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Conforme se previa, a entrada da
Rumania na guerra, tendo creado
aos impérios centraes tuna situação
delicadíssima, representa desde já
para os alliados, na expectativa de
mais práticos triúmphos, uma gran-
dc victoria moral. Do abalo produ-
zido por essa intervenção — em que
a Áustria e a Allemanlia nunca acre-
ditaram — dão noticia varias infor-
inações, que oíferecem matéria para
commcntarios. Uma dessas informa-
ç5c3 é a da partida para Berlim dos
Brs. Buriaii c Tisza, os dois ex-chan-
-ellercs da politica austríaca e luin-
gara, aos quaes se diz que o impe-
rador Francisco José commctteti
uma missão melindrosa e urgente, a
ser desempenhada nas margens do
Sprce. Em que pôde consistir essa
missão, subitamente decidida após a
entrada da Rumania na guerra?
Trata-se ainda de solicitar a coopc-
ração militar germânica para repel-
lír os novos invasores, ou a Áustria,
fatigada e não descortinando já pos-
Bibilidades de victoria, pretende iu-
clinar o kaiser ás negociações da
paz? O futuro responderá a estas
perguntas, suggcridas pelo encargo
confiado a dois dos mais notáveis es-
tadistas do império austro-lumgaro.
Outra noticia interessante, tambem
do dia, e ofíicialmcnte communicada
de Berlim, é a da substituição do
general Falkenayn, chefe do estado-
maior germânico, pelo celebre maré-
clial Hindenburgo. Falkenayn vai,
para o ostracismo, fazer companhia
ao scu predecessor Moltkc, c cede o
logar ao mais brilhante c mais feliz
dos generaes tudescos. A resolução
do kaiser prova que clle não julga
que a situação seja positivamente
brilhante para os seus exércitos; con-
fiando a direcção superior da guerra
a Hindenburgo, appella para um rc-
curso extremo e joga a ultima carta
que lhe resta. Já cm tempos se dis-
séra, quando foi da offensiva geral
dos alliados, que Hindenburgo iria
commandar o grupo de exércitos da
"fronte" occidental c substituir o
"kronprinz" em Verdun; este boato
não foi então confirmado. Agora, o
velho general — que a guerra encon-
trou exilado, na Masuria, pelas riva-
lidades dos chamados "generaes da
corte" — assume o primeiro papel
militar d.i Allemanha. E' uma inde-
mnizaçíio moral ás perseguições de
que foi victima. Mas não julgamos
que esse facto, na altura em que os
acontecimentos se encontram, pos-
sa deter a victoria dos alliados, que
de dia para dia se desenha com mais
certeza c evidencia. ,,;. ¦

A Turquia, rompeu com a Rumania
Desembarcou em Salonica um contingente
albanez, sob o commando de Essad Pachá

O governo de Bucarest vai apresentar
um ultímatum á Bulgária, exigindo a evacuação
da Servia - O presidente Poincaré visitou os acan-
tonamentos da frente do Somme e do Ancre -
Um submarino aliemão foi repellido na costa leste
da Inglaterra - O novo gabinete persa é formado

de elementos amigos da "entente"

$ SilfMtto lança mão ios sm altimos homens
Foi prohibído um comicio a favor

da paz em Berlim - O exercito moscovita tomou
Ralalow, nos Carpathos - Os russos estão a 25

verstas da fronteira húngara
Os turcos foram batidos no Caucaso

Os telegrammas do "Correio Paulistano"

INSUCCESSO DOS 'BÚLGAROS

LONDRES, 30 — Referem para
esta capital que as forças búlgaras
dirigiram tres grandes ataques con-
tra as posições dos servios, na cs-
trada de Banitza a Ostrovo, sendo
repellidas com perdas.

A SITUAÇÃO NA GltECIA
PARIS, 30 — Despachos do Alhcnns

annunciam <luo o rol Constantlno jil man-
dou avisar X delegação liberal que a ro-
ceberft cm audiência particular.

A delegação vai oxpOr ao rol, segundo
03 desejos manifestados pelo fer.. Vonizel-
los, qual 6 o sentir do palz perante 03 ul-
timos acontecimentos, principalmente a
necessidado da Grécia, cntralr na guerra
ou, pelo menos, obrigar os búlgaros a
evacuar o território nacional.

O descontentamento no exercito, moti-
vado pela invasão búlgara, auginenta do
momento para momento.

Diversos generaes declaram írancamen-
te que receiam que o exercito so revolte,
o nesso caso o rei Constantlno teria de
declarar guerra !i Bulgar.ia, ou então seria
deposto.

, t\ SITUAÇÃO NA FRENTEDA MACEDONÍA
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A AVIAÇÃO INGLEZA
LONDRES, 26 — Alguns centros de

Miáçüo brltannicos 1'oram visitados por
im representante da Agencia Heutor, quu
usim ponde conversar com certo numero
46 aviadores notáveis pela sua perlcln
profissional, a respeito das incursões dos
ítlípcilns fis costas da Inglaterra.

A sua opinião pôde resumir-se em duas
palavras."Essas incursões são desprezíveis e dc
nenhum elfeito militar, disse um dos avia-
¦loreõ. Os zeppellns nunca damnificaram
tim centro utll. Este Insuccesso niio o for-
¦uito. Ao menos nos últimos tempos, elle
a devido do preferencia ás precauções to-
nadas pela nossa defesa. Chegamos a Im-
Pedir quo os zeppellns se approximassem
¦le reglües importantes. 1.0' certo que elles
PMein voar sobro cllus, mas a altltudet
taes que nada podem distinguir e lançam
is Beus projectels ao acaso.

Atí agora, encarada sob o ponto de
vl"ta militar, a política dos zeppellns não
-<•¦> em resultado para os allemães senão
-•¦> gasto pasmoso de dinheiro.

Ella tinha o duplo objectlvo de destruir
-f damnlflcar os centros navues e mllita-
'es i semear o terror na Inglaterra. Tudo
•so falhou completamente, ainda que so-

¦-_ bem natural que infelizes particulares,r<w combatentes, cujas casas tOm soffrl-*-- Dor causa delia, tenham sido affccta-
008,

A linha de frente do oeste fi objcelo de
£??**¦ -Utcnçr.o e os zeppellns desempo-*'ani "II mn papel :v,u'to apagado.Outro offlclal aviador, quo recentemen-
JJ 

---.Jí-Ssou da linha de batalha, declara
^a 

nlo ha a menor duvida dc que somos"T 
j-'-- os Inglezes — superiores ao mun-° 
jitelro, na formação dc pilotos para o

pmb(,to c para 0 íançomeat? de bombas,
ja p olíi,-'ia- conduziu o representante
M 

.enter •¦ Mn "hangar" repleto do aero-
Uníl 

Úü cor"1'ate *¦"-* ultimo modelo, quem «ado tão exeellentes resultados na?ranea,

loÜr mUlt° aul''-'1'!-n"es, disse-lhe, aos
i>tlm!r Ü<}': a,le"»ães. Empregados pela
l-nnl VCZ Seis dtsUs -ll-P-»rolhos brl-
j'e t ^'¦' 

h-edimlo-se com -numero egual
dos 

HKcre, .'oram quatro destes derruba-

feiàtolf1"**"'"? sribom aB°ra -iu»10 P£-»"-S°-
Ee { 

°" f-eroplànós inglezes e desde que
¦-ntliien " n,B'**»'i destes apparelhos as
lar o r i a"em53 flpressdm-sé a asslgnu-
mento' ° ° °3 ío-íker-3 tosem rápida-

O PAPEL DO IMPÉRIO imiTANNICO
NA GRANDE GUERRA

LONDRES, 30 — Mr. FIsclier, nlto
commlssarlo da Austrália, offereceu um
banqueto do despedida aos delegados par-
.amerítares australianos.

Num discurso quo pronunciou por essa
occaslão, o ministro Hcnderson declarou
pio durante a longa visita, X mãe-patrla,

os delegados puderam vêr. depois de dois
tnnoa de guerra, o maravilhoso espirito
•le unidade.

Disse que 03 acontecimentos das uiti-
mas horas, com ns declarações de guerra
Ia Italia ft Allemanha o da Rumania ft
Áustria, permittem aos delegados despe-
dir-so sob os melhores auspícios,

"Podeis partir, disso o orador, com a
segurança positiva de quo a mãe-patrla o
iodas as potências alllados estão bem de-
cididas a que a paz seja gloriosa. Quanto
a r.Os, a paz não será nem prematura nem
ardia; serft uma paz compatível com os

nobres motivos pelos quaes entrámos na
ri u erra.

Podeis levar comvosto a seguinto men-
••agem: '-ü Império Britannico levou a
mão á cinta, o não haverft desfalloòlmon-
io, por mais tempo quo durar a guerra,
por mais que ello tenha do soffrer, para
assegurar o triumpho completo do Ideal
da vida nacional, do preferencia a ver
iiia existência dominada pela força ml-
litar."

Sir Willlnm Robertson, ehefo do gran-
•le estado-maior, no discurso que pronun-
ciou, disse:

"Temos necessidade do todos os homens
íue seja possível obter, não só para ga-
nhar a guerra, pois, com o auxilio de
Deus, estou convencido do que a ganhnre-
ir.os, mas para obter a paz. Queremos ser
os mais fortes quando nos encontrarmos
com os nossos inimigos na conferência
da paz.

Assim estaremos certos de obter uma
pnz merecida e exigida pelos grandes ra-
orifícios que todos os filho3 do Império
voluntariamente consentiram fazer."

O MARECHAL IUNDENBURG
ZUIlieH, ?.0 — Sob o titulo "A bolha

de von llliulcnburg", o coronel Gabldnsky
escreve o seguinte:

"Nunca se fez uma reputação militar
tão facilmente como a de von Ilindcnburg,
alcançada por um suecesso realizado em
condições anormaes, quando os russos,
desafiando todas as regras da estratégia,
irromperam na Prússia Oriental, com o
unico objectivo de nlliviar a pressão exer-
cida pelos allemães na França.

Von llindenburg 6 um heróe allemão
artificialmente fabricado.

Os êxitos subsequentes que lhe exalta-
ram a lama nüo mostram um mérito real
como militar, porquo foram alcançados
quando os russos estavam desprovidos de
munições.

Quão dlfferente t agora a situação!
Von llindenburg tem de salvar actual-

mento os exércitos Imperiaes, ou do con-
tra rio perderá a rcputaçüo quo conse-
gulu na Allemanlia de possuir qualidades
de super-homem.

Os que conhecem a sciencia da guerra
consideram von llindenburg, cm compa-
ração com o general Brusiloff, como um
touro quo lueta contra uma metralha-
dora.

Dem depressa a bolha de sabão de von
llindenburg arrebentará, e o ínytho deste
heróe serft destruído."

O USO DAS RALAS EXPLOSIVAS
PARIS, 30 ¦¦— A Academia do Medicina

estudou uma memória scienlifica do dou-
t-i- Dutertre, estabelecendo posltlvámonto
a prova do que os exércitos da Áustria-
Hungria usam normalmente balas expio-
sivas fabricadas nas mamifacturas do Es-
tado o distribuídas a,os melhores atira-
dores.

O MAL ESTAR DA ALLEMANHA
LONDRES, 30 — O mal estar o a in-

u-anqulllidade offlcial allemã, eu. faço da
ópli.ltto publica, deixam-se entrever cm
differentos inales, sobretudo nos com-
u.unlcados, que não dizem uma palavra
sobre os ganhos dos anglo-francezes no
ticmme, mas sim exaggeram as pequonas
operações, fazendo-as apparecer como
i;randes ataques.

Assim, nos últimos tres dias, não houve
«enso nas pequenas operações na frente
do Somme, as quaes, não obstante essa
clvcumstancia, àttlriglrum todos os desu-
lados objectlvos.

Os commuulcados allomães alludom,
entretanto, a ataques violentos por parto
das tropas Inglezas, com consideráveis ef-
Cectivos.

Esses relatórios tfim claramente por
objectivo tranquillizar a opinião publica
sobro a força de resistência das tropas
allemãs.

E' tambem Impressionante observar-so
e notar-se a propaganda, semelhando a
apologia, a favor do quinto empréstimo
allemão, as3im como a emphase com qus,
nos artigos inspirados pelo governo, se
affirma que as subscripções do empres-
timo não prolongarão a guerra.
OS DERRADEIROS ELEMENTOS DA

ALLEMANHA
AMSTERDAM, 30 - O "f^M

tung" diz que foram mandados submetter-
e l inspecção os allemães militarlzave

anteriormente isentos do serviço do exei-
cito e da marinha o os funccionanos con-
"ídorados 

atfi ao presente como ind.spen-
3avola nos /.eus postos.

A CHEFIA DO ESTADO-MAIOR
ALLEMÃO

BERLIM, 30 — (Via Amstcr-
dam) — O imperador Guilherme
exonerou o general von Falkenliayn
do cargo de chefe do estado-maior
general do exercito allemão, desi-
guando para substituil-o o marechal
iiindenburg.
DEMISSÃO DE VON JAGOW E DO

CONSELHEIRO y.lM.MERMAN
NOVA YORK, 30 — Um radiogramma

rio Berlim diz quo'se admltte francamen-
to nos centros melhor Informados daqucl-
ia capital que, logo quo o kaiser regresse,
s.rão demittidos 03 srs. von Jagow e o
conselheiro Zimmerman, rcspectlvamen-
te, ministro do3 Negócios Extrangelros e
¦secretario de Estado, os quaes, a opinião
publica aponta como responsáveis pelo
iracasso diplomático com que constituo
•i entrada da Rumania na guerra, ao lado
fios alliados.

O kaiser 6 esperado em Berlim atfi o
Cim desta semana.

PELA paz
AMSTERDAM; 30 — A "Franlifurtei

S*eltüng" annuncla quo foi prohibido um
comicio a favor da paz, promovido pelas
uniões dos socialistas da eleetrlcidado de
Berlim; i

Seria orador o sr. Haasc. |
OS SUCCESSOS DE DRESDEN

PARIS, 30 — Telegrammas do Ilaya
dizem que os jornaes daquella capital an-
(Uinciam que foram mortas 200 pessoas
em Dresden, no correr das ultimas mani-
Cestações a favor do socialista Karl Lieb-
Uuc-cht.

A RUMANIA NA GUERRA
BUENOS AIRES, 30 (A) — .A entrada

da Rumania na guerra determinou uma
considerável baixa no preço dos cereaes.

Acredita-se, entretanto, que essa baixa
seja produeto de uma especulação e que
só' transitoriamente os preços tenham dl-
minuido.
A ARGENTINA E OS NAVIOS MER-

CANTES ALLEMÃES
BUENOS AIRES, 30 (A) —• O Minis-

terio das Relações Exteriores estft estu-
dando o pedido que lho fizeram os repre-
oehtantes das nações allladas aqui acre-
ditados, para quo o governo argentino, em
caso algum, considero como navios mer-
cantes quaesquer submarinos allemães,
que, por acaso, venham fundear em algum
porlo nacional.

Sabe-se, entretanto, quo a chancellaria
argentina resolverá, contrariamente aos
Interesses das nações allladas, seguindo o
exemplo recente dos Estados Unido3 e de
accOrdo com a chancellaria chilena,

mam-O-t

nos
AS OPERAÇÕES •

NA MACEDONÍA
PARIS, 30—O ultimo communica-

do officiai do general Sarrail informa
que, 110 Struma e na região dc Ajti-
nica, continua o violento duello dc
artilharia.

Os servios, a leste do Cerna, conti-
nuaram na sua vigorosa offensiva,
progredindo consideravelmente na
direcção de Vctremit.

Tres ataques dos búlgaros, prece-
didos de viva preparação de artilha-
ria, foram repellidos pelos servios na
estrada dc Banica a Ostrovo.

Os búlgaros tiveram grandes per-
das nesta acção.

Neste sector, o bombardeio con-
tinua violentíssimo.

Os búlgaros oecuparam varias lo-
calidades que os gregos abandona-
ram, sem combate, ao oeste de Ka-
valia.

Os monitores inglezes bombardea-
ram o inimigo na emboecadura do
Struma.

Ao contrario do que affinnou o
communicado búlgaro de 26 do cor-
rente, os servios, longe de terem sido
derrotados na região de Kukuruz, fi-
zeram um importante avanço, der-
rotando o inimigo.
MANIFESTAÇÕES DE SYMPA-

THIA A' RUMANIA
LONDRES, 30—O "Daily News";

em telegramma -de Petrograd, diz
que o povo russo em massa, levando
á frente as bandeiras das nações ai-
liadas, percorreu aa ruas da capital
moscovita, tendo realizado uma
grande manifestação de syinpatbh
em frente á leeracão deste, reino.

PARIS, 30 — A situação na fronto da
Macedonía coiitiuu'a a soffrer grandes
modificações.

No sector leste, as forças aluadas, de
accOrdo com uni aviso do governo de
Atlienas, deixaram o campo livre aos bul-
garos atfi ao rio Struma.

Os búlgaros, om diversos pontos, trava-
ram combates com as forças gregas o ap-
proximaram-se de Drama.

No sector central, entre o Struma o
Montelogoncia, os búlgaros estão om fran-
ca retirada, sob a pressão franco-lnglcza;
na ala esquerda, a cargo dos servios, o Inl-
migo tambem recua, embora resistindo
com grande tenacidade.

OS ALIÍANE7.ES EM SALONICA
PARIS, 30 — Referem do Salonica quo

desembarcou hojo naquelle porto grego
uni contingente albanez, sob o comman-
do do general Essad PftOhfi, prompto para
unir-se fts forças da "entente" cm opera-
ções na Macedonía.
OS RUMAICOS INVADIRAM

A - HUNGRIA
LONDRES, 30 —- Os jornaes desta ca-

pitai publicam telegrammas do Zurldl.
dizendo correr ali o boato persistente de
aue a cavallarla rumona atravessou o des-
filadelro do Rothonthurin o já so appro-
xlma de Hermanstadt (Nagy-Szeben), na
Hungria.

OS BÚLGAROS TOMARAM DRAMA
PARIS, 30 — O "Matin" publica um

telegramma de Atlienas noticiando que
ns tropas búlgaras, apus um renhido com-
bato com a guarnlcão grega, oecuparam
a pequena cldnde do Drama, no districto
do Salonica.
CU.MPR1MENTOS DO GOVERNO BRI-

TANNICO AO GOVERNO HU-
MAICO

LONDRES, 30 — O sr. Ilcrbert As-
quith, ministro dos Negócios Extrangel-
ros, telegraphou ao sr. Bratiano, presi-
dente do gabinete rumaico, nos seguintes
termos:

"Apresso-mo a transmittir a v. exc. as
sinceras felicitações do governo britanni-
co a propósito da decisão do governo da
Rumania, de tomar parte activa ao la-
do dos aluados, na grande lueta, em prúl
da liberdade o do direito.

Não. preciso de forma alguma assegu-
rar a v. exc. que a amizade real quo ha
tanto tempo existo entre os povos dos
nossos dois paizes, serft reforçada e con-
solidada pela notável decisão do vosso rei
6 do vosso governo."
A TURQUIA DECLAROU GUERRA A'

RUMANIA
LONDRES, 30 — A Agencia Reuter,

cm despacho dc Conslantlnopla, annun-
cia que a Turquia declarou guerra ft Ru-
mania,

A DECIS.\0 DA ALLEMANHA
PARIS, 30 — Uma narrativa publicada

pelo "Politlken", do Copenhague, deixa
perceber quo a declaração de guerra da
Rumania ft Austria-Hungria provocou
consternação o estupor em Berlim.

A RUMANIA ENVIARA' UM ULTIMA-
TUM A" DULGARIA

LONDRES, 30 — Os jornaes desta ca-
pitai, em despachos do Athenas, datados
do 28 do corrente, dizem quo circula o
beato em Salonica de quo a Rumania Ia
apresentar, a 29 do corrente, um ultima-
tum ft Bulgária, exigindo a evacuação do
território da Se.."ia.

A MARCHA VICTORIOSA DOS
RUMAICOS

LONDRES, 30 — Telegrammas de Bu-
carest, via Roma, dizem que as tropas
rumalcos, cooperando com as forças rus-
sas, tomaram as principaes passagons dos
Carpathos, marchando sem ser detidas
na Hungria, onde encontram fraca resis-
lenda.

A ACÇÃO DO RUMAICOS .

LONDRES, 30 — Os jornaes desta ca-
pitai, om despachos de Amsterdam, dl-
zem que, segundo 03 correspondentes de
guerra húngaros, os rumalcos começaram
a bombardear as cidades do Danúbio, en-
tro cilas Rustchulc, na Bulgária, e Orso-
va, na Hungria,

OS ACONTECIMENTOS NA GRÉCIA
LONDRES, 30 — Informam do Athe-

nas que o governo encara a questão da
nova mobilização do exercito.

Estuda tambem a reorganização do
ministério, quo comprchenderft alguns
partidários do sr. Eleuterio Venlzellos.

OS INGLEZES NOS BALKANS
LONDRES, 30 —- Na fronte do lago

Dorian, bombardeámos os organizações
inimigas.

A oeste do Vadar, fizemos progressos
nas vizinhanças fle Ijumnica. Nos secto-
res do Vetremicl- e Ostrovo, houvo ylo-
lenta lueta de artilharia.

Continuou o ataquo dos búlgaros, que
se retiraram soffrendo sérias perdas.
A RUMANIA SOFFREU O PRIMEUtO

ATAQUE
BUCAREST, 30 — Um "zcppolin" c

um aoroplano bombardearam esta cidade,
mas não causaram nenhum prejuízo. A
artilharia anti-aerea expulsou-os. Os ae-
roplanos inimigos bombardearam Baltchio,
Platra e Niamtzu, não causando nenhum
prejuízo.
A PENETRAÇÃO DOS RUMAICOS NA

FRONTEUtA AUSTRO-HUNGARA
BUCAREST, 30 —. (Offlclal) — Nas

frentes oeste e norte atravessámos a fron
teira austro-hungara, na nolto de 27 do
corrente.

Attinglmos numerosos pontos, inclusive
o monlo Fagatzelu, a noroeste do Mjergpa,
a colllna' Kissopeica, a oesto de Gyerzyo,
c Sossozufalu, a quatro kilometros a leste

' Je Kronstadt.

A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS
ALLIADOS —• AS OPERAÇÕES DO
DIA 20

RIO, 30 (A) — A legação da Allomã-
nha om Petropolis recebeu- do Berlim, vln
Washington, o seguinto telgramma offi-
ciai!

•'0 quartel-general communlca, em data
de 29:

Fronte oesto — O fogo da artilharia
recrudesceu om numerosos sectores.

Na fronto do Somme o canhoneio tevo
extrema violência. .

Os inglezes repetiram os ataques, com
forças consideráveis, entre Thlepval e Po-
zleres, sendo repellidos, com perdas san-
g.-cntas. Em alguns pontos houve com-
bates corpo a corpo, que continuam vio-
lentos, ao norte do Ovillers.

Fracassaram os ataques Inimigos, a grn-
nadas do mão, no bosque do Dclvlllo e a
sudeste de Guillemont.

Os franeezes investiram, na margem d!-
rella do Mosa, entro Thiaumont o Fleury,
bem como no bosque de La Montagnc. 'J
ataquo foi detido pelo fogo concentrado
da nossa Infantaria, artilharia o metra-
lhadoras.

Pequenos omprohendlmentos do adver-
sarlo, ao sul o a sudeste de Salnt Mlhel
foram infructlferos".

Tres aviões inimigos foram abatidos nar
Immediações do Arras e de Bapaumo, ca-
lllndo nm incolumo em nosso poder, pro-
ximo a Saint Qnlntln.

Fronto lesto — A situação mantovo-se
geralmente inalterada. Em alguns pon-
tos tornou-se o fogo mais violento. A
oesto do Stochod, nas proximidades dr
Rutllta e Czerewiscz, combato do infan-
taria,

Repellimos um fraco ataque russo ao
norto do Dniestor.

Nos Carpathos, combates com a van-
guarda rumniea. Nns immediações de
Burlcanow foi abatido um avião russo."

P!8 no lira Iiii ao li (los
I

O VAPOR "MANILLA"
PARIS, 30 — Um telegramma de

Perpigítaii informa que o vapor ita-
liano "Manilla" foi torpedeado por
um submarino.

Esse navio, que ficou avariado, en-
trou a reboque no porto dc Vcndrcs.

Da tripulação morreu um homem
e ficaram feridos dois.
UM SUBMARINO ALLEMÃO METTIDO

A 1TQUE
LONDRES, 30 — Ao largo lcsíã~da"ÍtT-~

glatorra appareceu hoje um submarino,
contra o qual as baterias terrestres dis-
pararam alguns tiros.

O vaso do guerra inimigo submergiu-se
lmmediatamente, desapparecendo por
completo.

MAIS UM NAVIO A PIQUE
PARIS, 30 — ü vapor inglez "Apoar"

bateu numa mina no golfo de Gasconha,
ndo a plquo lmmediatamente.

Ignora-se a sorte que tiveram os seus
.ripulanles.

..-.¦im--tHa.il
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illiados ua guerra
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NA FRENTE DO SOMME

LONDRES, 30 — Perto dc Pozié-
res, os inglezes dispersaram uni fraco
contingente allemão, que perdeu sete
dos seus. soldados.

Regista-se grande actividade da ar-
tülíaria no Somme, apesar das tem-
pestades que reinam actuaimente na
linha de frente.

Os allemães bombardearam o bos-
que e as vizinhanças de Poziéres e
Apthuile.

No bosque de Thiepval, o canho-
neio é reciproco, assim como perto
do redueto Hohcnzollern e cm frente
de Ginchy e Givenchy.

Na saliência da linha, cm Ypres,
fizemos prisioneiros 24 soldados ini-
migos.

O.total dos prisioneiros feitos des-
de o dia r.o de julho é de 15.469. To-
tnámos ao adversário, no mesmo pe-
riodo, 86 peças dc artilharia e 160
metralhadoras.

Derrubámos mais ura acroplano
allemão. Dois dos nossos apparelhos
desapparcccram.

A CAMPANHA DA FRANÇA

PARIS, 30 — A nota offlclal do 3u-
reau de La Presso declara que nenhuma
acção importante so effectuou na linha dc-
[rente.

O mau tempo prejudica as operações de
guerra.

OS INGLEZES NA FRANÇA
LONDRES, 30 — Telegrapham

do quartel-general britannico na
França que as baterias inglezas cs-
tão bombardeando, com energia, os
allemães entrincheirados uo bosque
de Grcnier.

As tropas do general sir Douglas
Haig conseguiram levar a effeito um
avanço no sector de Hautbois.
VISITA DO PRESIDENTE POIN-

CARE' A'S LINHAS DA
FRENTE

PARIS, 30 — O sr. Raymond
Poincaré, presidente da Republica,
acompanhado pclo ministro da Guer-
ra, general Roques, e pelo gcneralis-
simo Joffre, fez hontem uma longa
excursão através dos acantonamen-
aos da frente do Somme e do Ancre.

O presidente da Republica visitou
tambem o quartel-general britanni-
co, onde foi recebido pelo general
Douglas Haig e pelos demais offi-
ciaes do estado-maior inglez.

No quartel-general francez o che-
f-e de Estado foi recebido pclo gene-
ral Foch.
AS OPERAÇÕES NA "FRONTE"

FRANCEZA
PARIS, 30 - Na "fronte" do

Somme, em conseqüência do • mau
tempo, moderou-se a actividade da
artilharia.

No sector de Rellon, o fogo de bar-
ragem dos franeezes rcpelliu ¦ duas
tentativas dos destacamentos inimi-
gos dc se approximar das nossas li-
nhas,

A CAMPANHA DA FRANÇA

PARIS, 30 (Officiai) — Houve o ca-
nhoneio habitual ná frente.

Nada ha a asslgnalar nas operações da
noite, excepto pequenas acções, quo per-
mittiram fts tropas do general Nivello
avançar a lesto do Fleury.

No correr ãe um combate, um piloto
francez abateu um aeroplano allemão, que
so esmagou de encontro ao solo, perto de
Fresnes, nos Vosges.

PEQUENAS OPERAÇÕES

LONDRES, 30 — As operações, ft noite,
llmitaram-se somente a pequenas accões,
em diversos pontos da frente.

As nossas forças detiveram facilmente
as tentativas do inimigo, 110 sentido de
avançar nas vizinhanças de Guillemont.

Realizámos, com suecesso, uma incur-
são, sem perdas, ft3 trincheiras situadas
perto do Ncuville Saint Waast. Iufligimos
perdas, ao adversário o trouxemos prisio-
neiros para as nossas posições.

A UMA ESCOLA
AVIAÇÃO

LISBOA, 30 — O coronel Norton
de Mattos, ministro da Guerra, c o
sr. Affonso Costa, ministro das Fi-
nanças, visitaram hoje a Escola de
\.viaçãó Militar desta capital.

OS NAVIOS REQUISITADOS
POR PORTUGAL

LISBOA, 30—Os navios allemães
requisitados, que o governo acaba
de alugar á Inglaterra, estão na obri»
gação, por unia cláusula contíactual.
dc fazer escala pclo porto desta capi-
tal.

POLÍTICA PORTUGUEZA
LISBOA, 30 — O sr. Affonso Cos»

ta convidou os parlamentares filia-
dos ao partido democrático, para
uma reunião, i;ue se realizará breve-
mente, antes ua próxima sesr.10 de
Congresso Nacional.
A MISSÃO FRANCO-INGLEZA

EM PORTUGAL
. LISBOA, 30 — Chegou hojo a trata ca-
pitai a missão militar frnnco-Ingleza, que
vem assentar, com o estado-maior portu-
guez, us bases para que so torno effectiva
a cooperação militar de Portugal na
guerra.

03 offieiaes franeezes e inglezes foram
recebidos na garo do Rocio pelos repre-
sentantes do governo, com manifestações
de sympathia por parte do povo, que se
agglomerava nas proximidades da esta-
ção,
HOMENAGENS A'S MISSÕES FRANOE-

HA E INGLEZA
LISBOA, 30 — Os secretariou das lega-

ções britannica e franceza o os mem-
b os das colônias dos paizes alliados
aguardavam o desembarque das missões
militares franceza o Ingleza, chegadas hoje
a. esta capital, acompunhando-as ao hotel
onde foram hospedadas.

O povo ergueu vivas ft officialldade
franceza o ingleza.

Os membros das missões visitam agora
os ministros do Estado.

No sabbado próximo, o tenente-coronel
Norton de Mattos, ministro da Gueira.
offerocerft um banquete aos offieiaes fran-
cezes o inglezes.

A POLÍTICA EM PORTUGAL
LISBOA, 30 — Na sua edição de hoje,

a "Capital" diz que a sessão de amanhã,
do Congresso, vai estar muito concor-
rida.

Aceresccnta que 6 possível que os de-
mocraticos apresentem a baso para
entendimento entro as opposições
maioria.

ENTRE OS ITALIANOS
E OS AUSTRÍACOS

ROMA, 30 — As noticias officlaes for-
necldas hoje nos jornaos desta capital in-
formam:

As nossas linhas da fronto permanecem
na melhor situação, mantendo-so o vivo
o constante bombardeio, do fôrma a im-
pedir que o lniijilgo possa alcançar resul-
tados nos seus ntaques.

Nas linhas de Goricia, a nossa artilha»
ria mantém o Inimigo dominado, impediu»
do-lhe os movimentos fura das suas trln»
cheiras, quo estão sendo destruídas aot
poucos.

No Carso, vamos lentamente progredin»do o limpando a zona.
Nas linhas da Carnla o dos Dolomltos,

ú sempro vivíssimo . nosso fogo, Impe»
dlndo o funecionamento das linhas for»
reas cm Toblach e Sllllan.

Em Vai Fnssa, as tentativas do Inlml-
go foram annulladas, assim como nas 11-
nha.. entro o Bronta o o Adigo, onde con-
tivemos 03 seus insistentes ataques, com
sérias perdas para os austríacos.

Na margem esquerda do Adigo, o om
todas as frontes, têm-so registado peque»
nos ataques, sempro negativos.

A ITALIA ACAUTELA-SE
LONDRES, 30 — Na sua edição

dc hoje, o "Daily Express" annun.»
cia que o estado-maior da Italia
fortificou poderosamente a linha da
sua fronteira com a Suissa, receando
que as tropas allemãs avancem so-
bre a cidade dc Milão, violando a
neutralidade da Confederação Hei-
vetica.

A NEUTRALIDADE RESPANHOLA
MADRID, 30 — (Offiolal. — A "flace-

ta Oficial" publica hojo o decreto em quo
a Hespanha declara quo observará a mais,
estrleta neutralidade na guerra entre a
Italia e a Allemanha.

PALAVRAS DE VICTOR MANUEL
ROMÃ, 30 — O rei Vlctor Manuel e:i-

deroçou hontem ao presidente da França,
sr. l-oinerre, um telegramma, agradeoen-
do a3 felicitações peia declaração de guer-
ra X Allemanha.

No seu despacho o soberano declara
que participa do pensamento daquellcs
que julgam quo a decisão da Italia pro-
vara ft Europa quo os povos italiano o
francez luetam contra o mesmo inimigo,
por causa da liberdade o da justiça.

CUMPRIMENTOS AO GOVERNO
ITALIANO

LONDRES, 30 — O visconde de Groy,
primeiro ministro, telegraphou ao sr. Sl»
dney Sonnino, ministro dos Negócios Ex»
trangeiros da Italia, da seguinte forma:

"Tenho a honra de offerecer a v. exc.
sinceras felicitações a propósito da medi-
da que acaba de tomar o governo ita-
liano, a qual traz nova prova da inabala-
vel determinação da Itnlia de obter na
mais Íntima união com os alliados a victo-
ria final da Liberdade o da Cviillzação."

Xl-t-Orm m
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O MINISTÉRIO PERSA
PETROGRAD, 30 — Telegrapham de

Teheran que ficou constituído o novj ml-
historio persa, quo d composto de elemen-
tos amigos da Rússia e da Inglaterra.

A presidência do conselho e a pasta dos
Negócios Extrangelros foram dados ao
si Vasonghed-dowleh.

I Itatro oriente! da pi
AS OPEP.AÇÕES NOS VÁRIOS SECTO-

RES RUSSOS
LONDRES, 30 — Telegrammas de Pe-

trograd Informam quo uo longo do toda
a frente dos Carpathos recomeçaram as
operações, apesar de continuar o mau
tempo, assim como ao longo do Slota-
Lipa.

Ao longo do Stolkod a artilharia russa
estft. bombardeando vigorosamente as po-
sições inimigas.

Os allemães, apesar de terem lançado 2
mil granadas o gazes asphyxlantes sobre
as posições moscovitas da região de To-
bor, nada conseguiram, o mesmo suece-
denuo em Heiunia.

Por toda a parte, os contra-ataques »al-
lemães foram repellidos com enormes per-
das.

Na região de Tobol, a carnificina foi
horrível, havendo os allemAes deixado
montes de cadáveres deante das trinchei-
ras russas. -

Os moscovitas oecuparam as ilhas sudo-
este do Smolary.

No Caucaso, os turcos foram expulsos
das proximidades So Ognott.

Nas margens do Euphratcs, na região
Minsh, os rusos fizeram mais de mil pri-
slonelros.  -

Os turcos retiram-se em desordem, per-
seguidos pelos soldados do czar, quo de
um golpe de mão, ao sul rto lago de Nim-
reger aprisionaram 66 offieiaes o 180 sol-
dados.

OS RUSSOS NA FRONTEIRA HÚNGARA

PETROGRAD, 30 — As nossas tropas

tomaram a montanha Pnnlter, nos Carpa-

thos, na fronteira húngara.

OS SUCCESSOS DOS SLAVOS
PETROGRAD, 30 — No Sereth supe-

rlor, as nossas tropas detiveram o inimi-
go, na sua tentativa no sentido do assumir
a offensiva.

Nos Carpathos, as nossas forças asse-
nhorearam-so de Rafalow, ao sul do Bys-
tritza. . .

As nossas columnas estão de vinto e
cinco a trinta verstas .de distancia da
fronteira húngara.

No Caucaso, ao sul do lago Nimregel,
as tropas do grão duquo Nicolau obriga-
ram os turcos a bater em retirada das ai-
túras perto da entrada da passagem 

"de

Bitlis.
Dispersamos o inimigo na direcção dc

Mossul o nas vizinhanças de Ncri.

Iniciativa sympathica
AS SENHORAS BRASILEIRAS PATRO-

NAS DOS SOLDADOS BELGAS

Acha-se novartiente nesta capital, vin-
da do Rio, a sra. Eva van Emden, quo
veiu a S. Paulo em propaganda de uma
Iniciativa altruistica e merecedora dos
mais calorosos applausos.

Trata-se de obter que, a exemplo do
quo já so faz na alta sociedado carioca,
as senhoras pnulislas tomem a si a pro-
tecção dos soldados belgas, que tão corajo-
samento se batem ao lado dos alliados.

Como so sabe, o exercito do rei A1-.
berto lueta fora das fronteiras do sua pa-
tria, quasi toda dominada pelo Invasor,
Por esse motivo, os soldados não podem
communicar-so por correspondência eom
as suas famillas na Bélgica. A idea que a
sra. van Emden vem pregar na sociedade
paulista é a de quo sejam as nossas com-
patriotas as intermediárias entíe as faml-
lias dos soldados e estes. Para tomar sol)
seu patrocino um soldado é sutflclenta
escrever íl sra. ministra da. Eelgiea no Rio,
a quem se devo tão magnânima inicia-
tivu.

A sra. Eva van Emden, que nos deu o

prazer de sua visita, realizará em um dos

nossos salões, em dia próximo, uma con-
ferencia sobre o thema: "O martyrio da
Bélgica".

Como se vê, o gesto da sra. ministra
belga mereço todo o apoio. Estamos eer-
tos de que as senhoras paulistas não dei-
xarão de accorrer ao appello da distineta
dama belga, prestigiando-o e captando
assim a estima e a gratidão da nobre Bel-

glea.

Assigmifoirs&s
DE nOiJE A 31 DE DEZEM-

BRO DE 1010 . . . . V v 12S500

A3 nossas asslgnaturas vencer-se-üo a

31 de dezembro. '
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Leoislativo
SENADO

305 a SESSÃO ORDINÁRIA EM
Dls) AGOSTO

rresldeueiu do sr. Gustavo dc Godoy

A'b 13 Horas, feita a chamada, verlfl-
cc-so a presença dos srs. Lacerda Fran-
co Pinto Ferraz, Bento Bicudo, Carlos
do Campos, Gustavo do Godoy, Joaquim
Miguel, Luiz Flaquer, Luiz Piza.Noguel-
ra Martins, Aurellano do Gusmão, Albu-
querquo Lins, Hurculuno do Freitas e
Rodrigues Alves. Deixam de oompareojr
com causa participada os srs. Dlno Buo-
no, Fontes Junlor, Eduardo Canto, Ga-
brlel do Rezende, Ignaeio Uchun, Jorge
Tiblrlõa, Guimarães Junlor o Oscar uo
Almeida, o sem participação os srs. la-
dua Snllos, Fernando Prestos o Pereira
de Queiroz.

Abrc-so a sessão.

O SIS. S.o SECRETARIO 12 a acta da
sessão anterior, quo 6 posta em discussão
e sem debate approvada.

O SR. l.o SECRETARIO declara, que
não ha expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE •— Os nobres sa-
nadores srs. Jorge Tibirlçá o Fontes Ju-
nlor participam quo, por- motivo Justo,
deixam dc comparecer.

O SR. IIERCULANO DE FREITAS —

Sr. presidente, quando senidor do Esta-
do de S. Pnulo noutras legislaturas, veiu
ao meu conhecimento, como membro do
uma das comnilssões desta casa, um pro-
jecto de lei elaborado na Câmara dos srs.
Deputados. ,

Tive-o em mãos, sujeito a estudos, por
csusa do duvidas acerca da sua eonstitu-
rlonalidade, que-me assaltaram o csplrl-
to, quando factos conhecidos do Senado
daqui mo arredaram. ,,,,„,»,

De novo entre vôs, encontrei lei do Ea-
tado csra projecto, baseado por sem duvi-
da nos melhores Intuitos, procurando
prostui' relevantes serviços fi ordem so-
ciai o ao piedoso sentimento de protecção
nos condemnados; mas, nem por isso S3
modificaram as minhas duvidas de en-
tão. Antes, ao contrario, se transforma-
ram c'" convicção irredüetlvel.

O projecto do então, lei de hoje, con-
tém disposição violentamente antagônica
com as disposições expressas da Consti-
tuição do Estado du S. Paulo, o. com o

principio dominante do instituto a quo
essa disposição s-:e refero.

A lei n. 1.400, de 1913, tratando do rc-
gímeri penitenciário, e dando regras ftcor-
ra da libertação condicional, e outras me-
úldns, regula também o exercício da gra-
ça, a concessão do indulto ou do perdão,
pi-endéndo-a a condições e .restrlcçõcs.

Orn, sr. presidente, o n. 5 do art._ 30
da Constituição do Estado diz: (Lo)
"Compete privativamente ao presidente
do Kstado: 5.o) Perdoai- o cominutar as

penas impostas por crimes com-
muns sujeitos A jurisdieção do Es-
tado." E diz crimes qon.mu.i3,
porque os crime.'; espociaes, tam-
bem chamados do responsabilidade, es-
tão sujeites ao conhecimento do Con-
grosso, para o effeito do perdão.

E\ pois, uinn» prerogativn especial, su-
i.remaniente privativo, sl assim me possn
exprimir, do chefe do poder executivo do
Estralo. B' uma questão de consciência.
A honorabllidade, a elevação moral do
cidadão que S. Paulo escolheu para h
maior das suas posições, são a única so-
• uranca e a única garantia di rnaneirn

que será exercida esta faculdade oupor
iisse poder, (iuo se chamava
mnjestatico.

Xão ô dado, pois, subordinal-o
regras de leis

larités poder

d leões, a prisões, a
a con-
ou re-

gu lamentos.' ;' ' ¦' ¦
Não se trata aqui da applicnçao de dls-

posição legal sujeita ao conhecimento do
poder judiciário, como é a libertação con-
dicional, regulada pouco antes nessa mes-
ma lei. Não: no caso trata-se do institu-
to da graça. Não é o reconhecimento do
injustiça, não é a reparação de um facto
desta ordem. Não: é o perdão, quando o
chefe do poder executivo entende que de-
ve dar o perdão ao criminoso
que extingue a pena. que
que não apaga o delicio.

A disposição, pois, da lei
Paulo é uma disposição que colllde

ORDEM BO DIA
Entra em discussão uplcn, o 6 som do-

bate npprovado, o
PARECER N. 1, DF. 1010

mandando archivar os papeis remottl-
dos polo sr. José Mariano Ribeiro da Sll-
va, por não ser caso do recurso.

Entra em discussão unlca, oom o pa-
recer n. 0, o 6 som debato approvada, a

RESOLUÇÃO N. 1, DE 1010
negando provimonto ao recurso do

sr. Aurellano Antônio da Silva o outros
contra as leis munlclpaes ns. 104, de
190G, o 113, de 100S, da Câmara Muni-
clpnl do Nuporanga, sobro concessões
feltis pela mesma Câmara.

Entra om 2,a discussão, com o pare-
eer u. 3,, o ô sem debato approvado, o

PROJECTO N. 48, DE 1915, DA CA-
MARA

creando o município de Conchas, na
cemarca do Tietê.

Entra em l.a discussão, com o parecer
n, 4, o é sem debato approvada, a

RESOLUÇÃO RKVOCATORIA N. 1,
DE 1016

anniillanilo a lei n. 6, do 9 de outubro
do 1014, da Gamara Municipal do Po-
derneiras, lançando Imposto sobre os cria-
dores de gado.

Entra em l.a discussão, com o parecer
n 6, e 6 sem debato approvada, a

RESOLUÇÃO RF.VOCATORIA N. 3,
DE 1010

iinnullando a lei n. 120, do 2 de março
do 1916, da Cnmnra Municipal de Tam-
baliu', sobre abertura do estradas.

Nada mais havendo a tratar, levanta»
se a sessão, deslgnnda para 31 a seguinte

ORDEM DO DIA
l.a parto

Apresentação do projectos, Indicações o
requerimentos.

Eleição de um membro para a Com-
missão' de Industria, Commercio, Obras
Publicas c Estatística.

2.a parte
2,a discussão do projecto n. 17, de 1914,

da Câmara, creando o distrlcto de paz de
Prudopolls, no município o comarca de
.Sertiiozinho, com parecer da Comnilssão
de Justiça.

Discussão única da resolução n. 2, de
tlilO, negando provimento ao recurso do
Hr João Cesárlo do Abreu contra o acto
da Câmara Municipal do S. Paulo, man-
dando fechar o cemitério da Penha do
França.

Discussão unlca da resolução n. 3, de
1916, negando provimento ao recurso do
sr, Jsallino Costa contra a lei n. 106, dc
HO de dezembro dc 1907, art. 39-8, da
Câmara Municipal do ti. Manuel, sobre
Imposto de industrias o profissões.

Discussão única fla resolução n, 4, de
I01G que declara não tomar conhecinicn-
to do recurso do sr. Diogo de Mattos de
Azevedo contra aetos da Câmara Muni-
clpal de Santa Cruz do Rio Pardo, por
não estar processado em regra.

Discussão única da resolução n. 6, do
1010, negando provimento ao recurso do
sr. Antônio Zerrenner contra a lei n. G7,
do 1915, da Câmara Municipal do Santa
Rita do Passa Quatro, sobro desapropria-
(•?,,. do caminhos.

l.a discussão do projecto n. 1, de 1910,
dò Senado, autorizando o Poder Executi-
vo a mandar erigir cm uma das praças
publicas da capital um monumento que
perpetue a memória do general Fran-
cisco Glycçrlo.

l.a discussão do projecto n. 2, de 1910,
ilo Senado; revogando o art. 14 e seus pa-
ragraphos, da lei ri. 1.40G, de 1913, sobro
perdões, independentemente do parecor
ila Commlssão.

PROJECTO N. 2, DE 1012

autorizando o govorno a mandar con-
strulr uma ponto inctallica no porto do f
Barrinha, no rio Mogy-gunssu', o outra
no rio Tardo, na estrada entro Scrtãozl-
nho n Jnrdinopolis, com parecer contrario,
n. 20, deste ar.no.

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

Annunclada a votação, pede a palavra
O SR. PEDRO COSTA (peltt ordem) —

Sr. presidente, peço a v. exc, se digne con-
sultnr ti casa sobre sl concede preferencia
na votação para o parecor n. 20.

Consultada, a casa concede a preferen-
cia pedida.

E' posto a votos o parecer e approvado,
sendo rejeitado o projecto.

Nada mais havendo a tratar, levanta-se,
a sessão, designada paru 31 a seguinte

ORDEM DO DT.V
2.a discussão do projocto ri. 6, desto

anno, providenciando sobre o serviço do
trafego o administração da Estrada de
Ferro dos Campos do Jordão.

M*n*3**a***oa**^

CLIMA — SUA INFLUENCIA
SANITÁRIA

Ê perigoso
descuidar-se dc

TOSSES
en rrirrli"-*"ii iniii"" ~~ H

I BRONCHSTES |

nao
perdão

expuil;

do Estado de
S.
com os princípios de direito o com a ro-
gra fundamentai da nossa Constituição,
que privativamente deu ao chefe do po-
dor executivo essa faculdade, e êxclusl-
vãmente a elle.

Assim, pois, eu mando ft mesa uni pro-
jecto revogando a disposição do art. 14 e
respectivos páragraphos da lei de 1913, a
que me tenho referido, e mando-o acom-
pànhado do um requerimento de urgen-
cia, para que, dispensada a exigência re-
gimontal da impressão o o parecer da
commlssão respectiva, possa elle ser ln-
cluido na ordem do dia de amanhã, por
isso que, estando próximo o dia 7 do se-
tembro, si não agíssemos com a Indispen-
oavel celeridade, a providencia legislativa
não alcançaria esse dia para concessões
do perdões que porventura entenda fazer
o presidente do Estado.

Vozes — Muito bem! -Muito bem!

e demais affecções
do peito ou dos pul-
mões por mais Iigei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
É econômico iratar-se
immediatamente des*
ses males com o mel-
hor medicamento, a

EmiMo<feScott
(de Puro Oleo de

Fígado de
Bacalháo com

Hypophosphitos)
KETÈSES

A Festa da Flor

CAMAEA

Nota dn tacliygrapliia — Este discurso
não foi revisto pelo orador.

Vai A mosa, é lido e julgado objecto
de deliberação parti entrar na ordem dos
trabalhos, o seguinte
PROJECTO N. 2, DE 11)10, I)(> SENADO

O Congresso Legislativo do Estado de
S.- Paulo decreta:

Art. unlco. — Fica revogado o art. 14
e seus páragraphos du lei n. 1.400, de 2C
de dezembro de 1913.

Siila das sessões do Senado, 30 de ugos-
to-do 1011». — licrculnni) tle Freitas.

Em seguida é lido, apoiado c posto em
discussão o segulnto

REQUERIMENTO
Requeiro que seja dlspensath) tle Im-

.-iressào o presente projecto, aflni de ser
dado para u ordem do din, Independente
de parecei* da Commlssão.

Sala das sessões, 30 de agosto de 19IG.
,— Ilcrculano ilo Freitas.

O SR. 1A'1'A PliíA — Pedi a palavra,
sr. presidente, para declarar, cm nome
da Comnilssão que devia tomar conheci-
monto Uu DÍójecto do nobro senador, e
uqul [apresentada por mini o pelo sr.'Pinto Ferraz, quo concordo cum a tlls-
pensa do inipressãò e do parecer, afim
de que o projecto possa ser incluído na
ordem do dia de amanhã,

Por minha parto declaro mais que, sem
o fulgor o brilho quu sempre dá fts sitSs
palavras o illustre orador quo me prece-
deu, sustentei da tribuna do Senado, por
oecasião da discussão do projecto que se
converteu na lei de 1913, as mesmas
idOas de s. exc.

(Muito bem; multo bem.)
Encerrada a discussão, é posto a votos

» approvadu o requerimento.
O SR. PRESIDENTE — Na forma da

deliberação da casa, o projecto do nobro
senador será incluído na ordem do dia
da sessão do amanhã.

O SR. A CREU ANO DE GUSMÃO —
Br. presidente, requeiro a v. exc. quo se
digno consultar a cnsa sobre si me con-
cedo dispensa do cargo do membro da
Commissão do Industria, Commercio,
Obras Publicas e Estatística, visto como
já tenho a honra de fazer parte de uma
etnrimissão muito trabalhosa, como seja
a do Recursos Municipaes.

Consultada, a casa concedo a dispensa
podida pelo sr. Aurellano do Gusmão.

O SR. PRESIDENTE — A mesa pro-
videncíarft para o preenchimento da vaga
aberta na Commissão com a dispensa do
nobre senador.

rassa-se A

21.U SESSÃO ORDINARLV EM 110 DE
AGOSTO

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

verifica-se n presença tios srs. Cazemiro
da Rocha, Américo tle Campos, Antônio
Lobo, Arthur \yiiitaliu", Ascanio CerquO-
ra, Ataliba Leonel, Augusto Barreto, Claro
César, Coriolano do Amaral, Erasmo de
Aastinipção, Francisco Sodré, Tliomnz de
Carvalho, Gabriel Rocha, Guilherme Ru-
bifio, Veiga Miranda, Machado Pedrosa,
Joaquim Gomide, jUcnntura Machado,
Freitas Valle, José Roberto, Trajano Ma-
chado, Almeida Prado, José Vicente, Ju-
lio Cardoso, Júlio Prestes, Campos Ver-
gueiro, Mario Tavares, Olavo Guimarães,
Paulo Nogueira, Pedro Costa, Plínio de
Godoy, Procopio de Carvalho, Raphael
Prestes, Thcophllo do Andrade, Carvalho
Pinto o WÍadlmlro do Amaral. Deixam de
comparecer com causa participada os srs.
Alfredo Ramos, Amando do Barros, Da-
rio Ribeiro e Gabriel Junqueira, o sem
participação os srs. Abelardo César, Ao-
caelo Piedade, Azevedo Júnior, João Mar-
tlns, Pereira dc Mattos, Rodrigues Alves,
Laurlndo Minhoto, Rodrigues de Andrade
e Vicente Prado.

Abre-se a sessão.
O SR. Ü.o SECRETARIO lê a acta da

sessão anterior, que é posta em discus-
são e sem debate approvada.

O SR. l.o SECRETARIO declara nüo
haver expediente a ser Udo.

O SR. ÁRTIIUR WIIITAKER — Sr.
presidente; as câmaras municipaes dc Rio
Preto c Pennapolis fazem ft Câmara dos
Deputados uma representação pedindo as
necessárias providencias, afim de ser con-
strulda uma ponto sobro o rio Tietê, no
salto do Avanhandava.

A representação da Gamara do Penna-
polis, tenho a honra do envial-a ft mesa,
pedindo a v. exc. que se digne dar-lhe o
desuno regimental; quanto A representa-
ção ila municipalidade de Rio Preto, tivo
necessidade tle devolvel-a, para quo fosso
preenchida uma pequena formalidade,
promettendo oecupar-ine delia logo quo
mo seja de novo entregue.

E' muito justa, sr. presidente, a preten-
ção dessas duas municipalidades. A zona
quo vai se/beneficiada pelo melhoramen-
to solicitado tem-so desenvolvido extra-
ordinariamente nestes últimos quinze an-
nos, e representa como que um mundo
novo de riqueza conquistado fts selvas pa-
ra o patrimônio do Estado de S. Paulo.

Depois que as estradas do ferro Arara-
quarense, por um lado, e Noroeste do
Brasil, por outro lado, ali penetraram,
tem sido lal o seu desenvolvimento, que,
om matéria de transporte, se faz sentir a
necessidado inadiável da providencia pe-
dlda pelas câmaras a quo me referi.

Alguém disse, sr. presidente, que as es-
tradas de ferro em R. Paulo representam
as varetas de um leque que, partindo da
zona da capital, demandam o sertão,
achando-so, entretanto, soltas, sem uma
necessária ligação que as solidarize.

E' preciso, portanto, quo o Estado to-
me providencias, afim de quo sejam con-
struldas estradas de rodagem e os rios
possam ser transpostos facilmente por
melo do pontes, para que o esforço resul-
tanto da energia do paulista encontre uni
apoio decidido da parto dos poderes pu-
bllcos.

Envio ft. mesa a representação a que me
referi, com o protesto de, opportunamen-
te, propor uma medida que se relaciono
com o assumpto, pedindo ainda a v. exc.
que so digno encamlnhal-a ft, commlssão
competente.

(Multo bem. Multo bem).

Nota — Este discurso não íoi revisto
pelo orador.

Vai ft mesa a representação, que 6 lida
o enviada ás commissões de Obras Pu-
blicas e Fazenda.

Passa-se ft
ORDEM DO DIA

Entra em 2.a discussão o

jVs sociedades hcspanholas que têm a
sua sído nesta capital, em reunião ceio-
brada em data do hontem, accordaram
promover, no próximo mesa do outubro, a
sympathiea "Festa da FlOr", cujo produ-
cto reverterá em beneficio da Santa Casa
do Misericórdia, da Maternidade c do Dis-
pensario Clemente Ferreira.

A linda festa, para aqui transportada
dos velhos costumes manchegos, com o
magnífico suecesso que entro nés obteve
no anno passado, entrou a fazer parto dos
nossos costumes, proporcionando-nos pe-
riodlcamdrite,'mercê da iniciativa da ope-
rosa colônia hespanhola, um espectaculo
encantador, no qual toma parte uma nllu-
vião do gentlllsslmas senhoritas, que, num
bello gesto do altruísmo, prestam o seu
concurso em beneficio das obras numa-
nitarlas.

Assim, agora, no antepenúltimo mez do
anno, quando a primavera esmaltar do ml-
lhões de flores os jardins, os prados e as
campinas, teremos, no seio rumoroso da
nossa urbs, essa linda festa popular, —

festa das flores e das moças, que alegra-
rá o triângulo e quo redundará cm bene-
ficio do algumas das nossas mais nobres
o uteis instituições.

—««->
•A' E' UMjV cousa sediça falar-.

se em crise, cm dlfficuldades
financeiras, no retrahimento

dos capitães e em embaraços de to-
da espécie que emmaranham, como
num aranhol lnextrlcavel, a nossa
aclividade e a nossa ambição de proa-
porar. Mas nem porquo essas cousas
não sediças, repetidas a cada passo,
commentadas a toda hora, deixam d«
ser dolorosamente verdadeiras. Den-
tro as poucas verdades que se affir-
mam, essa é a que, nua e cruamente,
supera a todas as demais. Não have-
ra, entretanto, um melo que, posto
cm pratica com intelligeneia e oppor-
tunidade, garanta ao indivíduo, que o
tentar, a prosperidade por que an-
ceia, a despeito das dlfficuldades fl-
nanceiras do momento? Deve haver,
e ha, de facto. O problema 6 de fa-
cil resolução e consiste, em rigor, em
buscar na loteria a fortuna quo olla,

pela bocca da sua cornucopla, pro-
metto. Mas onde? em que casa? Na
Casa Arouche, ít rua de S. Bento,
68-j\, cujos proprietários são pródigos
em distribuir dinheiro.

*Ç\l ' ' *

Festa das arvores
-»»— ' ¦ ¦

GRUPO ESCOLAR DA BELLA VISTA
Realiza-se no dia 2 do corrente, no

grupo escolar da Bella Vista, a tradicio-
nal festa das arvores.

O professor B. Borges Vieira,- director
do estabelecimento, teve a gentileza do
onvinr-nos um attencioso convite para es-
ea festa.

O programma será o seguinte:
Seeção feminina — "A floresta", canto

o plano, por todas as classes. Palestra
sobre as plantas, pelo dlrector do estabo-
lecimento. "O vegotal", poesia, por Isa
Ribeiro. "O ienhador", poesia, por Maria
Thereza do Lima. "Trechos sobre aa ar-
vores", prosa dialogada, por alumnas do
l.o anno D. "A primavera", canção, por
Marina Lo-jullo; "A arvoro", monólogo,
por Antonlota Bittencourt. "Na floresta",
poesia, pela alumna R. Cebello. "A pai-
meira", poesia, por Jacyra Franca; "A

um» arvore", poesia, por VItalIna do
Campos. "A arvoro das lagrimas", can-
Cão, por Amalia Barbierl. "O perdão das
arvores", poesia, por Hilda Cerquelra.
Hymno Nacional, canto fi plano, por. to-
das as classes.

Seeção masculina r-í "As arvores", can-
to e plano, por todas as classes; Palestra
sobro as arvores, pelo professor Anísio
Carneiro. "A laranjeira", poesia, por Au-
relio Mendes. "A rosa", poesia, por An-
tonio Martins. "O primeiro barco", poo-
sla, por José Logullo. "No bosque", poe-
sla, por José do Camargo. "Magia selva-
gem", poesia, por Armando Pé. "Invoca-

ção á floresta", poesia, por Luciano Pó.
"Velhas arvores", por Celso Escobar. "O
reino vegetal", prosa, por João Ferrara.
"As arvores", monólogo, por João C. de
Oliveira. Hyijino Nacional, canto o piano,
por todas ds; classes.

Conhecemos as relações do homem
com o solo, com o ar, com a água o com
a luz. Passamos agora naturalmente ao
clima, que resulta do conjuiieto desses
factores. Nos livros do Hypocralos o c 11-
ma 6 Indicado como sendo o estudo "dos
ar«.;i, das agitas,«dos logares".

Em que medida o clima exerce acção
sobro 05) seres vivos em geral, sobre o ho-
iriisiti cm particular? Tal é o problema
biológico. Km quo limites exerço sua ln-
íluencia sobro a saude dos seres vivos e
mais particularmente sobre a saude dos
homens? Tal o problema da Hygiene.
Quer sob o seu aspecto biológico, quer
sob o seu aspecto hyglcnloo, o problema
tem recebido soluções varias, mas que
tendem geralmente a exaltar-lhe a in-
fluencla. ,

Viu-se no clima um poder discrcclona-
jrlo, invencível,- uma como fatalidade na-
•furai quo determinava a marcha da histo-
ria. Traçaram.se com muito engenho us 11-
nhas isothcrmleas. da civilização. Obser-
vando as viclssitudes humanas, o cresci-
monto e desenvolvimento dos povos, sua
queda consecutiva, a formação dos gran-
des impérios, os antigas o as modernas
civilizações, procurou-so encontrar uma
relação entre ellas e a sua formula me-
teorologlca. Essa relação foi descoberta
particularmente no quo se refere ao cn-
lor. Os destinos humanos foram assim li-
gados aos factores physicos.

A semelhante orientação sociológica es-
tão filiados os. nomes do Montesquleu, dc
Euckle, do Mougcolle, entre oa represen-
tantes do um passado recente.

Entre os modernos, ha unia grande
corrente de pensamento que Insiste mn
explicar a historia e a marcha da clvilissa-
ção pelos mesmos factores. Este autor
Insiste pela preponderância do solo, pela
suas riquezas naturaes em carvão, em
quedas de água, om minas, ou no que quer
que soja, o formula a sua hypotheso do
"tcllurlsma social"; aquello nota com
muito talento a influencia doa grandes rkis
históricos o acompanha a civilização que
so desenvolveu fts suas margens; um tor-
cciro traça as linhas l.sothormloas do
progresso. K encontra razões por que as
primeiras civilizações foram cquatoriaes
c as quo lhes vêm snecedendo se vão de
mais a mais deslocando para as zonas
temperadas, com tendências a so approxí-
mar da zona fria. Esto ultimo formula
desdo logo a sua lei sociológica: o pro-
gresso caminha para o norte. Para o nor-
to quer dizer para o norte da Europa.

O que se dá em sociologia, dá-se egual-
mento nas sciencias sociaes particulares,
especialmente cm criminologia. Fez-se o
traçado climático do crime a até das rc-
voluçõea politicas.

Todoa estes systemns contêm uma
grande parte de verdade, mas não a
verdade integral. Ao seu ver, o homem
está subordinado aos factores physicos
do uma maneira invencível. E neste exag-
gero está sua falha. Certamente a inílucn-
cia do meio cósmico é muito grande, pois
quo a vida, vegetal ou animal, é uma re-
lação entre o sêr.e o meio. Podemos ad-
mitlir que ella é preponderante nos se-
res vivos em gorai, Incluindo até o ho-
niem dos tempos primitivos e remotos,
dos prlmordios da historia. O homem
moderno, porém, não está subraettido íi
ossit preponderância. As suas faculdades
mentaes constituem-lho um instrumento
de libertaçiio.Ellas é quo permittem reagir
sobre o meio e; modifical-o a sua gulza.
Si é verdade que so tem escripto a. phllo-
sophia da historia mostrando o poder do
meio cósmico, não 6 menos verdade que
se pede fazcl-a encarando o prisma dl-
vergente, — o da acção do homem sobre
o. meio, das modificações que ollo inipri-
mo á natureza, o da acção que o lndivi-
duo exerço sobre si mesmo. Que é afinal
do contas a própria liysione applicada
cinão a exprefis^o de seu protesto contra
as aggrcasões do. meio physico'! Quo so
propõe ella sjinão modificar os meios na-
turaes, sanear, dessocar, drenar, enxu-
gar terrenos maléficos, arborizar, purifi-
ca.- o ar, filtrar a água, adaptar o plane-
ta ás necessidades crescentes do homem?
Não precisamos insistir. A hygiene 6 dc
ponta a ponta um protesto contra seme-
Ihantes concepções. No ponto dc vista so-
ciologico, a educação é um outro protes-
to. Porque ella tem por fim fazer o ho-
meni, armal-o contra as inclcmencias do
meio, preparal-o para intervir no quadro
dns chamadas fatalidades naturaes.

Isto posto, passemos a estudar o clima.
Que é o clima?
E' o conjuneto de condições physieas

particulares a um logar, cm sua relação
com os seres vivos. Assim o definiu Hy-,
pocrates, c é a definição quo permanece.
Mas porque essas condições não são sem-
pro as mesmas? Simplesmente porque a
terra gira. Porque cila faz o seu movi-
mento de translação em torno do sol, em
3G5 dias, porque realiza o seu movimen-
to do rotação ao redor do sol cm 24 ho-
ras, e por causa dn inclinação do sou eixo
sobro o plano da ecliptlca. O clima está
ligado ao movimento da terra.

Esto simples dado tem para nés bra-
siloiros grande importância, porque não
devemos perder a oecasião do denunciar
velho.» preconceitos seientificos que per-
manecem como sobrevivencias seculares,
e quo nos fazem muito mal. Referimo-nos
ao preco-ne-Uí.' da zona torrida, dos cll-
mas tonvios. Eata divisão deve ser bani-
da doa tratados do hygiene, e, no emtanto,
ella está em muitos livros clássicos a
prestar mãos forte a antigos erros do pas-
sado. Afranio Peixoto protesta, com justa
razão, em seu excellense livro "Elementos
de Jlysiei.e"', o é preciso que tal reacção
so divulgue para que semelhantes in-
crustações desappareçam dos livros eu-
ropous.

O CLIMA TORRIDO
A concepção do clima torrldo está 11-

gada ao saber monos Informado do pas-
tado. lgnorttva-so que a terra fosse re-
doada, u caro custou essa descoberta. Não
se sabia oulrúra que ella girava, o porque
o provou ao mundo, multo soffreu a ve-
Uêranda pessoa do Gallleu. Nestas condi-
ções, que podiam saber sobro o clima as
gernçOes que precederam ftquellas des-
cobertas? Nada do positivo. Apenas os
erros da tradição e detlucções falhas dc
observações muito limitadas. Ora, as
observações eram as seguintes: á medida
que se caminhava para o sul da Europa,
ü calcr progredia. Do Mediterrâneo para
o norte da África, a, passagem se dava do
menos quente para o mais quetite. A tra-
dição dizia que no melo da teria havia
uma zona do fogo, a zona torrida. Assim
sendo, os limites do mundo conhecido
confirmavam ti sciencia da. tradição. Eis
ahi donde vem a denominação de zona
torrida, que subsiste noa compêndios,
como que a súsgerir situações climáticas
incompatíveis eom a vida e saude dos ho-
mens. . Zona torrida, moléstias equato-
riaes! ÍE' preciso ter viajado um pouco
para sentir a mentalidade européa no que
se refere áqueilas expressões. Si um doen-
te so apresenta com um certo íacies, sl
symptomas têm algo dc indefinido e de
vago, o si o doente -vem do Brasil, o sa-
be-r daquelles homens tfte, no emtanto,
sabem tanta cousa, põe-so logo A espreita
de alguma moléstia tropical. Ha para ei-
les um fundo de mysterio, um fio do des-
conhecido a explorar, um horizonte qual-
quer que lhes vai satisfazer a curiosidado
para alguma cousa de novo. E' uma men-
talidade feita <Jq vago «io desconhecido e
deturpada pelos erros da tradição.

Protestemos contra a classificação an-
liga. Não a perpetuemos em nossos map-
pas, em nossa geographia, em.jiossoa ii-
vros üo hygiene.
AS ESTAÇÕES E A OBLIQÜIDADE DA

1 Ia-T

tivesse como o de Urano no plano do sua
orbita. Haveria então enormes contrastes
entre as estações. Noite aretlca e frio
arctlco numa das metades do globo, em-
quanto que noutra metade teríamos o
verão perpetuo; nos equlnoxlos dias e noi-
tos cguaes; nos trópicos e na zona tropl-
cal, o sol estaria quasl no zenith. E tão
rápida seria a passagem dos dias do sol
do Ttm mez de duração fts noites de um
mez, quo plantas o animaes não poderiam
so desenvolver em taes condições, Tal
arranjo astronômico seria incompatível
com a vida, quor dizer, com as formas de
vida que conhecemos.

Outra posição extrema do eixo terres-
tre seria a sua pos'ção em angulo recto
sobre o plano da orbita. Vejamos o bom
e o mau de tal situação.

A superfície inteira do c.quadro r.os
pólos teria noites o dias eguaes; cada pnr-
lo receberia a mdsma somma de calor so-
lar durante o anno todo, de modo que não
haveria mudanças de estações; o calor re-
cebido variaria sómento com a altitude.

Na Inglaterra, por exemplo, á altura
do sol, ao meio dia, asriíi de cerca do 45",
duranto o anno todo, tal como se dft
actualmento nos equlnoxlos, o quo a faria
gosar de uma primavera perpetua. Com-
tudo, tal primavera havia do ter slnõcs
multo desagradáveis. A constância do ca-
lor nas regiões cquntorlnes e troplcneae
a do frio nos pólos provocariam circulação
rápida do ar, rápida e continua, do modo
quo o clima seria assim modificado por
ventos violentos. O sol dos pólos irradia-
rií tão pequena quantidade do calor que
o mar estaria sempre gelado o o terreno
sepultado sob a neve, e si taes condições
so extendessem até á zona temperada,
como é do crer, a vida tornar-ae-ia im-
ponsivel sob íiíüilas latitudes. Em sum-
ma, semelhante posição da ecliptlca só
pcrmiltiria a vida vegetal e animal numa
faixa de terra muito limitada. Disso tudo
resulta quo a posição intermediária do
eixo terrestre é a mais favorável, e a que
existe, offercce-nos a dupla vantagem das
boas condições climatericas com a maior
extensão das terras habitaveis.

As considerações quo acabamos de *•*,-

zer nada mais são do quo simples ada-
ptação dos pensamentos de Wallaco, um
dos mais famosos naturalistas do nossa
época o ao mesmo tempo pensador pro-
fundo, destituído do preconceitos, um dos
mais dignos ornamenlos da Intelligeneia
humana.
O OCEANO È AS CORRENTES MA-

RITIMAS
Estudando as reiaçuss sanitárias do ho-

niem coin as uguas, vimos j.i a íuucçao
uyglenica don oceanos, babemos que *-,
mar 6 um. reguliuior da téiiiiieraturti o d..
qiinui c que a sua enorme superfície u>.
iivnpòraçUo Influo souro o regnneii tu.»
chuvitij. us dados qae estabelecemos per-
.nitteni compretieiificr porquo o heiiim-
iinerio sul ê menos quente- üo que o íiemis-
phçrlo n.orte, e porquo nas zonas fruta o
iiemlsphèrio sul o menos trio do qua o ho-
mispnerio norte. Tudo resulta ua dlscri-
.juiçiio uns nguas. Ha no iioiiuspiierki uu-
iiu-ciíco iiiiicaiiieiite a terça pariu uns ter-
ras do planeta, de fôrma que elle 6 cir-
cumdado por massa dágua duas vezea
maior do que as terras uo heinisphcrlo

de, bem como ao estado hygrometrico do
ar. Assim" é quo nos desertos, no Sahara,
a natureza do solo não permltte a vogo-
tação, o da simples ausência delia deriva
grande osclllação thermlea entre o dia
e o, noite. Durante o dia, o calor chega
facilmente a -10'. dovldo A grando absor-
pção dos ralos calorlflcos. Chegada a nol-
te, como não existem vegetacs quo utili-
zom o calor, a Irradiação t: franca o prom-
pta, o a temperatura desce freqüento-
mento a 0°, produzindo-se a geada por
condensação do sereno. Eis ahi o clima
do Sahara o falamos de zonas torrldaa!
Tal cousa não devo ser tolerada. A lln-
guágem scientifica reclama terminologia
precisa o exacta, quo corresponda ft rea-
lidado dos factos.

No Brasil, tambom, lemos porções dou-
nudadaa do territórios, no Ceará, no Rio

.Grando do Norte, nn, Parnhybn, porções
em que as osclllaçõos thernilcaa divergem
muito das correspondentes do Parft o do
Amazonas, Istio prova que a velha divisão
dos climas não condiz com os casos con-
cretos; é umn pura dbstracção,

DIVISÃO CLÁSSICA DOS CLIMAS

Qual é, pois, essa famosa divisão clussl-
ca dos climas'' E! a de Rochard, cm cll-
ma torrldo, entre o equador thermico de
28" e os isothermicos do 25"; o clima
quente, de 25" a 15"; o clima temperado
de 25" a 15"; o clima frio do r. acima de
0o a D abaixo; o clima polar do — í" a
15». O critério clássico não sorve. Kllo es-
tá noa livros de ensino escolar e U03 col-
Ic-gios. E' preciso elimlnal-o o procurar
um outro que corresponda fts neccsalda-
dea praticas e ás realidades regionaes.

A CLASSIFICAÇÃO MODERNA

A classificação acceita peloa hygionis-
tas mais adeantados é a do climas con-
stantes, variáveis o excessivos. O critério
ndoptado é ainda a os-eiilação da tempo-
ratura, osclllação annual. Tuma-se a tem-
pcratur.1 máxima o mínima para 1 lie cn-
contrai" n amplitude dns o.icillaçõoa an-
nunca. «*>

Quanto aos climas constante.», temos a
notar que, doa pólos pnra o equador, aa
ósclllações de temperatura diminuem de
-amplitude nté se reduzirem ao mínimo
dc dois graus. Dc 2G a 28°, tal t: n oscll-
lação. Ondo está o clima torrldo? Certa-
mento na cabeça daa mentalldadea me-
dsevaes. Trata-se, sem duvida, de uma
temperatura elevada o constante, nina
sem ósclllações: perturbadoras, cenio as
máximas e as mínimas de outros climiu.
Não ha divisão nitlda das estações. A nm-
plítudo: das variações, que é muito pe-
quena no equador, cresço nos chamados
climas constantes, uté 7 o 8 graus. Huml-
dade, alta tensão do vapor dagun, chuvas
copiosas, quotidianas, regulares, taes são
os caracteres desses climas. Os vento.) são
os allseos do nordeste quo chegam até ao
héiijispherlo sul; uo sul, estão os aliscoa
do sudeste:

Um terço, pouco mais ou menos, das
terra.i do globo, está sob a influencia
destes climas. Taes são do um modo ge-
ral, na America, o sul o a maior parto
do oeste dos Estudos Norte-americanos, o
México, a America Contrai, ns Guyniias, a
Colümbla, a Venezuela, o Equador o o
norte do Brasil.

Dissemos de um modo geral, porquo ê
sempre preciso ter cm vista as -condições
locaes, espeelaes, que alteram a situação
therniicii. Assim é que lemos regiões de-

arctlco. ,„.„„,„. ,,,.,,.!,. íserticas, tirídns, secens nas duas Amcrl-
Antes (lo estudar as correntes nuiiitl- ..,__,.. ...... .,,..,..*„ .,„

iiias, procuremos devassar mais clarameu-
io o mecanismo cios ventos, quo sao uu,
aos modificadores tio ciiina. Uma expo-
riencla muito simples resume na sua sm-
geleza os grandes processos naturaes.
Aqueçamos um vaso cheio dágua. A ta-
¦iiadii inferior da aguti, á medida que se
vai aquecendo, se dilata o sobe á super-
úcie, ao passo que a porção fria uese-.
i.ara so aquecei" por nua vez. A por«j.t«,
.liiente sobe em movimento turbilnoinir.
rlsta experiência é um resumo do que so
liassa na terra.

Os pceanoa o a atmosphera são tam-
bem sedo do movimentos turbilliunarea,
suljordinadua áa leis do calpr.

È' no fundo a mesma experiência pela
qual Frunlilin mostrava a origem conve-
ctiva do vento. Elle entreabria a porta que
eouinitiriícava uma sala aquecida com a
de um compurtSinentu frio, o movia uma
vela accesa ao longo da fresta dc comniu-
nlcação. jV inclinação da chamam mos-
trava claramente a direcção da corronte.
em baixo ella se inclinava do lado frio
para o lado quente, em cima do ladj
quente para o frio. O emprego do baro-
metro teria mostrado a mesma cousa
çom relação á pressão; vcr-sc-la quo o
fluxo gazoso se faz no sentido eu» que a
pressão decrescè.

Com esta experiência em miniatura te-
mos percepção do quo ss passa cru grande
escala na natureza; Por Isso é que as bri-
sas sopram á noite do mar para as
praias aquecidas pelo sol. o quo do r.ia-
nhã partem da terra resfrláda pela eva-
poraçao nocturna para o mar, cuja lout-
peratura pouco variou.

Tal é ainda a explicação das monções
com suas alternâncias do estações. (Houl-
leviqúe).

Na mesma medida explicativa cabem
também as grandea correntes oceânicas
do "Gulf-Stream" o aa correntes aérea*)
que lhe correspondem.

O GCLF-STUEA.U

liOKâ
MMjIfclOSâ

ECLIPTICA
Ha na cbUqnitl.-itle ila ecliptica alguma

cousa a, considerar mais detidamente para
o hygieniata que procuro largos horizon-
tes: Quaes cs resultados dessa obliquida-
dc? São a determinação das estações e a
desegualdade doa dias e das noites. Se-
melhante obliqüidade não é, pola, um
acontecimento fortuito ou de pouca mon-
ta. E para comproval-o, basta cogitarmos
no quo adòntsòeria si o eixo. da terra cs-

Que é o Guir-Stream? CE* um rio no ocoa-
no, dizia. Maury; nas maiores séecas, elle
nunca se exgotta; nas maiores enchentes,
nunca transborda, Suas praias e seu leito
são camadas dágua fria entre as quaes
correm em fluxos comprimidos aguaa to-
pidaa e azues. Em parte alguma do globo
existe tão majestosa corrente; é mais ra-
pido que o Amazonas, mai3 impetuoso
que o Mississipi o a massa destes dois rios
não representa a millesima parte do volu-
me dágua que ello desloca."

Conheceis a direcção o o rumo dessa cor-
rente. Basta seguil-a no mappa, ondo vem
ítssigrialada por traços azues. Passa pelas
costas do Brasil uma corrente vinda dst
África, que segue para o norte o para o
oeste, e chega fts Guyanas, A America
Central, onde se reúne com outras que se
formam no mar das Antllhas o no golfo
do México. Então é quo tomam o rume
nordeste, o com o nome de Gulf-Stream
aquecem as costas dos Estados Unidos do
Norte, e vão pelo Atlântico para a Euro-
pa, influenciando a França, a Inglaterra
e a Noruega. E' como dissemos uma cor-
rente tepida, tanto que, no Inverno, perto
de Nova York, quando a temperatura mé-
dia da superfície do mar é de G.o, no
Atlântico, no decurso da "corrente do gol-
fo", a temperatura ê de 18.o.

A corrento africana quo banha as cos-
tns de leste do Brasil, retrocede como que
a caminho de sua origem, envolvei) :1o
Santa Helena, Ascensão e Trlstão da
Cunha.

Existem eguaimente correntes frias am
«•entldo contrario, que resfrlam as costas
do Canadá e dos Estados Unidos do Nor-
te, na sua orientação nordeste, e os pai-
zes da America do Sul, no Pacifico. Ahi
está por que razão, em egualdade de lati-
tude, as costas da America do Norte são
mais frias que as correspondentes da Eu»
ropa, e porque o llttoral do Chilt- o do
Peru' é tão differente do Brasil o da Ar-
gentina.

A ALTITUDE
Ao lado daa correntes aéreas e oceani-

cas que modificam o clima das regiões
«-•t-mta-se ainda a altitude dos logares,
que Imprime sua marca climática parti-
cular. Não basta dizer quo tal ou tal palz
está collocado na zona fria ou equato-
rlal. A altitude multo Importa. Temos o
frio e as neves eternas em pleno equador.
Basta para isso attlngirmos a altura de
4.800 metros. A atmosphera doa logares
è mais rarefeita o absorve, por isso, me-
nos calor. Por outro lado, a irradiação
do. calor recebido ê maior durante a nol-
te. Isto tudo tira aoa climas o caracter
do íixidez e. de constância que a simples
divisão da terra em logares mais ou me-
nos afastados do equador ou dos pólos
faria suppiJr, Dahl resulta a ImprestabI-
lldade pratica das divisões clássicas do
clima.

A VEGETAÇÃO

cas. Isso prova quo ainda esta divisão do
clima não é Isenta de senões, porquo dei-
xa de considerar a totalidade do,! facto-
res do clima para considerar os factos
pelo prisma da thermalldade.

È pasáemós aos climas variáveis. São
assim considerados os climas cm que as
osctllaçõés de temperatura vão de 8 a
12" em média, podendo chegar ás vestes a
15" c a 20". Estes eiimas correspondem
aos troplcnes e temperados das antigas
classificações, E para, que vejamos ainda
unia voz, de passagem, quãu Imprestavol
o falhii é aquela concçpçfio, oliiemos pa-
ra n enorme diversidade UiermiCíi e di-
mais condlçõC3 do tempo que se nos de-
param ao confrontarmos as duas cidades
— ti. Paulo e Santos, tão próximas e lão
disseriielhaiit.es. A característica de climas
variáveis é a seguinte: temperatura me-
nos elevada que a dos climas constantes,
porém mais aecentuada osclllação iliernii-
ca; menor hun.idnde, que é, comtudo, sen-
sivel: menor a tensão do vapor dágua;
menos abundância ,no volume das tlguus
pluviiies.

A.s regiões que estão sob o regimen
desto clima são, na America do Sul, o
centro e o sul do Brasil, o Uruguay, a
Argentina, o Chile, o Peru'; na America
do Norte, grande parte doa Estados da
União Americana o o norte do México.
Quasi toda a Europa está no quadro dos
climas variaveií, isto, porém, com ns re-
servas que temos estabelecido.

Quanto aos climas excessivos, poucas
são as terras que.lhes estão sou o guante
insalubre. Pequena parte dus Estados
Unidos, o Canadá, a Terra Nova, a Islan-
dia, o norte da península escandinava, o
norte da Rússia, da Sibéria, e no bemis-
I-.lierio sul a Patagônia.

A amplitude das variações de tempera-
tura é muito grande. Basta dizfjr que No-
ve, York tem Oscillàçõea de 30", e certos
logares da Sibéria apreséritam-nas até
00" entre Inverno e verão. A humidade
diminuo; as chuvas são substituidaa por
precipitações da neve. Ü inverno perdura,
a passagem do verão é rápida e fugaz,
mas chega fts vezes a ser Inclemente, de
modo que certas regiões do Canadá e dos
Estados Unidos estão expostas ao inesmo
tempo aos accidentea do frlif extremo c a
casca multiplicados de Insoláçãó.

INILLIO.NCIA SANITÁRIA DO CLIMA

A vegetação ê outro íactor que m.odl-
ca largament

ssuda á natureza do sOlo.

Sabo-se que o clima exerce acçao so
bre certas particularidades physiologic*.-,
como a cór da pelle, uu, melhor, seu ma-
tiz. Taes acções não estão, comtudu, bem
discriminadas no sentido dc precisar que
modalidades climatericas engendram tal
ou qual caracter physico dos indivíduos.
São noções ainda um pouco vagas c im-
precisas.

Quanto ft acção sobre a üaude, é cousa
muls conhecida e reconhecida até inesmo
pelo saber vulgar. Mas ainda aqui oa co-
hhècIriJeritos não têm o grau de precisão
reclamado pela sciencia. Sabe-se quo es-
te ou aquelle clima é prejudicial ou fa-
voravel ft saude, mas quando se enfrenta
o problema do perto, verificamos que ha
muita cousa do vago, de indeciso, de mal
determinado nesses conhecimentos. Asaim
ê quo somoa levados a dizer de modo
muito geral: certos climas exaltam a sau-
dc, uutroa diminuem a resistência normal
do organismo e o predispõem aos agentes
pathogcnicos. Dizemos que tudo isto é
vago, porque, na realidade, não atlingo o
fuiido do problema sanitário. Ora esse
problema ê o seguinte: ha mulestias de
clima, isto é, dependentes da acção simul-
tanea dos iactores quo constituem o cll-
ma? Parece até quo a solução definitiva
do problema será dada negativamente:
não ha moléstias climatericas. As que lhe
são attrlbuidas devem ser consideradas
preferentemento como desvios das regras
e das normas da activldade sã. E some-
Ihantes desvios são individuaes ou colle-
ctivos. Falamos da verruga do Peru', da
moléstia do somno, da febre amarella,
da outróra chamada anemia tropical, da
filariose, e de umas tantas moléstias, as
quaes offerecemos um habitaculo parti-
cular, fazendo-o confinar num determina-
do recanto do globo. Assim é na verda-
de. Mas porque ellas existem em tal o
tal região devemos incriminar o clima de
ta-s localidades? Tal é o problema. Ar-
nould resolve-o negativamente, mas é
forçoso confessar que sua solução tam-
bem não é clara, mas confusa.

Tão imprecisa é a sua linguagem neste
particular, quo não poderemos dizer qual
é a base de suas razões, qual o seu argu-
mento. O único trecho claro de sua dls-
ser tação ê o seguinte: "O mesmo se dft,
sem duvida, com as moléstias que, como
a dysenteria e o paludlsmo, embora se
manifestem nos climas temperados, to-
mam extensão prodigiosa nos climas
quentes e torridos; o clima nada mais ê
que uma das diversas causas quo presi-

i-v-i bv.r-an.ente -os - climas. Ella está 11-I dem ao desenvolvimento destas affecções.
ü, sua humlda-"Aliás a acção delle ê mais ou menos ef-

O DIA
A Egreja Catholica commemora

hoje S. Raynnindo Noniiato, confes.
sor.

S. Raymundo pediu & Santíssima
Virgem fazer-lhe conhecer o caini-
nho que devia seguir para chegar ao
céo, c a mãe dc Deus ordenou-lhe
que entrasse para a ordem recente-
mente fundada da Redempção dos
Captivos.

Enviado á Barbaria, S. Raymundo
resgatou numerosos escravo? e
quando os seus recursos se exgotta»
ram, oífereceu-se a si inesmo cm tro-
ca da libertação de vários outros.

Dc volta á Iiespanha, foi nomeado
cardeal pelo papa Gregorio IX,

Morreu em 1240, em Roma, onde
o papa o havia chamado para empre-
gal-o uo governo da egreja.

V. ORDEM TERCEIRA DE S.
FRANCISCO

Retiro e conferências — O revmo,
frei Jerónymo Goldmakc prosegue
hoje, ás 19 horas, ria série de conte-
rendas religiosas, cheerrando-as no
próximo domingo.

De manhã, haverá bençam papal
e communhão geral ás 8 horas, e cm
seguida será celebrada a festa men-
sal do SS. Sacramento, com procis-
são, exposição solenne durante todo
o dia, encerrando-.sc ás 19 horas, com
sermão e bençam.

Sendo amanhã a primeira sexta*
feira do me/, haverá ás S horas mis-
sa em honra do Sagrado Coração de
Jesus c conirniiiihão.

ASSOCIAÇÃO DAS MÃES
CHRISTÃS

Realizou-se hontem a reunião
mensal 110 Collegio dc biãp,

O revmo. monsenhor Passalacqua
celebrou a missa e deu a coirmiiinhão
a grande numero dc associadas,

Antes da instrucção, relativa á fes»
ta do santo do mez, o grande doutor
da egreja, Santo Agostinho, propoz
ás assistentes as intenções pedidas o
convidou a todas paira a missa que a
Associação faz celebrar na egreja da
Ordem Terceira do Carmo, ás S c
meia, 110 próximo dia l.o de setem-
bro, por intenção da digna presidente
exma. sra. d. Sebastiana Bourroul,
cujo anniversario natalicio passa
nesse dia.

A instrucção, que versou sobre a
vida do santo doutor c também inci-
dentemente da de Santa Rosa de Li-
ma, cuja festa litliurgiça se celebra-
va, causou profunda impressão cm
todo o auditório.

Em seguida, foi dada a bençam do
SS. Sacramento pelo revmo. pauYe
Marcos Givilet.

Acabada a cerimonia religiosa,
houve a sessão do conselho, na qual
foram tomadas varias resoluções, re-
lativãs ao bom andamento da Asso-
ciàção.

O revmo. director marcou ,1 pro-
xima reunião para o dia 20 de setem-
bro.

CASA PIA DE S. VICENTE

O revmo. director da Casa Pia de
S. Vicente mandou fazer uma lapide
com uma significativa itiscripção,
em homenagem á memória da cari-
dosa sra. d. Elisa da Silva Prado,
que deixou em testamento mn valio-
so donativo.

Essa lapide será coilocada solen-
nemente no dia 7 dc setembro pro-
ximo, logo após uma missa que o
mesmo director celebrará ás 8 e meia
por alma da referida senhora.

Haverá communhão geral das or-
phams da casa, com a assistência das
pessoas da familia c as damas de cai
ridade c todas as professoras o alu-
umas.

Todos os annos será celebrada, no
dia do anniversario da sra. d. Elisa,
uma missa por sua alma.

A Casa Pia, grata á memória do
pranteado architecto dr. Max Henl,
celebrará também uma missa por sua
alma, tendo uma commissão de ir;

• mãs e de alumnos ido dar pêsames a
viuva.

CAPKLLA DE N. S. DA SAUDE

Iniciaram-se nesta capeila as novena
de Nossa Senhora, sendo a festa no c!,a

de setembro próximo.
Haverá, nesse dia, missa conimunhi"

geral e exposição do Santíssimo Sac»"1'

mento, durante o dia.
A's 17 horas, ladainha c bençam.
Como hii dias noticiámos, reaiza-se n

dia 24 do setembro o sorteio do oratório,

cujo produeto reverterá em favor do -

tar-rriér da mesma capeila.
Os bilhetes, que Já so encontram a

da, podem ser procurador com o revmo.

padre Castro, o o preço será de lil111 •

i ven»

flcaz, segundo as estações; nas zoa
temperadas e quentes, é no verno "¦¦»

paludlsmo e a.dysenteria so miini1-.;"
Na mesma «.-po-'*

llü

tempo a119
apparc-

oba-
as

com maior freqüência.
evoluem as dlarrhéas infantis."

O mesmo acontece com as molesii ^
estação. Ha alguma cousa dc vcraaa ^
na expressão — moléstias de c-stsi .-,• ¦

uma correspondência entre o
faz e umas tantas moléstias que ai
cem. Chama-lhes o povo "andaço , ^_
ptiza até com nomes rebarbativos •

guras nosologicas supervenientes, •» _
os médicos correm pressurosos a »
tuil-os por nomes gregos. íai t.
dencla existe, mas não é ainda
de sciencla positiva. nffcren-

Sabemos quo existem grandes ai 
^

ças no quadro da mortalidade E"-'
gundo os mczus o as estações. -_»
tlsticas demographo-sanitarias, ou 

^
nejadas e Interpretadas, 6 que w 1-

guramente a chave da solução, ua _sot
ros têm a sua linguagem, mas ev 

g( ft«
saber escutai-os e comprehendei-o • 

^nno
estatística mostra que tal-nie/ „_•-
foi multo letal, ou tal estação rte bcfteito
mortalidade, a relação de causa 9
cstfi desde logo manifesta entro ->_ 

f(_.
e a salubrlda*i. O que então ímp" 

^.^
zer para levantar o edifício da . > ^
cllmaterlca 6 bem discriminai. i> w
clrcumstanclas e encontrar o oet ^
mo dò phenomeno. Isso, porem, ,,
feito. Será trabalho da sciencia aw

Alberto SC***

¦



¦,-~mn~*mm^.*m™,»^,^*mx«mm*»^-«». ¦-^T*ff'lrWiy"l*tFf *»J)***ff^^ k\WmWmmmmmàmimmmm*mwmmm

O "Postam" nos
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Estados Unidos

CORRISM? FãüXI&XAJMQ - *#<nírafca-ieira, 31 üe agosto de 191© S

Da nossa edição da noite, dc hon-
tem:' Si os eminentes c sympalhicos ca-
pitalislas, banqueifos e cominci*cian-
tes norte-americanos, que ora nos vi-
sltam, ao entrar no Rio de Janeiro,'deparassem, a par das bcllczas nattt-
traes que. os cucantavain, com um lc-
treiro vistoso, cm que se lesse:

«CUIDADO COM AS CONSER-
VAS DA CALIFÓRNIA

i Ellas são venenosas."
«>ii então:
"A BA.NHA DOS ESTADOS UNI»

DOS E' NOCIVA A' SAU-
DE"

ou qualquer cousa semelhante,
feita com o propósito de desmorali-
zar algum produeto da grande Rc-
publica do Norte, decerto teriam
uma impressão bem desagradável a
nosso respeito.

E si, além disso, encontrassem
•titula nas paginas de annuncios dos
jornaes, escandalosos preconicios dc
um artigo que visasse substituir um
congênere de procedência "yankee",

procurando-se deprimir o verdadeiro
para impor a imitação, não sabemos
que qualificativos nos seriam, com
justiça, attribuidos.

Pois o que se passa actualmente
nos Estados Unidos é mais ou menos
da feição do que ahi deixamos assi-
gnalado como simples exemplo.

O "Postuni", não passa de uma
panacéa de especulação, atirada ao
inercado para concorrer com o nosso
principal produeto.

Aromatizado com essências artifi-
ciaes e facilmente solúvel na água
quente, pretende possuir proprieda-
des hygieiiicâs e alimentícias supe-
riores ás do nosso café.

E' uma cousa perfeitamente con-
¦tcstavcl. Não nos propomos, porém,
a discutir a exccllcncia do café.

O lado irritante e condemnavel da'propaganda do "Postum" está no
processo adoptado pelos seus fabri-
cantes para promover o seu consu-
mo.

Em jornaes e revistas, diariamen-
te, apparecem annuncios espalhafa-
tosos e alarmantes contra a nossa
rubiacea.

Em grandes caracteres, os enca-
beçam phrases assim:

O café envenr»a o organismo —
Bebei "Postum"!

As pessoas nervosas não podem be-
ber café, que contém caféina, um
perigo para a saúde. — Usai~ "Postum"!

Summidades da sciencia desaconse-
lham o uso do café, que debilita
o organismo e enfraquece as fa
culdades mentaes. Livrai-vos
delle, substituíndo-o por "Pos-
tum"!

E neste gênero são todas as "ré-
clames", illustradas quasi sempre
com figuras, dc indivíduos combali-'dos, encaveirados, rachiticos, paraly-
ticos, que representam os consumi-
dores do nosso produeto.

Ora, perguntamos, será admissível
que do nosso paiz, por essa fôrma fe-
rido na America do Norte, que é,
aliás, o núcleo principal do consumo
do café, não partam reclamações,
tendentes a corrigir o criminoso
nlarme?

Por outro lado, será acreditável que
numa nação, que dá licções de res-
peito aos direitos alheios, se possa
impunemente usar de praticas tão
condemnaveis e prejudiciaes ao com-
nicreio dc um paiz amigo?

Não, seguramente. Que lá se di-
vulglieni pelos meios honestos e
leaes os artigos de origem nacional,
embora affectando os congêneres de
importação, comprchende-se. Mas,
nessa hypothcse, que façam apenas
resaltar as qualidades e as vantagens
do seu uso e não depreciem com fal-
sas affirmações o artigo ao qual ten-
tam dar suecedaneo, em particular
quando elle é tradicionalmente repu-
tado, até pelos poderes públicos dos
Estados Unidos, que, por considerai-
o dc primeira ordem, o isentam de
direitos dc entrada.

No caso do "Postum", e isto se
verifica pela incisiva, dispendiosa e
barv.lhenta "reclame" que mantém
cm cartazes, na imprensa, nos cinc-
matographos e cm toda a parte, cllc
consegue introduzir-se nos merca-
dos exclusivamente devido á guerra
que a companhia que o explora mo-
ve contra o café, illudindo os inge-
mios e os incautos.

Mas, sobre serem condemnaveis,'em 
principio, taes manobras, ellas re-

flectem perniciosamente no nosso
"desideratum" reciproco de aitgmen-
tar o intercâmbio entre as duas na-
ções, "desideratum" ainda _ agora
confirmado pela presença da illustre
embaixada, que 

"de vistt" examina,
nos grandes centros produetores do
Brasil, as suas condições de prospe-
ridade c os ensejos que ellas «offere-
cem ás iniciativas norte-americanas.

Os eminentes viajantes, de regres-
so, poderão, insuspeitos, assegurar a
boa vontade que encontraram para
uni solido, proveitoso e cordial en-
tendiiiiento em favor dos interesses
dos dois povos, e, ao mesmo tempo,
reflectir a péssima impressão que
aqui tem produzido o systema irre-
guiar dc propaganda dc que se ser-
vem os fabricantes do "Postum".

Urge um correctivo para esse mal
e os poderes públicos des Estados
Unidos tomarão, com certeza, na
devida consideração, o appello que
lhes fôr feito, solicitando-lhes provi-
dencias que impeçam o prosegui-
mento do abuso.

Não será, entretanto, demais que,além do testemunho dos eminentes
hospedes, a nossa chancellaria entre
cm iiitclligencia com a de Washin-
Eton, desta obtendo a intervenção
official em favor da justa aspiração.

9 que é preciso é que cesse de vez
*¦ irritante campanha, tão destoünte
dos moldes seguidos pelou povoscUllos, e que reciprocamente se res-
Imitam. ... »

DRmm9 RU. J. DE CARVALHO
Petição de graça dos jornalistas
e homens de letras de S. Paulo

Ao sr. dr. Altino Ai*antes, presidonto i
do Estado, foi apresentada, om favor do |dr. ,T, ,T. do Carvalho, a segulnto petição:"Exmo. ar. — Os quo vêm, hoje, íl pro-
sencii de v, oxe., trazem pola nenhuma
vallti que so attribuem, a mais nobro das
missões o a mais confiante das osporan-
cas: — ti iiiissão quo podo clomoncla e
a esperança, que so baseia na magnanl-
midiide quo sempro merecem dos gover-
nos, lou «iuo. se extenuam nas rudes luetas
do espirito.

Homens de letras e Jornalistas, profun-
elaniento acabrunhados com a pena quo
foi imposta a um do seus confrades, som
a mais leve intenção de desconhecer a se-
renldade da acção da Justiça, acatando-a
antes, em todos seus termos, pela sua
alta sabedoria q imparcial critério, vGni
recorrer ao indulto de v, exc, não só pc-
los laços que os congregam, Ja do sl nobl-
Utantes, mas, principalmente, por moti-
vos do liumanltnrlsmo o Justa doferen-
ela quo constituem a belleza heróica das
raças e que lhes perpetuam a nobreza o
a forca.

A clemência que so vem pedir fi para
setenta annos do uma existência, que so
exhaurlu entre um consultório medico e
a tribuna da imprensa, a mitigar, com
sua pledado as dores physicas, a aclarar,
com us luzes df seu espirito, o caminho
arldo da doutrina o dos princípios,

A generosidade que vimos impetrar, t
a generosidade que nunca se recusa, é a
que se detfini, solicita, £L cabeceira da
Edade o da Moléstia, a quo não raciocina
porque apenas sente, a quo filtra todos
os demais sentimentos, dos mais violon-
tos de rancor «os mala justos de punição,
para quo só um predomino, na limpidez
crystulll.it», de sua origem divina, e ampa-
rc, o sustcnhii o dcsaltero o conforte a
quem os amios ou a moléstia tenham ex-
Iiíiurldo.

A Justiça, no caso presente, pela lm-
personalidade que lhe fi do essoncla o de
que, paro, orgulho nosso, procura nüo se
afastar, cumpriu talvez dolorosamente,
para cada uni do seus membros, mas com
a imparcialidade quo C seu melhor apana-
gio, o que a lei determina.

O prestigio de suas sentenças nasce du
lnsoiisibllidi.de que ella se ImpOe, do es-
toiclsmo com nue ella sabe abafar os seus
sentimentos indlvlduaes, para quo sô
trliimphe o espirito preventivo o repres-
sor, codificado pela própria conectividade
que a, Investiu do poder do punir, para
a manutenção de seu equilíbrio interno.

Suas luzes Irradiam, como as do uma
gcnima preciosa, sem uma alma própria,
resolvendo o Julgando pela alma collectl-
vá, synthesa impessoal das energias re-
gulatloras da harmonia Social, que se res-
tringo na armadura Inflexível dos textos
escriptos da lei,

Ainda assim, na aclual emergência, o
egrégio Tribunal de Justiça, quando viu
chegar íi sua barra os setenta annos cn-
ferinos c mal seguros do nosso confrade
ilr. Joaquim Josfi elo Carvalho, trazido
pelos seus tres médicos assistentes, srs.
drs. Rèmiglo Guimarães, Edmundo de
Carvalho o Celestino Bourroul, sentiu o
estremecimento quo so superpõe ás mais
heróicas Insenslbilidades profisslonaes,
que 6 Irreprimível porquo brota do mais
intimo da alma, com a pureza elos senti-
mentos lnnatos do bondado o compla-
cericia.

O egrégio Tribunal devia então ter
constatado com alegria, quo não era uni
crime infamante o quo trazia a Julga-
mento :i velhice por muitos títulos bene-
merila do elr. Joaquim JosC de Carvalho,
pois quo reformou a sentença que o con-
demiuira. "

Trata-se do um processo por .injuriai
impressas, por uma phraso que, no ardoi
da discussão, lhe escapou em um dos ar-
tigos com os quaes discutia, por um jor-
nal, os acontecimentos do uma falleneia,
na qual vira perdida uma- parcclla de»
pouquíssimo quo constituo o patrimônio
pobro eleis seus. Não nos compete ana-
lysar, nem t esso nosso intuito, o facto
em si, mas devemos referir, corno atto-
nuante pela defesa allegada, quo logo, no
ella immedlato, o dr. Joaquim Josfi de
Carvalho, pelo mesmo jornal, esponta-
ne-amente, declarou quo não tivera, nem
tinha intuitos do injuriar, o quo era, em
parte, elesaggravo tio offendido.

Trazido a juizo, apesar daquella decla-
ração, foi nosso confrade conelcmnailo em
primeira instância, no "grau médio" da
penaUdado que ti lei, para o caso, esta-
Ijeiéce.

O egrégio Tribunal do Justiça, para o
qual subiu o feito, em grau de appella-
ção, tomou em consideração as attenuán-
les iillegueliis pela defesa, taes sejam a
edade avançada daquelle nosso confrade,
as declarações ile seus Ulustres medico!-
assistentes, de quo o artigo incriminado
ÍOni escrlpto em um dos dias que segui-
tam a uma congestão cerebral, quo quasi
o vlclimára, o que fora escrlpto, pois, em
condições èspeclalissimas do hyper-excl-
lação nervosa, que augmentaram do in-
tensidadò o dissabor que lhe trouxera o
prejuízo commereial que a referida fal-
lenoia lhe acarretara,

Estamos certos, deante da inagnaniinl-
dade com quu nosso mais alto tribunal rc-
duziu a penalidade Imposta ao "grau ml-
nimo", que elle teria ido alfim, utfi ã ele-
mericia da absolvição completa, si tal lhe
fosse permittido, dentro da severidade do
texto da lei.

A clemência, de quo os Juizes não po-
dem dispor, fi que vimos ora Impetrar du
bondade de v. exc, para uma falta cujo
dosaggravo eslã contielo nas sentenças ex-
aradas, commetticla por quem, pelo seu
passado, não pôde deixar de merecer 11
consideração social.

Afflrmam os Ulustres médicos, cujeis at-
tostados juntamos, quo C melindroso e
grave o estudo de saúde do dr. Joaquim
Josfi de Carvalho, cujos setenta annos poi
si sOs pediriam quo se não qulzesse chegar
ao extremo do exigir-lho o cumprimento
da pena, que lhe serã talvez fatal.

A clemência que ora impetramos 6 bem
fundada, porque não so trata dc um des-
ses casos liojo, infelizmente, communs, eni
que a Injuria serve do arma para interes-
ses inconfessáveis. Os próprios juizes as-
sim o entenderam, adoptando o egrégio
Tribunal a dlrlmonte do ter sido o aràigo
escrlpto cm defesa de direitos próprios e
de terceiros, para reduzir ao mínimo a pe-
nalldade Imposta,

Releva aluda considerar que o dr. Joa-
quim JosC do Carvalho mereceu durante
sua longa o afanosa existência, não pou-
cas provas publicas do apreço pelo nos-
so governo o por governos extrangeiros,
por actos de benemerencia, que não de-
vem ser esquecidos, nos seus últimos dias,
quando por uma clrcumstuncla lamenta-
vel o por falta levo se v6 sujeito a uma
pena.

Entro as dlstlridfiões quo lho foram con-
cedidas por governos extrangeiros, figura,
om primeiro logar, a honra excopclonal
que lhe concedeu a Republica Argentina,
considerando-o por decreto, cidadão ar-
gentino, em recompensa A abnegação com
que ello soecorrou a população de Buenos
Aires, com risco do sua própria vida, du-
rante a epidemia de 1871.

O governo da Itália, por serviços de
egual bonemerencia, pregou-lhe ao peito
uma medalha de ouro de l.a ciasse, como
Benemérito du saudo publica.

S, s. o papa distlngulu-o com a moda-
lha de ouro "Pro Ecclesia et Pontifico".

O governo imperial do Brasil conferiu-
lhe o Habito da Rosa.

O govorno da Republica deu-lhe as hon-
raB de medico do exercito o da ofílclal
honorário das forcas de terra, por servi-
cos relevantes prestados á Republica.

No dominio das letras e do ensino o dr.
Joaquim José de Carvalho tem sido de-
nodado batalhador o uma daa mais abne-
gadas figuras do heroísmo obscuro que co 1
oxhaure na imp-çensa e na, cathedra, pola I
oduoacao e pelo ennobreoimonto da pa-J
trla, ¦

Em todos os paizes, em casos como o
aclual, du falta leve, taes antecedentes
predispõem o cxeoutlvo a clemência do
Indulto.

E' pois, com justificada confiança, que
vlmoi. pedir a v. exc, que deanto do pas-
sado venoravel do dr. Joaquim JosC do
Carvalho e do sua velhlco augusta, quel-
ra v. exo, completar a magnanlmldado
com quo a justiça reduziu ao niinlmo a
ponalldado quo lho foi Imposta, relevan-
do-o do cumprimento da sentença, com o
indulto.

Approxima-so uma data para todos nós
do máxima festa: — a da commomonição
de nossa independência. Pedimos a v. exc,
que naquella data, quo marcou o inicio do
todas as liberdades que frülmos, seja ás-
segurada ao nosso velho confrade a llber-
dade de viver os últimos o poucos dias que
lhe restam, dentro de seu lar, á sombra
carinhosa o i»rotectora dos affectos dos
seus.

Nestes termos e com o mais elevado
respeito — E, Ií. M.

Araujo Guerra, dlrector da "Platfia";
Pinheiro da Cunha, da "Platfia"; dr. José
Vieira Couto do Magalhães, dlrector da"Gazeta"; Tollens c Castaldi, dlrectorcs da
"Capital"; d. Vlrgllina do Sousa Salles,
diroclora da "Rcvisla Feminina"; conego
Manfrodo Leite, da "Academia P. do Lo-
tros"; dr. J, M. Plnholro Junior, do "Es-
tado de S. Paulo" e da "Revista do Bra-
sll"; dr. Plínio Barreto, dlrector da "Re-
vista do Brasil"; professor dr. Gania Cor-
queira, da "Academia P, do Letras"; dr.
Wènceslau de Queiroz, do "Correio Pau-
llslitiio" e da "Academia P. de Letras";dr,
Jullo Prestes, dr. Ângelo Mendes de Al-
meida, Arthur de Corqueira Mendes, An-
tonio de Oliveira, da "Academia P. do Lc-
iras"; Plinlo Barbosa, do "Correio Paulis-
tano"; Arthur Caetano da Silva, do "Cor-
rolo Paulistano"; dr. Cyro Costa, da "So-
cledtidc dos Homens de Letras"; dr. René
Thlollicr, Mucio Passos, do "Correio Pau-
lislano"; Pünio Reys, do "Correio Paulis-
Lano"; dr. Valdomlro Silveira, da "Aea-
demiti P, de Letras"; dr. Armando Prado,
dr. Cláudio do Sousa, da "Academia P, de
Letras"; João Silveira Junior, do "Correio
Paulistano"; dr, Alfredo Pujol, Wolgrand
Nogueira, do "Correio Paulistano"; dr.
Jáçomlno Define, dr. Adolpho A. Pinto, da
"Academia P. do Lelr:i3"; Saturnino Bar-
bos:i; Carlos de Campos, do "Correio
Paulistano" o da "Academia P. do Le-
trás"; monsenhor Benedlcto do Sousa, ãa
"Academia P. do Letras"; Sylvio de Al-
meida, da "Academia P. do Letras"; d.
Presclllana Duarte do Almeida, da "Aea-
domla I'. do Letras"; dr. Alberto Soabra,
da "Academia I'. de Letras"; dr. líduardo
A. Ribeiro Guimarães, da "Academia P.
de Letras"; dr. Mario Tavares, direetor
do "Commercio de S. Paulo"; Alberto de
Sousa, do "Commercio de S. Paulo"; dr,
P. A. Gomes Cardlm, do "Commercio de
S. Paulo" o da "'Academia P. do Letras";
Francisco elo Campos Andrade, do "Com-
merclo de S. Paulo"; Silvestre de Lima,
Aristúo Seixas, da "Academia P. de Le-
iras"; Antonio Carlos da Fonseca, do
"Correio Paulistano"; dr. Luiz Silveira,
do "Correio Paulistano"; Nuto SiuifAn-
na, do "Correio Paulistano'.'; Joaquim
Mor.-e, do "Correio Paulistano"; dr, .1. F.
do Mello Nogueira, elr. Uiysses Paranhos,
da "Academia P. de Letras"; dr, Luiz Pe-
reira Barretto, da "Academia P. do Le-
iras"; Josfi Vicente Sobrinho, du "Acade-
mia 1', de Letras"; Gelusio Pimenta, dl-
rector da "Cigarra"; Leoncio Corrêa, dr.
Leopoldo do Freitas, Umberto Serplorl,
direetor do "Fanfulla"; dr. Anthcro
Biôoni, do "Estado de S. Paulo"; dr. Josfi
Marin Lisboa Junior, dlrector do "Dlarlo
Popular"; elr. R. Furtado Filho, do'"Dia-
rio Popular"; Josfi Maria Machado, do
'.'Diário Popular"! Nereu Rangel Posta-
na, do "Combato"; dr. Eugênio Egas, do
"Instituto Histórico" e da "Academia P.
de Letras"; elr. Alcântara Machado, Ama-
deu Amaral, elo "Eslado do S. Paulo".

NOTA — A nobre classe medica desta
capital, no niiiiíi justo o uloviiiitndo jnovl-
menlo dc solidariedade, apreséritou egual-
menlo uma petição an exmo. sr. dr. pro-
sldcnlo do Estudo, cm favor tio dr, Joa-
qtilih Josó do Carvalho.

—:— A commissão de jornalistas e ho-
mens de letras que so constituiu nesta ca-
pitai, para obter o Indulto, do sr. presl-
dente do Estado, para ei velho jornalista
e» escrlptor dr. Joaqeiim Josfi ele Carvalho',
secretario perpetuo elu Academia Paulista
de Letras, processado por delicto de im-
prensa, pede-nos que noticiemos que, ten-
do sido forçada, pela urgência do ássüiii-
pto, a entregar ao governo a petição de
graça, já publicada, sem ter podido com-
pletar a asslgnatura de todos os homens
de letras que o desejavam fazer, continua
a receber adhesões aquelle seu acto, pelo
sc-u secretario Arthur de Cerriueira Meu-
des, á rua JosC Bonifácio, n. 21. Não só-
mento so podem associar os homens do
letras dc ti. Paulo, como tambem os quo
residem em nutras cidades. A commlssão
recebe, além disso, a udhesão de todas as
pessoas gradas que queiram subscrever
a lista geral.

O sr, Stockler de Lima, inspector da
instrucção do Santos e conhecido literato,
enyloú-nos o seguinte telegramma:

"Lendo petição favor valoroso lntclle-
dual venerando dr. Carvalho, envio ap-
pláusos literatos e jornalistas da culta
PaulieCa. •—: (a) Stockler dc Llniu."

CÂMARA PORTUGUEZA DE
COMMEKCIO

Em assemblfia geral dos sócios da Ca-
mura Portugueza de Commercio o Indus-
iria do Santos, realizada no dia 23 do
corrente, lol eleito por ununimidado o
seu novo conselho administrativo, o qual
ficou assim organizado:

Presidente, Arlstldes C. Corrêa da
Cunha (Corrêa da Cunha e Comp.); pri-
melro vice-presidente, Mariano da Cama-
ra J-,eito (D'Orey o Comp.); segundo vi-
vo-presldente, Viriato Corrêa du Costa
(Viriato Corrêa e Comp.); primeiro se-
cretarío, Josfi Antônio do Figueiredo (Fl-
gueiredo Moraes e Comp.); segundo se-
crctarlo, Accacio Ferraz Gouvêti (Garcia
Nogueira o Comp.); thesourelro, Antonio
do Azevedo Ferreira Lage (Ferreira La-
go o Comp,),

Vogacs: José Caseiro Martins (Louren-
ço Martins o Comp.); Francisco Bento
do Carvalho (Bento do Curvulho e Com-
panhia); Joaquim Figueiredo da Silva
Pinto, (João Jorge Figueiredo e Comp.);
Manuel Dius da Fonseca (Sousa Santos c
Comp.); Jobé da Silva Gomes de Sã (Ben-
to de Sousa o Comp.), ;.v,
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;-> SYNAGOGA ESPIRITA

Rocebemos um convite para a inaugu-
ração, quo se dará hoje, as 20 horas, da
"Synagoga Espirita S. Podro Q S. Paulo",
associação .recentemente-; organizada e
que se destina a prestar asslstonela espl-
ritual, dentaria, judiciaria, assim como
material, a todos os necessitados.

A' assistência quo se installa hoje, t
rua do Gazometro, n. 106, sob os auspl-
cios do sr. Antonio José da Trindade, se
seguirão brevemente outras, aqui e no
interior.

A directoria da "Synagoga Espirita S.
Pedro, o S. Paulo" é constituída pelos
srs.: presidente, Josfi Leonardo Gonçal-
ves; vice-presidente, dr. Pedro Lamelra
de Andrade; thesouroiro, Luiz M. Pinto
de Queiroz; l.o socretarlo, Joaquim de
Campos Leito; 2.o secretario, M, de Me-
delros, o 3.o secretario, Henrique dos Sun-
to-u i

MOTAS
O sr, socrotarlo da Fazenda despacha*

rf, hoje com o sr. presidente do Estado.

Os srs, secrotarlos do Interior, da Jus-
tlça e da Segurança Publica o da Agrlcul-
tura darão hoje, A tarde, audiência pu-
blica nos seus gabinetes do trabalho.

Compareceu hontem ao seu gablneto de
trabalho, despachando o expodlonte, o sr.
dr. Cândido Motta, secretario du AgricuI-
tura, quo estevo enfermo duranto alguns
dias. , .jpn ,,,.: •

O sr. dr. Mario Bulcão, antigo dlrector
do ensino em S. Paulo, visitou hontem o
sr, presidento do Estado.

i **» —.»

A sessão elo hontom do Senado foi pro-
sldiela íielo sr, Gustavo do Godoy.

Na hora do expediente, o sr, Hcrcula-
no do Freitas fundamentou um projecto
revogando e» artigo 11 o seus paragraphos
da lei n. 1.400, do 20 de dezembro d3
1913, nu parte referente ao indulto;

S. exc pediu o obteve quo o projooto
fesso dispensado do impressão o do in-
tersticio, para o fim do entrar hojo om
primeira discussão, independente do pa-
reeer.

O sr. Luiz Plza, em nome da Commls-
são do Justiça, concordou com o roque-
rlmonto do sr. Hereulano do Freitas. •

O sr. Aurcliuno do Gusmão renunciou
o seu logar na Com missão do Estatística,
visto já fazer parte da do Recursos.

A ordem do dia fo! toda approvada,
Na Câmara, presidida polo sr, Antônio

Lobo, foi lida e approvada a acta da
sessão anterior.

O sr, Arthur Whitulier mandou A mesa
uma representação du Câmara Municipal
da Pennapolls, solicitando a construcção
de uma í.onto iio salto do Avanhandavu,
ligando aquello município ao do Rio
Preto.

A representação foi lida e enviada ás
eommissões do Obras o Fazenda.

Pussando-se A ordem do dia, foi rojei-
lado, om 2.a discussão, o projocto n. 2,
de 1912, autorizando o governo a mandar
construir uma ponte motalllca no porto
da Barrlnha, no rio Mogy-guassu", e ou-
tra no rio Pardo, na estrada de Sertãozl-
iibo a Jardinopolls, com parecer contra-
lio, u. 20, deste anuo,

O Japão celebra hoje, com as suas fes-
tas características, o anniversàrio nata-
lieio do seu imperador Yoshihito,

Tambem a Hollanda commemora hoje
festivamente a data do nascimento de sua
majestade a rainha Guilhermina.

Aos representantes em S. Paulo do Ja-
pão o da Hollanda, o "Correio Paulista-
no" endereça os votos quo faz pela saúde
o felicidade pessoal do seus augustos so-
berauos o pela prosperidado sempre crês-
cento" dtiqufllas nações.

O sr. senador Nogueira Martins agrado-
ecu ao ar. presidonto do Estado os cum-
primentos que lhe enviou, pela passagam
do seu anniversàrio natalicío.

Por decretos do liontem foram nomeadas
adjuntas de grupos escolaros da capltal
as sras. d. Valentina Miolo, do da Penha,
e d. Clara tle Rezende Pucch, do da Bella
Vista,

Foram nomeadas liontem professoras do
escolas da capltal as sras. d. Pedrlna Flo-
risa Navawo dos Santos, da mista de
Santa Ephigonia, e d. Rachel Ayres, da fe-
minina do Santa Cecília,

O sr. presidento do Estado osslgnou o
decreto autorizando a permutarem os
sous logares aa adjuntas de grupos eseo-
lares Brns. d. Elvira Silveira do Andrade,
do Cambucy, e d. Edeltrudcs Gomes RI-
beiro, do modelo do; Braz,

Pelo sr, presidente elo Estado foi as-
slgnado o decreto abrindo uo Thesouro,
fi Secretaria da Agricultura, um credito
de duzentos contos de rfiis, supplementar
á verba do paragraplio 4.o, artigo Co,
do orçamento vigente, para as despesas
com o serviço de immigrrição, no cor-
rente exercício.

Diversas pessoas endereçaram um pe-
dlão t Directoria de Viação, solicitando
a parada do trens de passageiros no pos-
to do leilometro 200 da linha tronco da
Sorocabana.

O sr. João Marques Costa foi nomeado
escrivão da collectoria federal do Dou-
rado.

A Câmara Federal approvou em discus-
são unlca c enviou ao Sonado o proje-
cto que prorogu a uctual sessão legislatl-
va atfi o dia 3 de outubro do corrente an-
no.

A Câmara Federal mandou a imprimir,
der.tro do prazo regimental, a redacção
pnra a 3.a discussão do projecto do or-
çamento da receita e despesa, com oa
algarismos que ante-hontem já publica-
mos. O prazo para o recebimento do emen-
das fica dependendo da distribuição dcss.i
redacção em avulsos.

O ar. deputado Erasmo de Macedo vai
apresentar á Câmara Federal uma Indica-
ção elevando o numero de membros da
Commissão do Finanças do 11 parji 21,

A Directoria da Despesa Publica con-
cedeu á Delegacia do Theaouro em Lon-
dros os créditos de francos 1.930-50 o
253.274-45, para oceorrer ao pagamento
devido aos Correios do Egypto e do Portu-
gal, respectivamente, pelo transito de ma-
Ias postaes nos annos de 1914 o 1915.

Os expositores quo concorreram A Ex-
posição Geral de Bellas Artes deverão reu-
nir-se sabbado, 2 do setembro, no Rio,
afim de proceder A votação do nomo ao
qual deverá caber a medalha de honra.

A Alfândega do Santos arrecadou na
segunda-feira ultima 00:34«i$585, ouro, e
113:274*208, papel.

O sr. dr. Carlos Maxlmlliano, ministro
do Interior, declarou ao sr. presidente
desto Estado, em resposta a uma cônsul-
ta, que, segundo decidiram os avisos n.
0, dc 17 do Janeiro do 1893, o n. 80, do
19 do setembro de 1902, competo ao juiz
federai a cobrança das multas Impostas
por infracção do art. 50 do regulamento
approvado pelo decreto n. 9.880, do .7 do
março do 1S88, devendo o produeto do
taes multas ser recolhido á Delegacia Fis.
cal.

O sr. ministro da Fazenda, á vista do
quo consta do inquérito procedido na De-
legacia Fiscal da Bahia, para a'purar cs
pagamentos fraudulentos feitos a Vlctor
Campos, JosC Correu da Silva e Targino
do Mattos, c a responsabilidade dos funo-
cionarios envolvidos noa mesmos factos,
resolveu mandar exonerar, a bem do ser-
viço publico, o continuo da dita reparti-
ção, Fortunato JosC da Silva, cujo ooncur-
so criminoso nos factos delictuosos ficou
provado; censurar os segundos escriptu-
rarios Arthur de Oliveira Santos e Robcr-
to Augusto do Mendonça, por considerai-
oa punidos com a suspensão soffrlda por
falta de cuidado o fiscalização no exerci-
cio do suas funeções, ficando o intruso
obrigado a Indemnizar oa cofres públicos
da quantia de 2:400$000, para cujo pa-
gamento criminoso concorreu; censurar
tambem o fiel da Pagaderia da Delegacia
Epliygenlo Godofrcdo Camaraglbc, pela
falta de vigilância no seu cargo, fl-
cando o pagador, Benedlcto Flodoardo do
Mendonça) do quo fi proposto o dito fiel,
obrigado a indemnizar a Fazenda Naclo-
nal da quantia de 1:400*000, paga illegal-
mente; e mandar abrir defesa do contador
Antonio Leito Ribeiro, sobre as aoousa-
cões quo pesam sobro o mesmo.

0 SERVIÇO MILITAR
CHAMADA DOS VOLUNTÁRIOS — AS

MANOBRAS REAIiIZAR-SE-AO
;* NO PRÓXIMO MEZ DE OUTU-* » «RO

O commando da sexta região militar,
com sfide nesta cidade, recebeu hontem,
por telegramma, ordem do sr. ministro
dr. Guerra, fixando em 200 o numero do
voluntários para manobras nesta região
o autorizando a sua acceitação.

Esto numero foi distribuído proporclo-
nalmcnlo cios Estados quo olla abrange
o onde existo tropa actualmente.

Attondondo á anormalidado elo Matto
Grosso, 6 possível que t»s 100 volunturios
eiuo tocaram á circurnscripção militar da-
quolle Estado sejam incluídos há elr-
ciimscrlpcão do Paraná, por não podo-
rem ns forças que lá se acham effectuar
as grandes manobras annuaes. O mez de
outubro foi a época designada para ca-
sas manobras.

Acha-se, pois, aberta a Inscripção para os
voluntários que, desejando servir por oc-
cnslão elas manobras annuaes do sua re-
glão do allstamonto, "estojam habilitados
na Instrucção de recruta de infantaria".

A prova do habilitação na Instrucção
do recruta será puramente pratica e
prestada - conjunetumonto por todos os
candidatos peranto uma commlssão de
tres offlciaes, nomeados pelo comman-
danto da região o em dia o logares prfi-
viamènto designados,

Versará sobro o programma da ln-
strucç.to militar obrigatória nos institu-
tos do ensino e das sociedades do tiro. O
exame deverá ser effectuado vinte a
trinta dias antes da data fixada para o
inicio das manobras, de modo a inibiu-
tar a autoridade a fazer o abatimento
dos reservistas quando convocados para
o mesmo fim.

Os commandantes dos corpos de Infan-
tarla estão autorizados a permittlr quo
os voluntários do munobras freqüentem
a instrucção do recrutas afim de so pro-
parar para os examos." O tempo de serviço nas fileiras C de 3
mezes e, ao ser excluído, receberá, sl aln-
da a não possuir, a caderneta correspon-
dente á classe em que i ou tem do ser
classificado.

O sr. ministro da Guerra, porém, atten-
dendo á questão de ordem financeira, re-
duziu o periodo dessas manobras a quln-
Z3 dias, o assim os voluntários para pre-
encherem o sou tempo do serviço terão
de tomar parto om tantas manobras an-
nuaes quantas forem necessárias á com-
pletar os tres mezes exigidos pela lei.

Estes voluntaílos não terão direito a
uoldo nem gratificação o perceberão só-
mento a etapa. O corpo em que forem
incluídos lhes fornecerá porCm o farda-
mento por empréstimo o a passagom cor-
resjcondcnte do Estado de sua residência
ao da parada do corpo em que forem in-
corporados.

O candidato ao voluntariado para ma-
tiobra deverá antes da Cpoca das mano-
bras apresentar-se no quartel da auto-
rldado militar que commandar a forca
do oxercito na localidade, ou na região
militar, o inscrover o seu nome no livro
nhl existente para taes declarações, que
constarão do anno de nascimento, filia-
cão, naturalidade, residência, estado o
profissão.

Quando o candidato fôr do menor oda-
do deverá apresentar permissão de seus
paes ou tutor, ou fazer-se acompanhar
destes, os quaes, no livro de declarações,
consignarão a respectiva permissão.

Os candidatos deste Estado poderão
npresentar-se ao quartel general da re-
gião, das 15 An 17 horas, para effectuar
os suas inscripções.

Atô hontem já tinham comparecido an
quartel general cerca de uns 30 moços
da nossa melhor sociedade, não tendo si-
do, porém, tomadas em consideração as
suas apresentações por não ter a região
ainda a ordem que aoaba do chegar. Os
clubs sportivos vão ter instruetnres e ar-
mamonto.

O sr. ministro da Guerra vai equiparar
os clubs do sport aos estabelecimentos de
Instrucção, autorizando a fornecor arma-
mento o Ínstruetor, afim de serem instrui-
dos mllltarmentc.

Esses clubs formarão, como oa colle-
gios o escolas superiores, sociedades A
parte, Independentes da confederação do
tiro.

As vantagens a gosarem os seus sócios
serão as mesmas quo as dos associados
das linhas do tiro, Isto é, ficarão Isentos
do sorteio militar obrigatório, só sendo
obrigados, para complemento da Instruc-
ção, a fazer as manobras como volun-
tarios especiaes, findas as quaes sorão
considerados reservistas,

mm,

Um crime no mar
TRISTE ODYSSE'A DE UM KESPA-

NIIOL — DEPOIS DE ROUBADO,
FOI ATIRADO AO OCEANO — CO-
MO O INFELIZ CONSEGUE SAL-
VAR-SE

FORTALEZA, 30 (A) — Pouco além
do pharol dos Recifes, foi encontrado um
homem faminto a comer lodo.

Era tal o eslado do fraqueza do Infe-
liz quo não podia sieruer pronunciar o seu
nome.

Transportado para Mucuripo ali se ali-
mentou um pouco, sendo depoia removido

para a Santa Casa daqui, ern estado gra-
vo.

Hontem, com grando dlfficuldade, pou-
do falar, declarando chamar-se Amadeu
Sitabam Franco, hespanhol, com 38 an-
nos de edade, c que reside no Brasil ha 20
annos.

Disse mais que, depois de haver percor-
rido vários Estados, estevo ultimamente
em Belém e Manaus, o que, desejando
voltar para Pernambuco, embarcou na
3.a classo do paemete "Olinda", saltando
aqui, onde, após haver effectuado algu-
mas compras, regressou para bordo,

AU chegando, desceu ao porão do na-
vio, adormecendo.

Subltamento acordado sentiu que o se-
guravam fortemente, amarrando os seus
pulsos o tornozellos numa taboa, o sondo
em seguida atirado ao mar.

O "Olinda" Já navegava então em mar-
cha regular,

Luctando coni as ondas, em cima da
taboa, Amadeu foi arremessado, depoia
de seis lioras do martyrio, aos arreclfes,
ondo passou Ires diicj sem comer.

Amadeu declarou «iuo possuía a quan-
tia do 30OÇOO0 o que esta havia deaappa-
recldo.

A policia procede ás diligencias neoes-
sarias. x-,.,.,.

A CARNE
«

Foram abatidos 3 leitões, 100 bovinos,
102 suínos, 23 ovinos o 7 vitellas.

Foram inutilizados 1 leitão, 1 suíno; 12
pulmões, 1 ligados o 2 Intestinos delgados
do bovinos; 13 pulmões, 2 fígados e 2 ln-
testinos delgados de suinos; 9 pulmões, 2
fígados e 1 Intestino delgado de ovinos.

Inutlllzaçõcs: 1 suino por cystlcercus, 1
leitão, por cystlcercus, 1 língua por le-
são de aphtose.

Barreto: 101 bovinos, 20 suinos, 3 ovl-
nos o 4 vltellas.

Emblema — Clrcumfcroncia,
Preços correntes da carne, em lellos, no

tundul:
Bovinos, 400 a 450 rfiis.
Suinos 900 réis e 1*000.
Vltellas, 000 a 800 réis.
Ovinos 600 a 800 réia,
Caprinos 1$500. • ' '
Leitões, 15000. ,' "" 
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Chronica social
ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
A menina josephina, filha do sr.

dr. Abelardo Goulart;
a menina Laura, filha do sr. Ger-

mano Vert Filho;
a menina Bcncdicta, filha do fina-

do sr. Arthur d'Avila;
a menina Francisca, filha do sr. dr.

Pedro Arbues Junior;
a menina Dorinlia, filha do sr. JoãoB. de Araujo;
a menina Adalgisa, filha do sr.

Orestes Marcondes;
a senhorita Kcbe, filha do sr. ma-

jor Eduardo Lejeunc, digno ajudati-
te dc ordens do sr. presidente do lis-
tado; „

a_ senhorita Clotilde, filha do sr.
José Salgado;

a senhorita Cisélda Forli, filha do
negociante desta praça, sr. Benedi-
cto Forli;

a senhorita Albertina, filha do nr.
Francisco Macedo;

a senhorita I.ecticia, filha do enge-
nheiro sr. J. Leon Bode;

a senhorita Isabel, filha do sr. João
de Sousa Azevedo;

a senhorita Leopoldina, irmã do sr,
Manuel Athayde;

a senhorita Tetrazirii, filha do sr.
coronel Almeida Nobre, proprietário
nesta capital;

a sra. d. Olympia Fonseca de Al-
meida Prado, esposa do- sr. Carlos
Vasconeellos de Almeida Prado;

o sr. Cyro Leal;
o sr. João Procopio de Araujo

Carvalho, commissario dc café cm
Santos c residente no Rio dc Janôi-
ro;

o sr. Eduardo Marques Guerra;
o sr. Antonio Rego Freitas;
o sr. Ramon Carvalho;
o sr. dr. Arthur da Rocha Azcve-

do;
o sr. Manuel Pereira Baptista;
o sr. Joaquim Augusto dc Men-

donça.
*< -x ;-i;.;"e

Fez annos hontem a senhorita
Francisca dc Paula, filha do sr. dr.
Pedro Arbues da Silva.

FESTAS E BAILES
Realiza-se sabbado próximo a"soirée" que a directoria do Club S.

Paulo offerece ás exmas. familias dos
¦sócios.

Brevemente será tambem levada a
effeito a "matinée" dedicada aos alu-
mnos da aula de danças.

A directoria, por nosso intermédio,
avisa aos srs. sócios que para a."soirée" de sabbado será obrigatório
o trajo dc rigor.

NASCIMENTO
O sr. J. Branco Ribeiro, residente

cm Villa Arccburgo, Minas, teve a
gentileza de participar-nos o nasci-
mento de sua filhhilia Carolina, oc-
corrido no dia 28 do corrente.

BAILE DE BENEFICIO
Augmenla de dia para dia a animação

para o baile em beneficio da catechese
dos indlos bororós, dirigida pelo bispo
d. Malan — festival esse que está sendo
promovido por um grupo de distinetas se-
nhoritas do nossa sociedade.

Já foram distribuídos mais de 500 con-
vites para essa festa, quo promette revés-
tir-so do excepcional brilhantismo. Como
já temos noticiado, foi escolhido o salão
do Trianon (Bolveder) c o baile está ele-
flnitlvamente marcado para o dia 6 de
setembro próximo.

HOSPEDES E VIAJANTES
DR. AIiARICO SILVEIRA

Chegará hojo ás 10 horas a esta
capital, de regresso do sua viagem A Ro-
publica Argontina, o sr. dr. Alarlco 'M-

velra, nosso prezado collega do impren-
sa o dlrector da Limpeza Publica.

O nosso dlstincto patrício demorou-so
cerca de um mez em Buenos Aires, em
desempenho da missão que lhe confiara
a Prefeitura, missão essa quo tinha por
escopo o estudo dos processos emprega-
dos na limpeza publica da capital porte-
nha, nflm de ser aproveitado, entro nós,
o quo do melhor colhesse a sua observa-
ção.

% <•
Vindo do Dois Córregos, acha-so nesta

capital o sr. coronel Francisco do Oliveira
Simões, prestigioso presidente do directo-
rio político daemella cidade.

PELAS ESCOLA
CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA

O sr. dr. Carneiro Leão, nosso distlncto
collega do imprensa, realiza hoje, ás 20
horas, 110 Jardim da Infância, a sua ter-
celra e ultima conferência pedagógica.

O orador, «me nas anteriores palestras
conseguiu attrahlr o auditório, terá hojo
a ouvil-o uma assistência selecta e nu-
moroslsaima. ;:,..:.u..:.-.v-j._:-.

Begisto u arte
CONCEllTO MARCIAL FERNANDES

- Roallza-so no dia l.o de setembro, no
salão do Conservatório, o annunciado
concerto do apreciado tenor brasileiro sr.
Marçnl Fernandes, que serfi auxiliado na
sua festa pela sonhorita Giuüodorl, srs.
Trajano Vaz, Pio CastagnolI, Pedro Zannl
q Francisco Mignoni.

O programma, \v lado e interessante,
ê o seguinte:

l'i inteira parto
Apresentação polo pintor, sr. Trajano

Vaz; Meyerbeor, Romanza da opera
"Africana", polo tenor Marcai Fer-
nandes; Liszt, Saint Fralçois do
Paule marchant sur les flots,
para plano, sr. Francisco Mignoni;
Viouxtemps, Bailada et Polonalse,
para violino, sr. Pedro Zanui; Tostl,
Ideal, pelo tenor Marcai Fernandes;
Boethovon, Trio 1, para violino, vio-
loncello e plano, srs. Pedro Zannl,
Pio CastagnolI q Francisco Mignoni,

Segunda pnrto
Ponchlelli, Ária da opera "Gioconda", pe-

lo tenor Marcai Fernandes; Pucclnl,
romansa da opera "Madame Eutter-
íly", para soprano, senhorlta Branca
Glullodori; a) Robblns — Siebes-
lied); b) DunUler — La Flleuso,
para vloloncello, sr. Pio CastagnolI;
Monólogo, pelo pintor sr. Trajano
Vaz; C. Gomes, duetto da opera
"Guarany", para soprano o tenor,
sonhorita Branca Glullodori e Marcai
Fernandes. * *

CONCERTO CANHOTO

O concerto do festejado violonista, rea-
Uzar-so-á. no Conservatório, a 5 de so-
tembro, com um programma organizado
a capricho, ~~

Yhcatros
e Salftc§

MUNICIPAL
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Isadora Dttncan, a afamáda crea*.
dora de danças clássicas, deve cs-
trear-sc a 2 dc setembro próximo"neste nosso grande theatro.

A festejada dançarina interpretará'
musica dc Chopin, com a cooperação
do notável pianista Mauricc Dumes-
mi.

CASINO ANTARCTICA

A delicada opereta "Addio Giovi-
nezza!" foi ainda hontem represen-
tada, neste theatn?, deante dc avtil-
tada assistência. Pina Gioana, Bcrti-
ni, Ciprandi e outros artistas ínerc-'
ceram francos applausos.

 Hoje, pela primeira vez na'
aetual temporada, a popular opereta"O conde dc Luxemburgo".

S. JOSÉ*
Fátima Maris, que tantas sympa-

thias conquistou nesta capital, está
realizando os seus ultimos especta-
culos.

Nas duas sessões de hoje exceu-
tar-sc-á um variado programma, eni
que figuram os números "A viuva
alegre", "Paris-Conccrt" e "La Gran
Via".

 Para amanhã, grande espe-
ctaculo de gala, em beneficio da
Cruz Vermelha Italiana, com uni
programma expressamente organi-
zado.

Realizar-se-á 110 sabbado pro»
xinio a "serata d'onore" cm honra o
beneficio da festejada violinista Emi-
lia Frassincssi, irmã dc Fátima Mi-
ris, com o concurso da conhecida
hairpista sra. d. Olga Massucci Cos-
tabile.

Além da sessão de transíormismo,
dada por Fátima Miris, haverá uma
parte de concerto com o seguinte
programma: — "Meditazione delia
Ehais", de Massenct, coin solo de
violino c acompanhamento de or-
chestra; "Ave-Maria", de Schubert.»
com acompanhamento de harpa; "Li}
Streghc", de Paganini; "11 Zapatea-
to", de Sarasate.

APOLLO

Neste theatro leva-se hoje á scena
a "pochade" "I confetti di Venere"
gênero livre, além de um acto dc vai
riedades.

ÍRIS theatro
Exhibc-sc hoje, neste procurado

cinema, o admirável film de arte -—:
"Quando o canto'expira.,.", em 8
longos actos.

Emma Grammatica, a gloriosa ar»,
tista italiana, é a protagonista do em»
polgante trabalho dramático.

BTORT
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JOCKEV CLUB PAULISTANO
Corrida inaugural

Para a inauguração da segunda phase
hyppica da estação sportiva de 1916, a
directoria desta velha sociedade organizou
o seguinte programma:

l.o parco — Premio "Abertura" —
50OJ00O e 100*000 — 1500 metros, Friza
54 leilos, Gazeta 52. Gardlngo 4S e Biic-
caia, 51. (4).

2.o parco — Premio "Animação" —
5005000 c 1005000 — 1200 metros, Bella
Vista 52 kilos, Paladino 5-1, Bamburra 62
e Vivandelra 52. (4).

3.0 pnreo — Premio "Consolação" —
005000 e 1005000 — 1609 metros, Re-

eucrelo 50 Uilos, Rubi 52, ti. Clemente .62
e Ciccro 50. (4).

4.0 parco — Premio "Imprensa" —
7005000 e 3 405000 — 1S00 metros, Fo-
niano 51 kilos, Rabbino, ex-Aragon, 52,
Zigomar 51, Poilu 52 o Jolielte 49, (5).

5.0 parco — Premio "Melton" — ...
2:0005000 e 4005000 — 1500 metros, Pro-
sy 52 kilos, Spar 54, Trigueiro 5-1, Saint
Martin 54, Roso Díiy 52, Sonnino 54 o
Brla Mor 54. (7).• O.o pareô — Premio "Jockey Club" —i
1:0005000 e 2005000 — 2000 metros,
üolden Spurs 50 kilos, Soneto 54, Mlche»
lena 62, Sixpence 5t» o Radiator, 50. (6),

O primeiro pareô será realizado ás 14
horas.

VARIAS «
Já se acham nesta capilal, vindos de

Campinas, os jockeys João Lobo, Josfi Aut
gusto o o api»rendiz Nicola Fares.

Dessa mesma cidade, tambem chegou
o eavallo Pathé, do sr. Giacomo Pagnlllo.

FOOt-BALl.
A. A. MACKENZIE COIjLEÍiE

Communioa-nos o sr. Mario Pastana
socrotarlo desta associação sportiva, que,
om assemblfia geral extraordinária, reall».
zada a 22 do corrente, foi eleita a nova
directoria, que ficou assim constituída:

Presidente, Waldomar Kneeae Ferreli,
ra; vice-presidente, José de Oliveira Bari,
bosa; thesouroiro, Humberto Ratto; se-',
crctarlo, Mario Pastana.

Esta directoria, a seguir, fez aa aoguin-.,
tes nomeações: I

Captain geral de foot-ball, Demosthe-j
nes Sylos; captain interno do foot-ball,
Lamartine Garcia; captain do lawn-tennls,
João Nascimento Silveira; captain de pe»
lota, Alcides Guimarães, e captain do plng-
pong, Fausto O. Borges, que formam o
novo conselho sportivo.

Foot-bu-is liiale/.cs c accessoMos
CASA TONGLET

Rua Barão do Itapetininga, 33
S. PAULO

TAÇA "RIO — S. PAULO*5

Associação Paulista de Sports ¦
Athleticos

Domingo proxhno, 3 dc setembro,1'
cm logar do jogo de segundos tcama
(Mackenzie-Ypiranga), haverá um
treino entre os scratches abaixo:

Scratch A
Rachou

Morcllt — Carlito
ítalo — Rubens — Lagreca

Dias — Fritz — Friedcnreich
—Mac-Lcan -— Hopkins

Scratch B
Orlando

Sérgio — Lefévre
Burgos — O. Egydio == C. Moraes
Zonzo ¦— Demosthenes — Nazarethl'-'¦'"-' 'e-z 
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SES6VIÇ0 ESPECIAL

COSMO, da fttncli feticatia c áa Havas

INTERSO;
Santos

VARIAS NOTICIAS

SANTOS, .10 — Polo primeiro vapor
scgulrü para S. Sebastião, acompanhado
do um medico legista, o dolcgado auxiliar
sr dr. Antônio Nacnrato.

Esta autoridade vai abrir inquérito so-
bro um desacato publico quo soifreu o
delegado daquella localidade, ao quo so
diz por parto do sou próprio escrivão.

 O sr. dr. Alex Perry, illustre pe-
dagogo peruano, que se encontra nesta
cidade, visitou hentem os nossos cstnbc-
lecimentos dc ensino, acompanbado-o o
sr, Dclphlno Stocltlcr de Lima, Inspector
da instrucção.

Dessa visita o sr. dr. Alex Perry co-
Iheu as melhores impressões.

• O distlncto homem do sciencia esteve
também no gnbineto do sr. prefeito mu-
nicipal.

 Foi autorizado o pagamento do
3:074$000 ft The City of Santos Impro-
vemens Cy., por fornecimentos feitos ft
estrada do Vergueiro.

 Reuniu-se hoje, a hora regimen-
tal, em sossã . ordinária, a vercação da

' 
Câmara Municipal.

 Por falta de numero legal, deixou
do se reunir hontem a vercação da Ca-
mara Municipal do S. Vicente.

 Passa hoje p anniversario natall-
cio do estimado moço sr. Antônio Xavier
da Silveira, supplente do subdolegado dc

. policia de S. Vicente.

f! A 91AK A

Rio de Janeiro
SUDLEVAÇÃO A BORDO

RIO, 30 — A. bordo do vapor norueguez
'Sverro" houve hoje uma sublovação dos
tripulantes..

Foi necessária a Intervenção da policia
marítima, que prendeu os cabeças do mo-
vimento.

IS ADORA LUNCAN
RIO, 30 — A dançarina Isadora Dun-

Dnn despedo-se hojo da platéa carioca.
Os jornaes continuam a publicar artl-

gos o notas laudatorios sobro essa extra-
ordinária artista.

O SR. OLIVEIRA LIMA
RIO, 30 — Entrevistado pela "No-

ticia", o sr. Oliveira Lima disse que
veiu apenas passar um mez aqui, pa-
ra consultar os archivos do Instituto
Histórico, afim dc colher dados para
a memória histórica da revolução
pernambucana de 1817, que está es-
crevendo.

Fará nesta capital uma conferen-
cia na Academia de Altos Estudos.
Irá a S. Paulo, voltando depois para
Pernambuco, para acabar de escre-
ver a memória.

Em janeiro de 1917 regressará a
Londres.

Em palestra que concedeu á "Rua"
disse não . ser germanophilo,. mas
sim brasiloplrilo. Como tal, não pôde
odiar inveteradamente a Allemanha.

Disse mais:"Sou pelos interesses do nosso
paiz. Admiro c estimo a França c a
Inglaterra c demais alliados, mas
não posso votar á Allemanha um
sentimento de ódio implacável. Não
vejo o que o justifique."

ALFÂNDEGA
RIO, 30 (A) — jV Alfândega desta ca-

pitai rendeu hoje l(i2:77.S:í28L', sendo em
ouro "2:32O**034.

CAPE'
RIO, 20 lA) — Foi o seguinte o movi-

mento de café, neste mercado:
Entradas; liuje, 0.1)34 saccas.
Entradas desde l.o do corrente, 

22S.044 saccas.
Entradas desdo l.o dc julho, 3S0.S7S

Siucas.
Embarcadas hoje, 12.230 saccas.
Embarcadas desde l.o do corrente, ...

181,052 saccas.
Embarcadas desde l.o dc julho 321.SS3

•- -.accas.
Vendas do dia, 5.500 saccas.
Stock 242.481 saccas.
O mercado funcclonou calmo aos pre-

ços de 9$D00 a 9$C00.
CAMBIO

RIO, 30 (A) — jV taxa cambial foi dc
12 13|32, sendo as libras vendidas a ...
19*800.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 30 (A) — As letras do Thesouro

soffrcram hojo na praça o desconto do 8
1)2 OjO.

ASSUCAR
RIO, 30 (A) — O mercado de assucar

estevo frouxo, regulando os seguintes
preços, por kilo, para os vendedores:
crystal branco dc 000 a 040 ríis e demo-
rara do 4S0 a 520 réis.

Entraram SC7 saccas, sahiram 2.714 c
existem em stock 110.215.

ALGODÃO
RIO, 30 (A) — O mercado de algodão

funcclonou aos preços seguintes por 10
líilos: sertão de 29$000 a 31Ç000 o pri-
moira sorte dc 2S$000 a 30?000.

Não houve entrada, sahiram 298 fur-
dus, c existem cm stock 9.421.

ORÇAMENTO MINE1P.O
RIO, 30 — O Congresso Mineiro votou

boje o orçamento para 1917. .lá approvou
as conttis do exercicio de 1914. A despesa
para 1917 foi lixada em 48.000 contos.

O CLUU DA LAVOURA
RIO, 30 -- O Club da Lavoura entrou

tsin negociações para a compra da usina"Poitido"', situada ein Campos.
Foi lavrada já a oscriplura provisória.

ÍIS IMPRESSÕES DO SR. MEDEIROS E
ALBUQUERQUE

RIO, 30 ¦— Ouvido por um repórter, o
escriptor Medeiros o Albuquerque reaí-
firmou a segurança quo em Paria Iodou
têm na victoria da França.

Rcfcrlu-so ft Impressão agradável quo
levo ao ver a transformação dc Peruam-
buco, inaa admirou o progresso material
da Bahia, ,quo ultrapassou todas as suas
expectativas. Chegando agora aqui, não
tem ainda programma: está como quem
vai começar vida.

A colônia franceza fez-se representar no
desembarque do Medeiros c Albuquerque;
assim como os ministros da Bélgica,
França e Inglaterra,

PARA S. PAULO
RIO, 30 (A) — Polo noeturno de hojo

.seguiram parn essa capital os srs. H. Ma-
galliães, D. A. Mala, Alexandre M. da
Silva', ,1. Rodrigues Torres ç A. Carneiro
Barbosa e familia,

Pelo noeturno de luxo segulrum us srs.
A. Pereira, Ignnclo Luiz Corrêa, dr. Raul
Braga do Azevedo, J. H. Mc. Arthur, dc-
putadu Valois dc Castro, dr. J. F. Dcma-
ret, A. Arthur Mattly, Bento da Cunha e
familia, Joãu Borba e senhora, coronel
José Maria Franco e senhora, Josó Reis
Corria, Samuel Fitzpatrlck e J. ll. Bella.

COMO SOMOS CONHECIDOS
( KIO, 30 — A "Rua" commenta, cm seu
numero de hoje, o facto de ter vindo uma
parta uos Estados Unidos com o seguinte
sndercçoi "Rio do Janeiro, «=- Argentina",

PIO 30 (A) — Durante, o expediente
foram'lidos offlclos do Ministério dn
Guerra, enviando Informações sobro as
blbliotheeas do exercito e sobro a, Impor-
ti.ncia do 4 mil contos despendida pelo
Ministério da Agricultura.

Em primeiro logur, usou dn. palavra, o
sr Erasmo do Macedo, parn fundamentar
uma indiJação do reforma do regimento,
no sentido da Commlssão do Finanças
paissar a ser constituída por 21 mo.m-
bros. ,„„„,

O -srs. Costa Rego requereu quo fnsse
nomeada umn óomhíissão pnrn introduzir
no recinto o novo deputado pernambuca-
no, sr. Gouvêa do Barros, quo sc achava

I presente.1 Deferido esse requerimento e nomcaun
a commissão, o sr. Gouvêa do Barros
presta compromisso o toma assento.

O sr. Nabuco--do Gouvêa, nllngando es-
tar mareada a hora para a recepção
dos deputados belgas que nos visitam, re-
quorcu a nomeação do umn commissão
de 5 membros para os receber,

Approvado o requerimento o presidon-
to nomeou para constituírem essa com-
missão os srs. Nabuco de Gouvêa, Estado
Coimbra, Vicente Plragibe, Octavlo Man-
gabelrã o Macedo Soares.

Passando-se á ordem do din, ê annun-
ciada a votação dn redacção final do pro-
Jecto que adia para março as eleições
miinicipnes c federaes do Districto Fede-
rnl. , ,

Encaminhando a votação, filou em
primeiro lognr o sr. Octacllio Camará.

8, oxc. combateu a redacção final, ns-
signalnndo a Inconveniência de sc ap-
provar um projecto tão defeituosamente
redigido.

Pedo a palavra o sr. Vicente Plragibe,
S. exc. marilfesta-so de accordo não só

com o adiamento proposto no projecto,
cuja redacção final so vai votar, como
também com o projecto do sr. Mello
Franco, quo reforma o Conselho Munlcl-
pai sob o critério da representação das
classes.

Fala depois o sr. Maurício do Lacerda,
que se manifesta contra o adiamento.

Submottlda finalmonto a votos a redac-
ção final do projecto, é approvada, votan-
do a sou favor 119 o contra 5 srs.
deputado.'».

Encerradas ns votações da ordem do
din, foi dada a palavra ao sr. Antônio Car-
los para unia explicação pessoal. O "lea-
der" tratou, então, do adiamento das elel-
ções do Distrlcto Federal.

OS VIAJANTES DO "S. PAULO»
RIO, 30 — A bordo do vapor "S. Pau-

lo", hoje entrado, vieram, além do .sr. OU-
veira Lima, os srs. Arthur Lomos, Gouvêa
do Barros o Aristnrcho Lopes,

O sr. Arthur Lemos, interrogado, disse
que a successão governamental para-
esise se fará a contento de todos.

OS DEPUTADOS BELGAS VISITAM
A CÂMARA

RIO, 30 (A) — Pouco depois das li
horas, chegaram ao palácio Monroo,
acompanhados do sr. Deleogne, ministro
dá Bélgica, os deputados belgas srs. Mol-
lot o Buyssé.

Os illustres visitantes foram lmmedla-
t^mento introduzidos no gabinete do pro-
uldento da Câmara, pelos deputados qut>
compunham a commissão nomeada espo-
ciai mento pura os receber.

No gabinete do presidento cntretlvo-
rom cordial palestra com vários congros-
slstas.

O sr. Mellot, que tevo phrases lisonjel-
ras para a attitude do nosso palz em face
da desventura da Bélgica, foi saudaJo
pelo sr. Nabuco do Gouvêa.

Em resposta, agradeceu as lionicna-
gons do carinhoso iicolliimonto quo aqui
tem recebido, terminando por dizer quo
era portador do uma mensagem do presi-
Oento dn Câmara dus Deputados da Bel-
gica ao presidente da Câmara e deputa-
do.*; brasileiros.

O sr. Nabuco do OouvOa solicitou en-
tão a presença, no gabinete, du sr. Astol-
pho Dutra, quo estava presidindo a sos-
tão.

O sr. Mellot, ao chegar o sr. Astolpho
Dutra, entregou-lhe n alludlda riicnsa-
gem, pronunciando algumas palavras ile
gratidão pnra com a attitude do Brasil,
que foi o primeiro palz neutro quo so
manifestou contra a violação dos direitos
dn. Bélgica.

O sr. Astolpho Dutra agradeceu, di-
¦¦ondo que teniosi na verdade uma grande
tympnthia pelo povo belga, sympathiu
quo data dos mais i*emotos tempos.

Eni seguida, os deputados belgas,
acompanhados pela commissão incumbi-
ia do oa receber, percorreram varias dc-
pendências do jMonroe, seiido-lhcs offe-
rteida uma eliicarn do café.
O ENTERRO DO SR. SERVULO DOU-

RADO — A IMPONÊNCIA DA OE-
RIMON1A

RIO, 30 — Teve enorme concorrência
o enterro do sr. Servulo Dourado, n ello
comparecendo us representantes do uniu-
do uffieial o dé todns as classes.

Acompanharam o feretro duzentos auto-
movòts, c quinze caminhões da Brigada
Policial, repletos de coroas.

A's 9 horaa realizou-se a missa do cor-
po presente. Em seguida, o deputado Sou-
sa o Silva discursou em nome das associa-
ções marítimas, rcferlndo-so nos grandes
serviços prestados pelo lllustro morto.

O sr. Raphael Pinheiro, om nomo do
furicciotiàllsino do Lloyd, foz uma tocan-
te despedida ao chefe fallecldo.

A seguir, moveu-se o cortejo. O feretro
estava collocado num cocho de quatro
parélhas, seguido por cerca de duzentas
carruagens.

O.s srs. Pnndlá Calogcrus, Alexandrino
do Alencar e Ruy Barbosa compareceram
pessoalmente á cerimonia,

A' passagem pela praia do Botafogo,
falou em nome do Collogio lmmaculada
Conceição, que se achava formado naquel-
Ie local, o sr. Raphael Pinheiro.

Ao longo da praia achavam-se 1.300
empregados do Lloyd.

A urna foi retirada do cocho O transpor-
tada em carreta atê ao cemitério de S.
João Baptlsta, a cuja porta estava forma-
da uma companhia do aspirante»! embar-
cados no navlo-escola ''Wenceslau Braz".

Também se achavam ahi formados, os
aspirantes o pilotos do Lloyd.

Uma bandeira do Lloyd envolvia a
urna.

800 homens da Companhia Commercio
o Navegação formaram para prestar ho-
menagém no morto.

O enterro chegou ao cemitério ao meio
din, orando ahi o sr. Barbosa Lima o ou-
tros.

HIO 30 (A) — A sessão do Sonado foi

presidida pelo sr. Pedro Bor*»e=*
O expediente Udo careceu do Irnp.rlan-

Cl 
O presidente nomeou os srs. .Dantas

Barreto, Rivadavla Corrêa, Rego Montei-
ro João Luiz Alves o Alclndo Guanabara,
para, em commlssão, representarem o So-
nado na recepção do ministro _be.sa.

O sr. Lopes Gonçalves fez o elogio funo-
bre do sr. Servulo Dourado, Justificando
a inserção nn acta do um voto de pesar
ndo sou passamento.

Esso requerimento foi approvado.
O sr. João Luiz Alvos requoreu urgen-

ela para. a votação o discussão do projecto
da Câmara, que proroga a actual scBSão
legislativa atí 3 do outubro, o para o

projecto do sua autoria, quo concedo
amnistia ás pessoas quo se envolveram no
ultimo movimento havido no Espirito
Santo.

Ambos esses requerimentos foram op-
provados. ..

Annunciada a ordem do dia, peülu a
palavra o sr. Rosa e Silva.

O orador fez rápidas considerações so-
bro n emenda hontem apresentada,
mandando adiar o preenchimento das va-
ttiis de deputados e do senador pelo Dis-
trleto Federal, ti. cxc. manifestou-se, mais
uma voz, contrario a casa providencia.

O orador acha quo a emenda do sr.
Buono do Paiva pode concorrer pnra. pro-
Hidioar .oa trabalhos orçamentários do

°Pnr 
outro lado, a Constituição prescre-

ve quo no Congresso compete privativa-
monto regular as condições do processo
dc eleição para os cargos federaes, om to-
do paiz. ..

A emenda, termino s. exc., e uma mcui-
da do excepção.

Fnla em seguida o sr. Bueno do Paiva,
pnra responder ao senador pernambuoo.

O orador termina, requerendo urgen-
cia para que a redacção final da emenda
cm questão soja enviada ft Cnmara.

Esse requerimento 6 approvado.
São depois votados o approvados os dc-

mais projectos: da ordem do din, ontre os
tinaes o do sr. João Luiz Alves Santo
amnistia dos políticos do Espirito Santo
o o que proroga a actual sessão leglslatl-
va por mais 30 dias.

CONCESSÃO DE CREDITOS
RIO, 30 (A) — A directoria da

Despesa'do Thesouro concedeu a
Delegacia Fiscal de Londres os se-
1'üintes creditos ouro: de 355*475?»
para pagamentos de trabalhos exe-
cutados pela Sociétó de Constru-
ction du Port dc Pernambuco, dtiran-
lc o mez de janeiro, e de 180:000?,
para pagamento aos addidos milita-
res 110 extrangètro c do material con-
íractado na Europa.

COLLECTORIA DE SOCCORRO
RTO, 30 (A) — O sr. ministro da Fa-

zendii enviou no delegado fiscal desse Es-
tado, para que o informe, o requerimen-
to em que os habitantes da cidade de
Soccorro pedem o augmento mensal dn
2:100í000 na remessa de scllos para a
respectiva collcctorla.

ORÇAMENTO DA RECEITA

RTO, 30 (A) — Esteve reunida a com-
missão de Finanças do Senado.

O sr. Lco*poldo do Bulhões fez uma lon-
ga e minuciosa exposição sobro o orça-
mento da Recoila para 1917 .

S. exc. confrontou os algarismos da
proposta com os do parecer da Commls-
süo do Finanças da Câmara, mostrando
quo o "déficit" papel, do 31 mil contos,
subirá a 47 mil, o, finalmente, a 100 inil
contos.

Mostrou ainda que aa despesas ouro
não reclamam mais do que um augmen-
to do que para 55 o|o da taxa ouro.

Acha que, em vez de termos grandes
saldos ouro para convertel-os em papel,
molhor será obrigarmos as fontes do ro-
coita papel, taxando o assucar refinado,
o café torrado, a manteiga, a gazollna c
a renda doa capitães monetários.

EXERCÍCIOS FINDOS
RIO, 30 (A) — Pela verba "Exercidos

findos" foram concedidos ft delegacia fls-
cal desse Estado os creditos do 982*.200,
05S$000 e 81$2r,0 para pagamentos fts
Companhias Paulista, Mogyana c Noroes-
to do Brasil.
CRIME DE PECULATO — UM COÍjLE-

CTOR PROCESSADO — DECISÃO
BO SUPREMO TRIBUNAL

RIO, 30 (A) — Em Curitiba exercia aa
funeções do collectór federal o ar. Jullo
Rodrigues,

O anno passado, o thesoureiro da Dele-
gacia Fiscal, verificando quo aquelle col-
loctor não tinha recolhido o saldo da nr-
recadaçúo aos cofres da collectoria, offi-
ciou-lho pnra que fizesse a entrada, den-
tro dc 48 horas. j hontem,

sr. Júlio Rodrigues, tentou então sul». carecrc uc Newberry

CRIME NA ESTAÇÃO DE BARROS
FILHO

RIO, 30 — Oa lavradores Luclano e
Catharlna, da estação do Barroa Filho,
viram Pedro Celestino hontem cavando
um buraco semelhante a uma sepultura.

Indagaram do quo so tratava.
Pedro Colestino respondeu-lhes quo era

uma armadilha para pegar gatos,
Desconfiando do caso, os lavradores,

pela madrugada, foram examinar o bu-
rnco, notando então um cadáver enter-
rado.

Apresentaram, pois, denuncia á po-
lida, sendo oxhumado o cadáver, que es-
tava mutilado.

Sohro o faeto foi aborto Inquérito pola
policia.

ELUCIDAÇÃO DE UM CRIME
RIO, 30 — Estft esclarecido o crlmo da

estação do Br.rros Filho.
Pedro Celestino o Bernardíno Alves, co-

nhecldos ladrões, moravam juntos.
Celestino foi proso, o, sondo solto, aus-

peitou que o sou compnnhelro fOra o do-
nunclantc. Desejando vlngar-sc, aprovei-
tou a oecasião om quo o outro dormia,
assaasinando-o a folco.

O homicida tovo um cúmplice. Ambon
fugirnm. *

A LIGA DO COMMERCIO
RIO, 30 — A Liga do Commercio ter-

mlnarA-seus trabalhos no próximo snbbn-
do, entregando ao Congresso a represen-
tação rípelllndo "in llmlno" o nugmonto
da .quota ouro, o nlvltrnndo outras medi-
das quo darão ft receita de oitenta a cem
mil contos.

OS VOLUNTÁRIOS DO EXERCITO
RIO, 30 — Enccrra-sc amanhã a Inseri-

pção para o voluntariado especial para as
manobras.

O SR. RUY BARBOSA
RIO, 30 — O sr. Ruy Barbosa roce-

beu hojo o bnrão Homem de Mello, pre-
sidente da "Fraternidade Beneficente
Ruy Barbosa-Alfredo Ellis", que, om nn-
mo da dlrectoria, lhe ontregru o diploma
de honra conferido por aquella socle-
dade a s, exc.
O SR. OLIVEIRA LIMA E A DIMI-

NUIÇAO DA DESPESA
RIO, 30 — O sr. Oliveira Lima, ouvido

por um jornalista, ncha possível um corto
na despesa do Ministério do Exterior.

Quanto á questão Zoballòs, declarou
estar com o sr. Ruy Barbosa.
ACHAM-SE 1NSCR1PTOS 708 VOLUN-

TARIOS
RIO, 30 — Já attinglu a 798 a Inseri-

pção do voluntários ospcciaes.
AS ELEIÇÕES NO DISTRICTO

FEDERAL — "HABEAS-
CORPUS" NEGADO

RIO, 30 — Em sua sessão de hoje,
o Supremo Tribunal Federal negou
a ordem dc. ''habeas-corpus*' impe-
trada pelo sr. Octacilio Camará a fa-
vor dos mesarios que sc têm dc re-
unir e para as eleições de 3 de sc-
tembro, nesta capital, as quaes o go-
verno pretende adiar.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

CRU*.
RIO, 30 (A) — No Matadouro do Santa

Cruz foram hoje abatidos 574 rezes. 58
peroos, 38 carneiros o 43 vitellos..

Os preços foram os seguintes: bovinos
de $040 a $700, porcos de 1$000 a 1U00,
carneiros do 1$000 a 1*800 e vitellos dc
$000 a ?800.

EXTERIOR
Japão

O CnOLEUA MORBUS
TOKIO, 30 — Foram denunciados nes-

ta oapltal dez casoa ;d« oholcra-aslatlco.
Na cidade ãe Osaká reglstarum-sc qua-

trocentos e seis casos.
TERREMOTO NA ILHA FORMOSA

TOKIO, 30 — Noticias recebidas da
ilha Formosa informam que nll foi senti-
do violento tremor de terra.

Foram destruídas cerca dc quinhentas
casas, clevando-se a 30 o numero do
mortos,

Estados Unidos

AS ELEIÇÕES NO DISTRICTO
FEDERAL

RIO, 30 (A) — Por oecasião da reunião
do ministério, hoje cffectunda para o des-
p.icho collecti"o, ficou resolvido o udia-
mento, para 12 do outubro do anno cor-
rente, das oleições federaes quo so deviam
reallzur no domingo próximo, nesta ca-
pitai, devendo para isso o ministro do In-
terior tomar aa necessárias providencias.

OS VOLUNTÁRIOS DO EXERCITO
RIO, 30 (.A) — Foi reaberta hoje na

6.a região militar a inscrlpção para os
candidatos a voluntários do manobras.

Com as inscripções do hoje, subiu a 798
o numero doa voluntários inscrlptos.

Aa inscripções serão definitivamente
encerradas amanhã.

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES
RIO, 80 — O sr. Octacllio Câmara re-

querou ao Supremo Tribunal Federal um
"habeas-corpus" preventivo, para asse-
gurar as eleições quo so deviam realizar
domingo pi;oxtmo, jiesta .capital»

. sr. Júlio Rodrigues, tentou então
eidar-sc, tr.ndo antes feito duas publica-
ções, deseulpando-so na primeira c na
seguridti afflrmando que o thesoureiro e
o delegado fiscal tinham cumprido corre-
otámente os seua devores.

Deante do facto, o delegado fiscal sus-
pendeu o collectór c nomeou um substltu-
to interino.

Ao mesmo tempo, encarregou umn com-
missão especial de proceder a um balanço
na repartição.

j\ commlssão, verificando os livros,
apurou quo o desfalque ora tln mais de
150 contos.

Foi então dado ao aceusado o prazo de
trea dias para entrar para os cofres da
delegacia com a importância dc seu ai-
cance.

Em seguida, procedeu-se á tomada Uc
contas.

Em janoiro deite anno, os autos ão pro-
cesso administrativo foram rcmettidos ao
procurador criminal da Republica; que
¦'enunciou o collectór perante o substituto
do juiz seccional, o qual decretou a sua
prisão preventiva.

O aceusado. em sua defesa, allegou a
nullidiulo do processo, e disse quo o ba-
lance, que servira do base ft denuncia,
nada provava, por estar cheio do enganos
e faliu. s;.

O juiz, porém, pronunciou-o.
O collectór recorreu para o Supremo

Tribunal, sendo esto recurso relatado nn
sessão dc hojo.

O Tribunal confirmou a pronuncia, con-
tra o voto do sr. ministro Viveiros do
Castro, que entendia que a prestação dc
contas devia ser feita polo Tribunal de
Contas o não por uma commlssão nomea-
da pelo delegado fiscal.

ACÇAO CONTRA A UNIÃO
RIO, 30 (A) — Vlcento Romano La-

bosco 
'era 

collectór federal em Palmyra,
havia mais do 10 annos, quando, numa
lnsuecção ali feita, foi encontrada uma
differcnça no cofre.

Intimado, o collectór entrou dias depois
com essa differcnça.

Passados oito mezes, foi elle. por tnl fa-
cto. exonerado do cargo, propondo então
uma acção para. anhullar o acto du gover-
110, quo o deinittlra.

Emquanto corria essa ncção, fnl de novo
nomeado para o mesmo cargo.

Entrou immediatamente em exercicio,
sondo maia tarde, sem motivo algum, de
novu, mais uma vez, exonerado.

Neste Ínterim, foi sua acção julgada
procedente.

A Fazenda Nacional appollou para o
Supremo Tribunal que, na sessão do hoje,
tomou conhecimento da appellação.

O feito íoi relatado pelo sr. ministro
Canuto Saraiva, tendo o Tribunal, unani-
memento, reformado a sentença appolla-
da, para manter a exoneração do referido
collectór.-
UMA ENTREVISTA DE MEDEIROS E

ALBUQUERQUE
RIO, 30 r— Entrevistado por um ves-

pertinu, o escrlptor . Medeiros e jUbu-
ij.uerq.uo narrou a vida" calma passa Paris.

Actualmeute, poucos so oceupam ali da
guerra.

SO houve festa na capital da 1> rança em
14 de julho.

Em seguida, o escriptor referlu-ao ao
consulado do Brasil. Apesar do movlmon-
to, o cônsul servo alê do juiz do paz ou
ama secca dos brasileiros que vão a Pu-,

¦ ris.'

A QUESTÃO FERRO-VIARIA
NOVA YORK, 30 — Multas companhias

de estradas do ferro dos Estados Unidos
annunciarnm quo vão prohibir o trafego
do mercadorias deterioraveis, dentro du
prazo de 48 horas.

NEGROS LYNCIIADOS
NOVA YORK, 30 —- Telegrapham de

Gninesville, no Estado da Florida, que
noite, a multidão assaltou o

apoderandi.-se dc-
tres negros o duas negras, que se encon-
travam detidos nessa prisão, e os enforcou
em seguida.

A indignação publica foi devida ao fa-
cto doa detldo3 terem favorecido a eva-
são do outro negro, quo se encontra/a
preso, por haver assassinado um agente
de policia o ferido um medico.

NAUFRÁGIO DO "MEMPHIS"

NOVA YORK, 30 — Dc S. Do-
mingos informam que o cruzador
norte-americano "Mcmphis", que en-
calhou na entrada do porto, é consi-
derado como completamente per-
dido.

No naufrágio pereceram afogados
20 homens da tripulação.

O DESASTRE DO "MEMPHIS"

NOVA YORK, 30 — Referem para esta
cidado quo explodiram as caldeiras do
vaso de guerra americano "Memphis"j que
encalhara em S. Domingos.

A explosão causou multas victimas.

«O TELEGRAMMA N. 0"

BUENOS AIRES, 30 (A) — Sob o ti-
tulo "O telôgramma n. !)", "El Diário",
o conhecido vespertino dirigido pelu ex-
senador Manuol Lnlnoz publica hojo o
seguinte:

"A Gamara Federal do Brasil resolveu
Incorporar nos sous annaca parlamenta-
roa, a intorossanto documentação relativa
ao telôgramma n. 9.

Essa saneção moral no modo por que
foi narrado a historia desso celebro des-
pacho desdo a maneira por que so tornou
conhecido o uso que dello fizeram para
demonstrar a perfídia do bartto do Rio
Branco, volu dar actualldado a certas ln-
dlvldualidades complicadas no sou prepa-
ro o utilização.

Sabe-se hojo, som a mínima duvldn, que
o tolegramma n. 9 foi falsificado, o sabo-
so também, com toda evidencia, quem foi
o autor dessa indlgnldldade, que faz
passar a honestidade argentina por dolo-
rasos transes.

A principio sú o conheciam mui poucos,
quando o então ministro do Exterior dr.
do La Plaza o apresentou an Senado da
nação, como prova irrcfragavel da neoesi-
siidade cm quo estava o palz de adquirir
grandes armamentos o poderosos couro-
gados, com grande gáudio dos felizes in-
termedlarios, os uniços quo, pelaa suas
conveniências Unham razão para se sentir
satisfeitos com os acontecimentos.

Quando um senador ponderou ao dr.
do La Plaza que a grosseria daquello do-
cumontn tornava absurdo attrlbuil-o n
um homem dn conhecida mentalidade de
Rio Branco, o ministro Flguolroa Alcnor-
ta, assegurou a aua acçlio de atíthentlcl-
dade, afflrmando com a autorldado do seu
cargo, que sc tratava do um documento
official do Ministério do Exterior.

Foi apoiada no solenne amparo desse
ministério quo a impostura conseguiu ar-
rançar do Congresso uma autorização Ini-
qua para despender milhões com oousas
absolutamente Inúteis que ns clasnea es-
lão pagando com o sacrifício da sua eoo-
nomla e do seu trabalho.

Qulz a Providencia Divina que o do-
cumento empregado pelo dr. de La 1'lnza
fosse dado á publicidade e que surgisse
então a verdade verdadeira projectando
sua luz Intensn, Illumlnando a conscien-
eia nacional o so derramando ainda para
além da fronteira atê Inundar oom sua
claridade, as outras margens do rio da
Prata, do Atlântico no Pacifico sul.

Agora, os factos são tão conhecidos c
notórios que basta mencionar-se o nume-
ro "9" para dar a mais completa o per-
feita ldía de tudo quanto exprimo para
o bem e para o mal o famoso tele-
gramma.

Entretanto, não obstante todo o h.iru-
lho produzido no Brasil o na Argentino
ao deredor do deshonroso episódio, ns
responsáveis guardam silencio sopulcràl.

Si se conhecessem livres de culpa, por-
quo fogem dos seus devores os sra. do La
Plaza o ZeballoB?

Rio Branco não se eximiu da sua res-
ponsabllldade c, por isso, seus compatrlo-
tas se comprazem em dignificar-lho n
memória para demonstrar-lho aua soli-
dariedade.

Quom fez a falsificação do n. "9"? Qual
foi a mão Infame que o escreveu, com-
promettendo com ella ai honra argon-
tina?

Umn palavra do sr. de Ln. Plaza ou do
sr. Zeballos poderia pôr o culpado em evi-
dencia, mas, um e outro, proferem per-
nianecer mudos como dois cúmplices."

SUCCBSSO DE UM DRAMA
BUENOS AIRES, 30 — Os jornaes des-

ta capital registam o grande suecesso oi)-
tido hontem, ft noite, na l.a representa-
cão dc drama histórico dc Bellsarlo Ral-
dan," tirado da vida do tyranno Rosas. O
autor foi chamado repetidas vezes á sce-
na.
RECONHECIMENTO DE UM SENADOR

BUENOS AIRES, 30 (A) — Na sessão
do honteni do Senado foi discutido o caso
do diploma expedido a favor do sr. Ju-
Ilo Rica Filho,' pela província de Cordo-
ba, o quo vinha aendo contestado.

Depois do demorada diseussã», o Sena-
do reconheceu aquelle candidato pur 11
votos contra 10.

EPIDEMIA
BUENOS AIRES, 30 (A) — Noticias

do Cordoba dizem terem ali appnredtlo va-
noa cr.sos do moléstias contagiosas, o qu;
tem alarmado a população.

O governo da Republica, tendo conhe-
cimento desso facto, ordenou varias prs)-

neias no sentido do ser debellado o
mal.

Tara eaae fim deverão seguir para
Cordoba vários funcclonarios da Repor-
tsção de Ifygienc.

O TENOR CARUSO
BUENOS AIRES, 30 (A) — Tc-legram-

mas de Milão aqui recebidos annunciam
iuo o celebre tenor Enrique Caruso flr-
mou eon'vacto com os conhecidos c-mpro-
snrios srs. Faustino Da Rosa o Walter
Mocchl, para dar uma série de especta-
culos, em 1917, em Buenos Aires, Monte-
vldío, Rio de Janeiro e S. 1'aulo.

TORNEIO DE ESGRIMA
BUENOS AIRES, 30 (A) — O csgrl-

mista italiano Sanmalatn, que deve par-
tlr brevemente para o Rio de Janeiro,
lançou pelos jornaes um repto ao seu col-
lega Guido Pagllanl, dosaflsindo-o para
uni encontro publico.

O sr. Pagliani accoitou o desafio, de*
vendo o torneio realizar-se brevemente,

grogiaiJjj-aj-aiaMUluain

«A OTGAKKA"
Cada numero d'A Cigarra é mais

um grande suecesso para a brilhante
revista. O de hoje, cheio dc gravu-
ras de palpitante actualidade, nítida-
mente impressas e artisticamente pa-
guiadas, vem opulento, não so quan-
to á reportagem photographica co-
mo também quanto ao texto. Este e
magnífico, muito variado, leve, de
attrahente leitura nas prodttcções cin
prosa c verso. As "charges" e can-
caturas de Voltolino c Ferrignac tem
bastante espirito c realçam ainda
mais o brilho do presente numero,
que está destinado a exgottar-se,
apesar dc saber-se que a "A Cigar-
ra" tem uma tiragem enorme, s&ntlo
como é hoje a revista de maior circu-
lação no Estado de S. Paulo.

Âgpessão a tiro
Clumo o Intorcsso — Um soldado fere,

com tiro ilo revólver, o cx-amnntc
do sua mi.ll.cr — O aggrcssor (> pre-
so cm flagrante.

O carpinteiro Joaê Moco. de 52 annos

de edade, tevo por amante durante 14 an-

n03 a pòrtugueza Maria Bomvinda, pro-
sentemento com 32 annos do edade.

Ha um anno. pouco mais ou menos, Ma-

ria, tendo abandonado a residência de

Moco, A rua Iguassu'. n. 18, casou com o

preto Caasio Goncalvea ifeia, soldado da

3.a companhia, do 2.o batalhão.
Esse policial, scionto ãe quo Meco hnvln

lavrado umn. esorlptura publica, doando
ft sua ex-amante uma pequena proprleda-
de, que sfl lho veria a pertencer por sun

morte, quiz, á força, arrancar dna mãos
do carpinteiro esse documento, que
actualmento se acha cm poder do um ad-
vogado. Como não conseguisse o seu ln-

tento, o soldado foi hontem ft residência de

Meco e com esto discutiu acaloradamente.
Quando a discussão chegou no auge

o policial, sacando de um revõl-

ver, disparou-o contra Meco, quo recebeu

um ferimento perfuro-ineiso na mão dl-
reita.

O aggrcssor foi preso em flagrante e
recolhido á cadela publica, e a victima,
depoia do soecorrida pela Assistência, foi

sübmetlida a exame do corpo de dellcto.
O dr. Octavlo Ferreira Alves, l.o dole-

nado, que tomou conhecimento do facto,
abriu o respectivo Inquérito.

sís1311 li lllil
dovem preferir os inimitáveis

cigarros

ra.

e Commendadore
são ns sublimes misturas de

puro fumo tuico

Desavença entre dois sócios — Quinze na

vallindns — A victima recebe os pri

mclros soecorros tia Assistência

Manuel Leitão, residente no bairro do
Garaguata, próximo da Serra da Canta-
reira, teve, ante-hontem, á noite, por
motivos do interesse, forte discussão com
o sou sócio Antônio Moraes.

Passando a vias do facto, este sacou de
uma navalha, aggredindo o seu adversa-
rio, em quem vibrou 15 golpes, sendo dois
no pescoço Q os outros pelo corpo.

Sendo o facto levado hontem ao conho-
cimento da policia, seguiu para o local o
dr. Octavio Ferreira Alves, delegado do
districto, acompanhado dos drs. Paiva
Uma e Luiz Hoppe, médicos legista e da
Assistência.

Cerca das 14 lioras, a autoridade re-
ijressou á cidade, trazendo conisigo o fe-
rido.

No posto da Assistência, Manuel Leitão
recebeu oa primeiros curativos, sendo em
seguida removido em estado gravíssimo
liara o hospital da Santa Casa.

O aggrcssor evadiu-se.

«to
Um rapaz desfecha um tiro dc revólver nn

cabeça — O caso está sendo come-
nicntcinentc apurado

Num campo das vizinhanças da Villa
Guilherme; em SanfAnna, foi encontrado
hontem, ás 19 horas, o cadáver do Eusta-
chio Moraes da Silva, nacional, solteiro,
de 19 annos do edade.

Eustachio, ao quo está sendo apurado,
sulcldou-se, desfechando um tiro dc revõl-
ver na cabeça.

Sobre o facto está aberto Inquérito na
l.a delegacia.

Instrucção Publica
Por decreto de hontem, foram nomea-

das aa seguintes adjuntas do grupo esco-
lares:

D. Valenlina Mlelc, para o da Penha;
d. Clara do Rezende Puecch, pnra o da
Bella Vista; di Antonletn Alves, para o do
I.orena; srs. Eugênio Centile, para a
"Escola Barnabé.", do Santos • Francisco
Janiissl para o de Bragança.

Foi concedido um anno de licença, sio
adjunto do grupo escolar de Jabotlcabal,
Benedicto de Almeida Salles, nus termos
do artigo 21 da lei n. 1310-K, de Slu d«»
dezembro de 1911,

Foi revalidado o decreto de 19 de Julho
ultimo quo removeu, pur permuta a ad-
junta, d. Amélia de Abreu Costa para o
grupo escolar do S. Bernardo.

Foram autorizadas a permutaretn os
respectivos logares as adjuntas, d. lidei-
trudos Gomes Ribeiro, do grupo eaeolar
modelo do Braz e d. Elvlra Silveira d«»
Andrade, do grupo escolar do Cambucy.

Foram aposentados:
D. Maria Thereza de Moura, adjun'a do

:i.o grupo escolar do Taubaté, e sr. Joa-
(,uim Antônio Miragaia, porteiro do gru-
po escolar do Jacarehy.

Foram dispensadas, a pedido, as adjun-
tas:

D. Rachel Ayres, do grupo escolar da
Penha; d. Maria Irllnda Bittencourt, do
de Lorena; d. Pcdrina Florisa Navarro
dos Santos, do da Bella Vista, capital.

Foi suspenso o funcclonamcnto da cs-
cola mista do bairro da Capellinha, em
Santo Amaro, regida pela professora d.
Lulza Valgttoender e designada para
exercicio da mesma professora a mista do
bairro de Taparoquera, do meamo mu-
niciplo.

Foi declarado sem effeito o decreto do
21 de março do corrente anno, que desl-
gnou a escola do bairro do Santa Lucla,
em Araraquara, para nella ter exercido o
professor Josó Favero, que regia a esema.
do Indaituba, em Pedreira, e designada
para o exercicio do meamo professor a
pirmeira da cidade do Bragança.

Foi nomeada a professora normnlista
primaria, d. Maria de Jesus Fontes, para
reger a escola mista da Estação Bernar-
dino de Campos, cm Santa Cruz do Rio
Pardo.

Foram designadas aa eacolaa mista do
Santa Ephigenla e feminina de Santa Ce-
cilia, ambas do município da capital, para
exercicio, respectivamente, das professe-
ras dd. Pcdrina Florisa Navarro do3
Santos e Radiei Ayres, dispensadas do
cargos dc adjuntas dos grupo sescolarea
da Bella Vista c da Pcnhn.

Foram concedidas aa seguintes permu-
tas:

Aos professores Ernesto de Lima, da cs-
cola do bairro do Bengalar, em S. JosÔ
do3 Campos e João Baptlsta de Alencar,
da escola do bairro do BaracCa, cm Tauba-
te;

fts professoras dd. Lucilla Collaço, da
escola mista do bairro do Piraquama, em
rindamonhangaba c Isaura Pimentel, da
mista dos Engenhos, cm Jguapc.

Foram exonerados, a pedido, os seguln-
tea professores:

Francisco Jarussl, da l.a escola da ei-
dado de Bragança;

d. Valentlna Miolo, da escola mista de
*,-aiita Ephigenla, nesta capital;

d. Clara de Rezende Puoch, da escola
feminina do Santa Cecília, nesta capl-
tal; , . ?

d. Antonieta Alves, da 2.a escola das
reunidas de Piquete;

do Albcrtina Eponína Goulart, da esco-
Ia mista do' bairro dos Olhos d'Asua, em

d.' Anna Marcondes Homem dc Mello,
da escola mista do Una.

Foi removida, a pedido, da escoln fe-
nilnina do Água Grande, em Itatlngn, pa-
ra a mista do Una, a professora d. Manuc»
Uta Marcondes Homem dn Mello.
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Desastres e ferimentos
Amadeu Tinto, casado, de 28 annos da

edade, residente á rua Maria Marcolinn,
trabalha numa forraria existente á rua
João Tlieodoro.

Pela manhã do hontem, Amadeu, quan-
do ferrava um animal, recebeu dello um
formidável coice no peito, soffrondo a fra-
ctura dc uma costella.

Sendo considerado grave o seu estalo,
o infeliz ferrador, depois de receber oa

primeiros curativos, ministrados pelo flr.
Alfredo de Castro, medico da Assistência,
foi removido para o hospital da Santa ca-
sa.

Uruguay
OS COLORADOS"

MONTEVIDE'0, 30 (A) — Fracassa-
ram por completo todas as negociações
entaboladas pelo dr. Fclidnno Viera, pre-
sidente da Republica, no sentido de con-
seguir a unificação doa "colorados".

O chefe da nação declarou maia uma
vez a nova orientação qun dará ao go-
verno.

MINISTRO URUGUAYO NO BRASIL
MONTEVIDE'0, 30 (A) — Oa jornaes

noticiam que será nomeado para o cnr-
go de ministro plenlpotenciarlo no Rio de
Janeiro o dr. Júlio Bastos, membro da
Alta COrte de Justiça.

Para substituir o dr. Bastos nesse cur-
go, será nomeado o dr. Manuel Otero, ex-
ministro do Exterior, que não voltará a
fazer parto do novo gabinete.

DESASTRE AUTOMOBILÍSTICO
MONTEVIDE'0, 30 (A) — O dr. Juan

Cuestas, ministro do Uruguay no Chile,
Ul hojo victima de um accidente de uu-
tomovel, ficando gravemente ferido.

O NOVO MINISTÉRIO
MONTEVIDE'0, 30 (A) — Hoje á nol-

te, foi publicada a lista do novo minlsto-
rio organizado de accOrdo com as aspira-
çfes naclonaes. .

O novo gabineto ficou assim constitui-
"interior, 

.Túlio Muro; RelaçOcs Extei-lo-
res, Balthazar Brum; Guerra o Marinha,
Joaquim Sanchez; Industrias, Juan José
Amczaga; Obras Publicas, Santiago Ri-
bas; Instrucção Publica, Emílio Bar-
baroux; Fazenda, Martins Martinez.

Argentina
O SR. RUIZ DE LOS LI.AN08

BUENOS AIRES, 30 (A) r- I*repwa-
ao aqui um grande banquete do despedi-
da ao dr. Ruiz do los Llanos, novo mlnls-
tro argentino no Rio do Janeiro, quo deve
partir para assumir o seu posto no proxl-
o,o tre" do setembro-

DemografMa sanitária
Durante a semana de 21 a 27 do

corrente, faíleçeram nesta capital 142
pessoas, victimadas por: sarampo. 1;
grippe, 2; febre, typhoide, 1; tuber-
culõse, 13; septicemia, 2; hydropho-
bia, 1; syphiüs, 2; cancros, 4; afícc-
ções do systenia nervoso, 13; do ap-
parelho circulatório, 19; do respira-
tò.rjo, 25; do digestivo, 30; do urina-
rio, li; septicemia puerperal, 1; af-
[ecçoes da pelle, 1; debilidade con-
genita, ri; morte violenta, 1; outras
moléstias, 2, c moléstias mal defini-
das, 2.

Das fallecidas. 81 eram do sexo
masculino e 61 do feminino; 104 na-
cionaes e 38 extrangeiras; 65 meno-
res de dois annos.

Houve na mesma semana 367 nas-
cimentos, 43 casamentos e 18 nasci-
dos mortos.

Foram vaccinadas e revaccinadas
contra a varíola 885 pessoas e con-
tra a febre typhoide 43.

Uma quadrilha de ladrões dc gãlllnhas
tem operado nestas ultimaa noites no
bairro da Bella Vista, tendo visitado di-
versos quíntaes, como aejani os de Vieen-
to Bracco, residente á rua Barata Bibeiro,
ri. 37: Francisco Nacarato, na mesma riia,
n. 18, o Basqual Pecora, no largo S. Ma-
1U10.. hiüuíuu u-i í-ví>^i£>i.*-j>»-»"i *¦ -- - _

Diversos quíntaes das ruaa Rocha e Sa- Internado nn hospital da Santa Casa
raçura Grando soffrernm também uma in-
specção dos meliantes.

A policia do distrieto vai providenciai
para a captura dos ladrões.

O oper.ir'10 de nacionalidade portugiie-
za, Manuel Pontes, de 27 annos dn edade,
morador ft rua Brigadeiro Toblas, n. 9,

quando trabalhava hontem, ás 17 horas,
no alto de nm posto na Villa Guilherme,
cnhiu desastradamente, recebendo forte
contusão na face posterior do thorax.

Depois de receber os primeiros socc.or»
ros ministrados polo dr. Raul do Sá Pinto,
medico da Assistência, Manuel Pontes toi

(í *>

Recebemos o segundo numero da
"Atlante", revista literária que aqui sc
publica, sob a dlrecção de um grupo de
Jovens éntlnislastas pelas letras. O pre-
sente exemplar traz na capa o retrato do
egrégio jurisconsulto patrício Teixeira dc
Freitas, cujo centenário de nascimento ha
pouco sc comnieinorou.

Mmüfa aiíwdlía
Em ti. Sebastião — Embarque dc uma *.«•

torldnilc, ncompanhailn (lc força

Seguem hoje para Santos, onde tomarão
o vapor "Itapacy", com destino a S. se-
bastião, o delegado auxiliar dr. Anton o
Nacarato, e o medico legista dr. Leito
Bastos. ,.

A autoridade, quo levará uma força (
.10 praças do policia, sob o comniando «i"
um tenente, vnl abrir inquérito sobre .1

aggressão soffrida pelo delegado daquelM
localidade.

Joaquim Fagundes, conduetor da Light,
chapa n. 994, da linha da Avenida Pau-
lista, hontem pela manhã, 110 largo de S.
Francisco, exigiu do passageiro Luiz Si-
linger, a quem já havia cobrado a passa-
gem, que a pagasse segunda vez.

Como não fosse attendldo, o conduetor
esbofeteou o passageiro e evadiu-se em
seguida.

A victima apresentou queixa ao dr.
Mascarcnhas Neves, delegado de serviço
na Policia Central, que deu as provlden-
olaa necessárias sobro o caso.

0 caso dc 6«aratit_
Começo dc Incêndio iio predio nom d*

Escola Normal — Regresso dc i'«1;*

autoridade

Regressou de Guaratinguetá o 2.0 dele*_
gndo auxiliar, dr. Virgílio Nascimento, q««
foi aquella cidado abrir inquérito siiD-s
o começo'do Incêndio no predio noio a.
Escola Normal. .

A autorldado vai apresentar nm ml l'a
cioso relatório ao sr. secretario da Juan,*
e da Segurança Publica.

*J*»>"

A esposa do despachante da Alfândega sr. L*oiz Moreira, depois da escarlatina, ficou ^.^.^Torh

L conseguiu restaurar-se com os remédios que usava nem com a vida na campanha. Ao Iodolino de Orh

Agradecido, íaco publico nara o bem de meus semelhantes, que minha senhora, Eraestina.Alves

Moreira! depois de curada da escarlatina, iicou tão fraca que todos da família pensamos novamente per
delTdêsta vez, devido a grande anemia, ou mesmo tuberculose, pois tinha ayniptomas dessa doença,

tossia bastante dores nas costas e ne lado direito, suores, suspensão doincômmodo, inappetencia e gran
de 3sS U amos muitos remédios sem ver resultado algum, passei com ella to« »o, campo

fambem sem conseguir mclhoral-a. Lendo os attci-tados das curas obtidas com o ÍODOLI^O DL OE* ,

resolvemos experimentar esse remédio em minha senhora, e hoje dou graças a Deus por tel-o feito poi

o resuE foi minha esposa começar a sentir-so bem desde os primeiros dias àmmmwmm^^.

mente os seus incornmodos. achando-se depois de algumas semanas de uso do IODULDiO, completa
-mente curada, forte, com hom appetite e pesando agora mais do que antes da escarlatina.-- i-vm
-mou ir 11;A ma Coronel Veiga n. 114 — Iftrma reconhecida. . _
m^mm1^^^. E DR0(1AllIAS Agentes.em S. Paulo: BARUEL & C.

U
m^AMaammmm^mm^4mt*fi**Ê

SL.'-*' ^àm^^m... izz^^Êrrn-i^-^s^ew



.UV^ltmUSlIUXLXLIJM, II..1.4

COKEEÍ0 FAUMSTAWO - Quintà.^iei*á, 31 d© agosto d© 1916 5

— ESaíESS' **
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Resultado do sorteio dos prêmios em mercadorias, para os assignantes de 19164917

Conformo havíamos noticiado, roallzou-so hontom, no salão das Loterias do S.

rcndorlas, no valor do 12:000*?000, para os assignantes da época 1916-1917.
cm ';  

sorteio 2.500 recibos definitivos, expedidos pola administração deste jornal..

Paulo, o sorteio dos nossos prêmios

no bairro Ineianopolls' (districto 6 freguezia
Entraram om
O resultado foi o seguinte:

,»,s,nn .( 1 330 — 1.0 prêmio — Lote de terreno n. 11 da quadra 2-A,
1"aovilla 

Marinha), desta capital, com uma superfície total do 500 metros quadrados, com 10 metros de frente sobro a

avenida Rodriguei, Alves, por 50 metros do fundo, linha de bonde na fronte - VALOR. 2:000*000.

,„,-,, 715 - üo promlo - Uma esplendida cama do casado, de bronze dourado a fogo o com desenhos em reio-
Uvo 

burras grosslssimas c o mais acabado e perfeito pollmento. Colchão de elástico, altamente reforçado tudo da

Slhot fabricação ingleza. Esto prêmio se completa com um colchão do crina vegetal franceza, com capa dollnho,

S travesseiros do penna e uma esplendida colcha cm linho irlandez, com rendas tecidas X mao o applicaçocs do

seda.
Os travesseiros levam an suas correspondentes fronhns.

Casa Mnppin Stores, rua 15 de Novembro, 26 — VALOR 1:0G0$000.

no n. 5, da qundra 2-B, no bairro de Indianopolls (dlstrlcto o freguezia de

,!,,..,;, rnuV.ul, ."mi u»*.ã superficio total do 500 metros quadrados, com 10 metros do frente sobre

linha do bonde construída à unia quadra o outra cm projectò. — VA-

Adquirido na

RECRIO ¦'• "23 — 3-c- prêmio — Loto
Villa Mariana),
a avenida Açocê, por 50 metros do fundo,

' "^.f 
!!To promlo - Lote de terreno n. 19, da quadra 2-B, no bairro Indianopolls (districto o freguezia do

oapllal, 
com uma superficio total de 400 metros quadrados, com 10 metros de frente sobro

¦10 metros dc fundo o linha do bonde construída a 2 quadras. o outra em projectò.
RECIBO ii •

Vllla Mariana), desta
a alameda Cahetés, por
VALOR, 800$000.

« i.13 _ Bo prêmio — Um artístico rclogio-savonctle,'¦ ra'nae 
joalheria e relojoaria Miehel, rua 15 do Novembro, ns. 25-27.. r-i VA-

do ouro 18 ic, da afamada marca Nardln, para ca-
••ECUIO ii

valhelro, de 3 tampas, adquinao na í

LOU, r)55$*0OO.
ti Cl HO n. 2.3.18 — O.o promlo — Um jogo

ma c composto de um guarda-roupa com espelho Dlsimli-, uma
"hão 

de einstico reforçado o uma cadeira, adquirido na casa Mappin «ores, rua 15 do Novembro, n. 20 „ VA-

LOR, 500SOOO.
.-a  70 uremio —' Um artístico relogio-torre,„« — 7.o p.eni.i* ^ _^ Allemã, rua Direita, ns. 10, 18 e 20. — VALOR,

de dormitório para solteiro, em emliuya natural, fabricação esmeradlssl-
toilctto com espelho Matute, uma oama com col-

Secretaria da Gamara Municipal

Fstpcdlcnte dos dias 28 e 20 de ngoslo
ao 1010

Remetteram-BO fi. Prefeitura:
Cópias das seguintes leis decretadas pc-

ia Câmara, cm sessão de 19 do corrente;
npprovando o alinhamento da rua Conse-
lhclro Lafnyette; autorizando o pagamen-
to da quantia dc 362*600, ao proprotarlo
do predio n. 49 da rua do Paralzo; o
autorizando os melhoramentos no largo
fronteiro ao Instituto D. Anna Rosa o
ujardinamento do largo Guanabara,

— Deram entrada na Secretaria!
Officio n. 358, da Prefeitura, remetten-

do orçamento ,na importância do 
18:600$340, para oa reparos o novo pixa-
mento das ruas do cemitério da Consola-
cão (Requerimento n. 121, desto nnno, do
vereador sr. Raphael Gurgel). — A's com-
missões de Obras c Finanças, dando-se
conhecimento ao autor do requerimento.

Officio n. 359, da Prefeitura, devolveu-
do, Informado, o requerimento de Luiz Sta-
blle e outros, cm quo pedem a modificação
da lei n. 1.550, de 11 do Junho de 1012, na
parto relativa fi construcção do enchei-
rag, _ volto as commlBSOea dc Justiça,
Obras e Finanças.

Officio n. 360, da Prefeitura, transmit-
tlndo o projeoto do rectificação do ali-
nhamento da rua Alfredo Mala. — A's
commissões do Justiça, Obras e 1-inan-
ças.

Dia 23

1 metro e 97 centímetros de altura, adquirido

cavalheiro, ouro, is Ic, da afamada marca Nardln, adqul-

de Novembro, ns. 25 o 27. — VALOR, 450$000.
IS lc, da afamada marca Nardln, adqul-

de Novembro, na. 25 e 27. — VALOR, 410S000.

junco natural, para snleta, hall ou jardim, de fabricação in-

duas cadeiras e uma mesa, adqui-

do roble, norte-ar.iericano
RECRIO n.

ras, do
¦155.*"Ò00,

RECIBO n. 1.01» — 8-o PíCnilo — Um artístico relógio para

rido na grando joalheria e relojoaria Miehel

RECRIO n. 2-010 - O.o promlo - Um artístico relógio pnra cavalhe.ro. ouro

rido na grando joalheria o relojoaria Miehel, rua 15

ni-TTUO ii 2 27.-. — 10.o prêmio — Um jogo de vestlbulo, em
'l'"" '1 

peças desarmaveia. próprio para viagem, —<<>.« spffi

,i,lo na Casa Mappin Stores, rua 15 dc Novembro, n. 26. - VALOR, 840*000

nFPIIló ,. » 400 - ll-o prêmio - Um artístico grammophone "Marca Guará, v-, n.
,U r 

,' 
" 

Braoo systema «Vlctor», Reproductor "Columbia". Dimensões: da caixa

rua 15 de Novembro, ns. 25 e 27. - VALOR, 205$000.

t"t ,„ mnVn of-orlntorlo composto do uma bibliõtheca giratória, bureau, estylo fran-•~*°£ s *rJrsori*:.r5'..r»«:":.\::.:.,-, —...-- -*-***¦**-. ™ ¦-. * ¦*
2!',~ 

^ST' 
"um°!splendido 

tapete de Smyrna, de 3 metros de comprimento e 2 metros de largo,

"b,"'° & r^» ".si. Ts^rsci:.. v»«—-¦ »¦•»• »• - ***- ^
í0.o premio - Uni artístico grammophone, marca "Wagner

Victor" corda dupla. Reproductor "Esi

Edison, rua 15 de Novembro, n
...•••:>¦.*.¦: dn coruciii. "'•"' "-*•- ..,  ,„„,.„., ¦i*Don-j_c*t*-.i**, n. 2120, caixa "New Stylo". Braço

REOIBO n. «37 - 12*o Pw .,,-,,
do na grando joalheria c relojoaria Miehel;

venibro, n.

2.540, caixa com desenhos om

47X47X25 cts.; da corneta,

RECIBO ll. 1747
r.as. Braço systema

da corneta,
Um

adquirido na Casa
artístico grammophone,

n. 2118, caixa com columnas japone-
a

_ VALOR, 230S000.
"Especial". Dimensões da caixa, 44X44X25 cts. DI-

marca
44X44X24 cts. Dimensões da cometo, 64X64 cta.

'Vlctor". Rcprodu-

RECIBO n. 1241 — 17.0 prêmio
systema "Victor". Reproductor "Especial". Dimensões da caixa

Adquirido na Casa Edison, rua 15 de Novembro, n 55- 
^VALMt, 

-fj00.

OTM';. ÍSÍS? \7Sm- S-i-SS--,... -;¦;-. m*
ll£ - 10.O premio - Um terno do frade superior, sob medida; ¦! vontade

lecionado na importante alfaiataria «A Importadora
do sorteado a cõr e qualidade

rua Direita, n. 4-A, até o VALOR DE

_ Um impermeável de superior qualidade, i-portado, para frio o chuva, adquirido na

,,. ., ' s"i ,» i »-  VALOR, 155SO0O.
rUa ° 

1 Um eápíendidc!'"nccessa.rc" de viagem, Importado, esmeradlssima confecção, adqul-

s. 16, 18 e 20. — VALOR, 15O$000.

RECIBO
da fazenda
1708000.

RECIBO n. 2330 — 20.O premio
Casa Allemã,

RECIBO li. 128 — 31-0 premio
rido na Casa Allemã, rua Direita, ns *-., «--"•**•• , _„"**- vhnofaCíues em velluSo beije, feita em jacaran-"EOTOaíí-2i.ií;:,r:'™«r:-™sC;asr*x.«s- — - ~ -»•* ~- •- »
de Novembro, n. 20 - VALOR, 145$*000. ^ 

^ ft cflr fl ^fofo

4-aVTn% - » í£ - 
^mmem-mmmm\££SíZZ* 
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Especial", braço systema "Victor", reprodu-

Remctteram-se .1 Prefeitura:
A indicação n. 104, apresentada em sos-

são do 26 do corrente, pelo vereador sr.
Mario do Amaral, referento X collocação
de combustores de gaz nos trechos da rua
Bahia, entro as ruas Sergipe o Parti, e
desla rua, entre a rua Bahia c a ajrenida
Angélica; ¦ ,

o requerimento n. 208, apresentado po-
lo vereador sr. Jofio JosC Pereira, referen-
te á execução do calçamento da rua Josfi
do Alencar, Ji autorizado por lei;

o de n 209, apresentado pelo mesmo
vereador, referente li. collocação de guias
na rua Fernão de Magalhães;

o de n. 210, apresentado pelo mesmo
vereador, referente fi collocação de com-
bustores na mesma rua Ferilao de Maga-

o de n 211, apresentado pelo vereador
sr Marrey Júnior, referente fi colloeacap
dc guias na rua Margarida e na rua TIad-
doclc Lobo, entre as alamedas Santos o

o de n 212, apresentado pelo mesmo
vereador, referente X illuminação das ruas
Margarida c Haddoek Lobo, entro as ala-
medas Santos e Jahu';

o do n 213, apresentado pelo vereador
sr A. Baptista da Costa, referente fi eollo»
cação de alguns bancos no jardim do lar-
go do Paralzo;

o de n 214, apresentado pelo sr. Goulart
Penteado e outros vereadores, reiterando
um pedido feito anteriormente, referen-
to fi collocação do guias e combustores na
rua 13 dc "Maio. entre as ruas Conseihcl-
ro Carrão c Santo Antonio;

todos os papeis referentes â. reforma
flo estrído de concreto d calçamento do
Viadncto dc Santa EphlBonia, nos termos
do pedido da Commissão de Finanças, dc
10 do corrente.

deu provimento fi appellàção do Luiz Mn-
ria Guárra, na ncção Bummarlsslma. em
quo contendem pelo juizo de paz do Be-
Kmzinho;

julgando procedente a noção eivei ordl-
narla que o dr. Gabriel ltaja movo a
Martírio Kanotti, o condomnand.i esto ao
pagamento do pedido o custas;

mandando expedir o competente edi-
tnl do citação aos Interessados, com o
prazo de 90 dias, no executivo liypotha-
cario quo o dr. Biaggio Imperato move
ao dr. Paulo Valcnsim;

mandando tomar por termo a appella»
ção do Alfredo Pires do A. Pimento], na
acção ordinária do reivindicação que o
mesmo movo a João Marmóreo e sua
mulher.

Primeiro vara do orplinms — O sr. dr.
Adalberto Garcia, juiz da l.n vara da
provedorla, proferiu hontem, entro ou-
trás, as seguintes decisões:

Julgando por sontença o calculo feita
nc Inventario do Seraphino Dins da Gu-
nha c adjudicando, n. d. Leopoldina do
Andrade Paes Varella os bena do espo-
lio; 

mandando registar, Inscrever e cum-
prlr os testamentos com quo fallecorai.'
Rosário Módica, d. Phllomena Ferrnto o
Bento Josô Alves Pereira;

julgando por sentença a partilha felti
nos autos do Inventario do finado Agenor
Pinto do Almeida, ficando rcsalvados di-
reitos do terceiros;

• mandando pagar a taxa no inventario
do Luiz Rodrigues da Silva o sua mu
lher; , ,

mandando fazer as ultimar, declarações
no inventario do d. Cândida de Assum-
pção Pedroso;

mandando expedir alvará para o le-
vantamento do dinheiro existente no
Danço do Conimercio, no inventario de
Francisco Gentil;

mandando pagar os Impostos devidos a
Fazenda do Estado no inventario do AI-
fredo Marques Muniz.

PreMíirâíoiiiidpio
BSMECTOHIA GERAL

Expediente do dia «BC de agosto de 1916

tou

LEI N. 2.007, 1)E 30 1>E AGOSTO DE 1010

Autoriza o Prefeito a Indemnizar o
proprietário do predio n. 40 da rnn do
Paralzo, pola perda do uma firoa ilo tcr«
reno Incorporada ao domínio publico.

¦Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito do Município da S. Paulo:
Faço saber quo a Câmara, om sessão do 19 de agosto do corrente anno, decre-i
e eu promulgo a seguinto lcl:
Art i.0  pica o Prefeito autorizado a, indemnizar o proprietário do prodlo

n 49* da rua do Paralzo, pela firoa de terreno incorporada ao Município, em conse»
quoiicla do alinhamento que lho foi dado e bem assim pela reconstrucção dos pas»
solos, na importância do 302$500.

Art •> 0 _ As despesas com a execução da presente lei correrão por conta da
verba "Desapropriações" do orçamento vigente ou mediante operações do credito,
caso sejam necessárias. - ¦

Art.- 3.o -— Revogairi-BO as disposições em contrario.
O Dlrector Geral da Prefeitura, a faça publicar.
Prefeitura do Municipio de S. Paulo, 30 do agosto de 1910, 3G3.0 da fundaçío

do S. Paulo. '„„•»,-. '
O Prefeito,

Washington Luis P. do Sonsa.
O Director Oeral,'

Arnaldo Cintra,

Segunda vara dc oi-pliams — O sr. dr.
Lula Ayres, juiz do direito da segunda
vara do orphams, julgou a partilha no
inventario de Cortese Constante.

—1'JS-*-

Actos

IiEI N. 2.008, DE 30 «E AGOSTO DE 1010

Approva a rcctlflcnçüo do nllnlim
mento da rua Conselheiro Lafnyette.

Washington Luis Pereira do Pousa, Prefeito do Município do S. Paulo:
Faço saber quo a Câmara, cm sessão de 19 de agosto do corrente anno, de-

cretou o eu promulgo a seguinte lei:
Al.t j 0  pica approvada a rectifleação do alinhamento da rua Conselheiro

Lafayeíte, do aocorrto com a planta devidamente rubricada.
Art. 2.0 — Revogam-se as dlsposlcõos em contrario.
O Director Geral da Prefeitura a faça publicar.
Profeltura do Municipio de 3. Paulo, 30 de agosto do 1916, 363.0 da fundação*

'le S' Paul°* O Prefeito,
Washington Luis P. do Sousa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

Ltd.
'O Estado do S.

alfaiataria "A Importadora"
marca

RECIBO n. 305 — 25.0 prcnno
confeccionado na importante a

RECIBO ... 1428 - 20.o premio - Um artístico grammophone

ctor "Exhihltion", adquirido na Casa 
^^^J^.faltài», í' vontade do sorteado a cõr o qualidade

1S0 - 27.0 premio - Um terno de 
^f^^:/^^^; rll, bireltn, n. 4-A.-VALOR, 120$0í,ü.

reprodu-

15 de Novembro, n. VALOR, 125$000.

Dias 29' e 30

Deram entrada na Secretaria:
Officio n. 302. da Prefeitura, transmit

lindo uma circular da Secretaria. d_a Agrl
cultura relativamente .V.prohibiçuo
matança de vaccas o no.vlllias de menos
de 10'annos, exerptuadas acmella.9 que
apresentarem defeitos o. Vícios congênitos
que as impòssihilitem para a procreaçao.
.— A's commissões dc Justiça o Hygiene.

_ Requerimento do J. P. Fontenelle,
pedindo concessão para construir um
matadouro de aves, nesta capital. — A s
commissOcs dc Justiça, Hygiene e Finan-
ças.

da

SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições dc patrmentos da Sc-
cretaria da Agricultura:

Ao dr. Olivcrio Pilar do- Amaral,
6l$; a João Baptista de Oliveira,
376$30o; aos fornecedores do Tram-
way da Cantareira, 197145030; ao
dr. Ezcqiiièl Ubatuba, V/fim*, *?$
fornecedores da Repartição dc ha-
ncameritò de Santos, 5 ¦<-,57-?730 • a0
núcleo colonial Pariquera-assu
t :c)6i$400"; a Wilson; Sons e C
2:600$; ao jornal 

"O
Paulo". 135$; ™ Jornal 

"O Comnicr-
cio dc S. Paulo", 9/$50O; a Standard
Oil Companv, of Brasil, 432?; idcm,
2:0=50$; idem, 184500; a Garcia No-
gneira e Comp., .io$8oo; s Henrique
Lautembacli, 1 725$.

Requisições dc pagamentos
da Secretaria da Justiça:

\ Th. Câncer e Comp., 450?.; a
Laur Hsabasinski, 60$; a Enéas de
Barros, 6:000$; ao delegado de poli-
cia dc Espirito Santo do Pinhal, 5-lV,
a Rothschild e Comp., 425$100*. a0
delegado de policia de Pederneiras,
47$; á Companhia MecVianica c lm-
portadora dc S. Paulo, 333$75pj; a
Rothschild c Comp., 40$; ao delega-
do de policia dc Piracicaba,
Moraes c Comp., 94°?-

LF.I N. 5.009, DF. 30 DFs AfiOSTO DR 1010
Autoriza, a Prefeitura a fnzer os mey

Ihornmcntos do Inrgo fronteiro no Insti»
luto D. Annn Rosa, no dlstrlcto ilo Vllla'
Mariana, c o ajardlnanicnlo do largo Gnn»
unhara. s

Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito do Município de S. Paulo:
Faço saber que a Câmara, om ses.iiíode 19 do agosto do.corrente anno, decre»

tou c eu promulgo a seguinte lei:
A,.t * o — Fiea a Prefeitura autor!rada a despender, por conta da verba

«Serviços e Obras", do orçamento vigente, ou mediante operação de credito, até a
nnnntià de 29"000$850, com os melhoramentos do largo fronteiro ao Instituto D.

Anna Rosa no districto de Villa Marianna, e até a quantia do 11:9921900, com o

ajardlnaiuento do largo Guanabara, no mesmo districto, de accôrdo com os orçai

mentos organizados pela Prefeitura. .
Art. 2.o — Revogam-se as disposições em contrario.
n uireclor Oeral da Prefeitura a faça publicar.
Prefeitura do Município do S. Paulo, 30 de agosto-de 1916, 363.0 da fundação

de S. raulo. 0 pre,clt0i
Wnshington Luís P. de Sonsa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

6o$; A.

RECIBO n.

RECIBO n. 1200
timetros de largura, 1 metro e 5

DE lt)0!?000.
A entrega dos premios será feita mediante

ul

da fazenda, confeccionado na importante -« ^'^M * "Victor

UECIBO ...079 - 2«.o premio -Un. artístico grammopl 
^«gj 

? 
5°^ VALOR, lÍ5$000.

ctor "Exhibition", adquirido na Casa Wn,^^^^^-^ ^^ .„_ cuvalhoiro
RECIBO ... 83 - 29.0 premio - Um impermeável dc bupc, .01 

^^ ^^
quirido na Casa Allémtt, rua Direita, ns. III. 1» - matcl.bi 

durável, comprimento 1 metro e 95 cen-- -"»"'° - u™inür;:s/r r"»»«  -,. >•. *• • --«""'
a apresentação do recibo sorteado. Os prêmios devem ser retirados

^>«-  —"*

Secção
Judiciaria
__ »>- 1—

Tribunal tf© Ji«'y

Por

dentro do 30 dias, SOB PENA DE CADOCIDADJ

Os contadores , Policia do Esiado

Antenor

Víim de apoiar as idêàa expenã!da3
1.0 Senado Federal, pelo senador João
Lyra, reuniram-se hontom numa das sa-
Ias da Escola de Commercio "Alvares

Penteado" grando numero de contadores
diplomados por aquella Escola e mais 0S
graduaridos deste nnno.

A sessão foi presidida pelo sr.
Galvão, tendo o sr. Salvador Ferrara fei-
to uma substanciosa palestra em prol das
idéas do senador Lyra. Foi approvada. a
nomeação dos srs. Antenor Galvão, Sal-
vador Ferrara, Livio Rodrigues, Gilberto
Paglo Mello Nobrega e graduando Luiz
Beraphico do Assis Carvalho Júnior, com
'o fim de constituírem a conlmlsaão provi-
:.soria para a fundação do uma associação
do contadores, tendo por principal esco-
po os projeetos do senador Lyra. A com-
'missão pede a adhesão do todos os diplo-
mados pelas escolas do commercio reco-
r.ncoldas polo governo federal, devendo
a mesma .ser dirigida a secretaria da
."Escola de Commercio "Alvares 1 en-
tcado".

Foram concedidos ao dr. Manuel Vlei-
r.i dc Campos, 2:0 delegado do policia de
Santos, noventa dias dc licença, pura tra-
tar de sua saude, nos termos da lei em
vigor, a contar do dia 0 dc setembro vin-
douro.

Sr. Antônio
— Sim, pódc,

r. Renato

B. Lima —- Barretos

G. Pantoja

SECRETARIA DO INTERIOR

acto do hontem. foi removida, a

pedido, a substituta effectlva do grupo
(•••colar da rua do Santo Antônio, d. NI-

ela Barbosa de Saraiva, para o grupo es-

colar da Franca.
Foram nomeados:

O sr. JosC- da Costa Neves Filho, para
adjunto do grupo escolar üo

r. Josô Bernardo Pau -unior;
n -.-,• Marclliano Ayres Júnior, para

substituir a adjunta do grupo escolar de
ltararí-, d. Ercilia do Oliveira*.

o sr. Homero Pacheco Alves paia
substituir a adjunta do grupo escolar da
..'•anca. d. Luiza Gonzaga do Miraiida
narro;**;

d. Idalina Carvalho, par:

substituir
Caçapava.

0ia
de Moda

llcmogiotlno
l*rueus

STAR da, a torça aoe

Toracio dc Mm

noZrianon
¦---^'-l'*'--—-1 ' ' ********

iniornisçiOBS
nsnl-

0 "Club de XadreV. S. Paulo", X rua ID
dc Novembro, 11. 22, 2,0 andar, inicia ho-
je o torneio de partidas do corrente anno.

Kolle figuram os prineipaes amadores
da capital e do Santos, o quo vai dar, cer-
lamento, grando impulso ao nobre jogo do
xadrez.

Serão chamados íls 20 1|2 horas os srs.
Hermann Tuckliardt vs. professor Cymbe-
Uno do Freitas; dr. Casslo Ramalho da
Silva vs. Eui/. Abreu; Gugliclmo Sais vs.
Luiz Fonceca; dr. Marinho Briquet vs.
1**. Fiocati.

Sabbado, 2, jogarão os srs.; Luiz Fon-
ceca vs. dr. Marinho Briquet; Luiz Abreu
vs- Ouglielmo Sais; professor Cynibeiiiio
do Freitas vs. dr. Cassio Ramrllio; dr.
Oetavio Pinto vs. H. Tuchhardt, e Fran-
cisco Fiocatl vs. Ulovis Moraes.

Do si
do com

«£e Ptte-lttU»
Antônio Annunziato, estabeleci-

agencia do jornaes e revistas a,
Praça Antonio Prado, recebemos o.ultimo
numero da interessante revista parlsien-
se "Le Pêle-Méle".

I lio mesmo sr. recebemos o supplemcn-
.to illustrado do "Le Petlt Journal", que
traia dc assumptos da guerra. .«.>.;¦'

Avisamos noa nossos «lisllnetos
s-rnnnlefi, que 1109 honram com ns suas

prctntliis ordens, quo todo o qualquer pc-
dldo do Informações, compras u clç., que
lenha... de ser obtidas fora do perimetro
central da cidade. DEVE VIR ACOMPA-
ml DO DA IMPORTÂNCIA NEOKSSA".
RIA PARA O TRANSPORTE DE RONDE

(IDA E VOMA). ,,..fl...

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SÃO

REMETTIDOS PELOS NOSSOS
CONSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE 100 RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NÃO SERaO
ACCEITOS.

Loteria Federal
(Extrhccão dc lioiitom). «,_,,

53.920 . . . 20:000?000 |í
54-553 .* .; ..: 21000$000 jft

i 23 •"., -.- . 1 :ooo$ooo. |
si':-.25.667 Li ¦ ií: «i i:ooo$ooq

Sr. Gennaro de Abreu — Pyram-
«póíã _ Ficou providenciada hontem
a averbação dos papeis, ique lhe de-
volveremos amanhã.

Sr. F. A. O. Braga Filho —; Lorc-
ua __ O "Código Civil Brasileiro ,
dè Paulo de Lacerda, custa io$ooo, e
o decreto n. 2,044, de 31-12, 1908
(2.0 volume), do dr. João de Ami-
da S$ooo, íora os portes. As collec-
mês da revista a que se refere sao
vendidas a 80$ cada uma, encaderna-
daír 

L- — Jahu' •*--. A ordem pôde
vir ao administrador deste jornal.

¦Sr F. S. B. N. -- Bariry rrr- A ür-
ma Gambá e Comp. tem o seu escri.

ptorio, á rua 15 de Novembro, n. U,
nesta cauital,*: '

— Casa
Branca — O cheque íoi recebido e
a quantia depositada. Aguardamos a
remessa dos sellos, para ser feita a
devolução da caderneta, registada,
pelo correio.

Sr. Pedro A. de Oliveira — Cam-
po Mystico — O catalogo será hoje
rcmcúido. A casa ainda não tinha
feito essa remessa, porque só hon-
tem é que recebeu o seu postal de 18.

Sr. Manuel Ramos Nogueira —
Muzàmbinhò — De facto, a Compa-
nhia deixou de pagar os dividendos
dc üm semestre e não mais os paga-
rá, por não ser obrigada a isso.

Sr. J. Alcides B. Pereira — Santa
Barbara do Rio Pardo r-i Seguiu
carta ante-hontem.

Sr. Luiz Mônaco ¦— Piracaia —•
Os seus papeis estão em andamento
e só por estes dias é que poderemos
dizer o que ha. .

Sr. José Ignacio Farah — Capi-
vary — Respondemos.

Sr. João Baptista do Amaral Vas-
concellos — Capão Bonito do Para-
íiapanema .*— Segue carta.

Sr. Miguel Haddad — Tabatinga
—- Aguardo carta e os documentos.

Sr. Luiz França do Prado — Fa-
xina — Pelo correio de hontem, es-
cravemos.

Sr. Oscar Pires — Franca^—, be-
guiti carta, com as informações que
pediu. . .

Sr. Heitor Stipp — Mineiros •—
Respondemos. ,

Sr. J. A. R. Campos — Taubaté
— Providenciado. Segue carta.

Sr. Accacio Fagundes — Ipaussti
_- O pagamento foi hontem eífc-
ctuado. Aguarde carta registada.

-Sr. Gustavo Filho ¦— Campanha
—- Escrevemos.

Presidente; sr. dr. Gastürt de Mesquita:
promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Reis Júnior.

Acompanhado de seu advogado sr. dr.
Paulo Setúbal, compareceu hontem a
barra do Tribunal o reo preso Augusto
FõrreirBi processado como incurso no ar-
tira 29-1, paragrapho l.o do Código Pc-
nal, por Haver assassinado, corn variai
canivetadas, a Américo da Silva o Sousa,
na noite de 17 de julho, do anno do 1909,
fi rua Uruguáyana.

A vietima ficara grayemonto ferida,
vindo a falleccr dias depois cm. oonsequen-
cias das lesões.

O aceusado, perpetrado o deUcto,_ eva-
diu-se, tendo-se apresentado X pnsao lia
dois mezes. .

O seu defensor desenvolveu brilhante
argumentação, procurando provar a sua
irirtòcehcia com as provas dos autos.

O conselho de sentença estava consti-
tuldo dos srs.: Jorge ArUaga, Pedro Ma-
thias Selireiber, Augusto Corrêa Osques.
Claro Silveira, Armando Pinto Ferreira,
Elias Antonio Nunes, Adolpho Grazlanl,
Arthur de Godoy, Antonio Baptista da
Costa Estovam de Sousa Júnior. Augusto
Ferreira Velloso o Mario Alves Cabral.

O jury por nove votos,-oondcinnou o
réo íi pena dc 4 annos de prisão cellular;
reconhecendo que o mesmo quando comet-
teu o crime era do menor edade.

no dia
ctoria do

.uita

substituir a

adjunta do grupo escolar de Monte Alto.
(-. Isolinn de Mello Godoy.

 Foi nomeada uma commisSS.0 me»
dica para inspeccionar dc saudo a pro-
fessbra d*. Joriny do Mello Franco
4 de setembro próximo, na Dire
Serviço Sanitário,

Foram nomeada:*:
D Albertina Diaa, para substituir

prbfcssora da escola feminina do bi
Thii.cfinif. nesta capital!?d Magdalena Ribeiro, para substituir^
professora da 2,a escola feminina do

Osasco, nesta capital. _
 Foram nomeadas commissões me-

.ficas para Inspeccionar, na Directoria do
Serviço Sanitário: np dia 5 do setembro

próximo, ds 13 horas, dd. Amélia reixoi-
ra de Carvalho, adjunta do grupo estoUr
íio S. Vicente; Lucilla Ayres, «-diunta^o

da narra Funda, c Sylvia Ella,
do grupo dc Uoa Esperança; m*

¦ lia 4, as adjuntas de grupos
Latira Galv&o, de "Marta .Tose
do Burros, do do S. Roque.

* *
JUSTIÇA E SEGURANÇA PURLICA

Foram despachados os seguintes reque-
rimentos: ,«'"*.„_ c,-m

Do Francelisio Leite de Castro. — Sim,
Indemnizando os cofres do Estado da, im-

portancla do 275384; proveniente de far-

grupo
adjunta escolares dd,

e Isolina

Ao

— Em segundo logar entrou em Jul-
-ramento o ri*o praio RanWpho. .Marques
de Camargo, Incurso no artigo 304 do to-
digo Penal, por haver ferido a Josô di
Oliveira, com uma facada nas costais, na

madrugada dc 10 de julho deste anno no
bairro da Ressaca, do município de Co-
üaÓ 

sr dr. Eivara Càrmilo tez longo es-

tudo 
"da 

legitima defesa própria, proeu-
ando .nostror ao jury que a essa Just.tica.

va mllitava a favor de seu constituinte.
O jury, de accôrdo com a defesa in-

vocada, absolveu o rêo, por unanimidade
«e votos.

. Em terceiro logar foi julgado o rCo
DTéao Sevcrino Pereira de Sousa.
P 

Fez sua defesa o ã, dr. .Frederico Bro-
toro, que conseguiu sua absolvição por
12 votos. ...-...'*--tóÍfe";.

Fórum Civel
I»

NOTA IMPORTANTE — Os ms. nssl-

gnaiitcs que (Icsejnrem resposta por <3ur-
Ui, ilcvcrüo enviar o scllo para o respe»
etlvo porte. Tambcui deveruo vcjnetter
sellos par» rcinessn, pelo correio e regis-
tados, Uos Ütulos do nomenc-uo, portarias
do licença c outros documentos. Sem estu
formulidndo não nos íesponsalJillzanioE
peln exnctidão do scnlfio. Pnra as rcs-
poslas, por esla secção, poderão os srs.
assignantes designar lnielacs sob ns
quucs desejem occultar os seus nomes.

OutroslJii, para muis brevidade lio
cumprlnicnto dos pedidos, deverão elles
aer leitos, separadamente e cm carta dl-
rljida ú "Seci^io Uo Iuíorinafjõcs''. Os pc-
dldos que vierem em cartas, trutaudo Uo
outros asssumplos extranhos u esla "Sec-

Cão", forçosamente terão Uc ser. demora-
dos,'

Fallcuein — O negociante A. M. da
Motta, estabelecido X rua Quintino Bo-
cayuva, n. 10, com casa de armarinho e
miudezas, requereu hontem ao sr. dr. Mi-

guel de Godoy. juiz de direito da l.a vara
civel o commercial, a decretação de sua
18Aqnuene 

magistrado deferiu o pedida,
nomeando syndico o credor 3. R. Pinho.

Esta. designado o dia 19 de setembro
próximo, fia 14 horas, para se
a primeira assembléa de credores.

realizar

Segunda vara - O sr. dr. Martins de
Menezes, juiz de direito da 2.a vara ciy-il
e commercial, proferiu hontem, entra
outras, us seguintes decisões:

Julgando procedente a acçao commer-
ciai ordinária que Renato do Miranda
move a Affonso Mormano, e procedente
a reconvencao deste, condemnando o au-
tor roconvindo ao pagamento do pedido

e custas;
não recebendo os embargos de decla-

Vício du Adriano Vcrres, X sentença qua

damento:
de d, Benedicta Maria dc Jesus,

sr. commandante geral;
di* Benedlcto Antunes da Silva. — sim,

Indemnizando os cofres do Estndo dn lm-

portancla da 41Í307, proveniente de íai
damento; r,.,..,..

de Henrique Servo Pereira. — Declare
a rua e o numero da casa cm que re-

1"de 
d. Rosa Thcreza de Campos. —

Prove o allcgado. /nihii'-
Foram expedidos alvarás dc folha-

corrida a André Alfano e Antonio Pereira
Sucena. 

^^ oonccdiaos passaportes a

d. Maria de Carvalho, que segue »*
tugal o Jlespanha, e a Francisco Xavier
do Sousa Netto, que segue para os Estados
Unidos da America do Norte.

* *
SECRETARIA DA AGRICULTORA

Foram despachados os seguintes reque-
" 

De" Mmelda Mello e Companhia, pedin-
do justificação de posse de uma «orle de
terras, situadas no logar denominado Tu-
biaru-mirlm, na Praia Grande, município
de Santos — Sim;

de Theodoro Soares, pedindo concessão
do cerca dc 8-5 alqueires do terras devo-
lutas, situadas nas proximidades dos kilo-
metros 90 e 97 da Estrada de Ferro do
Santo Antonio do Juqula - Aguardo a nu-
blleagao do edital a que se refere o artigo
208, do decreto n. 2.400. de 9 de julho
d°de9Manuel 

Pires, pedindo 20 alqueires
de ferras devolutas, situadas nas proxl-
nildades do kllometro 95 da Estrada de
Ferro do Santo Antonio do Juqulfi. em. 9
mesmo despacho; -.'

dc José Soares pedindo concessão de
cerca de 20 alqueires de terras devolutw
situadas nas proximidades do kllome ro
95 da Estrada do Eerro do Santo Anto-
nlo do Juquid — O mesmo despacho;

dc Manuol Pontes, pedindo a. dlscrlnai-
nagão das terras de um sitio que adduirlu
nas proximidades dos kilometros 97 e 98
da Estrada do Eerro do Santo Antonio üo
Juquia i— .0 mesmo despacho.

 Determinaram-se os pagamentos
seguintes*.

De 30:931:745. a RaDhael Ferrara, pelo
serviço do assentamento de guias o cal-
çamento das ruas Frei Caneca e Dr. Cie-
mentino, cm julho;

do 33:0175093. a José Antonio Grisi, in-
demnização, juros da niéra e custas a quo
fora condemiiada a Câmara.

 Requerimentos despachados:
Do Donato Gigllelmo, Carlos Bissaca,

Diogo Vitollo. Carlos Cruz. Artliur Ramos
do Rezende, Agapltò Abraros, Empresa do
I.uz o Forca Meridional Paulista, Francis-
co Mlcelll, Paschoal Maronna, Rapliaela
iezzi, José iZanrio, Antonio CorrSa Costa
e Silva c Alexandre Puech, sobro lança-
mentò. — Como requer;

de Antônio Arehunjo Júnior e Affonso
do Camargo Penteado, sobro imposto. —
Ueduz:i-se o lançamento, de accôrdo com
a proposta;

do coronel Joaquim Ribeiro. Francisco
Mangin da Cunha o José Antonio Rodrl-
gues Junioi". sobre Imposto. — Sim, ãe
.•¦.ccôrdo coin a proposta;

do José Rocha, sobro imposto. — Can-
cellc-KO o lançamento;

de José Herrora Romeu, sobre imposto.
— Pague iu. Thesouro os emolumentos de
tran-íerencia:

de Domingos Mansano, Andrl Soldi, An-
tonio Guedes Morgado, José Giuzio, W.
Fiíllriger, Adelmar de Moraes (2), 1'irro
Poiegrlno, Gazzóttl o Mlnottl, Companhia
Toléphonica do Estado de S. Paulo (2),
José Vicente Fernandes, Salvo Nicola,
Abelardo Soares Caiuby, pedindo approva-
Cão de plantas. — A' Dircctoria de Obras
o Viação. para os devidos fins;

de Joaquim Ci:r!os do Arruda Cardoso,
pedindo 30 dias de licença; Albino Linha-
res, pedindo férias; J. M. de Siqueira Reis
Júnior. Angulo Carotcnuto, Eduardo Cu-
ry, Carmino Celetano, José Tavaron, Com-
panhla Toléphonica de S. Paulo, pedindo
licença. — Sim, cm termos;

de P. do Campos o Comp., pedindo
; transferencia. — Sim, pagando o 3.0 tri-
I mestre;

de Salvador Perucci, Simonl Waistch,
pedindo reducção de lançamento de lm-
posto; Vicente Del Giudice, pedindo novo
lançamento. — Indeferido;

da Stand Oll Company, pedindo liceu-
ça para construir armazém X rua Marga-
vida. — Sim, nos termos da informação
da Directoria de Obras.

 Deve comparecer, para esclareci-
mentos, na Driectoria do Expediente, o
representante da Companhia Auto-Taxi-
metros Paulista.

 As turmas da Directoria de Obras e
Viação para o dia. 31 do corrente mez, ío-
ram assim distribuídas:-

Turma, de calceteiros.
Avenida Celso Garcia: 0 calceteiros, 5

serventes; 1 carroça, reposição do calça-
mento; rua Cruz Branca: 5 calceteiros, o
serventes, 1 carroça, reposição de calça-
mento; rua D. José dc Barros: 5 calcetei-
ros, 5 serventes, 1 carroça, reposição de
calçamento; alameda Santos: 5 calcetei-
ros' 4 serventes, 1 carroça, reposição do
calçamento; rua Dom. de Moraes: 5 cal-
celeiros, 4 serventes, 1 carroça, reposição
de calçamento: rua da Consolação: 5 cal-
roteiros, 4 serventes, 1 carroça, reposl-
cão de calçamento; rua Conselheiro Ne-
b-as: 7 calceteiros, 7 serventes; 2 carro-
ças, reposição de calçamento; diversas
ruas: 5 calceteiros, 4 serventes, 2 carro-
ças, ligações de água e gaz; Porto Canin-
do: 2 serventes, guardas.

Turma de trabalhadores.
Almoxarifado: 2 operários, guarda e

arrumação de materlaes; centro da cida-
de: 7 operários, 3 carroças, reposição de
calçamento espeçiaes; rua Com. Coutinho:
1 feitor, 11 operários, 4 carroças, regulan-
zação; rua Dulllo, 1 feitor, 6 operários
1 carroça, regularização; rua Homem de
Mello: 1 feitor, 9 operários, B carroças,
regularização; travessa Tamandarê: 1 rei-
tor, 9 operários, 3 carroças, regulariza-
São.

Turma de macadam.
Rua Anhanguéra: 2 feitor 12 operário^

4 carroças, recomposição de macadam,
rua das Palmeiras: 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, recomposição de macadara.

— Acham-so approvados na Directoria
de Obras e Viação as Beguint^jplantas.^^.

de Henrique Ruffin, para abrir umal
valia X rua Calo Prado, em frente ao n.
37;

de Josô Anselmo Carvalho, para cons-
truir um muro com gradll X rua Cardoso
do Almeida, n. 110;

de José Marcuccl, para reformar uni
predio a rua Guayacuru', n. 137;

do d. Rachel SImina, para augmentar.
um predio X rua Bueno do Andrade, n.

 Devem comparecer na mesma Dire-*
ctoria para esclarecimento os srs.: Anto-
nio Monteiro de Mendonça, Antonio Straf-
fesa, Antonio Panglardl, Archlmedes Gal-:
11 Adelino Costa Cruz, Adolpho Krauuer,-
Anselmo Ccrello, Annlbal Rodrigues,
Aguirra » Companhia, d. Bacildes Ribeiro
de Sã Casimiro Fonseca Mandlm, dr.
Claro Homem dc Mello, C. da Costa Oll-
veira, Companhia Nacional de Tecido do
Juta, Domingos J. de Barros. Domingos
Andruecl, dr. Diogo Dias Bueno. Donato
Jesúé, Duianell Baptista de Andrade, Eu-
lália Maria das Dores do Nascimento, çe-
f.ppe Spaletta, Gunnadallno Lazar ni,
George Maggiorini. Ignez Amstelor,
.Tnãn Neves o J. Pinto, Jotto Coelho
Ferreira, João Alfredo José Sou-
sa Oliveira, Joaquim Felieiano da Sll-
va Luiz M. Gonçalves, Manuel Estoves,
Manuel Silva, Manuel Moreira Martine -

li Giovahnl, M. Gordinho Mendes (Z).
Fantalefio Catto, Tonl Emamello, Vicente
Bononl (2). ^^^^^

-»o —

ÍBBSTRIA
COMMBR010

Café
JUNDIAHY, 30
Durante o dia de hoje foram recebida*'.

47 802 saccas de café. sendo com destino
a S, Paulo G.082 o 41.720 para Santos.

S. PAULO, 30 a.
Café baldeado, até melo aia, para Sani

tos, -10328 saccas, sendo:

Recebidas de Jundiahy (Pau-
lista) '<* '¦"'¦

Recebidas da Bragantina si :•:
•Recebidas da Sorocabana ..i r»
Recebidas do Pary . . >*. :•'
Recebidas do Braz . . •.•*.* :•
Recebidas da Barra Funda .

Saccas

27.490
994

(5.252
4.631

96U

SANTOS, 30 *
As vendas dc hoje foram reduzidas.
Mercado menos estnvol.
Nas vendas renlizadns regalou o preço

do «$800 para o typo i,
SANTOS, 30. Saccas

49.101
1.300.018
2.546.933

» w

De A. Sestini, para augmentar nm pre-
dio & rua Voluntários da Pátria, n. 440,

de Abel Maria Martins, para construir
uma cozinha a rua Saint Hilário, n. 10;

do Benjamln Dalmaso, para construir
um muro £*. rua Caio Graccho, n. 32;U^te 

Carlos Ekman, para chanfrar guias
& SSSSfflS recfdre-Bo^adis da La-1 Sffl^.
pa, para coiTstruir üm muro 6. rua Felix
Guilhem esquina da rua 1, Manuel de Oli»
veira; ,„„

de d. Guilhermina Ferreira, para refor-
mar um predio X rua Libero Badarô. n. 7; J Stock. hojo

Entradas . .¦ . •* >'• >' '*' ¦•• ¦'
Desde l.o do mez . v •* • '¦

Idem, desdo l.o de Julho .
Existência em primeira e se

gunda mãos .; ;.; ;.*, • ;•: >'. :•
Média . . •• •'. :•¦ '•'¦ '¦•' '¦

Despachadas .- . .-.-.« • '•'. K :
Tdcm, desde l.o do mez,: :
Idem, desde l.o de julho .; :
Embarcadas '•'¦'¦
Idem, desde l.o do mez .-.
Idem, desde l.o de julho ;.*
Passagens . . ¦' • • *:
Idem, desde l.o do mez .;
Idem. desde l.o de Julho ..;

Sahidas:
Para a Europa .* .
Argentina . . :•*. :•:
Estados Unidos .¦ .-. >*. .. :**. >'- '•

Por cabotagem .: :•: :•: '•'¦ » '¦•'• '•'

Para o Chile . . ¦ •* •' >'- '•• '¦•'¦ '¦'

Para o Uruguay . v y .* *•* *•

Em egual data do anno pas
sado:

Entradas .¦ . ••* •'. :*' :* :
Desde l.o do mez .* .* . .: .*. !
Desdo l.o de julho .¦ •. ¦.* v '

Existência em primeira e se
gundas mãos .* >* • y *' '•'

Média .: -.: :.:¦ ••! :-l >' '¦'¦
Vendas .-, . -.-. :.:' :•; :»i :,;
Baso . -.- - y y. '¦•'¦ '¦•' '¦''•
Despachadas . . .-, .; .::.:'.«: >'
Embarcadas . .«: ... x ... >: >'

M^ovtoento de café da Companhia Ceni
trai do Armazéns Geraes, no dia «JU-
Existência no dia 29 .: :.*. > >i x 

\ i;ã\

1.875.350
43.333
11.620

719.911
1.445.790

45.473
721.663

1.396.350
40.328

1.294.568
2.556.777!

285.049
19.42J

3C8.262

í* f

59.144
1.601.726
2.919.792.

1,784.928
58.390
21.184

4|100
52.789.
40.310,

Total. . •* •:
Sahldas hoje

y. *»:•>: x '*'¦ £ *• >!

170.778;
641

170. IW
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Í ""S 
CAIXA »K MQTJIDAÇAt.

8ANT0S, SO. !.; '^

Cotações do fechamento da Caixa fie

fil.uidação, fornecidas (U^17 hor_s:

CORREIO PAULISTANO - Quinta-ieipa, Sl de agosto de 1916„^M___^._m_^^

''«iii íT~ii:lPEEEIRA BUMÕ & Gia.l ?- "'•**.
Comp.

Setembro
Outubro.
Novembro
Dezombro
íonclro
ir-evcrciro .

oíudu
0.1*50

m 6J450
ai 

6*450

í. 
0**150

i.i 0».50

0.075
0*676
0*600
C$600
0*500
0*600

^SANTOS, 
30. .-li í

"As cotações do íoohamonto da
t» anhia Heglstadora e Caixa de
aafitto do Santos, na base do typo 4, ">

ram as seguintes:

Com-
Llqul-

Setembro •_.

putubro. .;
fíovombro •;
Dezembro :.:
Janeiro :. .
Fovereiro >•

S. PAULO,

r«i'
:>.
si
m
si

Comp.
0*050
0*550
0*450
0)425
0*425
0*425

30.

Hoje . . •>• .' •>" .'•" '•• r"
|A.ntorlor . ¦>¦ *.* v >: t v
tSTo mesmo período do anno

passado ..... • •
Entradas pela. Estrada Soro-

cabana . y -.: . . ¦¦• • '•!
**_ntorlor • •
No mesmo porlodo do anno

, passado •• •.. :»: :.: :»i :•: :•; :•'

ÍTotal, hojo >i :.* :c, v. ra m w
lAntorior , . v .• ':; • v •'
No mesmo período do anno

j passado >i
poram recebidas hoje, du-

Vend.
0*075
0*576
0*475
0*450
0(450
0*450

Saccas
27.490
39.731

37.907

12.838
13.719

13.805

*0|l) 1(108
811o Pnulo, 1838
tino Pnnlo, 180»
suo Pnulo, moi ... , , ,
8110 Pnulo, Mu, 6 0|0 . . M 1'4
Rio do Jnnolro Munlclpnll-

lliulo 6 0i0 ..... *"*
Uollo Horlionlo, 1005, (I 0[0 85
bconolillna ilnllwny Co»'

Ltd. Ktook .... 88
Btnzlllnn Trnotlon !»• !» P>

Uil; Stook Oril, . . 0»
8. Paulo Ilnllway Co. Md
üril  IM

Hnull Itnilwny Co,, Ulil. 
Or it •ll"

Diimonil Cotfoo Co, l.til.
— li-OiOCum. Prol. 0 8|8

Consollilndos Inglezes'.'1|t
0|0, ci-Juros .... I»»

Mcjtlco Noitli ".Vestem ltall-
ivnv Co., Ui). Ord. * W

.» Ul

85

8»

o.
191

7 1-2

J|8

59

li*

40.328
53.510

51.712

V:xanto o dia, na estação de
Jundiahy:

Saccas
0,082
2.110

4.200
41.720
32.07*1

38.240

47.802
31.784

42,500

Com dcslino a S. Paulo •_ r.i
ÍAnterior ..... •¦-••• ¦:
|No mesmo período do anno

i passado ...... .; (•; >i
pom destino a Santos :.-' ;,- si
'Anterior ..... • > ••:

!No menino período do anno
» passado .::.: :•::,-. w :•: i») :•:

"Total, hoje .• k :. t. _i -•:
'Anterior . . . . v •.< •>• .
INo mesmo período do anno
í passado .-....¦ .; :.; ••
'\ '¦

' 
f Ml .ISCADOS EXTRANGEIROS

* 
NOVA JOPvK, 30.

j Hontem fechou este .mercado calmo,
joom baixa do 2 a 5 pontos, do fechamen-
to anterior. ¦-..
\ Cotações;

! Setembro ,:
<; Anterior ;,; :

Dezombro y
Anterior . •

" 
NOVA YORK, 30,

, "Hojo abriu esto moreado apenas esta-
yel, com baixa de 2 a 14 pontos.

.Cotações
:»i • :»;

•: >: ií

Bolsa de S. Paulo
ÒPPERTA8 EM 00 DU AGOSTO

Vondo-
d0103

Compra-
doroí

IFiimloH publico*"
Apollcus iln íOslado.S.n ll O.s s6rlos,

fix-Jiiro
Idcm ila n.aa írlo, dn SOO* • •
Idcm, 7.a a o.a aòrloa. . •
Idcm, lO.a sério . , . •
Idom, Auxilio Agrícola, 8 op» •
ldem, iln Unlilo, 6 oio, c_-juros.

••e(rn_
Cnmnrn ilo 8. Pnulo, (l.o (Vlndtt.cto)
taorn, i.n cm Issflo. . . ."¦"¦¦'i, ü.nomlssllo. . . .i cm cuiprcsilmo do 1013 • .l( ""', n no dini ....
^•"".ompicBllmodolOll . .

0C0JO05

111.011 BIMO!»
ÜOOOÍ 075WOO

1:005.
810*000 780*000

Oafés baixos, cereaes e outros gêneros
do paiz, por oonta própria,

em consignação e a
commissão

81 - Rua da Conceição
s. PAULO

81

Idcm.
Uíim

701000

DOftOO

" 9.27
*.; «,30

1.1 1.1 9-27
ui \f. 9,32

9,13
0,27
9,13
9,27

r

Setembro
Anterior ,: :.:
Dezembro ,: >•
Anterior , .;

NOVA YORK, 30.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

içado apresentava-se accosslvel, com bal-
jca do 11 a 13 pontos.

. Cotações:
Sotembro ;.- y :. y 9,10

Dezembro ;,; y » >: 9,1(1
LONDRES, 30.
Hontem fechou este mercado estável,

com os jireijos inalterados, do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro ¦• -_ x _)
Anterior y y a; :_
Jlarco .- >j >: :.; w
Anterior -.• -.• ;a x

HAVRE, 30.
Hontom fechou esto mercado calmo,

oom alta geral de 1|2 fr,, do fechamento
. nlerlor.

47|9
47|9
51|
51|

Cambio
". Esto mercado abriu hontem estável,
corn os bancos declarando sacar entre
12 3|8 d. e 12 13|32 A,

Depois das 13 horas, o mercado enfra-
tiuecou, recusando os estabelecimentos
bancários a sacar acima da cotaçüo de
¦12 8|8 d.

A' ultima hora, o mercado melhorou,
parecendo mais firme, passando a ser fel-
to o fornecimento do camblacs ontro
12 13(32 d. o 12 7|10 d. "••••".•¦¦*

! Nesta posição o mercado fechou, mnls
lou monob firme, c com pequeno numero
jdo negócios feitos durante o dia.

A' taxa do 12 3|8 d., a 90 dias do vista,
sobre Londres, que foi a offlclal de hon-
!tom, a lilirn esterlina valo 19Ç394, o fran-
'co $088 e o marco $728."

A' vista, 12 1(4, a libra esterlina vale
H9Í592, o franco $090, o marco $738, a
lira $034, cem ríls fortes $288 e o dollnr
!4$118.

a Sfl dias
nrn do Ampato . • •

Araraquara • •
Allliala • • •
Annnlioll" • •

, Arara' • . •
, A»-.*it6 • • •

Parlv
t líiuirrt • • •

llnliicnln • • •
rtnrrctn» . . ¦
('íim!tinri3- • •
Cruzeiro . • ., .•» ,, Cni.ir.i • " "•

ti {'jinivíiry, • •
,, í.rnvlnlios • ¦ •

i» (Irlnmlln • • *
(.nçaiini-fi» ¦ •

,. Srrrn NflRf* • •
S, Itnn.ii) ¦ » ,

, Dcscalvniln • •
„ 19. S. do 1'inlial .
„ I'nxlnn • • •
„ ., llllicirflii 1'roln
. S. Joilo iln Pna Vista

S.Jnsíilo llio Pardo
»• ., JncftTohy • ¦» •
r ti. Slmfin . ¦ • .Plmplontin» • • '
•• .¦(¦ilroini . • • .
» PlrnssnaiinRa .

S. .Insí dos Cnmpoj
« ., Porto Kpü/. • •

Ubornhn • «
Sln.lilliidoP.llualro

rtiliclrllo nonito .
, ,. .Inlmllcalial. • . •
.. .Inrdlnopolls • .;; .

IlanctcaiiiF;» • W.»
ItiiTilm • • *er- •

. ., IWlinqa • • ' 
•

llü . . . . 
'

•¦ llntintr.1 • * • '
•• lliirrriivn. - •

íliinrallniniot:l,or-J.."..•* Mntrv-iniTltn • • ]
I.lmoirft • *;

•' I.oronn ¦ • «ji
Ilnrnrft • * •";

., ffnpõlla . - • \
Icnrnpavft. a .*.;'• '
Sallo dn Hi! . .

•• Itio ('roto. • '} m
'I-Hnnralliií;.- ¦ ' •

Tip(A. • ¦
T.l.HllV •

l'iii'i:imnnhanpaha .
Scrl_ozlnlio ¦ •
H. Carlon. . •
S. Cruz ilo lllo Pardo
S. .Manuol ¦ .
Mnllflo .
Mor .ca . . .
S. .IoSii da llocaina.lalní. . • •

.. K. Pedro . . .

SOJOOO

80*000

OOjoOO

p,'i»noi
írsrooo

30400")

7.'*000
DO.JOOO

OlWOO
«o»nnr<
sntooo
781S00

891500

85*000
70100"
OOJOOO

üfl»000
ü.-i'oon
(13'000
00 '00.1
70'WtO
MWfl'*
4n*n«o
noKio.i
r,o*oo-)
KO*001
011000
75ÍO00

.0*000
70*000
Rr,*oo.i
(53ÍOOO
r,5»oofl
15*000

1041000

7o*oon
RO*OC0

ROM0O
001000

.Moon
2H5IX)
íO'000
70IOÜU

20

50

50

30

150

50

cos FÍ$:|£í'
lo S,-"'#f.

do

Valores da Bolsa
Transacçõos realizadas honlem na hora

offlclal da' Bolsa:

FUNDOS rtlBHCOS
lolrns da Câmara do
Paulo, empréstimo
1011, a . . . . >•
lotras na Câmara di
coca, a .... . v
lelra da Câmara d
bolleabal, o . . . :

BANCOS
acções do P.aneo
mercial do E. do ti.
lo, c| 00 o.o, a . .
iicçõos do Banco
mercial do E. do S.
lo, ,c| 00 o.o, a . .
acções do Banco

a . . . . .
do Banco do
a . . .

COMPANHIAS
da Companhia
do E. do Fer-

Baulo,
SICÇÕOH
1'nulo,

. . . 90$000
i Mo-

. 78$000
o Ja-
.; ;.; .,, 70$000

Com- ;.'lv':'':,
Pau-

. . . 1401*000
Com-
Pau-

. . . 140$000
do S.
. ¦.¦ . 73$000

S.
. -, ,¦ 73$000

Giyll Brasileiro
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO" COMMENTADO

 rou --,.: ¦ yOLUMES: 
VOLUMES:

' 
I —• Paulo Laeorda . • XI — Henlo do Faria

,;•;•' li ;— pires o Albuquortiuo XII ¦— Cândido do Oliverara Filho'¦, III i— Eduardo Esplnola XIII — Carvalho Mourtto
•* IV !— Luiz F. Curpentor XIV — Clovls. Bovilacqua
:... v — Consclholro Cândido do Ollvolra XV — J. X. Carvalho de Mendonça

•*.. VI — Estovnm de Almeida XVI — Inglei*. do Sousa ¦..'/.»;
VII r—» Astolpho Rezende XVII — Levy Carneiro •:-.- j

VIII — João Mondes Junior XVIII — I-Iormcneglldo de Barroa 
';_/,'[! 

,
IX r— Dldlmo da Volea XIX — Ferrolra Alves

,,.'..-_C— Alfredo Bernardos XX — M. I. Carvalho do Mendonça
:•;.*•_¦ SEGUNDO OS MiANOS E OOOItDENAÍJAO DE PATJIiO DE LACERDA
!,;¦;,;,. Catlorncla avulsa (32 paginas) :„ t. x y .-,-, :,: x :•: ¦¦ •• •¦ 2$000

¦:''!¦¦" Asslsnatura do 20 Cnderíiotas -,-, »¦ r>- :.• y -.- y :¦ :¦ . :: :¦ ;; .10$000
O.s podido., devem sei* dirigidos nos asenles geracs:

SARAIVJl <i* COJYIP. - TJvraria Acadeiiilc.i
LARGO DO OUVIDOR, 5-B - PAULO (Entro a raa do S. Bonto o largo do S. Francisco)

—i i _¦¦

DR. ERNESTO GOUTiART PENTEADO

Ailvognilo
Rua Direita, 8, l.o andar. Sala 15

.*«.-.V-r-r , S. PAULO ;!.;

11

30

10

aCQUC9
Paulista
ro, a .
ncçõos
Paulista
re, a ,
.'ICQÕOS
Paulista
io, a .
accües
Mogyana
ro, a .
ncçõe.i
Mogyana

v**'':'-
, 

';>.¦¦...

da
do

da
do

Companhia
E. do Fer-

Companhia
E. do Fer-

da Companhia
de E. de Fer-

348$000

3-485000

3485000

2 11.000

30*000

ni)*ooo
1)01000
70(000

fOlOOO

("0*000
co 'on i
Í0I003
80»000

731003

75*000
r,'**coo
01 '000

75*000
(17 WX)
1101000
70W0C
OOWOO
7".,)Cfl
OOtOOO
7iP000

Ilnnrc*» .:\:i V
(Jnmmcrcif) o íniltislrin, • 47ú?O0O
Unido do K. 1'nulo . • .** 11(1*000
S. Paulo, OT-ilir.. . • '•• 751001
Idcm, :i 110 lilns ...» —
Uomnierolal dn Kslado do 8,

Pniiln, com "íl n|0, cx-dlv. .. 1411003 180 010
lilcir, ii .11) dia. i i . —

4ii.'-000
28'000
731000

. 'onípctnlilflM

.¦ 
¦».-. -

!"è' ;. CÂMARA SYNDICAL
Jf?' '

A Câmara Syndlcal dos Corretores at-
fixou hontem a seguinte tabeliã:

90 d|v, A' vista
Londres . . •.- v v 12 3|8 12 1|4
Parla . . -.; y ;• 088 OOO
Hamburgo -.- v *. 728 

* 738
Italia . . -.: :.; sj -.• — 034

Portugal .• -.- y, y ;.) 288
Nova York . ;(; >; -,: —• "..' 

4$118
Extremos:

Contra banqueiros 12 3|8 12 13|32
Contra caixa matriz.' 12 3|8 12 13)32

Em egual data do . . - _
anno passado: p-;."**x

Extremos:
Contra banáueiros .• 11 13|10 12 d.
Contra caixa matriz.- 11 3|4 12 d.

Paulista".
Idcm n í|0 illas . . . ">', .
Mogyhnn • • • :'í," •
lilom, n r.O ilin-i - • • \l,\*> ¦
inipirtílora ProtIInl • • '\ ¦"
Molliornmónln . do S. Paulo •
'dom, n íiO il inq ....
Ks Irada ilo 1'Vrio Pcnls-PIrapOTa
Tclcplinulca llr.ignnllu.i • •
Anlatelica
IVIonliniiici «lo S. Pnnlo . .
Pniiliiln do . ógllros. com 50 0|0.
(íorhl ilo Aufomovol* , • 1
rinoninfogtnplilch HrnaUclra. . •
llrnsllciru do Mcliillnriiiu . .
Cn.ripinotrfi Ariia n líxgoltoi •'
l'ran(|ullllilndc . . . .
Unido Miilun . • •
s. Pmi'o Alní»rg;.i|rn . _ 

', 
•

l.òvnl .riichlrr . . • '' • '
Unlfín 1I03 Rofínrítlorcsi _ •' V;'
.rrrlcclilo '(Peiipo' . , j

Knrçn r Luz Norin do S. Pnulo _
Cia. (iiialaparA . . . •';'IVriiIn** Lnlior . . • •
R o Teciilns — ücórglJá • -. •
Mac. llardy .... '..'
Molnlin Canti*i!ri . . • ''•:': . '
Hnèyni.n.'dcTooldos . ¦> •'
Cotoiimoto Ilmlnlplin (Ircspl .
Brasileira dc Ncriuos, com 40 0|0
Usino líslhor ....
Plnnjtl Ciimb-i . . . '...
nòrtiimC"» DIntc . . • .*.-"'•'
Fnlirlõadoni dc Panei. . ^.
Olnomalnfr.iplilcn llrnsllclrii '.
Ar l.trjttliln . . • ¦ *a
Frlgiiririn.. I'n<ldrll . • •
Paulista do Drniras (InU . .'
Agrícola Paulista. . . .1Soe. Anouy. Cn.a Vanorden ."
Tcrrllqrlal Pánllsln . . .
A.rii.izrn. (1 orn da do S. Pnulo .
\*\\t o KoYçn do .Jfiln'1 . _ •
Calrailo Itnchi
Mólliõramcn. do Poços 'lc Caldas
Mlo.triphia Ilnrlm.inn. • .
P. P.-iuIn-ílnyn./ ¦
Kahrll PniilÍRtnnn. • • j»ílonlrnl ilo Armnzcn-i (!erno3 /•Vidraria Sanla Maria» . 

' 
.

Aontj o 1,111 dn Mogy-mlrlm .
Stjhifrlinnrt Pnulisln . . •
Imliiítrliis 1'oxlls; . . .
1*1 th, Hnrtlimnmi ....
Iíinprosn Ilydro-lilocIricR Serra

da Hòcnlllll ....

SANTOS
GAMARA SYNDICAL

Curso offieial do cambio o moeda me-
tallica affixado Iiontem pela Câmara Syn-
dical dos Corretores:

90 d|v. A1 vlstn
Londres . i. -,- -.- :,- 12 13|32 12 0|32
Paris . . ,.., x »*'."!>. 093 703
Hamburfjo .¦ ¦. -.- •,¦ 730 740
Italia . .¦ -.-. -.- :.- •—: •! - "040

Portugal . . .; '., —i' i 292
Hespanha -.- y . —i 840
Nova York .- -,- -.- ¦.- *-rl ..'4$160
Argentina y y >• —> ¦¦¦¦ - 1$800
Soberanos -,: •¦¦ >• -.- —4 lOfOÍO

Hontom Antcrioi

8 0[0 0 0|0

B0[0 6 0|0

6 0l0 J'-j. ]'¦ B 0|0

5 K[S 0(0 . ((8 0|0

BANCO DO BRASIL

Vales onro
• Taxa cambial para pagamento do direi-
íos om ouro, na Alfândega, 12 23|04.

fe Aglo: 2$1!»8 por 1$000 ouro.
%. . : —

!' Câmbios Extrangeiros
r* Taxas do dcscoalo da abortiua do moreado d6
Lombos;

Sara do desconto do Dan-
co da Inirlatorra. . ¦

Tuxa do dosc.onlo do Ban-
oo da Franga. ¦ . ."Taxa do desconto do Ban-
eo da Allemanha . .

üaxn do dosconto no mor-
, endo do l.on ares ;i mo-

zos 
CAMBIO.!

Mova-York sobro Londroa,
L A rlstn, por Ll). . .
fHovn-York sobro Londrea,! a (10 dp> por Lli. . .Jjlaboaao .ro Londres A tIj-
I *a, por mil réis . , .íTuls sobre Londres A Tia-
,, *n, por Lbuonovnsobro Londres.ft vi».Ia, por Lb. ....Aladrid sobro Londres &vista, por Lb. . . ,1'arls sobro Italia, A vlsia.

por 100 liras ...»larla sobro llospanha, d
vista, por 500 nosotas .Movn-Jfork sobro Borllm, &

i vista, por i marcos. .

Títulos brasileiros em Londres
. „ „ Homem AnleiloiApoilcoa Foderaei, 1880

ii *>0|0 -i MFedoraos 1805, 6 OiO ¦ • 70 70Jfunillug, 5 OrO. . . . .1 1,1 g_ 1,1
tandinif, mil , . . . ., 80 ifi ¦ 80 7i3

4.16.10 :'¦¦'.. 4.75.75
•.7..00 / ..72.00

96.12 S8.U

80.07 80.87

SS.67 20.67

01.00 91.00

600.00 5SS.00

71 ílí 71 5*8

".'51000 8I8IG00

üiHIOCO 5111000
180*000

831600 68IC0O

2201000 200*030

SOOfOCO 1O0KIOO

451000

8JR|00 80-íÕOO

. — í 50(000

_. 3501000

Z .STO
; _ 8ímooo

8010CO —

DOOíoOO 225I00O

45Í0C0

, 180ÍOOD

.'— bo scoa

40*003 —

80fO03 6L»000

da Companlila
de F„ de Fer-

ro, 241*000
nccOes da Companlila
Mogyana de 15. do Fer-
ro, 244$000

lQiaS*l_.S_Í.B5í«lBB
Farinhas:
Favor* 4 n
Suliliim*

_.io lCrmioo

g Único agonio no Kstailo do S. Paulo

a TlEiSRlQUE METZfíER
- Rua Libero Badarô, 175-177 -

B
Vondas directas dos Molinos do

• Rio do Ia Pinta — Prodncçiío dia-
B ria, 'J0.C00 saccas.

BDI-BRB1IIIII

48 IL E HA SACCAS»
Kosn Dmlils, presldcnlo ¦

¦-.[¦';¦¦¦ A NOVA SAFRA '.';;..''

A Associação "AS MIL I. UMA RA.C-
CAS", tendo conseguido das Companhias
de Estradas do Ferro proro^acüo do pra-
v.o ntC ao fim do corrente anno para o
transporte gratuito das duas mil saccas
do café destinadas fts sociedades da
"CRUZ VERMELHA", na Europa, vom
fazer mais um appello A generosidade
dos fa_endoiroa para, na safra actual, con-
tiibulrem com ns saccas que nlnda fal-
tam pnra completar a remessa, contem-
piada,

A Associação agradeço as BOgulntCH ge-
ncrosas dádivas: , . . ¦¦

fimtxêttxamitteiMiimléilimtmimtinhm^J*,

i Escriptorio de advocacia de |
| Carlos de Campos |

SyhHo dc Campos |
Praça Antônio Prado n. 13 |
("nua Alnrtlsileo — — (l.o uiuliir) §

Kccebldas na safra pas-
sada. .... . .

Recebidas até 21 do agosto
da nova..safra . . . ,

130 — Ilenriquo Ramos
Silva Vclgn — RI-
beirão Preto . . .

137 — Alfredo Maldona-
do —i Ribeirão
Prelo .,....:

138 — D. Joaiiuina Mel-
. Vllln,

459 saccas

34

Bolsa de Santos
..FRUTAS

Vend. Comp.

2201000 1091000

UON100
00'ooc

fillOOO
VOÍOCO

— coicoo

90JC00 851O0O

2051000 1081000
95"C00 88(000

881000
051000

r;<-!>i-iii!:i-i*n
Antarctica 1'nnllsia . ::' i'»•'' i 

':,"¦ — 185*000
Ararnnnnrn. 10 rio • ••,'.."*"
¦fVrflrnfiitnra S CiO • • » * ': —
Aru-i o Mjp. Mo .»' ilnil (Jrlizos. —
Acua o I.xjr. Saltn dq Ilu', . 701000
Aruíi c ím/. do Mosv-mlrim —
Aptnn n Vx. fle Itilieirilo Preto . 051000
Acua o Kssoltns do liaiirrt .
1Vcó)ftcnm rto Scila . • _
nahco.UnIBò. • •
Olitmicn Industrinl • • »
Cortnmn Apriia llniaoa ¦ •
Campineira dn Agua* o Ki.ollos
(Inmplnolni Tracçilo, I.nz > I'"oroa
Rmpròsa Hy.l.o Klot.ir.ca Serra

tia Rocãlna . , - •
líloctrlca Rio Claro • .
I,ii7. c I'*orça do OiirntliifçuotA —
força o l.nz H. Valenlim • • 801000

nc. Ilnrdv > .'*• —
l,ii_ o Forca do .Iabotlcabnl ¦ 80JC00
1,117. n Força do Tlctó . • « .' •— .
bur. o força do Sanla Cru» . .'; —
Meridional Paulista . ¦ .'.'¦': —
Rloolrloldado do Corumbá'. «', —•'•"rancnna do Kleolrloldado, • -'..'. —
Falirll Pnnllslana. . . •.'•.-,•'_-"
Produolõs Chimicos li. Huolroz. ",',-, —
Ind. o Comnicrcio Casa Tollo ,. .'¦ —
Força e I,ii7. do llllielrtlo Preto ,•'"
Vidraria Santn Marina • •
Forro F.smaltado Klloi . .
l.nz o Força do Jnadlaliy . .
l,aniHeio Kowarlclt . .
Hitraita do Forró S. Paulo-dojraj
Soolcdado Anonyma "O Kstado

do S. Pauio. ....
Idom n 00 dia- ....Rlcctrlcado Hoboiloaro . ,Forçn o t_iz do Ubcrablnli» ¦: ,Blootrloa 8. Paulo o lllo . •;-,'
Sport o Allruoçtlos . ,'!'í .Falirl-iulora do Parafusos ,";.-;;'H. Martinho. . . .Vi3',
Tolophonica do 8. Paulo .'»'*¦'¦,'
Pastoril do Alorradlnlio . ' .Olnoniatograpliioa Brasllolra .
Força o Luz Norlo do B. Paulo
Hanta Rosada ....
Tracçilo, buz o Forçn Molhora-

mentos do Paranapanoni» . !¦¦»«>,,•» ,iVlaçilo K. Paulo-Matto ürosso ,'r¦'*¦'Pàrahyba do Norto . . ,">,-.,¦«.iíollioramentos Poços do Caldai ,'•'•*.:"'""«-•Mollior/uncntos da Ij. Paulo ,ry OOJOOO
Molhoramontos de ParanaguA .';; —
Molhoramontoj do l'aran4. ."' 70*000
Molhoramontos do H. Jouo» .'.'.*"; —
Niiclonal do Estamparia • £rrg

(lamliln
Loiras íiarliciilaros, a 5 dias ,
beiras parlloiilarcs, n 61 dias .
l.otrnt hnnonrlnã a 5 dim •
beiras linhonrln" a ."') dias ,

Franoo ouro: 70^.
Apnlinos :

Kmprestlmn oiterno de Ibs
lOMOMO^-O .

F.slndo do 8. Paulo, (ln 8'iin
listado do 8. Pnnlo, "".a sírio
Kstndn do 8. Paulo, s.a sírio
Fsladn de 8. Paulo, 9.a sírio
ICstado de S. Paulo. 1.0a sírio

Kctras !
1'nmara Municipal dn 8. Vicento
Câmara do S. Paulo, empres-

timn do 1011 .
Câmara do 8. Paulo, ompros.

llmoilo irua ....
Molienluros

lecelnijcm dc Koda llalo-llrasl-
leira •

Central Armazéns Ornes. .
Snnllsta dc IlabllaçOos F.cono-

mlcas 
Aoçõe.»

t'omp. Snnllsln do Tccolnircm
Comp. IlesM.-iilnra do Mantos
Moinho Sn nll 3 h. • • •
Pastoril di> lllbelr..'» Piro»
Companhia Paulista do Arma-

zens (lera .« ....
('ompanhla Central lio Arma-

«(.n*. (íornoA -
(.'ompnnlila do Posou Hanloi .
Companhia Panlistn do Vias

Kcrroíw o PJavlacs* «
Companhia Mn.yana dc Kslrn-

dns de Forr" C N'.'i»*C(;aç5o ox-
(IÍvÍdci?»lo. . . •

Companhia Puullsl . . •
Companhia Paulista (lo Terras

v, Colonização. •
Companhia Chlmica o Agticola
Sanllsla

Companhia Sanllsla do Horda-
do.

Companhia Hnsaceadora e l!o
neOclailnra ilo Cnfí, 80 op .

Companhia Santistn do DroRiis
Oompanlilii Unlilo dò Transpor-
to»

Comp. Conslruotora do Saalos
Foi roglslada a venda, uo dia

lilhrua *»
Fr:iru:o3
Marcos . • .-•.'(-•
ICíçiídpi • • '¦" • ,;¦ • lív •
Posolaa # • • • '. •
Liraa .-.•••
Dollars

12 7|l(l 13 __|!i"
12 I5|n_ 12 1(2
lí I8|52 1! l*|lf!
12 f!|8 12 15|32

D91ÍO00 005*000
ODMOTO OOáfflOO
DOOlOOl 005ÍOO0
ODOtOOO 9055000

90IOOO —

OOJOOO 80*000

80>000 73(000

681000 85*000
B6I003 80*000

Í15100J 1951000

30JJO00 1:5001000

805:0.11 —
noiooo —

5I8WO0 n.aíooo

tl-ilOJ*! 2UÍ000

95*000 —

looron

1201005 80.000

901000
!9 do corrento, do:

oo.oüo-o-o
525.000

85.000

relles
Bonifim ..... ,•'.,

139 —¦ Coronel Rlysos
Pinto—Villa Bom-, j
fim ....... . t1j

140 —i JosC* M: Machado—
Hlbeirüo Preto . .-'

141 — D. M. Luisa Ton- '
toado galles—Vil-'

la Bomflm . . . ;
142 — A. Solxas a Comp. \

¦— Bibeirão Preto '
143 — Levy e Conip. —

Ribeirão Preto. .•
144 — Álvaro Franco —i

Ribeirão Preto. . j
145 ~ Francisco Epaml-

nondos Almeida —I
Ribeirão Preto. .'

140 *—: Thcodomíro R a -
mos — Ribeirão
Preto

147 — Dr. Clabrlel Jun-
queira — Ribeirão
Preto :'j

148 — Dr. Manuel Fer-
raz Netto — Aran-
les. , . .: •,. . ,-,

149 r—. .Toso Alves Gue-
des —* Guedes :. .¦

150 — D. Gulomar do
Atalde Penteado >¦

1 »!

"Ul llli
AVISO

As contas (lc publicações do
jornal «Correio Paulistano» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

Ro8i_oncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifacio.13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

514 ltTolal at6 cala data •.-
Ainda faltam para comple-

tar as 2.000 oaceas , 1.489 f"
Para mandar o caie sem pagar frete, sô

ú preciso fnzer duas cousas:
l.a — Pintar uma CBUZ VERMELHA

em cada sacca.
2.a — Enviar o conhecimento a casa

JOIINSTON, em Santos.
Rua da Quitanda, 10-A. ?,.'£'
S. Paulo, 30 do agosto do 1910, 

'"'"¦¦"r

F. H; ncbblclliwnitc,
Encarregado do transporte.****'***•*" -. >Í4W

AA__AAASA.4AAAAB

BENTO VIDAL

LUIZ SILVEIRA •>
Ao.nu.no» Ç>

4 16-A - Rna da Quitanda-16-A ?
1 Telephono n. 2.628 \
BWWVSiWVTWT*.

wu*A*mi\Mmfrmam

90*000

1001000
851000

"0K)00

fdtflOO
80JOOO

87W00
BOfOOO

77*000

.5*000

m*m

751000

.''— • 90*000
— 0JÍO0O

1804000 120Í000

££?« 85JO00

851000
85"0ÍW
401000

forçn o bm do Araguary . "V>. '' 
—

Soo. Casa Vanordon . .¦.-./'.",--' lOCWW
H. fl.irti •» nl/i tP>» li vil * "rzj *1

— 70ÍOOO

;•*:

801000
íio-uou
OOíOOO

..{000

B. Ucrnardo Fabril .Mallo fatjrll.
(Jiilçiuiii itooüa . ,
1'iuoltl Camba .Industrial do üuandlios ' .'5&_'-:' ¦¦.'-,
Agrícola Santa llaroam . V?.%, ". —'.
tileotrloldade do üauril . ' .T""•'—»''¦l*l___l IfàblU , Vr ;. ii*r'__
bur o íJfoiq» de Jaliú . . > ; |e»)00Industrial Mogyana do Teoldoi. ^-T -
lOOlllos ti. Joflo . "•'*.'__« •—T. e Lu. do Tatuhy v 

" 
./'*. í¦¦ "+, 

_ff}000

•: 76?0OO

cowo
IXH000
JStXIOO

eccão livre
Cada vidro vale o que

pesa em ouro
O Vermlfiígo "TIRO SEGURO", do dr.

H, F. Péery, não A confeicão nem xarope;
6 um Blmnies remédio vegetal, uma dOse
medica do primeira qualidade; bem pro-
vada. Não contém santonina, esse ingre-
dienlo perigoso, tão commum a outros
chamados vermifugos, aproposilado para
causar envenenamentos, cegueira, mesmo
a morte.

A saude não deve ser objocto do brln-
quedo. Quando í(*»r necessário administrar
um vermifugo, não deixe do usar o "TIRO

SEGURO", do dr. II. F. Peeiy, o unlco
seguro, o que tem dado resultados satls-
factorios o provas efflcicntes da sua effl-
cada o segurança.

Um vidro do Vermifugo "TIRO SEGU-
RO", do dr. lí. P. Peery, fabricado cxclu-
sivamente pela Wrighfs Indlan A*egetable
Plll Oo., do 372 Pearl Street, Nova Tork,
N. T., 6 uma neeessidado imperiosa em
toda a casa do familia, quer para a crian-
qa, quer para o adulto. Os seus resultados
são verdadeiramente maravilhosos e a
sua efficacia Indiscutível. Nem ha nccessl-
dnilo do outros purgantes para completar
u sua acção. ,

¦o"*-*-*»

GRflPSOhOGO
Consultado por vultos eminentes do

Brasil e da America do Sal
«« Consulta das 13 ás 17 horas

Una Araujo n. IO
XEtEPlIONE. .8-BS

Aos cones caridosos
Uma senhora, dc edade avançada,

com tres filhos impossibilitados de
trabalhar, achando-se na extrema
miséria, pede uma esmola aos cora-
çoes caridosos. Qualquer csportula
pôde ser entregue* neste jornal ou á
rua Albuquerque Lins, n. 107.

Brevemente, para INICIADOS:
05 ÜER505 AURE05

UE

Pithagoras
cuidadosa traducçüo portaguoza, so-

guida do nolas oxplicativas
Proço .... 515OOO

A' vonda na

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua úe S. Bento - 57

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S. PAÜIjO
Edllnl do Convocação para o alistamento

mllllnr
DISTRICTO DO BRAZ E MOCCA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presldento da Junta
do Alistamento Militar. Paz sabor aos que
o presente edital lerem ou delle tenham
conhecimento quo, nosta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta o, por-
tanto, convoca a todos os jovens da eda-
do do vinte annos, completos no anno pro-
xlmo passado, e domiciliados neste muni-
clplo, a virem se Inscrever, nlC* no dia 15
do sotembro do corrento anno, o bom aa-
alm todos aquelles que, tendo 21 nnnos ou
mais, ainda não estão Inscrlptos nos ro-
glslos militares, como determina o rogu-
lamento para a execução da lei do alista-
monto militar, — de 21 atfi 30 annos de
odado completos.

Convoca tambem todos os Interessados
a apresentarem, a bem do seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa llcar bem orientada da
verdade o dar ns Informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta do Revisão que
tem do apurar esto alistamento.

A Junta (unccibnara em todos os dias
utels, na casa n. 835-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presento edital, por mim feito o
assignado, nfbrlcado pelo presidente, que
serfi nftlxado junto ao edifício cm que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
to Justo Anselmo Bianchi.

S. Pauío, 10 do julho de 1916.
Coronel Constnntino Xavier,

Presldento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Sônicos (le en!nç3o, pinturas, etc, de

casas

Do ordem do sr. dr. P:'erelto, faço pu-
blico que, nos termos do art. 18, para-
grapho unlco, do Aclo 849, de 27 de ja-
neiro do 1910, não dependo do plantas
approvadas, nem do alvará de licença, n
execução dos serviços de limpeza, cala-
uão, pintura, cmpapelamtnto, etc, o pe-
quenas reparações no lnlerlor dos edifi-
cios, ou no exterior destes quando re-
r.uados das vias publicas, desde que as re-
paraçfes não alterem na parte essencial
a planta approvada ou o edifieio construi-
do. Deve, porfim, a execução de ;acs ser-
viços ser precedida do communlcação ft
Directoria de Obras e Viação, sob pena
do multa do 20$000, cx-vl do art. 201, do
Acto acima mencionado.

São consideradas partes essenciaes cm
uma construcção, cm relação aos mini-
mos fixados nas leis munlclpaes, que não
podem ser alterados:

l.o — altura dos editiclos;
2.0 — altura dj pfi direito;
3.o — espessura das paredes;
4.o — superfície dos compartlmeritos;
fi.o — alicerces e cobertura;
C.o — altura c largura das nborluras:
7.o — acerescimo ou suppressão de

aberturas;
8.0 — tamanho das saliências.
Directoria do Policia o Hyglene, 18 de

Julho de 191G.
O Director,

Alberto da Costa.

THESOURO MUNICIPAL
Eilllnl n. IJ

Sorteio de letras ila Cnmnra Municipal dc
ti, Pnulo, do empréstimo coiitrahldo
ile accôrdo com a Icl ri, 1.279, dc 10
do dezembro dc 11)01),

De ordem do sr. Inspector do Thesouro
Municipal, faço publico para quem inte-
ressar que forarn sorteadas, para serem
resgatadas do dia l.o do setembro pro-
xlmo futuro cm deante, as letras do em-
prestimo supra referido, que têm os nu-
moros seguintes:

SECRETARIA DA AGUICUl*. _|tA
COMMERCIO E OBRAS PUB£iIOA_

Dlrcctoiia de Vlai.no
Estrada do Ferro Funllonse s

No próximo mez do setembro, aendo _taxa cambial para appli.açtto da nrlfnmovei de 13 dlnholroa por mil rfilí «
bases das tabellas 3 o C a 17 toráoo
acerescimo do 35 o|o e os dospaclíoa disal ordinário o do 21 o|o.

Os preços das outras tabellas st-r .oIsentos do addlclonal.
S. Paulo, 21 dc agosto do 1910.

Tiiciiplillo S(ius(|(
Director.

EDITABS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Animnca errantes nas ruas

Faço saber aos interessados que, de
accOrdo com os arts. 15 e 1G da lei n.
1882 de 9 do junho do 915, os animaes
quo forem encontrados errantes nas vias
publicas da cidade serão apprehendidos
pelo fiscal do dlstrlcto o recolhidos ao
Deposito Municipal, donde só poderão
ser retirados pelo3 respectivos proprieta-
rios, dentro do prazo de 5 dias, pagas
as despesas feitas, bem como a Importan-
ela da multa do 10Í000, quo so duplicara
na reincidência.

- Directoria do Policia Administrativa o
Hyglene, 8 de agosto do 1916.

O Dlrector,
Alberto dn Costa.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Oa*. PAULA PEfSUGUE

(-'N.-tX-IAIiENTA)
Com pratica iln ollnioji (lo prof. IItitinol,ilo Parli
CONSULTÓRIO*. Itua Direita n. «, das 8 Ai'. — Tolophono n. r».oas.
ItKSIDUNOIA: Avenida Paulista n. Ul. — Te-

Iqiliono ll. .1,811.

GomEs dos sflirros
Jardim de Académus
'A' venda em todas as livrarias e na a<l-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço, 3$ooo réis; pelo Correio. 3.50a

união P_ar_.ac.11.ica k l Pai
ASSEMBLE'A GERAI; ORDINÁRIA

Do ordem do sr. presidente, convido os
senhores sócios o sua exmas. famílias a
comparecerem no dia 7 do setembro, as
20 horas o mela, na sedo social, para as-
alstirem li sessão do posse da nova dire-
Ctorla. ,

S. Paulo, 31 de agosto de 1916.
O l.o secretario,

Pinto Coelho,

(-?-_¦»

s,
Sociedade Cooperativa fundada em 11)18

Funcclonando legalmente, continua ad-
mlttindo sócios para as caixaH = "A trn .e
Série Paulistana".

Os sócios decahidoa por força maior pô-
dem revigorar suas insorlpçOes, pagando
a mensalidade do moz do. setembro em
doante, ¦. _i"b

8E'DE SOCIAL
Rua Marechal Dcodoro, 11. 4-A—Sobrado

« 'AUTPr-GERAL.

e

*• -**F *¦*¦*- -

|Pertences pari automóveis^
Q Accesso rios

Pneumaticos
Gazolína

Lubrificantes.
1 Preços sem competência §
1 Acceita pedidos do interior, as- .
1 sim como reoebe encommendas (§.

:-: :-: para o extrangeiro :-: w 1

,,tn Telephone, 3706 ¦ Caixíl, 284'
8 End. Telegr, «flUTOGERfU.»

S R. Barão de Itapetininga, 17;
S. PAULO

PltEFEITCRA DO MUNICÍPIO
Concertos do passeios

Faço publico que, nos termos do Cap.
IV do Acto n. 769, de 14 de junho do
1915, e dentro do prazo do 15 dias, im-
prorogaveis, a contar do 30 do corrente
meü, devora o sr. Brasilio A. de Olivoira
concertar o passeio estragado na extensão
do 14 metros, na rua da Moôca, cm frente
aos prédios do sua propriedade ns. 250,
252 o 254.

No caso do serem concertados os pas-
soios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, devera o interessado com-
munlcar isso A Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracldado da commiinicação, ser
Ceito o cancellamento do imposto do 20
rêls diários por metro linear, a contar ía
data da conclusão do serviço.

Esso imposto não comprehende os pas-
leios concertados dentro do prazo do 15
dias, acima referido. O proprietário A
obrigado a manter os passeios om bom
estado do conservação, sob pena de pa-
gar o referido Imposto.

Directoria do Policia e Ilygiene, 29 de
agosto de 191G.

O Dlrector,
Alberto da Cosia.

AVISO
PAIjLENCIA DE A. M. MOITA

O abaixo assignado, syndico da fallen-
ela do A, M. Motta, declara quo todos os
dias, das 12 as 15 horas, so encontrara
no estabelecimento commorclal do fallldo,
â rua Quintino Bocayuva, n, 10, para at-
tender is pessoas nella interessadas o
prestar-lhes as informações referentes a
mesma,

Declara mais, que o prazo para a habl-
lltacão dos credores A de 15 dias, a pri-
melra assemblCa ostá mareada para o dia
29 de sotembro p. futuro o as publicações
relativas a referida falíencia serão feitas
no "Dlarlo Offlclal" o no "Correio Pau-
llstano",

S. Paulo, 30 de agoslo de 1916.

PRAÇA
Faço publico que os guardas fiscaes dos

distrlctos mandaram recolher ao Deposl-
to Municipal, sito ã rua do Gazomotro,
por infracção do art. 15 da lei 1.882, uma
besta do p61o vermelho, uma besta de
pêlo do eOr preta, uma besta de pêlo cor
do de rato e uma égua do pGlo pampa,
que ser&o levadas á praça no dia 4 de
setombro, as 7 horas o mela, próximo A
porta ão Almoxarifado Municipal, A rua
25 de Março, sl não forem retiradas pe
los respectivos proprietários, pagos as
importanolas das multas e das despesas
do deposito.

Dlreotorla de Po.llola e Hyglene, 28 de
agosto do 1910. ¦*'-';¦.:•.•-• -

X I ; O director,
A. Costa,

10 15 3G GO
7G 84 8G 100 199 214

217 279 282 317 332 333
384 477 488 492 526 595"46 C84 720 729 771 772

l)2G 963 97G 987 1018 1019
1099 1124 1145 1153 1184 1198
1206 1222 1289 1308 1316 1324
1325 1348 14-19 1451 1458 1518
1576 1618 1730 1735 1744 1R21
1841 1848 1901 1923 1971 2032
2035 2174 2179 2194 2235 2250
2252 2277 2369 2372 2388 2445
248G 2510 2528 2535 2554 2555
2631 2657 2745 2758 2777 2785
2787 2799 2828 2839 2892 2934
2974 3012 3045 3135 3191 3228
3242 325G 2401 3415 3431 3440
3538 3629 37G9 3814 3864 39G1
3973 3994 4015 4185 4288 4292
43*15 4382 -4444 .1456 4475 4504
4510 4542 4545 4593 4691 4728
4774 4841 4911 4918 4949 5010
5018 5026 50G8 5080 5125 5167
5199 5210 5300 5324 5387 5421
5422 5138 5523 5553 5623 6714
5719 5726 5738 5812 5915 5937
5956 59G1 6016 G033 6082 G090
0123 G148 6102 6215 G299 6301
G314 "133-1 G455 6516 6576 6037
6754 687G G930 G979 6986 7000
7007 7106 7190 7194 7227 7245
7258 7274 7284 7312 7317 7400
7413 7449 7459 7536 7540 7G25
7713 7789 7792 7807 7824 7873
807G 8077 8115 81G0 8198 8205

MINISTÉRIO DA GUERUA
Edital do convocação pura o iilIsUiiiifntn

nillltm* do dlslricto do Villn Ma.
rln nn

O coronel Henrique Cenovenulo üi
Azevedo Fagundes, presidente da Junta
do Alistamento Militar, faz .salier ao3
quo o presento edital lerem nu delle to-
nham conhecimento, que, nosta data fo-
ram installados os trabalhos desta Junta
p, pnrlanlo, convoca a todos os Jovens oa
edade de vlnto annos completos no
anuo próximo passado o domiciliados nes-
to districto a virem se Inscrever, atí ao
dia 15 do selembro do corrente nnno, o
bem assim todos aquelles que, tendo IH
annòSi ou mais, ainda não estão Inseri,
ptos nos registos militares, como deU-rml-
na o regulamento, para a execução do lei
do alistamento militar — de 21 ;,(.,*. jij
annos d& odado completos; Convoca tam-
bern todos os intoressados a apresentarem,
a bem do seus direitos, esclarecimentos ou
reclamações, nfim de quo a Junta possa
ficar bem orientada da verdade, e dar as
Informações precisas, a esclarecer o Jai-'
zo da Junta do revisão, quo tem de, apu.
rar este alistamento.

Districto de Villa Mariana, Ij do Julho
dc 1910.

A Junta funcclonarft cm todos 03 'Jla.
uleis, das 10 fis 17 horas, no cartório d*
paz, A rua do Paralzo, n. 32, o para co-
nheeímohto do todos mando lavrar o
presente edital, por mim feito e -isslsna-
do, rubricado pelo presidente, coronel
ilenriquo Tienevenuto do Azevedo Kagun-
des; secretario, tenonto José Pedro d"
SanfAnna, o escrevi. — Henrique Ilei.e-
ventilo ile Azevedo Fn_iindcs, presidente,

l.a PRAÇA

O dr. Manuel Polycnrpo Moreira do Azc-
vedo Junior, Juiz de direito da S.a
vara cível e commercial desta capital
de ti. rauio

Faz saber ao3 quo o presente edital vi-
rem 011 dello noliola tiverem que o por-
loiro dos auditórios João de Sousa Dias
Batalha, ou quem suas vezes fizer, trarl
a publico pregão de venda e arremata-
ção a quem mais dí-r e maior lanço oi-
ferocer, no dia 13 do setembro próximo,
íis 13 horas, A porta do edifieio do Fo-
rum Civel, A rua do Thesouro,-desta ca-
pitai, os bens abaixo descriptos, penlio-
rados a d. Cândida Ghlanda, liara paga-
monto do executivo hypothecario que lho
move Chcruhtno Giulli, a saber: uma ca-
sa sem numero e seu terreno, A rua Clau-
dio Soares, bairro dos Pinheiros, fregue-
zia da Consolação, desta capital, forrada
e assoalhada, com uma porta e duas ja-
nellas de frente, contendo II comnioilos
o cozinha, medindo 6 metros de frente
por 50 metros da frento ao fundo, onda
tem a largura do G metros, tendo corne
dependência um poço e tcllieiro, dlvldln.
do do um lado com Cláudio Monteiro, do
outro com a casa abaixo descripta e po-
los fundos com Domingos do LUcca, ova-
liada por 3:500?000; uma casa unida A
acima descripta, com unia porta e duas
Janellas de fronte, forrada e assoalhada,
contendo 3 commodos c cozinha, medin-
do 5 motros de frente por 50 metros di
frente ao fundo, onde tem a largura da
6 metros, tendo como dependência um po-
ço o um telhelro, dividindo dos lados com
a.s casas acima o abaixo doscriptos e po-
los fundos com Domingos de Lueca, ava-
liada por 3:500?000; e, uma casa unida
a acima descripta, forrada o assoalhada,
com uma porta o duas Janellas de frente,
contendo 3 commodos e cozinha, c como
dependência um telhelro o poço, divldln-
do do um lado com a casa acima descri-
pta, de outro com Manuel Fernandes e
pelos fundos com Domingos de Lucca,
avaliada por 3:500$000. E, para que clio-
gue ao conhecimento de todo.', mandou
expedir o presente edital, que serfi affixa-
do o publicado na 'Arma da lei. S, Pau.
lo, 22 de agosto do 1916, Bu, Antônio
Machado, ajudante, escrevi. Eu, Caroiinb
Barreto, escrivão, o subscrevi. — O Juiz
do direito. Manuel Poi.vcarpo Munira do
Azevedo Jniilor.

Egualmente serão pagos de l.o do se-
lembro de 1916 em deante, A vista dos res-
pectivos coupons, os juros do mesmo em-
presumo, vencidos nosta data.

Thesouro Municipal de S. Paulo, 29 de
agosto de 1916.

O Thesoureiro,
Orlando do Almeida Prado.

RETIABILITAÇAO DE JORGE CASSED
E IRMÃO

O dr. João Baptista Martins de Menezes,
Juiz de direito da segunda vara eom-
mercial desta comarca de S. Paulo.

Faço saber aos quo o presente edital vi-
rom o o seu conhecimento possa Interes-
sar, que, tendo Jorge Casseb e Irmão re-
querido a sua rehabilitação, nos termos
do art. 144 da lei n. 2024, do 17 da do-
zembro do 1908, o para que o pedido dos
supplicantcs possa ser deferido, marco
o prazo do 30 dias aos credores o inte-
ressados, para offerecerem opposição, na
forma do paragrapho l.o do artigo 14G
da citada lei. E, para quo cheguo ao co-
nhecimento do todos 03 interessados,
mandei expedir •*> presento edital, afim
do ser affixado o publicado na forma da
lei. Passado nesta cidade do S. Paulo, em
29 de agosto de 1916. Eu, Aureliano da
Silva Arruda, escrivão, o subscrevi. O juiz
do direito — João Ilaptistn Martins de
Menezes.

EDITAL
Concorrência para arrendamento do ler-

reno situado ú rua Onze de Agosto,
do mitigo quartel do 3.0 batalhão

Do ordeni do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador fiscal, substituto, e despacho
do exmo. sr. dr. secretario da Fazenda,
fica aberta concorrência publica, perante
esta procuradoria fiscal (edifício do The-
souro do Estado, largo do Palácio), por
dez dias, a contar dosta data, para arren-
damonto do terreno do propriedade do
Estado, situado a rua Onze do Agosto,
aondo estovo o 3.o batalhão da Força
Publica, mediante as seguintes condições:

l.a) o arrendamento será pelo prazo
de um anno, contado da data da cscrlptu-
ra do contracto;

2.a) o aluguel mensal será pago
adeantadamente ate ao dia 5 de cada
mez;

3.a) o torreno sora restituido ho esta-
do em que A recebido, cercado e limpo;

4,a) o arrendatário não podora sub-
locar o terreno som prévio consentimento
do governo;

5.a) o aluguel mensal não poderá str
Inferior a rs. 200(1000 e sora garantidt o
seu pagamento por flador Idôneo, aceelto
pelo governo;

6,a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relativo a bomfeltorias, termina-
do o contracto, e no caso de despejo por
falta do pagamento dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Estado, em 19
do agosto do 1916.

O l.o escripturario r—. Thomnz Pias
, 1'CltC.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concorrência para n escolha das urinas ila

cidade
Tendo sido annullada a primeira co 11 -

correncla por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem do s. exc, quo,
pelo prazo de 120 dias, contados de ama-
nhã, se acha aberta concorrência puhllca
para a escolha das armas da cldado, no»
termos do Acto n. 867, de 16 do feverci-
ro do 1916.

Versara a concorrência:
A) — As armas da cldado do S, Paulo,

comprchendendo um escudo, com suas efl-
re.", metaes, peças e figuras o tambem os
ornamenlos exteriores, tudo adoptado o
dlspost." de accôrdo com as regras da arto
heráldica;

B) — essas armas, tanto quanto poS3t'
víf, devem symbolizar os feitos do pas-
sado, desde a fundação da cldado atí ao3
nossos dias, sendo garantida plena llber-
dado do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projcelos dos concorrentes AeJ
vom conter:

— Desenhos, om duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, para as armas apresen-
tadas;

— desenhos, em duplicata, em llnliaí
o pontos, para as diversas cores, confor-
me na convenções hcraldlcns, na escala,
do 1:50, para as armas apresentadas:

— memorial explicativo o justifica*
tivo da sua concepção.

Os projectos apresentados ficam pe**'
tencendo fi. Municipalidade.

Os projectos não serão asslgnadoa po
ms autores, mas marcados com um em*
blemn, pelo qual possam ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados "
'acrados, serão recebidos na Directoria
Gorai da Prefeitura, ató .Is 5 horas da
tardo do ultimo dia da concorrência, 18
de dezembro próximo futuro, ahl recelion-
do numero do ordem, c delles se passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, n°
•lia seguinto —' 19 do dezembro — serão
oubllcamenta abertas todns as proposta»,
na Directoria Geral da Prefeitura. SeroO
"xcluidos do concurso os projectos nu*1
contiverem erros technicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos acceitos serão expostos em
logar publico, do facll accesso, durante o
nrazo do 30 dias, findo o qual seríi .«•*
a classificação dos projectos para l.o, 20
o 3.0 logares. ^ .

O projecto classificado em l.o logar sw
rfi o escolhido para as armas da cidade dí
3, Paulo, para o uso convonlonte._

A acceitação e classificação serão Celtas
nor um Jun', composto do cinco mem'
bros, escolhidos o nomeados pelo Trefei
»o. Da acceitação o classificação dos pro'
ieclo3 serão lavradas actns, assignadaa
nor todos os membros do Jury. .

Caso o Jury entenda quo nenhum aos
nrojectos merece classificação, serã abtjr
ta nova ccncorrencia, por egual prazo.

Haverfi um prêmio do 2:000$000, outro
de l:000í000 o o ultimo do 500$000 nara
oa projoctos classificados, rcspectlvamcn
te, cm l.o, 2.0 e 3.o logares. j

Além des prêmios supra, receberão os

autores dos projectos classificados um»
menção em quo conatnrfi a classificação-
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A entrega dos P™
mios serfi feita apôs a publicação da ri*»
siricação dos projectos no jornal ordcii**
da Prefeitura. ,

Directoria Geral da Profeltura fl" M'
niciplo de S. Paulo, 17 do agosto do im*"'
363.0 da fundação de S. Paulo.

i ' v 1 p Director Gorsli
Arnaldo Cintra- 1
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CONTUSÕES
QUEIMADURAS
ERYíilPEDAS
INPIiASOIAÇÕIf-S

Sendo em fôrma liduida é de uso commodo e asaeiado, serve para o baníio para a barba e para os dentes
A? venda em qualquer pharmacia, barbearias e per/nmarias

—— ¦¦¦ mmmm. ___

O
FAl-l-F-NCIA DE A. M. MOITA

dr. Miguel de Godoy Moreira c Uos-
ta Sobrinho, juiz do direito da l.a vn-
ra cível a commorcial dc S. Paulo,
etc.

Facó sabor que por sentença do fcojo
declarei aberta a f.illcncla do negociante
A. M. Mottn, estabelecido nesta capital,
ft rna Quintino llocayuvn, n. 10, com ar-
marinho e miudezas, a contar do 40 dias
antes da presento data, o nomeei syndlco
no credor .1. R, Pinho; Designo o dia 29 du
.setembro p. f., fis 14 horas, para so reali-
rzar a nisomblên de credores no Fórum
Cível; X rua do Thesouro, n. 2, e marco o
prazo do 1.5 dias para a respectiva liabill-
(ação Se. créditos, na fôrma da lcl. E,
para que chegue ao conhecimento do lo-
dos, mandei expedir o presente, que serfi
affixado o publicado na fôrma da lei.

S. Paulo, 29 de agosto do 1916. Eu, Ml-
guel Forrara, ajudante, escrevi. Eu,
Canuto de Oliveira, escrivão, subscrevi.
Ml? nel dc Godoy Moreira e. Costa Sobrl-
nln..

TH r.SOURO MUNICIPAL DE S,-PA01,0
Directorla <ln receita

EDITAL N. 15
Do ordem do sr. dr. Inspector do The-

touro, faço publico, para conhecimento
<lo3 interessados, que, do dia l.o no dia
31 do agosto do corrento anno, se proce-
díra nesta Directoria, A rua Libero Ba-
daró, n. 9S, fi. arrecadação a bocea do co-
fre dos impostos do Industrias o Profls-
iiOcs correspondentes ao 2.o semestre do
presento exercício.

Os contribuintes que pagarem seus lm-
postos do dia l.o no dia 10 gosarão do
abatimento do 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 no dia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, o, finalmente, os que pagarem
ilo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

^urânio o moz do setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento o sem mulla. Findo
eslo mez, serão cobrados os referidos im-
peitos com a multa áddlcional do 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 do julho do 1916.

O Diroctor.
Dlnl/. P. de Azambuja.

PREFEITURA DO üttlNICIPIO
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
quo, pelo prazo de 30 dias, contados da
presente (lata, so acha aberta concorren-
cia publica pnra a apresentação de pro-
jectos do casas proletárias econômicas,
destinadas fi. habitação de u.na só faml-
lia.

Versará a concorrência:
n) — Sobro typo do moradia, compre-

hendendo dois compartimentos habita-
vels, dos quaes um servindo simulta-
neamonto de cozinha, refeitório o párma-
nenclp. diurna, o dependências, dostlnàüa
a casal sem filhos. Devo a moradia pro-'ectada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo, em outra do condições
«nnlògas, mns do tres o. quatro comparti-
¦lentos habítaveis, destinada, respectiva-
mente, a casal com filhos de um sexo ou
)c sexos differentes,

!¦>) — As casas projèotadns devem sa-
iisfnzor fis prcscripçõ03 dos paragrapho-?
S.o a 15.0 do nrt. l.o e do art. Ü.o da
lei n. 49S, do. 14 do dezembro do 1900;
.-liando haja mais de um pavimento, serfi
observado o Aeto n. 900, do 17 do maio
ilo 191C. Poderão os concorrentes apre-
/sentar mais do um projecto; deverão .vn-
noxar a cada um delles o traçado dos jar-
dlns correspondentes fis zonas de recuo
eventuaes, bem como o dos jardins late-
mos ou adjacentes que julgarem utols fl
concepção offoreelila.

i») — Devem cs projectos satisfazer fts
quatro condições seguintes: — hyglene —
EO.rimodlcu-.do — esíliettca — economia,

d) — Deverão os concorrentes apre-
.K-i.lar:

l.o — As plantas, folhas do medição
descrlptlva e orçamento detalhado, como
sl so tratasse do contracto para construo-
ção real. Deverão fornecer ns Indicações
compldtas e necessárias, relativas nos
iccesisos, annexos o canalizações que não
fôr possltfel apresentar. Os preços unltai-
rios adnptarlos serão dados cm lista fl
parto. As plnntas serão na escala do 2
centímetros por metro o representarão,
polo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, e pavimentos, um corte
longitudinal, frente principal, lateral c
posterior. As alvonarias e outros mato-
riaes serão indicados com cores conven-
clonaes.

o n _ Tjm memorial, tratando parti-
Bularmetile:

dos materlaes do construcção preconl-
zarios;

ilns- canalizações Internas do água nota-
vol e servida, da eleotricidado ou gaz;

do systema de ventilação, bem como da
disposição dns janellas e seu modo do
funecionamento;

das vantagens que podo offerecer o eys-
torna do cobertura escolhido,

r) — Kão entrarão no orçamento:
l.o — O proço do terreno;
2.n — Os honorários do arclillecto;
o.o — As despesas legaes do approva-

ção .lo planta ou outras de análoga pro-
veniencln.

D ._ as plantas serão desenhadas em
papel tela.

fí) _ b> permlttlda nos concorrentes a
apresentação de qunosquer outros do-
cumentos, alím dos especificados, o que
possam julgar ntel3 fi. apreciação de seus
projeeios.

h) — NTio sorfi permittido ans concor-
renles úarom-se a conhecer (salvo o caso
¦lo iilnnns realizados ou em via de exo-
cução). n não ser pola seguinto forma: —
os projoctos e relatórios serão marcados
por moio ilo divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sobrescripto lacrado
com aineto, entregue junto com os do-
cumentos o contendo nomo o endereço do
iiiiior nn autores dos projectos.

i) — Havorfi tros prêmios a sorem
conferidos pelo jury que fõr nomeado
pelo Prefeito, sendo o primeiro do ...-I
8!000$000i o segundo do 2:0001000 o o
terceiro do ÜOOOJOOO. Estes prêmios só-
mento serão conferidos sl forem apro-
sentados projectos Sa valor real. Serfi
concedida a Inl respeito ao jury liberdade
plona, bem nomo a de repartir a totnll-
dado ou parte da Importância global dos
prêmios, do modo por quo julgar mais
eípiitatlvo.

j) _ Após a decisão do Jury, serão
abertos unicamente os snbroscrlptos cor-
respondentes nos projectos premiados e
proclamados os nomes dos laureados.

k) — Encerrados os trabalhos do jury,
todos os projectos serão expostos ao pu-
bílco, durante quinze dlns, em local «
hora nnnunclndos pela Imprensa.

1) _i -Reserva-se a Prefeitura o dl»
rollo de reproduzir o Imprimir os proje»
ctos premiados, quo cahirão por essa
forma no dominio publico.

m) —- Finda a exposição, serão postos
fi. disposição dos seus autores os proje-
ctos não premiados. Ficarão elles de pro»
prledadb da Municipalidade, na forma
dn. condição antecedente, si não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O aclo do participar no concur-
1(0 Implica'na acceitação do programma
espeoiflcado nas condições dosto edital.

Os projectos sorfio recebidos na Diro-
ctorla Geral ila Prefeitura, ató fis 17 üo*
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro ¦— ahl rece-
bondo numero do ordem o delles se pas-
tanrlo recibo.

Directorla Geral da Prefeitura do Mu-
nlclpio do S. Paulo, 11 do agosto do 1910,
363.0 da fundação do S. Paulo.

li Dlrector Geral,
Arnaldo Cinlrn.

PREFEITURA MUNICIPAL
ConcoiTcncía publicu para apresentação

do projectos do casas proletárias eco»
uomlcus

Para perfeito o completo conhcclmen-
to dos Interessados, faço saber, do ordem
do sr. Prefeito, que as disposições da 1.-I
n. 498. do 14.,do dezembro do 1900. a quo
sa refero a letra "b" do edital do 11 do
corrente, para apresentação do projectos
para casas proletárias econômicas. b5o
as seguintes:

Art. l.o.
Paragrapho 5.0 — A firea mínima de

cada compartimento serfi do der. metros
quadrados.

Paragrapho O.o — Cada compnrtlmcn»
to torfi. pclo menos uma porta ou janella
abrindo dlrcctamento para o exterior ou
para uma firca aberta, quo dcvoríi ter a
superfície minima do dez metros quadra»
doi o a dimensão mínima do dois metros
de largo.

Paragrapho 7.0 —- Os muros de nllcer-
ces terão a espessura minima do 0m,4!i
atfi ao nivel do pavimento o Oni,30 dahl
para cima. '

Paragrapho ü.o — A altura mínima
das paredes, contada do nível superior
do pavimento aló ao frechal, sorfi do tros
metros.

Paragrapho 9.0 — O vão mínimo das
portas o das janellas terfi. a quinta parto
da EÚporflòIè minima do compartimento.

Paragrapho 10 — O pavimento paderfi
ser do madeira, cimentado ou ladrllhado
No primeiro caso, flcarft polo menos
Oir.,50 acima da superfície do solo. que
deverá ser cimentado ou ladrllhado. sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes Internas
serão rebocadas o caiadas; as externas
poderão ser do juntas tomadas.

Parngraplio 12 — Os compartimentos
poderão não ser forrados.

Paragrapho 13 — As portas, as jancl-
las o os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 14 — Não havendo plnll-
banda, o beirai do telhado terfi pclo me-
nos uma saliência do 0m,30.

Paragrapho 15 — O terrono em torno
das paredes exteriores' serfi revestido, n.a
largura minima do um metro do calçada
do alvenaria do pedra, do tijolo ou cimen
tado.

Art. 3.0 — Ouando forem construída.'
varias casas unidas, as paredes divisórias
terão a, espessura mínima do Om.30 o irão
atfi ao telhado, sendo os respectivos ter-
rcr.os separados por moio dc muros ou
cercas.

Directoria Geral da Prefeitura ão Mil-
niciplo de ti. Paulo, 18 do agoslo de 1915.
3C3.0 da fundação de ti. Paulo.

O direclor gorai.
A. Cintra.

AVISOS RELIGIOSOS,

T
ESTEVAM GARCIA /;,.'"•

.Tosepha Rodrigues Garcia, esposa do
finado Estovam Garcia, com memorando
o 3.o anniversario no dia 2 do setembro,
manda celebrar uma missa na egreja ma-
triz, fis 9 1|2 horas, pelo quo convida «
todns as exmas, famílias para esto aeto
do caridade, quo desde jfi agradece.

Conchas, 22 de agosto do 1916.
Joscphu Rodrigues Garcia.

ROSA I50DRA

Vicente Podva, Pedro, Luiz, Dlno,
Aloardo, Alfredo, Amiiblle, Ttomildc, Ire-
ne, llenriquo Slorl, Ermele Bertazza, no-
rua o netos, penhoradissinios agradecem
a todos aquelles que acompanharam os
restos mortaes do sua extremosa esposa,
mão, EOgra o avó

ROSA RODRA,

o ao mesmo tempo convidam a todas as
pessoas de sua amizado para assistirem
fi missa do 7.0 dia quo por suffraglo dc
sua alma mandam celebrar no próximo
dia 2 dc setembro, fis liorns, na cgi-o-
J.i de Santa Iphigenia, e por este aeto d-*
caridade so confessam desdo jil summa-
mente gratos.

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA-
DAS DE FERRO E NAVEGA-

ÇAO
Tarifa movei

Durante (o mez de setembro vigorará,
nesta Estrada a taxa cambial de 13 ds.
por 1J000, equivalente ao augmcnlo do
35 0|0 sobre as bases das tabollas 3 e 6
a 17, sendo isentas de cambio as tabellas
1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 5 o tarifa especial
de gado u Campinas.

As tabellas 3-A, 3-B s 3-C (Cafó, vinho
nacional e algodão cm rama) continuarão
com a mesma taxa cambial de 17 ds.

Campinas, 17 de agosto dc 191C.
Antônio Penldo.

Inspeetor geral.

Pequenos annuncios
APPARF.T.HOS 

para jantar, moia porcol-
lana, decorados com ouro, louça in»

gloza, a 8o< o looooo, idom, para cliá o
cafó a !)o*, na liquidação do Bandeirante,
il rua do f*. .Toiio 87.

Preparar o futuro
não é cousa tão difícil

Para nuo saibais como deverois li-
zor, onere-ei hojo mosmo a Cavalcanti,
caixa 208, S. Paulo, enviando um sello do
100 réis para a resposta.

JBÍH. Fa/.oi.doiro, ú Ecmpro útil prevenir as
!~-f moléstias í|uo assaltam os colonos do
sua fazenda, bastando para isso oscrovor
para a caixa postal 821 — S. 1'uulo.

Com escripíorio em sua residência
ATTRNDR A CHA.tl/iltnH- (!,,iii,irn 0. vcil-

ilo jn oveis o lmmi.vp.ia cmprcslimos aoli liypotliccns,
anenlla iirocuraçílo pnra tomnr ironia iln prédios.Alinl iln nlugnl-iis, proceder n conmlos o recebei
áhicuoie.

Tem íl vendn nljruns prédios, IholnilVO nm dos
inolhorm pnlnnioa da AtoiiMh 1'nulislii, bem como
diversas íiuciiilris, sondo nma do crinr, do primeiraotdoni, no '1'rlniigiilo .Mlncho. eom casa pura resi-
ilcniriii, Feirnrlo, qnntro mil nlqntriies do teiras do
primeira qualidade, sendo I.KM do madeiras ilo lol
n iiimnndas oa.110 do campos, nnllvos parn criar,
do 3 a 4 mil rozos, SOO vnooai paililaa o cento c
íítntíif) piirn dar criü, cento o poucos porcos; <i carros
com n Tospooliva boiiuln c j-r.indcs qiiòdns do ftf-ilns
cm diff crentes lojjnrrs parn tocar cn orgia clcctrlcn.

Pura mais informações
Travessa Parlicular du Travessa Muni/, do
Sousa, ri. d - - (Oanibucy) - - SAO PAULO

Casa prto io centro
Aluga-se uma, feita com capricho, ten-

do sala de visitas, íialct.i, 3 dormitório.!,
sala de jantar, copa, cozinha, dispensa,
banheiro com aquecedor, fogilo a gaz, 11-
luminnfiüo electrica, quintal, galllnhelro,
etc. Aluguel, 300$»00.

Trala-sè X ladeira da Memória, n... 20,

DH. MAXIMILI.VNO KMIUO H13HT.
A familia do finado dr. Mnxlmlllano

Emílio líelil agradece penborada todas
as homenagens prestadas ao saudoso cx-
tir.clo, e convida os parentes o amigos
para assistirem & missa que cm suf-
fraglo do sua alma será cclcbrida no di.i
2 do setembro próximo, na egreja da Or-
dom Terceira do Carmo, ás 9 horas, pelo
que antecipa seus agradecimentos.

xSmTqmgmji^mmfammmam^r^aM tt-gjgag^ggangBgBMiggg

Mutiialuiiiio
"MUTUA 1BEAL" I

C1IHCARAS 
do (üranito branco, ingloz, para

-'café, duzia í) 5oo o d»; idem, pura chá,
a 7', pratos a 7!, terrina1» il 5', Inilea har.l
cliá o cafó a ri', idom, leit*iras o assaca-
rciros a, 2i5oo : na liquidação do Bandoi»
rante, rna de S. João, 87.

AVICULTURA
cnocADEntAs f, cniADEniAs"COUTO"

As mais procnrnilns. Promirulas com (Iran.lc Pro-
mio do llniii-a na IC-rposiijilo Paulisla de Avlculliirii.
cm vr»—7—'üíi. 1'eçnm prospectoa a 0, Cornin, nua
Quintino lloca-ruvn, ll. 4. 2'o!c|)lione, fi.lS.

s
Drs. Carlos do .Moraes Andrade, Pedro

Motta c Elpldlo Vcisa advogam no cível
o no crime. Acceitam causas no Interior
do Estado.

Escriptorio: Kua da Quitanda, 20 (Casa
-Micliei), 2.0 andar, sala n. 1.

€0P0.-. para cbops, 2S u diizin; idem,
forma barril, a 3 ; idem, com pé a 5;

cálices a :-!', fracteiras a 2'fioo, est.ojos
para mesa, tros peças do metal por d'; na
lir|iiidação do Bandeirante, rua S. João, 87

••EMi-KESA UE L-OÍJOS MlíTAl.Ll»
COS E AIITESIANÓS" ou a procura daí
águas subterrâneas o jázimontis mine»
raes. Tratar e Informações íi -lia Pa?s ;«j,
3!. — S. Paulo.

Farador con

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRDGÇOES í Fundada om 1910
Approvada c fiscalizada pelo Governo federal -- Carta Patente, v.

Tres Séries em vigor!
e-jCOliÚf.1 " ¦¦ '

Na sòrio C,com a nioilosla economia mensal dc 2-OjO, podeis naullllar-vos ao sorteio.do
13 prêmios mensalmente; , , ,Nas sírios IDEAI, o EXTRA, do prêmios maiores, a conlribuiç.lo mensal 6 do 5!003
lintca mento; .- .
Uma voz oomploliía eslas sírios, ns seus associados concorre rito a 10 prêmios mcns-I-V
mente, num total do Hs. «Si-ítOS»»'».

Ml'1'CA ATTKSrCAO !
A MUTUA IDEAU acecila Irnnsfcrcncias de sócios quo pcrlonc-rcin a oulras sociedades
itenlmulo-ot do pajãlhíii/o i!.i hin, fl visla do-; seus títulos ja dccaliidos, c cícdltnndõ-llios as
mensalidades qno tiverem pago, que nüo excedam a Ül.

a"A» «.'«.•i.TÜ.-VIIMM:
A MUTUA IDEAI, |i! dlslrlliulii oulro os seus associados prêmios que allingcm n mais
du SOOO conti»! iln p*!m. ,„..„„„
A MUTUA IDEAI, ja cfíoctiiou reemliolsos cujo valor total vai alem de 6(1 COUTO**
MK t*KS«.

B-(rf.»isi |iroHi»cc(oM e innls Informações A Séilc Contrai i
ISois» Hiiltcro nailaró, ií. SS Caixa postal, 1.231 S. PAUI.»

Kndereço telegrapliico MUTUAIDEAL Tclopliono, 8.740

Vende-se uni, que custou 250J000, por
1RD$C00, novo, só com quinze dia3 dc uso,
cm cujo espaço de tempo curou uma ne-
vraígla intcr-costal, não mais appareceu-
do as dores; vende-so por muita precisão
do dinheiro, dovldo X crise. Para infor-
mar X rua Benedieto Camargo, n. -5,
Penha.

Latas pava. amostras de
café

Ycndcm-.sc a. 15S000 o cento.-
Rua Josó,Púç,ai*flo, 39; Caixa, 32 -
Santos. - "'•'

Ó PRESERVATIVO ^H Wn
^»uzia  «$<»(IS«»
jjt) 1'fUi c>wrr«»io -iiinin . 'í."»Oí>

© Ao Boticão Universal
| Rna 15 üe NoTe.iil.ro, I (9

'tiamsrSi

rlil.
rsfwa ním".'

, Wf 2)W'

DINHEIRO
DA-ne qualquer quantia com garantiu

do hypotheca do prédios nesta capital tl
em Hantos.

Juros módicos-, condlcSes vantajosas.
Nílo ko acceltam intermediários,
Trata-se na rua da Quitanda, n, 2 '(Casm

Mlchcl), 2.0 andar, sala ri. 1.

| ^A PROPAGANDA" g
A0KN*CIA DB ANNUNCIOS I

i Lima & Comp. |
m Rua 15 de Novembro, 50-Sol), ü

s. PAULO I
TelGüIione, 5885

I
CASA AMANCIO

Agencia do Lotorias

F. BOCHA & COMP.

Wí GENERAL CARNEIRO, 1
Em frento aos Correios

t-Hix» 19» - Tclrpli. .91

S. PAULO

Accoilamos annuncios jiara loilos os jornaos,
revistas o Improosos do llrasll o l-.ilrangolro

II
ficvlslns 

o Improosos uo nrasn o r.iiranüiriro ¦

ByoM Oirco

MERCEDES
Vcndc-so jior ])tc<;(i icduziilo :
1 Donlilo-pliaflon. torpedo, 4 lir., novo, côr :n.a

escuro, mcíívoí hlclcfllaâos; Píipoti) nm^riciinn.íicilfa-
mrnlo ilo toilo o luso, ini.lor som válvula», Wngnoi
Ililptrl & Comp. - S. I'anln -- llua do .S. llont.), ll.
III - Caixa, lü.

Avisos Commerciaes
Companhia Paulista de Estradas de Ferro

Nova tabeliã de distancias kilometricas
e reducção de tarifas

Faz-se publico quo, a partir dc i.o du setembro próximo, começará
a vigorar nas linhas desta Companhia, Secção Rio Claro, a nova ta-
bella de distancias kilometricas, para applicação das tarifas, organizada
de accôrdo com as modificações resultantes da construcção da nova es-
trada, de bitola larga, /lc Rio Claro a S. Carlos, recentemente aberta ao
trafego publico.

A partir da mesma data, entrarão cm vigor, em todas as linhas desta
Companhia, reducções das tabellas de fretes 3, 6, 7 e 8, comprchcndcndo
gêneros de importação c exportação, as quaes passarão a ser cobradas
de accôrdo com as seguintes bases, por tonelada e por kilometro:

TABELLAS

PARTEIEA
."litie. Irunin dc Agiriruile Flstiicirnlo

partrira diplomada pela Escola ilo Pliarmacla do ti,
Pnulo, cx- Inlcma da Malornidadc desta capita1. Al-
tcn.de a chamado.)'a qualquer.hom. Residência e
coiisiillorior nia (lencrãl I «orlo, t,ç,. 7clf|ilir, .'..'i50.

|->eaisã« llrasilcira
llclisnrin lübelro iromnuinica aos seus Ircr-uczcs ipie
liansferin o sen cstAbolcclrnciito parn um Rrandc
pruillo no centro iiii cidade, junlo ao largo da ti/,, 6
[tua de Sanla Tlicrcza, 2!, onde continua n iccelicr
liospedcs di.nrios c pciisionisl.is ilo mez, bem como

> a fornecer comida h domicilio 

t\m,
A salvação dos bezerros

ó o remsdlo
FONÜE ÜMPÂ

que cura :i dinrrlión o desinfeta os
inteslinos ilo

'recos: 1 lata . .
gado
. . fl 000
. . AC 000
. v 00.1000

exclosivú acoiulíc. o despacho aa
C:.1SA EÜCIÍS

¦— H. Pnulo - Iíii-i S. líciito

12 latas
21 „

!—»|

«Pequenos trechos»
ilo Oetavlano ile Mello, pnra leitura sup-
pTòmóritnr nas classes aileantiulas do cur-
so preliminar. De muita utilidade nos
cursos noeturno...

Approvado pelo soverno e íidoptinlo
nas escolas o grupos do Estado do S.
Paulo.

Podidos aos editores PATEUNOSTRO
ÍRMÃOS, CIUJ7-1-.T110; ou aos deposita-
rios lUirP.AT Ss COMP., rua (lc S. Ilcnto,
n. 21, ti. 1'AULO.

Dc-eonto aos revendedores.

Esta Companhia gy-
mií astiea, recente-
mente organizada,
contracta artistas
mediante propostas
ao sen dieretoi* H«jm-
bfirto Senna, em Filar.

Soda Cáustica
Marca "Caveira'"

Sempre tem era stock

Galxa 44 S. Paulo

Chácara
Quem tiver uma boa e queira pormu-

tar com outra tambem boa, uo centro da
cidado do Taubaté, sendo íi. beira mar.
havendo facilidade de comiv.unicações, ou
então da Estrada do Ferro Central.

Dirlglr-sé ao. capitão A. Rodrigues if-
Campos, em Taubaté, X rua Barão da Pe-
dra Negra, n. 21.

Com 30 mil caiéoiros, cm bom estado,
6 casas dc colonos, boa Invernada do ca-
tingueiro, do 100 a 200 alipieires de ter-
ra optlma, com muita madeira de lei,
vcndc-so unia, cm Itapolis.

Dista 1-1 kilometros (lacstac;ão.
As terras são ciladas a 200? por ai-

fiUeire, mas faz-se differença paru com-
pra fi. vista ou prazo 'curto.

Propostas a C. I*. B., r.a administra-
çüo deste jornal.

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna para todos! O mysterio pliotO»

graplilco! Novidado serisaclonnl 1 Os mor-
los que rcsuscltam!

Maiillopliotoiuagic 6 uma machina prl-
vilegiada da casa G. Contl e Comp., do
Itio tio Janeiro, (|iie faz photographlas
iiuo cantam, riem, abrem c fecham a
becea e os olhos como uma pessoa em,
carno o osso. Novidado estrabiliante! Em
uma semana, com o emprego do um pe-
queno" capital de 703000 ganham-se 
¦1.-.OS00O. A maior opportunldade para bo
ganhar dinheiro! Uma criança poderá
executar o trabalho com a máxima faclll-
dade. Manda-se amostra da photogra-
phla, livre de porto do correio, mediant»
remessa dc 5J000. Com esta machina laz»
se fortuna Cam rapidez.

Agente geral para o Eslado do ti.-
Paulo: Vicente Inuccco. — Paia S. Anto-
nlo. 21-A (-sobrado.. S. Paulo.

JMARMORARIÂ GARRARA |

De. o a ico kls. .
Dc ioi a 200 kls. .
De 201 a 300 kls. .
De 301 a 400 kls. .
De 401 a 500 kls. .
Além tle 500 kls. .

8

$200
$180
$160
$140
$iio
$100

$300 $450
$270 $405
$240 -$360
$210 $310
$180 $270
$150 $225

$220
$200
$180
$150
$130
$110

S. Paulo, 21 de agosto de 1916.
ADOLPHO AUGUSTO PINTO,

Chefe dò escriptorio central

RATOS do porcollana branca, do Li-
moges, duzia *8 • idom, chicaras para

ch.l, porcollana, a lt', duzia: sarvii-os de
cbà e café, porcellaivt em coroa n. !ioi; idem,
Fnycnce, cm côrosj para café, l.i peças jior
15,i; na liquidação do Bandeirante, run São
João 8^

TíECISA-SE cie um hábil pi.ol.is-.
sional para l.abricar c concertar

balanças, devendo-sn apresentar á Su-
pcrintendènciá da Sorocabana com ai-
testados das fabricas em (pie tiver
trabalhado.
«í EMENTES DK (".-UJIM, novas, tio ger-^-''iiiinai-ão garantida, vendem-se: "Catin-

gueiro Roxo" a *3*i0 o "JaraguiV, do oa--
cho, a .-GõO, o kilo, nnsitccado, a dinheiro.
Podidos a Manuel Eduardo Ferreira, esta-
ção do Jussara.
SiEltVIÇüiS para chá o caie, terra cotta
¦w inglezes, i peças por lõ'; louça cs»
maltaila. paru. cozinha; fOrmas para doces o
xmpadas; talheres. Tudo polo cnslo o abai-
00 do custo, ha liquidação do Bandeirante.
rua dc S. João. 87.

Sementes novas
Catlnguelro roío, legitimo, sacco do Ü00

litros, 5S000. Cabello de negro, sacco de
| 200 litros, 1C$000; üaraguíi, germinaQlo

garantida, puro do cacho, sacco de 200 11-
tros, 7SC00. Pedido ao antigo e afamado
fornecedor Josô Marcellino do Agnellos —
Linha Mogyana — Estação de Restinga.

FVtondo dosapparccido um papagaio da
•^-Iialiia, com ponnas verdes o smareüa-
das, com um pó defeituoso, gratifiea-so a
quem o ontregar ou dor inforuiaçõcs á rua
Monsenhor Andrade, n. !)J.

a
Diiiglilo pelo tlr. Arthur Moita Junior,

que conlu com n collalmraíjão dc oito SIs-
Unctos professores, prepara nlumnos pa-
ra os exames de admissão fis escolas nor-
nines o todas os escolas superiores.

Os progrnmmas oíflclncs são rigorosa»
mcnlc observados.

ItlJA JAGUAR1IÍR. 72 — S. PAULO

I Externaíü Paulista j

one, 2.
NÍCODEMO ROSELLI & COMP.

a 1 «lc' Abril ns. SS
Os pro|irici.irl<.s ilirsl^ iin|initanlc casa nvlsnni A"

.. empre urnmpto variado soritinímln ilo tumnlos, cs!
por iirui-os rn/.oavci". — RspeelBliilnilo cm tumnlos ilo uriiimo.

CASA FILIAL EM SANTOS:
à. Francisco n. Wã® - Toleplionc n. 88»

esma-. rnmilla* qno na mcsm.-i poilerfio
.¦..".ir -empro urompto variado ¦drilinónln ilo túmulos, atMwt.:tatiwla^^^
..(,. ,„.r ,,.,.,.«-, r,„Á„,.„i, _ RmnMnlIiMitó om túmulos ilo trrrimto. Mniidniii-bo ilescnnos, ll po

1-Sika

Rua Veritliana, 49
Dirccir Professor Pedro Wolíf
Curso do prepara ti. rio.* para admissão
ás Kscolas Kòrmaos, (iyinnasios, Mo-
diflina, 1'oljtechnica, Direito, Phar-
macia, Odontologia, Coiiiraàrcio, etc.
Aulas diurnas o nocturnas para um-
hos os sexos. A Light fornece passes de
100 réis aos alumnos desto Kxtcrnalo

SaMBBÍBIBBBim8B8Ba«aB

ninas nara Serrana
Vendem-se em perfeito estado

as seguintes:
Motor inglez com caldeira se*
parada, de 12 cavallos inglezes
Plaina "Sagar" de 4 facas
12"x4"0.
Esmeril automático.

Ver á rna Domingos fie Moraes, 95, c íratav
com Laiii & C, ¦ Caixa. 1097 - S, Paulo

Tenho
rcriciii

em
cm

stock typos variados e modernos, não temendo concor-
Cç0i3 _ Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc.

Attcndem-se pedidos do interiorpr

RUA DOS GÜSMS, 49 - 8. Paulo -- Telephone, 1,894

;il
8éde social em Paris: Boulevard des Gapucines

CAPITAL*. FRANCOS, 15.000.000 - RE'I,S", 9.000:000$000

Suecursal ile S. Paulo: 34-A, rua flo S, Bento. 3-H
CAPITAIí H>A ÍSBÇJ«]ÍIR8ÀÍ !í.OO«:©«0$«0»

Secção de contas correntes limitadas
Recebo dinheiro om c onla corrente _(le_ pequenos ^ ^ ^^

depósitos

,,„-,„ ,i,. 4 00 ao am,), capitaliüadoa semestral mente em
nho e 31 de dezembro. A entrada inicial mínima se ru aeJOfOOO.

«eacnüo o máximo ,1c 10:000*000. As entradas subseq^n-
selo Inferiores a 20$000. As horas dc expediente, sômen

te para iTa classe de deposites, serão das 9 horas da manha as 5

tarde, salvo aos sati
da tarde

nuo
tos não

da
ie nciiosiiu.», íci™ -.-»•-  — ---
rbhados, dia om nue o Banco fechar.-. A 1 hora

®mmmimmm
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THEATRO MUNICIPAL
Concessionário, Walter Mocchl

Temporada orfielnl <lc JiMfl, sol) a íiseall-
aioão du Exma. Comnilssão Dlrectora do

Thcntro Municipal
SÕbbado, 2 do setembro fle 1'JIO .Sabbado

OBÈÀDÒRA DB DANÇAS OTúASSIÇAS
Interpretando musica, do Chopln o Gluclr,
com a cooperai-ão do notável pianista e
maestro da pianista

MAURICE DUMESNIL
Grantllosó exito do Tlieatro Municipal do

llio do Janeiro
Opinião unanimo tlr. Imprensa cnrlosit

Na secretaria do Theatro acha-so aberta
uma assignatura para 2 recitas.

Preços para as a recitas
Frisas o Camarotes de l.a .. ¦ ..:
Camarotes Foyer .; . .. ..: ..;
Camarotes do 2,a .- :•; ;•: >: >i
Poltronas o Balcões A . . >: y ..;
Balcões B e C ...;•¦, ..• •' v "»i
Cadeiras Foyer A, B, C, D, E, l\
Cadeiras Foyer G, H

100$000
70?000
C05000
20*000
1ÜÇ00O
12$000

85000
Os bilhetes acham-se A venda na bllhc-

teria do Tlieatro, diariamente, das 1!i fis
17 lioras.

Theatro APOLLO
llua 1). .Tose de Barro?, n. 8 — Empresa

VASOllO.U. SKGRETO
Grande Companhia Dinleetal de Prosa e

Musica C1TT.V DI N"APOM
Dlrector proprietário, Cario Nunziatn:

líspcctnnuloK gênero alegro
Administrador: — Umbcrto Calú

IIO-IR—Quinla-feira, ül dc nsoslo—ROSE
A's 20 horas o 3|4

A "pochade" de grande suecesso em 3
actos:

I Confetti di Venere
Gênero nlcgro — Só parti homens

3 horas do grande hüaridade — Gran-
do aeto "do variedades.
Gennaro Trcngl, Ti. do Camellls, Mac-
chlettlsta Gluscppo Custellano, ooppla
ducttista Gallo-Cnlafa, Napoli dl noite e
dl giorno, vista da S. Martino;Maii(lollnata
a mate, poiit-ponrrl. Scenario dei prof.
Spe/./iaferrl.
Orchestra dirigida pelo maestro Giu-

seppo Bondoni
1'rci'os populares

Frisas ...... ... . ... .
Camarotes .. . .. .. ,. . .

CASINO ANTARCTICÂ
Empresa SOiírTH AMERICAN TOUR 9 Cyclo Theatral Brasileiro

Grande Companhia Italiana Üe Operetas ETTQREVITALE
BBQtSE 5.a feira, 31 de apslo úg 1916 - A's 20 3i4 - MBOJE

3,a Héclta ile Assignatura
Pri: .eira representação da colebro opereta de LEIIAR

Conde de

Ü%S Ul
Empresa. Sosó. T.iiiircirn

Luxemburgo I
.— Maestro concerindor e direclor da mchcslra, I-XIIGI KOIG —

Primorosa Mlse-en-scene He ETTORE V1TALE E BERTINI

Poltrona
Poltrona
Cadelra.s.
Geral .,

dc
do

l.a.
2.à

1C3000
12$000
3$OO0
2|,000
I$.*i00
isooo

Cadeiras o Promonoir 8^000

Uilholo.1 á venda no CÁFE' UNIÃO (rua do S. Bento, 75-A), até áa 18 liorns, dopoia dessa

Preços - Frisas o Camarotes 3OS00O - Fautottils 5$000
Galerias l^UUÜ

hora na bilhotoria cto thoatro

BREVEMENTE BREVEMENTE

A rainha òo tnmsíormlsmo TATIMA
MIKIS. ,

UOJK UOJL.
. Quinta-feira, 31 de agosto de 19l->

A's 8 !i|l da nollc
Ultimas funcfiõés de FÁTIMA MIRIS
Estrondoso exlto mundial de Fátima

MU'Is —- Pela ultima vez a preciosa ope-
reta em 2 actos o 1 quadros, do reputado
maestro Franz Lohar, arranjo feito por
FÁTIMA MIHIS,

A VIUVA AIiEGKE
PABIS-CONOERT;

IiA GRAN VIA — O maior exito de
Fátima Mlrls

Íris Theatro
Companhia CUicmatpsraplilctt Brasflelm

Preços das localidades por sessões
Frisas, 15$ — Camarotes, 10$ — Ca-

delras, 2$ ¦— Amphitheatro, 1$ — Bal-
cOes, 1$ —- Galerias numeradas, 1?500 o
galerias, 1$000. ; :

Bilhetes ü venda na Cliaciitaria Minii,
A rua ir, de Novembru, 58; das 10 da ma-
nhfi &3 0 horas da tarde e depois na bilhe-
teria do Theatro.-  .

HOJE — Quinta-feira, 31 de agosto
"Magnífica soirée elegante —. Um

film admirável de. pura arte —: Uma
artista dc raça e fama mundial IM

Programma n. 626.
QUANDO O CANTO EXPIRA'..-^

Sensacional e emocionante roman-
ce.de uma belleza extraordinária e.
contendo um delicado enredo de
amor e martyrio. Interpretação ma-
gistral c correcta, sobresahindo a ex-í
celsa artista de fama mundial: .

EMMA GRAMM.-VTICA:
Que se apresenta pela primeira yez

na teia cincmatogntpliica, demon-.
strando mais uma vez ò scu grande
talento.

8 lonsxos actos

Soxta-íclra, l.o de setembro —- Grande
serata do gala, patriótica, em beneficio da
"Cruz Vermelha Italiana. — Sensacional
programina.

Amanhã — O majestoso drama da
vida real, interpretado pelo ci.ucndq
actor Mario Ausonia:

O PROTECTOR

!

1 ' 
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COBREI© PAULISTANO •» Qüiníá-fêivà, Sl de agosto de
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IBKWBlfjiJÍJB': BiSTBÍlIM
Alnili.los noroí o cnpric.iotos — Uonalruc.fto csmormlíi — Preto*
Inncln — Acccllam-80 oi>coimii<>ii<lns jinrn o Interior — Voniln «Io o. .. . ..
lodaóínis. d«3?°?__h°l„o7_o^toraõ_Ha DstWi BrigMOirO lODiaS, 7/

_ som compo.
nlilcclo» prira

FARELO PUI IET!
Para manter o gado em boa saudc, dac ao mesmo fardo
].liro = O farelo clc trigo, quando 6 pairo», 6 um
optimo alimento, nutritivo, reirescante c tambem 6 mais
CCO__OIH.ro = O seu preço 6 o HiSliS l.5-_*.ífo de

ijiialqucr outra forragem .
A Sociedade üAnonyma 99
llttJA 1M<. S. BENTO, «il-A -- 8. PAULO
Vende nnicmnenfe FABSIíIjO PU SSO
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Affirnmtivamento estft ilescoberta a cura «la Lepra, dos
O tumores, «uo existem, o nuo affllgom tanto a humanlda-
rie, a quo nos tomos referido das immcn.sns curas opera-
das, com o opulento o vortitrlnoso "Extracto de Jambuassu'"

E fluem soffro destas terríveis moléstias, c suas conse-
qúenolas, nilo deixara di se utilizar do portentoso "Extra-
cto do Jambuassu".

üomorel-mo om fazer esta publiciíade, em rolação ft
enorme procura do referido "Extracto de Jambuassu'". que
pouco tlvo descanço para satisfazer as encommendas, re-
latlvamento fls curas realizadas de todos os pontos, o as
«luo estão cm via de realizar-se, conforme apreciarão os ln-
teressados: curas importantíssimas:

"Communico-vos o segulnto, nuo poço a gentileza da
responder-me. Logo completam O mezes que minha filha
ostfi om uso do vosso afamado "Extracto do Jambuassu'".
E lem o desejo de comer fruetas; desejo que V. Exa. indl-
quo-me ns fruetas que podo usar. E, mais alguns mezes. a
família commúnicar-vos-ha que a cura serfi realizada."
Outras consultas: "Junto a esta, vai mala a importância
d'uma caixa. quo completa 3 caixas, <• acho que não
precisarei da 3.a. Antes que sobrem alçuns vidros, do quo
faltar." — Em tratamento temos do todas as classes: mo-
«licos, phàrmaceullcòs, etc., com resultados satlsfactorios,
conforme ns cartas que temos nas mãos, e deixando dé pu-
blieal-ns. Mais ainda outra carta: ""onerando Dr. V. Exa.
disse em suas cartas que. depois do curado, <• conveniente
guardar a dieta alguns mezes, dopois da cura, para deixar
fortificar o sangue.... Meu pai ha 3 mezes .-que se acha
restabelecido. Pergunta-vos se pf.de abandonar a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamo3 resposta".

Centonãres do cartas assim nestes lermos. A cura sen-
do certa, 6 inevitável, não interrompendo o tratamento,
desde o principio nti* o fim da cura. Tara acabar de con- .
firmar a effieacla do "Extracto de Jnmbuasr.u"', faltaria
aquelie que reconhecemos no:iso Deus. Uma caixa com 24 vi-
dros custa 120$000. Os podidos não podem ser maiores, sim
menores.

UUA DA LIBERDADE. N. 73

para onde os pedidos e consultas devem ser endereçados
fí. Paulo. Agosto, 2. da 191 d.

O auior. A. DURÁr.»

Gratuitamente dado aos nossos Seitores
Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, receber;,

pela volta <lo correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS,',come
jíRINDE, utn livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse
guir pelo livono-tnagnetismo a Saúde, a Riqueza e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e ao«
Outros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.-:, etc. etc.

Indica coma obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outretn, eom.
inspirar o amor. ,•

Os paes de familia. os commerciantes, os empregados, os formados, os militares
os sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qual fór a sua posição social, encontrar!'
Jo que mais lhes interessa. Devolvei este í.nnuncio, acompanhado de um sello para i
porte do precioso livra ao representante, sr. dr. Marx Doris. rua Paulino Fernandes
n. 29 — Bota forjo. Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.
NOME
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EXPOSIÇÃO 11a CASA LEVY nnica representante uo Estai

'IB

m 50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A
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1 ==__»,.
9t0 sangue viciado é a cansa làtMtè fde todas as moléstias" (BOURDIEU)

DEPURAE O VOSSO SANGUE USANDO A

TAYU PI RA SILVA ARAUJO
lúéot* ejielüsivatneote Vegetal

MARAVILHOSO CONTRA

SYPH1LIS - RHEUIV!ATÍSIWO (*A$-MOLÉSTIAS QA PELLÈ

Wt jj. SYPHS' 1^-RuriiMATioiun II

6 r™

I Motoeyeleta "Exeelsioi8" g
1 w

RESISTENTE, CONFORTÁVEL E ELEGANTE
Modelo IC-3 do 12|10 eavallos do
força, 2 cyliiiflros, 8 volocidndos O motor EXCEIj®1&H desenvolvo do 15 11 20

eavallos, sogundo ex-
perioncia realizada om nosso record mundial — 30 hokiiiiiIoh pnr nilllia

•ji» O primeiro o único motor quo conseguiu dosonvolvor-uma volocidudn do IO© iiiüliui. por Iiorn
Peçam catálogos o Informações aos depositários:

Sociedade Industrial e de Automóveis "Bom Retiro"
Iiargo de S. Francisco, n. 3 — 5. PflUbO*

n

^" ¦*¦ ¦* ^m\ »/ tsf

[FUNDADA^ (ífSt^M EM 1683 ?

Recebemos um lindo sor-

CASAMENTOS
VANTAJOSOS!

Conseguirão todas as pessoas ile am-
boa oa sexos que ílcsejcm. Mesta lnstl-
tulçüo se encontram lnsorlptos senhoras,
senhorltas e cavalheiros do todas ns ca-
madas soclaes o com fortuna de 5 a 500
contos. Actualmenlo entre outras cita-
remos 2 meninas brasileiras, de 19 e 21
nnnos, naturaes do Uio Grando do Sul.
"lefcantcs o Instruídas, dotadas eom 100
contos. Esta Instituiqüo tOm realizado
importantes casamentos cnlro os que
fitaremos o dn sra. P.elmlra rt. Antu-
nes, como o sr. Dionyslo d'»\lbuquer-
iue, no Maranhão, o outros muitos que

'íi estão cm relaQôes dlrectas. Os pre-'«¦ndentes pndem dlrifrir-so ft "Mntrlmn-
-dal CIuli of Ncw-yorli" Apartado, Sl)8.
MmtlevIdCo. rtefíistando as cartas o re-
nettendo mais $500 para a resposta re-
-'istadai

lll LIO |i TODO 0111 DEVE
"O SANTO SACRIFÍCIO DA .IISSA", pelo padre CIPÜIOiU

E' um hello volume do 140 paginas, que explica a Missa em suas diversas
partes, expondo a significação do cada uma, as orações quo a compõem, os affc-
cios com quo devemos acompanhal-a o ut diversas cerimonias. A todos os chrls-
tüos sora muito proveitosa a leitura desto livro, visto quo a Missa 6 o acto mais
Importante da Religião o ao qual devemos assistir ao menos todos os domingos.
Preço: 1 exemplar, 2.000

A' VENDA nas casas: Garraux, Duprat, Pio X, Lourdes; Livrarias: do Globo,
Magalhães, Alves, Coração de Maria, Saleslanos, Convento do S. Francisco, Con-
vento da Conceição, A' Estrella da Luz (Avenida Tiradentes, 50-A). Matrizes: da
Consolação, Belím e S. Geraldo.

e.m-a

ESTA' CONSTIPADO ?
TOSSE MUITO ?

R^FRÍOU-SE ?

USE AífSÃP
Preço iíe um vidro Rs. 1$000

Vrndo-so cm todas as pluirniacias
DEPÓSITOS PRINCIPAES :

DROGARIA PACHECO
Hua dos Àndradns, 43-Uio

DROGARIA BARUEL
Hua Direita, l - S. 1'aulo

Laboiator!. Homeopathico
Alberto Lopes & Cia.

Rua Enprcnho do Dentro, 2G — Uio

EStada» de BTogueira
Empregado com soe-

[cesso nas sspintes mo*
lestias:

Estrqanl»»
Darlhro».
Doutos,
Douhona.
CornmcnÍD do» oot_d_2i
Gooorrbtu.
Cailrantalloj.
risiuiás.
I*'_çp filhai.
Guterot venerac»!
llnctiilisrao.
Flc.ro Ilruuia.
UlrcraL
Tuaiori»
Sarou
CryUM.
llliramaUsnui em fBK.
Man. bas da peite, >
AtlVtda lyr.hililics»
Ul. trai da boca. ,
Ta.nr.rea Brancos.
AlTccçto do flgido.
Uore» no pello. J
Tomorei nos osso*. ,
Uirjjor-Dto du «na
ria* da pesroç/» • fl* jnal-m«Dto, om
todas «a raolo»
tf«» provonlon*Lao do oaoguo

WàmM

ÍM noovuwUiaa ! m
r_a :CARnn..rf.'jAiA(o ss

f^, do.uMl.vodòSB.qii* tíSj

MW1ATÜH* do oiuomn

Encon!ra-_B \ em
talas as p_an__Ma_.
drogarias e casasp
vendem drogas.'

GRAMDE DEPORATIVO D9 SANGUE

^^6_s»*_ii_>«_!_>* gê><$>-<$»<i&t<&-m$i*'$

líi M Hollanüez «.
ZEELAMBS.A ?

. Sahlrfl «lo Santos no illiiiO (Io sclcnibro para m
. Uio, Uahla, Fornainbiico, Usbõaj-Vlgô, l''iiK ?

moútli "o Amslõnlahi Á' 80 ao acceltam iiassagclroii com pnssnpor- wlo - Torooira classo, réis IB5Í00O, inoliildo Y
o Imposto, l.a o 2,a olaabos, tratai A

coui a ngeiicia ^r
' 

KEKIjAWBMA fI Sahlra .lo fautos uo dia 10 do sotombro A
puTa Moiitovldòo o Buenos Alies ?Pasíagons do 3.a classo, is. üõJOIK», Inclui- Ãdo o Imposto •»

Voltará do Prata cm 20 do sctcmbio Y
, partira no mesmo dia para a Europa A

' Sociedade Anopa 5MTI1LLI'?
S. PAULO «á

Rua Quinze de ílou.mbro, 35 I
fnlxu tioMd.l ií. USO M

SANTOS A
Praça Barão, do Rio Branco, 12 Y

tj CllIXU IIOMtill IJ. lti<S A

g_ «$_>•»»_&> <___•>•-»__»> <^ <<&-*&*<&&, <__> £3

mos aos seguintes preços

¦ B ¦ ¦

Exigir a antiga e verdadeira

¦<^t

r&l
'fa

&
1^3

TBADE MARK

AiBERTROBINüO
COGNAC

Únicos Depositários Eíabl.ssements Bloch
Paifls - 2S? GSté Trevisé

RB€) HE JANEIRO, 116 rua da AIffa..d!eqa
S. PAÜLe

47, Rua Direita-Caixa,462-Teleph. 1214

>»

&

1$500
2$000
2S50O

Wagner, SckHlich _) Ce.

m®-m3Srm3iTm8^&Emm&&^mmik

©EBIUDADE, NEURASTHEN.A
tJONSUMPCAO, CHLOROSÊ

M&k CONVALESCENÇA

P 'AwSk^Êmm\mm

pra
MARCA

E' a garantia da vida, curando as moléstias do estômago,
fígado, rins, etc, por m a apa mais íníneralizafla do Brasil
0 sen aso impõe-se na época actual, que a Repartido
de Águas e Eigotros e a Directoria do Serviço Sanitário
recom üendam «A CONVENIÊNCIA DA POPULAÇÃO SO SE
UTILIZAR DA AGÜA DA CAPITAL, DEPOIS DE FERVIDA»
Acha-se á venda nas principaes casas eommerciaes

Adules: F. Bitptistii Cosia, rim 11 ile Agosto, 211 — fí. Paulo — Kcyinililo Anui-
ránto ij Comi)., Poços «le Caliliis — Dr. João Cândido Brandão, Estagno Prata

¦ttiüdi

<_C_H

"""¦¦" -~""""" .11 — Illllllll II.IIM, .1 ,, ,,„¦_,

tff^f**-^^»*^^

h : 'TòfíoS 03 Médicos proclamam qao esto Pcrrc vilat do Sangue .«atm. _•».' a_«j_v.--u»! -.-as-
WMg BBídÇj forca, befiezr.- iodos. Multo íisoorlor _ carne cria. aos forrusinoso*! otc. «í^Ki»raJíJfV

OLEOS

OÁBBIJIÉET®
Completo sortimento de pertences para automóveis¦¦". ¦ E*rcco# sem concorrência ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

CASA TONGLET
Rna Baião de Itapetininga, 33 -- Telephone, 1,518

^"'^M^— i ii ' ¦¦¦«¦ii ' !¦¦ ¦¦¦¦- »¦ ¦ *.**—-i*^—

**_*_ R-M-S-P & PS-N-C *«c«
VA TIIE ROYAl MAILSTEAM PACKETC THE PACIFIC STfiAMNAVKiATlONC? |S

| MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO |é

Extraeeões ás segundas e quintas-ieiras
sob a fiscalização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
Sexta-feira, fi 

"" """"

IPOR 1$000
Ordem das extracções em setembro

i¦

¦Íl MEZ Dia i Promio maior 
'.^

692:
694
695
G96
697
698
699
700

PAQUETES DA liOROPA ESPEIIA-
D03 EM SANTOS

AilEAr£iON
no dia 6 do Sctcmbio, snnlril no 11103-

mo din puru
Montovideo o llucnos Ãltca

| J~m®EADO
Ko dia 13 du Sctcmbio; sahird no

mesmo dia para
Atontcvideo t lluenoi Airei

DâRRO ' 20 de setembro
$

PAQUETES fAHA A EUROPA
A sahir do Uio:

ORITA
no dia 1 do setembro [.ara S. Viconto
Lisboa, LclxOeu, Vigo, doninha, La

ltocbello-Hallico o lnglatcrri
A sahlr do Klo:
- EBEÜMEKABtA
Ito dia tl do setembro [.araL181S0A t 1HQLA1ERBA
A subir dò Snutos : . .
Âmazon - 18 de setembro

i

Exige-se passaporte e não será perinlttldo o ingiesso de visitantes a bordo
Par» preços das passagens 3 inlormaç0e3 dirigir-so ao csenptono da

Bó-Bojal lil Steam Packeí Co, • M (le s, üeito
Tüe Facílic Steam Navigatiou Uo. ,,,nn 'Eaq. da rua da Quitanda

S, PAULO _

Setemi.ro, 1
8 de setembro

12
15 i, „iq
22 ti ii
26 „ ,.
29 ., ..

Sexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Sexta-feira

15:oooSooo
2o:oooSooo
2n:ooo$ooo
5o:oooéooo
2o:onoSooo
3o:ooo$ooo
2o;oooSooo
15:ooo$ojo

ISooo
ISRoo
l$8oo
43500
lSHoo
2$700
IS800
l$ooo

Quarta-tena: 6 de setembro
\TIVADA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL100:0003000

Em 2 grandes prêmios de i_;.__í°_.; por .$000
Os pedldoB do interl.r. aoompinhailoa dà respouiiva ... purtanela e

rAgentUe_nQera~arla Para.° P°rtB d° °0rrel0' deve™ ™ dlrlsld0fl

*- SJUpauí_ntÚntS'de 
AbreU * COmP• ~ EUa Dlrelta' 39 - Calxa* 177

S. PaúloAZ°VCl10 
9 C°mP* "" CMa DollvaM V K"11 Dlrelta« 1" - Caixa, 26

- Calxa^lC6 -TSulo*0' SlDt°3 * C°mP" ~ PraCa ¦An^I° Prad° "
valÍs Qüin_i'TioM°L. Rua DlrcUa) 4 _. CnU 1C7 __¦ nes de Abrcn e Comp.

nlnnrJ" 
ü*.Sarmento *~ *Rua Bar'!o «1*3 Jaguara, IB — Caixa. IX — Cam-

N01A — As maclimas e demais apparelhos que servem paiaa extracçap das loterias de S. Paulo podem ser sempre examinados
por toda e -qualquer 

pessoa, todos os dias úteis, das 10 às 15 horas.As extracçoes sao, tambem sempre franqueadas ao publico.


