moóca: 0 calceteiros, 5 sorver.*»

tes, 1 carroça; reposição do calçamento.
Rua Cruz'Branca; 5 calceteiros, 5 ser'

ventes, 1 carroça; reposição de calça-

-Rua D. José de Barros: 5 calceteiros,

5 Borvcntes, 1 carroça; reposição de cal-

çamento. . r •-•!
Alameda Santos: 5 calceteiros, 4 ser*.

ventes, 1 carroça; reposição de calçai

mento. , . .- ..
Iiua Domingos de Moraes: 5 calcetew

(ros, 4 serventes, 1 carroça; reposhiao dí

calçamento. ,
Rua da Consolação: 5 calcetcnos, 4

serventes, 1 carroça; reposição de calça-

mento. ¦ , ,„.„._
Rua Conselheiro Nebias: 7 calceteiros,

7 serventes, 2 carroças; ligações de agua

° 
Porto Cànlh.ô: 2 serventes; guardas.
Turma de macadam:
Rua Aiihanguéra:' 2 feitores, 12 ope-!

Varjós, 4 carroças; recomposição de mi»

'*Rwv 
das Palmeiras: 1 íeitor, 4 opera-

rios, 1 cnrro.ça; rocomposição de maça-»

dam. ....
Turma do trabalhadores:
Almoxarlfado: 2 operários; guarda O

arrumação de materlaes.
Centro da cidade: 7 operários, 3 carro-

ças; reposição de calçamentos especlacs.:
Rua Duilio: 1 feitor, 0 operários, 1 car.-

roça; regularização.
Rua Comm. Coutinho: 1 feitor, 11 ope-

rarios, 4 carroças; regularização.
Rua Homem de Mello: 1 feitor, 9 ope»

rurios, 5 carroças; regularização. \
Travessa Tamandaré: 1 feitor, . opei

rarios, 3 carroças; regularização.
r Inspectorla Geral de Fiscalização.

Foram embargadas as seguintes eoni
strucções; a rua-Alfredo Maia, n. 22 «
24, por infracção do art. 147, do acto 849,

e proprietária d. Francisca Amélia de lo-;

ledo multada em 30., do accOrdo com o.
art. 200, do referido acto, pelo íls..(U

'
'¦¦.-.¦.."
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ínêas Pinto; na Várzea do Tatuapê, por
infracção do art. 147, do acto 849, e o
kroprietarlo Paschoal Napolitano multa-

jio em 30?, do accOrdo com o art. 200, do

referido acto, polo fiscal César Espo-
títo.' 

Foram multados: polo fiscal Benedicto
InBelmo em 20$ do accOrdo com o art.
18, paragrapho unlco do acto 849, fi ala-

^eda Barão do Rio Branco, n. 18, o dr.

(Ydolpho Botelho do Abreu Sampaio; po-
ío fiscal Amllcar Foderlco em 80$, de ao-
tOrdo com o art. 200, do acto 849, ft. Villa

¦JSocklor, Sabatino Pelscoto; pelo fiscal
Francisco Carvalho em 50?, do accOrdo
com o art. l.o da lol 1.491, ft. rua Barão do
fratuliy, n. 123, Antonio Marques;, polo¦fiscal 

João Salerino em 50$, do accOrdo
)>om o art. l.o da lei 1.491, X rua Vlscon-
Ho dc Parnáhyba, n. 24; Carolino Au-
gusto; pelo inspeetor geral om 10$ cada
üm, do a;côrdo com o art. 2.o, da lcl
1451, fi. avenida Rangel Pestana, n. 207, A.
,Val Freitas, X mesma avenida, n. 134,
Coelho e Moura, fi, avonlda Martin Bur-
chard, n. 112, Maria da Conceição, do
aoeOrdo com o art. 9.o, da lei 1.413, X rua
Caetano-Pinto, n. 3, Jesuina Massa, de ne-
,côrdo com o art. 19, da lei 1.413, fi ave-
¦nida Celso Garcia, n. 40, E. Gogliano.

: Acham-se approvadas na Directo-
«Ma. do Obras o Viação os seguintes plan-
ías:'

I De Antônio de Sousa Marques, para
fconstruir um muro X rua Ignacio do Arau-
Jo, esquina da rua Bresser;

do Archimedes Galll, para augmentar
um predio fi. rua Sabarfi, n. 23;

do Alcidos Costa, para lnstallar uma vl-
trina no largo S. Josfi do Belfim, n. 25;

do Carlos Ehmnn, para ohanfrar guias
fi, rua Floronclo do Abreu, n. 75;

de Damnso Pinto, para construir um
muro fi. rua Frei Canoca, n, 30;

do Francisco Salgado, para reformar
um prodlo 6. rua Monsenhor Anncleto,
ií, 5;

do Glno Pinottl, para chanfrar guias â
travessa dos Bambu's, em frento ao n.
10;

de Glno Pinottl, para construir um ai-
pendro fi. rua Adolpho Oordo, n. 34;

do Josfi Venitucol, para lnstallar uma
vitrina X rua do Orlonte, n. 45;

de Josfi da Silva, para reconstruir um
prodlo no largo das Perdizes, n. 28;

• de Luiz Ferreira, para construir um gal-
pão fi rua Piratininga, n, 100;

do Mario Riguetto, para alargar um
portão fi. rua .Toão Theodoro, n. 314;

do d. Ollvla Sampaio Coelho, para
chanfrar guias fi. rua Césario Motta, n.
23;

de Ricardo Severo, para chanfrar guias
na avenida Paulista, n. 87;

do Vicente Barletti, para chanfrar
guias X rua Almirante Brasil, n. 19.

¦ Devem comparecer na mesma DI-
rectorla, para esclarecimentos, os srs.:

Antônio Frison, Antonio Josfi Lopes,
Companhia de Obras Publicas de S. Pau-
lo, drs. Domingos A. Rubião Melra e
Theodulo Cardoso, Josfi Pecora, dr. Luiz
Broodo, d. Maria Chrlstina Gonçalves
Bueno, Magdalena Campl, Vicente Cnr-
renuto.

?ARR07. AGULHA
ARR07, CATTETE
BANHA
nACALHAU .;.',;..
óleos .-:-- ;•¦••¦* i'.,r.
ÂiíEITONAS -' ¦*?í'.y*''*':. ,, . , / ,v.
o outrns Conservas *.-¦.'.*.;;¦¦" ' J V
VTNnos dc todas as pfocodcriclas , v ' 

_y
Vonilo a presos reduzidos

Henrique IKetBger
= RUA LIBERO BADARO', 175-177 =

?

ll. J. 9

J(li*'l'"
70(000

003000

•M
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Industria e Commercio
—— u -j^u.M^mr-.-Tm**'-''»**^
»M»»MMgM»»™Bl«n(»M»"l»l»

"V
Café

'JUNDIAHY, 29.
f Durante o dia de hojo foram recebidas
B4.784 saccas de caffi, sondo coni destino
a S. Paulo 2.110 e 32.074 para Santos.
•íi

S. PAULO, 29.
. Café baldeaão, atê melo dia, para
Santos, 53.510 sacens, sendo:

*"' Saccas
Eccebidíis de Jundiahy (Pau-.
_ lista) . . -. . . ••• ••: .-'_ 39,791
Recebidas da Bragantlna -.. ,;', . 877
[Recebidas da Sorocabana >¦ .-• 

* C.872
Jtecobidns do Pnry ....:•-.• 2.991¦Recebidas 

do Braz , -.- -.- -.- -.*'. . 2.979
Jtoccbldus da Barra Funda ... —

SANTOS, 20. '*'*¦•¦-- . -"**'"
'As vendas ile bojo foram rcgiilarcs.
Mercado estável.
Nas vcmlus realizadas regulou o preco

•fle 0$800 parn o typo 4.
\

Cambio
Este mercado abriu hontem estável,

coin os bancos cm gorai fornecendo cam-
blaes na baso do 12 15|32 d.

Logo depois, o mercado era menos flr-
me, passando os bancos a sacar entre
12 7|10 d. e 12 15|32 d.

A' tarde, o mercado enfraqueceu ainda
mais, adoptando os estabelecimentos ban-
carios, para as suas transacções, a taxa
de 12 7|1C d. c em seguida, a do 12 3|6 d.

Com esta ultima cotação cm vigor, o
mercado fechou sustentado o com peque-
no numero de negócios feitos durante o
dia.

80Í000

-•V ¦

001000

SANTOS, 29.
Saccas
57.684

1.250.914
2.497,828

[Entradas ..: ... :.- •.: .i* *.
:Desdo l.o do mez ¦: *.- * :.i r.
Idom desde l.o de Julho •

IExistência om primeira e fie»
í gunda mãos -.; ,: -ji »] x 1.863.173
JMédin . ». :,: x x n; :.: 43.134
Despachadas :. ¦.. :.: m '¦>'¦ 23.270
ildem, desdo l.o do mez -r itl 708.291

[idem, desde l.o de julho ¦«• 1.434.170
jEmbarcadas :.: s; . m :.: 9.109
|Idcm, desde l.o do moz -,, -,- 076.190
Jdom, desde l.o de Julho x 1.350.175
.Passagens ... ..: -.- .- rc :.: 53.510
Idom, desde l.o do mez -jvíss 1.254,230
lidem, desdo l.o de julho , x 2.510.449

¦ Sahldas: *,. . '•'.',¦••-( íjj',--
ÍPara a Europa x \.~x'}sijKJj 273.199
Argentina . x :r. X Sl,3l*;-' 19.422

{Estados Unidos i ní ,*r ,.:c;':. 368.252

(Por cabotagem i : x ',.tc ''.x'j.,'-'' 4.763
ÍPara o Chile .: x. ;.i *r .
,'para o Uruguay *•*-. *s :"':>:' 1.550

1 Em egual data do anno passado: foi
'domingo.

I. SANTOS, 29.-
i Movimento de caffi da Companhia Cen-
'¦trai do Armazéns Geraes, no dia 29;
Existência no dia 28 :.• •*• >: 159.180

A' taxa de 12 7|16 d., a 90 dias de vista,
sobre Londres, que foi a official do hon-
tem, a libra esterlina valo 19?296, o fran-
eo $085 o o marco $724.

A' vista, 12 5|10, a libra esterlina vale
19$492, o franco $693, o marco $734, a
Ura S631, cem réis fortes $288 e o dollar
4$097.

CÂMARA SYND1CAL
A Câmara Syndlcal dos Corretores af-

fixou hontem a seguinte tabòlld:

Londres . . •.- -. -, , ,
Paris . . . 

'-,'¦ -,- , , -.
Hamburgo . -, .: *.* -.
Itália ...... •'.* -.
Portugal ....*..
Nova York . , . .- .

Extremos:
Contra banqueiros .
Contra cnlxa matriz

Em egual data do
nrno passado:

Extremos:
Conlra banqueiros. .
Contra caixa matriz .

90
1.2

d|v.
7|10
685
721

12
12

Í3pi*

3j8
318

vista
5|10
693
734
031
288

¦1?097

12 15|32
12 15J32

I.círiiH
Onmnra do 8. Pnulo, o.o (Vinda»cio) 4
ldom, i.» omlssílo.
d"m„ z.acml-i-lta.
dom cmproalimo do 1018 ,W, ¦¦'

ldom, n no ,,|„, . . . f ,'dom, cmprcmimo do IOU . 
'«?Y*3

}*-**m, (10 dins . . '-' - '¦'- --
•^«mnrn do AmpnTO .

r Arnrnn".'"-'1 .
,. „ Atltinln . -
n « AnHüpell'
m ii -ArnrAl •
ii ' i, Afarfi « :
., „ nnrlv-
.. „ Ilnnnl » ,
,¦ „ . Rotnciatu • *
ss ¦ , nnrrelo» •
¦i „ Compiiias,
i, „ Cviizrlrn • j
ti D CíiiHru •
•i ,, llnplviirr .
¦¦ ,. Onvliihn»
«• ,, Orlninlin •
n .. Onoãnavíi *
n ,. Korrn Ni***r.i
„ „ «. itmiio. .rr.
ll „ PfiSPíllv.Illn • ' *' •
„ - E. K. (1o Pinhal .
„ Pnxlnn • • •
„ Wlioirísíi Prelo

¦ *, S..!n.1nilnno-i Vlsln
r -.:¦ 

H.JoitiSilo Hio 1'nrdo
,, ' ¦'• '.IftcrVTOÍiv* i • -sm
... í». Slniítn' , . . -'IÍ*.
m r. PIr.irip.abn. • •' * •
w •-._ Poilrolrji . • * " •
» '. 

VirnfxiinnnCsi ¦
- ^ :. H. .In-»fi do» Onmpos

«'' '; ., Porlo Pcllü • •
. -. tlhornhii . . .
• ,'. .. Nln. !ílla iln I1. <lwif.ro
„ ¦ v Plliolríln Pnnllo ¦
„ - • .Inlinllnnlinl. ¦ - •
„ ,. .Tnrillnnpnll» .'jí'*.'»
„ HnpcIrnliiKii . •£¥.

Itnnlrn • % •"í^'m
„ ., IMlinsa • ,'.' •'-¦','•

ÍIO . . '.' "•• .
,, linllimíi . ' • ',.
,, Jliiri-rnvft. . 'a

„ 
*" 

HiinrnlItiintcIiljOX-J,.'
MnüT-mlrlm . , .

. ,, T.lmpíríi ,. « 
',*•

M ¦" Tinr-fn"» •
„ Jlnrnr* .
„ .V Ilnnnll» .
I ,, íeiiMpiirn.

Pnlln do Ili>.
ti 

* 
Ulo 1'ri-ln. ...

t,-„ Tnnuiirnllnga i'W.
.; 

'• 
„ Tlolè- • *';í;'.

.. *„ Tnluliy . .' s.'
: rin.tnmnnluinp;nh<i ¦", 

Kerliln7lnlio . .
N. Cnrln»." 
M. (Iruji ilo Hlo Pardo

,, N. Mnniiol • •
Mnllilo . . .

,, MocAcn . # t
.. ¦ •«. .lo.ln dn Roealn.1
.. •' "Jíilnl. . .; . ,. a

S. IVilíO . -v, • *i':'. ;-,.-

l!nnra.»i WWSsPjí*'
Onmmorcio o Induitrlí», •' '•
OnlAo do N. Pnulo . a .- •
H. Pnuln, or-ilir.. • » W ¦
lilom, « 00 (llna ....
ComtnorelnJ do Malniln do S,

1'nnln, com 00 op, ox-dlv. •
Idcm, a no dln» , . a • .

**» .i-sfFí*"

OTlOO»
soíonn
sníooo
781500

891500

85*100
. 78W!)

aotooo

2ÍIÍOO0
251000
flS*000
BStOOO
70t000
rflíooo

00(000 30I00D

2? foiooft
601000

fe;ooo —

B0»000
70»000
Rft 1001)
nniooo
cri*nno
15>000

1041000

70?Õ0D
ROÍOOO

100

45

10

100

letras da .Câmara de Mo-
efica, a .- *.' s .- .- -.- ••:.
lotras da Câmara de Ja-,
nu', a v . . . •• x m

COMPANHIAS y:*!
acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada de For-
ro, a . . . . . v -. •¦
acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada de Fer-
ro, a . , . . . . -. .:
acções da Companhia Me-
Ihoramentos de S. Paulo, a

78$000

76$000

243*1000

213$000

88$000

Pela lavoura
O CREDITO AGRÍCOLA — A INICIA-

. TIVA DO RANÇO COOPERATIVO
JJ* COMMERCIAL DE S. PAUIiO

7.'HO00

8O.ÍO00
OOfCOO

nwoon
SOiOW
80'000
70}000

SOJOOO
O*)s?000

OO.inOO
70{ÕOO

!*¦*-.

:K- -
fO'000

5OM00
fO'ooi
fotno*)
801000

80IC0D

75'000
r.oüroo
03JOOO

O7WO0
S0K100
701000
noifloo
7at*ico
no'ooo
701000

' 
Foi

domingo

SANTOS
CÂMARA SYNDICAL

Curso offieial de cambio o moeda mn-
tulliea affixado hontem peln Câmara Syn-
dical dos Corretores:

v. xEntradas hoje

.Total . . :
Sahidas hoje

Stock, hoje .:
^ ..:*- "~
- ' : CAIXA DE LIQUIDAÇÃO
* ^SANTOS, 

29.
•*.. Cotações do fechamento da Caixa

2.284

"-•'•. 161.484
"W 128
'*&*¦&«*!=

- - 101.336

do

iuiiiiiiviiiv""*!  _._ ,Comp. Vend.

feétèmbro .- v :. v x si 8$"8 «$700
ÍOutubro . -.: :.: x r. x w fi»575 "í600
•Novembro t-.* v *»: 5* :« 6$500 6$625
[¦Dezembro « -.* •«• .: x :: 6$475 6$500
'Janeiro . vi.: :.:':«: wi*1 6$47C C$500

(Fevereiro ,; r.: *r .-.:'.: C$475 C$500
*V ! *~ "i

- SANTOS, 29.
"As colações do fechamento da Com

; panhla Re&istadora e Caixa de Liqui-

fdaç&o do Santos, na base do typo 4, foram
Vos seguintes:

Comp.
C$675
C$575
0$475
C$450
C$450

90 d|v. A' vista
Londres . . . , .- -.- 12 15|32 12 11132
1'nris . . v . .''.'*.'. . 088 698
Tlamburgo . . .'•','. 

730 740
Itália . . ... .-.-.- -.-•:•.¦ — ' ' 

C37
Portugal . •¦• , :. > -. — 7'"/ 290
Hespanha . . . .- •, — V S*10
Nova York .,--,--. ;. •—M'*'" 4 $130
Argentina .- ,7 ¦¦'.". —V' 1$790
Soberanos .- .:-.•"¦«-':. 

— 19$500

<r"m v

IlsVNCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de direi
tos em ouro, na Alfândega, 12 23J64,

Ágio: 2J158 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Tnin» do desconto dn nborturn do morendo d(.

IsoikItoj:

.Setembro ..- :
[outubro . .
¦Novembro .;
J)ezembro x
.(Janeiro ,: •»:

^Fevereiro -.
\ S. PAULO, 29.

: jf*. x x
X X 3. 3)'.
:.-. y. :r. T.
:>:'':,: a: r.
i»; 'X. ui Tu
;¦ •: rc :«: C$450

Vend.
C$700
C$000
C$450
C$475
C$475
6$475

A-1 -¦

X X.
. Saccas

39.791
57.623

domingo

* 13.719
17.104

domingo

53.510
74.787

domingo

Saccas'*"-, 
2.110''2 '4.849

domingo
32.674

;? -14.817

domingo

Hoje . . *.* -.«.
tfVnterlor . .- -.- v •.: v. ir v

'No mesmo período do anno
li passado ..... . • x
íEntradas pela Estrada Soro» ;
, cabana .- -.- -.- -.'; -.: ¦..: x :.) *

(Anterior . . . t -.- -.- -.- .: :¦
INo mesmo período do anno

•• -passado . . >:;»::«:...:.: >:.._>:

[fTotal, lioje .- -.* -.: :: y. *n v.
jIAnterior . . *.* . -.,: •¦ v ¦•
*-|No mesmo período do anno

passado . .: ¦•¦ >• -.-, :•: -..: ;.:

IForam recebidas hoje, du-
SÍ rante o dia, na estação de

Jundiahy: •'¦, i--'t'¦.''rV*- ¦**•

(Com destino a S. Paulo c :«-. si^'.
Anterior . . . . . -.- v ¦«'.';'

[No mesmo período do anno
passado ,- . . . v y, *.; :.:

iCom destino a Santos x x w
ÍAnterior ,....- .* ;: v'
JNo mesmo período do anno
^ passado .. . >. .: y. ;.*, w ¦;.:

jlotal, hoje :.: :.: ;,- rc -r.",»"'*»: :>: .-
jAntorlor , >¦ -.- •.¦ -,; •.• -,- x .'¦'.
|No mesmo período do anno
s'v passado >; ,\ .-. >-. -.- •»¦ x x

| MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 29.

.. Hontom fochou esto mercado aocesstvel,
l«30m baixa de 2 a 0 pontoB, do foçhamen-
(to anterior, ,; :,,
XCotações:'.- Sotembro

JJ Anterior ,
Dezembro .:'..:* Anterior ,• -.- -.

NOVA YORK, 29.
Hojo abriu este mercado estável, com

jlalta de 2 a 3 pontos, . ¦-. ;f.
v. Cotações: ,: >:;;:C''.<-'

I Setembro -.-. -.-. ..;'x :í; >:.>: ¦ 9,83
1 Dezembro .-', .;:«*.*«• u:'*>: 9.35
NOVA YORK, 29.
Na sogunda chamada da Bolsa, o mer-'¦eado apresentava-se estavol, com baixa de

1 a 3 pontos.'•. Cotações:
I Setembro >! Dezembro .
LONDRES, 29.
Hontem fechou esto mercado estável,

com alt i de 8 a ) ds,, ío íechamonto an-

34.784
49.666

domingo

:... :r. r. :.: si
xx x lira,

9,30
9,82
9,32
9,32

r„

9,27
9,30

terior.- - Coliiç.esr-
. Setembro

Anterior .
Março . .
Anterior .

HAVRE, 29.
Hontem fechou este mercado firme,

com alta de 1 a 1 1|4 ir., do fechamento
bnlerlor, " *-* . 

*'

47
47
51
50

Tnxn do descnnlo do Him-
co dn Inclntotrn. . .

Tnxn do (lcanonto (lo hon.
co dft FTnnçft» • • •

ruim, dc iloflconto do liun-
no dti A-llcmítnlia , .

3nxn do desconto no mor»
ondo ilo Isonnrcs 3 mo.
70» s

OÁMB103!
Novn-Yotk Botiro hondros,

it vlstn, por Lli. . .
Novn-Yotlc sobro Londros,

n no d|V por Isb. . .
Lisboa sobro hondros A vis-

tn, por mil ríls . . .
Pnrls sobro Londres ri ris-

tn, por Lb
(Jcnovn sobro Lomlroi.n vis-

In, por Lb
Mndrld sobro Londres it

rlst.i, por Lb. , . .
1'nrls sobro Itália, ft vlsla,

por 100 liras ....
Pnrls sobro Hespanha, 4

vlsln, por SOO posotns .
Nova-York sobro llorllm, íi

vlstn, por 4 marcos. .

Ilonlcm

0 0(0

b 0*0

5 0'0

Antcrioi

0 0|0
- . 0 0|0

&0|0

11.10 Oil 6 11|10 0|9

4.75.73

4.72.00

SB.12

80.67

2Í..'.7

91.00

69(1.01

7t 5[S

4.75.75

4.72.00

28.1!

80.87

28.57

9t 00

598.00

71 D-i

<'OIII|MllIlln.<4
Pnnllslii. .--..'.
Idcm n f,0 (Ua*» . • ;- • 'f. » '
Monynnii ¦ • • ¦ • ..>;'•,.
Iilrni, h j*,o iüíii * . • ?'. »',['
Inlclndor.i 1'rcillnl . ."-'.:'
Mclliornmcnlos do S. Pnulo a
Idcm, n 80 dln» ....
Kslrndn dn |.'crro Porils-Pirnpom
Tclcplinnici Hragiinllna . •
A ntfiTr.üdft ¦ •
Tclcphnnlca do S. Pnnlo . .
Pnulistfi dn Sociiin», com 50 0|0.
Cflrnl dn Automóvel*» • • »\
CIncnii.lbgjftplíIoá Itrjisilclra. •
(Irnsllclrn do Mülnllmidii . .
Çnmjiliiclm Acnn o l-lxgollo» .a'
iraiiqiiilliilnilii . . •-**•
llnlflo Mntnii ¦ • '-X'.
H. Pnnlo Alpnrgnln» . , '.*' •
Itòynl '1'hcnlrc . » '." .,.
Uniílo dos Itcíln.iilorca. ', '»'¦',
Scrricclilo "IVppo ,',
l''nr(*n o l,ui Korto dc S. Tnillo ,;
Cllii Cuntnpnrn . . . . .
Tecido» Lnbor . . . . .':
lí. o Tecidos — (.'eorf-ldn . V-: . :-
Mno. Ilnrdy . . . .'-.•!
Moinho «nhllsln . . • 

' 
.'"

Monynnn dc Tecidos . . ".'¦
Colonllicio Kodolpbo Urcspl .
Brnsllcirii do Seguros, com 40 0|0
lislnn Kstlici . . .
1'lnoltl (inmlin . . .'
Cortume» lllck . . . .
fnbricndorn de Papel . . /. .
UlnemãtoRrnplilcn Hrnsilclrii ..-,-
Ar Liquido . . . •-'.'.
Krlf-orlflcn Poilnill . . .
Paulista do DrogM (Int.) , .Aurieoín 1'nulls'tll. . . .'¦for.. Anany. Cnsn Vnnordcn .
TiTiitorinl ('niilista • . .
Ariiiiuens (lemes do Ss Pnulo .
1.U7. o l(,orçíi (Io Jnttü . • .
Cnlcndo Itochn ....
Mclbornmen. do Poços do Cnldns
Lltogrnpliln llnrlmnniu • •
S. Pnulo-Covnz ....
fnbrll Pnullstnnn.
(lenlrnl do Armn-tcic (lorno! .
Vidraria Santa Marina . .
Ap-ini o Llli. de Moí,-}*-mlrlm a j
Hubitrhiina Paulista . • •
Industrlft*** '1'oxlí'. • •
Lith. Ilnrlhmnnn ... -
Empresa Ilydro-Hloclrioa Sorra

du Bocal ti íi . • •

47MO00 400J(Ki0
81*000 28*000
781091 711090 

'

I41Í001 18D'O0O

8801000 840K00

2411000 2-121000

180*000
00.ÍO00 87ÍO00

.wooo
2201000 200iJOrJ0

103MC0

481000

85i(ÓO0 80.(000

íjoJSoo -

?írá*7. Ê&0ÍO03

Bol-sa de Santos
OFFI.KTAS

Vond. Comp.
Cambio

Lotras pnrliciilnroj, n 5 dias . 12 15|32 13 17|M
Lotras particulares, n 80 dias . 12 1|3 12 0|10
Lotras bancarias a 5 dias , 19 I5|82 19 17-82
Loira» bancarias a 80 dias . 12 7.16 12 17(82

líranco ouro: 008.
Apollcos: '' ., 

'
Kmprosllmo externo do lbs. ,n,

15.000.003-0-0 ... —
[í.stadn do S. Paulo, 0.a sdilo —
Estado do S. Paulo, 7.n sírio t)91$000 005ÍOO1
lüstndo do S. Pnulo, 8.n sírio 990JO0O 005ÍOO0
Hstailo dc R. Paulo, O.a sírio 990{000 OisõWU)
Kstado do S. 1'nulo, 1.0a sírio 590J000 tlOOWO

Kctrns I
Cornara Municipal do S. Vicento 90*3000 —
Cnmara do S. 1'aulo, empros-

limo do 10! 1 .... 903000 SOfoOO
Câmara do 8. Paulo, omnros-

tlmoilo llilb .... 80fO00 70KXKI
llcbcnturos

locolagcm do Soda Italo-Drasl-
loira 88J000 8,'iJOOO

Conlrnl Arma-ons Goraos. 80ÍOOJ 801000
•Siintlsta do UabltacSos Keono-
mlcns ElStOOJ 1931000

Acçücs
Comp. Snntlsla do Tocolagom 2:0O3$0O0 liSOOlOOO
Comp. Itcglstadora do anntos — , —
Moinho Snntlstn. . . • ;¦'.'•"'. —
1'nstorll do lllbclrllo 1'lros . ,-.— 

',.' —
Companhia Paulista do Arma» ..: .r,i 

'•'.
zons (Jcraes .... v ¦*¦ . . ""

Companhia Central do Arma»
zons (Joracs  2OO$000 ->

Companhia do Pesoa Santos . 175100o —
Compnnhln Paulista do Vias

Férreas o Fluvlncg. . . 3(8{000 SI3J000
Companhia Mogynna do Kslra-

dns do Ferro o Knvogaçüo cx-
dividendo S47I0M 2IR000

Conipnnliln Pugllsl ... "¦
Companhia Paulista do Torras

o Colonizando. . . 03?000 —
Companhia chlmica o Agrícola

Sanllsta ..... "~
Companhia Santista do Horda»
do» 100)003 —

Compnnlilu Knsnccadora o lio
nollolndora do Cntí, 80 0|0 . 120!003 80ÍOO0

Companhia Sanllsta do Drogas —
Companhia Cuiilo do Transpor.
los —

Coraii. Constructora do Santos — 001000
Foi rogislnda a vonda, no dia 28 'lo oorronto, do:

l.lbrns.
Frnnco»
Murcos
Kacililol
1'csotas
Lira» .
Dollar»

01.000-0-0
470.000

40,000

ffiMT
,-_ 2501000
"_ 2r,íooo

.*'.'¦ 81OÍ0O0

. 501000

801000 -

8001000 225?000

45IC00

IDoiÓoO ÍBOIÕOO

80ÍOOO

40»OOD —

801000 0H000

220;OW 108,000

W-Ü-.

ICcndãmcntos flscaes
ALFÂNDEGA

SANTOS, 29
Papel .. ,. s. , ... x ,*•: r«:
Ouro . . x x x :«: :¦:
Consumo . . . *,-. , -«¦ :.:
Estampilhas .,: •_ :.: :,: :«:
Verba . .. :,, :,: :•: :¦*. si
Telcgrapho . •• -y. :>¦ :.: :.:";
Guias . .. ¦..¦'¦..: x'x "x'

Licenças , :,r :c ..: x x

Total x i. :r. x

Renda desde primeiro do
mez ...-.: :.: ..! *.: :«. 8.843:037$302
Recebedorla: .Çf -'

Exportação paulista x x.
Exportação mineira . :.: x
Exportação paranaense .:
Expediente .. ., x ,. :.. :•:

s,. ' 71:008J284
„i ' 47:147*810.
,„ '".' C;649$770
[.¦ 27*300'„. 63$000
-,, 023*220

30*000
:,- 120*000
'r.: 

.12-1:729*384

Impostos
EstampUhas

05:152*562
14:278*092

936*000
161*500

1:268*841
12*900

Total

Cafí despachado:

Paulista . . v -.-. -.:
Paulista (baixo) .: .
Paranaense ..: *.. .,: ¦<: i
Mineiro . . .- :.: rc T.

81:809*895

Saccas
17.869

694
4.307 e 7 lts.

400

Total .:'...:-. ¦¦•'''*:« 23.270 e 1 ks.

Renda cm francos:
Paulista . >: -.- x x
Mineiro . .- -.: :. x .

Total .: .* -.: .-'

89.345
12.922,35

102.267,35

IlcUciiliircsi
'¦•>:-'.''¦..-

V£n*LV&\ ia '

Titulos brasileiros em Londres
Hontem Antorlor

Apollcos Fedemos, 1889
4 OiO

Fcdctncs 189.-1, 5 0*0 . . .'
Funiling, r. OrO
Fundlng, IIH 1 . . . • •
Flindlnc;, 1003, 0 0|0 , . '.'a 

,-•I 0(0 Convorsílo, 1010 •', a"
0|0 1P0R .... ata ¦

S80 Pnulo, 1883 . . a?'a *'
Silo Paulo, 1800 , . a 

' 
a

Kllo Pnulo, 1901
Sito Pnulo, 1913, r, OrO , .
Itlo do Janeiro Municipal!»

dndoiTi 0*0
Rello Horlzonlo, 190.1, 0 OrO
Loopoidlna llnilway Co. i

Istd. Stook ....
Ilrazillan Tracllon L. Ic P.

Ltd. Stock ürd. . .
8. Paulo Itallway Co. Lld
ürd

Brasil Itallway Co., Lild.
Ord

Dumond Colloo Co, Ltd,
— li2 0|0Oum. Prof. .

Consolidados Inglozos 8 1[1
OiO, ox-Juros . . . . *

Mcxloo Noith WoBtcniRall»
wav Co., Ltd. Ord . .

50
70
91 lli
81
88
155 1-2
71
89 8|l

99 1|1

70
91 1|4
81
88
nr, i|2
71
89 31-1

99 114

85

88 88

01 1,2 01 1*2

101 191

7 1(2 7 1[2

9 3)8 9 3-8

69 1(3 69 1(8

4

CASA DODSWORTH
RUA BOA VISTA, 44

_ 140W00
70JOOO C01000

Z. 821000

751000 OOItOO

90K00 851000

!(i.'i.100O 1081999
100,f*CO0 851000

80ÜÕ00 -
88|000

80fJC0O —

lill
ECONOM CAS

Ferro de engommar

Costa, Campos & Malta
Bolsa de S. Paulo

OFJNSHTAS KM 29 DK AUOSXO
Vendo- Compra-
doios dores

s íiikIoh iiublleoa i
Apólices do listado,o.a il O.a sities, .

ox-Juros »65|002
idom da ll.as órie, de 600| ¦ —
Idcm, 7.a A O.n sôrles. . llOOOl 975;'O0O
Idcm, lO.a serio . , ..'•***. 11000} 975ÍO00
ldom, Auxilio Agrloola, 8 oio 1:006}

àldoui. da UnlSo. 6 ow, ox-juroa, 810,001 700*000

Anlarolicn Paulista . .:*. . ;¦' . ;; J.' - ÍBSWOO
Ararnqniiin. 10 fí\'l . • • .'¦• —
Arnrnqunrn S C|0. « • •
Aprun o F.xrr. Moiry das Crnzcs.
Arrua o F.xrr. Sallo do Itu'.
Arh-i o l.iic dc Mniry-mlrlm •
Arrua c Fx. de ItlholrKo Proto .
Acnn o Fxrrnllos do Ilatini •
Trcíilimnm dn Seda *. « •_
nnnco Ilnlflo. . . . * «*
Chlmlci Indiislrlnl . » •
Cortume Akiiii llrancn s •
Cnmplnoirndo Apnns o F.XROltos
Cnmpincirn Tntccno, Luz .' Foroa
Kmprósa Hydrn Klectrlcu Sorra

ilu Honaina . •
F.lcclrica Itlo Claro
Lu» o Forca do (liirnlInciiclA .
Força o |,u» s. Vnlcntlm . a

nc. Ilardv. •
Lu» o Forço do Jahotlcabal .
Luz o Força do Tiotó •
Lu-', o Força do Santa Orai a'
Meridional Paulista . -a
fCiootrlcIdado do Corumbá'« a
Frnncnna do F.lcotrloldado, a,
Fatirll Pnnllslann. . . a*
Produetos Chlmioos L. lliiolroi.
Ind. o Commercio ("asa Tollo ,
Força õ Lur. do Itlliolrao Preto .
Vidraria Santa Marina . .
Ferro Ksmnllndo Sllox . .
Luz o Força ilo Jundiahy . a
Lanlflclo Kowarlck . • .
lOstrada do Forro S. Pnulo-Uojrn»
Soclodado Anonyma "O Falado

do S. 1'liui.l', ... a
Idcm a 80 dia» . . ...
ISIoctrlca do Hobcdonro . ,
Força o Luz da Ubrmblnha '• .'
lílcclrloa H. Pnulo o ltio
Sport u AttruoçOos
1'nbrii'iidora do 1'ararusos «,;.-.
8. Martlnho. . . e.£\
Toloplionloa do S. Pnulo > a
Pastoril do Aterrnillnho . a
Cinomatograplilon Brasllolra .
Força o l.ui Norto do U. 1'aulo
Sanin Uosalln ....
Tincç.lo, Luz o Força Melhora» ,.-,mentos de Faranannnoma •Wí's->'((s*Ts>-
Vlaçtto S. Paulo-Matto üiosso úyf^lJmA
Parahyba do üorto . . - .*$';';'••+.¦;,
i/ollioramontos Poços do Calda» , %&$,<!'~
Molhoramentos do 8. 1'aulo «\'&'f,¦{ •"
Molhoramontos de 1'aranaggA »%¦::'*•'• —
Molliorainciitos do Paraná. ,"«-.'" 70)000
Molhoramontos do B. JoSo>. Ve'/\'; . — .
üaolonnl do listamparia a 'AlVf.».! ¦ "•-..
Foton o Lui do Araguary «'Íií/«k'' —• '
Soo. Casa Vanoidon . ...('."fí.-f 100WOO

02,000 P4N100
95J000 81J0CO

801800
0DÍ000 801000

eo!000 771600
• 45{Õ00

78W0O 75)000

ZZ 00(000
0;$(M0

180)000 120,000

Secção livre
DR. MEIjCHIARES JUNQUEIRA

Medico
Consultório, R. Libero Eadarõ, 52, das

3 fis 4 horas da tarde. — Res., rüà Ma-
jor Díoro, 8. Tol., 4.146. '"->'!¦:'''•'¦

'| Escriptorio de advocacia de |*| Carlos de Campos |

| Syhíio de Campos $
Praça Antonio Prado n. 13 I
Cnsn mardiileo (I.o ondnr)wmwWtWmW

... , —i i —aa a iw ' ••'-—*•

1019 ILU"

Tito ropotidas o'ttto insistentes têm sido
an consultas quo temos recebido nostos
últimos dias, por parte do muitos srs. fa-
zendclros do diversas, zonas do Estado, a
propósito das "Caixas de Credito Ai-rrl-
cola" que estão sendo fundadas nos prln-
eipaes contros do producçüo cafeeira,
pelo "Banco Cooporatlvo Commercial do
S. Paulo", quo ontondomos ser do nosso
dover proceder, como do facto proeedu-
mos, a uma prudente investlgacilo, para
quo pudéssemos, livremente o consciente-
mente, corresponder a, confiança lmmero-
clda que om nos vem depositando a classo
dos agricultores, em sua maioria, para o
effeito salutar da positiva domonstraçilo
da verdade, principalmente quando o tes-
tomunho —¦ o maior e o mais valioso dou
testemunhos — devo, antes do tudo, do-
correr dos actos o, naturalmente, dos fa-
otos consummados, contra os quaes nüo
valem nem colhem argulgOos.

Depois do fracasso, do formidável fra-
casso que soffreram os Ranços de Custeio
Rural, constitutivos duma federação, do
que era o centro a Socledado Incorpora-
dora, cuja fallencla foi decretada, arras-
tando om sua caudal os Institutos reglo-
naes quo lho eram originnrlamonte filia-
dos e organicamente depondontos; depois
desse lnsucccsso, dosorganlzou-so om
grande parte a vida econômica de muit'J3
fazendeiros, sensivelmente porturbou-so a
actividade da lavoura, pela impressão
desagradável que esse acontecimento cau-
sou nos espíritos tlmoratos e, notadamen-
te, polo abalo do credito, Isto 0, da con-
fiança, porque, um facto dessa nature-
z,\ nüo podia deixar do oausar uma vio-
lenta emoção, como causou, num meio
como o nosso, cm quo as te:i-
dendenclas sempro se manifestaram
rofractarlns ao credito do agricultor,
num Estado como o de S. Paulo, em quo
a agricultura 6 a baso de todo o repouso
o que, por uma aberração, os bancos man-
tGm as suas caixas piothorizadas do nu-
morado omquanto que o fazendeiro —
carece o nEo encontra os precisos o Indis-
pensavois recursos para custeio. Depois
desso fracasso, depois desse lnsuccesso,
sobradas o Justificadas razOes têm cs nos-
gos lavradores para so arrecearem duma
Instituição congênere, quo pola Inlciatl-
va privada dum estabelecimento do ore-
dito roappareco nos centros agrários, com
o Intuito de reconquistar a confiança per-
dlda o de conjugar elementos quo ncon-
tcolmentos anteriores dispersaram,* no
momento preciso om que o credito agri-
cela, cm sua principal modalidade, so of-
fcrecla cheio de promissoras esperanças,
parecendo a todos como quo a solução
definitiva no grande problema, que, desde
os tempos do Império, vinha sendo, como
ainda hoje o fi, a mnls Justa e a mais lo-
gltlma aspiração da operosa classo produ-
ctora do mais prospero, mais rico o mais
progressista Estado da Federação brasi-
lelra.

Mas o fracasso dos Bancos do Custeio
Rural íoi devido a sua defeituosa organi-
zação, aggravada, cm parte, pelas facili-
dades com quo operavam em conlra-
cios do mutuo, de tal sorto que a clau-
sula "constituti", om virtude da qual o de-
vedor ficava, como depositário, na posse
da cousa "apenhada", cm nome do cre-
dor, era "burlada, não sô por ser contra
direito expresso, nos termos da legisla-
ção vigente, quo regulava o regula ainda
a espécie, como porquo desarmava dos
garantias reacs o mutuante, quo, cm ca-
so do não Implemento do contracto por
parte do mutuário em mira, se via com-
pletamente a descoberto, como se vcrlfi-
cou em mais de um caso, aptjs a fallcn-
cia dos referidos bancos.

Em concommitanto concorrcncla do
defeitos orgânicos o de origem, entravam
também as facilidades que so pcrmlttl-
ram sobre os depósitos das economias po-
pulares, com aspecto de Caixas Eoonomt-
cas; os depósitos quo os Bancos do Cus-
telo recebiam, sob pretexto da fiscaliza-
ção do governo.

Não menos singular era a dualidade do
títulos firmados pelos mutuários — con-
tracto plgnoralicio o letra do cambio —
quando a ohrigação era uma o unlca.-

Isto, que ora conlra a substancia, con-
tra a positividado o atê contra as boas
normas do direito o da praxe, acarreta-
ra sírias perturbaçCes que maior aba-
lo causaram ao credito reciproco — dos
bancos regionaes e dos seus associados
mutuários. Mas como os factos, alfim
de testemunho Irrcfragavcl, servem sem-
pre de escola íi. experiência e, ao mes-
mo tempo, dc objecto do estudos aos es-
pirltos prudentes, práticos e bem inten-
elonados, as Caixas do Credito Agrícola,
agora organizados polo Banco Cooporatl-
vo Commercial do S. Paulo, cseolmados
dos defeitos originários quo viciaram os
Bancos de Custeio Rural, preenchem, per-
feltamonlc, os seus fins o satisfazem ds
necessidades da lavoura, dentro dos mol-
des que lhes são relativos o dos limites
de cada municipio onde ellas forem fun-
dadas.

E devemos informar desde }X aos srs.
lavradores, que ja so acham installadas*dez 

dessas Caixas, em diversos munici-
pios do Estado, funeclonando todas com
regularidade o com inteiro suecesso.-

Como o assumpto ê complexo c, ao
mesmo tempo, da mais alta relevância,
tanto para os interesses econômicos da
lavoura como, e [principalmente, para os
cnllcetivos do Estado, voltaremos a tra-
tal-o por estas columnas em artigos sub-
seqüèntes e succcrsívos, artigos para os
quaes pedimos toda attenção dos srs. fa-
zendelros.

Sl o nosso intuito ê responder as con-
fuiltas, repetidas e insistentes, que nos
têm sido dirigidos por fazendeiros, o nos-
so maior desejo serd: — correspondendo
a e*:sa confiança, expor com sinceridade
o franqueza o resultado das nossas invés,
tiiraçêes.

Sl o credito agricoia 6, ainda, em nos-
so meio, um problema que demanda uma
equação, temos confiança em que esta so
encontrara na fundação das Caixas de
Credito Agrícola, segundo a modalidade
orgânica quo lhes deu o Banco Cooporatl-
vo Commercial de S. Paulo.

28—8—91G,
JORGE MELLO,

(Transcrlpto do Commercio dc S. J?nu-
lo, do hontom.)

r

r

Dr. J. Fogaça áe Almeida
Coração, nrtoriau, pulmão, OBtoma/***o,
rins, fígado, intostinos, rhoiimatis»
mo, partos, catarrhos utorinos, otc.

RAIOS X
llua Libero Jtadarô, v. 1,14 -

l.o anãar - A's 3 da tarde
Tratamento ospocial parn a tabor-

culoso o fobío pnorporal
Toloplionos ns. -1075 o 812 - Braz

mmma-m-ar- . .

Optimo negocio
Procura-se uma pessoa quo disponha

dum capital dc cinco contos para asso-

ciar-se a uma, empreza grandemente lu-

craliva.

Garante-se um lucro de cento por con-

to em monos do 4 mezes.

Cartas na administração desta folha a

A. M.

^??i>t(kA.^.SÍA.-ksA.A.iâ».AV

REHAMLITAÇAO »B JORGE OAtiQm,E IRMÃO 'Si,*!l*
O dr.r. João Baptista Marlinfl -u \u

juiz do direito da segunda vnV? .MeS|mAUfilÁI /1,-w.l,. ¦H-H f>(,mrncrcial desla
Paço saber aos quo o

comarca do fj, r
com.'aulo.

presente oaital v'i.rem o o seu conhecimento possa in7e',I''"' '"IrnUorj!sar, que, tendo Jorge Cnssob o
querido a sun rcHabÜItaçtlo, nósdo art. 144 da lei n. 2021, do 17 ,„ ,Mzembro do 1908, o para quo o pedido 7suppllcantes possa ser deferido rn.,'
o prazo do 30 dias aos credores o ln?0ressados, para offcrecorom opp*,s|ça0 „forma do pnragrapho l.o do artú-o' 14<da citada lei. E, para que clieguo a0 cnnhocimehto do todos os Interessa lnmandei expedir o presento edital afimdo ser affixado e publicado na formi d,lei. Passado nesta cidado do H. 1'aulo òtr20 de agosto do 1D10. Eu, Aurellano' d»
Silva Arruda, escrivão, o subscrevi, 0 iyli
do dlrolto — João Uaplisln Martins ,i'
Menezes,

THESOURO MUXlCIPAIj

Edital n, n
Sorteio dc letras dn Cumnra Municipal dsS. Pnulo, do empréstimo coiitriihlflij

de accôrdo com u lei n, 1,270, ,•<- |n

BENTO VIDAL

LUIZ SILVEIRA fe>
ADVoianoH w

4 16-A - Rua da Quitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 £
IVTVVTITTVVTVT»

Pi*oí. A. Betourt
GRflPBOIiOGO

Conanltiu.o poi vultos eminentes do
Brasil e (Ia America do Sul

«« Consnlta das 13 ás 17 hora3
Bua Araujo n. 10

TET/EPnOJJE. 48-BS

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUCHE

(KNPKCIAIsISTA)
Com pratica da cllnlon do prof. nntinol,do Pari»
CONSULTÓRIO! Itua Direita n. 48, dm 8 A»

4. — Tolopliono n. 5.02}.
I1F.SIDRNOIAI Avenida Pnttllsla n. Ul. — le-

lephono u. 8.844.

GomES dos sflirros
Jardim de Académus
t.' venda em todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço, 3$ooo réis; pelo Correio, 3$soa

0-6MMM+&

ft
ft

i Pertences para automóveis g

ftPIIw ft
^jF==íW($ j^j

© r<9
ftft Accessorios

g Pneumaticos
ft Gazolina ft

Lubrificantes §
ft Preços sem competência ft

§ 
Acceita pedidos do interior, aa- W
sim como recebo cncommendas ft

fy :-: :-: para o extrangeird :-: :-: @

S Teíeplione, 3706 - Caixa, 284 §9 End. Telegr. «HUTOGERflb» ©

g R. Barão de Itapetininga, 17 ^
S. PAULO ^

de dozombro do IBOI).
Üo ordem do ar. Inspeetor do Thesouro

Municipal, fnco publico para quem Inl».
rèssar (iue foram sorteadas, paru serem
resííiitiulas do dia l.o de setembro pro.
xlmo futuro em deante, os letras do em,
presumo supra referido, que têm m rm.
meros seguintes:

9 10 15 30 CO
76 84 80 100 109 21,

217 27D 282 VI \;vi 335
384 -177 -188 4'i'l 526 5*15
646 684 720 720 771 772
020 003 075 087 1018 1013

1000 1124 1145 1153 1184 1108
1206 1222 1289 1308 1210 1321
1325 1348 1449 1451 1458 Hlj
1576 1648 1730 1735 1744 1821
1841 1848 1001 1923 1971 2033
2035 2174 21.70 2194 2235 3250
2252 2277 2350 2372 2388 2145
2480 2510 2528 2535 2554 2C55
2631 2657 2715 2758 2777 r_785
2787 2799 2828 2839 2892 2934
2974 3012 3045 3135 3191 3225
3242 3256 2401 3415 2131 3145
3538 3629 3760 3814 3864 3951
3073 3094 4015 4185 4288 429Í
4345 '4382 4444 4-156 4-175 4501
4510 4542 4545 4593 4691 4723
4774 4841 4911 4918 4949 5015
5018 5020 5068 5080 5125 5107
5109 5210 5300 5321 5387 5421
5422 5438 5523 5553 5623 0714
5710 5726 5738 5812 5915 5937
5950 5961 0016 6033 6082 0090
6123 6148 6162 G21T, 0209 0301
6314 0394 6455 0516 6570 0637
6754 6876 6930 0979 G986 7000 .
7007 7106 7190 7191 7227 7215
7258 7274 7284 7312 7317 7400
7413 7440 7459 7530 7510 702!
7713 7780 7792 7807 7824 7873
8070 8077 8115 8100 8198 8205 .
Egualmente serão pngos de l.o de so-

lembro de 1916 em deante, X vista doa res-
pectivos coupons, 03 jurou do mesmo era-
prestlmo, vencidos nesta data.

Thesouro Municipal do S. Paulo, 23 dl
airosto de 1010.

O Thesoureiro,
Orlando de Almeida Prado,

EDITABS

m ' m.

BSf-OOQ

801000
85Í0ÜO
¦10*000

H. Horaardo Fabril íWfWei ~ 410WOO•v-***v**«*í-*¦*¦¦•,:••anlto fabril.
Ualçndo Jtoolia
Pinottl Uuuiba
Industrial de
Agrícola Biintn
lOloctricidado do liaunl
Pinhal K-ibrll
Luz u 1'orcn do ./alui .
Industrial Mogyana do Teol4oSa'-'.!.'rv-1s»(».!T
Teoldos ei. Joilo

¦ •íT.TWa-y. «Hf*
na . ,'sfr^rA^ — -

üuaruUio» .'j;j;i^*V^;:-.'-'..S-*>^-*fí'• ~
ia liai-jara-IVVVV,..;. :-r?? . OO»1-"
de Hauni ''_ ''» • • ;..' *-—*!**•/ *—

72*00*0

wiõoo
lOjOOO

ÍOIOOO 60(000

7M0OO

r 601000

70,000

AVISO
As contas de publicações do

jornal c(!orreio Paulistauo> elevem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso. * ¦. .

—Ws ¦

ÍU C0TÜCÕG8

T. o lm de 'latubv .
<'-:S'P,

eowoo
70S000

.-Z °
m o

Valoreis da Bolsa
TransaesOes realizados JaonteiJ*,. an hora

official da Bolsa: •-.'."^v'-.!.;''"!;,
ITUNDOS PXIBIiIOOfl.ssç

CO lotras da Gamara fle (3tto 
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Paulo, empréstimo fle
1914, a ..-';,; y. ;,*.. ;« xJlík-MM*).

"Uma senhora, dé edade avançada,
coíii tres'.filhos impossibilitados de
trabalhar," achando-se% ha .. extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer esportula
pôde ser entregue neste jornal., ou _á
rua Albuquerque Lins, ri. I-%':?;:^i

Contra a Asthma

REMÉDIO DE ABYSSINIÂ
EXIBARD

em Pó o Cigarros. — Allivla inttttitaiuttmtttte.
6, ltuo Dombaalo, Pariu. — Toda» Plinriimcin».

DR. JOSE' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero BadarO, 119,
Caixa postal, 605 — Telephone, 1931.
.; ...'...¦'*'•' *.;': : S. Paulo %>^s>:.A'1---

Dr, Rubião Oleira
Professor de clinica medica

Boiildonoia: Rua das Palmalras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 ha.

Telephone, 4.500
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Brevemente, para INICIADOS: I
05 \7ER505 AÜRE05

DE

Pithagoras
cuidadosa traducção portuguoza, se»

gnida do notas oiplicaüvas
Preço .... 6$00O .

A' ronda na

| Z¦'¦... LIVRARIA LEALDADE V 
|

| 57 - Rua ile S. Bento - 57 j

PHEFEITORA DO MUNICÍPIO

Concertos de passeios
Faco publico que, nos termos do Cap.

IV do Acto n. 769, de 14 de junho do
1915, e dentro do prazo de 15 dias, lm-
prorosaveis, a contar de 30 do corrento
mez, doverü, o sr. Brasllio A. de Oliveira
concertar o passeio estragado na extensão
do 14 metros, na rua da Moóca, em frente
aos prédios do sua propriedade ns. 250,
252 o 254.

No caso de serem concertados os pas-
seios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, dever! o interessado com-
municar isso fi Prefeitura, afim dc, verl-
ficada a veracidade da communlcação, ser
feito o cancellamento do imposto do 20
rGls diários por metro linear, a contar da
data da conclusão do serviço.

Esso imposto não comprehende os pas-
seios concertados dentro do prazo de 15
dias, acima referido. O proprietário é
obrigado a manter os passeios em *bom

estado do conservação, aob pena do pa-
gar o referido imposto.

Dircctoria do Policia e Hyglene, 29 do
agosto de 1916.

O Dlrector,
Alberto da Costa.

IT.AÇA

Faço publico que os guardas tiacaca do*
dlslrlctos mandaram rocnllier no Depoil.
to Municipal, sito X rua do (iazometre
por Infracção do art. 15 da lei 1.582, um»
bosta do pello vermelho, uma besta íi
pello de cOr preta, uma besta ds pello
côr do de reta o uma ep-ua do pello parnpi,
quo sorrio levadas íi praça no dia 4 dl
setembro, íis 7 1J2 lioras, próximo ít port»
do Almoxarifado Municipal, fi rua 25 dl
Março, sl não forom retiradas pelos re-
spectivos proprietários, pagas ns impor-
tancias das multas o das despesas do de-
poslto.

Directoria da Policia o Hyglene, 2? di
agosto (Ie 1916.

O director,

A. Co.-ita.

I

FREFEITUP.A MTJNIOIPAIi

Concorrência publica parn apresentação
dc projeetos do casus proletárias eco-
nomicn3

Para perfeito e completo conhecimen-
to dos interessados, faço sabei*, do urdem
do sr. Prefeito, que as disposições da lil
n. 498, do 14 do dezembro de 1900. MU
so refere a letra "1>" do edital do 11 4»
corrente, para apresentação d.*- projectil
para casas proletárias econômicas, tà)
as seguintes:

Art. l.o.
Paragrapho 5.0 — A área mínima di

cada compartimento seríi do dez metros
quadrados.

Paragrapho 6.0 — Cada comparllmon-
to terá pelo menos uma port;l ou i'ine""'
abrindo dlreetamente para o exterior ou
para uma ílrea aberta, quo dever.'*, ter !
superficio mínima de de7. metros quadra-
dos o a dimensão mininia de dois mettOJ
de largo.

Paragrapho 7.o — Os muro*! ilo alicer-
ces terão a espessura mintma do Om,w
até ao nível do pavimento o Om.30 íiW
para cima.

Paragrapho 8.0 — A altura miatm»
das paredes, contada do nivel superior
do pavimento atfi ao freohal, seri do "¦•
metros.

Paragrapho 9.0 — O vão mínimo dal

portas o das janellas terá. a quinta PM.»
da superficio mínima do compartlmenU

Paragrapho 10 — O pavimento podei
ser do mt-delrn, cimentado ou ladrllnao«
No primeiro caso. ficaril I"*!" men"j
0m,50 acima da superficio do solo. aií
devera ser cimentado ou ladrllhado, seu*
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As parede» interna,
serão rebocadas e caladas: as extern*.
poderão sor do juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartimento.
poderão não ser forrados. .

Paragrapho 13 — As portas, as lanei'
laa e os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 14 — Não havendo pW**
banda, o beirai do telhado terft pelo i*1-*
nos uma saliência de 0m,30.

l.a PRAÇA DE MOVEIS

O dr. Miguel do Godoy Moreira e Costa
Sobrinho, juiz dc direito da l.a vara
civel o commercial de S. Paulo, eto.

Faço saber a todos quantos o presente
edital virem quo o porteiro dos audlto-
rios, João do Sousa Dias Batalha, ha de
trazer a publico, pregão do venda, pra-
ça o arrematação, acima da avaliação,
no dia 4 do setembro, p„ Xa 13 horas, no
Fórum Cível, X rua do Thesouro, n. 2, os
bens abaixo descriptos e penhorados a
Gluscppina de Negri o seu filho, no exe-
outivo, por aluguel, que lho movo Mathll-
do Quaranto, a saber: Duas machlnas de
costura "SInger", sob ns. 475.894 e
1.313.666, que foram avaliadas por 80?;
duas mesas de pés torneados em bom es-
tado, treze cadeiras naclonaes, um so-
fá com assento de palhinha, um rolo-
glo do parede, uma escrivaninha peque-
na, uma estante para livros; um lote de
livros sortidos, um manequim, duas ta-
boas para alfaiate, seis quadros diversos,
cinco cadeiras eom assento de couro, um
guarda louça, um bahu' do folha, um la-
vatorlo, uma commoda com i gavetas;
uma eadeirinha, trea tesouras, um ferro
para alfaiate, duas cantonelras, um ma-
chado, dois caldeirões, uma eafctelrlnha,
uma escumadeira, uma machina de cos-
tura velha, uma prateleira, dois ralado-
res, um banco, uma mesa redonda, uma
cadeira italiana, uma barrica velha, um
lampeão belga, um balcão o seis facas,
tudo avaliado por 220JOOO. E, para que
clieguo ao conhecimento de todos man-
dei expedir o presente, que será affixado
o publicado na fôrma da lol, S. Paulo,
22 do agosto de 1910. Eu, Canuto de Oll-
veira, escrivão, subscrevi, *-- Miguel de
Clodoy Sobrinho. * •-¦-'• * •"•"••-

Paragrapho 15 — O terreno em torno
das paredes exteriores serfi revestido, tú

largura mínima do um metro de calção»
do alvenaria de pedra, de tijolo ou cimen
tado, ., s

Art. 3.0 — Quando forem con3trl,l,_
varias casas unidas, as paredes '¦Ivlsor'
terão a espessura mínima de Om.30 o 1

até ao telhado, sendo os respectivos w
rer.os separados por melo do muros
cercas. .,.,,

Dlrectorla Geral da Prefeitura do »»

nlclplo do S. Paulo. 18 de agosto «ei»*'
363.0 da fundação do S. Paulo.

, O dlrector gorai,
A. Cintra'

THESOURO MUNICIPAL DE S. rAr

Dircctoria da receita
EDITAL N. lá ,

De ordem do sr. dr. Inspeetor do

souro, faço publico, para conliecim ^
dos interessados, que, do dia l.o
31 de agosto do corrente anno, w » 

ca.
dera nesta Directoria, X rua MDeru
darô, n. 93, X arrecadação a bocea u
._. ,._ , s._ ... T„.i„oir!ii.q o Pro'?,

icstre jofre dos impostos de Industrias
soes correspondentes ao 2.o sem
presento exercício. , |ni-.

Os contribuintes que pagarem s<- 
^

postos do dia l.o ao dia 10 Eos»_ i0
abí-timento do 20 0|0; os que paga' .^
dia 11 ao dia 20, gosarão do aM"
do 15 0|0. e, finalmente, °VllVtinse>***'
do dia 21 ao 31, gosarão do aoai
de 10 0|0. . nroXinio

Purante o mez do setembro « ^
futuro os referidos impostos somo ^
dos sem abatimento o sem *'"'*m,joS 

im-
esto mez, serão cobrados os reter 

^
postos com a multa addicional oe • ,.
Directoria da Receita do Theaouro
clpal do S. Paulo, 31 da julho ae.*-

O Direo-or'
. t. 1 Dlnlz P. do As-nnibuj...
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Construcção do passeios
Fuço publico que, nos termos do cap.

IV do Acto n. 7G0, de 14 do junho de
lílii, o dentro do prazo do GO dias, lm-
prorogaveis, a contar do 2 ão corrente
¦nicz, deverão os proprietários de casas c
terrenos construir os necessários passeios
ate A largura de 3 metros nas ruas Gono-
ral Piores, enlrc ns runs Solon o Javahés;
Ignnclo de Araujo, entre as ruas Bresser
e. Hlppodromo; Jos6 Kauer, outro as ruas
Joaquim Carlos o Gonçalves Dias; Scuvc-
ro, entro a rua Lavapís e a travessa Joa-
quim Piza, o Condo do S. Joaquim, entre
¦as ruas Iluiuayta o Jaeeguay, devendo a
•pavimentação ser íeita com concreto de
poilrcguliio, com argamassa de cimento,
cyliiulrado com rolo plcot.ido, tendo tra-
ços para formar quadros do 0,m,50X
0111,50.

No caso do serem construídos os pas-
seios depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os interessados commu-
nicar Isso a Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracidade da commünicação, sor
íeito o cancellamento do imposto do 20
réis diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
•do serviço.

Esso imposto não comprehende os pas-
teios construídos dentro do prazo de GO
dias, acima referido, Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tarão A fiscalização municipal o ãs pres-
cripçdes da Prefeitura, relativas ao ma-
terlal que devera ser empregado e a tudo
o mais que seja julgado indispensável â
solidez e á boa estlvetlca dos passeios, dc-
¦vendo para isso o construetor dar aviso a
Directorla do Obras com antecedência ãe
2*1 horas, afim dc que sejam examinados c
neceilos os materiaes a empregar, sob po-
na dc serem desmanchados os mesmos
passeios o mantido o Imposto, como sl não
tivessem sido construídos. Os proprieta-
rios são obrigados a mantcl-os cm bom
estado do conservação, sob pena do paga-
rem o referido imposto.

Directorla do Policia e Hyglene, 1 dc
agosto do 191G.

O Dlrector,
Alberto da Costn.

EDITAI»
Concorrência para arrendamento do ter-

reno situado á rua Onze «lo Asosto,
do antigo quartel do S.o bntnlUiio

Do ordem do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador fiscal, substituto, o despacho
do exmo. sr. dr. secretario da Fazenda,
fica aberta concorrência publica, perante
esta procuradoria fiscal (edifício do The-
souro do Estado, largo do ralado), por
dez dias, a contar desta data, para arron-
damonto do terrfcno de propriedade do
Estado, situado .1 rua Onzo de Agosto,
aondo esteve o 8.o batalhão da Força
Publica, medlanto as seguintes condições:

l.a) o arrendamento serã pelo prazo
do um anno, contado da data da escrlptu-
ra do contracto;

2,a) o aluguel mensal scra pago
adeantadamento até ao dia 5 do cada,
moz;

3.a) o terreno serã. rcstltuldo no esta-
do em quo C recebido, cercado o limpo;

4.a) o arrendatário não poderá, sub-
locar o terreno sem prévio consentimento
do governo;

ü.a) o aluguel mensal não poderá, sa-
Interior a rs. 200ÍOOO o serã. gnrantide o
sou pagamento por ílador Idôneo, acceito
pelo governo;

G.a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relativo a bemfeitorias, termina-
do o contracto, e no caso Aa despejo por
falta do pagamento dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Estado, em 19
do agosto do 191G.

O l.o escripturario — Thomaz Dias
r.cite.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO i
Praça,

Fnço publico quo os guardas-ílsóacs
dos distrlclos mandaram recolher ao Dc-
poslto Municipal sito íl rua do Gazonic-
tro, por infracção do art. 79 do Código
do Posturas 6 art. 15 da lei n. 1882, 1
égua vermelha, 1 burro pêlo do ratoc
1 bosta vermelha, quo serão levados A
praça no dia 4 ão setembro próximo, fis
7 horaa o mela, próximo ft porta do Al-
moxarifado Municipal, a rua 25 de Mar-
ço, si não forem retirados pelos respectl-
vos proprietários, paga a importância da
multa c dns despesas do Deposito.

Directoria de Policia Administrativa c
Hyglene, 20 de agosto do 1016.

O Director,
A. Costn.

f

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
EDITAD

MUTUALISMO

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo da 30 dias, contados da
presente data, so acha aberta cohcorron-
cia publica para a apresentaç&o de pro-
Joctos do casas proletárias econômicas,
destinadas íi. habitação do una só faml-
Ua.

Versara a concorrência*,
a) — Sobro typo de moradia, compre-

hendéndÒ dois compartlmentos habita-
vels, dos quaes um servindo simutta-
rçoament.e do cozinha, refeitório e parrna-
nencla diurna, o dependências, destinada
a casal sem filhos. Deve a moradia pro-
jeclada poder transformar-so facilmente,
por accrcscimo, cm outra de condições
análogas, maa de tres o quatro comparti-
mentos habltaveis, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos de uni sexo ou
do sexos diCferentes.

1.) — .-\s casas projootadas devem sa-
MSfazér Ss prescripções dos paragraplioe
5.0 a 15.0 do art. l.o o. do art. 3.o da
lei n. 498, do 14 do dezembro do 1900;
.•Hio.nJo haja mais do um pavimento,-será
observado o Acto n. 900, do 17 do maio
<le 191G. Poderão os concorrentes, a pro-
sentar mais de um projecto; deverão an-
nexar a cada um dellcs o traçado dos jar-
dlns correspondentes ãs zonas ile recuo
eventuaes, bem eomo o dos jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem úteis A
concepção offerccída.

0) — Devem os projectos satisfazer ãs
riualro condições seguintes: — hyglene —
commodiilade — csthetica —* economia.

<]) — Deverão os concorrentes apre-
senlar:

l.n — As plantas, folhas de medição
doscriptívá o orçamento detalhado, como
si se tratasse do contracto para construo-
ção real. Deverão fornecer as indicações
completas e necessárias, relativas aos
accessós, annoxos e canalizações quo não
fOr possível apresentar. Os preços unltfl-
rios adòptadòs serão dados cm lista ã
parle. As plantas serão na escala de_ 2
centímetros por metro o representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, e pavimentos, um corto
longitudinal, frento principal, lateral o
posterior. As alvenariás o outros mate-
riaes serão indicados com cOres conven-
cionaes.

2,o — Um memorial, tratando parti-
cularmente:

dos materiaes. do construcção preoonl-
üarton;

das canalizações internas de água pola*
vel o servida, da electricidade ou gaz;

ilo systema de ventilação, bem como da
disposição «Ias janellas o seu modo de
funecionamentò;

das vantagens que podo offerecer o sys-
lema de cobertura escolhido.

r.) — nüo entrarão no orçamento:
1.o — O preço do terreno;
;,o — Os honorários do archilccto;
3.0 — At despesas legoes de approva-

rjão Ae planta ou outras de análoga pro-
veiiiencla.

f) _ As plantas serão desenhadas em
papel tela.

g) _ b« pormltUda ao3 concorrentes a
n prose n taça o de quaesquer outros do-
Pimentos, além dos especificados, e que
possam julgar úteis A apreciação do seu?
projectos.

h) _ xão serã perniUtjdo aos concor-
rentes dárém-se a conhecer (salvo o caso
ile planos realizados ou em via Ao sxe-
cução), a não ser pela seguinte forma: —
os projectos e relatórios serão marcados
por meio ão divisa ou emblema, repetido
no lado exterior ilo sobrescripto lacrado
!om sinetc, entregue junto com os do
Jumentos e contendo nomo c endereço do
tutor ou autores dos projectos.

I) _ Haverá Ires prêmios a serem
conferidos pelo jury quo fúr nomeado
noln Prefeito, sendo o primeiro «ln ....!
¦1:000.001), o segundo tle 2:000?000 e o
terceiro Ao 1:000$000. Estes prêmios si-
mfnle serão conferidos sl forem apre-
sentados projectos de valor real. Ser.)
concedida a tal respeito no jury liberdadP
plena, bem como a da repartir a totall-
dado ou parto da importância ulnlial dos
Prêmios, do modo por qua julgar mais
cçuitativo.

j) _ Após a decisão do jury, serão
alierlos unicamente os sobrescripto» cor-
rcspomlentes nos projectos premiados e
proclamados os nomes dos laureados.

k) — Encerrados os trabalhos do jury.
todos o«i projccto3 serão expostos ao PU-
Mico, duranto quinze dias, em Iooal e
•«ora annunciados pela imprensa.

1) — Re.sorva-se a Prefeitura o dl-
roito de reproduzir o Imprimir os proje-
dos premiados, quo cahirão 5>or essa
forma no domínio publico.'ln) — Finda a exposição, serão postos
ú disposição «los seus autores os proje-
ctos não premiados. Ficarão olles do pro-
priedade da Municipalidade, na forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O acto do participar no concur-
to implica na acceltação do programma
especificado nas condições desto edital.

Os projectos serão recebidos na Dire-
ctoria Coral da Prefeitura, até ãs 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro — aht reco-
hemlo numero do /jrflem e delles se pas-
Rindo recibo.

Directoria Geral da Prefeitura do Mn-
nicipio de S. Paulo, 11 do agosto do t91l>,
SC3.0 da fundação de S. Paulo.

O Director Geral.
Arnnhlo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concorrência para n escolha dns nrmits <3n

cldado
Tendo sido annullnda a primeira con-

correncia por despacho do sr. Frcfelto,
faço publico, da ordom do s. exc, quo,
pelo prazo do 120 dias, contados de ama-
nhã, se acha aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
lermos do Acto n. 867, de 1G do feverei-
ro do 191G.

Versara a concorrência:
A) — As armas da cidade do S. Paulo,

còmprehendendo um escudo, com suas efl-
res, metacs, peças o figuras e tambem oa
ornamentos exteriores, tudo adoptado o
rtispost" do accOrdo com as regras da arto
heráldica;

E) — essas armas, tanto quanto possl-
vel, devem symbolizar os feitos do pas-
sado, desde a fundação da cidade até aos
nossos dias, sendo garantida plena llbor-
dade do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projectos dos concorrentes dc-
vem conter:

— Desenhos, em duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, cm duplicata, cm linhas
e pontos, para as diversas cflres,- confor-
ma as convenções heráldicas, na escala
de 1:5.0, para as armas apresentadas:

— memorial explicativo e justifica-
tivo ila sua concepção.

Os projoctos apresentados ficam .per-
tencendo A Municipalidade.

Os projoctos não serão assignados pe-
los autores, mas marcados com um cm-
bloma, pelo qual possam ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados o
lacrados, serão recebidos na Directoria
Geral da Prefeitura, até fls 5 horns. da
tardo do ultimo, dia da cançqrroneip, 1?
de dezembro próximo fuluro, alii receben-
do numero de ordem, e delles se passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia seguinte —- 19 do dezembro — serão
nubliçamelite aberlas todas as propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos que
contiverem erros lechnicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos nocellns serão expostos em
logar publico, do fácil aocesso. durante o
prazo de 30 dias, findo o qual será feita
a classificação dos projectos para l.o, 2.0
e 3.0 logares.

O projecto classificado em 1.0 logar se-
ri o escolhido para ns armas da cidade de
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acceitação e classificação serão feitas
nor um Jury, composto da cinco mem-
bros. escolhidos e nomeados pelo Prefel-
lo. Da acceitação e classificação dos pro-
ledos serão lavradas actas, asslgnadas
nor todos os membros do Jury.

Caso o Jury entenda qua nenhum do?
nrojcclofi mereço classificação, ser.1 aber-
fa nova concorrência, por egual prazo.

Haverá, um premio da 2:000.000, outro
da 1:0005000 o o ultimo do 500$000 para
os projectos classificados, respeclivamon-
le, cm l.o, 2.o o S.o logares.

Além dos prêmios supra, receberão o?
autores dos projectos .classificados uma
menção cm que constará a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção «la. acceitação. A entrega dos pre-
mios'será feita após a publicação da elas-
=ificação dos' projectos no jornal offlci.il
¦In Prefeitura.

Directoria, Geral da. Prefeitura do Mu-
nicipio do S. Paulo. 17 dn agosto do 1016,
363.0 da fundação de S. Paulo.

O Dlreotor Geral,
Arnaldo Cintra.

Mutua Paulista
RUA AIjVARES PENTEADO, n. 30

Fallcclnicnlo
PRIMEIRA SE'RIE

Convido os associados da primeira sé-
rie. qiie não tiveram deposito, a contrl-
bitlrcm com onzo mil réis, até o dia 8 DE
SETEMBRO, para formação de novo pe-
culio, pelo íallcclmcnto do associado, sr.
Adolpho Pujol, occorrldo em Santos.

S. Paulo, 25 de agosto de 191G.
Dr. Alfredo Medeiros,

Primeiro secretario.

Mutua Paulista
Rua Alvares Ponteado, 30

FALLECIMENTO
Primeira c segunda sérios

PRAZO DE TOLERÂNCIA
Tendo terminado hontem o primeiro

prazo para pagamento «Ias quotas para
formação «lo novos pecúlios nas séries su-
pra, pelo íallcclmcnto, cm Santa Rtta do
Passa Quatro, do associado daqucllns sé-
rios sr. José Tobias do Oliveira, convido
oa associados quo não o fizeram a contrl-
buli com a respectiva importância
(12$000) até ao dia 2 dc setembro.

S. Paulo, 29 de agosto do 191G.
O l.o secretario, Dr. Alfredo Medeiros.
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VENERAVEI» ORDEM TERCEIRA DE

NOSSA SENHORA DO CARMO

De conformidade com o que dlspõo o
art. 72, paragrapho 2.0, do compromisso,
será celobrada, no dia, 31 do corrente, ás
S i|2 horas, uma missa do 7.o dia por
alma da nossa caríssima irmã

D. Honorln do Siqueira c Silva

Para esse, acto do caridade o religião
são convidados Iodos os caríssimos Irmãos
terceiros, bem como os parentes da fina-
da irmã.

S. Paulo, 30 de agosto de 191G.
O 1,0 procurador da egreja.

Pequenos anúncios
APPARELHOS para jantar, moía porcol-

lana, decorados cora ouro, louça in-
gloza, a 801.0 loo'ooo, i d ora, para cli a o
oafé a 30», na liqniilaçüo do Bandoirante,
á rua de S. .loão 87.

€IIICAIiAS 
do p-ranllo branco,inglez, para

cale, dnsria 3*_oo o df; idom, para clia,
a 7», pratos a 7f, tcrrina«« a 5*, bules nara
cliA o café a .*, idom, leitairas o assaca-
roiros a 2;5oo : na liquidação do Bandel-
rante, rua dc S. Joio, 87.

UKUdILsajgijee
eis CURA A FURUNCULOSE =

COMPANHIA AGRÍCOLA paulista
Assemblea geral ordinária

São convidados os srs. accionistas des-
ia Companhia a so reunirem, no dia 30
de setembro próximo, fis 2 horas da tar-
do (14 horas), na sedo social, na rua Ll-
bero Badaró, n, 103, sobrado, nesta capi-
tal, cm assemblea geral ordinária, para
resolverem sobro o relatório o contas da
administração, no anno decorrido, respo-
ctivo parecer do conselho fiscal, eleição
deste a dos supplcntes, bem como eleição
da directoria, visto íiníar-so o mandato
da actual.

S. Paulo, 29 dc agosto do 1916.
A dlroctorla.

«
MARMORARIA CARRARÃ

Túmulo**. «wrcoplinjcos, cruzes,
4\ cütnduiiK, ele*.
4\ rreços razoáveis e trabalho garantido, sol* en-

-gj aftendcin-se pedidos do interior
41 S. PAVI.O-Itua 7 de Abril, 2.1 e 27-Tel. !409
41 SAXTOS-mal, R. S. lx-iintisco,IM— Tel. 830

ffíf^y^r*'»>*->'*. ^Sf^W^t^^^^^Vm I

COMPANHIA AGRÍCOLA PAULISTA
Para os devidos effeltos, ficam ft dis-

poslçío dos srs. accionistas desta Compa-
nhla, na sedo social, ft rua Libero Baila*
ré, n. 103, sobrado, nesta capital, os do-
cumenlos do quo tratam o artigo 147 o
respectivos pnrngraphos do decreto federal
n. 434, do 4 de julho do 1891, relativos fis
sociedades anonymas.

S. raulo, 29 do agosto do 191G.
Carlos do Campos,

Presidente.

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA*
DAS DE FERRO E NAVEGA-

Ç»vO
"•'*•'' Tarifa movei

Durante o mez de setembro vigorara
nesta Estrada a taxa cambial do 13 ds,
por 1?000, equivalente ao augmento de
35 0|0 sobro as bases das tabellas 3 o 6
a 17, sendo isentas de cambio as tabellas
1, 1-A, é, 2-A, 4, 4-A,: 5 o tarifa especial
do gado a Campinas.

As tabellas 3-A, 3-B e 3-C (Café, vinho
nacional o algodão cm rama) continuarão
com a mesma taxa cambial de 17 ds.

Campinas, 17 dc agosto de 1910.
;Antoiiio Pcnldo.

Inspector geral.

10POS para cliops, 25 à duzla; idem,
-'forma barril, a .!¦'; idam, com pé a 5;

cálices a <)', fruetóras a 2'r»oo, nBtojos
para mesa, tres poças de metal por 4*; na
liquidação du Bandeirante, rua S. João, 87

'EMPRESA DE POÇOS MliTAl.l.l-
COS E ARTESLINOS"' ou a procura 'Ias
águas subterrâneas o jazimont.s mine-
raes. Tratar e Informações ft rua Passco,
Sr. — s. Paulo.

O 
que disse o vosso medico? quo estais
descngiviiado? Poi* que estais desani-

mudo'.* Por que já foslcs a Poços de Cal-
dns, a Ijnmbnry, rt Cambiiqulrn, á Euro-
pu, a inundado do vosso medico, c não cn-
contraste» cura para a vossa terrível en-
formUlado? Usai o FARADOR. Peça Iii-
Mnioçõcs para n caixa postal .524 —- IN-
STITUTO THERAPÉUTICO DE OXIGE-
N"0 "FARABOR".

rffelTErtECEtf-SE criadas, copoiras, ro-™ vornaiitcs, cozinheiras, etc, ás fami-
lias, pensões o hotois; tratar na "Aironcia
Direita" do Collocaçõcs. Rua Direita, n.
iir.-sfilirado.
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NUM SO PIA I
Mais duas sortes grandes!
«¦^¦.¦¦¦i ™^__»» ¦_r«r(r(t«ir«***___«Bf'/(r(rf«^

HONTEM, N. 57.984, <la Loteria Federal, premiado eom
i5:00fl$000, assim como toda a dezena 57.9SI a, 90, ven-
dido á feliz Agencia Geral "WAEjES QWJEM TE1M.,
.Rua Direita, 4 = NOTA: Convidamos o feliz possuidor
a receber o premio supra, que será promptamente pago
AINDA HONTEM, N. 40401, premiado na Loteria de S.
Pauto com 15:U0OSO0O. remcttido ao sr. Joaquim Soroca-

liano, estabelecido em Bebedouro, neste Estado

30:000$000 em prêmios maiores, G «nm só dia! Sabidos
da feliz Agencia Geral, Rua Direita, n. 39 - Caixa, 77

sEulio Antunes tle Abreu 4' Comp.
Uiiicos agentes geraes dns Loterias Federaes no Estado e

¦ agentes geraes da Loteria dc S. Paulo ==•=

<t>m> lB_'ox_in*»s grandes sorteios ??
Loteria de S. Vaiilo - Em commomoração da. Indopondoneia do

Brasil B<.0:000*ÍOOO ora 2 premios de 50 contoa!
Inteiro, _.0n0 - Meio, 2<(X)0 Extrneção em 6 do setembro

Sabbado próximo — Loteria Federal - IOOsOOO$ÒOO
Inteiro, 10000 - FracçÒés, l:00O

Loteria Federal — Em cnm.nomtiinçãn An. descoberta da America,
em 7 dc outubro nroiiino *OOi«e>«$«»« cm d premios do 50
contos Inteiro, 18 000 - Meio, 9J000 - Fraeçao, 1?000

NOTA - Attendcm-sc eom a maior presteza todos os pedidos
i do interior, quer para revendedores, quer para particulares

RECISA-SE dc nm linl.il prolis-
sional para fabricar c concertar

lialanças, devendn-se apresentar á Su-

perintendencia da Sorocabana com at-
testados das fabricas cm quo. tiver
trabalbado.

PARTEIRA
Nnie. tlrnnfn lie Andrade tii;ii«*Ir<*ilo

paitcirn illplpináita l»el»v Ksdiilii «Io Phiiimnolii ilo S.
j\iilo, rj- inlwnii «l.-i Mntoiiititailq ilcs.iaenpl.la1. At-
loirlo .i chamadas ti qualquer Iiorn. licsldcnciii c
consultório: run Crnnriil f sorio, íiG. Volepli;, 5.'.'*.0.

..17 H«- «*.»«**>li_,í_
llcllshrla Itilielrõ comiminlci nos sem frcíucics quo
ti.insfcriu o seu cítatiçlcclmciilõ pnrn um griuiilo
predio no ccnlj-o «ln cidade, junln uo liuso ila Sf>, A

liun do Snntn Thereza, 2.', ondo continua a receber
lios|.cilo3 iliurios o pensionistas do mez, liem como

*> n. lornccer comliln n domicilio <

Companhia Paulista de Estradas de Ferro
Nova tabeliã de distancias kilometricas

e reducção de tarifas
Faz-se publico que, a partir de i.o dc setembro próximo, começará

a vigorar nas linhas desta Companhia, Secção Rio Claro, ti nova la-
bella dc distancias kilometricas, para applicaçao das tarifa?, organizada
dc accõrdo com as modificações resultantes da construcção da nova cs-
trada, de bitola larga, de Rio Claro a S. Carlos, recentemente aberta ao
trafego publico.

A partir da mesma data, entrarão em vigor, cm todas as linhas desta
Companhia, reducções das tabellas de fretes 3, 6, 7 e 8, còmprehendendo

gêneros de importação e exportação, as quaes passarão a ser cobradas
de accõrdo com as seguintes bases, por tonelada c por kilometro:

fí 
RATOS do porcollitiia branca, do Li-
mofres, dúzia 18-* idem, cbicaras para

cbí, porcoUann, a 1.. (luzia: serviços dc
cliíi o cale, porcollana cm cflres ti õo'; idem,
Pnyõnoo, cm coros, .para cnfi':, 15 poças por
lá»; nn liquidação do Ilaiidoiranto, rua São
João 87.
«SJKMEXTKS DE CAflM, novas, do,(?or-
•^niinação {'arautida, vendom-sc:' "Cutin-

Riioiro Roxo" a .350 o «JaraguiV.'; dc ca-
c.lio, a 'G50, o kilo, cnsaccado, 11 dinheiro.
Pedidos a .Manuel Eduardo Ferreira, osta-
ção do Jussara.
SjíiCRVJÇOS para chá o café, torra cptta
?Si? inglokfls, á peças por 15 ; louça os*
maltiidá para cozinha; fôrmas para doces c
impadas; talheres. Tudo pclo.cuslo e abai-
co do custo, na liquidação do Bandeirante,
rua do B. João. 87.
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Liqnidação de livros
VSSITEÜ

n livraria Magalhães
c verifiquem o bello
sortimento de livros a
preços marcados e re-
duzldos.

Verdadeira liquidação
:'i8 .livros sobre iodos
os assumptos o conhe-
olmcntos huniaiios, pa-
ra dar entrada a gran-
de c variado sortinien-
to ultimamente adqul-
rido na Europa o <iuo
acaba do chegar pelos
vapores "Camões'' e
!' Frisia".

; :« .« >;
1 :•: x '.t.
¦: ;¦»; ;•) :c

Dc o a 100 kls.
Dc 101 a 200 kls.
De 201 a, 300 kls.
De 301 a 400 kls.
Dc 401 a 500 kls.
Além de 500 kls. .¦

S. Paulo, 21 de agosto de 1916.

TABELLAS

8

$200
$180
$160
$140
$120
$100

$300 . $450
$270 $405
$240 $360
$210 $310
$180 $270
$150 $225

$220
$200
$180
$150
$130
$110

S S
Catlngiielro roxo, legitimo, sacco do 200

litros, 5S000. Calirillo. do negro, sacco ile
200 litros, 10$000; .araguíi, germinação
garantida, puro do cacho, sacco dc 200 11-
tros, 7$C00. Pedido ao antigo o niamatlo
fornecedor JosC Marcollino do Agnollos —
Linha Mogyana — Estação de Restinga.

paiondo dosoppiirocido um papagaio da
m- Bahia, com ponnas verdes o amarella-
das, com um p«! defeituoso, gratlíiça-se a
quem o entregar ou dor informações a rua
Monsenhor Andrado, n. 94.

t\ enf«F«iáai é fparcoa G.a
RUA M QUITANDA, N. 5

tfminzxBa 
. - 

çpA

I FORÍtlicillA I

|i.iii| lentes
A todos os que soffrem tle

quáiq.ner moléstia, e&ta socieda-
de beneficente fornece GRATU1-
T AMENTE diagnósticos da mo=
lestia, Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 - llio de Janeiro.
Sello para a resposta.
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Companhia Çliicmàtogrnpliicn Brasileira

HOJE — Quarta-feira, 30 dc agosto

Esplendida soirée dedicada á fina
elite paulistana.

Programma u. 625.

A REFORMA DE CARLITOS

Hilariante scena cômica êxccntn-
ca, editada pela querida fabrica
"L Ko", e interpretada pela troupe

dc artistas, que trabalham sob as or-

dens do querido cômico excêntrico
Billic Ritchic, em 3 longos actos.

O CANHENHO DE LORD JOHN
2 episódios

Continuação deste grandioso dra-

ma de aventuras•'•poliçiaes, editado

pela grande fabrica "Universal", em

tres actos duplos.

Amanhã — A grande artista Em-

ma Grammatica, na sua primeira

producção cinematographica:

QUANDO O CANTO EXPIRA...

CASINO ÀNTÂRGTICA
Empresa, South American Tom*

_ __ Oyclo Tlicntral Brasileiro — —

ADOLPHO AUGUSTO PINTO,
Chefe do escriptorio central

Theatro APOLLO
Rua D. José «lc Barros, n. 8 — _üru_)i'c/h:

PASCHOAI. SEGitfSTO

Grande companhia italiana de opere-
tas ETTOKE VITALE

Tendo-se retirado muitas famílias por
falta de localidades, a empresa re-

solveu fazer representar
A's 8 3|4 da noite

__0<J£ - Mais uma vez - &30JE
A oporeta do grando suecesso

ADDIO GIOYINEZZA
Exito colossal de toda a companhia

Brilhante mlsa-en-scene ilo cav. Ettore
Vltale e ítalo Bertinl. Grande orchestra.

Adilio glovínezzfl. foi um dos maia re-
tumbantes coitos dc opereta no. Europa.

Maestro concertadoi- e dlrector da or
eliéstra Luigi Roiff.

PrevAS — Krisns o Uamnrotcs, ilOÍOOD *, Fnulcuils,

SfOUJ; Cnilciraa o piomcnolr, 8|i00; Galerias, 1ICC0.
Bilhetes 4 venda no Cufe União, ma dc H. llcnto, 7-.-A,
ato as 18 horas, o dcuoia na bilheteria üo thealro.

Grnnilo Companliia Dialetal ilo Prpsa c
Musica orJETA' 1)1 NAPÒLT

Dlrector proprietário, Cai-lo Nunzlata'
IJsiicctaciiIos gênero alegre

Ifoje—Quarta-feira, .10 <lo iígósto—¦Hojo
A's 8 3|*l da noite

¦ Represcntar-sc-ft. a, lillarlantissima po-
cliado cm 3 actos, de D. Cárlucplo

$1 ^ido .Yxma ^ocoík
Geiieio alegro —. Só para lioniens

3 horas do grande hilaridade — Gran-
de acto dc variedades, ,.

Pregos populares ...
Frisas . *.* ... .:.;,. x ¦:].¦• ;•' 15.000
Camarotes •_ .-' .: i_ 'frfohplp: ]*-?000
Poltrona, do l.a.: ,:«:.:»;^.»' _..•¦'_.":•*' 3?t)u0
Poltrona dc 2.a x :.: ;»:'>r . .vi'»: 2$0C0
Cadeiras. ..: .. .,. ..: ••: .'r.'.':i:'':.i 1.500
Geral . .. .. . .- •»: v v * v 1Í000

Os bilhetes a venda no "Café Guará-
ny", das 10 fis 17 horas e, depois na bi-
lhetcria do theatro. j.

Amanhã — "I Confettt dl Venere". —¦
Proxlmamonto —. "Ama de lei", Pochade
em 2 actos, a "Explosüo europêa", revis-
ta satyrlcá, politica írlzante.

dn liei, Jutafoj. Camlarâ, UrindAia e l.vmio Lra-
ro do rimrmttceutleo Tilo l.itío Teixeira] (fei-

Ias í. micliina) A morte da tosse e do Xaro)ie 1 A
detida das crlanfoi e o ma;or inimiijo da

tosse, catiairò, lironquitr, rouquidio, dôr de gar-
nanta, de/luxa, comtipatão, asllima, cu71.rl.1-

che. hiflmua, clr. - '..utn, aauO-intOOARJA
YPIRANOA — Rua Libero Radaró. 113

Pá® de ia-rdBJifs.

0 maior e mais importante
do Brasil podendo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si-
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Eio

Branco (Antiga Central)

O mais coonúini.o no merendo!
Não precisa FOGO, r.cm appa-

ròiho especial para o seu Cmprc-
g*o. Não eslriiRii ns plantas, o co-
mo não 6. Inflamniavcl, pfide ser
gunrdiiilo cm qualiiucr logar sem
pérlgò do incêndio,

Um litro ile fornuclila, mlstiu*á-
do com ngua, ó sufficlente para
um metro quadrado do forml-
guelro.

jViimiKiAWBELOoõvwor
OOS l.tpèfmin. j¦^£ixfmm8§fà

Bi

Bijou ©ire©
Esta Comp-fníliia g_y-
mua-stlea, -recente*-
mente organizada,
eontraeta artistas
mediante propostas
ao seu dicrétor Hum-
berto Senna, em Pilar.

m7_m.iii.iih**. i I I i n

Soda Cáustica
Marca "Caveira"

Sempre tem em stock

End. Telgraphico: AVENIDA
EIO DE JANEIRO

Applica-se tumlicm como IN-
SECIXIOIDA, o para esse fim bas-
ta OM LITRO do formielda mlstu-
rado em 100 litros dc ngua.' 

fornecemos este maravilhoso
formielda cm caixas do 3 latas de
8 litros cada unin, ou sejam 10 11-
tros. O formielda "GALI-O" tem
olillilo os mais brilhantes attcstu-
dos officiaes dc diversos núcleos
colonlacs, postos zootcclinlcos e
secretarias de Agricultura do todos
os Kstados.

Peijam Infòrmôcõís aos únicos
depositários:

V. WWW®® «fe Ca
Largo S. Bento, 12

S. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

RIO DK ilANF.ntO

amsimsSmmmSmavmsmm

Caixa 44 S.Paulo

Escrevem do Carasiriho ao depositário:_ -^^^^njFkm^^rirocíniin on tie nutubro de 1014 ;— Amigo e sr. Eduardo C. Sequeira: .,,:...., . .,. ;i, .,¦¦. „„,.,.„» ,i_ «mi-
Fa _.o s íque rifc devem ser silenciados porque, além de grande ingratidão para com o preparado que 6 salvou das garras de-uma

«no-te cem ò doente tem restricta obrigação moral de não esconder uma experiência quasi milagrosa e da .qual muitos, outros podem egual

mente retirar grande beneficio, qual. P&fig**^** ütmWti. tendo febre continua, 
"tosse, 

falta' absoluta

de appet
u

dos meus, venho
e viver.

flSSSSS rflSvfquand^ ^ad_' i»{e'lf.;^enírr^e=7re-pa^o;_Yto^ de Angico Prense.

^'mP o seu to todos £sjSpSas' foram desaparecendo e hoje que me sinto são, curado de todo, podendo traba liar eprover a
írazer o meu attestado, para que sirva de informação aos .que como cu, doentes do mesmo mal, possam, como eu, ficar cur

subsistência
ados

viva o Peitoral de Angico Pelotense, que me salvou a vida! - Pedro José da Silva - Tesfemünlia, Roque Co-

senza.
Ainda uma vez;

Vende-se em todas as phatmacias, drogarias e casas de còmmercio

Fabrica e deposito gera!: Drogaria Eduardo C. Sequeira — PELOTAS
¦a Gomes eÕomp., Araujo Freitas e Comp., Rodolphp Hess, Silva Araujo. e Comp,

Depósitos no Rio: Drogarias J. M. Pacheco, Silva
'"^f^^à^^í^m^mW^ 

e Comp., Tenore e De Camillis, Figueiredo e Comp., Laves e Ribeiro, et,.

Ém Santos: Combarihia Santista de Drogas e outras casas.

LOTERIA FEDERAL
Mnis uma sorte grantlc !

Íi 
Kffi ÁÍÉ.M. vvmMo na Lotcria Fedc'

[ tWJL ê9*V:&^mZ i.ai com a bella somma dc
15s0©©$@0© assim como toda a dezena - Vendida
110 arclii-feliz balcão da popular AGENCIA GERAL

VALE QUEM TEM
Rua Oireita,, CaSxa postal, 167
Não se esqueçam aquelles, que aneciam por um pre-
cioso auxilio monetário, que o feliz VALE QUEM TEM,
á rua Direita, 4 ó a casa favorita da sorte, assim o

provam os constantes premios ali vendidos. .

PRÓXIMOS GRANDES SORTEIOS
Loteria ile 8. Paulo

Em commemoraçao da Independência do Brasil em b
dc setembro

mf-\_r\ ^f\K¥Vr\Q. em dois P--'em'10s &
1UU V_*V_/BM I WO 5o contos cada um

Inteiro 4«|000 Meio 2$000
LOTEItlAS 

FEDKKAES Sabbatb próximo
iOO CONTOS pos* 10SOOO

Vm 7 Ao outubro nroximo. Em comraamoração da Descoberta da America
onMnn«_nnn em *i premios - Inteiro ÍWOOO - Melo 910C0
_.00:UUlífliVU do 50 contos Fraccão 1$000

Ilabilitem-so na Agencia Geral

VAIíE Q€EM TEM
Rua Direita, 4 — Pedidos á Caixa, a, 167

Endereço telegrapliico DU'DU'

¦<ií/
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CEREAES E CAFÉ'
Itocobcm-so A oommlssllo, «nranllndo oonta

bos, rnntdii o naganionto Immoalftto,
Adeanta-sa dinhoiro soliro os oonlieolmon-

tos, ni sccitlnto baso c por sacco! Arroz um-
no, 20?; R.Jtto hora, lOli milho qualquer qua-
lidado, fli; batatas, GJ0OO.
Vondc-so qualquer qunntlilado do snccarla

para corenca, nssucur o café — do at-
godflo ou iiiilagcm, novos ou usados, a
preços raioavols.

Mandam-so proços oorrcnlos Iodas as soraanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rua Conceição. &®

Bezerros e novilhas das
raças "Caraeu" e' "Scliwitz"

A Fazenda Modelo de Criação do Nova
Odossa vendera nos dias C a 15 do so-
lembro vindouro, por conta da Seoretaiía
fla Agricultura, bezerros o novilhas 'Ias

raças "Caraeu" e "Schwllz".
Os interessados deverão dirigir-se dlre-

ctamonte ao sr. Paulo Esnar do Sousa
Njguelra, encarregado dr. referida Fazen-
da em Nova Odessa, que lhes prestará to*
daa as informações que forem pedidas
sobro as condições da venda.

Garage
Companhia Mecüanica e Importadora

de 5. Paulo
Accoita todo o qualquer sorviço (lo ro

forma o concorlo do niitomovols.
Sorviço rápido o **nranti'lo.
Tom sompro om stock nutomovois do ln-

rlsmo o do carga da reputada marca
"FIAT" o bom assim todas ns poças sobro-
collontos.

Rna 15 de Novembro. 36

Cartas de D. Pedro 1
D. JOÃO VI

com um rotrato do D. Podro
BORtinilo Dobret

B O 8 »¦ O O
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EM TODAS AS LIVRARIAS
SA0 1'AULO

Itulmprcssilo do Iíli((iinlo Kfiru
300 exemplares

FUBÁ'
Moinhos, Peneiras c Condu-

ctores para fubá.
Fabrico de qualquer tamanho

ADELINO BIGHETTI
Rua do Gazomctro, n. 70

Telephone 260 - Braz

M natas iiim
Livro sem CLAROS A El-íCUEIt

Ksta telto do modo que os btb. advo*
nados, Bollcltadores, tabollltles, eommer-
dantes, guarda-livros, etc, poderio pai-
nutar qualquer escriptura.

LIVRARIA ECONÔMICA
Rua Mnrcclinl Dcotloro n. 16

EM 8. PAUI.O
Preço . v t 65000 —• Pelo correio, 6$30l'

PHOSPHO-SAIv
SAV. EM BLOCOS

Para o gado vaceum, cavallar, suíno, etc. «== Engorda e fortifica
Cura a febre aphtosa e a diarrhéa dos bezerros
Augmcnta o leite das vaccas e evita o carrapato

- Em caixas de 48 blocos .
Agentes: Jt/ÊÊ tf VIJL&EILA == Caixa Postal, n. 420
Rna Ijllicro Badaró, n. 124 ¦= g. PAULO

$.*->•& .A. .A A A-A» ^»^

i FABRICA «le BILHA
4
4

! COONAC "BERTRAND"§
O MAIS PREFERIDO • -@

ti AU ca/e anis sócias est meus optlmus ? ©
J| COGMACtl
f|

Únicos agentes:

I F. S. Hampshir© & Co„? Ltd.
i A' venda em todas as melhores casas, bars e confeitarias g

Modelo» novos o eaprlohojoa - (Jonatnicçílo esmerada — Propnj «om compo.
tnncl.i — Acocllnm-so cncornmrnclns pura o Interior — V enda do. onleploa pnrn
lilllmros - ConceitoB - Kioeula*so "Diig 

BtlCMOirO XODiaS 77
toda oIosbo do trabalhos do tornearia DiiíVi AJLlQOiUVXLV i.uiJiaa, I (

www

HA

Agencia de todas
««? as loterias +>

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Antônio

Telephone, 4.269
S.PAULO

Completo sortimento de pertences para automóveis
¦i-n»-». Preços sem concorrência

Rua Barão de Itapetininga, 33 -¦ Telephone, 1518

Ãsmoças não úevem ler

fígado"

CHEGARAM OS AUTOMÓVEIS

O figatld é um dos orgams mais importantes da nossa economia.
Um ficado desordenado causa a perda do appetite. prisão de ventre, dores de

cabe-a, infartacão depois dc comer, perda de energia para o traba ho. physico e men-
tal.perda de, memória, cangaço, palpitacão do coração, somno desassocegado, urina
CarrBÍaseSriaof 

symptomas mencionados, sobrevém um estado nervoso que pro-
'duz graves resultados, como sejam: Wo"ndr.a. .perda_do poder sexual etc.

AS PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE tPERESl RELLÜ con
tem cm si os agentes medicinaes para combater os males acima enumerados.

EÍtas piluias são compostas de vegetaes e o seu uso não requer resguardo, nem
de bocea, nem de tempo. - CAIXA, 2$5oo- .

Remclle-sc pelo Correio uma caixa por 3$ooo; 6 caixas por I3$ooo e 12 caixas
oor 2Õ$ooo.

Í-RIJ(KIJAYA1!¥A - ««
- Perestrello & Filho

Typo 1917
.»

Acham-se em exposição na
nossa loja, n;a Barão de Itape-
tinitip, 27, onde poderão ser
vistos pelos interessados,
BTEINBERG, MEYER & C.
Caixa U50 Telepiione 983

W.-r-% •^L^ihr^m^m^^^i^*^^mt>ti%^z^_vfl ¦ffíKra
ML&7MmP^ZiaGPiO da ACADEMIA de mninC^^sM&Bm VEÈ
^hs^^i??^ dc paris TnHmffl

Exigir ce Verdadeiros S

§ Filwlas e.Xarope i

^^^^, ^yçÊzs Asjiguatnr» a Etiaoeta TCr^'d^^^^H
WlPS^^m\\\mmmm m^.^S^^SS^^L

«rfí£ií--*-,.,.;:i :.. v./ ¦ %P^!^^^^i^^^^i!^^A^!ívstV^m*SsR

mm
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PRESERVATIVO (b0 ¥« J
nuzia  «$«»««©
Pelo rnrreio nniJt* . $500 @

Ao Boticão Universal •
Rna 15 lc iraliro, 7 S

io uotonio
¦i.

Gratuitameíiíe dado aos nossos leitores
Unem nos devolvei o presente annuncio, eom seu endereço bem legível, receberá

pela volta do correio, a titulo tle propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, come
BRINDE, um livro, onde se encontra exr/iicada detalhadamente a maneira de conse*
çutr pelo bypno-inagnetismo a Saude, a Riqueza c a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo <le quaiqut-r pessoa curar a si própria e aos
outros as mais ciironicas enfermidades, o vicio da embriague*:, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa, cotr.o impor a vontade a outrem, como
inspirar o amor.

Os paes de (ámilia. os commerciantes. os empregados, o.s formados, o' milítare*.
os sacerdotes, em fim, todos os homens, seja qual fòr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para c
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr, Marx DorÍ3, rua Paulino Fernandes.
d. 29 — Botafogo, Rio dc Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

uma só vez, mas sim MUITAS VEZES
para NUNCA se esquecerem de que o me*
lhor, o mais fino e o mais poderoso de to-
dos os preparados contra as SARDAS e

MANCHAS da pelle é o

CREME ANTI-SARDAS
de L. CAMARGO

que extingue em menos de

15 DIAS
toda e qualquer mancha da pelle por mais
rebelde que tenha sido a outros medicamentos

A' VEWDA EfW TODA A PARTE
Depositário em S. Paulo

L. CAMARGO - Rua n de Agosto, 22 (jj
Preço 5$ooo, pelo correio 6$ooo

.1

Agentes
mulo o

FÒWlJBfii A.WIftA Fi PAIOL *****-*****

W a garantia da vida, curando as moléstias do estômago,
fígado, rins, etc, pr ser a upa mais míiieralízafla ilo Brasil
0 seu nso iinpõe-se na época actual, que a Repartição
de Águas e Exgottos e a Directoria do Serviço Sanitário
recomuiendam «A CONVENIÊNCIA DA POPULAÇÃO S0 SE
UTILIZAR DA AGÜA DA CAPITAL, DEPOIS DE FERVIDA»
Acha-se á venda nas principaes casas comm&rciaos

P. Hiipllsta Costa, rua 11 <le Agosto, 20 — S. I*auIo — Reynalilo Amn-
Comp., Tocos üo Caldas -— I>r. João Cândido Brnndflo, Estação Trata

ilo)

ilill
II*.:

li Paulis
Tranèferlu seu escriptorio para pedidos de CERVEJAS,

CH0P8, GELO, etc, para a mesma
mUA BOA ¥IOTA, lf. *-B
o nual estará aberto das 7 horas üa manhã ás 19 horas da
noite. Os pedidos serão executados com a máxima brevidade.

fi amamnieníacão natural
6 ii baso ossnneiiil para o

Btoni v. futril ilirMceivolviiaae^tto
da criança.

Si a snnhora lati» tem leite ou eío
leite è Sraco. usa o

(*BjAÇVBWJERO.,
preciosa doscnborU ilu ptiiirmttcoütioa

•Soatinn Ktniiiutn Ilei'{>;»nio"O Lactifefo, 6 o tinitio o infallivol
OERADOIl DO LEITE, ostimuia, atigrabntft
o fortnlcre considor.ivolmonto a secrotjtto
das glândulas mniiimitrias.

K' um podcrnKo *rarlif'c:intn
muito util tiimbòm duranto a GRAVIDEZ,
depois do PARTO, contra o nicliitismo das
crianças, otc.

Anulysado n approvado pela o.tma. Di-
rectoria do SERVIÇO SANITÁRIO DO ES-
TADO DK S. PAULO.

Fabricantes - Pharmaceuticps
Francisco Alarlo Benjainc e Joanna Steitnío Bergamo

Dpposilo geral: Pliarmatli Benramo-I!, Cons. Furtado, Ht-S. Paulo-Euconlrã-se nas principaes drogarias t pliarni.ii
= 

"S. 
T.aulo - Telcplione n. 1108 

Preço do 1 vidro . . . Ó-jnÒO froto mais l$000
Preço do G Vidros . . . 30$000 freto mais A$lW

FaWVIAHS « PK niOO Vi A S M 8' «> 0B T A X V 5

MAIS-UA BKUISTAMA

ÍE5SES3Im^^zv^zzz^^

CMDIOGE
"lf 

\V |á".m1 f/\i ¦tv&iíãi¦Kr,.*mTQ.

Os appiircllins ti ingrediente J!n.-
taillard jiant extineção dc .SAÚVAS

são os üiiiços

Keonorr.icos, pois com uma lata
dc ingrediente dc (íSiSÓÓ extin-

guém-se 7 a 8 iormigüeiros

Usado pela Secretaria da Agricitl*
tnra deste Estado

Informações, cataPoissís, etc, com a

nome;

•USSIDENGIÀ

11« • • • ai .•.•< í.*,í >-¦.• à.o; íJí*

..a* nr mi Para todas as

Com escriplorio em sua residência
•VTTK.-VHSK A CHAMAMOS - Cninprn o ron-

rto moveis o lmmo vol a çmprcstimps sobliypottiocas,
noooità procuração pnríl tomar conta ílo prodios.
ãtlm ilo alugal-03, proceder n concertos o rcccboi
nlueucis.

Tem A venda nlfruna prnlios. Inclusive um (los
mclliorcs palácios da Avenida Paullsln, liem como
diversas fazendas,' sondo umn do criar, 'do primeira
ordem, no Triângulo Minòlio, com casa para rcai-
dencia, ferraria, quatro mil aliiucires do tcirns iiii
primeira qimlidailc, sendo 1.10,1 ile niailelras ile lcl
« inrcriiadas o 1,1 >tí dò campos, nativos pnrn criar,
ilo .1 a I mil rc7.es, 600 vaccas paridas o calo o
tantas para dar cria, cento o poucos porcos, 4 carros
rom a respectiva lioiadac Rrandcs quedas dc aRiias
cm dltfercntcs lógnres para toenr cncrgln cleclrica.

Para mais informaçõos
Travessa Particular da Travessa Muniz do
Sousa, n. -1 - - (Cambucy) - - SAO PAULO

¦tt-*»*»-**»*-*»--^-*^»-*»**-»!» **»E

t Lloyd Eeal Hollanflez 1

iiisi
MISTURA FERBUG1N0SA GLYGER1NADA

Preparado pelo pharmaceulico ERICH ALBERT ÜAUSS

Medicamento composfo üasralzes de plantas medlclnaes, ARRHENAL, FERRO e GLYCERINA
lllídlliiml nora a niira th Aiíomia', Chloroso, Piorou brancas, Susponsão
IlilülllVUI |JdiCl d bllld Ud Irrogularidado da monstruaçao, Coltcas uto*
rinas, Urmorrlia^ias utorinas, Dyspepsia, Pnstio, Eiifraquecimoiito pulmonar,

Maleitas, Purguçücs o '/.unidos dos ouvidos, Nourasthonia, oto.
Tônico rccoMfilSíriiiisaíc e depurativo ecni rival para Ito-

tueii». Miulíicre» e crlamcas ~———-——•
MB Ba BB AR Bi 8 BtJE JPBíSSOmtS CmABBAS

Knconlra-M cm Iodai iu loas nhirmatias c drogarias de S. PAÜL9, SANTOS c no RIO DE J1SBIR0
5rs. 3. RODRIGUES 8 COlTlP. - Rua Gonçalues Dlds, 59

Fabrica e laboratório: S. HOfBVMS
li-argo «la Maáriz, 1-0 - E. de S. Pawlo
Modianto a remessa do I2$000, enviam-so tres frascos para (jualquor ponto sorvi-
do por ostrada do forro, nos Estados do Uio, Minas o S. Paulo, hvro do mais dosposas

WÈ E' este o nome do ex- 11|
^ffl traorilinario remédio, J^
^^ formula do ce- BÈJ
^^L^ lebre dr. Jaf
^Èk King's Palmer jáW

CORAÇÃO

Privilegiada c premiada cm varias Exposições, inclusive medalha de
ouro nas de 8. Luiz e Turim

Escrever dizendo onde leu os nossos, anmmcios que
-I —¦ será promptamente attendido =^-

%m £ikre Biiari, 91 = Oaiia PÉ, 521 ¦ 1 ii*

moléstias do

«¦¦¦¦«¦¦¦ffffp*****^^ I

| Lüieria de -^^aele
"" ' 

!"

A? venda nas Drogarias e na Pharmacia ASSIS

Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO
92 - ISua Onze de Agosto, 2* - Sobrado

Extraeeões ás segundas e quintas-feiras
sob a fiscalização do governo do Estado

Risa Quintino Bocayuva, 32
Sexla-feia-a, I

£
por i$mu

FRBSIA
SnhirA dc Sntitos no illa 00 do aprosto para*
Itio, Baliin, 1'oriiiiiiiliiico, Vi;;o, Falmouth

o Ainstcrilum
Hó se ncr.citam pasaiiRcIros com pasaapor*.
to - '1'ercoira classe para Vlgo, t5t)ÍOi)ti, In-
cluido o imposto, l.a o j s.a classes, tratar

com a agoncla

Sahirá <lo .'Janto» no dia 10 do sotombro
imiii Montcridéo o liuenos Airos

Passagens do Ca classe, rs. 051000, inolul-
do o Imposto

Vollari do Prata cm 50 do sctcmbio o
partira no mesmo dia para u Europa

Sociedade Anonyma MARTÍNELLI
S. PAULO

Rua Quinze de DoDerabro, 35 i
r,.':»J\ii gtOMtnl n, s-io (ja

SANTAS k
Praça Barão do Rio Branco, 12 Y

Calsii jioslul n. !«« m

Wa THE ROYAl MAIL STEAM PACKE7 C-*
li MALA REAL INGLEZA
TA

•S-P*FSN-C.«
IHt PACIFIC SUAM NAVIGATION C°

COMPANHIA DO PACIFICO

í PAQUETES ÜA EDROPA ESPERA*
D03 E»M SANTOS

AMAZ&IV
no dia tí do Bctcmuro, sauirá uo mos-

mo dia |iara
Montevidéo o liuenos Aires

MBE8EADO
Ko dia 1*1 do Uotcubro; nalilrA no

mosmo dia para
Ilontevldto c liuenos Alreê

i

PAQUETES PARA A EUROPA
A saliir do Rio:

OMITA
no dia 1 do setembro para B. Vicente
Lisboa, LoliOos, Vlgo. Cornnha, La

Itocbolle-Palllco o lnglatorra

A sahlr do ltló:' '

BBEMBSHAUA
Ro dia tt dc sotombro para

LISBOA e ISiLAIEiini

A sahlr do Santos :

DARRO-20 üe setembro lAmazon - 18 de setembro
Exige-se passaporte e não será permittido o ingresso de visitantes a bordo

Par» preços da» passagens e Informações dirigir-so ao escriptorio da

ne-Hoynl IM Steam Pack6t Co. - Rna üe S. Eenío
m Pacific Steam Navigatiou Co, üq,-a ^a A»nda(S. PAUJUO -

ÂDOLESCENCIJ
Sempre alegre e

feliz...
pelo uso constante da

Guaranesia

¦Ordeni das extí-asções em setembí-o
is ís . preco do

S '§• MEZ Dia Prêmio maioi ^-^
TPS -

692
694
695
696
697
698
699
700

Setembro, 1
8 de setembro

12,, ,;

19 ,, ,.
tti. I. |l
26 „ ,.
29 ,, „

Sexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira

15:ooo$ooo
2o:oooSooo
2o:ooo$ooo
5o:ooo$ooo
2o:ooo$ooo
3o:ooo$ooo
2o;ooolooo
15:ooo$ojo

ISooo
Í$8ò'b
15800
4S500
l§8oo
2$700
I8.800
l»?ooo

Depositários:

Campos Heitor & G.
m%m*&*%>*t>0

Uruguayana

Quarta-teira. 6 da setembro

GRANDE LOTERIA COMMBHOMTIVA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
lOOsOOC

Em 2 grandes prêmios de %Zl°ãoZ-, por _
Os pedidos do interior, acompanhados da respectiva íniiiortancla e

mais a quantia necessária para o porto do correio, devem aer dirigidos
aos Agentes Gerae3;

Jullo Antunes Ao Abreu e Comp. —I Eua Direita, 39 -- Caixa, li.
a— S. Paulo. -

J. Az&vedo 8 Comp. •— Casa Dollvajs ¦*- Rua Direita, 10 — Caixa, io

8. Paulo. "¦
Amando Rodrigues dos Santos e Comp. — Praça Antônio Prado o

t— Caixa, 160 — S. Paulo.
VALE QTJ1CM TK.M — Rua Dlrclln, 4 — Caixa, 1G7 — Jullo Anlo-

nos dc Ahrcu o Comp.
J. D. Sarmento — Rua Barão de Jnguara, IB — Caixa, 71 — Cam-

tilnns

NOTA — As machinas c demais apparelhos que servem para
a extracçâo das loterias de S. Paulo podem ser sempre examinados
por toda e qualquer pessoa, todos os dias uteis, das 10 às 15 horas.

As extracções são, tambem sempre franqueadas ao publico.

.. ..... . .

*-- --•>¦¦* . —f—¦*!*». 1- - .A^m-^aragia^^ :'|i'*, _-.-;-;,,• -HSt.


