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Os impérios centraes têm posto
em justo relevo, nos seus últimos
communicados, o successo da cam-

punha que emprehcndcram nos Bal-
kans, com o inesperado auxilio dos

búlgaros. De facto, examinando a
situação sobre a carta geographica,
não pude deixar dc reconhecer-se

que é dum successo que se trata,
embora possamos hoje fazer reser-

,vas sobre as suas conseqüências. A
Servia está quasi inteiramente do-
minada, como a Bélgica, tendo o
seu governo procurado um refugio
ria cidade grega cie Salonica, exacta-
menle como os belgas o procuraram
na cidade franceza do Havrc. Os
búlgaros cortaram as communica-
ções entre o que resta do exercito
servio e o corpo expedicionário dos~
alliados, oecupando o desfiladeiro
de Babuna, que era o único caminho
que permittia a juneção. E, emfim,
a Allemanha dispõe já duma estra-
da directa de communicações entre
Berlim e Constantinopla, o que me-
lhora muito a sua situação, tanto
sob o ponto de vista moral como
material. Aos que se admirarem
da rapidez com ue a situar"
kaniea se transformou, aconselha-
mos a leitura duma carta de Belgra-
do, recentemente publicada n >
"Excelsior", e de data anterior ao
pronunciamc ilo da 1 ulgaria. A Se"-
yia não dispunha', actualmente, par.'
enfrentar o inimigo, dc cem nil
mens, siquer, homens cançados c
íatigados por 15 mezes de guerra; e
grande numero delles veteranos das
duas anteriores campanhas bal-
Uanicas. Esses soldados, comquati-
to aguerridos e valentes, nâo estn
vani em condições numéricas de sup-
portar o choque de sciscentos mil
homens adversários, que a tanto
montavam os soldados conduzidos
por von Macken.sen e os búlgaros
mobilizados. A resistência herói-
ea serviu para satisfazer a honra
nacional dum paiz pundonowo;
não podia evitar o esmagamento.
E os alliados não chegaram a tem-
po, aos Balkans, de auxiliar os ser-
vios a prolongar uma resistência.
que exigia consideráveis recurso.-
militares.

Porém, embora a situação balka-
nica não seja, neste momento, bri-
lhaiite para os alliados, são talvez
exaggerados os pessimismos que ella
inspira, e que até na própria imprciv
sa franceza se reflectem. Em pri-
meiro logar, convém recordar que-
os Balkans, como os Dardanellos.
são theatros secundários da guerra
onde provavelmente não será jogada
ü partida suprema. O duello final
realizar-se-á 11a linha que vai dos
Vosges ao mar do Norte; e ahi na-
da tem oceorrido que abale a coir
fiança dos alliados na victoria defi-
íiitiva. Em segundo logar, nos pro-
prios Balkans a situação pôde mo-
dificarse rapidamente, si a diplo-
macia da "entente", 

que está traba-
lliaridò activamente, fôr agora mais
feliz do que quando pretendeu inter-
vir cm Sofia. O ministro francez
Dcnis Cochin, actualmente em Athc-
nas, teve alli uma recepção tão sym-
pathica e significativa que a impren-
sa politica européa immediatamente
a traduziu como um symptoma da
próxima cooperação da Grécia com
a "entente". Na Rumania, os rus-
sos empregam todos os seus esfor-
ços em decidir o governo, sem es-
quecer os argumentos materiaes, que
têm uma persuasiva eloqüência. O
governo moscovita annuncia offi-

cialmente que vai chamar á fileira
mais alguns milhões de homens; é
uma promessa que talvez influa so-
bre os rumaicos, 110 sentido de dis-
eipai-lhes as ultimas hesitações. As
surpresas balkanicas não estão ain-
da exgottadas. E, si ellas foram até
agora favoráveis á Austria e á Alie-
manha, isso não significa, evidente-
mente, que aos alliados sejam defe-
sas todas as esperanças.
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infantaria de Perugia oecupou uma altura do Isonzo consslerada como sende

portancia estratégica - Os telegrammas do "Correio Paulistano"
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Jtettnião da colônia fratteeza
,

Sob a presidência do mpectivo cônsul,
it. dr. Charle* Birlé, realiza-se amanha, ia
oo hora« « meia, no salão do "Cercle Fran-

fcaia **. uma reunião da colônia franceza,
desta capital, afim de ie tomar conhecimen-
jto de assumpto que muito a interessa dç
fcerto.

NOTICIAS 111!
A população de Matinês

HAVI-.E. ao — U conimissano Ul- policn
de Malines din que de .10.000 habitantes gui
a cidade tinha, restam apenas 20 mil, a
naioria dos quaes vive na miséria.

Na África oriental allemã - Os Inglezes
atacam uma posição

LONDRES. 20 — Um teiegõi ia (ie Na:
robi, na África oriental, diz que uma co-
umna britannica atacou unia forte posição
íllemã, defendida por dois mil homens, pro-
ximo dc Momjuni, infligindo ao inimigo
jerdas sensíveis. Os inglezes retiraram'-s<
Lm boa ordem, depois de terem attingido <
• eu objectivo que era reconhecer a posição,
AS RELAÇÕES ECONÔMICAS

FRANCO-BRASILEIRAS
PARIS, 20 — Um eeünonnst.i

francez consagrou uma série de ar
ligos sobre as relações econômicas
franco-brasileiras.

O articulista concilie mostrando :«.
necessidade da Franga agir no sen-
tido de reconquistar no Brasil o ter
reno ganho pela Allemanha.

Os brasileiros, diz o escriptor, ma
infestaram generosamente as suai
sympathias pela França e estão sem-
pre dispostos a auxilial-a.

OS MINEIROS DE RHÜR EM GRE'VE
LONDRES, 20 — Communiça.ni

de Amsterdam que os mineiro.-! de
Rlnir, na Allemanha, ma-nifestarani-
se em greve, exigindo o augmento
de 20 o|o dos seus salários, come
compensação do excesso de serviço
¦\ que são obrigados.
A lucta entre os alliados c os allemãcs

PARIS, 20 — (Official) — Em vários
pontos da frente os tiros de concentração
da nossa artilharia obtiveram resultados
cfficazcs, constatados noladamcntc na Bel-
gica, na região dc Bocsing. onde as obras
allemãs foram arrazadas, e no Somni",
próximo a Beauvrigne, onde demolimos pe-
qúcnos postos e uma cúpula blindada.

Um communicado belga informa que, de-
pois de uma noite calma, a jornada foi as-
signatária por grande actividade das bate-
rias dos aviões inimigos.

A nossa artilharia dispersou os trabalha-
dores c atacou as organizações das defensi-
vas adversas.

Respondeu-nos a artilharia allemã.

MATERIAL DE GUERRA PARA
A RUSSIA

PARIS, 20 — O "Maun" noticia que o
governo belga poz á disposição do governo
russo algumas secções rie auto-caiihões e.
auto met-alhadoras com o respectivo pes-
soai.

A agitação na Pérsia
PETROGRAD, 20 — O governo

da Pérsia telegraphou á Russia di-
zendo haver adoptado medidas, no
sentido de abafar a agitação provo-
cada pelos agentes allemães e desar-
mar ps bandos irregulares.

Em conseqüência dessa communi-
cação, as tropas russas, enviadas pa-
ra Teheran, se absterão de entrar
naquella cidade.

A propaganda allemã - 
n¦:..-.;•nos Estados Unidos

LONDRES, 20 — Telegrapham
de Nova York, informando que a
propaganda allemã, nos Estados
Unidos se desenvolve na maior in-
tensidade.

Ainda hontem, o sr. Wolker, ger-
ínanophilo exaltado, fez um comício
no Cooper Union, no qual atacou
brutalmente o presidente, sr. Woo-
drow Wilson.

A maioria das pessoas presentes,
seduzidas pelos agentes allemães,
applaudiram o orador.

Os Jornaes nova yorldnos mos-
tiram-se indignados com o facto.

Nos circulos officiosos se diz que
o governo está disposto a chamar á
responsabilidade o sr. Wolker.
O FUZILAMENTO DA ENFERMEIRA

iaAUWEUL-JNCIDiENTE OOM O
MINISTRO SUISSO NA ARG-EN-
TINA

BUENOS AIRES, ao (A) - O "Cour-
rier Suisse", cm um dos seus ultimoi nu-
meros, faz commentarios deifavoraveii á
Allemanlia, a propósito do fusilamento, na
Bélgica, da enfermeira ingleza miss Klau-
well.

O sr. Dinichester, ministro suisso aqui
acreditado, fez uma declaração publica de
que os commentarios do " Courrier Suis-
se" absolutamente nao significavam o mo-
do de pensar do seu governo, qut é absolu-
tamente neutro no conflicto europeu.

Essa declaração do ministro «uisio j>ro-
vocou, por sua vez, commentarios Irônicos
do " Courrier de La Plata ".

O sr. Dinichester procurou entío o sr.
Murature, ministro do Exterior, a quem
apresentou queixa sobre a. attitude do"Courrier de La Plata".

O dr. Muratur» fez ver a lua exc- qut,
devido â lei que concede ampla liberdade
á imprensa «a Republica Argentina, q go-
verno de modo algum poderia satisfazer
sua reclamação.

Os jornaes conimentam a attitude do imi-
nistro suisso, noticiando que entre a colo-
nia suissa corre um abaixo assignado pe-
dindo ao governo daçuellc paiz a remoção
desta capital do sr. Dinichester,

A CHINA EM F0'C0
WASHINGTON; uo — Nos centros offi-

ciosos desta capital, fala-se que foram enía-
boladas negociações, pelas chancellarias dos
paizes aluados, 110 sentido de levar a Cliini
:. entrar para a quádrupla 

" entente ".
O governo americano foi posto ao correm

te de tudo, mas, segundo se affirma, es;á
disposto a abster-se por completo de tomar
parte nas negociações.

À Italia ao lado dos
na g

A pra ite marlaislsaínifui

CORONEL CAMPÜLIETI
ROMA, 20 — Foi gravemente ferido o

coronel Campolieti, natural de Cagüari, por
iccasião da conquista dc uma trincheira, na
piai as tropas ao seu commando fizeram
170 prisioneiros e tomaram grandes despo-
ios de guer-a.

BAIXAS ITALIANAS
ROMA'; 20 — O boletim publica-

do pelo Ministério da Guerra, rela
tivo ás baixas do corpo de officiaes.
registados na linha de frente, traz
lioje os nomes do major Attilie
lasso, natural de Cuneo; do capitão
Alberto Macro, filho de Reggio Ca
labria, e do capitão Ccsare Cardoli-
ni, natural de Potenza.

A cidade de Guricla ostá reduzida
a um montão üc ruínas

NOVA YORK, 20 — Referem de Vienna
que, devido aos últimos bombardeios da ar-
lilliaria italiana, a cidade de Gorizia ficou
completamente destruída, restando em al-
guns pontos apenas as paredes velhas dos
edifícios.

Apesar disso, os austríacos mantêm as
suas posições, prolongando a resistência.

Incursão dos aviadores austríacos
ROMA, -'o — Áiiiiiiiiciaiii para esia capital

que 0s aviadores austríacos voaram sobre
Vicenza e Grado, atirando sobre essas cida-
ces algumas bombas, que causaram poucos
estragos.

Fuzilamento dc socialistas
LONDRES, 20 — Os jornaes de

Berlim dizem que vão ser fuzilados
duzentos socialistas italiano.;, entre
os quaes alguns deputados, por sc
lerem recusado a combater.

As tropas italianas
PARIS, 20 — Os jornaes desta cupital,

om despachos da Agencia Havas, noticia-
ram esta manha, que as tropas Italtanab
de infantaria das classes de 1877, 1878 1
1879, fi. excepção de officiaes o inferiores
e feitas algumas outras excepQões, ileen-
ciadas temporariamente, e quo oa solda-
dos das classes de 188C e 1887, do torcei-
ra categoria, que nao tivessem ainda re-
oebido Instrueção militar, passariam pa-
ra a milícia territorial.

Entretanto, um telegramma que a Ha-
vas acaba do recebor do seu correspon
dente em Roma desmente a noticia do U-
cenciamento de tres classes.

0 offensiva Italiana
LONDRUS, ÜO — Telegrapham de

Roma;
"Uma brigada de Infantaria do Peru-

gia oecupou uma altura sobro o Isonzo,
considerada de grande importância ostra-
tegica.

Entre Peteano e Boschlnims as nossai
forças foram obrigadas a abandonar a
posição, em conseqüência do violentos
contra-ataques austríacos. Os Italianos
voltaram a atacar cs austríacos o, depnlt-
de uma carga de baioneta, novamente oc-
euparam a posição, obrigundo o Inimigo
a abandonar as suas trincheiras.

Os austríacos renovaram, duranto íí
noite, sete vezes o ataquo para reconquis-
tar a posição, mas foram repellidos, sof-
frendo importantes baixas. Os soldados
do regimento de infantaria 129 pratlea-
ram, duranto a acção, uma façanha que
ihos vaiou serem citados em ordem do
dia: depois de terem atirado numerosas
granadas contra os austríacos, os soldados,
com oe pés envoltos em punnos de lã, su-
biram rochas escarpadog e conquistaram
trincheiras austríacas, consideradas inex-
pugnaveis. Os Italianos fizeram alli 1.175
prisioneiros e capturaram grande quan-
tldade de material belllco."

A lucta Halo-austrlaca
LONDRES, .0 — Annunciam de Roma:
"Um oommunlcado official deolara que

Importantes columnas austríacas reforça-
ram as pooiçfíes inimigas, nas alturas de
Sabretlno e Podgora.

Os aviadores italianos, voando sobre as
Unhas Inimigas, puderam constatar que 09
austríacos installaram poderosa artilharia
nas alturas do Oorizia,

Diz-eo nos circulos militares que esta
sendo organizado um novo exercito de
600.000 homens, destinado especialmente
a operar na região do Isonzo, e a expul-
sar oe austríacos da Oorizia. São Inslgnl-
flcantes oa estragos causados pelas bom-
bas dos aoroplanoa austríacos, lançadas
sobre os fortes de 8. Nicola, Alberonl e
Veneza, e bem assim sobre o gazometro
da estação da estrada de ferro. Aa vlcti-
mas limitam-se a tres crianças feridas.
Ob austríacos, logo aoa primeiros tiros da
nossa artilharia antl-aorea. puzoram-sc em

i fuga."

Fundação dum cstíiíelro allemão no
mar de ítfarmara

LONÜRliS, 20 ';- Os allemães
fundaram um estaleiro^ em Rodosto,
no mar de Marmara, para onde es-
tão sendo encaminhadas por terra,
via Sofia, peças avulsas de subnutri
nos, que ahi ser;tu'<ajuátadas e pos-
tas em operações. .

Os allemãcs estão tajnbcm tratam
:1o do estabelecimento 

'de bases d<*
operação e abastecimento de subma
rinos 110 porto de Kavilla e na ilha
dc Thasos.
OS ESTADOS UNIDOS (AÜQMENTAM

A ESQUADRA
1

WASHINGTON, 20 — il sr. Daniels, se-
cretario do Estado da Marinha propõe-se
apresentar ao parlamentij um programma
de construcçoes navaes para ser realizai!',
tm cinco annos. Está nelífe.incluída a cons-
írucção de quinze á vinttf "dreadnoughts'
1 cruzadores couraçados, além de submari-
nos de alto mar e dc costa de cruzadores .
torpedeiros. J

FOI destruído um submarino
austríaco

LONDRES, 20 — O; torpedeiros trance-
zes e italianos, em sei vigo de vigilância po
Mediterrâneo, destruíram 11111 submarino
austríaco. ?

Canhoônlras IÉ'^1 Mandadas
NOVA YORK, 20 '¦- Apesar de não tei

sido continuada oíflíiaWcntc, parece que
tem fundamento a noticia dé que íoram pos-
tas a pique, na Bania de Soluni, por um sub-
rharinó allemão, as canhoneiras inglezas
" Priiiccpe Abbaii" e " Abdtil Minem "

AS perdas inglezas
NüS DARDANELLOS

IyONDKES. 20 -- u sr. Teimam, suò-sc
cretario dc estado dc guerra, declarou qut
as perdas soffridas ins Dardanellos, se el;«
vam a 96.899 homens, comprehendendo 1.18;
officiaes e 17772 soldados feridos, 3H3 ofí
ciaes e 8.707 íoídãdos desapparecidos.

Manifestações em Constantinopla
LONDRES, ju — Referem de Atiic-nas

que chegaram a Constantinopla numerosos
officiaes alleirifies ç búlgaros, íazerido-sc
acompanhar de bandas de musica.

Accrcscentam 03 despachos que esses mi-
litares atravessaram as ruas da cidade can-
tando hymnos nacionaes.

Os turcos muito supersticiosos, temem
que os allemães íc apbdererh dc Constanti-
nopla e começam á olhar, com certa descon-
fiança, para todas essas manifestações.

A lucta nos Dardanellos
IvONDHES, -'o — Xa sessão de liontem

da Camara dos Comniuns, o marqucz dc
Landsdowne, ministro sem pasta, respòndén-
do á interpelláção do deputado Riiiblesda.le.
declarou que o geníral Mòhr-o, commãndan-
te das forças inglezas 110 Oriente, aconse-
lhoti o governo a abandonar a conquista dos
Dardanellos.

Accrcscentou que o governo não resolveu
ainda a questão, por esperar o parecer de
lord Kitchener, ministro da Guerra, que alli
sc encontra actualmente estudando o assuni-
pto.

li
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A situação nos Balkans e a attitude
Foram aprisionados dois submarinos ua lírecla

os sub-
as águas do

allemães
LONDRES, 20 — Dois cruzadores france-

zes aprisionaram doisfcsuhmarinos allcmãeí
nas águas da Tunísia è ds Cyrenaica.

A perseguição aos submarinos no
Mediterrâneo

ROMA, 20 — Communicam para esta ca-
pitai que os dcstroyers italianos, francezes e
inglezes perseguem, com successo,
marinos inimigos, que infestam
Mediterrâneo.

A catastrophe do "Ancona"
ROMA, 20 — Parece que o submarino que

metteu a pique o vapor "Ancona" era al-
lemão. A sua cqu|pagem, porém, era aus-
triaca.
0 anniversario da rainha Margarida

ROMA. 20 — Passou lioje o anniversario
natalicio da rainha viuva Margarida. Por
esse motivo, a cidade esteve festivamente
embandeirada.

A rai.iha recebeu numerosos telegrammas
dc felicitações.

A perseguição ao "Verona"
MADRID, 20 — Não ha nenhuma con-

firmação official sobre a perseguição do
vapor "Verona", por um submarino.

As noticias particulares aqui divulgadas
dizem qu.- o nevoeiro permittiii ao vapor es-
capar.

0 "Verona" perseguido por um
submarino

MADRID, 20 — Diz um radiogramiiia re-
cebi.do hoje nesta capital que o vapor "Ve-
rona" estava sendo perseguido por um sub-
marino de grandes dimensões.

Dois periscopios acompanhavam aqttelh
vapor na altura do cabo Paios.

Acção doa submarinos austro-allemães
LONDRES, -0 — Us Bubmarlnoa alie-

miles o austríacos, nio podendo mais pro-
seguir nos sous "ralds" nas costas da In-
glaterra o da França, percorrem agora o
Mediterrâneo, principalmente ao longo dns
costas austríacas, albanezas, gregas e Ita-
lianas, a procura dos indefesas vapores
morcnntcs, para mcttel-os no fundo.

Os jornaes allemilcs asseguram que os
submarinos germânicos appareceram nas
costus do Egypto, onde metteram a plquo
duas canhoneiras. Eeta noticia nflo foi
aluda confirmada-

COMO SE OPERA A RETIRADA
UOS SÉRVIUS

LONDRES, 20 — Üc Athenas in-
íurinam, que viajantes alli chegados,
vindos da Servia, descrevem a situa-
ção menos sombriamente.

Dc facto, os servios retiram-se,
porém este movimento tem sido fèi-

em perfeita ordem, perdendo ape
tlyuns prisioneiros que btilgar

10
nas

A grande batalha
UM COMMUNICADO BELGA SOBRE

AS OPERAÇÕES NAS UNHAS DE
FRENTE
HAVRE, 20 — Foi publicado ho-

je o seguinte communicado do go-
verno belga:"Registou-se um ligeiro bombar-
deio do inimigo contra as nossas po-
sições avançadas, na região de Per-
voyse.

A nossa artilharia surprehendeu
as baterias allemãs, provocando a
dispersão dos esclarecedores inimi-
gos.

Os aviadores belgas, em vários
pontos da linha de frente, nestes
dois ultimos dias, bombardearam os
acampamentos allemães."

Movimento de tropas allemãs
LONDRES, 20 — Sabe-se que os alie-

maes estão accumulando grandes forças na
Flandres, e que a maior parte dessa» tro-

'nas vem d». 2Luuifb

LONuKF.S. 20 — Ü interesse da situáçãc
nos Balkans concentra-se. neste momento,
na atmiule da Grécia.

Oi esforços espccianulosos dos nossos an-
tagotiistas visavam influenciar o governo
grego, que vive a sondar diariamente a opi-
nião publica.

A Grécia não pode continuar uo estado
de neutralidade, em conseiiitencia da atj-
proxímação das tropas búlgaras, na immi-
i.encia de travar-se a iucta em seu territo-
rio. .

A renovação dos ataques dos submarinos.
allemães visa novamente impressionar c
espalhar o terror na Grécia, com o poder na-
vai da Allemanlia.

Este plano, porém, toi frustrado com a
concentração de forças navaes dos alliado;
uo Mar Egeu.

ü primeiro indicio visível da conferência
marcial de Paris, em que tomaram parte o:-
representantes dos governos inglez e fran-
cez, c a nova politica dc coordenação, jun
tamente com a cooparticipação italiana, paru
entaholar negociações cum o gabinete dt
Athenas. .,. .

Isto demonstra claramente que os amado-
ustão todos resolvidos a libertar a Servia sem
sc importarem com a decisão da Grecia^qu.
só deve ser favorável ás potências da en-
tente", si forem tomadas em-consíderaçm.
as aspirações nacionaes dos gregos.

0 SR. DEIÜS COCHIN AGCLAMADO
NA GRÉCIA

PARIS, 20 — Referem dè Athenas que o
sr. Dehis Cochin, ministro sem pasta do ga-
linete francez, foi delirantemente acclama-
do, quando sabia do palácio, onde teve uma
conferência com o rei Constantino, sendo
saudado como o mais eminente advogado
dos direitos dc hellenismo,

A MARCHA DOS AUSTRÍACOS NA
SERVIA

ATHENAS, 20 -- Os austríacos coriti-
miam a avançar na Servia.'

As tropas da monàrchia dual oecuparam
os desfiladeiros de Golubinge c Planma, s«i-
luados na região de nordeste, entre o Mo-
rava e Timok.

Oecupação da Ilha rumaica
úo Karawai pelos austríacos

BUOÀREST, 20 — A "Epoká",

em seu numero de hoje, denuncia

que os austríacos oecuparam a ilhi
rumaica de Karawai, no Danúbio,
onde estão minando o rio, ao longo
do seu percurso.

Ácerescenta que varias canhonei-
ras têm desembarcado soldados alie-
mães, não só na ilha Karawai, co-
mo em outras próximas do dominio
tumaicò.

AS ATROCIDADES DOS BÚLGAROS
CONTRA ÜS SERVIOS

BUCAREST, 20 — Sabe-se, de
fonte autorizada, que foram tão hor-
riveis as atrocidades praticadas pe-
los búlgaros em Pirot, que os aus-
tro-allemães tiveram de intervir
afim de detel-os.

Os austro-allemães organizaram
em Nish uma gendarmeria, com o
fim exclusivo de proteger os habi-
tantes contra os excessos dos bul-
garos.

I/>RD KITCHENER NA GRÉCIA
ATHENAS, ao - Chegou hoje a esta ca-

pitai lord Kitchener, ministro da Guerra da
Grâ Bretanha.

O rei Constantino recebeu-o & tarde, em
companhia do minlstrq inglez. junto »o go-
yernp areuo.

ros haviam capturado e alguns
hhõès de systema antiquado.

Actualmente, os servios possuem
muitas mil peças de boa artilharia.

Não é absolutamente verdade, sc-
gundó o testemunho desses niesmos
viajantes, que os servios estejam
desencorajados com o resultado dai
operações, as quaes dependem da
chegada, a tempo, das tropas ariglo
francezas'.

Os jornaes inglezes affirmarn qnt
os servios estavam, na quinta-feira
ultima, cm Monastir, havendo avan
•ado sete kilometros,
ATAQUE DOS BÚLGAROS CONTRA

AS POSIÇÕES FRANCEZAS EMi
ACMUTITZA i
PARIS. 20 — Aos jornaes parisienses oi

Bureau de Ia "Presse forneceu hoje o se-1
gilirite communicado sobre as operações no
oriente:" Reina calma ha linha de frente do exer-
cito do general Sarrail, salvo na região dc
Acmútitza, onde as tropas búlgaras atacaram
as posições francezas. O inimigo foi repelli-
do nessa acção, iníligindo-lhe as tropas
gatilezas perdas muito sensíveis. "

0 avanço dos allemães na Servia
AMSTERDAM, 20 — Dizem de

Berlim que os allemãcs estão pro-
gredindó no seu avanço 110 território
servio, achando-se a pequena dis-
tancia de Novibazar, para onde sc
dirigem.

Os teutões oecuparam as diversas
localidades por onde passaram, fa-
zendo prisioneiros.
AS OPERAÇÕES DOS BÚLGAROS NA

SERVIA
NOVA YORK, 20 — Communi

cam de Berlim que os búlgaros ata
bafam Krujacka, apodera ndo-se
dessa localidade,

Entre os seus prisioneiros encon-
tra-se o antigo primeiro ministre
Georgevitch.

Uma ameaça á Grécia
iXJNDRI';-!, 20 — Os jornaes allemãcs di-

:zcm qne.o sr. Deuys Coohin, ministro sem"pasta da 1'rança; que se acharem Athejias,
dirá ao rei Constantino que.á"esquadra an-
glo-írancezá c.-lá promptá'*a fazer pagar
bem caro qualquer perfidia que a Grécia
pratique contra os alliados.
ü SITÃH DA PÉRSIA VAI PEKMANE-

CER NA SUA CAP1TAE
TEHERAN, 20 — Uma proclamação do

governo persa confirma a informação de
que o shah Ahmed resolveu ficar nesta ca-
pifai, em virtude do restabelecimento das
relações cordiaes :ntrc a Russia e a Pérsia.
As relatos tio Egypto com a Grécia

Ul7íDn.ES, -0 — Referem de Alexán
dria quo os correios egypcios se rpeusan
a emittir ordens de pagamento para os ya
les destinados á Grécia.

As companhias de seguros recusam-se a
íazor quaisquer operações em nuo entrem
cs vapores gregos.

Os bancos tambem recusam os conheci-
mentos dos saques gregos.

ü typlio dizima as forças ailtMiiãs
1,0.". i-iKK.S, -".' — Noticias recebidas dc

liíinia dizem que appareceti uma epidemia
dc typho entre as forças austro-allemãs.
que invadiram a Servia. O numero dc ca-
sos fataes registados diariamente sobe a
dezenas em cada regimento. As autorida-
des alternas tomam enorgicas providencias
para circiimsurevCT a epidemia.

A própagaiidii allemã ná ltuuiaiiia
l,Oi\i.)ia«,.\'. 20 — Télegraphani dc Pe-

frográd que noticias recebidas da frontei,-
ra da Rumania informam que o ouro alie-
mão entrado na Rumania nos últimos me-
zes, destinado á propaganda germânica,
excede a um milhão esterlino.

Ainda ultimamente fundaram-se dois
jornaes em Bucarcrt, afim de defender a
politica allemã. Muitos advogados ruma:-
cos, com um salário mensal previamente
estabelecido, cunsagraram-sc a fazer nos
logares publicos propaganda a favor dos
albimães,

"CHAMADA DE NOVOS RESERVISTAS
ÍIU.SÜS

PÍÍTROGRAP, 20 — O conse-
lheiro Goremykihe, primeiro minis-
tro, declarou hoje a alguns jornalis-.
tas, com quem palestrou, que a Rus-
sia está disposta a chamar ás filei-
ras mais alguns milhões de s-olda-
ílos.
Ataques allemães

repellidos pelos russo.*.
PÍSTROGSAD. 20— O "Ârmcyski Weis.

cik" publicou hoje o seguinte communicada
d0 estado maior, sobre as operações na fron-
te russa:" A noroeste da cidade de Friedriclrstadt,
aí tropas allemãs do marechal Hindenburj}
fizeram varias tentativas no sentido dl
atravessar o Dwina para a margem direita,
mas fracassou esse plano do inimigo. At
r.ossas tropas, desenvolvendo grande acti-
vidade, obrigaram, em toda a parte, o inl-
migo a bater em retirada naquelle sector.

N'a margem esquerda do Styr, perto d'i
Czártoriiisk, o' inimigo tentou, mas em vãc:
attingir a barranca do rio".

0 governo inglez desmente a notlcfn
üe uma revolução na índia - As
operações ue guerra entre os rus-
sos e os allemães
RIO. 20 — A legação da Inglaterra neata

capital recebeu hoje o seguinte communi-
cado official:"Londres — As informações da imprert-
sa allemã, relativas a pretensas desordene
na índia, tendo sido reproduzidas em cer-
tos paizes neutros, fazem crer que a re-
volta sc manifestou em vários pontos e qu&
brahamanes, büddhislas e mahometanos íi
colligaram para empregar todos os esforços
possíveis contra o inglez detestado.

O rajah Blagalpur estaria chefiando a
movimento, graves desordens teriam oc-
corrido em Madras, Bombaim, Nagpur, Al-
lababad e Naspur, sendo que nesta ultima
os rebeldes teriam impedido a partida de
tropas de nativos, as tropas inglezas teriam
batido em retirada, oecupando 05 rebeldes
quartéis e arsenaes.

O secretario de Estado da índia informa
que não ha uma só palavra verdadeira: de
principio ao fim são phantasias germânicas,
accrcscentando que não existe tal rajaè
líliagalpur.

Si a referencia é feita a Nowab lihawal»
pttr, esse é menor dc 11 anno3 de edade.

 O Almirantado informa que o te-
nente Layton, commandante do submarino
"«E-13", recentemente destruído pela arti»
lharia allemã, quando estava parado num?
praia dinamarqueza, conseguiu fugir do cs-
tabclecimento naval pude se achava presa
e guardado- á viítSí.-;^

Um raHiogramlnfíiàllemão, publicado pel*
imprensa norte-americana, a 2 do corrente,
diz que o tenente L-aptoii, fugindo, havia
faltado á 511a palavra dc honra.

Essa allegação é falsa, porque aquelle of-
íicial não havia empenhado a palavra.

___ ].;• o seguinte o siirrimariò do com-
inuriicadp official da Russia, do dia iô a.
18 do corrente:" Na estrada de Mitau, a sudoeste de
Olai, os allemães tomaram a offensiva, sen-
lo repellidos pelas nossas metralhadoras e
trtilliaria.

Grande numero de mortos íoi encontra
lo nas trincheiras abandonadas pelos alie-
mães, perto do lago Sventen.

Ao su! de Dwinski, o inimigo tentou atr?.-
vessar b Drina em vários pontos, sendo re-
pellido.

A oeste dc Dwinsk, os allemães foram ex-
pulsos de varias trincheiras, onde dcixaraiu
grande numero de armas e munições.

Um zeppelin, voando sobre o districto
dc Dvina, deixou cahir algumas bombas so-
bre as trincheiras allemãs, causando algum
pânico e mtiilas perdas.

Terto de Styr, a lucta continua, tendo
o inimigo pronunciado obstinados ataques
contra Czartorisk; mas, íoi repellido pelo
fogo da nossa artilharia.

Idênticos ataques contra a via férrea de
Kovcl a Sarny foram repellidos.

E' absolutamente inexacta a noticia pu-
blicada pela imprensa allemã, de que a
Gran-Rretanlia havia informado ao governa
um supposto recu'o das tropas britannica»
noi Dardanellos."

de F

No da guerra Uma carta do sentenciado

A condueta dos allemães na Russia
PETROGRAD, 20 — A connni.--

são imperial de investigações, des;-

gnada para averiguar a condueta
observada ua guerra pelos allemães,
encontrou pedaços de cartas nas
roupas de alguns soldados teutões
mortos.

Nessas missivas havia trechos que
diziam textualmente:

•'Quando os nossos avanços se
tornam muito difficeis, còlloçambs
ria frente das nossas columnas os

prisioneiros.: 
*;ssos, conseguindo de ¦

se modo diminuir as nossas baixas.
Em outras cartas, achadas na*

vestes dos1 soldados prussianos mor
tos e em poder de alguns prisionei
ros, havia trechos como este; "Não

sabemos como empregar os pnsio-
neiros russos. Para acab;.r com ess-
fardo, creio que os ' collocaremof
deante das nossas trincheiras para
que os seus próprios companheiros
os matem."
Importantes declarações

de um polilico russo
1DON1DRES, 20 — Auiuiuciam de Petro-

grad que o principe de Tubetskry, membro
do conselho do império russo, ouvido por
um jornalista, declarou que a •Polônia, go-
sando no futuro dc completa independem
cia, garantirá a paz e a integridade da
Russia. Disse que a occupaçáo allemã na
Polônia-é um presagio do desmembramen-
to da Russia, pois é sabido que a Allemã-
nha aspira possuir as. províncias balticas: e
a «tithuania, 7c parte d» coita russ__ sobre
o mir Nearo ,

RIO, 20 — Os srs. Carlos c Ma-
nuei Buschmann, irmãos de Fernan-
do Buschmann, executado em Lon-
cires no dia 19 de outubro ultimo, re-
ceberam hontem, em allemão, a car-
ta abaixo:"Torre de Londres, li. C, 18 de
outubro dc 19Í5 — Queridos irmãos
Carlos c Nhonhô — Pela legação,
soube' que vocês trataram da minha
defesa; Agradeço-lhes, do fundo dc
coração.

Por intermédio do meu defensor,
receberá cada um uma lembrança.

A você, Carlos, deixo as minhas
;.botoaduras de punho; a você, Nho-
nhôj o meu violoncello.

Peço-lhes, sinceramente; desculpa-
rem-rrie qualquer falta involuntária,
pois nunca deixei de os amar pro-
fundamente.

Amanhã pára o relógio. Vai ser
boa e rápida a morte.

Estou perfeitamente calmo para,
com os sentidos perfeitos, acordai
no outro mundo. 1

A sentença contra mim é um er-
ro! Quem pódc contra o seu desti-
no?l

E minha mülherzinhá? O tempo
qae a faça esquecer o desgosto.

E mamãe? Não devo pensar em
tudo isso, mesmo porque já cheguei
a tal ponto, que não penso; nada
mais valho para este mundo.

Eu o queria tanto e muito gosei,
para que fosse grande a duração. !

Saudo-os, meus queridos l Saúda-
des. (a.) Fernando p-iR-ehmannJ*

\ ' «.: >*»'
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\] CAFÉ 1MPI SM m
Uma palestra com um esforçado

propagandista brasileiro ?*—?

por
Unidos

Encontra-se cm S. Paulo, ha alguns dias,
o sr. dr. Eugênio. Dalme, que foi o orga-
ntzador de uma secção de produetos brasi-
leiros, sobretudo de café,* nn grande expo-
sição internacional de San Diego. na UU-
ifofflia. ¦..., , t, ¦!' O esforçado propagandista do Brasil
veiu a esta capital afim de propor ao nosso
governo a novação do contracto, que com
cUe tem e que agora se extingue, pava
mais um anno, fa er nos Estados
a propaganda do café paulista, visto que os
resultados já obtidos são admiráveis e
o grande ccrtaincn californcnsc, deante uo
succcsso extraordinário que alcançou, cou*
tinuárfi aberto ainda durante o «mio ile
I9Ò'sr 

dr. Eugênio Dalinc possue, nessas
questões, um cabedal de largas experie.i-
cias, pois que serviu como comnusjano do
Brasil na Exposição dç S. Luiz, em 19041 e
cansou os annos seguintes em estudos das
industrias c das condições econômicas nos
Estados Unidos. „-;.', -, , ¦ „

En. i«, -o si", dr. Cândido Rodrigues,
então secretario da Agricultura do Estado
(I-..S. 1'aulo, coniraclou com o sr. ür. ua-
hnc a propaganda do café paulista na Expo-

ic Sealble, na costa do Pacifico, e,' - - entaosição
nò regressar, em começo dc IOIO, o enta
ministro da Agricultura, sr. Rodolpho d
Miranda, o nomeou* delegado do Ministério
da Agricultura, Industria e Commercio nos
Estados Unidos da America do Norte c La-
nada com sédc na Califórnia, lista nomea-
cão foi confirmada 110 anno seguinte pelo
sr dr. Pedro dc Toledo, que não regateou
encomios á eíficiencia da propaganda em
"o 

sr'. dr.. Dahne organizou, em setembro
.1* jóia a Secção Brasileira.na* Exposição
Internacional da Borracha, em Nova 'York,

e' no anno seguinte, pedindo sua .demissão,
entrou para ó serviço de, organização da
Exposição Panamá-Cali forma dc San Diego
da Califórnia. ... , ,-_

Deante. do mau effeito causado nos Es-

Yr :.<!

lados Unidos pela resolução do Congresso

dc 
'não votar o credito ;para a representa-

cão do Brasil nas exposições de ban iran**

cisco e San Diego, 0 sr dr, Dahne escre-

veu ao governo de S. Paulo, propondo to-

mar parte em uma das exposições, para o

que necessitava de alguma quantidade de

f. Recebeu em resposta um telegramma do

secretario da Agricultura, sr. dr. Paulo dc

Moraes Barros, dizendo que o governo es-

tava disposto o contribuir com 1.500 saccas

de caíé e convidando.** para vir a b. lauio.

Foi, cm syntltesé, o que nos relatou o sr.

di Eugênio 
"Dahne, 

na palestra que hontem.

por alguns momentos, manteve comnosco.
Ií foi logo fechado o contracto?
Sim. Vim a S. Paulo, para esse fim,

tm fevereiro ultimo. Compromctti-mc. poi
essa oceasião, a fazer a propaganda do café,

servindo-o gratuitamente em clucaras. ao»

visitantes é vendendo-o, o que nao era pre-
ciso para este fim, torrado e moido, empa-

cotes, para reembolso das despesas.
_ „• essas despesas cornam...
_ . exclusivamente por nossa conta.
_ E quanto, mais ou menos, teria gasto

nas installações? „..;_'
O «r. dr. Dahne levantou-se, e, abrindo

uma de suas malas, della retirou um álbum

volumoso. Abriu-o. Eram photographias
das suas installações na.* grande exposição.

Mostrando-nos então, cuidadosamente, .tudo

o que organizara, disse-nos: .
Andei gastando uns dez mil qoliars.

' 
— Mais ou 

"menos. 
Mas, quando setem'

Interesse em trabalhar pela terra de que sc

C 
-1 còmprehcndo... Só mesmo muita for-

ca de vontade venceria o5 empecilhos que

geralmente lopam as iniciativas particu-
lares.

Veja isto aqui..... . .
E, folheando o álbum, fazia a dcscnpçao.

Occupara uiiia extensão de cerca dc ISO pes
dc comprimento por 20 e tantos dc fundo.
Dividira-os em tres partes: atui a cabi-

na" da borracha, uma casita armada dc

improviso, representando . a propriedade
equatorial dc um seringueiro das mattas da
Amazônia. Viam-se a*", como observamos
11a gravura, pellcs dc animaes bravuis, pen-
nas, palmas, e um mostruario contendo cer-

ia de 60 amostras de borracha..Alli, a par-
,ie central, destinada ao café. 1'ica na frçii-
te um longo balcão sob o qual se vêem
uma centena de saccos da apreciada rtlbiíl-
cea. Essa secção foi caprichosamente orga-
nizada; na parede pendem tres grandes té-
las representando . uma 1 fazenda. . a colheita
do caie c o seu embarque em Santos. Pa-
ra os lados, dando uni aspecto alegre, vasos'floridos. 

Ao fundo, a longa mesa em que
: c servido o precioso liquido, cm çhicaras
.especialmente feitas com a bandeira e ar-
mas 00 llrasil. Ahi se vêem lambem os ma-'chisvsmos 

da tórragem c da moagerri, alem
de vários letreiros que fazem o elogio do
nosso principal produeto. Além, na ponta,
fica o escriptorio do dr, Eugênio Dalme,
muito bem arranjado, com um apuro bra-
sik-iio, com 0= mappas do nosso paiz, vistas
dc S. Paulo e do Rio de Janeiro, e um
curioso manequim ' de cera representando
um gau'chò tomando o seu chimarrão.

E, doutor, lia procura...
Muita. Quando começamos a nioagem,

c aroma que se evola c enche a exposição
attrahe multidões. As senhoras que servem
e os moços não param-

Muito bem.
E assim, meu caro amigo, vão-se fa-

zendo reclamos. E para complctal-os, como
uma lembrança aos visitantes, dou-lhes ahi-
da umas colherinhas prateadas, em que se
lê —• S. Paulo—Brasil.

~~ Bella idéa. E' uma idéa yankee...
Vai-se trabalhando...

E pessoas gradas têm visitado a nossa
exposição?

A's centenas. Tudo o que ha dc mc-
Ihor na cidade; Ha dias deu-se até um
facto interessante com um dos vultos mais
eminentes da America do Norte. Eu lhe

. conto em duas palavras* Visitou-nos mr.
Bryan, que admirou os nossos produetos.
Offercci-llie café. Depois, como o illustre
politico só toma sueco de uvas, servi-o tam-
bem desse refrigerante. Ha dias havia elle,
quando sc falava da rtiptura dc relações
com a Allemanha, leito o seu famoso dis-
curso sobre a paz, pouco antes da sua sa-

Ilida do ministério. Durante as suas peças
oratórias, a notável homem publico coslu-
ma lambem tomar sueco de uvas cm vez
de água. Pois bem: dalii a dias visitava-me
Roosevelt, üífercci-llie café c recordando
as suas íamo.uis viagens pelos sertões brasi-
leiros, glludi ao facto dc que naturalmente
deveria conhecer a nossa bebida do sertão
— a pinga. Disse-lhe que tinha tambem um
pouco della. Qffcreci-llie. E, ao lomal-a,
sentindo-a fortíssima, o eminente cx-presi-
dente dos Estado.** Unidos disse, numa ca-
reta, alludindo ao seu collega:

Si Bryan,' em vez de sueco dc uvas,
bebesse disto, não se lembraria de filar cm
paz...

Ií o dr. Eugênio Dalme contou-uos ou-
Iras passagens interessantes. Disse-nos tam-
liem que o Brasil é quasi desconhecido na
America. Que muitas rezes lhe pergunta-
ram si o Rio üe Janeiro cra capital da Re-
publica Argentina...

E' extraordinário I li não lu brasilei-
r s em San Diego?

Uns dois ou Ires...
E qual é a população dessa grande ci-

dade?
Qir.ndo lá cheguei, eui 1909, tinha 30

mil habitantes. Hoje tem, C annos depois,
103.195. Cresceu regularmente....

Forniiriavcímome... Ií' americana...
Mas de oriçem portugueza. Foi desco-

berto seu porto pelo navegante portuguez.
João Rodrigues Cabrilho, em 1542. Foi esse
o primeiro ponto da Califórnia colonizado
por gente branca. LA ainda existem cincoen-
ta e tantas familias de porlliijuezcs, que
vivem de pesca.

t- E esse porto....

„. ... é o primeiro dos listados Unidos,

no Pacifico, depois do Canal do Panamá. E

um dos mais importantes da grande Repu-

— Mas, interrompendo, vi ha dias num

matutino os clichês dos rótulos das latas em

nue uma casa de torrefacção em Memplns,

Teiiricsse, vende o café do Brasil... _
_ Ií' muilo raro que os estabelccimen-

•cs de torrefacção nos Estados Unidos se

icsolvam aiinuiiciar que o café que vendem

é do Brasil, Geralmente preferem aimun-

ciar que é - Java, Mokn, G?»»**;»»

qualquer outro. No emtanto, uma das maio-

tes casas de torrefacção da Califórnia 101

obrigada, para satisfazer as reclamações da

sua freguezia, a usar rótulos com os seguiu-

tes dizeres: ... ,. t" Genuine Fure São Paulo Brazihan Col-

fee, Brazllian Typc Roasting, by Klaubci

Wángenheim Co., S- Diego. Califórnia.

Z PorquePoS Estados Unidos em geral,
mas principalmente além do Mississipi e

na costa do Pacifico, não sabem o que e

café puro. As grandes casas de *°"c* W

que fornecem todos os armazéns vendem,

torrada c molda", com o nome de café, uma

mistura, 011 "blcnd", que e metade café c

metade — outra qualquer cousa.
Mas tendo contractado com o governo flo

Estado a propaganda do café paulista na

grande Exposição Panainá-Uhfornia dc b.
Diego, foi o meu principal cuidado demons-
trar ao publico a differcnça entre o cate

puro e o café que estavam acostumados
a beber. Para este fim montei as machinas
dc ¦torrar e moer, dc que lhe falei, e um ca-

prichoso .serviço de preparar c servir cate,
cm chicaras, á' moda paulista, gratuitamen-
te, ao publico. A média dos visitantes era
de 10.000 a 12.000 por dia, e seguramente
dois terços vieram provar o meu café. roí
«ma revelação para elles c não havia_. quem
não fizesse os maiores elogios ao café puro
de S. PaUlo'.' ' ''..",';¦

Dahi'.'.. -"'.''" , ' .
—..*,,*i quando os visitantes, voltando da

Exposição á cidade para. seus boteis, não
achavam mais gosto no caifé que lhes era
servido nos inesmos c nos' restaurantes.

E então pediam-lhe por favor que
lhes fornecesse o nosso produeto puro?

Justamente. Aqui tem o menu do res
taurante do Hotel S. Diego, um dos niclho-
res, em que pode verificar que annunciavam
"Especialidade hoje — Experimentem o
nosso melhor, o café de S. Paulo, Brasil .
E neste outro annunciavani: ''Nós usamos
o café puro de S. Paulo, Brasil". Foi tm
vista desta reclamação do publico, que a
casa Klatiber Wángenheim Co., c outro*
primeiros estabelecimentos de torrefacção ti-
veram que annúnciar que vendiam o " Cale
puro genuiiio de S. Paulo".

—- São os fruetos dos seus labores...
O que sei é que, prevendo grande pra-

cura dc caíé paulista, cm.futuro próximo,
a firma W. R. Gracc c Co., depois de uma
conferência ínVlive com elles c com a Ca-
mara de Commercio de S, Francisco, re-
solvcu mandar um dos seus vapores, mesma
em lastro, a Santos, para.buscar uni carre-
gamento deste bom café. Este vapor, o "Go-
lusa", de 3.C00 toneladas, chegou a Santos
em 6 de novembro, dirigido á Casa Stolle,
Emerson c C, e partiu dc lá na S(Cxta-feira
passada com .(7.804 saccas de café, que vai
levar, pelo canal dc Panamá, directamente
á Califórnia, para satisfazer a procura
creada pela propaganda dc café paulista na
Exposição dê S.. Diego. E si esta experien-
cia der resultado satisfactorio, será estabe-
kcido serviço regular de vapores entre Ca-
li fornia'c Santos, pelo canal de Panamá.

E conversamos ainda por .muito tempo
com o dr. Eugênio Dahne. que nos tratou
com muita amabilidade. Tantas e tJo in-
teressantes idéas foram trocadas, que com
certeza, voltaremos de novo a este assum-
pio que. por certo, muito interessará aos
nossos leitores.

Em conferência especial, tiuc ^c realizou,
hontem, entre o. sr. presidente -dò Estado
e o sr. secretario da Fazenda, foram por
este apresentadas as' bases compleias do
orçamento do Estado para o exercicio -vin-

douro, compreliemlendo a receita e a des-

pesa geraes, além de lirilissinjas. e liulispen-
saveis providencias complelítnientares. Ao
que soubemos, é. uui trabalha subitancioso
c que, perfeitamente'moldado* nas actuacs
leis At impostos, oifcrece margem a dis-
posições que visam equilibrada uropoiçãa
en-lre ò , serviço dais diversas arrecadações.; -.-¦

de reiidaB e o dos, dispíadiós públicos, F-."
o primeiro acto de írfáis relevância do
actual sr. secretario ...do. importante de-

pártamentb financeiro paulista c que com
as reconhecidas liizes' e comprovada proíi-
ciência do eminente chefe do executivo es-
tadual certamente iniciará a nova phase
administrativa dc S. Paulo e cuja princi-
pai preoecupação é a melhoria da situação
das nossas finanças, -

Na próxima terça-feira, o sr. secretario
da Fazenda pretende .apresentar essas* ba-

ses orçamentarias ás illustndas eommis-
sões do Senado c da-Camara dos-' Deputa-

dos, incumbidas do estudo do magno as-

sumpto que, breve, será submettido ái apre-

ciação do Cougresso Legislativo do Estado.
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Hontem,,ás 2 lioras da tarde, na sala das
sessões da Commissão Directora dp Pprji-
do Republicano, reunidos os membros des-
ta, senadores 1,'acerda Franco, Albuquerque
Uns e Fernando Prestes, assumiu 4 presi-
dencia da;, reunião, ila atiseníitt do presi-
dente ç., vice-presidente, o senador Lacerda
Francoi <iuc se achava como director de
semana, e-declarou empossados os novos
membros, que foram convidados para fazer
parte da mesma commissão, srs. senadores
coronel Virgilio Rodrigues Alves, dr. Car**-
los dc Campos e dr. Antônio dc Padua Sal-
les.

Acliando-se presentes ncssa oceasião;
apresentaram felicitações aos novos mem-
¦bros os srs. deputados Fontes Junior, Au-
reliano dc Gusmão, Mario Tavares, Alfredo
A. dc Oliveira Ramos, Campos Vergueiro,
César Vergueiro, Gabriel Rocha, Dario Ri-
beiro, Procopio de Carvalho, Accacio Pie-
dade, Carvalho Pinto, Erasmo de Assum-
pçã e os'.srs. dr. Fortunato Moreira e co-
roncl Vicente DiaB Junior e outros.

JüCKEY-CLUB PAULISTANO*"-:
Realiza-sc hoje, no prado da rua Tires-

ser, a 30.a corrida deste anno.
Para esse encontro a directoria do Jo-

ickcy-Ciifb organii-oif. .uni exeellente .pro-'gramma composto dc sete parcos, tendo por
base o prêmio " Hippodronro Paulistano''
que reúne Sornette, Mastroquct e, Sixpen-
£e, tres " racerg'" 'de 

primeira linha c que
ttfrponto de^apuramento cm que áctualmcn-
|c se aolram pfoméi.icm. tmia. carreira emo-
cionaute, .
-¦' Os outros ¦ parcos eslão organizados com
a "habilidade.que caracteriza o sr. Oiavo-,
Paes de Barras, digno director de corridas
desta vetcranir spçie-dade sportiva.."Não será,',Rois; 'de* exlianiiar que o' apra-

izijtel pfaôo dà Moóca seja, lioje,/pequeno
.para conter os aficionailos do turf que cm
nossa terra, sc contam aos milhares.

sj&> —

Jkffsti k m
GRANRK l',XPOSiÇAO ARTÍSTICA

' Rcalizou-sc* honlem o "vernissage" da
grande e.--posição artistica -de beneficência
promovida pela sociedade nacional Dante
Alighicri, no palacete da rua Quintino Uo-
cayúva, 7(1- A festa artistica revestiu um
vivo firllharttismo, apesar do tempo que se
mostrou de uma inclenieiicia.absoluta, üti-
de cedo, do céo escuro, dc uma còr dc cin-
za, jorrava a chuva, ém cátadupas. .Mais
para a tarde, cessaram as rajadas e os
aguaceiros fortes. Uma garoa, porém, im-
pertinente c iria, começou a cahir. E á hora
mareada .para a abertura solenne do grande
certamen de arte., não cessara ainda a hu-
midade, nem havia promessas de bom. teíu-
po, tanto que o Triângulo, apesar de ser
sabbado. tiiiliji um aspecto tristonho de
capas e guarda-chuvas, sob o céo pesado* e
baixo.

Conspirasse, embora, a Natureza, contra
as alegrias mundanas desse sabbado sem
sol, foi brilhante c. grande a concorrência á
sociedade Dante Alighieri. 

' 
Uma ".ssisten

cia luzida enchia literalmente todas as de-
pendências dos amplos salões. As senhoras
e senhoritas, que se apresentavam com suas
toilettes finas e rebrilhantes, emprestaram,
com a sua graça, uma admir ,vel poesia ao
acto inaugural dessa grande exposição que
collima contribuir para fins tão nobilitantcs
e humanitários, como sejam soecorrer os
necessitados do "Pró-Pátria" c s,s flagcl-
lados pcla secea do Norte.

¦Após a recepção das autoridades, deu-se
a inauguração com um concerto musical.
Nelle tomaram, parte, interpretando com
muita alma a "'Marcha triiimplial", de
Saitít-Sáens, a distineta musicista senhorita
Gilda de Carvalho e o sr. Sousa Lima; a
senhorita Ksler Pctrilli, que cantou, com
sentimento, merecendo longos applausos, a
Rornança amiga, de Lrgrenzi, e uma compo-
sição. de Çatahmi; a distineta artista d. UA-
dy Cantu' que, com tuna voz clara e cheia,
interpretou um trecho do maestro Cantu" e
a "Serenata mutile", de Brahms. Toma-
ram ainda parte no concerto mme. C. Pepe,

que nos deii os "Occhi ladri", dc Muríno
e Carmen, de Bizcí, e o maestro Z. Autuo-
ri que, ao violino, encantou o seleeto audi-
torio com "Thais", de Massenet e "Sapa-
teado", de Sarazate.

Todos os artistas foram calorosamente
apiilaudido?. Seguiii-.-ie á parte musical o"five-ó-clock-tcã", 

durante o qual reinou
a mais ampla cordialidade. Depois, espar*
sos, por todos os lados, eram visitas inte-
-¦ossadas ás galerias.

No salão nobre, ricamente ornamentado,
pcmliaiii do tecto longos enfeites de folha-
gens. Por toda a parte vasos com folha-
gens, cortinados dc damasco, uma profu-sao de flores de todos os matizes. No am*
bienlc errava, casando-sc com os sorrisos e
os olhares faiscantes das damas, mu aroma
tniissinio que subia daquellas toilettes scin*
tillantes, que se evolava das jarras caras,
de porcellana e bísauit. No alto, nm luslré
de glóbulos opacos jorrava uma claridade
fòrle que punira rcfulgencíás de metaes po-lidos nòS lnrg.>s assoalhos encerados, cru-
zados dc tapetes macios* V.xn linhas parallc-Ias, pelas paredes adornadas, extendiam-sc
as telas — idas dc artistas de renome dt-
gnas de serem apreciadas e adquiridas.¦Para o lado da frente, encontrava-se,
nas quatro "salctas, uma multidão de traba-
lhos — eram bronze.;, aiabástros, aquarel-
las, altos relevos, caricaturas, trabalhos de
agulha. Cerca dc mi! objeclos artísticos
enchem de alto a baixo todas as dependen-
cias do primeiro andar do vistoso palaceteda rua Q.uiiHino Bocayuva.

Resta agora que a sociedade paulistana,sempre ião nobre e tão afiavel nos seus
sentimentos rlc Iiumauitarismo, saiba com-
pensar ò esforço da commissão que, nesta
hora de amarguras, para a Europa: e para
o norte do Brasil, procura, com o seu qui-niião, minorar a desgraça que* pesa solire
tantas, multidões feridas pelos horrores da
gue

O sr. dr. Cardoso dc Almeida, secretario

da Fazenda e interino da Agricultura, re-

cebeu o seguinte telegramma do sr. dr, Del-

fim Moreira, presidente do Estado de Mi-

nas:
"Tenho a grande e intima satisfacção

de apresentar ao velho amigç as minhas fe-

licitações peta merecida distineção uue'láca-

ba de receber e di congratular-me conv.o

sábio governo' desse ' grande Estado pela

acertadi titaÍA Aa Jtãp*. dedicado, operoso

e inteltigciite auxiliar Saudações affectuo-

sas. — Delfim Moreira;" .

A Commissão Director* ¦ do Partido Rt-

publiauic reconheceu òsírs. 'Domingas Ga-
mes c^ Almeida e Eélisminçr Gomes "dos.'

Santos, u-omo membros do directorio pqli-
tico deTluquira.

A Secretaria da Agricultura pediu infor-
mação ao -r. cafxintendente da Companhia
Docas de -'r-l::'. si essa empresa cobra ai-

guina, taxa u/jw-afciada de tonelagem (ca*
lado do vapo.v, por rr.4 cachos de -bananas
embarcadas nos navio1;, e' si essa taxa varia
segundo a hora. e dia..cm jui. se. effectuar
o embarque.

Vai sc- processado o sr. Manuel Ferrei-
ra Pinto, que exerce (Ilegalmente a mediei-
.ia em Piraju'.

A Dircctcria de Agricultura e Industria-
Pastoril tomou providencias a respeito da
invasão da sopa dn sul do Estado por uma
espessa e éxjens'a nuvem de gafanhotos.

__l

ASSOCÍAÇlÓ PAI>L1 STA
IDE SPOKTS ATHLETICÒS

Informa-n{sa À.'P. de Sports Atlileti-
cos: j"Em oífi.io hontem recebido da Asso-
ciação A. Sí Bento, cominunica-nos aquel-
Ia Associaçirt que desistiu do match que
ia jogar hojii com ó C. A. Paulistano, cn-
tregan.do os liontos a este Club."

... * ji .

MATCIL INtER-MUNiClPAL *,-- TOU-
RING Fi B. C. versus PAUI,1.SI,A.
FT_; C.' ..;. 

""¦

segue huje' pára

UN1AÜ versus CONGREGAÇÃO

Éncontráni-se tambem hoje. ás 20 horas,

na sédc da Congregação da Jiinuaculada

Conceição," para a disputa do ll.o m**'^'
,1o Campconaio desle anno, as turmas cia

União Catholica Santo Agostinho c -tou
-,'reg.lção da Ininiàculada Conceição, pssim
constituídas: :

Chiquito — Maillet'•' ' '. Epitacio cap.
Plinio — Ernesto

"Congregação":
¦ ', 

. Arnulphd — C. Martin ;.
Marret cap. j

' ¦>•* , Marti I — Horacio 1
.Servirá tle >uiz QJ-.sr. Juvenal A. d(j| Lar-

illlo, da- Legião, dp S. Pedro.

poloítlq Ki*' <¦<•' Janeiro, ém 26 do mesmo
me'/.;

0) Abrir ua inscrlpijOes para estas ios-
tas aqquatieu.s; 

d) ErfcèVrâr o 
"registo 

e inscripijão pa-
i*a o-Campeonato' dí'ò Water-pold; no dia
28 do üorrents mez;

c) Fazer a -1 de dezembro o encerra-
mento do registo de nadadores pura n
Concurso .Aeqiu.tleo, e a 7 do mesmo niez.
d (ias Inscriprjõéa destes;

O Conleecionar o projecto de Inseri-
[ pr;ão para o Concurso"AcTiiatlco oslor p;-e-
! sento ao Conselho Director.

' "ò''CoW*1ho Direetoi' da Pederação. Bra-
i-iUrtira-ílíis Bnciedadeis * dt Hcmo',,eiii Slia
reimlã'0- de iiuto-hontcm approvou todas
as reaolüèões da commiseao, e foz alji-ii*. as
itiHcitJtt)«jÇtMi puji.vo. Caneursó' Aetiúíiüeo. ;....

ASSOCIAÇÃO ATHDÍ
1'ACLO

TICA DK IS.

O sr. Eugênio-Dahne pediu á Secretariai
da Agricultura 0 'auxilio Ai mil e quinhen-
tas saccas de café, afim de continuar, por
mais um anno, a propaganda desse produ-
cto nos Estados.Unidos.

Os srs. coronel Pelopidas Ramos,. maio-
res Caetano Garcia e Luü Gomes estive-
ram hontem, ás 16 horas*, no q_rte! da
sexta região, onde foram recebidos pelo
sr- 'general Carlos Augusto dc Campos, a
quem foram agradecei o seu comparçcimen-
10 á festa de inauguração official da Esco-
Ia Militar Pratica c Tactica, desta capital,
realizada em 15 do corrente.

Pelo troua ias *;"*H.-L-
Jundiahy 0'¦TÍiiríng. J?. II. C, desta capi
tal, onde vai-jeigar com o Paulista l'..,"B
C. daquella cídaife;. ¦' _ í ¦ '. ¦ ¦ ,:

As equipês^slãb;. a.ssinv organizadas;.'
Touring —*\;cí'*veam: ;.'~\.i. i-}Z,

1 ''.¦¦ "João*fi?Viti*—- Manucli ..,.-
: Marchctti '^-. Spãrtaco —'Coelho

Aníòniàli — Casado -rr Pusture -- Hug^j-
• " "• i... Maiiuél

2.q iáaín: f;- . { *'*.. .- f í
Colti - .Ghilf-rdi -4. Raphat.l — Napoleão

\ , ''. I — .Sabatuu
¦s\ ' Arl(*ã(í)i~ üavini-r.'Josué} ..;-;'

Ér.lá'-'- Maiiiardi" . "'¦¦'-',:
"f '¦' 

SAastião, 1. 
'' 

; L ,;
Paulista*'^- 1.0 team: "

Sidney . ,',.*,- í ,*''
Pcdrinho — Attiho

•\ndré -- Américo — Auguslo
Bueno — Dino -- Juvenil: — Antonmlio --

; "¦....- Ernesto
2.0 team - '_',".

Jacob t- Victorino — Blanily — pu kv —
eamlllú

. .AJÍrcdinlio — Henrique — Ignacio
Xcstor - Jayme . , . .. . ..*

Bruno .
Servirá de juiz no jogo do l.o team¦ o

sr. CaEÍmiro Gonçalves.

NORTE AMERICANO F*. B. C. versus
SAXT^.ANNA F. B. C.

No campo situado á tua Luiz-Gama, 3.
realiza-se hoje nm UJcontxo entre os P/fc
meiros c segundos teams do Norte Ame-
ricano F. B. C. e do Sant Anna-1-, B. C.

¦ *. > -

Acha-se prompta, e serfi. hoje lanada

fi, -(."i-i in 18 Umas, a primeira bdllcira

de cedro, do grupo ultimamente Iniciado,?

por dotermiiiaiião da directoria. Esta Ua-

liclra rèeotíorâ o nomo de "Alva', o,, com

aí outras quo devem estar promptua at*

ó dia 15 do janeiro, as quaos so denomi-

liarão "Vésper", "I'ery»-*,'e "Cccy", a Cto-

tlllin desta sôélodadb ficara composta de

doze ombarcagOes, numero assüs anima**
dor para uma sociedade quo Iniciou o-i

soüa trabalhos ha apenas ollo mezes.
 Aehair-ac ábanta-s na secretaria

desta soeifidftde us juecripõen para o cam-

pt.onato ititorno do',watei'-polo, ò qual so-
râ lnt-lado cm janeiro próximo, justa-
monto com' o campoemito Intonio do
alhleta completo. .0 íegulamonto para es-
ío torneio será opportuifiamente publica-
"do. Pela dln-eturla ícrurii nomeados para
tratar Sa orsanizaçito* das turmas ps so-
cios firs. Guilherme Seholz o Ilodòlplu
Sobotó.

As inFC,ripi;õ(*s serão «ncerradas ipipro-
teri.-élinente .no dla,_ do corrente:4S;20
liorns poUi---tr.Manilo,-*so dc uni sport .(juo
hripi-ssita. multo -treino, ,'"estes eoiiioV,aritd
no. dia 1 de dozembi-rj-proxtmo. i' i- ..,
.• - : 

' "i ]'.'
¦ .- 

j 
.. .. -« *

O WAfHR-POLO KO Uip DK .TANfüIílO
Na. uliima reunlüó da Cqmmlsstto dç Na-

taqão a WUter-Polo, da federação Brasi-
lol:'!"*. das Sociudadeu do Remo, depois jdo
cloltoa o.s sra. Octavio Ferreira No-yal, «
Hügárd Leito Ribeiro, respectivamente,
para os cargos do presidente o secretario,
foram tomadas an .sguintes resoluoOcfí, re-
Ifltiyaihento a próxima temporada de na-
.tao.To: .,;,. ...-

á) 
'¦ 

Realizai os cbriCürsópVacquátlcoe no
dia 30 de dezembro, Tinilpuro;

b) Iniciar o eàroípcoiiáto do Wntpr-

REUNIÃO EM 20. DF._ NOVEMBRO
Presidência do sr. Ignacio Uchúa

A's treze horas, feita a chamada, verifi-
ca-se a presença dos srs. Lacerda Franco,
Fernando Prestes, Ignacio Uchõa e Ccsario
Bastos. Deixam de comparecer com causa
participada os srs. Gustavo dc Godoy, Jor-
ge Tibjrii;á e O.sçar de Almeida, c sem par-
ticipação os srs'. Cândido Rodrigues, Padua
Salles, Dino Bueno, Pinto Ferraz, Bento
Bicudo, Carlos dc Campos, Eduardo Canto,
Gabriel dc Rezende, Guimarães Junior, Luia
Flaquer, Pereira de..Queiroz, Julio Mesqui-
ta, Luiz Piza, Nogueira Martins, Albuquer-
que Lins e Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas quatro srs. se-
nadores, deixa de.ser lida a acta da sessão
anterior,

Não havendo numero legal, deixa de ha-
ver sessão. Levanta-Se a reunião, designada
para 22 a mesma

ORDEM DO DIA

.•Apresentação dc ¦ projectòs, indicações í
requerimentos.

CAMARA
REUNIÃO EM 20 DE NOVEMBRO

¦Presidência do sr. Campos, Vergiuiro
A' hora regimental, feita a chamada, ve-

rifica-se- a. presença dos srs. Accacio Pie-
dad*, Cazcmiro da Rocha, Salles Junior,
Fontes Junior, Antônio Mercado, Moraes
Barros. Ataliba Leonel, Dario Ribeiro, Ga-
briel Rocha, 'José Roberto, Rodrigues Al-
res, José Vicente, Julio Prestes, Campo»
Vergueiro. Mar.io Tavares, Aureliano de
.Gusmão, Pedro..Costa, Plinio de...Godoy,
Procopio de Carvalho, Raphael 'Prestes o
TIiCoplívlo de "Andrade.

.' Tendo* comparecido- .apenas -vinte e um
.srs. deputados,: deixa ,*de ser lida, a..acta da
sessão anterior.

TIRO PAULISTANO- N. 33, DA
CONFEDERAÇÃO
Stüiicl em Püiheirqs

Caso" o tempo perjiiitta, haverá
hoje exercicio clc tiro 110 stand desta
sociedade; cm Pinheiros, começando
o mesmo ás 10 horas. • _.

A inscripção para este exercicio
eficeírarse-á as 14 horas.

Estarão de dia.no stand, como au*
xiliares do director dc tiro, os. srs.
Antônio Mádwreira e Américo de
Mattos.

Eedè-se aos corneteiros e tambo-
n *!us cum parecerem hõjc ao stand,
para iniciarem os exercicios de. cor-
netas c tambores, das 12 hqias cm
deante. .',' .'..'.¦

-O SR.
¦ seguinte-

r.o SECRETARIO di conta do

. Expediente .
Officio do sr. 1.0 secretario do Senado,

devolvendo o projecto 11. 22, dc 1915, da
Camara, adoptado .pôr aquella casa do Con-
gresso.com as emendas seguintes: •

EKONTAÜ' I5QA VfSTA

vUUST-A D.E FOD-X-BÁLIi

O sr. président*; do listado _ assignou .o
decreto abrindo, uo Tli«,Vt*.ro, á Secretaria
da Agricultura' os seguintes créditos.

De l.50o:ooo'fooo, siippleincntav á veriia
da 3.a par.e do paragraplio 13, art. ó.o do
Orçamento vigente, para as despesas com
as obras de saneamento c abastecimento de*
água da capital; c

de iuo:ooo|.ooo, supplemeutar á verba do
paragrápho 5.0 do referido Orçamento^ sen-
co 50:000?000 i l.a parte e 50:0OO$0Q0 á J.a,
para as despesas com o custeio dos micleos .
coloniaes c auxilio á divisão dc terras pàr-
ticularcs. 1 '•+ ' 

O sr. secretario da Agricultura stihmet-
teu í assignatura d0 sr. presideate do Es-
tado o decreto autorizando a abertura au
irafe-go publico da linha férrea da Compa-
nhia E. F. S. Paulo a Goyaz, com 20 k.-
ióirfetrós de extensão, c a estação interníe-
diária "Areia", no kilometro 10, a irarty

; de Bebedouro.
Applicar-se-ao aos transportes na allu-

dida via férrea os preços básicos das tari-
fas em vigor na 12. F. de* Pitangueiras, de
propriedade da mencionada Companhia.

Es«es preços vigorarão pelo prazo (le seis
mezes desta data, elentra do q,ual a Çotnja-
nhia deverá apresentar á approvação do go-
verno novas bases de tarifai resultantes da
revisão c unificação dc preços das divir-
sas secçõej de'sua rêdc, e em t$àe se con-
sultem os Justos e razoáveis interesses do
iniblico.

Por mez d^ demora da apresentação do
alludidó projecto de revisão c unificação,
além do prazo dc que .trata o art. l.o, íi-
cará a Companhia sujeita ;í multa de irooo'**.

Essa obrigação scr/i reduzida a termo,
que deverá ser assignado .dentro de 15 dias
desta data.

Fica marcado o prazo de 12 mezes, tam-
bem da, presente data, paia a construci-ão*
do edificio definitivo da estação" Areia " e [
para a integralização dos fechos lalcracs da
via férrea.

LIGA PA

Nu eroand do* Parque Antarctica, rea-

Uia-s-ti hojo maiti uma prova do presente
campeonato; eíicouttaóflo-sè as equipes u'«

A. A. eampotj J51j'neoa b du S. tí. Internu-
cional,

Alêni du tor um match. Aa muita mi-

portancia, os suecessivos kralnlngs a que
se ontr _iram os dois tcjimii fazem pre-
ver paru ec-ta tarde um optimo .'ogo a umu

atíluencla fora do commum.
Para este encontro foi escalado para

servir dç reterei o dr. J/arl.j Cardim, dia-

(Incto eportnum o 
"secretario gerai da F.

B. dc F. B.
Os teams do Internacional, estüo assim

organlindos :
l.o team: " Julio

Napoleão — Zécu
BlUflé — EuíorIo — 3. Carvalho (cap.)
Rlquonu. — Rusko — BuKer —

Idoota. — Pinhelru

Magnificíf ítiücÇíio "está- íiiniiuicia
da pata hoje'tia canclia .do.,Fi"QiiUto
Bòa.Yis^a, 'com. 

.um .....prog.raiiiijia
cheio,'ii'o qual.,, figuram diversas'qui-
nicla&.siniples.,

A' tarde, será disputaria uma at-'
tnihcntissima quinièla dc honra, íi;'»
pontos, pelos conhecidos profissiò*'
naes Gurruchaga, Lino, Villabona.
Zalacain c Gaspar, que farão jus aos
applausos dos seus innuiiieros ad-
miradores. * . 

'
A' noite, continuará a íiüicção de

outros torneios. . -._. ¦¦ ¦ ¦ '

. Ao artigo 1.0, paragrápho 1,0,. acerescen-
tc-se: •

Uma no bairro ria Casa Verde, do muni-
cipio da capital; _ ' '.

uma no bairro de Arthur Nogueira, do
municipio dc--M'.!gy~mii*.iui;-i.,!  •

; .(uma no bairro rio José ..Jyines* -do. muni-
cipíõ dê Piratininga';

uma na"Villa Jaguaribe. districto rie Cam-
pos* do Jordão, do municipio de S. Bento
do Sapucahy * •.

•Ao' artigo' r.O, paragraplio' 2.0, acerescen-
te-se: ¦ - • ¦ ¦'" "" '"' •' ' '

:yiníi.no; bairro da; Casa yerde, do munw
cipio Já capital; , . . , .,;: uiha iio' bairro' dc Arthur Nogueira, do'
municipio'dé Mogy-mirim'; •'"' .

uma na'.sedo do municipio de Pirau-
iiingaj. :, * ..* • ¦;•'. ¦'¦'

nina na .Villa. Jaguaribe, districto de Cam •
pós do Jordão, ho municipio. de .5. Bento
idbSapucaliy. '"''

¦ '..,; *."•"! III ¦.¦¦¦r. '¦-¦".!'

Clironica Religlosa
O DIA

rra ettropca. e pelo flagcl^^(|a;)%eçca. fl^Çar*^^. -gajíTS.A O my

Laurlto — Serapliim —- Bellcza
— Itiquemi. Ií — ügydiu

Keratlt — Ernesto — Morvilho
renna — 1'aullno

Adalberto
2.0 team. .
Reservas: Orlando, Vellardo, Mazza-

rella e NotrlnL

PlRí-S-POWCi

O sr. deputado José Bonifácio apresen-
tou ua Camara Federal o seguinte proje-
cto de lei:"O Congresso Nacional resolve:

Art. i.a — Ê' livre ao* escrivães fi.dtracs,
quando diplomados cm direito, o exercicio-
da advocacia perante as justiças estadua*. 5.

Art. 2.0 — Rcvogara-st as disposições
cm. ¦ contrario.''

A pedido do sr. Jnstiniano Serpa, pre-
sidente interino da Goinraijssú"» df Fiuun-
çaj da. Camara. Federal, foi nomeado pura
a Commissão de Finanças, em substituiçío
do sr, * Cardoso de Almeida, o sr. Galeão

CONFEilERAÇAÜ PAULISTA Dl'.
PING-POKG — "LEGIÃO" versus
"CONGREGAÇÃO"

Para a disputa da décima prova do actual
campeonato, encontram-se hoje ás 20 ho-
r,-.s, na sede da Congregação da Imiuacula-
da Conceição, as valorosas turmas da Le-
í-ião dc a. Pedro e Co-ngregação.da Imma-
Pulada Conceição, que estão assim orgam-
nulas:" Congregação ":

Armilpho — Martin
Marret cap.

Marti I — Horacio
"Legião":

Zeca •— Czar
Juvenal cap.

Dirccu — SeUastüío' Âcltiarâ como juiz o sr. Carlos .Formo-
sinho, da Associação Athletica Orion.

Em reunião da Confederação Paulista
aiiíe-houtcin realizada, foi designado o dia
18 de dezembro próximo futuro, para a en-
trcni de 5 artísticas medalhas dc ouro aos
¦;rs° Carlos Fornuosinho, Evaristo Abran-
tes. Luiz Artigas. Paulo de Abreu Lcom-l
c Diogo Lara. pertencentes a A. A. Orion,
vencedora do Campeonato deste anno. An-
tes da entresa das medalhas, será disputa-

"'do um match de piug-pong entre a turma
da \. A. Orion d um Scratch êompostp dos
melhores jogadores* das outras associações
filiadas, terminando a cerimonia da entre-
ga com uma parte litcrario-musical eni que
tomarão parte os amadores do Gícmra
Dramadko de- Santa Cccilia. -A cerimonia
rcalizir-se-à no salão ria Legião de S. i e-
dro, <ttte foi gentilmente cedido feia * s-ua
OirccfeiitiEi'; a .jíUSüj".'* » ,'"-'V-' u o íoiuu

Apresentação da Sautissima Vir
gero. • •

Alaria-íoi apresentada ao tempk
por seus pues, na edade de t-rq*. aii
nos, para se consagrar santamente
ao serviço do Senhor. ...

Os paes e mães das principaes ia-
miÜas de Jerusalém para ahi se di-
ngiam, afim de prestar homenagem
á familia de David e òs anjos cir
toavam cânticos harmoniosos.

Algum dia, ella devia conhecer a
grandeza do Mestre, a quem tinha
de servir.

Para se approximar do pontífice
Zacharias, subia os degraus do tem-
pio, com uma agilidade e firmeza,
impróprias de sua edade.

O espirito de Deus, que animava
sua alma, suppria a fraqueza de seu
corpo.

EVANGELHO DE HOJE
üS.a Dominga, depois de Pente-

costes.
S. Matheus, capitulo XXIV:
"Naquelle tempo: Disse Jesus a

seus discípulos: Quaiuli, yirdes a
aboininaçáo de desolação, que , foi
predicta pelo propheta Daniel, estar
110 logar santo; o que lê, entenda:
então os que se acham em Judéaj fu-
jam para montes; e o que sc acha 110
telhado, não desça a levar cousa ai-
guma de sua casa; e o que se acha
no campo, não volte a tomar a sua
túnica. Mas ai das que estiverem pe-
jadas, e das que crearem naquelles
dias. Rogai, pois, que não seja a
vossa fuga em tempo de inverno
011 em dia de sabbado: porque será
então a afflicção tão grande, que,
desde que ha mundo até agora, não
houve, nem haverá outra semelhan-
te. E si não abreviassem aquelles ,
dias, não se salvaria pessoa alguma;
porém, abreviar-se-ão aquelles^ dias
em attenção aos escolhidos, Então,
si alguém'vos disser: Olhai, aqui es-
tá o Christiaiiismo, ou eil-o acolá;
não lhe dei credito, porque se levan-
tarão falsos Christos e falsos pro*
phetas, e farão grandes prodígios t
maravilhas taes que, (si fora possi-
vel), até os escolhidos se engana-
riam. Vede que eu vol-o digo antes.
Si pois vos disserem: Eil-o lá está
no deserto; não sahiais. Eil-t)-' cá
mais retirado em casa; não lhe deis
credito. Porque do mesmo modo que
um relâmpago sac do Oriente, c s°.
mostra até ao Oceidente, assim tam-
bem ha de ser a vinda do Filho do
Homem. Em qualquer logar em que
estiver o corpo, ahi se hão dc juntar

líílicção daquelies dias, escurecer-
1 ãè-á o so! e a lua não dará a sua

claridade-, e, as cstrellas cahirão do
..éo; c as virtudes dos céos se com-
moverão; e então apparécerá o si-

'gnal do Filho do Homem no céo, e
então todos os povos da terra cho-
rarão.'; e verão o Filho do Homem;
que virá sobre as-nuvens do céo,
com grande poder e majestade. E. en*
viará os seus anjos com trombetas
e grande voz; e ajuntarão os seus
escolhidos desde os quatra ventos,
".1 mnis alto dos céos, até ás extre-
midade-. delles. Apprendei,- pois,_o
qiie vos digo por uma comparação
tirada da figueira: Quando os seus
ramos estão já tenros, c as_ folhas
têm brotado, sabeis que está perto
o estio. Assim tambem, quando vós
virdes tudo isto, sabei que'está per-
to ás portas. Na verdade, vos digo:
que não passará esta geração, sem
que se cumpram todas estas cousas.
Passarão o cco e a terra; mas não
passarão as minhas palavras."
MATRIZ DE SANTA CECÍLIA

Festa da padroeira — Proseguirá
hoje, ás 18 e/meia, o triduo que pre-
cederá a festa da padroeira, a .rea-
lizár-se amanhã.

Pregará o sr. conego dr. Martins
Ladeira, secretario do Arcehispado.

Amanhã, ás 7 horas, missa e com-
munhãò geral; ás 9 horas, pontifi-
cal pelo sr. arcebispo metropolita-
no; as 18 e meia, bençam solenne,
pregando monsenhor dr. Benedicto
de Sousa, vigário geral do Arcebis
pado.

INSTRUCÇÃO RELIGIOSA
À's 7 e meia, em Sant'Anna;
ao meio-dia, na Bella Vista;
ás 13 horas, em Sant'Anna, Santa

Cecília, Cambucy, Braz, Coração de
Jesus e Villa Mariana;

ás 14 e meia, no Convento da I.
Conceição e S. Gonçalo;

ás 14 horas, no Curato da be, Loii;
solação, S. João Baptista e S. José
do Belém; ,

ás 15 horas, na matriz de b. -ae-
raldo.
BENÇAM DO SS

' Ao'artigo lo, paragraplio 3.0, acerescen-
tc-se: ' 

' ¦_' ' ' "
.5 Uma no bairro- dc Sitio Grande, do muni*
cipio de Itú'-; ...

uma no bairro Alto, do município un
Mogy-mirim; 

'. ' 
uinlt 11'0'bairró de Queixada, do município

de Bariry; *: " .' • ' '
uma no bairro dc Viuvai, do.mesmo mu-

nicipio; -. r„ in;;
uma 110 bairro de Lagoa Secea, do mes-s

mo municipio;
uma 110 bairro do Focinho, dò mesmo

municipio;
unia.no bairro do Catingueiro, do.mesmo,

municipio;
uma 110 bairro -do Livramento, do. mesmo

municipio; . .
unia" nó bairro dos Baptistàs, do mesmo

municipio; ¦ •• -
uma no bairro do Bom Succcsso, do mes-

mo municipio:
uma 110 bairro do Barreiro, do mesmo

municipio;
uma ua estação do Alto* da Serra, do mu*

nicipio de S. Bernardo;
uma no bairro de Água Preta, do municii

pio de Pindamonhangaba; .....
uma 110' b'airro''Taparoauera', do município

rie Santo Amaro;
uma 1.10 bairro de M'Boy-mir;m., rio mu-

nicipio cie Santo Amaro.
'"':' 

IV
Ao artigo 1.0, paragraplio -bo, acerescen-.

tc-se: ...,„.
Uma na sede do município de Bariry:
uma na sédc do municipio de S. Ber*<

nardo; .'-¦'•¦«' ,
uma na estação de Ribeirão Pires, do mu-

nicipio de S. Bernardo.

tíunbcm A&jiííitiasr* E,tiogoído*,MÍ„da.iKia.JiíiGQacttiçao^

SACRAMENTO
A's 18 horas, na matriz de Villa

Mariana; .
A's 18 e meia, nas matrizes de

Santa Cecília, Consolação, Braz. S.
Joüo Baptista, S. José do Belém,
Bella Vista, Cambucy e abbacial de
S.. Bento; ' ,

ás 19 horas, na matriz de banta
lphigenia, 

" egrejas do Coração dé
Jesus, Coração de Maria e Convento

Accrescentc-se:
Artigo... — Ficam transferidas:
a) para o bairro da " Baptistada ", 110 mu-

nicipio de Piracicaba, uma das escolas mix-.;
tas localizadas no bairro de "Dois Corre-
gos", do mesmo municipio;

b) para a estação de Luiz Carlos, no mu<
nicipio de Mogy das Cruzes, a escola do,
sexo feminino do bairro do Convento, na,
mesmo municipio. — A' Commissão de Ins*
trucção Publica.

Idem do sr. secretario do Interior, trans-
mittindo outro em.que a Camara Munici-
pai de Pilar solicita um auxilio de íoiooof.
para a construcção de um'predio escolar.—
A' Commissão de Fazenda,

O SR. PRESIDENTE - Os nobres de-
pulados srs. Antônio Lobo e Almeida fra-
do commünicam que, por motivo de força
maior, deixam de comparecer hoje.

Feita a segunda chamada, verifica-se não.
ter comparecido mais nenhum sr. deputado,
deixando de comparecer com causa parti-
cipada os srs. Amando de Barros. Antônio
Lobo, Ariindo de Lima, Almeida Prado
c Wladimiro do Amaral, e sem participa-
çao os, srs. Abelardo César, Alfredo Ra-:
mos, Alfredo Pujol, Rocha Barrçs,_ Eras-,
mo de Assumpçao, Francisco Soda-, Ou!-*
Ihcrme Rubião, João Sampaio,, Joao Mar-i
tins, Machado Pedrosa, Joaquim Gomide.;
Brenha Ribeiro, Freitas Valle, Alcântara
Machado, Pereira de Mattos, Juho Cardo-
so, Lconidas Barreto, Rodrigues de An-
drade, Olavo Guimarães, Paulo Nogueira.
Vicente Prado, Carvalho Pinto e Washm-
gton Luis.

Não havendo numero legal, não ha W
ião. Levanta-se a reunião, designada p»ro
22 a mesma

ORDEM DO DIA
Discussão única das emendas do Senado

ao projecto da Camara n. 14. deste anno,
creando e convertendo escolas prehmina-
res, com parecer n, 30.

2.a discussão do projecto 11. 31***' deste an-
no, autori-rando o governo a abrir o credt-
to supplcmentar de 200 :ooo$ooo, para oc-
correr ás despesas com as obras dc melho-
ramentos da linha do Tramway <la Can-
tareira.e acquisição de .material rodante
para' o niesnlo Tramway.

2.a discussão do projecto n. 33. deste an-
no. fixando a Força Publica do Estado pa-
ra-b-exerciefcrMe^igrô: -'•'""¦ "•'""¦ <
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Homens < livros
Nápoles e Alvim, Relevos;

editora — Livraria Magalhãtl,
S. Paulo.

I la i ocações literária» <|tie so apagam
lconi a rapidez com que fenecem as flores'imais 

gentis da primavera. Estas desabro-
pham aos primeiros diluculos da aurora,
iricejam durante as primeiras horas da dia,
dão-nos o seu aroma, o brilho das suas
Cores, o velludo dc suai petala.s. Vivem. Vi-
irem, deliciando o nosso oi facto. apurando
t) nosso gosto, encantando a nossa vista.
Momentos depois, começam de sc retorcer
t. canicula, de se mirrar ás ardencias do
tneio dia. Antes de entrar a noite c das es-
trcllas pontilharem dc ouro o azul quc sc
arqueia sobre as nossas cobeças, todo o
viço dcllas passou, todas as côrcs desb.-
fcaram, todo o perfume sc evolou, toda a

graça dcsuppáreceu; o velludo das corollas
íescquiu, a belleza ila fórma Irar.!formou-
Uc numa porção de pétalas cabidas. Fana-
ftm-se. Ai flores têm o sei berço e têm
O «eu tumulo na transparência morna dos
Crepúsculos...

Ha vocaçfle» assim. Apparccem, muitas
Teses num recanto longínquo e ignorado,
lingendo uma lyra, dedilhando uma harpa,
arrancando do violino do sentimento a har-
Btonia do amor e da saudade. Esta harmonia
é um canto que vem da solidão, é um gemi-
Üo Que sai do fundo da alma, 9 vôa de
jnuito longe, acordando selvas dormidas c
bosques socegtdoa... Tem á» vezes a lm-
perfeição d» pressa, a fragilidade dos ver-
des annos, as incorrecções do êxtase, as
{riquezas da inexperiência, as falhas' dò
srrebatanicnto. a frlexa em demasia dos
pólos, o calor em excesso dos vulcões. Não
lhe falta, todavia, a inspiraçío do ermo,
¦1 pulsações do estro, o concerto das pala-
ms, a musica do sentimento. Os seus au*
tores, porém, desabroiham nio raro, como
M flores, ao crepúsculo matutino, para as
delicias da rima, para as torturas da arte,
para os esplendores da conquista, para a
vida do pensamento... E, ante» de verem
miadurccidos os fruetos da sua intelligen-
cia, de verem aquilatados os produetos do
«cu esforço, começam a sentir que lhes
murcham, sinão as louçanias do seu espi-
rito ou a vivacidade do seu estro, pelo me
nos o Rosto pelas letras, o enthusiasnío
pela arte, a sofreguidâo de saber, a dili-
vencia de progredir, o desejo de apertei-
çoar-sc, o anceio de alcançar a gloria. E,
quando chega a hora do segundo çrepuscu-
lo, são ainda como as flores: também se
des folham, também se apagam, tambcm
passam, também morrem...

O destino de certos pootas tem muito do
destino das flores, c mais precisamente das
fosas de Malherbe. Envolvem-no, para a
fida ou para a morte, aj primeiras clarida-
des da manhã, c as ultimas sombras dd
tarde...

Vínhamos assim conjecturando a propo-
sito de um modesto livrinho de versoi, que,
tião trazendo a data de sua impressão, con-
»ém todavia uma dedicatória feita aos 18
de agosto de 1911. Intitula-se Relevos e é
devido á penna do sr. Nápoles e Alvim,
,-ue nol-o enviou dc S. João da Bocaina,

E' um nome inteiramente desconhecido
para nós; mas, os seus versos, apesar dos
desfallecimentos e defeitos que o enxa-
meiam, deixaram em nosso espirito uma im-
pressão agradável, e a convicção de que o
seu autor, si houvera insistido e possuirá
a coragem de não aborrecer os livros c o
bom senso de os sclcccionar, teria, em
suecessivas publicações, conseguido um lo-
gar apreciável ao lado dos lyricos da nova
geração paulista. O soneto que serve de

jportico ao seu livro dá uma idéa da espon-
(taneidade com que o sr. Alvim verseja:

PROEMIO

Has de estes versos ler... E, o livro abrindo,

Nas horas breves dc lazer e calma,
As merencorias folhas dc minha alma,

XJma por uma, pesquizar, sorrindo:

<—- Aqui, sob o doccl do Azul infindo,
'Serenamente a Rima azas espalma!
Além, — tudo aridezI... Nenhuma palma.
Siquer, os verdes leques entreabrindo...

Mas. na paizagem plúmbea, silenciosa,
Oe um claro dia, perfumado e brando,
Raia e palpita a aurora venturosa,...

E, nesse quadro limpido. diverso,
Veras, surpresa, o nosso Amor brilhando.
Entre as doiradas flammulas do Verso I

Vamos reproduzir, cm seguida, mais um
soneto que atteste as habilidades poéticas
do aulor, e que sirva de justificar o seu
appartcimento nesta secção, onde aliás não
julgamos os cogumelos da nossa literatura,
nem os energúmenos da nossa sociedade.
Nem isto é escola de primeiras letras, nem
manicômio. E, dentro do programma qtte
nos traçámos, só nos abalançaremos a tra-
tar dc intellectuaes emquanto sentir-
mos que não nos falta coragem para os
advertir e sympathia para os amar.

Rosai do amor í. quanto a nós, a melhor
producção do poeta estreante:

—' Amemò-nos, disseste... E nos amámos,
Eriiqúanto sc enflórava a terra!... emquanto
Dcsabrocliava, pelos verdes ranios,
A Primavera, pródiga dc encanto!

Na ventura suprema dc amar tanto,
Bosques e campos festivaes trilhámos...
Depois, num longo beijo, ambos cm pranto,
Saudosamente, um triste adeus trocámos...

Porém, da Natureza a adolescente
Alma surgiu, em risos, pelos ramos,
Como alegre, surgira antigamente...

Eu voltei... Tu tambcm voltaste, um dia...
Ií, inda uma vez, ó flor, nos adorámos, ¦
Kmquanto, em derredor, tudo sorria I

iE o nome do sr. Nápoles e Alvim, de-
pois da publicação dos Relevos, ha cinco a"-
nos, nunca mais se nos deparou, quer em
livros, quer em jornaes. A culpa é sui. Mas,
não é somente sua, é sobretudo da nossa im-
prensa, que nio applaudc nem censura os
trabalhos do espirito, os esforços da intel-
ligencia; é da imprensa que não critica su-
periorinentc, é da imprensa que não guia, é
ila imprensa que não estimula*.

Como quer que seja, o joven poeta dos
Relevos, ou porque o assoberbasse a inten-
sidãde de uma vida utilitária, ou pprque lhe
[aliasse o acoroçoamento da critica, ao que
parece, foi uma vocação que falhou; e pode,
por isso mesmo, entrar a fazer parte dos
que nascem e morrem com os crepúsculos,
annunciadores do dia que sobe e da noite
pie desce...

E é pena que haja emmudecida quem, 110
seu primeiro gorgeio, teve o coração a ba-.
ter ancioso e a alma limpidamcnte espraiada
em melodias como esta:

SOBRE UM TRONCO ."..

Numa clara manhã, eu fui sósinho,
Sob um risonho »ól de primavera,
Tornar, a ver, entre os festões da hera,
Aquel!» antigo, abandonado ninho,..

E nada achei mudado: á nossa espera,
Todo em flore», abria-ie o caminho...
Vi o ribeiro a deslizar vizinho
Ao bosque, onde engendrei tanta chimera!

Fui ao jardim,., Entrei na velha horta:
Quanta tristeza em cada passo! quanta
Mágua esquecida, em cada folha morta!

Minha alma em longa scisnu sc curvou...
Ah! nada mtls aos punge t aos quebram*
Que o martyrio de um sonho que passou!

Versos desta maneira trabalhados, no
vôo inaugural da inspiração, significam sem
duvida um bom esforço, que se não pódc
deixar de applaudir, dada a promessa que
representa de outros trabalhos mais brilhan-
tes na idea, e mais perfeitos na forma.

-Quando essa promessa falha, é um pc-
sar para as letra» « um desapontamento pa-
ra a critica..,

Azlstôo SKULAS
"Villa Desdemona", 20-11-15.

Pelas escolas
ESCOLA DE PilARMACIA E

ODONTOLOGIA DE 3. PAUIyO
Resultado doi exames do dia 10 de 110-

vembro:
2.a série de odontologia — Emnierjek de

Oliveira Fausto e Waldomiro Franco da
Silveira, simplesmente na í.a cadeira e pie-
nameiite uas a.a, 3.a e 4-a; Heitor Sampaio,
plenamente na l.a c simplesmente nas a.a,
j.a c 4.a; Segisfredo Ribeiro de Araújo,
simplesmente na í.a, plenamente na 2.11 c
distincção nas 3.a e 4-a; Isaac dc Paula
Arantes, simplesmente nas í.a e s.a c pie-
namente nas 3,a e 4.a; Olavo Silveira, pie-
namente na 4-a; Elpidio Eugênio Gomes.
Antonio Egydio Padillia e Getulio Ferraz
de Campos, simplesmente na série.

ítesultado dos exames da í.a série dc
pharmacia, hontem:

João Baptista de Queiroz Ferreira, pie-
namente na strie; José Chrispim, plennmen-
te nas a.a e 3.a; Victorio Delboni, plena-
mente nas í.a, a.a e 3.a e simplesmente na
+a; Sylyio de Almeida Vergueiro, simples-
mente nas 2.a e 3.a; Osório Ferreira Neves
c Oscar de Góes Conrado, simplesmente nas
í.a, 3-a e 4-a.—— Chamada para amanhã:

Prova pratica — Chimica toxicoloslca e
biológica, ás 7 horas e 30 minutos, os alu-
rnnos de us. 31 a 42.

Prova oral — í.a série de odontologia,
8 horas, os alumnos dc ns. 14 a 18. Sup-
plentes: 19 c 20.

Provas oral — í.a série de odontologia,
ás 15 horas, os alumnos de ns. 29 a 38.

ESCOLA NORMAL DE BOTUCATU'

Realisa-se no dia 26 do corrente, no thea-
tro Casino, de Botucatu', a solennidade da
entrega dos diplomas aos professorando*
ua Escola Normal daquella cidade.

Paranymphari a turma o sr. Isaltino de
Mello, professor de geographia e historia
daquelle estabelecimento.

Falará cm nome dos seus collegas o pro-
fessor Waldemar de Oliveira.

E' o seguinte o programma que será
uxecutado por essa oceasião: í.a parle —
Hymno nacional, tordiestra; abertura da
sessão pelo director da Escola; discurso
pelo orador da turma, professorando Wal-
demar Oliveira; Despedida (canção), lc-
tra do professorando Paulo Antunes e
musica do professor Dalmériat.

2.a parte — La Colnicna (marcha), or-
cbestra; discurso pelo paranympho, profe-
sor Isaltino de Mello; entrega dos diplo-
mas; hymno "Ad«us á Escola", cantado a
3 vozes, letra do professorando Waldemar
Oliveira e musica do sr. professor José
Carlos Dias.

São om numero de 59 os profossores que
sí formam este anno pela Escola Normal
sendo 42 moças e 17 rapaz.es, cujos ilòmcf.
damos a seguir: senhoritas Abcelina Pi-
nheiro, Adelaide Morato, Adelaide Banho
Rocha, Alice C. Fiúza, Aiméc M. Campos
Ambrosina Pires, Anna Sant'Anna, Anna
Rosa Zuwicker, Benedicta* Camargo, B,er-
lha M. Campos, Elisa Sampaio, Elza G
Cioffi, Escolastica Martins, Ercilia de Al-
meida, Francisca Barbosa, Helena Pascboa-
liok, Henriqueta Villaça, Herminia Morato
Herminia Villas-Boas. Isabel Cardoso, Isa-')(! Conceição, Joaflujna Delgado, Latira de
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Campos Lima, L.(K)nidia Góes, Leontino
A. Camiios, Lconlina C. Sousa, Leopoldina
C, Macamhyra, Maria Paes Almeida, Ma-
ria Monteiro Almeida, Maria Innocencia
Aimeida, Maria Amalia Amadei, Maria do
Jesus Fontes, Maria P. Machado, Maria L.
Pavão, Maria L. Pinheiro, Maria Stella
Rocha, Marina Banducci, Minerviua Sant'-
Anna, Ottilia Peneira, Sarah Veiga de Bar-
ros, Virginia Alves c Zella Machado de Al-
meida; srs. Affonso Celso Dias, Aggeu
Pereira do Amaral, Alcebiades Silva Mi-
nhoto, Antônio Augusto de Oliveira, Car-
mello Damato, Eztequias Maohado da Sil-
va, Honor Rocha, João Baptista do Ama-
ral, João Hippolyto Martins, Leonardo
Francisco doá Sanlos, Manuel de Oliveira
Filho, Oswaldo Rebouçás de Carvalho,
Paulo Antunes, Paulo Cavalcanti Maçam-
byra, Roque Corrêa da Silva, Waldemar
Oliveira e Francisco Antunes.

ACADEMIA PRATICA DF, COMMER-
CIO DE S. PAULO

Serão chamados amanhã, ás ig hora-s, á
prova escripla: 1.0 anno, francez je ari-
ihmclica, álgebra e geametriá, Iodos os
alumno; inscriptos; 2.0 anno, stenographia
c inglez, todos os inscriptos.

*

FACULDADE DE DIREITO UE
S. PAULO

1.0 anno — Sírio chamados amanhã á
prova escripla de Philosophia do Direito
os altunnos inscriptos de ns. 1 a 31 (l.a
turma), c os dependentes dessa matéria, cm
à sala ri. 1.

.*

COLLEGIO SANT'ANNA

Realiza-se hoje, ás 13 horas, a distribui-
ção de prêmios no Collcgio Sant'Anna.

Para o acto recebemos um convite da
ilirectora, madre Maria Virginia.

GYMNASIO ANGLO-BKASILEIRO

Realizou-se ante-hontem, no Gymnasio
Anglo Brasileiro, uma brilhante festa, so-
Icnnizando o encerramento do anno lectivo
e a entrega*. de diplomas aos alumnos que
terminaram. o curso.

A's 19 horas, estando o vasto salão repie-
to de familias, cavalheiros c ex-alumnos, te-
ve inicio o magnífico programma que a se-
guir publicámos:

Primeira parte—Hecuccl— Pinocchino, pia-
110, a 4 mãos.pelos alumnos Matute! Machadc
Franca e Carlos Cunha; Dancla, trio, vio-
lonccllo, violino e piano, pelos alumnos Da-
vid Serrador, Francisco Pignatari e Aurélio
Gregori; a) S. Thompson, Come Sing To
me, canto c piano; b) F. Cowen, The pro-
inisc of life, pelos srs. Frcd C. Church e
José Stott; Waldeu/fet, Mon reve, piano
a 4 mãos, peios alumnos João de Almeida e
Bento Martins; Wándcrstab, pòlka, orchés-
tra. pelos altininos Mario Pires I/Jimoii, Os-
waldo Lange, Oavid Serrador, José Serra-
dor-, Luiz Soares de Mello, Olavo Cunha,
Orlando Cunha, Fausto Borges; Franciscc
Pignatari, Aurélio Gregori c proíesíor
Lázzarihi; Shakespeáre, BrutUs and cas-
sins', (da tragédia "Julius Caesar"); dis-
tribuição dos diplomas pelu sr. director do
Gymnasio,

Segunda parte — Popp. Lc Rossignol,
flauta, solo c orchestra; pelo professor
Amilcare Catani; Beriot, Air varie, violino
solo e orchestra, pela senhorita Rosa Gior-
dano; E. Eduarda, Honra aos mestres;
Guerra Juqueiro, os pobrezinhos; Thomai
Ribeiro, Festa e caridade, rteitativos, pelos
alumnos F. Oliva, David Serrador e Lui;
Bello; S. Novelli, Till th boys come ho-
me, canto e orchestra, pelo sr. Frcd C.
Church'; Rcber, La ficra di Lipsia, phanta-
sia característica, orchestra completa; Cou-
rier, Marseillais et Gascou. dialogo, pelos

m
altimrips Augusto Rodrigues e Demetrio V.
Toledo. Hymnos. Orchestra.

Por oceasião da entrega dos diplomas,*
foram lidas, pclo sr. Ridge, secretario do
Gymiiasíàj as notas referentes aos exames
finaes dos diplomados.

Em seguida foram entregues os diplomas
aos seguintes alumnos: Abdo Nadcr, Anto-
nio Imperatriz, Elizeu Zucchi, Gilberto Ros-
setti, Henrique Post, Leandro dos Santos.
Máximo Ramalho, Olavo Assis, Otto Ignar
ra, Pedro de Barros, Arthur da Nova, Ho-
racio Lafer, Raphael da Nova, Rudolph
Krauer.

Após essa cerimonia, o alumno Otto
Ignarra, em nome dos seus collegas diplo-
mados, proferiu um bello discurso, em queagradecia aos mestres o esforço empregado
para os optimos resultados obtidos.

O director do Gymnasio, sr. Charles W.
Armstròng, felicitou os diplomados e fez
sentir o facto do alumno Abdo Nader ter
conseguido notas esplendidas, pois obtevr
distincção em 2 matérias e plenamente, grau
9, em todas as 12 restantes.

A assistência recebeu magnífica impres-
são, não só pelo resultado demonstrado
como peio belloi programma musical, hábil
mente dirigido pelo sr. E. Castagnoli, pro-*'cs;or d,, Gymnasio.

A's 23 horas terminou o esplendido sarau
retirando sc os assistentes com demonstra-
ções de satisfacção.

GYMNASIO N. S. DO CARMO

Realizar-se-á tio próximo domingo, 28 do
corrente, ás 19 horas, o encerramento do
anno lectivo deste conceituado estabeleci-
mento de ensino secundário, mantido pela
V. O. T. do Carmo. •

O acto será presidido pelo sr. arcebispo
metropolitano.

Recebemos um convite do digno reitor-
irmão Mario Christovam.

0 MOMENTO POLÍTICO
Do* tr*. Rodolpho Miranda e coronel

Bento Bicudo recebemos a carta que * «e-
guir publicamos:

"8. Paulo, 20 — 11 — 1915.
Sr. director do "Correto Paulistano".
Nio sabemos o que mais lamentar: li a

incohcrcncia do sr. director do "Estado
de S. Paulo", si a sua imperdoável insis-
tencia em affirmar categoricamente cousas
de que não tem absoluta certeza.

Voja 3. s. que tiníramos o direito de
qualifical-o de maldoso, pois a sua rospon-
sabilidade dc mentor do um grande diario
tira-nos. em grande parte, o direito de sup-
pol-o um energúmeno. F/ verdade quc a
paixão politica, quando sc apodera de cer-
tois 'espiritos, conturbámos t.vrauiiicainente.
ri.ubaiido-lhe- por fim os últimos lamp.ejos
da razão. Que o (ligam os moilarchistas de
Rvbcirãozinilío, cujos comparsas nein por
serem e se declararem republicanos convi-
cios deixaram dc sentir-se perfeitamente
á vontade, cm meio ao mallogrado movi-
mento anti-republicano, quc teria para os
últimos; afinal, o grande mérito dc satis-
fazer as paixões pesspaes insopitaveis.

Del;enba-se s. s. pelo desastroso declive
por que vai. pois vai-lhé faltando orienta
ção nos seus ataques. .Vs ioiitas, dando por
paus e por pedras, agarrando-se aqui e alli.
em meio ao vácuo que os erros politicos
lhe abriram em torno, já s. s. levantou,
como uma arma dc combate, o plianlasma
da monaidiia.

Quando 3. s. chega a dar tão manifesta
prova do perturbação, como censurar-lhe a
falta dc compostura com que procura fe-
rir aos seus adversários, cujo graride cri-
me é sentirem os seus correligionários dc
lodo o Estado cercarem-nos com conforta-
dores protestos do solidariedade? Qtte cul-
pa limos nós quc. omquarito s. 5. não vê
um só directorio, um só chefe de iniportan-
cia eleitoral vir manifestar-lhe o seu apoio,
si-ntamos nós o conforto da unanimidade
Aq nosso partido — inclusive o dc duas
câmaras municipaes, a de Espirito Santo do
Pinhal e a do Santa Barbara, do Rio Par-
do — que nos vi,eram prestigiar perante o
Partido a que fomos levar o nosso apoio,
cesto grave momento para a pátria?

Si s. s. chega a sc apegar ás idéas mo-
narchicas, com que as mais altas personali-
dades do extineto regimen jamais puderam
impressionar a opinião brasileira, como po-
(leremos censurar-lhe a falta de lacto com
que commcnta delicadas attcnç3es entre os
proecres do Parlido Republicano Paulista
e os do Partido Republicano Conservador,
que, ao contrario do que sc passa com o
grupo de s. s., é um partido pttjante, um
partido cobeso e cheio dc vida, que levou
á Câmara Federal quatro representantes,
com um total nada menos de 18.oco elei-
tores?

Volte 3. s. á calma, que cm lão má hora
abandonou, para que possa guardar a neces-
sarin cóherehcla, cm suas apreciadas " no-
tas". .

Incoherente realmente o sr. director do
"Estado de S. Paulo". Emquanto vai te-
tricámente dando alarme, pelas columuás do
seu jornal, da situação melindrosa em que
se acha o paiz, quc necessita de tréguas pro-
loitgadas entre as varias facções políticas,
em quc sc dividiu a família republicana; em-
quanto reproduz e frisa as palavras do sr.
Cincinato Braga que, na Convenção de 7
cumulou a nossa situação com os adjectivos
mais ameaçadores; esse mesmo jornal "Es-

tado dc S. Paulo" procura, em suas "no-

tas" inflaniniadas, accen-der um ódio con-
deinnavcl entre facções politicas que, ani-
madas dc patriotismo, buscam convergir os
seus esforços para que dessa harmonia, quc
nos é imposta por motivos de ordem exce-
pcional, surjam melhores dias para a Repu-
blica Brasileira.

E no afan com quc o sr. director do "Es-

tado dc S. Paulo", numa coudemnabilissi-
ma explosão dc despeito, procura esconder
a iristeza do ttexi grande erro politico. neste
momento difficil para o paiz, descarregan-
do os seus golpes contra uns e outros, não
vc s. s. o desastrado que está sendo.

A 13 Je dezembro de 1912, o já extineto
vespertino "A Tarde", dirigido por* um
brilhante jornalista que, a par dc seus gran-
des talentos de publicista, sempre manifes-
tou a maia perfeita independência dc Idéas,
publicou as seguintes palavras:"E' mister que a bandeira do Partido
Republicano Conservador, embora crivada
de balas e ensopada de sangue, tremule vi-
ctoriosa uos torreões do palácio presidencial
de S. Paulo, a 1.0 de março dc 1912."

O "Eslado dc S. Paulo", com notável
desembaraço, vem attribuir essas palavras
ao extineto "S. Paulo", orgam que foi do
Partido Republicano Conservador Paulista IJ

E-com o mesmo desembaraço com que faz
ai affirmação, s. s. empresta ao saudoso

jcneral Pinheiro Machado — um dos bra-
sileiros a quem mais devem esles 26 annos
dc Republica—intuitos partidários em com-
plcto antagonismo com as suas afíirmações
reiteradas c com os actos da sua longa vi-
da de exemplos republicanos.

Os que privaram comnósco, durante a ul-
tinia agitada phase politica paulista, tive-
ram oceasião (le avaliar o esforço que em-
pregávamos para manter um termo medio,
que attendesse simultaneamente ás respon-
sabiüdades do nosso passado politico c ás
necessidades moraes dos nossos correligio-
nario que, nesta capital c em todo o interior
do Estado, buscavam da firmeza das nossas
palavras um incitamento para a lucta eleito-
ral. E si não nos desarmaram os avisos da-

quelles que nos acoimavam de agitadores
sem Ideal, tio pouco no3 impressionaram
as ponderações d» correligionários nossos,
que qualificavam a nossa campanha poditi-í
ca pelo " S. Paulo" de pouco, de pouquis-
simo efficaz, por excesslvamtnte uiode-
rada.

Mas os factos ahi estão, no vigor de tua
passada muito próximo.

Porque ousar diminuir a personalidade
inconfuridivel dc Pinheiro Machado, procu-
rando fazel-o passar aos olhos dos leitores
do "Estado dc S. Paulo" como um agita-
dor sem responsabilidades e sem zelos?

Como?
' Aponte-nos o sr. director do "Estado"

qtlal dos chefes dc governos estaduaes, co-
gnoiriinadps salvadores, era amigo do ge-
neral Pinheiro Machado. Vamos mais lon-
ge: refute-nos 3. s. — si o puder — o Que
af firmamos agora, isto é, que todos aquel-
les que foram elevados aos governos dos
listados ditos " libertados" mantiveram
conlia o saudoso senador rio-grandense a
mais cerrada opposição.

Um pouco mais de boa vontade, e o sr.
director do "Estado" ba de convir com-
iiosco quc: ou a posse do governo de Es-
tados do Norte íoi o írueto de um» cam-
banha (l"c obedeceu a todas as exigências
do regimen democrático; ou não passou
dc uma conquista violenta, e neste ultimo
caso, então, o general Pinheiro Machado —
adversário declarado e reconhecido dos
actuacs chefes desses governos — foi um
benemérito da Pátria.

Não queremos com isso apontar 110 ma-
reclial Mcnna Barreto — que foi a alma
dos movimentos politicos do norte, a quc ai-
ludiriios — um impatriota. Conhecemol-o
muito, para esquecer que, com a sua aliás
censurável attitude de então, nunca dei-
xou de bater aquelle coração magnânimo,
que tanto fez pelo advento da Republica.
Seria tuna injustiça cruel negar que o ma-
rcchal Menna Barreto, por ter sido ura po>
litico arrebatado nos seus actos, sempre te-
ve, em toda a sua '.'ida, as mais nobres, ai
mais bellás intenções.

Xós. porem, mítica concordámos com s.
exc. quc era necessária a intervenção ar-
mada neste Estado.

Para que mais palavras?
A. Convenção do Partido Republicano

Conservador, dc 30 dc janeiro de 1912, fa-
la por nós, c bastante alto.

Agradecendo, sr. director, o acolhimento
desta carta, cm seu apreciadissimo diario,
subscrévemp-nos com elevada estima

De v. s„
A fis. amigos,
Rodolpho Miranda,

Bento Bicudo. ' .

«.

IÜ
historia e cosfmGS de S
Appárecerá brevemente o 44.0 volume

dos Documentos Interessantex pura a íííí-
loria e Costumes de S. Paulo, publicação
ofíicial dn Repartição dc Estatistica e Ar-
chivo do Estado de S. Paulo, de quc é di-
rector o dr. Adolpho Botelho dc Alireu
Sampaio.

O volume contém matéria variada e digu»
de estudo.

Ncllc çollaborá frei Gaspar da Madre da
Deus com um catalogo dos governadores
do Rio de Janeiro e com um capitulo sobre
i fundação da Capitania dc S. Vicente, en-
cerrando preciosos porincnores sobre a fun-
ilação de Santos.

O capitão general Antônio Manuel da
Mello Castro a Mendonça concorre cora
diversos escriptos valiosos, como sejam a
memória com que passou o governo ao sed
suecessor; um regulamento para a conser-
vação das mattas; officios sobre a cultura,
da canna de assucar e sobre o emprego do
arado na lavoura paulista; projectos sobre
o estabelecimento de correios e de oom-
mercio com as colônias hcspauholas; in-
strucções sobre a cobrança dos impostos dí
exportação em Santos e outros escriptos de
menor relevância.

O marechal José Arouche de Toledo Ron-
<lon apparece com alguns escriptos relati-
vos á agricultura paulista, á cultura do chá -
e ás fortificações da costa marítima da Ca-
pitania. Dc Cândido Xavier de Almeida o
Sousa ba dois trabalhos concernentes a ex-
ploraçõcs no rio Paraná e interior do Bra-
.-il.

Além dc muitas outras informações cu-
riosas e uteis, o volume encerra aj rela-
ções dos bens apprehendidos aoi jesuitai
de S. Paulo, em conseqüência da expulsãq
desses religiosos do Brasil, em 1759.

Póde-se affirmar, sem exaggero, que o
tomo prestes a ser publicado é um dos máir
importantes da vasta collecção dos Docu-
mentos Interesante., para a Historia t Cot'
lumes dc S. Paulo.

Os que desejarem possuir q volume, p6-
dem dirigir-se ao sr, dr. Adolpho Botelho
de Abreu Sampaio, á rua Visconde do Rio
Branco n. 31.

OCEANO (Humberto de Campos)

[Tém a fórma de tini berço as naus da Vida...
Umas, arfando sob a luz dos astros,
Não levam flores nem signaes nos mastros
No momento nocturno da partida.

'A outras, sem rosas que os estaes lhes fartem,
Si levantam seus pceans para as espheras,
iTeni-se a extranha impressão que são galeras
Da frota de Alcibiades que partem.

¦A estas, protege o céo. Altas e bellas,
íBórcas lhes serve de piloto: a mansa
Brisa canta-lhes hymnos de esperança
Assoprando no concavo das velas.

Quando, á sahida, em rápidos instantes,
pstas se juntam para a despedida,
Emagina-se vêr, toda florida,
jUma cidade de jardins errantes.

Mas é 110 Mar quc o vento do Destino, - -
A vontade de Deus, suprema e cega,
Traça o rumo fatal do que navega
— Do navio e do barco pequenino!

Quanta nave real, o ouro do mundo
A atulhar-lhe os porões, no verde oceano,
Com toda a carga desse orgulho humano
Não tem descido, de repente, ao fundo?!

E quanto barco pescador — redondas,
Curvas cavernas, sem feição solenne, —
Com as velas frágeis tem passado indemne
Por sobre o abysmo dessas mesmas ondas ?1

Quanto ligeiro bergantim que á tôa
Parte em viagem de goso e de recreio,
E arriba, em risco, abandonando-a ao meio,
Partido o mastaréo, quebrada a prôa?l

Quanto hiate festivo o panno larga,
Navega, e cm dia de nordeste morto,
Despreza o luxo e, no primeiro porto,
Se transforma, sem custo. em. nau de carga?!

Quanto navio, abandonando a urra
Como barco mercante, em meio á viagem,
Nos perigos da lucta e da abordagem, ¦
Põe á mostra os canhões, e é nau de guerra?!

E quanta bellonave, affeita á bala,
Cessa o fogo da sua artilharia,
E encosta a um cáes, c descarrega, um dia,
As riquezas de Ormuz e de Sofala?!

Quanta nau, finalmente, que não pode
Triumphar na batalha, no perigo
Da captura, zombando do inimigo,
Ateia fogo nos paióes, e explode?!

Muitas outras, porém, que a vela ou o fumo
Denuncia nos mares, e aos pampeiros
Desafiam, nos próprios estaleiros
Recebem leme lhes traçando um rumo.

Esta, fadada ao temporal marinho, .
Sem pintura, sem toldo, sem conforto,
Sempre quiz carregar, de porto a porto,
O ouro, 9 cravo, a canella, p azeite, o vinho...

Kuja a voz do canhão, torva c assassina,
E ella, emquanto na terra o incêndio lavre,
Fará seu frete, de Marselha, do Havre,
Para Diu, para o Congo, para a China...

De outro barco, a ambição de cada dia
Era 110 oceano se apossar da prata
Das galeras de Hespanha... E eil-o pirata,
Entregue á vida de pirataria!

Qual a nau, entretanto, que, no mundo,
— Nau de carga ou de luxo, ou nau de guerra
Não teve ao largo, sem signaes de terra,
As taboas rotas, e não foi ao fundo?

Onde erra o barco singular que emigre
E impunemente ande nos mares a esmo,
Si afundou, sem soecorros, até mesmo
O madeiro d* Adão lançado ao Tigre?

Que geração poude fugir á sina?
Quem a sua evitou, por um preaagio?
Qual a Armada Invencível sem naufrágio?
Qual o Xerxes, feliz, sem Salamina?

m <

' 
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Poeta! não tarda que o tufão te caia
Sobre as velas... Prepara-te; socega:
Não é grande o temor de quem navega
Sem ambição de se afastar da praia I

Todo barco ligeiro, si a onda o invade,
A todo vento seu veL.r.j enfuoa...
Canta bem alto; e que teu canto se una
Ao primeiro rugir da Tempestade I

Com os perigos teus. males acalenta';
Solta em meio da lucta as : árias t
A alma do justo é como ai procellariao
Que se alegram no melo da tormentaj

Nunca as yelas te encheu o orgulho humano.
Esse eleva, talvez, outras cabeças...
Naufraga, pois, t que dcsappareças
Enrolado na espuma do Oceano!
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Damos a seguir a relação dos veneedo•'
res dos torneios realizados no Quartel da
Luz. por oceasião da festa da bandeira, e
o.s prêmios que lhes foram conferidos.

Corridas com ovos — l.o logar, Paulino
de Sousa; 2.0 logar, Emilio Ribeiro Eo-
pes — Prcmio ofíerecido pelo sr. dr. Ar-
mando Prado, 1 caixa de sabonete do sr.
Infantine. ,-,-.,-1

Barricadas — 1.0 logar, José Cândido
dc Oliveira; 2.0. Benedicto Brito; 3.0, Nes-
tor Gomes; 4.0. Francisco Rodrigues; 5.0.
Manuel Laguna: 6.0, Lucindo Augusto de-
Barros; 7.0, Agostinho Moura Munhoz,
So, José Coris; 9.0, Sebastião Lourençò,
io.o, Manuel do Carmo, todos pertencente»
ao Corpo dc Cavallaria, continuando am-
da cm poder do mesmo Corpo uma estu-
lueta que compõe o prêmio fixo disputado
annualmente. ,

Aos vencedores foram distribuídos os sc-
i-uinles prêmios offerecidos pelos , sr».
Alonso Munhoz, José Serracine, officiaes
do 1.0 esquadrão, Alonso Munhoz, Mon-

^teiro dos Santos, officiacs do 4-0 batalhão,
Casa Gugliano, Paschoãl Lconardc c , se-
,'ihorita Gertrudes Medeiros.

Tracçãj da corda — Equipes compostas
dc 20 praças de cada corporação.

Vencedor: Corpo de Cavallaria.
Continua tambem cm poder do Corpo

uma csiatucta que cònstitue o prêmio fixo
annual.

A' equipe foram distribuídos os seguiu-
tcs prêmios;

Offerecidos pelos srs.: Casa Belman e
Comp.. Pascoal Lconardc, J. J. Pereira,' ' José Gasparinc, Comp. Sousa Cruz, Zambo-
nc e Comp., Casa Pernambucana, Comp.
do Sul, inferiores do 4.0 batalhão, officiact
ío 4.0, Casa Rolhschild, Casa Brasil, Su-
tão Civil Militar, inferiores do 4-o bata-
lão, ainda Casa Brasil, Antônio Zuffo.

Foot-Ball — Equipe de Escoteiros ver-
ms Força Publica: t

Vencedor; Força Publica.
Foram entregues prêmios offerecidos

pela casa A. E. Tonglet c Casas Peruam-
bucanas c demais prermos aos que compu-
zeram a equipe.

Tambem foram realizados cm Iodas as
companhias dos diversos batalhões jogos
entre as praças, sendo distribuídos diver-
sos prêmios, que pelo adeanlado da hora
não pudemos publicar.

Dentre os prêmios recebidos os dc ínelhoi
valor c mais artísticos foram destinados ás
"poules" de esgrima.

Opportunamcnte publicaremos os nom:s
dos respectivos vencedores.

Para presentear os vencedoras dos respe-
ílivos jogos, foram offerecidos ao estado-
jnaior da Força Publica prêmios pelos se-
[iiintes srs.: Bckman e Comp., 2 lampcões

'xélgas; Monteiro dos Santos e Comp., 1
apparelho de vidro; Casa Fuchs, 1 tintei-
ro duplo (phantasia); Rotschild c Comp.,

canhotas '.inteiro e 2 caixas dc papel com
i.mveloppes; Iícriry Joannot, 1 par de luvas
dc pfllica; Casa Frotiu, 1 navalha iriechani-
Ci c uma gillet; Antônio Zuffo, l relógio
dc ouro o 2 chicotes; José Torcolli, 1 tin-
•tiro (phantasia); Fratelli Bcrtòllucci, .<
.orles de casimira; Rolin Gonçalves e C.
1 chicara (phantasia); A. E. Tonglet, 1
hola dü foot-ball; Rodovalho Junior e Hor-
ta, 3 chicotes com caslão dc prata; Eduar-
00 Tarisana, 1 despertador (phantasia);
c.-.p;lão Antônio Marcopinto. 9 cannctas;
senhorita Francisquinha P. O., 1 gravata
fcoídada a seda; mme. Ilubaldo Pinto, 1
jravala de seda; Antônio dos Santos, 1
despertador; Diogo de Aguiar c Comp.,

boneca; Alonso Munhós, 1 medalha;
mmc. Pcnczzi, 1 bastidor; João José Pe-
feira, 1 caixa de charutos; Nicolino Na-
politano, 1 par do brincos, um de abatoadu
ras c um broche; Gaspar do Almeida, 2
copos; João Dutra Sobrinho, 1 vidro dt
loção Danou; menina Eniina Pcnczzi Mar-
condes, 2 manteguciras dc vidro; Gonçal-
vês Cardoso, 1 caixa dc sabonetes; Casa de

, ¦¦; moveis Companhia do Sul, 1 tapete paraquarto; Menosi Pereira ç Conip., 1 Iam-
peão; José de Almeida Casso, 1 morj.nguc
-.omplcto; J. Coimbra, 1 deposito dc pó cb-
;rroz; officiaes do 3.0 batalhão, 1 diecio-

«crio. prosódico; inferiores do 3.0 batalhão.
«111 tinteiro; cabos e soldados do 3.0 bata-
ilião, I carteira cie couro da Rússia; Josú
de Aloi Filho, 1 clarim; Sou.sa Cruz c C.

milfceiros de cigarros; Casa Duprat, 10
raixás dí papel para cartas; Paschoãl Leo
iardi, 2 képis; José Saraccni, 1 par de sa-
iútos para esgrima; Lambrosi c Comp., 1

guarda-chuva cie seda; Almeida e Silva, 1
galhctciro cie crystal; officiaes do 1.0 bala
Ihão, 1 despertador; Casa Miohel, 1 des-
portador dourado; Casa Fuohs, 1 estojo
com escovas; presidente do Estado, 1 cs
tatueta cie bronze; Casa Kosmos, 5 caixas
com alíiiiel.es dc gravata; officiaes do Cor-
.po dc Bombeiros, um talher de prata; Ar-
mando Ribeiro da Fonseca, 2 caixas de cha-
¦utos; Bcn.cdicto Gasparino, 1 chapéo clc
palha; tenente-coronel auditor da Força
1 estatueta do bronze; d. Elisa Guimarães,
1 despertador; officiacs e inferiores c pra-
ças, do 4.0 batalhão. 3 despertadores, 3 re-
legios, dois relógios. dc aço e 4
do nickel. Mais 10 correntes de pia-
quét; José Belli um relógio de pa-
«/.de; Quirino Sarracenij 1 vidro de extra-
cto; officiaes cio 1.0 esquadrão do C. ele
Cavallaria, 1 despertador; alguns ca-
bos do primeiro esquadrão do C. do Cavai-
laria, 1 árgola dc prata para guardanapo;
alferes Ciàrelli, 1 vidro do loção; João
Marques, 1 vidro de brilhantina; Paschoãl
Lconardc, 1 kepi fino; José Serraccinc, 1
,->ar dc perneiras de verniz; Peres José, 1
vidro de agua de Colônia; José dc Figuei-
j-edo, 1 É;cpi; Armando Ribeiro da Fonseca.

' caixa de charutos; ínonsieur Infantine, 1
. aixa de sabonetes; coronel Antônio lia-
plista da Luz, 1 medalha de ouro; Casa Ga-
çliano, 1 par de vasos, 4 gravatas c l ben-
tala; Casa Tollen, 1 lata dc doces, 9 garra-'.as dc,licores e uma lata de chocolate; Casa
Jasparins, 1 duzia de collarinhos militares;

Casa Brasil, 2 kepis; commendador Francis-
co Mati.razzo, 2 medalhas de ouro; Casas
Pernambucanas, C cobertores de lã; Irmãos
¦Kicco, 1 cinzeiro de prata; Casa Edison, 1
lilro de: agua de Colônia; Casa Bento Locb,
1 relógio dc mesa; prefeito municipal, 4 rc-
logios A; prata; sr. secretario da Justiça, 1
relógio dc ouro com corrente; tenente Os-
waldo da Cunha Bueno, 1 relógio de ouro"Longines"; senliorita Gertrudes de Miran-
da, 1 par de abotoaduras; praças da primeira
companhia, do quinto batalhão, 1 estatueta,
praças Ja segunda companhia do mesmo, 1
despertador; praças da terceira companhia,
do mesmo, i relógio dc mesa; praças da
quarta companhia do mesmo, 1 castiçal dt
metal Royal; officiaes do quinto batalhão,
1 taça de metal Royal; loja "Commercio t
Sciencias", 1 centro de mesa; Antônio Ko-
drigues, x garrafa de licor; Casa Fuchs, l
par dc florettes; Pedro Chavonc, 1 bancíei-
ja;- inferiores do corpo de bombeiros, 1 rc-
logio para mesa; Casa Garraux, 1 apparelho
para limpeza e uma carteira de couro da
Rússia; tenente Villarmosa, 1 apparelho pa-
ra tiro ao alvo; M. Almeida e Comp., 1 re-
logio para mesa; Casa Espíndola, I estojo
com papel para cartas c um con navalhas;
Casa Fictin, 1 csíojo com navalhas c uma
lanterna electrica; Augusto Rodrigues c
Comp.. 2 cortes de casemira para calça c 2
dilos pa.a colletes e'i|2 duzia de pares de
meias e I duzia dc lenços; Almeida c fr-
mãos, 1 vidro de cxtraclo; Gustavo Kolsch,
1 licoreiro; Pharmacia Ferraz, 1 caixa de-
pó dc .'.rroz; Castilho Soares e Comp., 1
caixa de charutos e 2 pacotes dc cigarros;
Confeitaria Central do Braz, 1 bolo; jor-
nal o "Correio Paulistano", 1 par dc abo-
toaciuras; dr.. Armando Prado, 1 relógio
com corrente; Empório Lusitano, 1 caixa
de charutos; official de gabinete do sr. dr.
secretario da Justiça, 1 par do abotoaduras
de ouro; Joaquim Muniz Barreto, I lata de
bonbons; Pharmacia Silveira, 2 caixas dc
sabonete Reutter e 1 vidro de Tricofero c'.e
Barri; d. Ercilia Dias de Campos, 1 chicara
phantasia; Confeitaria Ceres, 1 pão dc ló:
J. Neves, I caixa de vinho do Porto; dr.
Eloy de Miranda Chaves, 30 relógios com
correnle; coronel Miranda e Chaves, 1 ap-
parelho para chá; jornal "O Estado de S.
Paulo", i cigarreira de prata; sr. capitão
Evari--|o de Oliveira Abrantes, 1 milhei»
de cigarrros e 1 caixa de bonbons.

NO QUARTEL DA GUARDA CIVIOA

Com todo o brilhantismo, realizou-se ante-
honlem, conforme noticiámos, no quartel ela
Guarda Civica, a festa commemorativa da
instituição da Bandeira Nacional.

Todas as suas dependências estavam ar-
tisticamente enfeitadas com escudos, bandei-
ras c festões de folhagens, offcrecendo um
aspecto encantador. .-',-.

lVs 12 horas deu-se inicio a festa oom o
hasteanicnlo do pavilhão nacional.

O mastro foi erguido no patco do quartel,
ao som dos hymnos da Bandeira, Nacional
c da Proclamação, cantados por todo o pes-
soai de folga dos corpos da Guarda Cívica,
havendo por essa oceasião uma salva de 21
tiros. _. . ,

Em seguida o segundo sargento Christo-
vam Vergara Xitncnez proferiu um pátrio-
tico discurso sobre a data.

Após, foi executado o seguinte program-
ma:

Corrida rafa pura praças, 200 metros —

Vencedores: primeiro logar, Oscar Alcxan-
dre Graça; segundo, Augusto Cândido.

Tracção da corda, pelo estado menor com-
plclo de ambos os corpos. — Vencedor, o
segundo corpo.

Tracção da corda, para praças das pn-
meiras companhias dc ambos os corpos. —

Vencedor, o primeiro corpo.
Tracção da corda, entre praças das segun-

das companhias de ambos os corpos. — Ven-
ccelor, o primeiro corpo.

Tracção da corda, para praças da 3-a com-
nanhia do 2.0 corpo versus 4-a do primeiro.
— Vencedor, primeiro corpo.

Tracção da corda, entre 10 praças dc cada
secção de metralhadoras, lambem de ambos
os corpos. — Vencedor, o segundo corpo.

Tracção da corda, entre 10 cabos clc cada
corpo. — Vencedor, o sogundo corpo.

Corrida lenta de bicycletla (ganha-per-
,)c) —Vencedores: sargento amanuense
Mario Fontes dc Godoy e sargento Josc de

''corrida 
dc tres pernas. — Vencedores:

1 o Francisco Salvador c Francisco Antônio
Valdez; 2.0, corneteiro José Germano c Luiz
Antônio Sampaio.

Corridas em saccos, disputadas,cm partes
eguaes por ambos os corpos. — Vencedor, o
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primeiro corpo. .
Acccndcr a vela (corrida ia 200 metros).

— Vencedores: Raul Arnoso (furncl) e
sargento José de Faria.

Tiro ao alvo (Flaubert), 25 passos -

Vencedores: sargento amanuense Mano
Fontes de Godoy e sargento-ajudante José
Pedretti. , f

Segunda parle — Em vista da grande ai-
fiuericia de senhoritas c crianças, foram pela
commissão encarregada organizados novos
concursos, obedecendo ao seguinte program-
ma:

Corrida rasa para moças, 100 mclros
Concorrentes, »5 — Prêmios para primeiro
e segundo logar. ,

Vencedoras: semioritas Clotilde dc ioic-
do Barbosa e Jacy do Amaral.

Acccndcr o cigarro (Corrida) — Senhori-
tas Jacy do Amaral, Iracema Ferreira c
Clotilde de Oliveira Barbosa- .

Corrida — 100 metros, para meninos de
6 a IO annos — Concorrentes, 20 — Ven-
cedores: Benjamin Augusto, Nazareno. Pe-
dro ele Oliveira c Lucindo Antônio Miguel.

Corrida (copos cheios de agua) — Ven-
cedoras: senhoritas Rosalina Regis de Oh-
veira, Jacy do Amaral e Patrocinia Au-

Corrida (o\o cm colher) — Vcnccdo-
ras: Leonor Pedrelti c segunda lambem a
senhorita Patrocínio Augusta e em tercei-
ro a senhorita Regis de Oliveira.

Idem para meninas de 6 a 10 annos —
Vencedoras: Alice Regis de Oliveira, Anna
Pròmptòn c Esmeralda Peixoto.

Em seguida os convidados visitaram as
dependências do quartel, que foram fran-
queadas aos visitantes, sendo elogiadas pe-
lo bom gosto com cjue os seus chefes sou-
beram ornal-as.

No gabinete dc um dos conuuandos, via-
se o symbolo da pátria brasileira ornado
de trophéos de armas c profusamente or-
nado de flores e folhagens.

A's tf horas e meia chegou ao quartel o
sr. coronel Baptista da I,uz, acompanhado
de seu estado maior.

Compareceu tambem á festa o sr-
secretario da Justiça, acompanhado de seu
ajudante dc ordens capitão Dantas Cortcz.
sendo recebidos á porta com as honras que
lhes são devidas.

S. exc, em companhia do coronel Luz, e
demais officiacs, dirigiu-se para a tribuna
que lhe estava reservada, sendo por essa
oceasião pronunciado pelo alferes José de
Oliveira França eloqüente discurso.

Após a visita ás dependências do quartel,
foi offerccida ao sr. dr. Eloy Chaves c aos
presentes uma taça de champagne.

Por essa oceasião, sua cxc. pronunciou
brilhante discurso, agradecendo c elogiando
a lembrança espontânea da commemoracão
da" instituição do pavilhão nacional.

Foram distribuídos cerca dc 180 prêmios
angariados pelas praças dos diversos tXr-
pos.

A' noite, funecionou naquelle quartel ao
ar livre um apparelho cinematographico cc-
dido gratuitamente pela empresa De Ricci
e Bruno.

Os íiims foram gratuitamente offerecidos
pela empresa Staffa.

Foram cxliibidos os seguintes films:
A guerra na fronteira da Alsacia, Beatriz.

Herança phantasticá, Futuros guerreiros
(cxbiliida pela primeira vez em S. Paulo),
Pró Pátria, Isabel e Carlilos são casados,
Uma fabrica original, Reconquista de Saint
Nazairc pelas Iropas francezas, A filha do
bombeiro (exhibida pela primeira vez cm
S. Paulo), Remédio para mulheres, Exer-
cito francez em Lorena, Vulto nocturno 011
cavallo phahtasma, O que a mulher quer
Deus quer.

Tocou durante o espeelaculo uma secção
da banda de musica da Força.

Em um dos alojamentos foi levantado um'ialeo, onde as senhoritas Clotilde dc Toledo
Barbosa. Jacy, do Amaral e Maria Braga c
os srs. Francisco Prendes c Silvino Braga
recitaram beilas poesias.

Cm a exhibição da ultima fita, terminou
a bella festa, que deixou no espirito de to-
dos os que a assistiram a mais agradável
impressão.

A illuminação, que esteve feérica, foi ins-
tallada sob a direcção do dr. J. Martins, o
qual para prestar o seu concurso á festa,
completou gentilmente a parte excedente
do contraclo, occupándo cerca clc mil Iam-
padas multicores.

O SABBADO
Chuvoso e humido, insosso e triste o dia

de hontem e por isso o movimento elegan-
te das ruas centraes foi nullo, inteiramente
nullo. .

Seria mais um dia perdido para a, vida
mundana da cidade si não fora o bnlhan-
te festival realizado no Club Germania, que
attrahiu avullada concorrência.

Si o escol da sociedade lá não esteve au
grand complet", c isso mesmo devido ao
mau leippo, pelo menos a maioria honrou,
com a sua valiosa presença, a bella festa
de caridade.

Graças aos 'bons fados a nossa gente e
pródiga em actos de generosidade. E sabe
praticar as maiores philanthropias sem inu-
teis cspalhaíatos nem gritantes alardes, pro-
curando, ao contrario, esconder modesta c
despretenciosamente o. seu gesto nobre c
meritorio.

Assim, com ares de divertir-se, tem leva-
do a doce e reparadora luz do conforto a
muitos logares onde até então só domina-
ram o desespero, o soffrimcnto, as dores
mais aliciantes.

Foi o que ainda hontem aconteceu.
Metade do produeto apurado,na festa do

Germania reverterá em beneficio da fa-
milia clc Bento Barbosa, que se encontra em
extrema penúria.

A vida para Bento Barbosa foi um duro
e longo pesadelo, uma série ininterrupta
de decepções, uma fonte pcrciine dc desani-
mos.

Na bella quadra da juventude esperanço-
sa o sonho dourado da aríc cmbalou-lhc a
mente- Estudou c fez uni curso brilhante,
demonstrando decidida vocação para a in-
grata carreira que abraçara com lanto cn-
thusiasmo.

De posse de um prêmio de viagem con-
qüistado á força de talento e estudos, viajou
a Europa numa sede intxtinguivel dc aper-
feiçoamenlo.

Voltou ao Brasil cheio dc fé no futuro,
recheado de esperanças fagueiras.

O destino, porém, foi-lhe adverso c im-
placavel, rolando-o de decepções em dece-
pções, ele tormento em tornicnto, como si
fora uma folha amarcllecida pelo outono
que indefesa vagasse obediente aos capn-
chos incertos do vento.

A sua modéstia cxaggerada, dc braços da-
dos com exquisita timidez, quasi mórbida,
augmentàva a cada golpe cruel da adversi-
dade e tudo contribuía valentemente para
diminuir a sua capacidade de exito.

Vciu o desanimo, não mais coragem teve
para luctar contra as difficuldades que sc
lhe antolbavam a cada passo c resignou-sc
evaugelicamentc a uma vida obscura c
cheia de privações. E assim morreu dei-
xando a familia amada na miséria.

Nos últimos momentos, ao inventariar os
seus deliciosos sonhos da mocidade, todos

INTERIOR
santos

CULTURA flRTÍSSICfl
No Salão Germania, promoveu hontem

a Sociedade de Cultura Artística, uma ma-
tinée cm beneficio dos cofres sociaes e da
familia do mallogrado pintor Bento Bar-
bosa.

O salão achava-se artisticamente orna-
mentado de flores naturaes, dispòndo-se ao
redor innumcras mesas para o cha.

Começou a festa por um numero de, pia-
110, interpretado com muita arte. Seguiram-
se recitativos por varias senhoritas.

A's tf e 30 foi servido o chá, iniciando-
se então as danças, que correram muito
animadas, até ás 22 lioras.

Entre os presentes conseguimos notar os
srs.: Castilho de Andrade e senhora, senho-
rita Maria Amélia Castilho dc,Andrade,
Mello dc Abreu, d. Maria Cerqueira César,
senhorita Aurora Salles Ávila, madame ba -

les Leme, dr. Moreira da Silva, dr. Arnal-
do Honorio Machado, senhorita Carlota
Carneiro, senhorita Celly Carneiro, dr. 01a-
vo de Castilho, dr. Virgilio dos Santos,
Humberto iPcnteado, Gilberto de Andrade,
dr. Pires Fleury, dr. Edvard Carmilo, dr.
Martinho Botelho, dr. Leonidas Garcia Ro-
sa e familia, dr. Henrique Bayina, .Paulo
Moraes de Amaral Pinto. Manuel Moraes
Barros, senhoritas Maria e fza Moraes Bar-
ros, baroneza de Arary c filha, Aninnhas
Galvão, André 'Matarazzo Sobrinho, dr.
Bernardino de Mello e senhora, Ismael Cm-
tra Ferreira, dr. Aristides Espíndola, ma-
damc Sampaio Vidal e filha, Alexandre
Machado, Catla Preta, do ".Pirralho ; José
\riovaldo Vieira, dr. Renato Armando dc
Maia e senhora, dr. Silvio Maia, Octavio c
Mario Pinto. Oscar Oliveira Hoffmann, d.
Julia Oliveira Hoffmann, dr. Gabriel Rç-
zende Filho, Luiz Tinto, d. Edgard Concei-
ção, Luciano Pinto, dr. Murtinho Nobre,
dr. Armando Ferreira da Rosa, dr. Ncstor
Rangel Pestana, dr. Justo Seabra, Pedro
Caropresa, José Herculano dc Carvalho, dr.
Victor Mercado, dd. Engracia Vieira, Cia-
ra Queiroz dos Sanlos, Maria Josephina
Ke-ichert, madame Abreu Sampaio, madame
M. Olympio, madame Albuquerque Lins.
senliorita Camilla de Sousa Queiroz, mada-
me Luiz Americano, madame Arthur As-
sumpção, madame Laura de Sousa, madame
Caslello, madame Horacio Sabino e filha,
José Antônio clc Lima Vieira, Plinio Bar-
bosa, Cincinato fieichert, Carlos Azevedo,
Rodolpho von lhering, Joaquim -Pires clc .-,•¦¦,,
Almeida. José Antônio Barbosa da Veiga, |«n? patrícios inválidos da guerra,
dr. Adolplio Botelho Sampaio, dr. Octavio
Mendes, dr. Albuquerque Lins, dr. Roberto
Oliva, Joaquim Sampaio Viciai, Antônio
Rodrigues Castro, Arthur Assumpção, dr.
Duarte Nunes, Dagoberto Padua Salles,
Çlovis de Camargo, dr. Fausto Camargo c
senhora. Alberto Monteiro, Arnaldo viei-
ra de Carvalho, João Conceição Filho e
Erasmo de Assumpção Filho.
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SERVIÇO ESPECIAL DO «CORREIO», DA ÀGEHGiÃ AMERICANA E OA HMS

H0SP1SDES li VIAJANTES 
'rr UM "O"

MICÍDA —- FESTA BENEFICENTE
— C0N3011C10 — COMPANHIA

AJJELINA ABRANCHES — VARIAS
NOTICIAS

SANTOS, 20 — Ealíi nesta, eidiido o ea-
c.-rlptor e jornalista ar. Alberto Sousa.

-—- Hegreasou para en-iu. capital o sr.
dr, Manuel C.eileão Carvullinl, vlco-pro-
feito municipal, que veiu tomar parte na
reunião do oonsolho deliberativo do Par-
tido .Municipal.

 Itogreefiou de«ea capital o sr. dr.
José Monteiro, advogado do nosoo foro.

Seguirtt'iti paru cssíi Capital o sr.
dr. Mareio Jlueno e senhora.

: Pnra Iluenos Aires, seguiu o sr.
Manuel Ribeiro do Valle.

 Com destino a Molle-ndo, passou
hojo por este porto polo vapor "Oriesu'',
o «r. Codfey Hiiggurcl, cônsul inglez, e quft
viaja em companhia de sua familia.

 Pelo vapor "Orissa" chegou hoje
do Rio o official de marinha nr. Jaymo
Freire Andrade.

 Dessa capital, escoltado, chegou
hoje a esta cidade o indivíduo Jos6 Vale-
rio, tambem conhecido por Josô Rodri-
gues da Silvn, o que foi preso na eelaçíin
de Poft, om IS do corrente.

Jost Valerio que foi recolhido fi cadela,
6 aceusado de crime de homicídio, nesla
cidade.

•—- Rcaliza-sc amanhft a grando ÍCHla
campestro, no Bugre, promovida pela co-
lonia allcma desta, cidade, em favor des

ivadai.

. f

sertões de
Matto Grosso

FUNCCÍONARIOS DA COMMISSÃO
RONDON MASSACRADOS PELOS
ÍNDIOS

RIO, 20 — Telegrammas de Matto Gros-
sc davam a noticia dc que o pessoal da
estação telegrapbica "José Bonifácio", no
interior do Estado, foi victima de um mas-
sacre por parte dos indios da tribu dos
Nhambiqtiaras,

Após um ataque a pau ã e»taçâo. tam-
bem a incendiaram.

Diziam as informações que dez foram as
victimas dos selvicolas, entre o» quaes ie
encontrava o telegraphlsta chefe da e»ta-
ção, este parente do coronel Rondon.

O escriptorio da commissão Rondou fn-
forma que o ataque foi dado no dia 29 de
setembro e que a tstação foi P. Bueno e
não José Bonifácio.

A noticia não foi publicada opportuna-
mente, afim de não causar alarma.

Os massacrado» foram o inipector Pe-
dro Craveiro, parente áo coronel Ron-
don, e o guarda linha telcgraphiite Çam-
pos Penna.

inattiHgidos, e cumparal-os á sua horrível
situação de vencido, o seu soffrimcnto de-
veria ler sido simplesmente doloroso.

Mas esse pobre pintor cjue passou a vida
encolhido na sua modéstia c curtindo si-
lcncioso c resignado a fallcncia dos seus so-
nhos, não foi esquecido depois de morto.

E honlem, numa festa dc sã alegria, a
melhor sociedade pmiüslana contribuiu gc-
nerosamente para alliviar os soffrimcntos
da familia desamparada do desventurado
Bento Barbosa.

Não foi, pois, um sabbado perdido.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
A menina Alimi, filha do sr. Antônio Ro-

drigues Guimarães;
o menino Clodoaldo, filho do sr. José Pe-

reira Ribeiro;
o menino Nelson. filho do sr. major

Francisco R. Vieira;
o menino Ploriano, filho do sr. Pedro

Filippe dc Almeida;
o menino Oswaldo, filho do sr. José Chris-

tino da Fonseca, chefe do expediente da Re-
partição de Águas c Exgottos;

a senliorita Creusa, filha do finado dr.
Fabricio Vampré;

a senhorita Clarice, filha da sra. d. Pe-
drina Augusta do Amaral;

a senhorita Carlota, filha, do sr. Álvaro
Cardoso, escripíurario do Gabinete Medico
Legal;

a sra. d. Maria Figueiredo, esposa do sr.
Francisco Figueiredo;

a sra. cl. Clarinda Pimentel, esposa do sr.
dr. Thomaz Pimentel;

a sra. d. Alzira de Sousa Aguiar, esposa
do sr. João Dias de Aguiar;

o sr. Gustavo Pinfildi, direetor gerente da
Companhia Internacional Cinematographica;

o sr. Nilo Horta Junior:
o tenente Octaviano Delmont;
o sr. Luiz Demetrio da Silva;
o sr. dr. Augusto Monteiro de Abreu;
o sr. Amancio clc Oliveira Andrade;
o sr. Manuel de Sousa Brandão.

CORONEL BAPTISTA DA LUZ
O sr. coronel Baptista cia Luz, comman-

cianle geral da Força Publica, continua ain-
dá a rtcebor felicitações pelo seu 30.0 au-
niv.ersario de serviços prestados ao Estado.

Enviaram-lhe cumprimentos por tele-
grammas, cartas e cartões os srs. deputa-
dos dr. Julio Prestes e dt Alfredo Ramos,
dr. Sampaio Vianna, vice-prefeito munici-
pai; dr. Gastão dc Sousa Mesquita, dr.
Azevedo Castro, dr. Claro César, conse-
Iheiro José Novaes, dr. Julio Novaes, dr.
Arthur César Guimarães, dr. Tiburtino Au-
gusto Moiidin, Gabriel da Silveira Vascon-
cellos, João i. Pereira Lima, Manuel Sal-
les, Aprigio dc Godoy, coronel João Ma-
nuel, Luiz Vaz da Costa, Arnaldo Viclla-
res, tencnio André Xavier, Ernesto F.
Rli.ein c Sebastião Camargo Paulino.

EXAMES E FORMATURAS
Completou o seu curso dc enge-

njiária civil, 110 Mackenzie College, o
sr. Sebastião Cintra Cunha, filho do
sr. coronel Thomaz da Rocha Cunha,
influente chefe republicano e pre-
feito municipal de Piracaia. _

O novo engenheiro conquistou em
todo o curso brilhantes approvações.

?

Completaram este anno o curso
commercial, no Lyceu do Sagrado
Coração de Jesus, recebendo o diplo-
ma de guarda-livros, com distineção
e primeiro prêmio, o sr. Bernardino
Messina, auxiliar da firma V. Mon-
zini; e com plenamente e segundo
prêmio o sr. José Arruda, da casa
Hugo Donfeld.

r.
Terminou os seus exames do se-

gundo anno da Escola Normal Se-
cundaria, tendo obtido notas distai-
ctas em todas as matérias, a senho-
rita Nazareth Whitaker, filha do sr.
dr. Arthur Whitaker, juiz de direito
de Mogy-mirim.

*. ir

Concluiu o curso de engenharia
civil, no Mackenzie College, tendo
alcançado brilhantes notas, o Br. Sal-
vio de Lima Góes.
FESTAS E BAILES

Na respectiva sédc social, á avenida Cel-
so Garcia n. 66, realiza hoje o "Club dos
31", ás 16 horas, uma interessante matinée,
offerccida ás familias dos seus sócios, que,
a julgar pelo» preparativos feltoi, deve ser
brilhantíssima.

Gratos pelo convite que noi foi dlri-
gido.

HOSPEDES E VIAJANTES
Segue hoje para Barretos, a pas-seio, o sr. ar. Balthazar Souto

Mayor, digno promotor publico da
comarca de Ubatuba,

è iii
Após alguns dlai de ent&dia nesta capi

Ul, Kguiu hontem, pelo nocturno d* luxo,
para D Rio de Janeiro, o vc. dr. Pompeu
Coita Lim», deputado ao Congresso do
Ceará.

BENTO BARBOSA
Lá se vai mais dc uni quarto de

século que elle partiu para Roma.,
como pensionista do governo. Us
seus estudos c a sua affirmação ar-
tistica na Escola de Beilas Artes, no
Rio, lhe valeram a bolsa de viagem
á Europa, recompensadora do meri-
to e estimulante do talento.

Na eterna cidade da immorrcdou-
ra arte, Bento Barbosa trabalhou e
appareceu cm beilas telas, que fir-
maram o seu nome de pintor, c, de-
pois de oito annos passados na Ita-
lia, regressou ao Brasil, não como
partira na juventude do seu talen-
to, mas como luctadòr que inicia o
seu calvário de artista, cheio de sof-
frimentos e das" mais tristes mise-
rias.

Modesto e timido, foi sempre pre-
terido pelos grandes e vazios, que
sàfiiam valorizar as dimensões de
uma estampa grotescamente decora-
tiva, num serviço activo de eternos
tlntrilerarios; e elle, que nunca sou-
be pedir, c que foi sempre um phy-
sicamente pequeno e humilde, sup-
portou toda a sua existência o do-
loroso gesto dos repellidos e afãs-
tados.

E assim morreu, calmo e resigna-
do, cm meio do mais triste scenario
da miséria, rodeado apenas de uma
-.•.posa em lagrimas e de quatro fi-

lhos desamparados, chorando ao cia-
rão de uma luz bruxuleante o pobre
morto que, não obstante todas as
durezas do destino, era ainda o uni-
co arrimo da subsistência do lar que
já começava a ter fome.

O quadro era tão desolador, que
alguns amigos, avisados, procuraram
de prompto suavizar essa negra per-
spectiva, e da redacção do nosso
collega o "Estado de Si Paulo" par-
tiú o justo e necessário movimento
dc solidariedade social em favor dos
¦Herdeiros da pobreza de Bento Bar
bosa, que, acompanhado d« algunfi. ... . .. ' * , . ,.' . ..n.j- I snmae, porque, ao virar hoje a 5°-aamigos, foi dignamente sepultado I f0 livio^la minha vida hospitalar,

Em oratório particular, no Par-
quo Balneário Hotel, reallzou-su hojo o
enlace matrimonial da èenhorltu, Olga do
Sousa Mursa; neta do sr. J. A, C. Costa,
oom o sr.' Arletldcs Oabrera CorrCa dn
Cunha, comtuorciantc nesta praça c se-
cretario da Camnra Portuguesa do Com-
mercio e Industria.

 Pelo vupor "Itaqufjra", seguiu pa-
ra o Kio de Janeiro a companhia Adollna
Abrunehes-Azevtdo, ciuo aqui e-steve Ira-
liíilhando no theatro "Colyseu".

Acha-se nesta cidade, ondo vai
apresentar-se ao publico üantlsta, o tri i
Montei rò.yVodrlgiieá-Vascoricel los.

 A direcloria da Congregação dn
Tmmneiiliicla Conceiçüo do Maria Siuitls-
Slma festejará a data do S de dezembro
proslino, dn eemiinte forma:

Do 30 do corrento a 7 de dezembro, dia-
rlamente, ás 19 hora;-', na egreja matriz
(provisória), do Nossa Senhora do Rosa-
rio, serão celebradas solennès novenas.

No dia S realizar-fio-Çl uma grando po-
regrinação ao Sun tua rio da Im maculada
Coneok;üo, cm Itanhacm, ondo o revmo.
conego Juvenal do Toledo Koely celebra-
rft misaa, havendo cdminunliao geral.

O trem especial para os romeiros par-
tlrâ da e.s-ta.;ão da avenida Anna Costi,
ds 0 horas e regressarft. íis 18 horas.

 Ficou transferido para 27 do oor-
rente o espectaculo que a S. M. Uniílo Por-
tuguoza hojo devia realizar no Theatro
Moderno.

Pelo dr. Bias Bueno, l.o delegado,
foi nomeado Interinamente, para o cargo
de subdelegadò fle Villa Macuco o Inspo-
ctor sr. Joaê Monteiro.

——• O sr. Casimiro de Vasconcellos,
nomeado syndico da fallencia ele Guedes
o Comp., proprietária do Casino do La
Plago, oxonerou-se desse cargo, sendo no-
meado pelo sr. dr. Josi- da Costa o Silva,
juiz da 2.a vara, o or. Tügydlo 3. P. dos
Santos, para snbslituil-o.

O sr. lügydio Santos conservara como
seu proposto, o sr, Polydoro do Oliveira,
habll guarda-livros Cesta praça.
COMMENDADOR ALfAYA RODRI-

GUES - CINCOENTA ANNOS DB
SERVIÇOS A' SANTA CASA -

SANTOS, 19 — Realizou-se hoje, na
Santa Casa, uma solenne homenagem uo
seu irmão sr. commcndador Alfaya Rodri-
gues, que completou nesta data 50 anno;
como membro destn instituição de caridade

A'í g horas, íoi rezada, na capella ck
hospital, uma missa cm acção de graças, c,
durante a tarde, a banda do Instituto D.
Escolastica Hosa realizou um concerto 110
jardim da Santa Caça.

A' noite, realizou-se, na sala do consis-
torio da Irmandade, uma sessão solenne,
falando o orador ofíicial sr. dr. Álvaro
Ribeiro,

O sr. eomniciidador Alfaya Rodrigues
respondeu nos seguintes termos:

Estou a assistir á minha apothcosc em
vldal E que outra cousa não é esta tão
solenne festa, em que a Caridade dá á Ale-
gria a mão, em que, como que a Morte,
mais esta vez vem animar a Vida.

A Caridade, dissestes bem, mas que não
fui eu quem a fez, que a fizemos todos nes-
ta Casa Santa, dando o conforto a enfer-
mos no triste leito hospitalar da Dórl A
Alegria, que é O sentimento deste dia, em
que ao primeiro se faz um jubiléo de ir-
m&ol

E agradeço-vos, senhores, olhos rasos dc
lagrimas; coração, cheio de alogrias. La-

folha
nesta

em concessão perpetua, no campo
santo da Consolação.

Continuando esse movimento de
tão alta e nobre caridade, os srs.
drs. Affonso Arinos, Alfredo Pujol e
Horacio Sabino promoveram uma
matinée" musical e dançante, cujo

produeto reverteu em favor aa
familia desamparada e da construc-
ção de um predio para a Cultura Ar-
tistica.

Mas ha tanta urgência em ampa-
rar essa infeliz familia, que não tem
o suíficiente para comer, e tantas
delongas na construcção de um edi-
ficio, que é bem possivel que a Cul-
tura, na sua elevada orientação dire-
ctora, faça o gesto sublime de desÍ3
tencia em favor dos filhos de Bento
Rarbosa, da quota que lhe toca para
alguns metros de paredes a mais on
a menos.

M. B.

O ".Correio Paulistano", desejan-
do acompanhar esse tão digno movi-
mento de solidariedade social em fa-
vor de viuva e filhos de Bento Bar-
bosa, registará com gratidão toda e
qualquer somma que lhe fôr envia-
da para esse fira.

O ir. barãç de Teffé eicreveu ao Jornal
do Commercio a seguinte carta:"Rogo desmentir o telegramma de 8-
Paulo noticiando achar-se naauella cidade
o Marechal rkrmes, em absoluto incogni-
to e hospedado no sanatório de Santa Ca-
iJiarina, afim de acompanhar ma esposa,
que ahl fora *ubmetter-se a uma iaterv#n-
ç&o cirúrgica. Nem minha filha. mmc.
Nair Herme». tem necessidade de qualquer
operação cirúrgica, tanto que passeu dia-
nstiiínte a pé pelas ruas de Petropolis, em
companhia do marido, nem certamente ao
marechal Hermes oceorreria a idéa extra-
vagante de guardar absoluto incógnito, si
porventura desejasse visitar aquella capi-
tal,"

Casa Santa, não encontrei uma só pagina
onde estivesse um motivo a fazer-me cre-
dor de um festival tão grande, como mere-
ciam outros que aqui fizeram tanto.

E, si na historia desta vida institucional
alguém merece por ter feito muito, cil-os,
senhores, os que vos pedem bençams. Pe-
queno sempre fui ao lado delles. Desde o
conselheiro Cláudio Luiz da Silva, de quem
ouvi muitas vezes a narrativa histórica des-
ta Casa Santa. Dopois, ao lado de Flo-
rindo e Silva, dos devotados viscondes de
Embré e Vergueiro, da caridosa viscon-
dessa dc Embaré, do benemérito João
Octavio dos Santos, e do sempre lembrado
irmão José Caballero, fui o braço fraco a
nuxilial-os pouco nas suas obras de bene-
merenda e amor.

Mas, é por isso, que por ter sido um
companheiro delles, ao ver agora esta ga-
leria nobre, ajoelho-me para o passado, ren-
dendo graças ás suas almas grandes., E
quem sabe mesmo, si para sentirmos hoje u
falta delles, tive eu de sobreviver a todos,
confirmando este conceito que se faz por
muitas vezes da morte — que ella e ba_s-
tante injusto, ceifando a vida dos que sao
mais uteis, deixando a vida aos que nenhu-
ma falta fazem... .

E não precisava ser tão cruel a, sorte I
Que os conservasse a todos, nesse vigor de
uma existência sa, nessa opulencia dos seus
haveres fartos, nessa grandeza de suas ai-
mas nobres, porque hoje aqui estariam a
receber as palmas dos seus valores pro
prios, sem que eu estivesse a cmpannar o
brilho deste esplendor da festa..;

Mas, no entretanto, si desejar fazer ai-
guma cousa é muito, então vos juro que o
que eu fiz foi tudo. Porque, senhores, foi
o meu desejo sempre o praticar um puro
bem, aqui. Si nada valem meus, serviços
todoi, trago tranquilla a consciência, e Isto,
porque me esforcei o quanto pude para
que fosse esta Casa Santa o abrigo, misen-
cordioso de tanto soffrimcnto e dor. E.
assim, tambem vindes fazendo; e é justo
que nos nlegrcmoi hoje, porque quando se
vè que o céo dispensa protecção aos pobres,
que os homens sabem fazer, o bem na terra,
ha para todos um consolo justo.

Senhores, agradecendo os vossos altos
sentimentos, traduzidos nesta sessão , so-
lenne, com se marca o jubiléo de minha
vida de irmão, nesta instituição tão pia, eu
vos peço que cultuemos as memórias de
tanto morto illustre, para que elles nos avi-
gorem e nos conduzam sempre em nossas
obraa de caridade, ás quaes nos entrega-
mos cheios dc uma ardente fé. '

Pela mesa administrativa foi ofíerecido

da Irmandade, ein ouro, e lendo
as datas "19-11-1865—19-11-1915"

Nessa mesma oceasião, foi-lhe feita cn-
trclga de uma saudação, em papel pergaiui-
nho, trabalho executado nas officinas gra-
pliicas do Instituto D. Escolaslica Rosa.

Na primeira assembléa geral da Irnian-
dade, que se realizar, será solicitado, pela
direcção da Santa Casa, o titulo dc irmão
benemérito para o distineto homenageado.

A missa celebrada hontem, ás 9 lioras, na
capella do Hospital da Santa Casa de Ali-
sericordia, em acção de graças pelo jubiieu
do 50.0 anniversariu do homenageado, este-
ve muito concorrida.

Foi celebrante frei José da Ordem C;
melitana, acolyiado por quatro coroinhas,
sendo á inissa, acompanhada pelo coro A,\
Apostolado do Sagrado Coração de Jesus.

A's 9 horas, foi o homenageado acompa-
nliado ao templo, até o logar dc distineção,
que lhe íóra reservado, pelo sr. Carlos Luiz
d'Aífonseca, vice-provedor da Santa Casa c
prefeilo municipal.

0 acto foi revestido dc toda a solennida-
dc, dcnt.-c as muitas pessoas que compare-
ecram aquella imponente acto pudemos to-
mar nota dos seguintes:

Srs. coronel José Pinto da Silva Novaes,
thesoureiro da Santa Casa; Américo Ma-
chado, mordomo geral; Manuel Augusto dc
Oliveira Alfaya, Deolindo Dutra, João Sa-
lemo, Julio Aguiar, Arnaldo Teixeira dc
Aguiar, Álvaro Pinlo da Silva Novaes, por
si e representando o conselho deliberativo,
e Sérgio dà Costa Fortes; dr. Álvaro de
Oliveira Ribeiro, Manuel Machado Net-
to, Genuíno Rodrigues Dantas, Ante-
nor da Rocha Leite, Manuel da Rocha, dr.
Adolpho Porchat de Assis, major Luiz Al-
ves de Carvalho, coronel Áscendino da Na-
tividade Moulinho, Luiz Suppücy, Augusto
Mariangcli, J. Ramos Soledade, geral do
Santiago Moraes, administrador da Sanla
Casa; David Ferreira, Francisco José Ri-
beiro Netto, major Prudente Xavier, Anto-
nio Marques, Bento dc Sousa, Augusto Bir-
kolz, Carlos Luiz de Affonseca; dr. Tito Li-
vio Brasil, Pedro Jacintho dc Oliveira, dr.
João Nepomuccno Freire Junior, dr. Victor
de Lamare, por si c pelo major Álvaro Ra-
mos Fortes, revmos. sacerdotes da Ordem
do Carmo, inclusive o seu reitor, irei Gre-
gorio Meyer; Primo Dias Ferreira, Olyn-
tho Paiva, Manuel Ferreira Laranja, Julião
Corrêa dc Freitas, dr. Othon Feliciano da
Silva, por si e pela übtta dc Lcile; José Pc-
reira Turco, por si c por Arnaldo Oay, Ma-
nuel Cuncrtino dc Almeida, Álvaro Auguslo
Peixoto," Antônio Freire dc Oliveira, Acilio
Proost Ac Sousa, Atto Macuco Borges, An-
tonio da Silva Azevedo Junior, cento c vin-
te as', lados e quarenta asyladas com as ir-
más da Associação Protccíora da Infância
Desvalida; João Corrêa Guimarães, por si
c representando a Associação Dom Pedro
II; dr. José Martins Fontes, Claudino e
Al'ino Bittencourt, David Ferreira, José
Mattos, dr. Alberto Moura. dr. Norbcrtor
Catunda, d. Sotcr de Araujo, Joaquim Ra-
mos Soledade, Dino Roselino Oliveira Al-
ves, d. Maria Coelho Germano, d. Olympia
Porchat Alfaya, irmãs da Santa Caia; dr.
Joaquim Gonçalves, dr. Porchat de Assis,
direetor do Instituto d. Escholastica Rosa;
José Lisboa, Corneíio e Gaspar Temer, lie
liignp dc Jesus Alves, e muitas pessoas das
quaes não pudemos notar, pois, que o tem-
pio se achava repleto.

No íim da missa, houve bençam do San-
tissimo e cm seguida fni felicitado o abra-
çado por todos os assistentes, o sr. com-
mendador Alfaya, homenageado.

O sr. dr. Valdomiro Silveira enviou ao sr.

commcndador Alfaya o seguinte telegram-
ma: ."Cincoenta annos dc serviços prestado*
em beneficio da humanidade e sempre com
abnegação, é um facto bem raro nos lem-
pós de hoje, de egoismo atroz e de esque-
cimento completo das nossas poucas, mus
gloriosas tradições. E' o meu prezado ami-
go que 111c orgulha com sua amizade ao la-
do do meio século de serviços philanthropi-
cos tem sido tambem um cuilor das vnlu-
des cívicas, estimulando nos nossos patri-
cios, o amor c reconhecimento já bem es-
morecido pelos nossos antepassados glorio-
so= Hu venho cumprimentar em meu nome
e de toda a fimilia, o benemérito brasileiro
commendador Alfaya Rodrigues ,e peço a
Deus que conserve ainda por muito tempo
tão Útil existência. — (assignado) Valdo-
;„;,-„ _ Agencia, ip de novembro de 1915-

O sr. Alberto Veiga enviou a s. cxc, o sc-
guinle cartão de visita:

"Acceite o velho amigo sr. commcntladoi
João Alfaya meus sinceros cumprimentos
pelo seu philanthropico jubiieu na Santa
tíása de Misericórdia, e reuno-mc a quantos
vão hoje, por tal motivo, levar-lhe as ma-
nifestações dos seus applausos c das suas
sympathias. Jubileus desta ordem, raros,
aliás, honram e nobililam."

O Instituto de prolecção a Infância, de
Santos, enviou á s. exe. o seguinte honroso
officio." Santos, 19 de novembro de 191a- —

Exmo. sr. — O conselho administrativo des-
te Instituto, associando-se ás justas home-
nageris, que hoje lhe vão prestar pela digna
irmandade da Santa Casa dc,Misericórdia,
desta cidade, acompanho com immenso pra-
ser todas as manifestações de júbilo, qut
testemunham pallidamente e dedicação dos
seus esforços cm prol dos infelizes sofro-
dores. E, fazendo ardentes votos pela tell-
cidade icssoal de v. exc, folgamos muito
em observar por longos annos a sua valiosa
cooperação, ora posta em favor da Infância
Desvalida, carinhosamente agrupada no
Asylo dc Orphams, de que é v. cxc. muito
digno vice-presidente. De v. cxc amigo,
criado obrigado — (assignado) Benedicto
Ernesto Guimarães, presidente.

O sr. Vlfaya recebeu mais innumeros te-
legrammas, cartas e cartões de felicitações,
pelo seu 50.0 anniversario de irmão tia
Santa Casa.

O illustre homenageado almoçou com o
pessoal do Hospital, tendo sido durante o
almoço muito felicitado. S. exc. fez diver-
sas c significativas saudações á mesa ad-
ministrativa, aos chefes de secção, corpo
clinico c pessoal, sendo correspondido t
agradecido.

Em seguida, visitou, acompanhado do sr.
Geraldo Santiado Alves, administrador, t
major Luiz Alves de Carvalho, guarda li-
vros, todos os doentes do hospital, dirigiu-
do-lhes palavras de conforto que os doente.-,
agradeceram. Na conferência Infantil, __.$.
exc. recebeu uma imponente manifestação
de apreço das crianças, as quaes ?. exc. abra-
çou commovido.

Campinas
CAMARA MUNICIPAL —• LICENQA ~»

REPARTIÇÃO DB OBRAS — FAL-
MSCIM13NTO — CHRISMA — O
CAFÉ' — JOSE' PAULINO

CAMPINAS, 20 — Por íalta de numero
loBal, deixou de se effectuar hoje a sossilo
extraordinária da Camara Municipal.

 .Solicitou dois mezes de licença a
proícssora do Cosmopolis, il. Mathllde PI-
res de Campos, sendo indicada pnra sub-
stitull-a d. Mariu Gaspar.

 O movimento da Repnrtiefto d»
I Obras, 110 mez passado tol o seguinte:

r- Requerimentos entrados 64, alvarfia ex-
podidos 55, vistoria de obras 31, plantou
uppruvaclau 21, alinhamento» dados ID, ti
prédios novos requeridos 10.

 A's 6 horas fnlleeeu, victima do
uma lesSo cardíaca, a sra. d. Maria Pro-
vonzaiio Caruso, esposa do sr. Vioento
Car uso.

A finada, natural da Itália, contava ti
annos du edadu o deixa os seguintes íl-
lhos: Josi, Romeu, Florencio, Victor, .Iu-
lio e d. Severlna, esposa do sr. Alberica
Andrcoll.

O seu enterro, com grande acompanha-
mento, realizou-se hoje, üs 17 horao, sa-
hindo o feretro do predio n, 12.1-A, da.
rua Moraes Salles.

 O sr. d. João Nery, bispo diocesa-
uo adminiotrarü amanhã o clnisma noi
Cathedral.

A Companhia Mogyana entregou
hojo i. baldeação da Paulista 22.582 sac-
cas de café, despachadas para Santos.

 No jazigo da íumilia Nogueira, no
cemitério do Fundão, monsenhor Rtbai
do Avilla, vigário geral do bispado, celq-
brou hoje, as 9 horas, uma mi3sa cm bu£-
fraglo da alma do coronel Josò PaullP'
Nogueira.

S. Bento do Sapucahy
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
S. BENTO, 19 —- Terminaram com bri-

llaiitismo o curso na Escola Normal df
Silvestre Ferraz, Minas, recebendo o di-
ploma de professoras normalistas, as gen-
tis senhoritas Rodolphina c Guiomar Mar-
condes do Amaral,' dilectas filhas do co-
ron;el Adolpho Marcondes do Amaral, ca
pitalista residente nesta cidade.

As jovens c intelligcntes diplomadas ja
se acham nesta cidade o têm sido muito fe-
licitadas. , ., , Está melhor da enfermidade quo a
acommctteti a sra. d. Alice Ramos Perci-
ra, virtuosa esposa do dr. Gencsio Cândido
Pereira, promotor publico da comarca.

 Doixou hontem o exercicio do cargo
de delegado de policia desta comarca o dr.
Francisco Balthazar do Abreu Sodré, por
haver sido removido para egpal cargo cm
S. Pedro. „. ...

 E' esperado nesta cidade o distm-
cto moço dr. Heraldo Pimenta Bueno, re-
centemonte removido do cargo dc delegado
de policia de S. Pedro para egual cargo
nesta comarca. ,

 Em goso dc férias esta na cidade o
joven Joaquim Teixeira Pinto, alumno do
Gymnasio dc Ouro Fino, c fdbo do capi-
tão Bebíano Teixeira Pinto, abastado agri-

sr. commcndador Alfaya um distinetivo cultor neste município.

Bibeirão Preto
FESTA DA BANDEIRA — NA-

TAL DAS CRIANÇAS — RE-
TJRO DO CLERO —LEGIÃO
BRASILEIRA — COMPA-
NHIA RODRIGUES - BIS-
PO DIOCESANO

RIBEIRÃO PRETO, 20 - Reali-
zou-se hontem, nos vários estabele-
cimentos dc ensino, a festa em ho-
mciiagcm ao pavilhão nacional.

. A directoria da Sociedade
Recreativa pretende realizar, no dia
25 de dezembro, um bellissimo [esti-
vai dedicado ás crianças.

Nessa oceasião, aquella sociedade
distribuirá lindos brinquedos.

 Será iniciado na próxima se-
guiida-feiray em Batalaes, o retiro
espiritual do clero desta diocese.

Os exercicios espirituaes termina-
rão uo próximo dia 27.

 Serão brevemente inaugura-
das as obras internas feitas no bel-
lissimo edifício da Sociedade Le-
gião Brasileira.

¦ Realizou-se hontem, 110
theatro Polytheama, o beneficio dos
applaudidos artistas J. Mendonça e
p, Silva, da Companhia Rodrigues.

Foi representada a peça intitulada
"Mulher soldado".

espectaculo terminou com a
exhibição de um quadro local da re-
vista "Na ponta da faca", sendo m
interpretes muito applaudidos.

 Na próxima terça-feira effe-
ctuar-se-á um imponente festival em
beneficio dos artistas João Pinho e
Emilia Pinho, que são oplimos ele-
mentos da applaudida "trotipe" Ro-
drigues.

Para o bello festival será orgam-
zádo um artístico programma.

 Regressará dc Batataes; no
próximo dia 27, o sr. d. Alberto Gon-
çalves, após os exercicios espirituaes
do clero desta diocese.

No dia 28, s. revma. comparecera
nos festejos do encerramento do
311110 lectivo do acreditado Colle-
gio Santa Ursula.

. —ate- ——

Jahü
CÜDDEGIO DIOCESANO ._ .GRÊMIO

- VIAJANTES - COU.W-.IO S-,
JOSE' , . r.

JAHU'. 20 — O Collegio Diocesano re-
CL-bcu tres caixotes de armamentos envia-
dos para o batalhão acadêmico, pelo gover-
no federal, por intervenção do deputado
Vicente Prado.

Fundou-se um grêmio dramático nes-
te collegio, sob" os auspicios do conego dr.
Godofredo Evcrs.

Esteve nesta cidade o sr. Francisco
Diniz da Cunha Junqueira, de Ribeirão

No dia 27, o collegio S. José tara-a les-
ta de encerramento e distribuição dc pre-
mios 110 Internato c em l.o de dezembro
no Externato;

—Dessa capital regressou o sr. majoi
José Camillo de Magalhães.

(Retardado)
ENLACE MONTENEGRO —.

AMARAL
JAHU', 19 — Consorciaram-se

hontem o sr. José Ferreira do Ama-
ral e a senhorita Maria Julia Monte-
negro, filha do coronel Henrique
Montenegro.

A noiva levou como padrinhos o
coronel Joaquim Ferreira do Ama-
ral, Manuel Ferreira Companhan e
a exma. sra. d. Anna Marcellina do
Amaral Carvalho; o noivo, o sr.
Frnnciseo Diniz da Cunha Junquei-
ra e o dr. Antônio Pereira do Ama-
tal Carvalho.

Os actos civil e religioso realiza-
ram-se cm Bocaina, na casa dos paes
da noiva.

Na "corbeillc" da noiva vianrsc
riquíssimas prendas.

O serviço foi feito pelo Hotel
Ovidio, sendo servida uma mesa de
chocolates, doces c "champagne' .

No mesmo dia, os nubentes em-
barcaram pela Douradcnsc, para b.
Paulo c Rio, sendo acompanhados
até á estação por iunumeras pessoas
distinetas, que de Jahu' foram em
automóveis assistir ao enlace.

J\HU', 19 — Afim de realizar um match
A/, foot-ball com o Sport Club, dc Bauru,
seguiu para aquella localidade o Sport
Club desta cidado.

 Regressaram dessa capital o sr.
Unirenço Pacheco de Almeida Prado e
seu filho Mario. .

Seguiu para Piracicaba o sr. Mano
Frioz de Magalhães. T

 Estiveram nesta cidade o dr. Joa-.
liiini Theodoro Ferraz e sua senhora, o dr.
Pedro Ferraz c sua senhora.

 Realizou-se no grupo escolar , ur.
Padua Salles", 110 dia 15, uma festa cívica,
promovida pelo direclor daquelle estabele-
cimento do ensino, sr. Oscar Bnsola.

0 Rinlt offercceu um espectaculo dí gala
ac corpo docente o aos alumnos do referi-
dn grupo. .

 Roaliza-sc amanha o enlace matri-
-uonial do sr. José Ferreira dp Amaral com

síiihorita Maria Julia, filha do sr. lien_n-
í jue Montenegro.

I _ —
1 \
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Itapólis
(Retardado)

NOTICIAS DIVERSAS
ITAPOLIS, i8 — Encerraram-se

os trabalhos da quarta e ultima ses-
são du jury desta comarca.

 Us'proprietários do Bazar
Infantil, srs. bailes e Oliveira, insti-
tuiram um premio aos alumnos ven-
cedores no torneio gymnastieo, >
realizar-se nu grupo escolar, por
xasião do encerramento do
ctivo. , ,. . O directorio republicano lo-
cai officioil â Cumniissítu Directora,
•aplaudindo as candidaturas Altino
Arantes — Cândido Rodrigues. _

Na matriz desta cidade fui rc-
zada uma missa dc sétimo dia,, trntn-
dada celebrar pelo. coronel José Car
valho Leme, pelo descanço eterno do
seu irmão, dr. Ananias de Carvalho,
fallecido cm Monte Alto.

A esse acto religioso, que esteve
bastante concorrido, notamos a pre-
-éiiça ti" dr, Antenor Jubim, men-
lissimo juiz tle direito, e muitas ou-
trás pessoas gradas.

 A data de 15 dc Novembro
não passou esquecida entre nós.

As repartições publicas amanhece'
ram embandeiradas, e, á noite, uo
-ideou, cm commemoração da grau-
d. data"iím "Os quatro•curtes

Sabauna
NA

(Retardado)
.'ESTA INTIMA — FOOT-BALL

LOCAI.IDADIO
SABAUNÀ, 18 — Festejando o restabe-

leolmento áe seu filho ao _rn.ve Inoommo-
do (nio o acommettora, realizou-ho na re-
siaenela do sr. Benedicto de Camariso
Franco, neste dlstrloto, uma festa Intimo.,
na ciuiil tomaram parto Innumoros amigos
ila vizinha cidade de JUoay das Cruzes.

 Regressou do Suzano o l.o team
do Club Sabaunense, que alli fora dlspu-
tar um amistoso match do loot-uall com
o l.o team do Club Su7.antin.se, cabendo a
victoria ao team desta localidade, que con-
seguiu marear 2 goals contra 1.

 Esteve nesto dlstrloto o ki*.
cisco Lòpcs, agente do "Correio
no" em Guararema.

Fran-
Pàullsta:

Amparo

Boa Esperança
(Retardado)

foi cxhibido o importante
diabos", em dez

Por falta dc numero legal,
realizou lioutem a sessão or-
du Câmara Municipal,

 Em goso dc licença, seguiu
para Lambary, com sua familia, o
•-!¦. Antônio Rodrigues e Silva, col-
í"etor estadual nesta.

O sr. major Francisco Salles
"Machado assumiu interinamente o
cargo dc collector estadual, na falta
•lo effcctivo, cm goso de licença. ^

 Entrou em novo anno de vida
a sra. d. Maria Isabel de Moraes
Fernandes, esposa do sr. Tclcmaco
Fernandes, escrivão do registo c'vil
desta cidade.

. ,.\ falta de sellos na nossa
agencia postal, notada de ha dias,
continua, embora o agente haja fei-
to varios pedidos ao sr. administra-
dor dos Correios.

De sua viagem, regressou o
dr. Jcstiino de Quadros, illustre de-
cano dos advogados desta comarca.

Está na cidade o dr. Victor
Garbarino, engenheiro e fazendeiro
eni Novo Horizonte.

GUARDA NACIONAL" -- RfiDACÇAO
D'" A FOLHA"

BOA ESPERANÇA, 18—Commcmorau-'
do a data de 15 de Novembro, rcuniram-sc
nesta cidade, ás 15 boras, na salta da-Câmara
Municipal, 05 officiaes da .Guarda Nacional,
cm sessão solenne.

Assumindo a presidência, o Uncnte-coro-
nel 1'aulo Franco do Amaral convidou
para seu secretario o capitão-ajudante tnco:
dulo Dias, e communicou aos presente que
de ordem do sr. cororiel-commandante su-
nerior da Guarda Nacional, havia assumido
o commando interino da I7õ-a brigada de
infantaria desta comarca. .

Sentaram-se á mesa todos os otltciacs
presentes': tenente-coronel Domingos Ma-
i-inho dc Azevedo major Manuel" Franco-
Junior, capitães Tbeodulo Dias, Paschoal
Mari Nai.or Dias, Raphael Cnmmarosano e
os tenentes Antenor da Silva Braga e San-
los Betaldo. , ,.

Pedindo a palavra, o tenente-coronel Do-
minhos Marinho de Azevedo propoz que sc
tblegrapliasse ao coronel-commandante supe-" 

felicitando os directores c fundadoresnor,
da Kscol a c Taçtica, que sc mau-

A

Taquaritinga
ctar lado*)

- DF VIAGEM
iíi — A população

a mo
Tura

¦te do sr. tenente-co-
Pereira, oceorrida á

' FALLtiCLVIENTO
'fAOÜARITINGA,

Oesta 
'cidade 

foi hontem dolorosamente sor

prehendidá com
3. tu I Antoni
•>ma hora.

U distineto morto, que ha longos annos
residia nesta cidade, oecupara o cargo de
;.o substilulo do juiz seccional, exercia a
jrofissüo dc advogado c gozava de justa
Istima, pelo modo delicado e leal com que
c manifestava, 110 convívio dc seus nume-

,'osos amigos.
\o enterro compareceram pessoas de to-

das as classes sociaes, dentre as quaes pu-
demos notar os srs. Taylor de Oliveira,
promotor publico; dr. Oscar Jordão, dele-
fado dc policia; Araldo Ferreira Leite, sub-
delegado dc policia; Joio Accorsi, por si c
como representante do sr. Ferreira Leite,
prefeito municipal; do sr. José Ramalho c
Pasqual Taiti, dr. Juvenal Pimenta, Anto-
nio Ferreira da Silva Leite, dr. Eduardo
Galvão, capilão João Ramos Rodrigues,
Tliomaz S. Mendonça, maior Saverio Cal-
derazzo, Bento de Carvalho, coronel Ma-
mel Gomes de Mendonça, major Galdino
Al. Fernandes, dr. Tòurinho de Bittencourt,
capita" Francisco de Paula Ferreira, Olavo
Alves Cyrino, Sebastião Pereira, José Car-
los Negreiros, Pedro Garcia, José Constan-
c o. SaVerio Rogatio, Mario Mattos, Altino
Mattos, Francisco Militerno, Aneho Barre-
to, Manuel Cayolins, André Veiga, Lconar-
do Pastore, Alexandre Brioschi, José Men-
des. 

"Manuel Rosa, Calil José, Honorio Ca-
márgò. ,

Ricas coroas enfeitavam o feretro trazendo
dedicatórias em que se liam " Saudades dc
zizinha e Tòriiqtiinho"; Saudades dos seus
companheiros do foro"; "Ao amigo Terra,
saudades do Ióiô"; " Saudades dos irmãos
Mendonça ".

A banda musical " Recreio dos Artistas
Compareceu á ecremonia, executando mar-
cha fúnebre á beira da sepultura.

Seguiram hoje para essa capital os
srs. Tose Ferreira Leite, prefeito Municipal
e Pasqual Patti, fazendeiro neste munici-
pio.

Botucatú
(Retardado)"KERMESSE - ESPECTACULO

— ANNIVERSARIO — EN-
FERMO - HOSPEDES E
VIAJANTES

BOTUCATÚ', 19 — Reali-oitisê
no Jardim Publico uma kermesse,
cujo resultado será destinado á conv
pra de mobília para o consistorio das
Filhas de Maria e Escola Parochial.

 Ef£ectuou-se no Casino, na
r.oile dc 17, um espectaculo organi-
_ada pelo professor Baptista de San-
tis, em beneficio das obras do Gabi-
nete, notando-se bastante concor-
rencia.

 l^estejando o seu anniveisa-
rio natalicio, o sr. João Vianna Ju
ínior, da firma Vianna e Filho, rc-
uniu em sua residência numerosos
amigos, offerecendo-lhes um baile,
que se prolongou até á madrugada.

 Tem estado enfermo o sr.
IJoaquim Olindo de Carvalho.

 Viajou para Tietê, acompa-
nhado de sua exma. esposa e uma
cunhada, o sr. coronel Raphael de
Moura.

Para a mesma cidade, seguiu a
ara. d. Anna Cândida de Campos.

 Viajaram para a capital os
$rs. capitão Armindo Cardoso, coro-
•(iú Antônio Cardoso do Amaral,
Custodio Cardoso e d. Rosa Mon-
jteiro.

___________
Mogy das Cruzes

(Retardado)
VARIAS NOTICIAS

1 MOGY DAS CRUZES, 19 - Graças á
¦feliz iniciativa do sr. tenente César Man-
nho, operoso eommandante do destaca-
mento policial, vai ser fundada brevemente
nesta cidade uma secção da Associação Bra-
sileira de Escoteiros.

A patriótica idéa do distineto official tem
merecido muitos ãpplausos e o decisivo
apoio das mais conceituadas pessoas da so-
çiedade mogyana.

¦ A Câmara Municipal manda ceie-
brar amanhã, ás 8 horas, na agreja matriz,
unia missa dc trigesimo dia em suffragio'da alma do saudoso e preclaro brasileiro dr.
Rubião Junior.

; 
' 

Para assistir a esse acto, foram expedi-
ifós convites assignados pelo sr. coronel
Francisco de Sousa Franco, illustre pre-
sidente da municipalidade.

Tocará durante a missa a orchestra de
que é regente o sr. tenente Luiz Marcon-
Jdej.

'ratica

gurava na capital.
 Mais um anno de lueta vence

Folha", jornal que sc publica nesta cidade,
sob a competente direcção do sr. Augusto
Zencrim.

~— __**"""** ' '

Atibaia
VARIAS NOTICIAS

ATIBAIA, 20 — Foi celebrada borrem,
com toda a soiennidade, no grupo escolar, a
festa da bandeira.

 Tem chovido nesta alado e muni-
cipio. , , Acham-se nesta cidade, o: srs. ur,
Francisco Ignaeio de Moura Marcondes e
sua filha senhorita Lili Marcondes, resi-
dentes em Taubaté, c que vieram em visita
a seu genro c cunhado dr- Cardoso W-

1 beiro, juiz de direito da comarca.
 Antônio de Paula aggrediu a cacete

a Salvador Uortolo. "
Essa aggressão foi no bairro do Portão,

deste municipio, tendo a autoridade local.
sr. dr. Manuel Gomes de Oliveira, tomado
conhecimento do íacto.

 Estiveram na cidade, os srs. coronel
.Francisco Derbza, influente político em
Xazareth, e o professor João A. Brandão
agtnle e correspondente do "Correio na-
quella cidade.

(Retardado)
VARIAS NOTICfAS

AMPARO, 19 — Foi liontem dado á 6C-
pultura o corpo do joven Joaquim Ignaeio
de Campos, filho do sr. João Augusto de
Sousa Campos, primeiro juiz de paz.

O finado contava apenas 17 annos era
muito estimado no nosso meio social pela
sua educação e pelo seu modelar comporta-
mento.

Ao enterro compareceu extraordinário
numero de pessoas amigas da familia e
admiradores do joven extineto.

Sobre o feretro foram collocadas muitas
coroas offerccidas pelos parentes e amigos
do morto. .

 Acha-se installado e fUnccionando
regularmente, com 8 internados, o Asylo S,
Lázaro, cm uma chácara vizinha a esta ci-
dade, com prédios c servidão dc águas em
abundância c cm logar ha muito habitado
por leprosos.

O grande melhoramento é devido a bc-
nemérericia das exmas. sras. dd. Jacintha.
llilfina e Valcriana Cintra, qüe fizeram a
acqiiisição c doação dos prédios c terrenos
para a sociedade, sendo essa doação da im-
portancia de -.•.•looolfor.o.

. Fòi hoje sólennizada a instituição
da bandeira, não só pela força publica, como
pela escola profissional c grupos escolares.

A' alvorada foi dada salva de 21 tiros, na
praça Municipal, e, seguidamente, exercício
ila nossa policia, sol, o commando do alfe-
res Mario de Camargo.

Nas repartições publicas foi içado o pa-
vilbão nacional e sólennizada a data, como.
dc praxe.

 lá circulou o segundo numero do
"O Municipio", novo orgain que. tri-sema-
nalmentc, promette tratar dos interesses do
municipio.

Sob a immediata direcção do dr. Vir-
gilio de Araujo, a nova folha não deixará
dc cuidar de politica.

 Acham-se convalesccntçs os srs.
João Baptista de Campos Cintra c Giis-
lavo dc Sousa Campos, abastados fazendet-
ros e estimados cavalheiros desta cidade.Estiveram 

nesta cidade, cm visita a
pessoas suas queridas, os srs. José Cândido
da Silveira c Antônio Palmieri, residentes
nessa capital.

São José dos Campos
(Retardado)

NOTICIAS DIVERSAS
S JOSÉ', iH — Falleceu hontem nesta

cidade ôndõ sc achava cm tratamento, o
sr Durval Castro da Rocha, funccionario
da Estrada dc Ferro Mogyana c residente
•ni Campinas.' 

 Lnforcando-se com uma corda, poz
termo á existência a preta Maria Benedicta
Ja Conceição, residente á rua do Iaraliy-
buna. . , , , 1:

O dr. Gabriel Chaves, delegado de poli-
cia tomou conhecimento do facto.

 f-vcham-se nesta cidade o açadcmi;
de direito sr. Sebastião César e o p.har-

Rio de Janeiro
O ministro ila Russía

RIO, ju — i_.ontmua ;t sêr muito
grave o eslado do sr. Pedro Maxi-
mow, ministro da Rússia nesta capi-
tal, e que ha muitos dias .se acha cn-
lermo.

CENTRO INDUoTRIAL
RIO, 2(i — Ü Centro industrial resolveu,

por unanimidade, autorizar a sua directoria
a propor aos industriaes de S. Paulo e de
Minas sú comprar o algodão até lóífooo.
por 10 kilos, de 1 de dezembro em deante.

Quanto ás vendas a termo, resolveu una-
riimcmentc representar 110 Senado, pedindo
a revogação ou a modificação dos artigos
77 a 81, í-i 2,841, de 191;'. e do paragrapho
14 do artigo ;i. da lei 2.\n<). de 191 ]

O caso do lislndo do Itio
RIO, 2u (:\) -- EiiAe reunida a Com-

missão de Justiça da Câmara.
U sr. Gumercindo Ribas leu o seu voto

eir separado sobre o projecto de interven-
ção 110 Estado do Rio.

Disse s. exc, nesse documento, que

Os contrabandos na Alfândega
RIO, 20 (A) — Denunciados

Theophilo Robinson, negociante es-
tabelecido á rua General Câmara, o
coníerente da Alfândega Rodolpho
Sousa c o fiel do armazém Armando
dos Santos, como implicados 110
contrabando havido 110 armazém n.

4 do cáes do porto, foram elles pro-
nunciadòs como co-autores do des-
vio de cinco, caixões cpie se achavam
nàquelle armazém, contei'1 > borda-
dos c tecidos de seda, sem pagamen
to dos impostos, que montavam a
ti :S3-4 •

Em recurso, porem, jiara o :
federal da primeira vara, foram des-

pronunciados o.s dois primeiros e
mantida a. pronuncia quanto ao con-
ferente Rodolpho de Sousa.

Não se conformando elle com a rc-
forma da. sentença, recorreu para o
Supremo Tribunal, que se ocçupou
lioje do caso.

Depois de relatados os autos pelo
ministro Enéas Galvão, que desen-
volveu longa argumentação sobre os
requisitos que a lei exige para :t
pronuncia do aceusado, decidiu ¦<>
Tribunal (pie a causa fosse julgada
1111 sessão secreta.

FALSIFICAÇÃO UE ESTAMP1LHAS
RIO, 20 (A) — Pelo sr. dr. Osório de

Almeida, segundo delegado auxiliar, foram
nomeados peritos para o exame das estãm-
pilhas falsas, appreliçndidàs na avenida Rio
Brtuico, os srs. dr. Serpa Pinto e dr. Mario
de Castro, funecionarios da Caixa Econo-
mica.

Morte do miiiistro da «ltussiiv
Riu, o (A) — O yr. Pierre Maximow,

ministro da Rússia, falleceu hoje em Pclro-
polis, ás I" horas.

O enterro de sua exc. realizar-se-á na
segunda-feira próxima, pela manha.

CONTRABANDO Dl'", DROGAS
RIU, 20 (A) -- Peio sr. Paula e Silva,

inspector da Alfândega, íoi ordenada a
destruição dt uma caixa contendo liasços
cheios de pós mediciiuies, não approvados
pela Saude Pública, e que se achava aban-
donacia na Alfândega.
'¦) DESFALQUE NA PAGADORIA DO" 

THESOURO
RIU io (A) — O desfalque na primeira

pagadoria do Thesouro, que a principio pa-
recia ser somente de Ires contos, segundo
verificou a commissão de inquéritos, que
alli trabalhou, eleva-se a mais de 40 con-
tos.

Terminada o inquérito administrativo,
mandado abrir pelo sr. ministro da Fazen-
Ja, fora n os autos enviados ao chefe de
policia, par;, inicio da acção policial.

U inquérito foi aíícclo ao sr. dr. Usorio
de Almeida Junior, segundo delegado au-
xüiar, que homem deu por finda a sua
missão.

F.coU provado que o escripturario Ache
Cordeiro é o principal falsificador dos che-
quês, sendo seus cúmplices Antônio Mar-
ques. Pereira Nunes, João Lourenço Al-
,es Caio e losé da Coaia de Sousa Ma-
cha/.o.

No e relatório, o sr. dr

oao

de-

O OUE HOUVE NO EXPEDIENTE -

FURAM APRESENTADOS VARIOS
PROJECTOS - A REFORMA OR-
THOGRAPHICA - O M.UTUALIS-
MO

RIU, 20 (A) — A sessão da Câmara foi
presidida pelo sr. Soares dos Santos c se-
cretariada pelos srs. Cosia Ribeiro e
Pernctta.

A1 chamada allenderain 69 senhores
putados.

Durante o expediente [oram lidos tele-
grammas das Câmaras Municipaes dc Sarit
Atina-, Ipanema, Maceió e Paula Affonso,
iodas de Alagoas, requisitando a interven-
ção federal nàquelle Eslado.' 

O sr. Thomas Rodrigues apresentou a sc-
htlnte indicação, para ser enviada á Com-
missão de Justiça, para que esla interponha
larecer sobre os seguintes pontos:

j.0 _ Si o decreto de 14 dc março de
1914, promulgado pelo executivo federal,
que realizou a intervenção federal no Cca-
rá a pretexto dc manter a forma republica-
na federativa, attingiu o effeito de dissolr
ver a Assembléa Legislativa do Estado,
-Íeita em dezembro de 1912, tendo funccio-
nado uma vez cm sessão ordinária e duas
em extraordinária e votado o' orçamento
e as leis em vigor,' e que deveria terminar
, mandato em dezembro dc lyió?

;;.0 _. Si, cm face dos princípios do re-
gimen republicano federativo e em face
dos dispositivos expressos da Constituição
federal c da Constituição do Estado do
Ceará, art. 28, o aclo do interventor fede-

nandando proceder á eleição dc novaral, m
assembléa que preenchesse o resto do qua-
iriennio iniciado pela assembléa virtualmeii-
te dissolvida, é jurídico c constituiciohal
ou, ao contrario, é dictatorial, nullo c iuca-
paz dc produzir qualquer effeito?"

O sr. Monteiro de Sousa justificou a ali-
sencia do sr. Ipltigènio Salles, por enfermo.

Foram enviados á mesa os seguintes pro-
jcetos:"O Congresso Nacional decreta:

Art. l.u — A disposição da l1-'' "• ""¦""•''¦
i!e 31 de dezembro de 1014. art. 121, para-
grapho ,',.o, letra D, iucíue todo a serviço
dc caracter federal geral, inclusive o pres-
t.ido nos cargos dc magistratura durante o ficar as votações orçame

Trabalhos da comniissão de Finanças
RIO, 20 (A) — Cao-ceu de importância

a sessão do Senado, não tendo havido ora-
dores, n"m numero para votações da ordom
do dia.

Sob a prosidènoia do sr. Francisco
Glycerio, esteve reunida a Coiumissão dí
Finanças, com a presença dos srs. Alcindo
Guanabara, Victorino Monteiro, Erico Coe-
lho, Leopoldo de liiilhõos, Bucho de Pai-
va o Sá Coelho.

O sr. Eriço Cqolho propoz que se eslu-
dasse, antci dc tudo, o orçamento da re-
ceita.

Baseava a sua proposta no facto de, não
sendo possivel augiaentar do pronipto a ar-
recadação das rendas, por não st* podor con-
tar com a capacidade do contribiiiiito, ma-
iiiícstameiite exgottada, convinha ver pri-
meiro aquillo com que se pôde contar, para
depois sorem reguladas as despesas.

O sr. Victorino Monteiro amflifostou-sc
dt. modo contrario.

O sr. Francisco Glycerio lembrou que os
melhores Iratadistas mandavam estudar a re-
ceita antes da despesa.

O sr. Erico Coelho observou que a nor-
ma era verdadeira, porém nos tempos nor-
maes, devendo nós nos lembrarmos d.e que
aetualmente. com a diminuição da impor-
tação, diminuíram as rendas aduaneiras,
(pie são a fonte dc* renda do nosso paiz.

Diminuidias essas rendas, é necessário
cstudal-as e oxatninal-as, para depois sc
ver o quo se pódc gaslar.

A Comniissão, entretanto, concordou com
a opinião do sr. Francisco Glycerio.

O sr. Leopoldo do Bulhões, respondendo
a uma affirmação do sr. Victorino Montei-
ro, declarou que, do fado, proptizera a di-
minuição do effcctivo do exercito.

Fizora sua exc. essa proposta, porque,
tendo proposto medidas de economia que
prejudicavam os civis, não podia deixar do
artar nas verbas paia o exercito, que são
as mais pesadas.

Era uma questão de equidade, tanto mais
que, reduzindo Os effectivos du 18 para
14
dc
cialidade ficavam intacto

O sr. Victorino Monteiro passou a justi-
entarias da guerra,

Osório de Al-

cc
maecutico Joaquim Bueno de Vasconcellos.

Coqueiros
VARIAS NOTICIAS

C0QU1Í1H0S, 20 — Abriu-se liontem
nesta localidade um grande armazém de
eeueoa e molhados, cujos proprietário*-,
são os srs. l"'elicio Itocito o Pedro Pan-
taleão.

 Estiveram aqui liontem os srs. AI-
Conso Ribeiro Perzicano, inspector escolar,
u o -sr. JosC* Canto.

 lteulizou-se domingo ultimo um
match dc root-ball enlra os teaniK lnl'1111-
tll S. Uento, de Amparo o o Infantil Onzo
do Agosto daqui.

A pugna terminou com a victoria
infantil 11 de Agosto, por 2 sonla a 1

ih,

Parahybuna

Congresso não é chamado par
questão de facto,- mas um cuso de pura se-
galidàdc. .'.¦'¦

Quem é o presidente- legitimo do Estado
do Rio? Eis a questão sob seu aspecto legal.

A situação é a mesma. O presidente Fe-
liciano Sodré mui renunciou; ao contrario,
còntinu'a a considerar-se o chefe legitimo
do executivo fluminense.

Uma vez reconhecido, proclamado c em-
possado pela maioria da Assembléa Legis-
lativa, o sr. Feliciano Sodré adquiriu direi-
lo incbncussb á presidência do Estado.

O acto da Assembléa, rcconliicendo-o e
proclanianilo-o eleito, é um acto jurídica
mente perfeito, definitivo, irretractavel e
irrevogável.

A' possível volubüidadc dos homens poli-
ticos ppp5e-se a serena impassilclidadc da
lei.

A solução alvitrada pelo parecer do sr.
Mello Franco pode ser uma solução com-
moda, ou aillcs, de acominodameiito.

A verdade é que ella não suggere para o
caso o desfecho legal que fora licilo espe-
rar. .

Num paiz -onde, cm matéria política, os
fados cohsumm&dos alcançam invariável-
mente um prestigio inexçedivel, não pode
haver victoria- mais decisiva.

A imprensa,•antecipando a noticia dos
funeraes do caso do Rio, disse que elle era
um caso morto'.

S. exc. não pode proferir o ".-.urge et
ambtila", mas não-canta também a patino-
dia; mantém /seu voto primitivo, favorável
a 1 projecto dc intervenção, vindo do Se-
nado.

Morta no hospital
RIO, 2ü — Faílcceu hoje, 110 boi-

julgar uma \ mçidà pediu a prisão, preventiva dos qua-
tro.

(Retardado)
CANDIDATURA - AULA DE CATE

CISMO — NA CIDADE - COMPA-
NiílA "AUTO TRANSPORTE*' -
NASCIMENTO - PRESIDÊNCIA
DO ESTADO

PARAUYBUNA, 19 — Os direct.oíios
políticos ¦¦¦: Parahybuna, Natividàdc, .Iam-
beiro, Rcdenipção c Caragúaíatuua; indica-
ram á Commissão Directora do ?art'ilp Re-
publicano o nome do sr. coronel Edna:do
José de Camargo, para candidato a unia* ca-
deira ao Congresso do Estado na próxima
legislatura.

 Realizaram-se, sob a ptcsidencia do
íevmo. padre Anlonio F. Vieira de Araujo
e a assistência de diversas pessoas, os exa-
mes da aula de catecismo, a cargo das di-
gnas irmãs de S. Vicente, lambem enfermei-
ras da S. Casa.

O professor Ayres de Moura, ao terminar
03 exames da secção feminina, congratulou-
se com as exmas. irmãs pelo aproveitamento
demonstrado pelas alumnas.

 Acham-se nesta cidade as senhoritas
Antonieta Camargo e Maria Ozoria de Car-
valho, recém-formadas pela Escola Norma!
Secundaria dessa capital.

Também aqui se acham os distinetos
moços Jorge Camargo, recentemente for-
mado pela Escola Superior de Electricida-
de dessa capital, e Caio Madureira quarto-
annista da Escola Normal Secundaria.

 Por falta dc numero legal deixou de
dar-se no dia 15 do corrente, a eleição da
nova directoria da companhia " Auto Trans-
porte Parahybuncnsc".

A assembléa geral para aquelle fim está
marcada para o próximo dia 5 de dezembro,
ás 17 horas.

 O lar do professor Evandro Silva,
adjunto do grupo escolar desta cidade, está
em festas com o nascimento de um íillnnho
que receberá na pia baptismal o nome dc
Albino.

 Causou nesta cidade optima impres-
são a escolha dos srs. drs. Altmo Arantes e
Cândido Rodrigues para os cargos de presi-
dente e vice-presidente do Estado de S.
Paulo. O directorio politico desta cidade te-
lcgraphou aos distinetos candidatos, hy-
pothccando o seu inteiro apoio.

Una
(Retardado)
REGRESSO

UNA, 19 — Regressou dessa capital_ o
Grupo Dramático R. Uncnse, que a convite
do revmo. conego Adoniro Krattss, vigário
da parochia da Bella Vista, se estreou em
um comparti mento da escola parochial da-
quelle bairro, levando á scena no dia 15 do
fluente, o drama cm um acto "O cíutnc", e
a comedia "Os dois mineiros na corte".

Foram representados no dia 16 o drama
cm um acto "O jogador", e a coinedia em
itto acto " Dois maridos para uma mulher".

Nbs dois espectaculos esteve aquella sala
de dwcrüão .completamente cheia de um se-
ledo auditório. Os amadores do referido
grupo foram applaudidos.

Afim de rcstabcicccr-se, seguiu para
a vizinha cidade de S. Roque, o distineto
moço sr. Antônio Rolin de Freitas.

Regressou dessa capital, o prcstaiite ci-
dadão st*. Raphael Conti.

pitai da Santu Casa, Alzira Fibcr,
que ha dias fora ferida jior Naphta-
1 idos Santos, na rua LJrugijayana;

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DUS
SPORTS

RIO. 20 (A) — Com a presença dc rc-
presenlantcs da Liga Metropolitana, da Fe-
deráçãò Brasileira e da Sociedade do Rc-
mo, do Acro Club Brasileiro, do Automóvel
Club do Brasil, do Centro Hippico Brasi-
leiro, da Comniissão Central de Concursos
Hiippicos, do Glub Gymnastieo Porluguez,
da Associação Christã de Mocos do Rio de
raheiro, da Associação Paulista de Sporis
Athleticos; da Federação Paulista de Socic-
dades do Remo, da Liga Sportiva Para-
naense, da Federação Sportiva do Rio
Grande do Sul c da Liga Paranaense de
Foot-Ball, recnectaram-se, sob a presidência
do sr. Fernando Mendes dc Almeida, os
trabalhos da Assembléa dc installação da
Federação Brasileira dos Sporis, os quaes
haviam sido suspensos segunda-feira ul-
tima.

Foram approvados os estatutos, sendo cm
seguida eleito o conselho director, compôs-
lo dc 11 membros.

A dircctoria da Federação Brasileira dos
Sports ficou assim constituída:

Presidente, dr. Álvaro Zamith; vicç-pre-
sidcnles. drs. Marcondes Romeiro, Oliveira
Castro e G. de Almeida Brito; secretários,
*lr. Mario Pollo c Ubaldo Lobo; thesourei-
ro, Ariosto Rego.

A directoria, depois de tomar posse re-
uniu-se iinmediau.mente deliberando aceci-
tar o convite da Federação Internacional de
Foot-Ball Association para a fliação da
Federação Brasileira dos Tports.

Essa deliberação foi tomada depois_ de'
ouvido o parecer favorável da commissão
de tratados composta dos srs. Lafayctte de
Carvalho e Silva, Ariosto de Almeida Rego
c G. de Almeida Brito.
O íalleciiiicnlo do ministro du Rússia

- Homenagens ilo governo brasileiro
RIU, 20 (A) — O dr. Lauro Müller, mi-

nistro do Exterior, logo que recebeu com-
mtinicáçãd do fallecimento em Petropolis
do ministro da Rússia, communicou o oc-
corrido ao sr. presidenle da Republica que,
em seu nome, mandou depositar uma coroa
sobre o feretro.

O dr. Raphael Mayrink, director do pro-
tocollo do Ministério do Exterior, que as-
sistiu aos últimos momentos do extineto,
deu pêsames á familia enlutada, cm' nome
do governo, c mandou depositar uma coroa
sobre o ataude em nome do sr. Lauro Mui-
ler.

Para prestar honras militares ao extin-
elo, subirão para Petropolis um batalhão de
infantaria e unia bateria de artilharia.

O sr. Lauro Mtillcr, acompanhado pelo
seu official de gabinete, dr. Maia Montei-
ro, irá a Petropolis acompanhar* pessoal-
mente o enterro.' ' A ALTA ÜO ALGODÃO

RIO, 20 — Os industriaes e - fabricantes
dc tecidos, reunidos no Centro Industrial,
resolveram, não adquirir, ta começar de 1.0
d- dezembro, qualquer partida de algodão,
além dc i6"fooo por dez kilos.

OS SUCCESSOS DE GUARATIBA
RIO, 20 — A policia apurou a improce-

dencia das reclamações dos pescadores de
GuaraliUi, que ha dias promoveram grandes
desordens naquella localidade.

Ache Cordeiro é apontado como incurso
nas p"tias da letra B, do artigo 1.0, combi-
nado com o artigo 4.0, da lei n". 2.110, e os
demais con o incursos no artigo 1.0, combi-
nado com o arligo 6.o, da 11 esma lei.

Decretada a prisão preventiva dos leos,
íoram presos Anlonio Marques e Pereira
Nunes, conseguindo os. outros dois fugir.

O sr. dr. Usorio dc Almeida já se enten-
deu vem as policias dos Estados vizinhos,
afim de tomar efftctiva r. prisão dns fu-

PARA 8. PAULO
RIO, 20 (Aj'.^-/l'elo nocturno, sc-

fiiiram para essa capital os srs. A.
fãntòja, Narciso dc Araujo, D-.uii
lo G. Marques, Uildebrando Morei-
ra, Nelson F. de Moraes e Adelino
Loureiro dc Mattos.

 Pelo nocturn ode luxo, sc-
giiirám os srs.: dr. Jorge Strccte fa-
milia, Ignaeio Castello, dr. Linneu'de 

Paula Machado, Evaristo F. Go-
ir.es A. Rebello, deputado Palmeira
Ripper, dr. Mello Mattos e família c
senador Adolpho Gordo.
UM ATAQUE ÜOS "N1IAMBIQUAUAK"

CONTRA A ESTAÇÃO Ul": 1'IMEXTA
BUENO

ItlO, 20 (A) — Um vespertino (lesta
capital putiliea a seguinte noticia:

"A.'h IS horna quáiil, informações na-
gurãs adeahtaràm quo telegrammas de
Multo-Orosso trouxeram a dolorosa noti-
ela de que o pessoal da oHtação telegra-
phlòa de José Bonifácio, 110. interior da-
quelle Efilado, fora victima do um inasaa-
erc por parto dos índios da. tribu "Nliam-

blquarns-1 que, após um ataque contra n
estação, também a incendiaram. Diziam
taes informações quo dez foram as infeli-
ses victimas ilu« selvagens, entro as quaes
«e encontrava o télègraphUtt*. chefo da
estação, este parente do coronel Gandidu
Rondou.

Com taes informações, procuramos na-
ber o quo a respeito se sabia no escrlpto-
rio da Cpmmlssüp llondon, na rua _ene
ral Gamara.

O tenente Jaguaribe do Mattos, a quem
lulamos sobro o assumplo, disse-nos que
o único ataque dos "Nhambiquarns", nes-
tes últimos tempos, so deu a 23 de setem-
bro, não sendo elle contra a t-tação de
.losê Bonifácio, mas contra a de Pimenta
Bueno.

O tenente Jaguaribe disse quo tal no-
llein não fora dada a publicidade oppor-
tunainoiite, para não causar alarma.

Segundo ns palavras daquello auxiliar
ila Commtesão Rondou, não houve mesmo
um ataque contra a estação por parte dos
¦'Miuimblquaras", que se acham pacifica-
dos.

O incêndio dn choupana o o massacro
do tres empregados foram occaslomulos
por umn desavença entre estes o a mulher
de um índio doente.

O tenente Jaguaribe de Mattos decla-
rou-nos que os rnassaéradoe foram o ln-
ap-ctor em commissão Pedro Craveiro,
parente do coronel Rondon, um guarda-
flo e um telegraplilsta."

regimen extineto e vigente uté á prointil-
gação da Constituição da Republica,

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrario. — (a) Pedro Moacyr."

"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -- Ü ministro dos Negócios do

Interior nomc.rá uma commissão, consti-
;uid;i na fôrma do art- 2.0 do projeclo, pa-
ra estudar e proniover a reforma ortho-
graphica, indicando um systema qt.c deva
=er officiaimcnte adoptado nos pap?.s of-
ficiaes da União e tios listados.

Art. 2.0 — A comniissão, composta de
sete cidadãos da Academia Hrasil*'ra d"
Letras, a convite do governo, indicai', c :s
restantes, que serão grammáticós de .cu-
vel saber, preferidos os que leccionarein
porluguez nos institutos officiaes.

Arl. ,1.0 — O governo expedirá actos cm
instrucções necessários á comniissão para,
uu prazo c condições de fuiuiccionamcnto,
apresentar o trabalho, devendo logo addptar
por decreto o systema que obtiver maioria
de votos.

Paragrapho único — Dentro de 30 dias, a
contar Ja data da saneção da presente lei, o
governo nomeará a commissão e expedirá
as instrucções previstas nos artigos ante-
riores. -— (a) Pedro Moacyr, Floriano de
Krilo, Augusto de Lima e Vicenle Piragi-
he. "

O Congresso Nacional decreta:
Arí. 1.0 — As companhias nacionaes de

seguros e de pecúlios peia fôrma da mutua-
iidade, fUnecionando de accórdo com as
prescripções do regulamento de 12 de de-
zembro de 1903 e com a; disposições legaes
vigentes, não poderão applicar ou consumir
annualmente em despesas geraes dé qual-
quer natureza e sob qualquer fundamento
ou pretexto mais dc metade da importância
da renda arrecadada pelos prêmios de apo-
lices no anno de exercicio social anterior,
salvo nos tres primeiros annos dc organi-
zação e funecionamento, para propaganda,

Paracrapho l.o — A transgressão ou vio-
lação da prõlilhlclp, verificada com a pu
blicação do respectivo balanço, cum u exa-
me da escripta e exhibição judicial que
compete requerer por qualquer interessado
á Inspectoria 'de Seguros, será punida com
a multa de cinco a dez contos em que in-
correrão pessoalmente os directores, admi-
nistrádores e gerentes solidariamcnte, im-
posta pelo inspector de seguros c com re-
curso voluntário para o ministro da Fazenda
dentro do prazo de 30 dias. a contar da data
do edital em que fôr publicado o acto da
inspectoria de S"gttros, além das penas
comminadas 110 referido regulamento vi-1
gente contra a companhia cin desõbedicn-!
ciá.

Paragrapho 2.0 — A cobrança da multa
comminada e afinal imposta será promovi-
da pelo representante da Fazenda Federal,
depois de devidamente inscripta no Thesou-
ro como divida activa, por via de processo
executivo contra qualquer dos iufractores
solidariamcnte responsáveis.

Art. 2.0 — Aos associados c mutualistas
das comptKihias de seguros e de pecúlios
cabe, a favor dos cofres sociaes, acção ju-
diciaria contra os respectivos administra:
dores, directores ou gerentes para haver a
questão de qualquer differença a mais nas
despesas geraes, apurada em relação ao
máximo prescripto dc metade da receita ar-
recadada com os prêmios das apólices emit-
tidas em vigor correspondentes ao anno an-
terior.

Art. 3.0 — Os administradores, directores
ou gerentes eleitos pelos associados ou mu-
tualistas não poderão ter mandato de mais
de tres annos, revogavcl cm qualquer tem-
po por assembléa geral, e em caso algum
poderão ser reeleitos sem que tenha decor-
rido o tempo correspondente a um periodo
administrativo.

Paragrapho único — Também são ine-
legíveis para administração, direcção ou
gerencia: a) — os membros do Conselho
Fiscal em exercicio durante o periodo
administrativo que finde o mandato; b) —
os parentes, consanguineos ou af fins, c os
prepostos ou assalariados dos administra-
dores, directores ou gerentes .em suecessão
aos mandatos destes,

Art. 4.0 — Revogam-sc as disposições
em contrario. — (a.) Pires de Carvalho."

Na ordem do -dia foram approvados e
votados varios projectos de interesse pes-
soai c o que estabelece a mobilização do
credito hypothccario rural.

Ficaram também encerradas as discus-
sões das matérias annunciadás,

Uma resolução da Gompanhia
Loopoltlliia provoca protestos

RIO, 20 — Hoje, pela manhã,
houve uni começo tle arruaç:a na es-
tação da Praia Formosa.

Um grupo de passageiros tentou
depredações contra a Companhia
Leopoidiua, em virtude da resolução
daquella empresa ferroviária, man-
dando eollocar apparelhos em suas
estações para contar os passageiros
:'i entrada da gare, tornando moroso
o ingresso e com perigo ainda de
se perder o trem.

CRIME MONSTRUOSO
RJ.O, 20 — Além da Penha, para

os lados de Irajá, íoi encontrado o
cadáver dc uma menina de doze an-
nos, com o ventre aberto por um
grande golpe.

Os intestinos da infeliz estavam á
mostra e o corpo já denunciava si-
gnaes de decomposição.

A noticia do bárbaro crime espa-
ihou-se rapidamente.

Um turco, morador nns vizinhan-
ças e chefe de numerosa familia,
cuja filha Estcphania dcsapparccera
de casa, accorreu ao local.

J)cu-sc então unia scena enipol-
gante: o turco, reconhecendo na
morta sua filha, abraçou-se ao ea-
daver, chorando convulsivamente.

Parece que a pobre criança foi as-
sassinada por um preto, que eom-
metteu o crime, depois de saciar
nella os seus instinetos bestiacs.

PROMOÇÕES NU EXERCITO
RIO, 20 (A) — Esteve reunida, sob a

presidência do general Thauiriaturgo de Azc-
vedo, a commissão de promoções 110 exer-
cito.

Ficou organizada a seguinte lista dc pro-
moções:

Na cavallaria: a tenente-coronel, por me-
recimento, o tenente-coronel graduado AI-
fredo Oscar Elctiry de Barros, ou um dos
majores José Barbosa Peixoto e Augusto
Ignaeio do Espirito Santo Cardoso; a ma-
jot, por antigüidade, o graduado João Pro-
picio da Silveira; a capitão, por estudos, o
primeiro-teuente Jocelyno Pacheco dc As-
sis; a primeiro-tenente, por estudos, o se-
gundo-tenente Milton Freitas de Almeida,
cm cuja vaga deve ser incluído o segundo-
tenente Alfredo Cimas Enéas Junior, que,
por decreto de 10 do corrente, foi mandado
eollocar 110 almanach da Guerra, logo abai-
xo do segundo-tciiente Adherán Dias da
Costa, que deve ser considerado como in-
eluido 110 quadro na (laia em que fór inclui-
do o primeiro;

na infantaria: a capilão. por estudos, o
primeiro-tenente Antônio Julio Pacheco de
Assis; a primeiro-tenente. por antigüidade,
o primeiro-tenente João Ferreira dc Carva-
lho, que foi promovido a este posto por dc-
creio dc 3 do corrente.

Para ser graduado 110 posto immediato foi
proposto o capitão da arma de cavallaria
Manuel Virgílio de Abreu Coelho.

I*.;
M

mil homens, cm nada ficava prejudica-
o exercito, porque os quadros da ofíi-

explicando os motivos technicos por que era
necessário mantel-as.

Terminou sua exc. dizendo que, si havia
dilo alguma heresia, appellava para o seu
collega'sr. Fernando Lemos, que era o ge-
neraiissimo das forças cívicas.

O sr. Erico Coelho: "Appello lambem
para o sr. Bilac."

A esse propósito, o sr* Victorino lembra
que fez ha tempo um discurso com as mes-
mas idéas agora relembradas pelo sr. Bilac,
cahindo então suas palavras no vácuo.

Agora, diz sua exc, como essas idéas fo-
ram lançadas numa academia por um illus-
tre poeta, ticaram ellas na moda, emquan-
to o orador ficou no esquecimento.

Continuando, o sr. Victorino Monteiro
expoz algumas observações acerca do orça-
mento c ácerca da guarda do Deposito de
Armamentos.

O sr. Erico Coelho propoz^ o corte das
verbas destinadas aos dois addidos militares
que sc acham aetualmente na Europa, sendo
conservado lá somente um official, que es-
tá na Dinamarca, guardando o deposito dos
nossos armamentos que alli se acham.

A commissão, entretanto, resolveu man-
ter os addidos.

Propoz ainda o sr. K*^1*0 Coelho o córte
da verba destinada á manutenção" do nosso
addido militar na Argentina.

Essa proposta teve a votação empatada,
tendo o sr. Glycerio se manifestado a favor
da manutenção do addido.
\ EXPORTAÇÃO DE FIBRAS TEX.TIS

PAiRA OS ESTADÜS UNIDOS
RIO, 20 (A) — O dr. José Bezerra, mi-

nistro da Agricultura, recebeu, esta tarde,
o cônsul americano, com quem longamente
tratou do nosso comniercio de fibras texlis
com os Estados Unidos.

O cônsul americano promòtteu empenhar-
se junto das firmas importadoras de fibras
do seu paiz, no sentido de ser destacado
para o Brasil um agente que sc encarregue
do desenvolvimento desse commercio, c que
au ,n«cmo tpinno se incumba de encommen-
liar U<i Aciicriou <lo NUirLe. luui LliJur-o poft:*--
teis para a extracção de fibras que podo^s.
aqui ser utilizadas.

CRUZADOR "NUEVE DE JULIO"
RIO; -to (A) — O cruzador "Nue

',e de Julio" partiu hoje, ás oito e
meia. O navio de r;'ucrra_ argen-
tino íoi comboiado alé á altu-
ra da ilha Redonda pelos 

"des-
troyers" " Amazonas '"' e "Para-
na", que, depois de alli trocar os si-
gnaes de despedida, voltaram nova-
mente ao porto.

O primeiro tenente Raul Santiago
Dantas, que esteve servindo como
official ás ordens do eommandante
do "Nueve dc Julio", apresento.i>se
ás altas autoridades navaes.^

A's n horas, o sr. ministro da
.Marinha recebeu do capitão (le ira-
gata J. Saneassani ttm express:vo
radiogramma de despedidas, 110 qual
esse official pede a s, exe, para trans-
mittir ás demais altas patentes e of-
ficiaes da armada os scus agradeci-
mentos c da officialidade do seu na-
vio pelas gentilezas aqui recebidas.

O CAFE'
RIO, 20 (A) — Entradas hoje 9-ifM sac-

cas.
Entradas desde 1 do mez 280.096 saccas.
Entradas desde 1 dc julho, 1742.907 sac-

cas.
Embarcadas hoje, 8.423 saccas.
Embarcadas desde 1 do mez 185705 S-C-

cas.
Embarcadas desde 1 de iulho. 1.50,0.892

saccas.
Stock 418 5 saccas.
Vendas do dia 8.000 saccas.
O mercado funecionou firme ao preço de

8$ooo.
O CAMBIO

(,\) _ .\ taxa cambial foi de
sendo os soberanos vendidos a

Minas Geraes
(Retardado)

OS FRETES da gazolina na
MOGYANA

BELLO-HÓRÍZONTE. 18 (A) -H
As empresas exploradoras de linhas
de automóveis no Triângulo Minei-
ro continuam a protestar contra^ 05
fretes exorbitantes da gazolina,
actualmentc cobrados pela Compa-
nhia Mogyana, que prejudicou gran-
demente as empresas e os particU-
lares, elevando o custo das viagens
e difíicultando as cômmtinicações.

CONCURSO NO GYMNASTO
MINEIRO

BELLO HORIZONTE, 18 (A)
— A congregação do Cynmasio Mi-
neiro resolveu, de accórdo com a Lei
Maximiuauo, 411- u .—-  r-.,-a
preenchimento da cadeira dc _gy-
mnastica só se rcali/.e 110 periodo
das aulas, no anno próximo.

EXTERÍÕR

Federação Brasileira dc Sports
RIO, 20—F.indoti-.se hontem, nes-

ta capital, a Federação Brasileira dc
Sports, sendo eleito presidente o sr.
Zamith.

Para o conselho dos sports ter-
restres, foram eleitos os srs. Mario
Pollo, Marcondes Romero, L. de
Carvalho, Benjamim Sodré, Alberto
Borgeth; para o de sports aquáticos,
os srs.: Oliveira Castro, Aridrioto
Rego, Aminthas de Lima, Ubaldo
Lobo e Lamartine Alves, c para o
de sports aéreos, o sr. Almeida Brito.

A dircctoria dos sports aquáticos
está composta dos srs. Oliveira Cas-
tro, presidente, c Aminthas dc Lima,
secretario; dos sports terrestres, os
srs. Marcondes Romero e Mario Poi-
io; c dos sports aéreos, o sr. Almei-
da Brito.

O SR. NILO PÉÇANHA
RIO, 20 — Seguiu hoje para a sua pro-

priedade agricok o sr. dr. Nilo Pcçanha,
presidente do Estado do Rio.

A CATASá-KOPHlí DA "SÉTIMA"

RIO, 20 (A) — No iialacio Guanabara,
esteve â-tardo o mestre Pedro, da lancha
'Cruzeiro", fjue salvou algum) alumnos da
liarca "Sétima", a a quem o govorno con-
Cerlu unia medalha.

O sr. presidenta da Republica, na pre-
senca do mlnlHtro da Marinha, recebeu
mestre Pedro o collocou-lh. ao peito a re-
ferida medalha.

MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 20 (A) — Foi o seguinte o movi-
mento deste porto:

Vapores entrados:
De Porto Alegre c escala.', os nacionaes

" Maroim " e " ílaçnierà";
de S. João da Barra, o nacional "Teixci-

rinha ";
dc Santos, o inglez " Swcdish Princc".
Vapores sabidos:
Para Trinidad, o americano " Isthmian ";

para Manaus c escalas, o nacional " Olin-
da"; . ,

para Porto Alegre c escalas, o nacional
" Itapacy ";

papa Savona, o italiano "Lila";

para S. João da Barra, o nacional "Fidc-

lensc ";

para Madeira, o inglez "Benedict";

para Las Palmas, o americano " '' "

RIO,
12 7|32
20$.(00.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 20 (A) — As leiras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto de

¦Kores".

CONFERÊNCIA DO SENADOR BU-
LHOES COM O MINISTRO DA FA-
ZENDA

RIO, 20 (A) — O senador Leopoldo de
Bulhões, relator do orçamento do receita,
teve hoje, no Ministério da Fazenda, uma
longa conferência com o dr. Pandiá Calo-
geras, seudo-lhe prestadas todas as infor-
inações dc nue carecia pelos directores das
diversas repartições.

Ao deixar o Ministério da Fazenda o se-
nador Bulhões declarou que, além do pare-
cer que dará sobre as emendas apresenta-
das ao orçamento da receita, apresentaria
á deliberação do Senado novas emendas
que deixaram <lc ser feitas pcla Câmara
devido a falta de tempo.

Essas emendas, no dizer de sua exc.. são
julgadas imprescindíveis np momento ft-
t.anceiro actual. v

ALFÂNDEGA
KIO, 20 (A) — A Alfândega desta ca-

pitai arrecadou hoje 106 iGjBfooO, sendo em
ouro 65:01 iígoo.

ASSUCAR E ALGODÃO
RIO, 20 (A) — Os mercados desses ge-1

neros funecionarám firmes.
ASSASSINATO DO MAJOR HEITOR

DE TOLEDO, NOS SERTÕES DO
MATTO GROSSO

RIO, 20 (A) — O capitão Hamilcar B.
Guimarães, por ordem do coronel Candi-
do Rondon, chefe da commissão de linhas
telegraphicas, fez ao sr. ministro da_ Guer-
ra a seguinte communicação: "De Caceres,
o sr. major Heitor de Toledo, commaiidan-
te interino do quinto batalhão de engenha-
ria, foi ha dias á passeio a um locar de-
nominado Jaquetinga, dislantc dessa cida-
de oito ou lo léguas. Fazem 4 dias que ti-
vc noticias d0 desapparecimeiito do major.
Tenho tomado todas as providencias _ di
que posso dispor e não obtenho noticias
nem vestígios. A zona onde foi passear o
major é infestada por ladrões c assassi-
nos, constando-me haver uma antiga rixa
com o major nesse mesmo logar. Penso tra-
tar-se de üm crime, Já pedi providencias
ás autoridades civis, visto estarem cxgo:-
tadas todas as por mim empregadas. Sau-
dações. Na ausência do major comman-
dante do quinto dc engenharia — (a.) Sc-
bastião Bezerra, primeiro tenente fiscal.

Telegrammas posteriores recebidos do dia
31 pelo sr. ministro da Guerra informam
que. foram encontrados na estrada roupas
« objectos pertencentes ao major • foledo,
continuando a expedição que o foi procu-
rar até o logar onde se fez uma caçada.
Dizem os moradores do logar que o major
er,tava louco; ha suspeitas, entretanto, de
Qiie elle tivesse sida assassinada. -' -"X

Portugal
A CRISE MINISTERIAL

LISBOA. 20 — O sr. José dc Castro,
chefe do governo, enviou uma carta ao sr.
Bernardino Machado, presidente da Rcpu-
blica, commtinicando-lhc que cia inabala-
vel a sua resolução de deixar o gabinete. 

¦

O presidente da Republica respondeu dt-
zendo que ia convocar immcdiatamentc o
Parlamentai

O NOVO GABINETE
LISBOA, 20 - l.ogo .depois da, demissão

do gabinete formado pelo sr. José dc Cas-
tro, iniciaram-se as negociações para a for-
mação do novo Ministério. E' voz geral
que o organizará o sr. Affonso Costa,

NAUFRÁGIO DE UM BARCO
LISBOA, 20 — Nas proximidades dc

Vianna do Castello. naufragou 11111 barco

que, carregado dc ovos, se dirigia elanries-
finamente para a Hespanha.

\ tripulação foi salva.
O caso dos estudantes

LISBOA, 20—Os estudantes de Portalc-
gre, Faro c Braga declararam-se solida-
rios com os seus collegas lisbonenscs.

A conferência do poeta
João de Barros

LISBOA, 20 — Foi adiada para US do
corrente a contereneia que o poeta. João
de Barros devia faver a bordo do coura-
eíido "Vasco da Gama"

A POLÍTICA INTERNA
LISBOA, "0 — O presidente da Repu-

blica assignou hoje o deoreto mareando
a. reunião extraordinária do Parlamento
para o dia 2Ü do corrente.

Conferência com o presidente da
Republica

j.|0, 20 — O sr. Alfonso Costa, chefo
do partido democrático, conírieneiou ho--
je eom o presldento da Uepublica.

Hespanhu
Os projectos da reforma militar
MADRID, 20 — Xa Câmara dos Depu-

tados, continua a discussão do projecto
relativo ás reformas militares.

Varios deputados, 
' 

tomando a palavra,
na ultima sessão, pediram a simiiltancida-
de da discussão de outros projectos econo-
micos.

Argentina
MORTE DO ENGENHEIRO ARGUIBEl,

BUENOS AIRES, 20 (A) - Falleceu
hoje, nesta capital, o engenheiro Manuel Ar-
guibel.

O extineto inventara recentemente uma
levíssima metralhadora, capaz de disparar
mil tiros por minuto, e uma carabma auto-
matica, què Já 60 disparos durante o mes-
mo tempo.

A "BELLA MADAME VARGAS"
BUENOS AIRES, 20 (A) - O dr. Ma-

nue! Lainez, conhecido jornalista director
do "El Diário", que tem procurado mos-
trar sempre sua grande admiração pelo
talento do escriptor brasileiro Paulo Bar-
reto, de cuja obra completa ja fez uma
traducção aqui muito diffundida, esta ago-
ra empenhado em que seja representada a
"Bella Madame Vargas", que e conside-.
rada como uma das melhores peças do. ifi--'
demico brasilçirp.
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CASINO ANTARCTICA
A Companhia Galhardo levou hontem á

scena .a apneciada opereta Princesa dos
Dollars, cujo desempenho agradou a nu-
merosa assistência quo enchia a sala. A pro-
tagonista teve como interprete ;a sra. í ai-
mira Bastos. Esta brilhante artista dc opç-
reta representou e cantou a sua parte dfi
modo a agradar aos mais exigentes Os
demais artistas, José Ricardo, Almeida
Cruz, Adriana de Noronha, lubcta Soares.
F. Pereira, S. Mello, Sofia Santos e S. Kl-
bóiro deram bom desempenho aos respecti-
vos papeis. Os coros mantiveram-se com
toda a disciplina; e a orchestra foi regida
com muita competência pelo maestro Assis
Pacheco. , . ,

F.nifim, a edição portugueza da Princesa
'dos Dollars é uma das melhores quo temos
tido no palco paulista.

, Hoje, em ui:il{ii-, 'a \Rniih.i das
Rosas do Leoncavallo, c, á noite, a Rainha
do Cinema. , . ,. Para amanhã ja so anniuicia a bella
opereta, de E. F.ysler, Amor de Príncipes,
om recita da moda dedicada a sociedade
elegante.

APOLLO

\ companhia italiana de dramas, come
dias e " Graml Guignol", dirigida pelos ar-
Listas Tina Orsini-Sansoldo e Romolo 1"-
rolo deu homem, ím osptxtacúlo completo
os dramas Trcsa o Vorrlbile espcruneulo.
a comedia Un dttcllo e a farça La buoiia
idéa delia serra. Todas eestas peças tiveram
cptimo desempenho, principalmente as de
" Granel Guignol".

 Hoje. em matinée, as peças La [ro-
va falalc, Tudo c in online, I Hikilisli e
La Sposa e Ia cavallo, em espcctaculo com-
plofo; á noite as poças La Poriciiaa dd
Rimorso, II sotloscala, 1,'auloma e / Çoii-
sigli dei vcechio, «m espectacnlo completo

S. JOSE'
A companhia de comedia franceza Cliar-

;lcs Lebre/y representou bontem a^ encan-
tidora comedia em 4 actos. La veine, de
Alfvd Capus. Os dois principaes papeis fo-
ram desempenhados pelos artistas Charles
Lcbrey e Marcellfi Rcnot, tendo merecido
oi mais francos applausos.

Os demais papeis tiveram egualmente
bens interpretes.

 Hoje, em matinée, a comedia cm 3
aclos, Les maris de Lconlinc, o, á noite
a poça patriótica Atsacc,

ÍRIS theatro

Contra a coqueluche, tem cfreito prodl-
giOfiO — XAHOPK JANE.

Confíicto e ferimentos
Nn rua Augusta, canlo «In nm Pclxótó (5«>-

nilile — Um moço ferido — E' alier-
lo Inquérito sobre o facto

Na rua Augusta, canto da rua Peixoto
Gomide, deu-se hontem, ás 22 horas, um
confíicto enlre praças de policia e um gru-
po de quatro ou cinco rapazes, sahindo fe-
rido o empregado no commercio Manuel
Medeiros Pacheco, de 20 annos dc edade.
morador á rua Augusta 11. 102.

Pacheco foi conduzido á presença do sr.
dr. Cantinho Filho. l.o delegado, pelos
guarda cívicos Anthero Gaspar c Manuel
ilos Sanlos.

Estes, prestando declarações, referiram
que os alludidòs moços, sendo advertidos
pelo facto dc dirigirem gracejos aos tran-
seüntes, tentaram aggrcdil-os.

Manuel de Medeiros declarou, por sua
vez, que o soldado n. 101, da .|.a companhia,
do l.o batalhão, passando pelo grupo, em
companhia de sua mulher, sc irritou com o
facto de um dos rapazes achar-se asso-
biando.

Julgando tratar-se de uma provocação, o
soldado csbofctcoii um dos moços, o que
deu origem ao confíicto.

A victima, que apresentava exconaçoes
nn braço c no cotovelo esquerdos c_ feri-
mentos corto-contusós np dorso da mão es-
quèrda e no dedo médio, íoi submettido a
exame de corpo dc delicio pelo medico lc-
pista sr. dr. Paiva Lima c medicado pela
Assistência.

F.slá aberto inquérito sobre o facto.

c*greT^T_ffgg_HrH__m*c_«ra^

A UNIVERSIDADE
Recebemos o primeiro numero tV'.'A

Universidade", orgam do Centro Acade-
mico dn Universidade de S. Paulo.

IC uma invicta ile HS paginas, de mui-
to hom aspecto, com interessanto summa-
rio.

"A ünivoraldade" apresenta-se com uma
encolhida collnlioragao, quer scientifica,
quer lltorarla, figurando nomes de lentes
e alumnos (lruiuelle estabelecimento de
ensino.

A. parto artística, n cargo do pintor
Freitas Junior, alumno do direito da Uni-
vorsldade, estíl egualmente multo boa.

ma*asmaznm***mm
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L'm ladrão, siirprclieiiflUto ú in>il<- 110 Jar-

dlm du Seminário Episcopal, lentn
Hggrwlir uni soldado, quo liio deste-
dia 11111 tiro dc revólver

Na noite de 1 do outubro ultimo, con.
forme noticiámos, o ladrão Manuel Mav-
tins tentou assaltai- o Seminário Episco-
pai.

Depois de ter escalado o muro, vendo-
«o descoberto, cscondeu-so nu jardim.

Avisado, o guarda cívico de serviço
nns linmeiliaijOcs compareceu c avangan-
do de revólver em punho, deu voz do pri-
stlo ao ratonelro.

Martins tentou, porÉm, rmlstlr, pelo que
o soldado lhe desfechou um tiro, attin-
glndo-o 110 ventre.

Apds lhe serem prestados os primeiros
soecorros pela Asalstencla, Martins foi In-
ternado em estado gravíssimo no hospital
da Santa Casa, onde veiu a fallecer hon-
tom.

Hoje, o medico legista, dr. Nnno Guer-
nor, de serviço externo na Policia Cen-
trai, autopslarft, o cndaVcr.

Essa diligencia ertectuar-se-íl is 13 ho-
ras, no necrotério do Araçâ.

Desejais um contra-urucnbaca?
Compr_i uma linda jóia do "Consórcio

precioso". Só é usada pelo smarlismo! E' a
jóia dc 915, a preferida pelas noivas c se-
nhorilas elegantes. Casa Bento Loeb, rua
15/

estraaa

Neste procurado cinema exhibcm-5,e os
magníficos films A mofa de Salanaz ou
Poisou dJamoür, A grande batalha da Citam-
pague, A mcuida dos pés descalços e Bar-
feiras humanas.

VARIAS
Cruzeiro Cinema

Para n anniincio (pie a empresa Brito .e
Comi), faz na secção competente chama-
mos a intenção dos nossos leitores.

Ima carroça 6 apanhada por nm trem de
subúrbios — O carroceiro, grnvcmeii-
te ferido, fnllcce na Sanla Casa

No hospital da Santa Casa de Misericor-
dia falleceu hontem o carroceiro Manuel

1 Alves, que ante-hontem, quando atravessa-
va no seu vehiculo a linha férrea da Cen-
trai. na Quinta Parada, foi colhido pela lo-
comotiva dc um irem de subúrbios.

Manuel Alves era solteiro, dc 20 annos
dc edade c residia íi rua Marcos Arruda.

MATADOURO MUNICIPAL

Movimento do dia 20 de novembro
üe 1915:

Foram abatidos: 39 leitões, 150
I.--J bovinos, 175 suinos, 141 ovinos e 17

vitellas.
T?ni--iiv ;....i;i:-""i—' f 
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pulmões, 3 figados e 3 intestinos dei-
gados de bovinos; 37 pulmões, 7 fi
gados e 3 intestinos delgados de súi.
nos; 19 pulmões, 5 figados e 3 intes-
tino.s delgados de ovino'.-.

Observações. — Fora minutiliz.i
dos 6 suinos, por cysticercus, 8 mo-
cotos por lesões de aplitosc.

Emblema do carimbo: "Indus-

tria".

MATADOURO DE BARRETOS

Foram abatidos: 70 bovinos e 9
suinos.

Emblema: "Meia Lua".

MATADOURO DE OSASCO

Foram abatidos: 97 bovinos e 95
suinos.

Emblema: "3".
Preços correntes em kilo:
Bovino, $-100 a $35; suino, $800 a

$990; viteíla, $600 a 1$; ovino, $600
a $800; caprino, 1^500; leitão, 1^500.

MERCADO DE SANTA
CRUZ

RIO, 20 (A) — No Matadouro dè
Santa Cruz foram abatidos hoje: 678
bovinos, 344 suinos, 68 carneiros, 36
vitellas e 6 cabritos.

Os preços foram os seguintes: bo-
vinos, $620 a $630; suinos, i$ioo;
carneiros, i$500 a 1SS00; vitellas,
S800 a $900 e cabritos, «$500 ri
í$8oo.

Foram despachados os seguintes papeis:
Uo sr. director do S. Saniaario, Escola

Normal dc Botucatu (2), dois grupos dc
Santo Amaro (2). Taquaritinga c Almoxa-
rifado da S. do Interior — A' Secretaria;

de (I. Gertrudes dc O. Neves -- Autorize-
se, em virtude da informação favorável do
sr. inspector; t

do professor Arthur X. de A. Segurado,
do grupo de Sant'Anua c da professora d.
Benta de C. Pereira — Agradeça-se;

dos professores Ricardo dc Barros Perei-
ra c d.-Julia de Oliveira — Encaminhe-
sc;

da professora d. Zenobia Magano — b'.m,
em termos.

Tango 13
A casa editora Tommasi teve a

gentileza de offerecer-nos o tango
crioulo — "i.V. — im>:, Ixollzs com

i,uMçao do sr. Albenco bpatola.
Gratos.

Fará os pta ia "Correio"
I lc um aiionyiuo, recebemos a quantia dc

sifoüo para a viuva d. Antonia Silva.

Prisão para élirios
Gitiu proyliiendii do sr. secretario ila 'Jus-

tiça e ilu Segurança Publica

E' pensamento do sr. dr. Eloy Chave.--,
secretario da Justiça e da Segurança Pu-
blica, destinar uma das salas do pavlmen-
to térreo da Central a prisão ile êbrios
qne eo achem em estado de modorra ai-
coollca, ile modo n serem observados de
perto e proniptamcnto soccorrldoa cm ca-
so de necessidade.

Esccs í-brlos serão conduzidos A prlsfio
eommum por uma porta que será aberta
ao lado ilo edifício da Policia Central.

"A Cidade e os Campos''
í Está publicado o sétima nun.crp

da interessante revista "A Cidade e
os Campos", que se edita nesta capi
tal e é orgam do Syndicato Brasi-
leiro de Agricultura.

O texto c: variado e interessante.

Lio ili fdp "AHüratla"
Achando justas as ponderações que ao sr.

inspector da Alfândega do Rio dc Janeiro
haviam sido feitas pelo sr. guarda-mór da
mesma repartição, relativamente á impres-
tabilidade do vapor "Andrada" para ser-
vir como ponto fiscal da bahia e abrigo dc
guardas, o sr. ministro da Fazenda resol-
veu vender cm hasta publica essa embar-
cação c nesse sentido foram expedidas as
necessárias ordens á Directoria do Patri-
monio.

O leilão do "Andrada'' realizou-se ante-
bontem pelo leiloeiro sr. L. Vcrnet, sendo
arrematante a firma A. G. Pontes e C, pc-
Ia quantia dc 188:000?.

O sr. inspector da Alfândega do Rio an-
tc-hontcm mesmo procurou o sr. ministro
da Fazenda para lhe pedir autorização,
afim dc que parte da verba apurada seja
empregada na conslrucção dc uma barca-
vigia cm substituição ao posto, que até en-
tão era abrigado na Ilha Fiscal, e acquisição
de duas pequenas lanchas silenciosas a ga-
colina, para o serviço de ronda na bahia de
Guanabara á noite

Ao mundo artístico
Ide admirar as maravilhosas jóias do"Consórcio precioso". E' a jóia da moda!

E' a preferida pela elegância 1 E' a jóia
idealj Casa Bento Loeb, rua 15. .. ---

Proezas de ladrões
O conhecido ladrão Antônio Lemos

Duarte, dc nacionalidade portugueza, que
por varias vezes tem passado pelo gabinete
de Identificação, foi hontem ás .1 horas
preso no interior da casa da rua Visconde
dc Párnahyba n. 15-(. residência dc Romahe
Nàpoleone, onde se introduzira, por meio
de gnzuas e chaves falsas, com o fito dc
roubar.

Antônio Lemos já havia subtraindo um
relógio de metal e na oceasião cm que fora
surprehendido c preso revistava as gavetas
de unia escrivaninha.

O sr. dr. João Baptista de Sousa, quarto
delegado, que sc achava dc serviço na Cen-
trai, teve conhecimento do facto.

O gatuno José dc Almeida, insi:iuando*sc
hontem, ás 22 lioras, num quarto do Hotel
Esmeralda, á rua Brigadeiro Tobias n; 78,
sublrahiu um revólver pertencente a João
Mendes, proprietário do hotel.

Quando se retirava, Almeida foi plcso c
conduzido á prc*etiça do sr. dr. Cantinho
Pilho, primeiro delegado, que se achava dc
serviço na Policia Central.

* ,*
O sr. j. Castilho, residente numa pensão

da rua do Ouvidor n. 7-|, queixou-se hon-
tem ao sr. dr. João Baptista de Sousa, quar-
to delegado, de que uni dos pensionistas da
casa suitruhhi do seu quarto um relógio de
ouro marca " Longines" c um temo de
roupa, tendo empenhado por 25$OOÕ o reio-
gio numa casa de penhores.

Revistas cariocas
Cum a pontualidade do costume,

mercê da gentileza do sr. Antonk)
de Maria, agente geral, com escri-
ptorio á rua da Boa Vista, recebe
mos o ultimo numero da "Careta", a
optima revista carioca.

Desde a primeira até á ultima pa-
gina, as novidades interessantes, a
collaboração fina e escolhida e as
illustrações reproduzindo factos da
actualidade, encantam o leitor.

O ultimo numero do "Malho", 
que

circulou hontem, tambem nos foi
enviado pelo sr. De Maria.

Vale a pena lél-o;. csíá interes-
sautissimo. ,

Desastres e f eninemos
O mechanico Hrheslo Rlstor, de (ili un-

noa de oâado, morador A rua doa Italia-
no.'s n. 17, quando trabalhava hontem, fta
10 horas o CO minutos, numa oltlulna ilu-
qiiolla rua, teve a mão esquerda colhida
por uma engrenagem du machina.

O operário, une recebeu furte ferimon-
to contuso no dedo indicador, rui specor-
rttlo no posto da Assistência pelo dr. Al-
fredo de Castro.

Nn casa dos seus paeE, A rua Sampson
11. 20, a menor Antonia, do O nnnoo de
ednde, filha de Manuel Cllitiénés, cahiu
acoidantalinonto sobro vidros, hontom, At-
11 horas, recebendo um ferimento Incls"
no ante-braço direito.

Antonia foi soccnrridu pelo medico rta
Aoslstohcln, dr. Franca Filho.

Na avenida Santa Maria, o menor Car-
los, do 12 annos de edade, filho du En_;o-
nio Clemente, cabia desastradamente lion-
tom pouco depois das 11 horaa, recebendo
forto contusão no cotovelo esquerdo.

No posto da Assistência, o pequeno Car-
los recebeu os necessários curativos.

*
d carroceiro Manuel nòdi-lguos, da Itâ

annos de edade, morador íi, rua Apltthy
n. 2.'f, honlcm, pouco depois das 10 horas,
quando conduzia o seu vehiculo peln rua
Santa Rosa, dou uma queda aceldental,
min lhe produziu um ferimento no hj-pò-
.'iindrio esquerdo.

A viclima, dlrlgmdo-so ao posto da As-
sistencia, recebeu curativos ministrado-,-
pulo dr I.uiz Hoppe.

*
A's 17 horas de hontom. o empregada

du Light, Raymundo Baptisiono, reslden-
te '•: rua Barilo do Ladiirio n. 104, proce-
dia n uma ligação do fiou na rua Muller,
quando sucoedeu cahir de umn escada,
fracturando a rotula direita,

O dl'. Pedro ríacardto, medico da -V-sis-
tencia, prestou A victima. os necessários
soecorros.

Morte repentina
Na sua residência, á rua Maria

Domitillá n. 16, falleceu repentina-
mente hontem, á.s ò horas, a nacio-
*.al Balbina Machado, de 60 annoi-.
de edade. casada.

O dr. Paiva Lima; módico lcgtsca;
que procedeu ao necessário exame
cadaverico, attestou como "causa
mortis" syncope çafcliaca.

Quanto é beHo!
Admirai as ricas jóias do "Consórcio

precioso, expostas nas "montres" da Casa
Bento Loeb, rua 15.

A "Perseverança
Internacional"

Aclia-se nesta capital o sr. João
Salvador, que fundou a "Perseve-
rança Internacional", e aqui vem pa-
ra dar desenvolvimento c reorgani-
zar aquella sociedade ile mutualis-
mo.

Na secção "Annuncios", desta ío-
lha, faz-se hoje uma publicação a
respeito, para a qual chamamos a at-
tenção dos interessados.

Monle Pio ia Familia
F.in outra secção desta folha, essa

importante quão conceituada socie-
dade de seguros mútuos publica ho-
je uma relação dc pecúlios pagos
desde 1910 até ao presente.

Attiilge ella á elevada somma de
4.691 :o82$ooo, o que eloquentcmcn-
te vem provar que o Mo.nte-1'io da
Familia é, no seu gôucro, uma das
sociedades mais prosperas do paiz.
procedendo, como sempre, com a
máxima seriedade para com os seus
mutuários.

Para a alludida publicação cha
mamos a attenção dos' leitores do
"Correio".

Â curiosidade da mulher...
Si sois curiosas e admiradores do bello e

arti..tico, ide ver as magníficas jo:;« do
"Consórcio precioso", expostas ni Casa
Bento I.oeb, rua i>

Amiacü Paulistas fle Medicina e Cirurgia
Recebemos o 11. 5, correspondente

ao mez dc novembro, desta revista
medica, que se edita na capital, sob
a direcção dos srs. (Íts. Arnaldo
Vieira dc Carvalho, Diogo de Faria
c -Vital Brasil.

Traz o seguinte summario:
Emílio Ribas — Prophylaxia da

lepra. F. Paraizo Cavalcanti — O
abeesso do figado dc natureza amoc-
biana — seu tratamento pelo chio-
rydrato de emetina. Analyses: — Su
di un caso di pertosse in neonato —
Interno ad Uti caso de malária in un
neonato di probabile origine conge-
nita.

Sociedades médicas — Sociedade
Medica dos Hospitaes da Bahia. Fi-
brona uterino e gravidez — Fistulas
vesico-vaginaes — Inundação peri-
toneal consecutiva á gravidez tuba-
ria — 3 casos operados de larynge-
fissura — Sobre um caso de Phoco-
melia.

Noticias — Trofessor Aloysio de
Casiro — Livros novos — La Vae-
cination Antityphoique, Vaccina-
tion préventive et Vaccinotherupie,
pelo dr. H. Mêry.

Revista dos Cursos da Faculdade
de Medicina de Porto Alegre.

Necrológio — Dr. Arthur Men-
donça.

ulto evangélico
Hoje haverá culto e pregação dò

evangelho nas seguintes egrejas:
Fgreja Mcthodista Central —

Largo Sete dc Setembro, 8 — Esco-
Ia Dominical ás 9 e meia.

A's 10 c meia falará o pastor rcv.
J. L. Kennedy, sobre as "Saudades

do apóstolo Paulo", e ás 19 e meia
sobre "O missionário para os nini-
vistas".

Mantidas por essa mesma egreja,
funecionarão as seguintes escolas
doutrinárias: ás 15 horas, á rua Sa-
racura Grande, 32 (antigo), c ás 16
horas, á rua Ruy Barbosa 11. no.

Egreja Methodista Italiana —
Rua Julio Conceição n. 57, ás 11 ho-
ras, escola dominical cm italiano e
portuguez.

Ao meio-dia pregará em portu-
guez o revmo. Emílio Wagner, e ás
19 e meia o culto será dirigido cm
italiano pelo irmão sr. Domingo.-
Bevilacquá.

Egreja Presbyteriaiia Unida —
Rua Helvetia n. io("> — Escola do-
minical ás 10 c 15, para o estudo di
palavra dc Deus.

A's 1.8 horas, reunião da Socicda-
ce de Esforço Christfio, para ser
discutido o assumpto "Como deve
mos seguir a Jesus".

A's 11 e meia e 19 c meia, culto ;•
pregação da palavra dc Deus pelo
digno pastor, lente do Mackenzie
Collegc, rcv. Mattathias Gomes dos
Santos, que tomará os | seguintes
theinas: de manhã, "A inveja''; á
noite, "Emmanuel, 

que traduzido c
Deus comnosco".

Durante os trabalhos, far-se-á ou-
vir o exccllcntc coro e todos os canti-
cos serão acompanhadus a harhio
iiium c violino.

Egreja Presbyteriaiia Indepeiy
dente — A's 10 c meia, escola doiiii-
nical para o estudo da palavra dc
Deus; ás 11 c 45 e ás 19 e meia, cul-
to divino, tomando a palavra nes-
sas duas reuniões o revmo. dr. Ben-
to Ferraz.

Não falará 110 culto da manhã 0
revmo. dr. Eduardo Carlos Pereira,
por achar-sc ausente desta cidadT,
tendo ido a Lavras, onde pronuncia-
rá o discurso oííicial do encerra-
mento das aulas (!n Gymnasio Pres-
hyteriano daquella localidade.

A's 18 horas rcunir-sc-á no salão
contíguo ao templo a sociedade de
"Esforço Christão". recentemente
reorganizada sob a direcção do sr
fairo Camargo.

A kermesse, nue íõra annunciaita
para o dia 29 do mez passado, foi
transferida por motivo de força
maior.

Primeira egreja Baptista (ie S.
Paulo — Travessa dc S. João n. 5 —
.Vs 11 horas, escola dominical; ar
meio-dia, falará o rcv. dr. A. B. De
ter.

A's 18 horas, reunião doutrinaria
da União da Mocidade Baptista, pa-
ra ser discutida a doutrina: "Rege-

neração". Será orador o sr. Manuel
Augusto de Almeida Serra, e por
uma senhorita serão ditas algumas
palavras sobre "Economia domesti-
ca"; serão cantados diversos hy-
nino.s cm solo e diiettos.

A's 19 c meia,' reunião especiai
do o-vrniicj-tli/.açao, pregai!du a cvnív
gclista local sr. Armando Pinto de
Oliveira.

Kermesse — A Sociedade dc Sc-
nhoras agradece a todos que contri
buiram com o envio de prendas - e
com sua presença para o bom exito

jle sua kermesse e conimunica qu«i
tem em seu poder valiosas prendas;
que sobejaram, e que serão vendidas
particularmente a preços excepcicr
naes.

Egreja Baptista da Liberdade —
Esta egreja, sol) a sábia direcção do
rev. dr, William B. Bagby, celebra
regularmente os seus trabalhos ;t-
10 lioras e ás 19 c meia, cm seu sa-
Ião de cultos, 110 largo da Liberdade
11. 15.

Egreja Baptista do Braz — Rua
Maria Marcolina n. 13 —Continuam
os cultos da noite, sendo dirigidos
pelo revmo. dr. A. B. Deter e a es-
cola dominical pelo rcv. dr. W. Lan-
gston, sob cuja direcção se acha
actualrnentc o trabalho.

Egreja Paulistana — Rua Pirati-
ninga -— Os trabalhos regulares.

Egreja Presbyteriaiia do Braz —
Avenida Celso Garcia — Üs traba-
lhos regulares dirigidos pelo rev.
Jehsseú.

Ice Crcam Super — Realizar-se-á
esta interessante festa pela Socieda-
de Senhoras da Egreja Mcthodista
Central, 110 dia 25 de novembro, das
20 ás 22 e meia, nos salões da Asso-
ciaçãó CÍvristâ dc Moços (Skating
Palace), na praça da Republica, 50.

Haverá musica muito boa c ven-
der-se-ão refrescos. Na entrada será
paga a quantia dc 1.$ para adultos c
?,1500 para crianças, cujo produeto
será em beneficio da construcção do
templo da referida egreja.

Egreja Christã Evangélica — Rua
da Liberdade — Os cultos regulares.

Escolas dominicaes — Hoje, em
todas as escolas, serão discutidos os
assumptos: "O 

propheta Jonas, mis-
sionario aos Ninivitas", sendo_ de
grande interesse o estudo da vida e
cio caracter deste grande propheta e
de sua penosa missão.

As egrejas chamam a attenção dc
ledos os irmãos e interessados para'|i:e não faltem ás reuniões das es-
colas.

Salas dc Evangelização — Manti-
das pela Egreja Presbyteriana In-
dependente, á rua Piratininga n. 75>
ende falará hoje o dr. Romeu de Ca-
margo e no bairro da Bella Vista,
rua Conselheiro Ramalho ri. 39, on-
dc falará o seminarista sr. Jorge
Bertolaso.

Ambas as reuniões serão ás 19 e
íneia.

Mantida pela missão baptista con-
tinua funecionando todas as quartas-
feiras c domingos, ás 19 e meia, o
trabalho na Barra Funda, que 

'¦ se
acha sob a direcção do evangelista
sr. Armando Pinto de Oliveira.

Os cultos alli são ás 20 horas, á
rua Lopes Chaves 11. 73-A, perto da
rua Camaragibe,

Egreja do Alto da Serra — A es-
sa estação, vai todos os domingos,
desta capital, um evangelista ou pas-
tor dirigir os trabalhos que se acham
sob a direcção da missão baptista.
Funeciona alli uma excellente esco-

,1a dominical, dirigida pela professo-

ia norlc-americana miss Genoveva
Voorheis.'D,dos os domingos c quintas-fei-
ras reuniões ás 19 c meia, para evan-
gcüzação.

E.sige-sc o máximo respeito e cor
tezia 0111 todas as egrejas c em to-
dos os. seus trabalhos. Qualquer in-
íractor desta ordem será convidado
a retirar-se.

Aos corações onerosos
Uma doença cruel levou ao hdepltal d!

Guapira um clic-fe de família, deixando
aoa azares da sorte, mulher e quatro ft-
lho.., que ao encontram na mala extrema
penúria.

Esses Infelizes recorrem fl. caridade pu-
blica, poi- nosso Intermédio, pedindo um
obolo quo !hcs minoro au agruras do In-
tortunip.

Aos corações generosos dirigimos este
appello, na certeza do que a sua philan-
thropla. se manifestará cloquentemen*e
nosta obra do solidariedade humana.

Qualquer auxilio poderá sor enviado a
J. M„ na reilacijüo do "Correio Paulis-
lano".

[Im anonymo F$0D0
i'm professor publico 1$00U
Clarltá 3 sonr-.
,r. hoü'i
A.s :í?ooo
!C. Campos '. 2$0"ii
Um anonymo 1S000
luqulnha UOOÒ

* l$00l)
i.'m anonymo ........ 1$000
Por íi. Josô IffOOO
Um anonymo 1?00'J
11. no»!)
!,. ', . , líOO'1
CE IÍOUÍI
T. A. M. ..,.....'. '. 1 SOOU
S. I'. T. 2 $0.00
Um anonymo 1 $00'*
A. lt .15000
Brenno o Hcllo Silveira . . r. $ 0 (;'.)
PHniò Barbosa 5$00.Ü
E. N. C. . DÍOIIO
Olegarlo do'Arruda Amaral. n$000

Total r.o$oüo

Restaurante Palácio
Largo do Palácio, 5

OsiorcEx cctnicr bem 7
Visitui ii lífsiiintaiilr 1'nlnuio, i\w oiicotiirn-
rola um inoiiii vitHurto por preços tnodiens

E,'pf«£«^«í íIíd (liai Almoço — Arroz do
Bríiga, varleilado cm pfiixo o camarão. —
Juntar — JVmbos á maroiiiraut.

'¦^ra3_____EISS»2M_3St!rE!_S__^^

teria reaer
(Extracção (le liontem)

47450 .... iooioooÇtxio
ni.,372 .... io:ooo$ooo
•I7.yi7 .... 5:ooo$ooo
'3.367 . . • ^:oooí;000

l.ihla gera! 1J03 premios «ia 2p.a loteria,
ilo plano ii. 331, _\iC).a extracção, realizada
no dia kj dn corrente.

Prêmios ilo 20.ooo$ooo a 500Í000
3424.; ^iOCO^OOO
46401  5 .oixtfooo
5460.J  2 :ooo?ixK)
46009 ...-.,.. 1 :ooo|ooo
57<S'«j___  1 :oco$«toü
2971  ,soo$ooo
33'74 .SOOíOCO
58863  .soo^ooo
60315  5oo$ooo

Premios de 20o$ooo
9Ó12 — 073.5 -- 1672^ — 20.19-1

266X1 — 26760 — 34156 — 37619
3.S161 — 45068 — 475'^ — 48059
49S20 — 55073 — 57174 — C365:.

Premios de íooifooo
6S63 — 7524 — 8363 — ¦ 9239

n.v.i — 14332'— 15766 — 16079
S0ÍÍ3/ — 19709 — 24844 — 28030
31753 — 33347 — 33-{(«J ~ 34983
35737 — 35902 — 3X321 — 405S0
43678 — 45205 — 45543 — 47«38
4oS2,-; — 53549 — 56580 — 57450

62098 — 65577
Approximações

34243 e 34245 300*000
46400 c 46402 200Í000
54662 e 5466... loo$«;oo

Dezenas
34241 a 34250 6-.)$ooo
46401 a 46410 . ... 40?ooo
;_(66i a 54667 ..... 20$000

Centenas
34201 a 343CO  2o$ooo
46401 a 46500 ..... io$ooo
5460: a 54700  8|ooo

Tcrmiiiaijões
Tod.s os números termi-

nados cm 44 têm . . . .|!fooo
Toibj.; os números termi-

nados ciu 4 tem . . . 2$O0O
Exceptuaadp-se os terminados em 44-
-.... mt$2»m ¦¦• ¦' —-1——

Çf(0 D6
INFORMAÇÕES

Avisamos a«s nossos distiuclos nsBlgnan-
tes, quo nns lionnini com ns suas preza-
iias ordens, que todo o qualquer poilillô dc
Informações, coinpnis e etc que tenham
de sec obtidas Sova do ])«i'inicli'o central
dn cidade, DEVE VIR ACOSÍPANHABO
DA IMPORTÂNCIA NICCKSSAIIIA PARA
O THAXSPORTK DÈ BOKDE (IDA E
VÜI/fA). I

IGRARDE HOTEL CIUUIU
RUAS DA LAPA NS. (01 e 103 E GLORIA H. 2

EXCLUSIVAMENTE FARÁ FAMÍLIAS E CAVALHEIROS

MagnificoB aposentos cam vista sobre t.oda a Bahia

E3PAÇ0S0 JARDIM PARA CRIANÇAS - ILLUMINA

ÇAO * LÜZ ELECTP.ICA — BANHOS QUENTE3 E FRIOS

EM TODOS OS PAVIMENT03

COZINHA DE PRIMEIRA ORDEM
B. PAZO &
í^lo cio Janeiro
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da cidade, queira enviar-nos a importância
do transporte de bonde

SK. O. T. — ltapctininga — O requeri-
mento, a que sc refere, teve o despacho
seguinte: "Inscreva-se". Logo, a interes-
sad.i tem ordem ile inscripção. Só depois
ú que sc poderá precisar o tempo da no-
meação.

SR. J. C. A. -- Santa Cruz do Rio Par-
dn. —'() seu negocio é fóra do centro; as-
sim, queira enviar-nos a importância Pi™
transporte de bonde. *»

SR. I.. C. Sll.VA — Piratininga — Rer-
ponclemos sua caria dc 17 do corrente.

SR. A- II. G. — Piraju' — Presentemente
não b.i vaga nenhuma das escolas que de-
seja. E' preciso, para obtel-as, a contagem
dc lempo, visto scr considerada como ou-
ira qualquer escola, pois lia equiparação de
vencimentos.

P.ira melhores conhecimentos, aconselha-
mos adquirir "O Guia do Professorado Pu-
blico". dc Nestor de Araujo, que orienta
' 

SU. JOAÒ lí. DK PAULA FERRAZ —
Piracicaba. — Privilégio dc invenção paga
i7$loo; mais: i-o anuo, 224000; 2.0 anuo,

33$òoo, assim por deante, augmehtando....
11Í000 cada anno, que se seguem sobre os
anteriores, custando o titulo, 5Í500.

Quanto ao tempo não podemos precisar.
Existem aqui c no Rio de Janeiro pes-

soa.s cl'le sc encarregam deste serviço, quo
dão prompto ao interessado, sem encon-
trarem difficuidadís.

SR. J- A. SOUSA — Ranta Rita do Sa-
pucahy — Segue carta.

SRA. E. REIS — Dois Córregos — O
exemplar do jornal, que nos pediu, foi hon-
tem, remcttido pelo correio.

SR. A. SIt,VA — Campestre — O for-
nudario Crasset c Vedei, custa 5$5<JO, mas
não ha actualmcnte á venda na praça.

SR. C. M. OLIVEIRA - Jahu' — O
edital será hoje publicado. Segue carta com
saldo.

SR. M. D. ALMEIDA — Piracicaba —
A portaria de licença foi, hontem, retirada
e remettida registada pelo correio.

SR. M- CORRÊA — Jundiahy — Já pro-
videnciámos sobre Iodos os seus pedidos.
Aguarde carta com Oç recibos.

SR. A. A, CARVALHO - S„anla Isabel
dos Coqueiros. — Recebemos a sua carta e
a quantia de 5?500. O carimbo será remet-
tido na próxima terça-feira. .

SR._ E. O. — Ubatuba — A Casa Wcisz-
flog informou-nos, liontem, que os livros
da bibliotheca infantil, que v. s. deseja, 80
ficarão promptos no dia 8 do próximo mez.

SR. B. C. — Votorantim — Em virtude
da actual guerra européa, as casas do ar-
tigo resolveram não mais vender machinas
em prestações. Só fazem vendas a dinheiro.

SR. R. G. PANTOJA - Casa Branca-
Recebemos a sua carta e os 600 réis em
sellos. A caderneta íoi, Jiontem mesmo, re-
metlida, registada pelo correio.

SRS. A. M. e J. R. S- J. - Cunha -
Aguarde carta.

SR. B. ANDREUCCI - Natividade -
Até á presente data o nosso agente ao Rio
nada conseguiu descobrir em relação á j>«-
soa a que se refere em sua carta.

SR. E. D. C. - Itaberá - O medica-
mento que v. s. dcseja saber p preço, nio
sc encontra na, praça. Aconselhamos, pois,
que sc dirija directamente ao professor.

SR. J. P. R. — Nuporanga — J>Ja pro-xima íemana escrever-lhe-cmos, yisto as
informações que deseja dependerem 4e in-
vestigações.

SR. DR. E. MOTTA - Mogy-mirim -
Conforme as suas determinações, entrega-
:nus na alameda Barros n. 11 o pacote a
que sc refere.

SR. Q. — S. Pedro do Turvo — Visto
o seu negocio scr fóra do perimetro urbano

KOT.V IMPORTANTE — -üs srs. :isni-
_;iinnli's (jue désrojareni rcgpostn por car-
Iu deverão enviar o sello pnrn o respe-
ctivo porte. Tamlicm deverão rcinotuir
sellos para remessa, pelo correio o regls-
lados, dns (lluln.q dc nomeação, portarias
ilo licença c outros documentos, Sem estn
Formalidade não nus rcsponsnlilllzunioã
pola exactidão do serviço. Paia as res-
postas, por esta secção* poderão ns srs.
assignantes designar iniciaes sob ns quacs
desejem oceultiii' os seus nomes.

Outrostrii, inira mais brevidade 110
cumprímenti) dos pedidos, deverão elles
sor feitos scpuradiuncntc e eni carta «II-
rígida ú "S«JCçãò fle Informações'!. Os pf>
(lidos que viciem cm cartas, tratando «lc
outros nssumptos oxtranlios a esta "Sec-
ção", foiçnsiimcnlc terão do, scr demora-
dos.

eamara municipa

INDICAÇÃO N. 302, DE 1915

lúdico á Prefeitura a convenicucia de
ser regularizado o leito da rua Amaral
')ama, em Sant'Anna, dc^ modo a facilitar
o accesso dc vehiculos Aquelle bairro. —
Sala das sessões. 20 de novembro de 1915.
- Rocha Azevedo. — A" Prefeitura.

INDICAÇÃO X. 303, DE 1915

Indico á Prefeitura que sc digne mandar
aterrar a travessa Arthur Prado, 110 trecho
¦aiire as ruas Martiniano dc Carvalho c Ito-
roró, nivelando o leito da rua — Sala das
sessões. 20 de novembro dc 1915 ¦— Sampaio
Vianna. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 3:1.1, DE iQij

Indicam, s á Prefeitura a necessidade de
scr concertado o calçamento a parallelepi-
pedos da rua das Flores, enlre as ruas San-
ta Thcresa e Annita Garibaldi, assim co-
no a rua de S^uta Thcresa, entre as ruaj
Onze de Ano-to e do Carmo. — Sala da3
sessões, 20 ile novembro de 1'._»15 — /:¦ Gou-
lart PcntcatiO, A. Baptista da Costa — A'
Prefeitura.

INDICAÇÃO X. 305. DE 1915

A Light and Power, no intuito muito !ou«
vavel dc agradar ao publico, introduziu 110
itinerário dc varias linhas da capital modi-
ficações tendentes, está visto, a melhor sa-
tis fazer ás necessidades do serviço. Entre
íssas linhas figura a do "Matadouro", que
serve, principalmente, á Villa Clemcntino.
Dois bondes trafegam, cum intervallo (Ic 15
minutos, para este ponto da cidade: ''MA-
TADOURO -- via V. MARIANA? a
•MATADOURO - via JABAQUARA".
0 primeiro, partindo do largo de S. Fran-
cisco, vai ter. depois de percorrrer ioda a
Villa Clementinó, ao ponto terminal da li-
nha, situado á entrada da rua França Pin-
to, por Í200; d segundo, porém, partindo do
mesmo largo S. Francisco, depois de atrai-
vessar as ruas Jabaquara c França Pinto,
,-ai ler ao referido ponto terminal, sem ter,'
iiiírelanto, como fóra preciso, servid 1 aos
moradores da Villa Clemcntino. De sorte
_iue os passageiros que sc utili:

.|T.a SESSÃO ORDINÁRIA EM 20 DE
NOVEMBRO

Presidência do sr. Raymundo Dupra!

A' hora regimental, feita a chamada, vc-
riíica-sc a presença dos srs. Sampaio Viau-
na, Goulart Penteado, Rocha Azevedo,
Washington Luis. Alcântara Machado, Ray-
mundo Duprat, Baptista da Costa, J. J. Pc-
reira, Luix Ponccca c Sousa Queiroz, fal-
tando sem causa participada os srs. Joa-
quim Marra, Henrique Fagundes, Estanis-
lau Borges. Raphael Gurgel c Mario do
Amaral, e com participação o sr. Marrey
Junior.

Abre-se a sessão.

E' lida. posta em discussão c sem debate
àpprovada a acta da sessão anterior.

O SR. LUIZ FONCECA, servindo de sc-
cretario, dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES das còmmissões de Obra:-,
c Finanças, autorizando a despesa necessa-
ria com a macadamização da estrada dc Pi-
nbeiros — A imprimir.

OFFICIO da Prefeitura, informando a
indicação 11. 167. do sr. João José Pereira,
stvbrc a collocaçao de guias na rua Casinii-
ro de Abreu. — Dê-se conhecimento ao an-
tor da indicação.

Vão á mesa, são lidos, c julgados-objecto
de deliberação, os seguintes

PRÓJECTO N. 41, dc 1915

A Camara Municipal de S. Paulo decre-
ta:

Art. 1.0 — Fica a Prefeitura autorizada
a abrir concorrência publica para o serviço
de calçamento, a macadam, das ruas Felix
Guilbcm, 12 de Outubro c Guaycurú, no
districto da Lapa.

Art. 2.0 — Ás despesas com a execução
da presente lei correrão por conta da ver-
ha " Serviços e Obras", do orçamento vi-
gente, podendo, entretanto, a Prefeitura
effcctuar as operações de credito que se
tornarem necessárias para tal fim. ¦

Art. 3.0 — Revogam-se as disposições cm
contrario.

Sala das sessões, 20 dc novembro dc 1915.
R, Duprat. Alcântara Machado, Rocha

Azevedo — A's còmmissões de Obras e Fi-
nanças, ouvindo-se a Prefeitura, para man-
dar fazer o orçamento.

PRÓJECTO N. 42. DE 1915

A Camara Municipal de S. Paulo dc-
creta:

Art. 1.0 — Quando por coincidência os
feriados da Republica, cahirem era sabbados
ou segunda-feira, fica permittido o funecio-
namento das charutarias e salões de bar-
beiros a.é ao meio dia.

Art. 2.0 — Revogam-se as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 20 de novembro de
1915. — A. Baptista dd Costa. — A' Com-
missão de Justiça,

PRÓJECTO N. 43, DE 1915

A Camara Municipal de S. Paulo de-
creta:

Art. 1.0 — Fica reconhecida officialmen-
te a parte da rua Tobiaj Barreto que fi-
gura na planta Cococi, com linha pontuada.

Art. 2.0 — Rcvogairi-»e fa disposiç6es tm
contrario.^ ....

Sala dáj sessões, 20 t\e novepibro ^e IplB-
A. BaPtista da Costa, ^- A' CominisíSo

de Justiça.

WDICAÇAO N. 301, DE 191S
. * 'i

Indico á Prefeitura a conveniência de se
requisitar da Secretaria da Agriculhira a
collocaçao de alguns combustores ie illu-
minação publica a gaz ou a electricidade,
no prolongamento da rua Volunttrjoa da
Pátria. — Sala das sessões, 20 de itt)vem-
bro de 1915 — Rocha Azevedo. — 'A' Pre-
feitura.

•ie - "Via JABAQUARA", pagam Sjoo
da cidade á rua França Pinto (ponto icr-
nina!) c mais Ç200 para chegar ao local cm
que residem, isto é, $400. Si a isto não se
quizcrcin sujeitar, terão dc sc utilizar do
bonde — "Via V. MARIANA". cujo inter-
vallo de 11:11 carro a outro é de 30 minit-
to5.

A Light veiu assim restabelecer o syste-
ma já condemnado das "secções". Parece-
nos, pois, evidente, que a intervenção do sr.
prefeito municipal junto da Directoria des-
ia Companhia sc torna indispensável, con-
cqrrcndo por essa forma para minorar 09
sacrifícios dc uma população que mal viva
¦Jo seu trabalho. E' esse passo que indica.-
mus ao chefe do Executivo Municipal. —
Sala das sessões, em 20 de novembro de
1915. — Alcântara Machado, Rocha Azeve-
üo, Sampaio Vianna. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO X. 122, DE 1915

Requeiro que o sr. prefeito íe digna
mandar orçar (com a possivel brevidade) o
custo do serviço de assentamento de guias
e calçamento a parallelepipedos de pedra
da rua Teixeira dc Freitas, devendo o or-
çámcnto vir acompanhado das seguintes in-
formações:

a) Si a rua fui aberta por iniciativa par-
ticular;

b) si existe termo dc compromisso po<
parte do proprietário dos terrenos, obrigan-
do-se á metade das despesas com os servi-
ços constantes deste requerimento;

c) quem assumiu esse compromisso para
com a Camara? — Sala das sessões, 20 de
novembro dc 1915 — .(. Baptista du Costa,
— A' Prefeitura.

REQUERIMENTO X. 123, DE 1915

Requeiro que o sr. prefeito sc digne in-
formar os motivos por que a repartição dí
Policia e Hygiene não obriga o proprietário
do_ terreno vizinho ao predio n. 77, da rua
Cajurú', a murar e construir passeio como
os demais proprietários da alludida rua,
afim dc que dito terreno não continue a
servir dc ponto para a pratica de scenas im-
moraes. — Sala das sessões, 20 dc novem-
bro de 1915 — A. Baptista da Costa. — A'-
Prefeitura.

REQUERIMENTO X. 124, DE 1015

Requeremos ao exmo. sr. prefeito sc di-
gnc empregar os seus bons officios junto
á ailininistiaçãú da Light and Power para
que sejam augmentadas as viagens de bon-
des da linha da Lapa, dc sorte que entre
as horas 8,20 c 15,40, as viagens sejam tam-
bem (comi nas outras horas) dc 10 em IO
minutos. Outrosim, para que o bonde que
parte da Lapa ás 10 c 10, seja considerado
escolar, trazendo reboque e fazendo o tra-
jecto pela praça da Republica, c o que par-
te do largo de S. Bento, ás 15 e 50, seja
egualmente destinado aos escolares c com
trajecto pela Escola Normal. •— Sala das
sessões, 20 de novembro de 1915. — I.uií
Ponccca, João José Pereira, Sampaio Vian-
na, Rocha Azevedo, A. Baptista da Costa,
E. Goulart Penteado. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 125, DE 1915

Requeiro ao exmo. sr. prefeito para in-r
formar si o proprietário de um terreno cer-'
cado de arame, á rua Caetano Pinto ns. 12^
a 126, o seguinte: ;

a) — Si tem pago 05 impostos devido |
desde quando;

b) — Si foi intimado a fechar com mur<j
c quando;

c) — Si depois de calçada a rua a paraj»
lelepipedos de pedra foi intimado a fazeU
os passeios, muro e si já cxgottou-se o pw
zo e si fez;

d) — Si não foi intimado c não fez. quo|
as providencias que tomou a Prefeitura. -*
Sala das sessões, 20 de novembro de 1915.1
— João José Pereiro. V Prefeitura.

O SR. PRESIDENTE - O nobre veratf
dor sr. Marrey Junior communica que, poi
motivo de força maior, deixa de compara;
cer A presente sessão.

O "SR. BAPTISTA DA COSTA - S^
presidente, cabe-uie oommunicar a v, exo
que, dando cumprimento á missão para qui
v. exc, me designou, compareci, em con*
panhia dos coronei? Henrique Fagundei
João José Pereira, á inauguração da Escoli
Pntic*, i Tactica da Guarda Nacional.

Dessa festa inaugural, promettedora d
brilhantes resultados, pelos fins patriótico
que tem eni mira attingir, guardamos gr»fc
recordação, pela fôrma por que fomos tm
tados pelos seus directores c, muito princi
palthcnte, pelo teu presidente, q coronel .Oft
José Piedade. >

E' q que me cumpria communiar a 1
exc, para conhecimento da casa, .1

0. sr. presidente — Constará da ar,S jcommuiiicação do npbre vereado^:

^

_.. - :£É ..xxauií& <^-«ia» «__.
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Passa-se á
ORDEM DO DTA

Entra cm I.a discussão o projecto n.
_)8, deste anno, flo sr. Alcântara Machado'(.' 

outros srs. vereadores, autorizando o pre-
feito a abrir um concurso para ti escolha
das armas da cidade, com pareceres das
rommissões de Justiça e Finanças, sob ns.
S6 c no.

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto em votação c approvado.

Entra em I.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commissõcs dc Obras e Fi-
nánças, cm seus respectivos pareceres /is.
72 e iii, autorizando a despesa necessária
com o calçamento da rua do O", no trecho
entre as ruas Sousa Lima e Lopes Chaves.
(Indicação n. 455, dc 1914, do ex-vereador
sr. Oscar Porto).

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto cm votação e approvado.

Entra em l.a discussão o projecto n.
31, deste anno, do sr. Goulart Penteado ç
outros srs- vereadores, restabelecendo a lei
11. 1.516, de 1.0 de abril dc 1012, na parte
em que foram declarados dc utilidade publi-
ca as casas c terrenos, á rua Uruguayana
ns, 27 c 2a para o prolongamento da rua
.Toaquim Nabuco. etc, com pareceres das
commissões de Justiça, Finanças c Obras,
sob ns. 87, 112 e 73-

Xinguem pedindo a palavra, é o projecto
posto ei;, votação c approvado.

Filtra cm discussão unira o parecer ti.
113Í da Commissão de Finanças.opinando
pelo deferimento do pedido feito pelo Cen-
tro Ypiranga".

Ninguém pedindo a palavra, é o parecer
posto em votação e approvado.

Nada ma
sessão.

5 havendo a tratar, levanta-se

TriP>unal do Jury
Presidente, sr. dr. Paulo Américo Pas-

áalácqiia.
Promotor, sr. dr. Sebastião Lobo.
Escrivão, sr. Mario Alves Cabral.
Na sessão dc hontem do Tribunal do Jury.

foi julgado o réo preso Miguel Dias Viena.
incurso no artigo 294, paragrapho 1.0 do
Código Penal. Miguel í aceusado de ha-
ver desfechado dois tiros em seu cunhado
losé Pinto de Moraes, 110 dia 6 dc maior
deste anno, no terreiro de sua casa, cm
Votorantim, do municipio dc Cotia, na oc-
casião cm que este conversava com sua irmã.

Fez sua defesa, o sr. dr. Américo Xavier
Pinheiro c Prado. , .

O conselho de sentença estava constitui-
do dos srs.: .

Marino Januário da Silva Pinto, Luiz Pa-
checo, d.-. Toledo Netto, João B. Setúbal,
capitão Afrodisio Vidigal Guimarães, An-
toniò Vaz de Barros, dr. Antônio Capote
Valente, dr. Paulino César, Otto Barreire,
Camillo Vasques Rodrigues, Zachanas da
Moita, Octavio Machado, capitão Fernando
Gonçalves e Antônio de Queiroz Telles
Netto. .

O Jury, por unanimidade de votos, au-
solvcii o' réo. reconhecendo a sen favor a
justificativa do artigo 35, paragrapho 1.0,
do Código Penal.

Servindo o mesmo conselho, entrou
em julgamento a ré presa Josephina Mu-
nhoz, pronunciada no artigo 30.., do Código
Penal, por haver ferido levemente a sua
irmã Adelia G. Vaz, no dia 28 dc outubro,
<lo corrente anno, cm um dos dormitórios
da Hospedaria dc Immigrantes, por ques-
toes de ciúme.

Defendida, "ad-hoc , pelo sr. dr. .1-
nheiro c Prado, foi absolvida por unanimi-
dade dc votos, por haver o jury reconheci-
do a seu favor a excusa da perturbação de
sentidos.

ISforuiüi driniiiial
Pronuncia — O sr. dr. Matheus Chaves.

juiz de direito da quarta vara, pronunciou
o individuo Antônio Ferreira como incurso
no artigo ,.03, do Código Penal. _ .

O mesmo juiz impronuuciou os indivi-
duos Paulo Tibiriça c Adamastor Moreira,
que estavam sendo processados por crime
dc ferimentos leves.

De accõrdo com o parecer do sr. pro-
motor publico, o mesmo juiz condemnou o
vadio Benedicto Malachias a ser internado
na Colônia Corrcccioiial dc faubatc, pelo
tempo de tres annos.

O mesmo juiz condemnou Kicardo
Gracc e Benedicto Prut a 22 dias c meio de

prisão cellular, grau médio do artigo 399-
¦do Código Penal (vadiagem).

Pareceres. — O sr. dr. Mano Pires, 3.0
nioir.otor publico, em parecer dado nos an-
'os ilo; rcfptctivòs processos, opinou pela
pronuncia de José Lencjonc, no artigo 204.

paragrapho 1.0 do Código Penal; e .pela
iiv.promincia de Germano Augiutr dc Sou-
«a Mana Vis.onda, Julicta Visccnda, Ca-
nviina Saiiti * José Antônio, que estao sen-
do processados por crime de fermentos «t-

O mesmo promotor offere;(*u libcj.r
Io contra Agostinho Lepiano e Francisco
Alexandre, pioimnciadqs no i.-':,.j 3r'3 do
Código Penal. ,

Habeas-corpus. — Foi impetrada hontem
ao sr. dr. Gastão de Mesquita, juiz de di-
reito da 3.a vara criminal, uma ordem dc
"habeas-corpus" a favor de Benedicto Eu-
clydes Santiago, que allega achar-se preso
sem nota de culpa.

Aquelle magistrado requisitou informa-
ções á policia c o comparecimento do pa-
ciente para amanhã, ás 11 horas, no Fo-
rum Crminal.

Razões dc improiiuncia. — Ao sr. dr.
Adolpho Mello, juiz da primeira vara cri-
minai, o ír. dr. Oscar Tollens, como ad-
vogado do soldado Alipio Martins, apre-
sentou razões de impronuncia no processo
instaurado contra o seu constituinte, por
crime de attentado ao pudor.

Em liberdade. — O sr. dr. Adolpho Mel-
lo, juiz das execuções criminaes, mandou
expedir alvarás de soltura a favor dos sen-
tenciados Luiz Uigino, Antônio Rodrigues
da Silva e Oswaldo Rossi, condcmnàdos
pelo jury da capital a 4 mezes e 15 dias
dc prisão cellular; Florinda de Jesus, con-
demnada pelo jury a 6 mezes; Agostinho
i.agicro, condemnado pelo jury a 1 anno e
Vicente Bicari, condemnado a 22 dias c 12
horas, por infracção do artigo 399, do Co-
digo Penal.

valho, a requerimento do respectivo liqui-
''mandando 

tomar por termo o agravo
interposto por d. Bemvinda Mana Pinhei-
ro e outros, da decisão que rejeitou in-
limine" os embargos de terceiro, „ arre-
¦natação dos bens, .10 executivo hypotheca-
rio entre Serafim Antônio da Costa c João
Antônio Pinheiro. . _ .

Terceira vara. - O sr. dr. Manuel Poly-
carpo de Azevedo, juiz de direito da 3-a
vara civel e commcrcial, mandou por em

prnvn as acçõi, de commissos propostos
pela Camara Municipal da capital contra
Antônio Jos. Rebello c João Manuel Pe-
droso de Castro. _-'-»_

 O mesmo magistrado recebeu, cm
ambos 03 cf feitos aS appcllaçõcs interposta.
por Salgado e Comp. c a Societe Anonymc
Etablissements Duchein, na acção ordinária,
em que contendem. . . .

Acção improcedente. — O juiz da l.a va-
ra civel c commercial, sr. dr. Miguel dc
Godoy, proferiu hontem sentença na acçao
ordinária movida por d. Antonia Reis dos
Santos e outros contra a Sociedade 1 ortu-
gueza de Beneficência. Nesta acçao os au-
tores pediam reivindicação do predio da
rua Direita n. 3, c os rendimentos dc mui-
los annos. tudo uo valor de 70o:ooo$ooo. A
sentença deu ganho dc causa a Beneficência
Portugueza. _

Contra a Fazendo do Estado. — A La-
mara Municipal dc Sorocaba ha annos doou
ao listado, condicionalmente, um terreno,
naquella cidade, afim dc nelle scr construi-
da a nova officina da Estrada Sorocabana.

Tendo, porém, o Eslado arrendado a
estrada a uma empresa, a Camara. para rc-
haver o terreno então doado, propoz, na au-
dierícia de hontem do sr. dr. Manuel Poly-
carpo dc Azevedo, juiz dc direito da ter-
ccira vara civel e commercial, uma acçao
de reivindicação.

Foi designada a primeira audiência para
inicio da causa.

oBiaixíP Federal
(l.o officio, escrivão sr. João B. Dan-

tas). _. .- P
Divisão de immovcl, — Baixaram do Su-

premo Tribunal Federal os autos dc divi-
são da fazenda " Ponte Pcnsii". situada ua
comarca de Rio Preto, deste Estado, em
que são promoventes Gloria c burquim e
promovidos a Fazenda do Estado dc S.
Paulo c outros. Aquelle Tribunal deu pro-
vimento ao aggravo interposto pelo Esta-
do de S. Paulo, tendo o juiz, sr. dr. Wa-
shington dc Oliveira, mandado cumprir o
accordam.

Executivo hypothecario. — D. Antonia
de Oueiroz c outros aggravaram para o
Supremo Tribunal Federal do despacho que
rejeitou " in limine" a excepção de incom.
petencia de juizo opposta pelos mesmos
na execução bypolhecaria que lhes move
d. Fanny Max.

Habeas-corpus. — O sr. dr. juiz federal
negou a ordem de "habeas-corpus" impe-
trada a favor dc Manuel Lino de Carvalho,
tel.-graphista de ...a classe-

(2.0 officio — Escrivão sr. Marino Mot-
ta).

Carla precatória. — O sr. dr. Washin.
gton dc Oliveira, na carta precatória vinda
do juizo dc Bello Horizonte, mandoil dar
vista da mesma ao sr. procurador fiscal,
para falar sobre a excepção de incompeten-
cia de juizo offerecida por J. Azevedo^ c
Comp.. concessionários das Loterias do Ps-
tado de S. 1'aulo.

Caiara MÉiiçipaíl
Secretaria da Camara Municipal

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE NO-
VEMBRO

Officiou-sc ao dr. Cardoso de Almeida,
agradecendo a communicação que fez oc
ter assumido, no dia 13 do corrente, o exer-
cicio da pasta de secretario de Estado dos
Negócios da Fazenda.

Fórum Ovei
Officiaes do diu. — Estão_ escalados, pa-

ra o serviço de ai.i.inl.._, no Fórum Civel. os
officiaes de Justiça Sigismundo Lope5 Tc-
lhada, Saturnino de Oliveira, Sylvio Mori,
Thimotheo Cintra e Trájano Gonçalves
Viáiiiiá,

Segunda vara. — O sr. dr. Martins de
Menezes, juiz dc direito da 2-a vara civel
e commercial, proferiu hontem, entre ou-
trás, as seguintes decisões:

Mandando intimar o liquidatario da fir-
má Thomaz Bonano e Comp., para formar
o inventario e balanço dos bens sociaes, dc
accõrdo com o prazo c as fórmulas prescri-
pias no artigo 345 do Código Commer-
ciai;

indeferindo a petição de Antônio da Cos-
ta Pinto, sobre a propositura de executivo
cambial contra Alberto Andrade, "ex-vi"
do disposto 110 artigo 113 da lei de falleu-
cias, de accõrdo com a qual o dito credor
está sujeito i concordata preventiva, obti-
da pelo seu devedor, e já homologado por
sentença;

convertendo em diligencia o julgamento

Idas 

contas dos liquidatarios da fallencia dc
Collini c Comp., afim dc ser ouvido o sr.
•irador fiscal, de accõrdo com o requeri-

nto dos supplicantes;
.mologando a concordata preventiva

-;,osta por Ettore Raymundi e acceita pc-
is seus credores, para que a mesma pro-
liza seus ef feitos legaes;

Y--conccdendo autorização para a venda, em
'Jilão, dos bens moveis e mercadorias da
¦assa fallida de Anlonio Amoldo de Car-'íí

296 a
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DIA 18

Remetteram-se á Prefeitura:
As indicações de ns. 293 a 294

•100, apresentadas cm sessão da Camara, ue
13 do corrente, por diversos senhores vc-
readores; . ._,__._

o projecto n. 39, apresentado na-mesma
sessão, pelo vereador sr. João José Pereira,
declarando de utilidade publica os terre-
nos situados do lado da numeração impar
da ladeira 25 dc Março, comprehendido. en-
tre as ruas Florencio de Abreu c 25 «e
Março, necessários ao alargamento da rc-
ferida ladeira; _-

o requerimento n. no, do vereador sr.
Goulart Penteado, solicitando providencias
no sentido dc ser executado o calçamento
da rim Visconde de Abacté, autorizado pela
lei n. I.883, de 18 dc junho dc 1915;

o dc n. 117, do mesmo sr. vereador, soli-
citando as necessárias providencias 110 sen-
tido de serem enviados á Secretaria alguns
exemplares dos contractos celebrados entre
a Prefeitura e a Companhia Light and 1 o-
wcr, bem como fasciculos de todas as leis
c actos que sc referirem ás relações entre
a Municipalidade c a referida Companhia;

o de 11. 118, do vereador sr. Henrique í-a-
gundes, pedindo informações sobre o fecha-
mento, por um particular, de um trecho da
rua Cesario Ramalho, entre as ruas Stefano
c Barão de Jaguara; ,

o dc 11. 119, do mesmo sr. vereador, soli-
citando o calçamento da rua Bonita, entre
as ruas da Gloria c Barão dc Iguapc;

o de 11. 120, do vereador sr. A. Baptista
da Costa, sobre o calçamento da rua Major
Octaviano; -

o de n. 121, dos sr;. vercadd.es João Jo-
sé Pereira e Luiz Fonceca, para que seja
executado, com urgência, o calçamento do
trecho da rua Baróneza de Itu', entre a
avenida Angélica e a rua Albuquerque Uns;

cópias das leis decretadas pela Camara,
em sessão de 13 do corrente.

.'az, Moóca
e

"COUREIO PAULISTANO"

J3' nn_io agente nos bairros acima o er.
,T. Bairão Sobrinho, que podo ser procu-
nulo íi travessa. Godinho, 2 (rua Uru-
guayana) telephone 411, para tratar do
negócios referentes a esta folha.

PARA PO.V

Seguem hoje, pelo trem do 11 horas pa-
ra Poi, a passeio, os srs. professor Justl-
niano Vianna, capitão 1-òrenolo Pereira
Lopes e Alberto Vieira da Motta.

CASA ABEL

O sr. Abel Prandinl, proprietário da
"Casa Abel", sita fi avenida Rangel Pes-
lana, 3C3, e depositário dos deliciosos ei-
garros e charutos da casa do JosC Fran-
cisco Corrêa e Comp., com sede na cap!-
tal da Republica, enviou-nos uma eaixi-
nha des afaniados e perfumados _igarr_>
"Vanille", ponta de cortiça.

A "Casa Abel", que tem um completo
sortimento do artigos escolares, folhinha.,
livros em branco, etc., 6 já bem conhecida
no interior do nosso Estado.

BRAZ CLUB

Na quinta-feira da semana próxima,
roallzar-se-â. na s.do do Braz Club, do
qual 6 presidente o sr. coronel Justiniano
Vianna, um match de "ping-pong", entr?
os soeios deste elub o os da Legião de S.
Pedro.

MISSA FÚNEBRE

Na egreja da Penha, reallza-se amanhã,
ás 8 horas, a missa do 30.o dia por alma
da Baudosa sra. d. Maria Francisca e
Oliveira, professora aposentada e proge-
nitora da sra. d. liaria Joaquina de Oli-
veira.

CASA COUtnRA

Numa.rápida visita que fizemos _."C...a
Coimbra", sita á avenida Rangel Pesta-
na, 328, estabelecimento este do louças e
ferragens, pudemos notar seu grande stoclc
de modo a offerccèr todas as vantagens an
publico do nosso bairro.

Liberdade
" CORREIO PAULISTANO "

O sr. Armando Nobrega é nosso repre-
sentante neste bairro c reside á rua Conse-
Iheiro Furtado ri. 85, onde poderá ser pro-
curado para tratar dc negócios com refe-
rencia a esta folha.

HOSPEDES E VIAJANTES
Estão no bairro, a passeio, os srs. phar-

maçetitico João Brandão Junior, de Cam-
pinas ç Godofredo de Freitas, dc Bra-
gança.

 Estiveram enlre nós o joven Eduar-
do Silva, de Jabú; o sr, capitão Octaviano
Patricio Machado, primeiro tabellião cm
Bragança, acompanhado de sua filha senho-
rita Chiquitai

Seguiu para Jundiahy, a passeio, o sr.
Benedicto Norbcrio da Silveira, auxihar
da pharmacia Modello.

EínFERMO
Acha-se ligeiramente enfermo o baebare-

laudo Altino Costa, filho do sr. dr. Joa-
quim Pereira da Costa, advogado.

E' seu medico assistente o sr. dr. Zeferino
do Amaral.

MISSA FÚNEBRE
Será rezada amanhã, ás 8 horas, na egre-

ja de S. Gonçalo, a missa de setimo dia pelo
eterno descançò da sra. d. Maria Ignez dc
Abreu Rangel, mandada celebrar por sua
familia.

THEATRO S. PAULO
Em dois dias seguidos c com muita con-

correncia íoi levado neste theatro o grande
e appiaudido film "lnnocencia", do dra-
ma de Taunay.

O intelligente e distineto pintor sr. Ar-
mando Bertani, com muito gosto e arte,
executou no panno-bocca do palco, o qua-
dry ultimo do drama em que se via a
morte trágica do medico que tratou dc
lnnocencia, varado por uma bala e cabido
do animal em que cavalgava.

Na matinêe de hoje: "Grande cora-
ção", em 5 partes; "Historia velha e fa-
ctos novos", cm 3 actos e a " Sombra ", em
.. partes.

DIA 19

R

gues, pelo serviço dc reconstrueção de pas-
seios, á rua Tupy; em frente aos prédios ns.
57 e 57-A, em outubro;

dc 422$4ÔI, a Raphael Ficondo, pelo scr-
viço de nivelamento da rua Coronci Mara-
liilão, enlre a rua Lins dc Vasconcellos c a
estrada do Ypiranga. em outubro;

de 3....$..24, a Raphael Ferrara, em resti-
tuição 

'importância 
total pelo mesmo cau-

cionada, cm junho c julho;
de 20$ooo, a Manuel A. Pires, pelo for-

necimento de um livro á Bibliotheca Muni-
cipal, em junho; , _

dc 20$5oo, a Maria M. Ferreira Braga, cm
restituição, importância de imposto dc via-
ção c taxa sanitária, paga em duplicata, no
corrente exercicio; ,,-•,. -.-.,-.

de 320$ooo, a Lidgcrwood Limited, pelo
fornecimento dc diversos artigos e concer-
tos feitos á Directoria de Obras e ao brita-
dor. cm setembro. ;»;'-¦;. ., •

dc 2:ooo$ooo, á Associação Humanitária
de S Paulo, :mportancia do auxilio votado
pda camara, no corrente exercício;

de iooíooo. a João Antunes, pela perda
da vacca n. 19116, abatida no Matadouro
Municipal, por tuberculosa; .

dc 36$ooo, a João C. Ferraz, cm restitui-
ção. importância do imposto dc viação c
taxa sanitária pagos indevidamente, no cor-
rente exercicio; .

de 40$ooo, a J. 0. Connell e Comp., pelo
fornecimento de placas ao Ihesouro, cm
agd_tCk;275$o_o, 

á Standard Oil Company,
pelo fornecimento dc 500 caixas dc gazoli-
na á Garage Municipal, em outubro;

de 7:.Wí6oo. a Sleinberg, Mcyer c
Comp., pelo fornecimento dc artigos dc ter-
ragens á Garage Municipal, cm agosto;

Sc 55$ooo, a'J. O. Connell e Comp., pelo
fornecimento de placas á Inspectoria Geral
de Fiscalização, cm julho;

de iclfooo, a A. Gazeau, pelo fornccimen-
to dc 

'livros 
e estampas á Bibliotheca Mu-

nicipal, cm novembro;
dc 03$°8i, a Benedicto Duarte 1. assos,

pelo serviço dc reconstrueção de passeios,
em írente aos prédios 11. 23, da rua _a-
gundes, c 86, da avenida Brigadeiro Luiz
Antônio, cm setembro;

de iooÇoGO. ao dr. A. R. Mendonça, in-
dcmnizáçãò pela perda da vacca n. 19105,
verificada tuberculosa c abatida no Mata-
douro Municipal; . . , . , ,

dr 8:ooo?ooo, á Companhia Industrial de
Ribeirão Pires, cm restituição, importância
nela mesma caucionada em outubro;

de i..o$ooo, á Companhia Dramática
Franceza, cm restituição, importância do
imposto correspondente a um espectaculo
110 Theatro Municipal, em beneficio das vi-
climas da secca do Norte, cm outubro,

___ Requerimentos despachados:
Dc Adolpho líosmán, Irmãos Trcvisan,

João Rosa, Pereira Ignacio c Comp., Ro-
ario de Ângelo, Companhia de Gaz, Joa-
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:quisitoit-sc ila Prefeitura o pagamento ;¦ ^ pe 
, « 

Domingo.. Barlitta, João e
uantia dc^co, ao Café Guaran.-. ^\£!"^\^n\, Amadeu dc Carvalho,apresentadaaccõrdo com a conta

damente processada.
Officio da Prefeitura, devolvendo, 111-

formado, o projecto 11. .12, de 1914, autori-
záVitlò a abertura dc concorrência publica
para a construcção de uma ponte sobre o
rio Tietê, na estrada qüe liga este municipio
ao de Santa Isabel — A's commissõcs de
Obras e Finança».

ldcm, transmittindo. por copia, a rc-
nresentaçáo da Ásssociàção Commcrcial dos
Varejistas, sobre lavagem dc casas com-
mciv.iae. — A's commissões dc Justiça e
Hygiene.

ldcm, rommunicando. cm atlenção á
indicação n. 167, do vereador sr. João Jo-
sé Pereira, que o orçamento para a colloca-
ção de. guias na rua Casimiro dc Abreu, en-
tre as ruas Oriente e Silva Telles, já foi
enviado á Camara, em junho próximo pas-
sado. acompanhado do officio 11.163, de 4
do mesmo mez — Dé-se conhecimento ao
autor da indicação.

———<s»

Prefeitura flo Iiicipio
IMrccíoria ©cral

EXPEDIENTE DO DIA 20 DE NOVEM-
BRO DE 1915 &

ACTO K. 811!, DE 20 DK NOVEMBRO
DE 11)15

Abro uni credito especial de
70;2_9$55..i

O Prefeito do Município de S. Pauio,
usando das altrlbuh.õea que lhe são con-
feridas por lei, c de accflrdo com o art.
2.0 da lei n. 1921, do fi de novembro de
191.., resolve abrir no Thesouro Municipal
um credito especial de setenta c nove con-
tos duzentos o vinte o nove mil quinhentos

cincoenta e tres réis (7D:229$55.1) para
cumprimento da referida lei n. 1.921, crc-
.dito este aberto por conta do excesso de
arrecadação a se verificar ao encerrar-se
o exercício financeiro.

Prefeitura do Município da S. Paulo, 20
dc novembro dc 1915, 362.0 da fundarão
de K. Pauio.

O Prefeito,
Washington Lula Vcrclra de Sousa.

O Director Geral,
Aruuldo Cintra.

 Foram autorizadas as despesas se-
guintes;

Dc 125 !59P$2°50, com o serviço de calça-
mento dc diversas ruas da cidade, constan-
tes do edital dc 13 dc outubro próximo fin-
do. sendu escolhida a proposta da Compa-
nhia Industrial e Agricola dc Barucry, para
esse serviço;

de io:oco$coo, com o serviço do reves-
timento a concreto asphaltico do macadam
da avenida Tiradentes, na extensão de 100
metros, a titulo de experiência;

de 10 :ooo$ooo, com o serviço do revesti-
mento a concreto asphaltico do macadam da
rua liarão dc Piracicaba;

dc 4:467.1000, com o serviço do revesti-
mento a concreto asphaltico do macadam da
rua Plinio dc Figueiredo;

dt 6l8$750, com concertos uo boeiro da
rua Nilo, entre as ruas do Paraizo c Pire.
da Moita;

dc 463^200, com o movimento dc terra c
regularização da rua Tupy, entre as ruas
das Palmeiras e Lopes Chaves;

dc o6j$250, com o esíaqueamento do por-
to da balsa da Lapa e outros pequenos ser-
viços.

Pagamentos determinados:
De 2:/50$o8l, a Duarte e Aranha, pelos

serviços executados na rua D. José de Bar-
ros, entre a rua 24 dc Maio e avenida S.
João, cm maio;

de 15 :I03$204j ao mesmo, pelos serviços
extraordinários executados no largo do Pay-
sandu', 110 trecho enlre as ruas S. João e
Visconde do Rio Branco, cm janeiro;

de 60Í000, ao jornal "O Combate", pela
pu__icaçã_> de editaes subie lavagens de
casas, em outubro;

de c_8!?5i_. a Joaquim Domingos Ferrei-
ra, pela execução dc diversos serviços, no
corrente anno;

de 62$5O0, a Camillo Amadio, em reslilui-
ção. importância pelo mesmo caucionada, em
setembro;

de 150^000, a Raphael Ficondo, pelo for-
necimento de 10 tubos de cimento á Dire-
ctoria dc Obras, cm outubro;

de i67$40o, a Almeida Silva e Comp.,
pelo fornecimento dc artigos ás diversas rc-
partições da Prefeitura, cm setembro;

de 863$20o, a José Cavalheiro, pelo servi-
ço dc extracção de areia, cm janeiro;

de 294848, á viuva de Luiz Patricot, em
restituição, importância pelo mesmo caucio-
nada, cm junho;

de 500$ooo, á Sociedade Humanitária dos
Empregados no Commercio, importância da
segunda prestação do auxilio votado pela
Camara, no corrente exercicio;

de _8o$050, a Manuel Robilotta, em resti-
tuição, importância pelo mesmo caucionada,
cm setembro;

dc I20$ooo, a Francisco Penino, com 05
serviços de concertos do pontilhão sobre 0
Ribeirão das .Vaccas, em Villa Prudente,
cm outubro;

de 645.1900, á Casa Vanorden, pelo forr.e-
cimento dc artigos de expediente, ás diver-
sas secções da Dircctoria de Policia, á Di-
rectoria do Patrimônio, Portaria Geral, Di-
rectoria Geral e do Expediente, em agosto e
setembro;

de 170Í.75, a Alexandre Martins Rodri-

pedindo approvação dc plantas. — A' D\-
rectoria dc Obrai e Viação para 05 devidos
fins;

de Barbosa e Irmão, sobre imposto. —
Carírtlle-se o lançamento;

de I.uiza Antonia Jàninic, sobre imposto.
— Cancelle-se o lançamento sobre terreno
não edi ficado e muro;

de Accacio Rimo Ferreira, sobre dcscni-
baraço de papeis. — Rcstitiiam-sc os docu-
mentos;

de Zacharias e Irmãos, sobre impostos.—
Cahcèlle-se o lançamento;

de Antônio Joaquim da Cruz, Francisco
Sarsano, pedindo relevamento dc muita. —
Sim;

de João Baptista Jacomc. pedindo férias;
V. Lopes c Comp., Sampaio c Moreira,
Pasquale Manzo, pedindo licença- — Sim,
em termos;

de Josc GattO; pedindo cancellamento de
imposto. — Sim. nos termos da lei n. 1581;

dc Adelardo Soares Caiuby, sobre per-
muta. — Aguarde opportunidade;

de Onofre Masi, pedindo relevamento de
multa. — Como requer;

de Sebastião J. Pereira, sobre o aluguel
do Belvcdere da avenida Paulista. — Sim,
pagando os impostos municipaes, sem pre-
juizo da concorrência aberta c sob fiscali-
zação do guarda municipal, para lá já de-
signado, quanto á conservação;

rie Augusto Lux, Manuel Godinho Men-
des. pedindo relevamento de multa; Ben
jamin de Oliveira, sobre aluguel dc ferre-
110; Ângelo Novarrctti, pedindo cancclla-
mento de iniposto. — Indeferido.

 Deve comparecer, para esclareci-
mentos. á Directoria da Receita do The-
souro Municipal, 110 prazo dc 5 dias, para
pagar o imposto devido, o sr. Ungarello e
Comp.

Inspectoria Geral dc Fiscalização;
Foram multados:
Pelo fiscal Bernardo Ralto, cm 30$ooo

cada um, por infracção do art. 7.0, paragra-
pho.yunico, da lei n. 418, á rua Conselheiro
Chri. piniano n. .14, Cassio Prado, á rua
Barão dc Itapetininga n. 18; Saul Cagy e
Comp., á rua Barão de Itapetininga n. 33.
M. Gittel; pela Inspectoria Geral, em 10$
cada um, por infracção do art- 1.0 da lei
1451, á rua do Theatro n. 56, F.lian Tazra;
á rua Duque dc Caxias n. 21, Josc Ferrei-
ra dç Carvalho, por infracção do art. 2.0
da lei 1451; á rua Vergueiro n. 252, Alayde
da Cunha Freitas; á rua de Santa Iphige-
nia n, 68-.D, Annibal Rodrigues; á rua dc
Santa Iphigenia n. 84. Theodoro Holters.

Foi approvado 1 chauf feur.
—— Ao Deposito Municipal forani rc-

colhidos 7 cães.

Junta Commercial
Sessão dc 20 de novembro dc 1915.
Presidente, João Cândido Martins; sc-

cretario, dr. Ftenato Maia; deputados, Ca
kisans Rodrigues c Bastos Guimarães.

Pxpediente:
Officio — Do Juizo Commercial desta

capital, communicandò a fallencia de' Ange-
lo Uriann ou Juliano, desta praça. — Intei-
rada, archive-se.

Requerimentos: — Dc Pedro Gonçalves
c Comp., desta praça, para o archivamento
de seu distracto social. — Archive-se.

Dc Schaible e Kanitz, desta praça e da
do Rio de Janeiro, para o archivamento de
seu contracto social. — Archive-sc.

Dc Camillo Acar, Olympio Passos, des-
ta praça; dr. Francisco Tozzi, da dc Serra
Negra; para o registo dc suas firmas com-
merciaes. — Registcm-se.

Dc Felippe Atalla, da praça de Viradou-
ro, para o cancellamento do registo dc sua
firma. — Deferido, em termos.

De Maria Amélia Garone, para o archi-
vamento da escriptura publica de autoriza-
ção que lhe concedeu seu marido Miguel
Russi, para còmrherciár. — Archive-sc.

Da Singer Sewinjj Machine Companj
para o registo do titulo de nomeação do
cidadão Joaquim Simões para caixeiro de
sua casa commercial. — Rcgistc-sc.

De Gustavo Caldas, sócio solidário da
firma J. Caldas e Comp., desta praça, pa-
ra a renovação rio registo dc sua marca
Radium. — Registe-se e cancelle-se o nu-
mero 2429,

De Henrique Maggi, desta praça, para o
registo da marca tres estreitas, para fios
de juta c canhamo, barbantes e cordas. —
Registe-se.

Dc José Avelino Rocha, da praça dc Ri-
beirãn Prelo, para o registo da marca Vc-
getalina, em mn rotulo de íundo azul com
a figura de um pássaro branco trazendo
nn bico uma flor, pan um preparado de
sua fabricação. — Registc-se.

Dn official inlcriiio do registo geral <•
de hypothecas da i.a circumscripção des-
,n capital, enviando os documentos da-con
intuição do Syndicato Brasileiro de Agri
cultura, para serem árchivadps. — Archi-
vem-se.

De Caetano Cardamonc, cidadão brasi-
leiro, sócio solidário da firma Çardamone
1: Comp.. desta praça, para ser admittidp á
matricula dos commerciantes. — Matricu-
ic-se.

Pelo sr. secretario foi apresentada a se
guinte indicação, que foi unanimemente ap-
provada: "Acha-se cm discussão na Cama-
ra Federal o projecto dc lei n. 208 rie 1915.
referente ao imposto do sello. Por uma
simples leitura do csludo comparativo rias
ultimas leis sobre o sello, vê-se a maneira
absurda com que foram augmentados os
impostos, que, pelo decreto 11. 356], dc 22
dc janeiro de 1000, já eram pesados, foram
duplicados pela lei orçamentaria n. 2919. de
31 rie dezembro dc 1914 c são agora qua-
druplicados sem um motivo_ legitimo que
j* justifique. F.' lão exorbitante o nov.
regulamento dn sello que o commercio da
Capital Federal já renresentou nesse sen-
tido. c o deputado Vicente Piragibe ap_re-
sentou diversas emendas para sua reducção.
A Junta Commercial, como oníam, repre-
sentativo do commercio não pode ficar in-
difíerente a uma taxação suffocantc como
esta. Assim requeiro seja dirigiria uma re-
nrescnlação ao Congresso Nacional, mos-
liando as inconveniências de ser approva-
na essa lei."

Anterior. ........
No mesmo periodo do anno

passado •: >; _: _. >i ... ._ .«;

Total hoje . ¦«: ¦*, .. ;. ¦«¦ 46-251
Total anterior. . .¦ . .- > 49.208
No mesm0 periodo do anno

passado. . .. _. . . ,. ... ... 43-799

MERCADOS (EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 20.
Hontem fcc-iou este mercado estavel com

alta dc 10 a 11 pontos, desde o fechamento
anterior.

Cotações:
Dezembro ,: >¦ t v f » .; 6.81
Anterior .';,: { -,- y .¦ , ,: 6,70
Março . . y 

", 
:. ;, , -, ,; 6,81

Anterior  6.70
NOVA YORK", 20.
Hoje abriu este mercado estável, com

baixa dc 2 a 5 pontos.
Cotações:
Dezembro . . -,: , ¦ . , , 6.79
Março ..-,,- 6,79

NOVA YORK, 20.
Hoje fechou este mercado estavel, com

baixa de 8 a O pontos, do fechamento au-
t-à-ior.

Cotações:
Dezembro . , . ..... 6 72
Anterior ,.......; 6,8r
Março ..,..,...' 6,73
Anterior  6.81

Venda., 15.000 saccas.
LONDRES, 20.
Hontem fechou este mercado calmo.

com os preços inalterados, do fechamento
anterior.

Colações:
Dezembro  41V
Anterior . 11:3
Maio  409
Anterior . .. _.  40)9

HAVRE, 20.
Hontem fechou este mercado estável,

com alta geral de ib fr. desde o fecha-
lento anterior.

— —¦ , — wq». 1 ,_.,_- 

Rll IE JUSTIÇA
Distribuição de autos cm 20 rle no-

vembro de 1915.
AO CARTÓRIO DO 1.0 OFFICIO

Appellação crime
N. 7S7A — Atibaia — A Justiça e

Affonso Fausliitp de Sousa. Ao sr.
Campos Pereira.

Appellações eiveis
N. 8111 — Casa Branca —- A Ca-

mara Municipal de Tambahu' t
Sàntini Bisca. Ao . sr. Moretz-Sohu.

N. 8114 — Santos — Ernesto Lis-
boa c Companhia Sampaio Bueno.
Ao sr. Soriano dc Sousa.

N. 8103 — Santos — Antônio José
da Silva Bastos c Manuel Teixeira
Tavares e outros. Ao sr. Firmino
Whitaker.

Embargos
N._6ç25 — Capital — A Camara

Municipal e dr. João Emygdio Ri-
beiro. Ao sr. Meirelles Reis.
AO CARTÓRIO DO 2.0 OFFICIO

Recurso crime
N. 3429 — Ribeirão Preto — A

itistiça e dr. Antônio Netto. Ao sr,
Brito Bastos.

Aggravo
N. 8007 — Barrctos — Junqueira

c Berta/-zi e Camara Municipal. Ao
sr. Ph. Castro.

Appellação civel
N, 8112 — S. Manuel — Dr. Her-

culano Manuel Alves c sua mulher
e Carlos Schmidt de Barros e sua
mulher. Ao sr. Moretz-Sohn.

Embargos
N. 7011 — Agudos — Virgilio

Rodrigues Alves e José Gonçalver-
Sar.ches. Ao sr. F. Saldanha.
AO CARTÓRIO DO 3.0 OFFICIO

Appellação civel
N. 8113 — Santos — A Camara

Municipal de S. Vicente e João Tei-
x.ira da Frota. Ao sr. Urbano Mar-
condes.

Embargos
N. 7674 — Santos — Oswaldo

Sampaio e herança de João Cândido
Bilv.ifliflio. Ao sr. Rodrigues Sctte.

Caie
JUNDIAHY, 20.
Durante o dia de hoje foram recebidas

.16.251 saccas rie café, sendo com destino a
S. Paulo 8.044 e 38.207 para Santos.

Café baldcado com destino a Santos.
5i-í-!77.

Saccas
40.438

5-774
3.667
1.040

Recebidas de Jundiahy. ,- ..; %
Recebidas da Bragantina. ..; -.1
Recebidas da Sorocabana. . >:
Recebidas do Pary e S. Paulo .]
Recebidas do Braz. A s ...

SANTOS, 20..
Vendas de hoje —• Não constam.
Mercado paralysado.

Vendas desde 1.0 do
mez  535791

Vendas desde 1.0 de ju-
lho  ...889.547

Nas vendas realizadas regulou o

preço dc  para o typo 6.
SANTOS, 20 — Telegramma especial do

" Correio ",
Saccas

Entradas . „ r r _ -.- :«: 5*.690
Desde 1.0 do mez .. ». .¦ - ..• 0J«-501
Desde 1.0 de julho . ..... 6.816.043
Existência hoje em primeira

e segunda mão _ i.9'0-7.0
Média . . . . j- _¦ . .«. 46-575
Despachadas hoje. .... ... 45.81'8
Despachadas desde 1 do mez 870.317
Despachadas desde 1 de julho. 5.474.201
Embarcadas . . . .. , 56.26.
Idem desde 1.0 do mez . « 908.404
ldcm desde 1.0 de julho .; .. 5.345-629
Passagens , :«: >: 5'.877

1.0 do mez . 926.702
1.0 de julho .-, ..; 6.833.942

%
x

idem desde
ldcm desde

Sabidas:
Europa . ..; j.
Argentina .
listados Unidos
Por cabotagem
Para o Chile .
Para o Uruguay

Em egual data do anno passado
Entradas .«: .•
Idem desde 1.0 rio mez . >•
Idem desde 1.0 dé. julho . . .
Existência cm primeira c SC-

gúnda mão . ... ,. • .«: ..;
Média . . ,,; k v .«¦ -•: >,
Vendas . .«: ¦«: -.i :.: >: .«. i«:
Rase . . .'. .; ;•; ;«: :•: .«~ :•¦
Despachadas ..; .,; ;.: >j >. >.
Embarcadas . v •• »i ¦»: »:

SANTOS, 20
Movimento de café, na Companhia Cen

trai de Armazéns Geraes, no dia 20:
Existência iip dia 19 .. .,:
Entradas hoje . ... a a)

451.606
_o.8o/>

«65.456
536

212

45-084
8*. 2.235

4.205.019

1.618.779
44.101
10.689
3.600

53.042
37.091

158.585
5-528

Sabidas hoje
Total 164.113

7-951

v v v -.i 156.162
Telegramma especial do

Ktock boje .
SANTOS, 20

" Correio ".
As cotações do fechamento da_ Compa-

nhia Registadora c Caixa de Liquidação
de Santos, na base do typo 4. foram as se-
guintesi
Novembro ...
Dezembro. ¦•
Janeiro . _
Fevereiro. _
Março, _
Abril _- ..; ;.
Maio x :_ i

Comps.
.1 5$25°
«• 5$20O
«: 5$'7S

5$i75
5$*75
5$«75
5$'7S

Vcnds.
5$275
5$225
5$20O
5.200
5$200
5.200
5$200

S. PAULO, 20.
Conforme aviso tclcgraphico, entraram

cm Jumliaby pela Estrada Paulista

Hoje ¦ •¦ >: >¦ •¦ :•: 2 ;•: :•: «
Anterior. .,. ..- -. . ..• «: •• -«¦
No mesmo periodo do anno

passado. ....... .¦ . •_
Entradas pela Estrada Soroca-

bana. x ¦• :• «i .«: I :•'¦ «1
Anterior ,- ...... .;
No mesmo periodo do anno

passado . >, _.- ii: :•: :•: :•: .•;
1... . ,i.< ._:«=•'¦'' 

Total hoje. •_"_"" 3 •« :. :. 
',?s' '51-877

Total anterior. . . .«¦ .: . «¦ 57.766
No mesmo periodo do anno

passsado. > .. . .¦ •• :•¦ > :. . 54.U.
Foram recebidas hoje, durante o dia, na

estação de Jundiahy: _ ,;

Saccas
40.438
40.602

39-1*6

"•439
.17.164

15.000

Com destino a S. Paulo -.-. v,
Anterior. . . . ••¦ . .. . •:
No mesmo periodo do anno

passado .,....;...
Com destino a Santos ._ x %

Saccas
8.U44
3.416

4.104
38.207

r~ , 

'¦':,'.

MZriLADo

Cnm.-iru de Amparo. •
Cfimnr.i de Arnrnqunrrt •
Cnmnrn do Annnpoli» •
Cnmnrn de Arnras ....
Çamafíi do Avnrô •
Cnmnrn de Bnurú . t
Cnmnrn de flnliicntil •
Cnmnrn dc Barrctos •
CntriíUn de Cnmpinni •
1'nn.nrn dc Cruzeiro ¦
Camnrn de Cnjun), ex-juros .
Cnmnrn de Cnpiynry •
Cíimnrn do Cravinhos •
Cnmarn de Oilnndin •
Cnmnra dc Serra Nenra •
Onmnrn dc 8 Koque •
Cflmnr.i de Desrntvmío •
Cnmn... de K. S. do Pinhal
(¦nmnrn de [rnxinn *> •
Cnmnrn dr Üibcir.*.n IVctn
Cnmnr.i do H. Inilo dn Boa Vista .
Cnmnra de S. .|o_6 do Itio Pardo.
Cnmnrn de Jnnl.nnpnlis .
Cnmnrn de .tncmeliy •
Cnmnrn de S, Sit..;.o «
Cnmnrn Mi; IMmcicnbn •
Cnmnrn de IVdrcirn •
t.nmnrn de I^r.t^sununRíi *
Cnmnrn do H José dos Cnmpoa •
Cnm.nr;i de Porlo Kcli7 •
Cnmnrn do Uber.ihn
Cnmarn ,1c S. Ilii.i dn Hass.i Quatro
CnmntYj de liibeirHn líoniío ,
''.iniíir.*. de Jnbòlicnbnl •
Ci.m.irn de linpctintnfça .
Cnmnrn de l.ni.irn •
Cnmnrn dc liniins.i •
'-nM.firn de Ibilíniín . •
Cnmnrn dc l.uvrrnvn *
Cninnr.-i t)r fíiiUrnÜngucln . - «
f .it.inr,i rle Mn^y-miiitu ,

l.imcir i ,
Lorena »
llmaió .
Ilnpoli. ....

<l_.0OOi fOíOO*)
851(000 7Iií000

UMOOO
70fOOO

2a»yo
lOTfOOO gnoflOoaw. (loooo

76.000ojjooa satcoí»
COÍOOO

'Jt^Otfí 701000
8IW00O
M?000
50M0D
..0-fOOOos?ooa

ooaooo ssíooo
76.000 WUOOO

7T_000
15*000

ío.tow '-s^ooo
OOfOO.asíooo

C6Í0OQ 8IÍ000
.OÍOOO

82 W 0
r,oíoni

.S,l.OO»
CO-JOM 40!tf)0

Este mercado abriu hontem estavel, com os
estabelecimentos bancários offertãndo os
seus sarpics entre 12 i|<| d- c 12 9I32 d.

Pelas 11 horas, o mercado era menos fir-
me, generalizando-se nos bancoj a cotação
a'e 12 1I4 d.

Meia hora depois o mercado afrouxou,
recusando alguns bancos negócios acima da
tmi.. d" \) fl.." 'i.

(. mercado, devido a ser sabbado, fechou
ás 13 horas, sustentado com os bancos em
gera! sacando entre 12 17J32 ri. e 12 i|.|. d.

O movimento de negócios feitos no cor-
rcr do dia foi pequeno, conforme nota dos
corretores.

No Kio rie Janeiro o mercado fechou
frouxo, com os bancos sacando na base
de 12 7I32 ri., comprando a 12 ,.|l6 d., sem
offcrtas rie letras.

Para o mercado os bancos em Rera! of-
feriavam a cotação rie 12 i|.j d.

A' taxa de 12 sjió d., a 00 dias de vista,
sobre Londres, que foi a official rie hontem,
a libra esterlina vale 19Í492, o franco $704
c o marco $840.

A' vista 12 3|i6 d., a libra esterlina
vale I9$6g2, o franco $712, o marco $850,
a lira .651, cem réis fortes $280 c o doliar
4$áio,

12 s|Í6
704
840

¦fi —

¦• 12 5! 16
12 5I16

12 3I16
712
850
651
28.

4$2IO

A Camara Syndical dos Corretores affi-
xou hontem a seguinte tabeliã:

50 dlv. A' vir,'a
Londres . .. .. . ..
Paris. . ,: t: , T
Hamburgo . _. . .,
Itália . . . ,: ., ('
Portugal.. ,: .f j. ,.
Nova York. .,; t •.,
Soberanos . . ;• x

Extremos:
Contra banqueiros.
Contra caixa matriz. . . .. 

Em egual data do anno passado:
Extremos:

Contra banqueiros . s :. 13 3I8 a 13 i|_r
Contra caixa matriz. , > 13 3|8 a 13 1J2
Soberanos, ,, . , , r ¦,. '. _

Os corretores aceusaram os seguintes ne-
gocios de cambio:
Libras. . . _. ... x v ¦,, ... ..- 5.000.0.o
Francos. .• _. .. ., -., ¦,. ,. ,. 8.000
Dollars _..._: .. _.; v .-,] •,¦ 29.500
Liras . . •. v v. :, .; t: .. —
Pesetas. ,• . .• ;>- ,- >: ,• ... ,, ; ''¦ 
Marcos ,¦ •.. ¦„• ':'";:'. ___
Pesos ouro (uruguayos)' «' >j _!T" —

SANTOS
Curso official de cambio e moeda me-

tallica affixado hontem pela Caniara Syn-
dical doa Corredores:

90 d|v. A' vista
Londres . -.- :ç •. t >- ,v •¦ 12 1I4 12 l|í*
Paris . . x _ .«: :>: ). :•: •; 708 715
Hamburgo y >: ••¦ y Vxy. 853 860
Itália . . ,; :,. , -£ :f f -(; — 671
Portugal . .- ,-. 

',- 
x ,¦ 

',- ';.- — 
295

Hespanha . -,- ,- r r r. y >¦ — 815'Nova 
York ., .- >: x ;•: :«| ' — 4$230

Argentina . y . ,: T >; -, — i$8io
Soberanos ..; v >: .: v >; ..; — I9$&X)

CÂMBIOS EXTRANGEIROS
Tnxa» dn desconto da abertura do mercado de

1-ondre.. Hontem Anterior
Vaia dedescnnlo do Man-

co dn Inclnlcrra . J 0/0 6 0;0
1'nxn de deiconto do Bon-

co dn Françn. . 5 0/0 5 0/0
Tnxn do descolo do líon-

co dr Alfemnnhn 5 Q/0 5 0/D
Tnxn i'.e desconlo no mer- '

cado dc í ondre» 3 mu-
ie» . 6 1/4 0/0 5 1/1 O/,.

CÂMBIOS-
Vovn-Yorlr sobre Londres,

é visln, por í . ..65 7/8 iOS.OO
^ovn-Yorli sobro Londres,

n 60 d|v por t . 4.G. 7/8 46E.C0
Usbnn sobro Londres II via-

In, por mi réis 33 6/8 80 5/0
1'arls sobre Londres d vi

Ia. pnr li 27.51 .7.51
Itnlin -.obre Londres, & vit*

In, por , 80.33 C0.I1S
Madríd sobre Londres

visln por ii . 2CJW 25.07
Paria sobre Knlin, (I visln,

por 100 liras ... ti 1/2 ÍO Il3
1'oris sobre Hespanha, d

visln, por SOO pesetas 551.00 6(1.00\'ova-York sobre Berlim, 4
vista por 4 marcos £0 ?i «0 8) I

Títulos Brasileiros em Ironares

,11.1 ...
( nn.nr.i dc

dc
..nn.nrn dr
Cnmnm ilr. p.ivn .

dio dc liü .
Cnmnrn dc Km !'rc(o . •
Cnmnrn dc I ni|iiàriHnRa . .
(\'iinnr.i dr TÍClC *
Cnmnrn t\c Tnluhy
Cnmnrn dc l'Íi.'tnmonlinnpínbn.
Cnmnrn .'<. Scrtúoz.nho .
( nmnrr» dc s. r.-itln^
Cnmnra dr S. Cru?. 'Io Hio Pardo

mirim dc S. Manuel
'innfn ,|c Mnll.-o '.
ninrn rle Moc.cn. t .

iinar.i d.. S, João dit líocnin.i
Cnmnrn dc J.ilni . .
Cnmnrn d<- >. Tcdro . •

E*;mros
Conimercio o Industria ¦ *
Uni.lo dc S. Pnulo ....
S. I'.nil,, ...
Idem, n 110 dias ....
Conimcrcin. do KsindodcS. Paulo,

<*nm CO u/o ... *
Iilrni í» S0 f'in^ •

«•niiipinil-.Iiiíii . .
I*n .dista • ,'. • •
ldcm. n 30 (H.13 ....
Mncvnnn • • ¦ •
ldcm, n 30 títrtfí .».<-•
Inicimlnrn I*rcilinl ....
Mcllinmmenlns dc S. 1'nuln .
lJ«ir.i(li de Kcrro Ponla-PirnpiSrn .
Tçlcphnnlcn BrnKnnlinn
Ant.in Iícíi .'..'••
Tclcphoiiicn 'lc S. 1'aulo.
Pnutisln <lc Scciiros. com 50 0/J .
(li-rni dc Automóveis
(.'..nipncii-i AtJU.1 c i-xpotlos .
TrnnnuiHldride. ...
lí.ivni Thcnlrc
Korç.-i c I n> do ArnRUnry . .
' ... (íuntnnnr.'. ¦ • ¦
K 46 Ferro de, Bournüo. . .
Pnullstn '" DroRn.....
Elnclricidnde dc Corumbá
Mnc llnrdv
Moinlin Snnllsln ....
Colnnindn Uodolpho I rcspl . .
Brhsilciin (lc Seguros, com IO 0/0 .
Usínn Ksilicr • • •
Pinolli ('...nili.i. • «
Cincninlniírapliícn Binsileira .
Ar Liqiiíilo .....
[nrlustrins 'Pcxtis . • *. • •
iniliiílna! Mogynrui (le Ifcidos
Melhoramentos de Monte Serrai .
For... c Lu:' S. Vnlcnlim
Pneonficn Pnsioril
Acricol.i PüillÍBln ...»
Snc. Anony. Cnsa V.inordcn .
Armazéns Ucrncs dc .S. Poulo
Lu? c .nrrç.i de J_ln"i . .
Mclhnrnmenlns dc Poços dc Lnldas
[.Vloarnphih llnrlm.inn .
Knhril Pnutistnnn . • •
A«nn c I.ux dc Mogy-mlrim . .

.'(.r-pi.tiiruH i
Antnrcttcn Paulista • •
Arnrnr|unra, 10 0/0 • •
Arnrnqunrn 8 o|o ._ * f
A:'.u;i c Luz de Mogy-mlnm . «
Acti.i c Kxcollos rle Kil). Prelo .
Afjii e IvxroIIos dc Bnurrt . .
E. de F Cnmpos do JordSo .
TcccIoReni de Scrtn. • • •
B.inco Pniito, ex-juros .
Cõrttinie Aftun Branca .
Cnmpincir.i dc Aruqs e Exgottos .
(_nn.pl.clin Trncç-ò, Luz c Força
Klcclnca Hio Claro ....
Luz c Força dc (Juaratin^uct;. ¦
Força c Luz S. Valcntim. ¦ •
Mae. Hartly
Luz c Forçn rte Jabolicnbal .
Luz e Forçn de 1'icfft . • •
Luz e Forço de Bnnla Cruz .
Mofidionnl Paulisla • •
Floclriciiliulc ilo Corumbíi . •
Fraocana dc Klcciricldarte . ¦
Pabrtl Paulistnnn •
Proibidos Chimicos I- Queiroz
Industria c Commercio "Cnsn Tollc,
Forçn c Luz ,1c Ribeirão Prelo
Vnlriirin Snritn Morina. . . • . .
Ferro Esmaltado Silcx . .
Luz o Força de Junrtinhv
l.nnilicio liownricli, ex-juros .
F.slrnda de Ferro S. Puulo-Uoynz .
Sociedade Anonyma 'O Fslado do

S. 1'nulo, ....
ldcm, ii 8o dias • •
lílcctrico de lícbcdouro , * •
F, c Luz dc Ubcrabinhn. «
I-lectricn S Pnulo c Hio. . .
Sporls c Allra.ç.es. . • «
Fabricndora dc Paralusos ¦ •
S Mai linho . • •
Telephonica de i. 1'aulo. . •
Pastoril dc Aterredinho . . .
CinematògraplUca Brasileira . •
Força e Luz Norle de ... Panlo . .
Santa Rosalin
T., Luz, F Melhs. de Poranapunema
Cerâmica 'Villa Ramy, .
VinçSo S. Paulo-Molto Grosso
Pnrnhybn do Norte ¦ . ¦ . .
Mclhoromenlos do S. Paulo .
Melhoramentos de Paranaguá.
Melhoramentos do Paraná . _•
Melhoramentos de S. Joio . .
Irtiluslrinl do S. Paulo . . •
Nacional de Estamparia . > •
Força e Luz do Araguary ; •
Chnpíos "Villcla, ....
8oc. Cnsa Vanorden • •
Bulto Fabril . • • • »
Calçado Ilocha ....
Pinotti (Jambn • • «
Chimica Industrial ....
Agricola Santa Barbara . ¦ .
I.lcctricidade do Bauril . . «
F. e Tecidos N. M, Ponto . v

i
Apólices Fedcroes, 1005,

4 0|0
Fcdcrnes 1G9B 6 0|0 ! '\
Funding, .' 0|0 ',
Fuudinu, 19H 1
Funding, 1503. í 0i0
•I 010 Conversflo, 1910,
5 0|0 1008
Sito Pnulo 1880
SSo Paulo 1809 ,' I
SSo Pauto, 1901 . • .
SSo Paulo 191 . 6 0|0
Rio dc Janeiro Municipa-

lidado 6 0i0 .
Bello Horizonte 1906 6 0[0,
Leopoldina Rnilwny Co,

Ltd. Sloc!( . .
Hrnzilion Trnction L ft P

Lld. Stock Otd. ,
S. Paulo Railway Co. Lld.

Ord. . . .
Brazil Railway Common.

Stoclc ....
Dumond CoIIee Co. Ltd.

- 1|2 0i0 Cum Pr«t .
Consolidados Inglezes

2 1/2 0/0
México North Weslern

Railway Co., Ltd., Ord.

Hontem Anteriot

Í0 60
601/2 60 1/2

90 96
76 76
88 88

tO 8/. 50 8/4
0» , 68
90 90

t9 1|2 99 lia

89 69

E8 3/1 89

68 D/i 66 1/2

184 184

9 1/4 9 1/4

e i/s e i/s
65 66

6

Bolsa de S. Paulo
OFFEHTAS EM 20 üli NOVEMBRO

Vende- Compra-
.ores dores

Fundos nuliUcoH i
ipolicca do Estado, IU d &9 itries — 916. ia

Idem, 7.a a O.n séries . . . 915.000 9064O0U
Idem, IO." s.rie .... 916$0__ 0.6.000
ldcm Auxilio Agricola, 8 Qfi IK))0t
Idem da UuiBo, S 0/0 ... - 800*000

[ietroa
Cnmara de S. Paulo, 6,o (Vladuclo) 8«000 6IJO0O
ldcm, l.a emissão .... 8M0U0
Idem, 2.n emissSo .... 865000
Idem, empreslimo dc 1014 . 8SJ000 86SJO0

Í0M00

901(101
6S.100Í)
EIÍ1000

701000
EOtüOO
9OW00

oo'ooo
" 

00(033

78.;ooi

805003
0510OJ

48^000
nisiwi
7S50UI

70Í0OO

S.toOflO
co (ooo
084000
00*000
ÜJÍCOO
6(1.000
60.000

!00!0r,0
f*. 100
40{O O
02«003

8 .Í000
7.5'fl03
tofono
74Í0OU
57.Í0Õ0
72.600
8IW000
7IÍ0U0
405000

4008000-wouo
71.{000

120:010 1185603

820JOOO

228.030

1.0'000
liowoo

r,:,'nna
tr.oS .30
l30;ow

00!0"0

S.lfOOO

2.(1:0.0

765000

2005000

1-105000

S0Í0O0

ícotoon

CO 1001
2.I0ÍOI1

201)100)
10050-0

¦.'005000
105000

ootooa

2005003

f.ttíOOO

írojooo i"o{0oo

.401000
noiooo

225Í«H)

2005OJ3 180J003
1004000

1005000 180ÍCOO
9 ««OOO t0 5000
2.V50O3 —

1005000 65.000
85ÍC0I) 70ÍO00

655O30

904000
9Õ$0_0 80Í00II
82$_00 76^030

901003 —
90.003 —
30-5003 —

OOÍUCO f0$000

adjoo0

924000 —

854003
00 5003 705000
80(0.0 365000

_. 745030

__ 60Í000

755000 C.O.O00

1801000
eojooo 40400U

_. 6W0O
504003

95.5OO0 7Ó4OG0
_. 60ÍUOO

50ÍOOO
605O00
aifooc

75*000 -
70JC03 001O00

904000 60.000

Valores da Bolsa
Transacções realizadas hontem, na hora

oificial da Bolsa:

FUNDOS PUBWCOS
6 apólices do Estado de S.

Paulo, io.a série, á z * •
10 apólices do Estado de 5.

Paulo, io.a série, a ;.j , .
10 apólices do Estado de S.

Paulo, io.a série, a v . •;
2 apólices do Estado de S.;

Paulo, io.a série, de 5°°$ *.
135 letras da Camara de Jahu', a

50 letras da Camara de Ribei-
rão Preto, a- «. • • • ,«:
letras da Camara de Ribei-
rão Preto, a. ,. . :« » •:

50 letras da Camara de Piras-
sunuiiga, a- 1 «. • • ; m

SO letras «da Camara de S. Ma-
nuel, a. ... i ... .«: :•¦ _

COMPANHIAS
30 acções da Companhia Melho-

ramentos de S- Paulo, a ,«j
acções da Companhia Mo-
gyana Estradas de Ferro, a

5 acções da Companhia Mo-
gyana Estradas. de Ferro, a

DEBENTURES
333 debentures do Banco União

de S. Paulo, a ,. .< _ _. t

çio$ooO

9o6$oo_

9o6$ooq

45S$ooo
74$OOQ

86$ooQ

B6$ooq

82$ooq

7_$ooo

76$ootj

228$000,

22S$0O0

6s*$ooaT

Bolsa de Santos
OKFEKTAS

Vend. Comp
Cambio:

Letras particulares, a 5 dias . 12 1/4 li Ma,
Letras particulares, a 30 dia. 13 9/8. 12 5/15
Letras bancarias, a S dias. . tf Ifi '** 8/1»
Letras bancários, a 30 dias. ; 12 7/3Ü U 5/18.

Franco, ourot .800,
Aiiolice.: . .':':'..

limpreslimo exlerno do £, ,,,« ¦•
liOlXUXXWW) . . « ,« < ' ««• "»

t-.stndo de S. Paulo, 6.n série. < •> »
Estado de _. Paulo, Ijt serie. j •» «1
Eslado de S. Paulo, 6\a sírio. , «a
Estado do S. Paulo, 9.a «trio. \ «•
Estado dc S, Paulo. UXa sírio. 1. •». •*

ti
¦ 1

v _ *
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ALLIANÇA »2 BRASIL
Sociedade Mutua de Pecúlios a Bonificações

Autorizada a funecionar cm toda n Republica petos decratoi 9480 e 0688,
de Itl tle março e !)t de julho de ÍDtí

(li nie» quo garanto 80 contos (lo róis aos hordoiroB
dos sous mutuários a 10 contos do réis om vida dosmosníos.
Os saldos dos balanços sonioBtraòfl b8o distribuídos oiitro
os mutuários om boiiificnçOos do 10:0005000 som sortoio.

•JonruiçAiKS
Uom 80$600 podo insarover-au na «orlo JUNIOIl o ooin

I00$000 nn sórlo HKNIOIt, luoluslvo Jóia.
Contribuição por fnlloolmonto iwi. Bôrio , Junior, 1 üí500 o

.to-fooo na a orlo tíonlor,

Sedo: Rua do S. Bento, 33 - 2,o andar - 5. PAULO i
^^^j^^^^^^^A..._A-<4**.--^--^J.

BH_BSS£555SS555£SBSSS5S!

I.CtMS
Cnmnrn Municipal ile ¦> Vicente °0$000 65-fOOJ
Camnrn tle S, Paulo, cm pres limo domu ...-.-•. -

Dobcnlíircs:
Tcc.liiKom «le Sedo llnlo-llrnsilcirn 8SÍO00 COJ000
Central Armazéns üernea 8G$Ü0Q 805tKM)
Sam. ilo Ihil'. l-cmwmic/n 2l5.fO00 195'jUOU

AcçfJes:
Companhia Shntistn ilo rccclngctn — —
Companhia Ue^isladorn ilo Snntos. — -_.
Moinho Santista — _
1' lonl ile Kibciuln 1'ircs. — —

mihin Pnulisln do Armazena
(!cni5 ... — —

Companliia t ciilinl do Armazéns
Cieraes .... 210ÍO00 -

Companhia de Ccsca-Shntos -WOÍOO) —
Compmihin Pnúliátn do Vias Fer-

rens c Pluviacs 3*J5:UUJ 822}00*ú
Companhia Motfynnu do listra daa

de l-crro c Navegnçllo 232$000 Ü2340C0
Companhia 1'unlisi —
Companhia Paulista dc Terras o

.(,'ploniznçío . liilíOOü l&tOW
Companhia Chimica c A^rico-ta Snn-

lisla .... — —
Compnnhin Santista de Hordadou — —
Companhia LinsacCndorn v Hcncll*

cindoni do t.nlf. ki O/O 120-fOOO 7DÍ0ÜC
Companhia Sanúslii 'Io Uro^üfi — *~
Companhia Uniílo do Tranaporics —
Companhia Construetora de Santos 80Í0ÜJ

J*oi registada a venda, no din 10 do correnlo, de
liibras -Io.! 2-0-fl
trancos JliOlMO
Mnrcoa 200.1)0.)
IÍ6ÍS lortOã *j --.—
Pcseina . ¦ . * —.—
Liras ..«*.« —.—
Uollars . . . 13 0)1

Nioac .i Comp
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Hard, Rand c' Comp.' ...
Os mfcsmoS —- Suecas
Os m.sitioS — Francos

Malta c Co'm|)..' ; '.'.'. .
Os mesmos — Suecas
Os mesmos — Francos

I ii íl. R, 1*. Matarazzo e C
A inesma — Suecas .
A niesiiia — Francos .

Leon Israel c Comp, '. ,
Os mesnios — Saccas
Os mesmos — Francos

S. Anonyma Martinclli . .
A mesma — Suecas .
A mesma — Francos .

Micli Wright c C, l,til. .
Os mesmos —'.Saccas
Os mesmos — Francos

Francisco Teixeira * . . . .
O mesmo — Suecus .
O mesmo — Francos .

ESPOLETAS — ATeC —2 cxs., _ or-
dem.

FOLHAS DE FJUANDRES - 2723 -
losango — 250 cxs., á ordem; 398 — lo-
sango — 200 ditas, á ordem; \V — losan-
go — 300 ditas, a Wilson Sons e Comp.

FERRAGENS — A guia — 18 cxs., á
ordem; E — triângulo — SC — 12 atados

:SHP — 1 dita, á ordem; RF — 1
Rios e Ferreira; Sampaio

- 8 volumes, á ordem; I dita,
trian
á or-

apliael Sampaio
Os mesmos
Os mesmos
o Comp. .
Os mesmos

Coniii. ,
- Suecus

Uv.v

VALORES DA BOLSA
O movimento loi o seguinte:

Vendas
Fundos publicos:
Apólices geraes dc 5 o|o: 4 a .
Dito: ia
Dito: ia  .
Dilo: 3, 4, 15 
Dito: 1, S, 5. 'i 
Emp, Nacional (1903): ia..
Emp. Nacional (içoy): ', ',

4, 10, 2, 5, 2, 33, 20, 10, 5, 'O.
* ijp, 40, 00. 21 

Dito: 2, 6, o, 12. 19, 20, 20, 30,
48 , .

Emp. Nacional (1911): 2 a . .
judiciarias: 10 
Emp, Municipal (1906)1 7 a . .
Dilo: 24, 5, 12, 100 
Dito (19M): 20, 25, 200 a ..... ..
Dito: 70 
Eslado de Minas: 6, 11 a ... .
listado do Rio (4 o|o): 5 1 , ,

Bancos:
Brasil: 8 £ .

C. de tecidos:
Progress j Industrial: 80 a . . .

C. diversas:
Docas de Santos: 20 u . . . .
Loterias Nacionaes: 100, 100, íoo,'300 

a 
Dilo: 100 

Debentures:
Carioca: 10 ¦ .
Progresso Industrial
Docas de Santos:

51 
Navegação Costeira:

Alvará:
Tecidos Alliança:
V. 0. 3-a S. Francisco da Peniícn-

cia: 47 obrigações a . . . .
ULTIMAS

Fundo, publico;:

100 a
4, 10.

100 a .

52 a

OFFERTAS

805$000
8o7$òop
8io$oc_
815Í000
8*20$000
850^000

787$ooó

788$oòo
780^000
770Í000
17<)'fooo
i8Ó$»x)0
Í72J300
173ÃÜ00
790Ç000
75*500

205$! 100

i50$oóo

4*oo$ooo

I2$50O
I2$O0Ó

i6o$o*oo
165Ç000

K)5$000
200 $000

iso$oo0i

de 5

Nacional

Nacional

Nacional

Espirito San-

mus
Rio 4 por

de

Apólices gerac
cento . . .

Empréstimo
1909 . .

Empréstimo
lyn . .

Empréstimo
1912 . .

Judiciarias
Estado do

to (C ojoi
Estado de .\
Eslado do

cenlo 
Dilo (6 õ|o nom.) .
Empréstimo Municipu
1906

Dito (nom.) ....
Dilo (libras 20) ....
Dito (nom.) . . . ,
Dilo <lc 191.1 ....
Dilo (110111.) ....

Bancos;
Brasil
Commerciul ...... a

C. de E, de Ferro:
Rêdc Sul Mineira . »

C. de Navegação:
Riograndense ....

C. d seguros:
[Varegistas . 

'.' 
. •. $ ;

C. de tecidos:*
'Alliança

C. diversas:
•A Noite
Docas d.i Bahia . . .
Docas de Santos . . .
Dilo (nom.) . .*'_'. .
"Gazeta dc Noticias"
.Loterias Nacionaes . .
Terras e Colonização
Transporte:, c Carrua

gem ....... x
Debentures:

Botafogo ,
Carioca (fabrica) . .
Magéense
Manufact. Fluminense
Docas de Sanlos . .
Mercado Municipal . .

por
'dc

'dè
'dè

V.

789Ítooo

8ioí«)o
780^000

795$ood

76Í000

i8o$ooo

305$ooo
30oí«(Ki
173$<joo

2oOíorK)
!35?ooo

2Ó8$5oó

C.

8i5$óoo

788$òoo

782$ooo

8oo$ooò
77o$ooo

700Í000

75vouo
4I2$O0Ô

179^500
iy2?ooo
3oo$ooo
295$òoo
17_'$.íoo
iiSoÇooo

202$000
I28|000

Os
Daticli e

Os
Os

Piconc e
Os

mesmos
Comp. .' .
mesmos —
mesmos —
Companhia

mesmos —
mesnios —

Saccas
Francos

Saccas
¦'ranços

Suecas
'"ranços0.

(V, Bacc».rat
O mesmo — Suecas .
O mesmo — Francos .

Leite Sunlos c Comp. . .
Os mesnios — Saccas
Os mesmos — Francos

]. Aron e Companliia . .
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Santos Cbíice Comp. . . .
A mesnia — Saccas .
A inesma — Francos .

Slollc V',in Ci mp. .
Saccas
'"ranço:

311 C
()., mesmos
Os mesnios

Société Financiéie ... . .
A mesma — Saccas .
A mesma — Francos .

Belli c Comp
O; mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Venancio Varia c Irmão .
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Comp. Puglisi
A mesma — Saccas .
A mesma — Francis .

Diversos 
Os mesmos — Suecas
Os mesmos — Francos

Café mineiro:
Hard, Rand e Comp.

Os mesmos
0. mesmo:
e Comp. .
Os mesmos
Os mesmos — Francos

nerson e Comp. .

19:305^.000
5-503

22.500
9:01 

*&$<)</>

2.569
12.845

7:897$5o»
2.250

11.250
:Ò20$óoo

2.000
10.000

6:493?50O
1.850
9.250

792$550
2.505

12-525
6:1425,500

1.730
8.950

5 *563teo
1-385
7-925

4:387$500
1.250
6.250

3 027Í5W
1.005
5.025

2:68s$iso
765

3-825
2 :63-'í<ioo

750
3-750

2:to8$340
601

3-0"5
1755Íooo

500
2.500

1:755$oco
500

2.500
1:755$ooo

500
2.500

1:9*05$930
513

2.715
1 755^000

500
2.500

1:228$5òo
S10

c I c
dita,
guio ¦
dem.

FUMO — ATeC — 1 c, á ordem.
FERRAMENTA — Letreiro — 1 c, á

ordem.
FOLHAS PARA SERROTES - CP -

LC — 1 c, á ordem.• FARINHA DE TRIGO — NSC - 100
saccas, á ordem.

FIO OU LINHA — FScC — 1 c, á
ordem.

GOMMA ARÁBICA — WA — losango
22 — 5 cxs., á ordem; AToC — 6 ditas,

á ordem.
GELADEIRAS — Sampaio — triângulo
3 cxs., á ordem.

GRAXA PARA CORREIAS — NVVL
14 cxs., á Lidgerwood Mfg. Co.
CESSO — SliP — 1 c, á ordem,
IMPRESSOS — ATeC — losango — 3

cxs., á ordem.
KEROZENE ¦— ZBC — 500 cxs., a Zer-

renher Bulow c Comp.
LIMAS — STeC — losango — 33 cxs., a

Stylita Ferreira e Comp.
¦LAPIS — ATeC — 1 c, 1 dita. á or-

dem,
LANTERNAS — S — losango — OC -

24 cxs., á ordem.

_ LENÇOS DE ALGODÃO - C — 1 c,
á ordem.

MACHADOS — JJFcC — 150 cxs., a
João Jorge Figueiredo c Comp.; P — trian-
guio — RK — 5 ditas, a Kicckmaiin c-
Comp.

MOENDAS PARA CANNA — l
sango — 0 cxs. e 1 dita de peças

jMMO_W_M_BBMH___MMH__BB_M_Mia

jord", tle 2.755 toneladas, carga vários ge-
neros, consignado a W. Lowry.

De Liverpool e escalas, com 23 dias de
viagem, o vapor inglez "Orissa", de 3.261
toneladas, carga vários gêneros, consignado
á Mala Real Ingleza,

Sabidas:
Vapor nacional "Ttatina", com vários

gêneros, para Antonina.
Vapor inglez " Soutliport", com café, pa-

ra Marselha.

EMBARCAÇÕES ATRACADAS NA DO-
CAS DE SANTOS

Armazém 11. 1 — Vapor hollandez "Ve-
cnbergcn", recebendo café.

Armazém n. -j — O vapor inglez "Swc-
dislç Prince", recebendo café.

Armazém n. 4 — O vapor inglez " Sou-
iliport" descarregando vários generos.

Armazém 11. 6 — O vapor nacional " Sar-
gento Albuquerque". recebendo café.

Armazém n. 8 — O vapor nacional " Ma-
iiiim", descarregando vários gêneros.

Armazém 11, y — 0 vapor nacional "Ju-
piler", descarregando vários gêneros,-Armazém n. 10 — O vapor nacional"Ibbipaba", descarregando vários gêneros.

Armazém n. 12 — O vapor nacional "Ta-
pajoz"; recebendo café.

Armazém 11. 13 — A barca italiana "Ma-
ria", descarregando sal.
u Armazém n. 14 — O vapor nacional

Puru s ", descarregando vários gêneros.Armarem n. 15 — O vapor inglez "Rio
Blanco", recebendo café.
( Armazém n. 16 — O vapor argentino' Independência", descarregando vários gencros-
- Armazém n. 18 — O vapor diuamarquez' Ragnlnld", recebendo café.

Armazém n. 21 — Q vapor nacional "Pi
raugy , descurregando

O IMPARCIAL
Brilhante jornal carioca

Agencia geral ern S. Pau
para assignaturas, annuncios
o e outras publicações

na administração do Correio

vapor
vários gêneros.Armazém 11. 22 — 0 vapor inglez

s . descarregando carvão.
Mar-

• io-
or-

dem; USO — losango — 1 alado c 2 peças
a ordem,

MACHINAS AGRÍCOLAS
sango — 5 cxs.. á ordem.

IG — 1 sueco, á

losango —

or-

20t

Sacc
Eram

is

i.cvy
y íccas

Stolle
Os mesmos —
Os mesmos *—

Os mesmos '—
Os mesmos —

Suecus
Francos

* Saccas .
Fràiico

84i$630
183
015

526$5oo
150
750

438$75*n
12:
625

I203Í015
2,181
6.5-1?

Mico
1-095
5.485

¦I :824ív,"
1.457
4-.V

1 í.-p.y-vo *

399 e :;ol;s
i.iyS

á ordem,
cxs., á or-

losango

4iit

Bfiamiiestos
IMPORTAÇÃO

Carga do vapor diuamarquez ' 
Jungs-

hove". entrado em 9 do corrente-
Dc Nova Ynrli
KA.VIK LISO

ordem.
ARTIGOS DE ESCRIPTORIÒ—ATeC

— caixas, 1 dita, 2 dius, 1 dita. á or-
dem; S — losango —
dem.

ADUBOS '—•CcC

dem.
ALFINETES* —* IfSeC -

caixas, á ordem. *

Al-TARELHOS1 DE ILLUMINAÇAO-
Kaslrup c Comp.; 1 caixa a Rombaucr c
Comp. ' '

ARMAÇÕES PARA PEDRAS DE
AFIAR — RF -- 1 engradado a Rios e
Ferreira

Hili-l 
'— 

44 atados,

iCKIRTORrO-
dius, i di ta.
OC — 1 atado, á or-

•__ 216 satcas, á or-

losango — 5

lo-
- 1

3i$ooo —

2O0$O00

íckjíixki

140$íioo

.ARTIGOS DE

I5o$ooo

17$5oo
4io$ooo
4*oo?ooo

I2$500
6Í500

i*75$ooò
i6$25o

395Í000
395|oóO

6$ooo
I2$250
5$750

68$òoo —

120$000
i66$ooo
140ÍJ000

i07$ooo
i8o$<ioo

I.(6$,3(X1
I93Í50O
178$õqp

ISentiiiiaeiiíos fiscaes
Alfândega:

SANTOS.20
.... 163:141$6iri
..... Kn:530$010
.... 8:G!I8?300

. . . 0:2Ò5$B00
. . . 2Í000
.... 294í25.n

5'upel . . .
(Juro . . . .
Consumo . .
Estampllhas
Verbu . . .
Telegraplio .
Culan . . .
Jjlconuaa . .

Total . . *.•

Renda duada primeiro
moz

Recebedoria:
33xportao5o paulLita .
Exportacjüo mineira. .
Expediente . -. ¦. . ,•
ImpoHtoa ..*....
listaiiiplllias ....

- IIU —

Sampaio

_ ATC

CF -

3

SPORT -- CF
3 caixas, a forge Fuchs.

ARTIGOS. DE ALUMÍNIO -
triângulo - 1 caixa, ú ordem.

AÇO PARA CONSTRUCÇÃO
-- *íi atadiís, á ordeni.

ALGQDAO ALSOliVENTE^ -
r*5 volumes. ALcC —'5 caixas, á ordem.

ÁRTICOS DE ALGODÃO - UL -
caixas, á ordem]

ARSÊNICO — ATeC — 30 barricas, á
ordem.

AGUÁ-RAZ — STeC- 20 caixas, SMP
100 dilas, á ordem; ZBC — 200 ditas,

:i Zc.r.nner, Bulow e Comp.
ÜICIIROMATO DE POTASSA - RM

(. T 7A',C. .— 4 burricas, á
PRIXQLT.nOS-CI" .-

ines, a lorge Fuchs.
LIARRILKA - ATeC -

IIP, — 9 volu-

- 85 barricas, á

GMCOHERTÕES DE BORRACHA
3 caixas, á ordem.

CIMENTO — CC — 500 barricas, á or-
dem.

COL'ROS — Águia — 5 caixas, á or-
dem; ATeC — 2 dilas. á ordeni; 4 ditas;
LdoL - dila, OS — 2 ditas. MMeC — 1
dita, IIDC — 1 dita, GC, 1 dita, FScC —
1 dila, DeF — 1 dita. DcM — 1 dita. AF

1 dita; Clark — triângulo — 1 dita, á
ordeni; AGcC -- 1 dita. á ordem.

CORTADOR DE FUMO — G - losan-
go. 1 caixa, á ordem-

CANO GALVANIZADO — LeC _ 523
atados e 7*66 peças, á ordem.

CAMARÃO — LCeC _ 50 caixas, t\
ordem; BMcC — 50 ditas, á ordem.

CEREAES — LCeC — 20 atados a Lou-
reir.i Costa c Comp.

CH.V — ATi-C — 2 caixas, á ordem.
COLLA

251:9315681 I dem
ATeC — 4 caixas, á or-

do
2.378:203*06:,

110:043?3*Jti
19:907$18i

1:036$-100
1:129$1S2
1:062*1700

Total . . -.-

Café deapaehado:
Paulista
¦Mineiro

163:2685857

39.85G
6.032,30 lie.

Total 45.888,20 Ita.

Rendas cm francos:
Paulista 19.280
Mineiro 18.097

Total 217.377

50 caixas, a or-

31x1 caixas á or-
- 3 ditas, 25 di-

100 ditas, JCcC — 50

- AF - 1

;RF — 1 en-

a Rios e

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ'
SANTOS, 20.

. _Relação dos exportadores- que pagaram
direitos na -Recebedoria dc Rendas.

Café paulista:
R. Alves Toledo e Comp. . . 21:498$75o

Os mesmos — Saccas 6.125
Oi mesmos — Franco» 30.625

J. Sicslye  21 :oêo$ooo
O mesmo — Saccas . 6.000
O mesmo — Francos , ,. .10.000

CANELLA - ATeC
dem.

CEVADA — RNeC .
dem; 50 ditai, Letreiro
tas, á ordem; ER
dilas. á ordem.

CHAPAS PARA SALTO
caixa, á ordem-

CARRINHOS DE;MAO -
gradados a Rios e Ferreira.

CAlilDES — RF — 1 atado

CHAMINE'S — S^— losango - OC -
8 caixas, a Rios c Ferreira.

CUTELARIA — Sampaio — triângulo
2 caixas, á ordem, 2 ditas, á ordem.

CHAPAS DE COBRE — N-— losango
10 caixas, á ordem.

CIILORATO DE POTASSA - LeR -
4 burricas, á ordem.

CARTUCHOS DE METAL — N - lo-
sango — 10 caixas, á ordem.

CARBONATO DE MAGNESIA - OP
LE — 22 barricas, á Companhia Paulista
Je Louça Esmaltada.

CARBONATO DF, SODA - ReC - 10
lia-ficas á ordem.

DESCASCADOl.ES - W - losango -
caixa, a Wilson Sons e Comp.
DESINFECTANTE - PATC - losan-

go — 800 — 2 volumes, á ordem.
DROGAS ** FaVarda — 2 caixas, JS —
ditas, á ordem..
DOBRADIÇAS DE FERRO - CPLC
3 cxs., á ordem.

ESCOVAS DF, ARAME - N - losan-
go — 1 c. á ordem.

MILHO - EA
dem.

MEDIDORES - SP -
cx«., á S. Paulo Tramway.

MACHINAS DE CORTAR FORRA-
CENS — Sampaio — triângulo — 10 ata-
dos, á ordeni.

MASSA IMPERMEÁVEL — ATC -
20 cxs., á ordem.

MEIAS DE ALGODÃO - GC - 1 cj
OC — 1 dita; AC — triângulo — 5 ditas, á
ordem.

ÓLEO LUBRIFICANTE — CSIC — lo*
sango — 20 cascos; Z — losango — 277 di-
l0S; H _. losango — 325 ditos, á ordem.

OBRAS DE FERRO — P — triângulo
_ |,;K _. (, cxs., a Rucklintnn c Comp.

OXIDO DE ZINCO — ReC — 50 barri-
cas ú ordem.

PERTENCES DE ELECTRICIDADE
_ |)|í _ CCcM •— 22 cxs., á ordem.

PARAFUSOS DE FERRO — Letreiro
10 cxs., a Slylita Ferreira e Comp.;

CMC — triângulo — 12 dilas, a Cassio Mu-
niz c Comp.

PELLOS — Letreiro — 1 c.
PRES1LHAS — BD - 2

'lem.
PORCELLANA - PJVTc -

83c — 16 cxs. e 3 cascos, á ordem.
:PEÇAS DF AUTOMÓVEL — R

sango —* 1 caixa á orlem; II SeC
;aixa á ordem.•PERTENCES AGRÍCOLAS - lí - lo-
sango — 18 volumes, SI IP — 10 ditas, a
ordem.

PEDRAS Dl". AFIAR — RF — 1 caixa
1 Rios c Ferreira.

PAPELÃO — ATeC — 16 atados, á or-
dem.

PELLES DE CARNEIRO — L de L —
1 caixa, C1CH I dita á ordem.

PINOS DE MADEIRA PARA CAL-
ÇADOS — CG —- losango -— 30 cascos.
.PERTENCES DE ILLUMINAÇAO -

S •-- losango — OC — 7 caixas, 6 ditos,
30 ditas á ordem.

PAPEL DE LIXA .— Sampaio — trian-
guio — 15 fardos á ordem.' 

PEÇAS DE MACHINAS DE CAFÉ'
Letreiro — 1 caixa a Malta e C

RASPADEIRAS — ATC — 3 caixas â
" 

REBJTES'DE LATAO PARA CALÇA-
DO — AF — lo caixas á ordem.

REIUTESDE FERRO — AF — 8 cai-
xas á ordem.

RODAS — RF — 1 aludo á ordem.
SEMENTES DF, GRAMMA — LC -

5 sacccòs, LIC — 6 ditos, EAIQ — 4 di-
los á ordem.

SALTOS DE MADEIRA — JH — 1 c.
á ordem.

SALTOS DE BORRACHA — JH — 1
caixa á ordem.

SAL DE GLAUBER — LR — 13 barri-
cas, Societá Industria — io ditas, Tecido;
limitei* — 10 dilas á ordem.

SULFATO DE ALUMÍNIO — KC -
.'" -burricas á ordem.

TRENAS -- CPDF.E — 4 caixas á or-
dem.

TINTA DE ESCREVER - ATC — 7
volumes, 19 dilos á ordem.
TACHAS PARA CALÇADOS — FADL

25 caixas, BM — ,0 dilas, AF — 10 di-
las, á ordem; DC — 3 ditas á ordem.

TACHAS DE LATAO — BM — 2 cai-
xas á ordem.

TACH KS DE FERRO — BM — 2 cai-
xas â ordem.

T-RÒL.YS E PERTENCES — RF - 4
volumes a Rios e Ferreira.

TORCIDAS — S — losango — OC —
1 caixa á ordem.

TORNOS — N — losango — 28 volumes
ú ordem.

TINTA - CPDEE - 8 caixas, ATC -
9 volumes á ordem; ATC 23 ditas á ordem.

VIME —'PATC — losango — 4 fardos
á ordem.

VENTILADORES ELECTRICOS — SC
1 atado a Rombailcr c C.

TARGAO '•— ASC —'20 barricas, á or-
dem.

— Diversas artigos:
ARTIGO DE SPORT E CUTELARIA

¦— RF — 1 caixa a Rios e .Ferreira.
COLHÉRES lí CARFOS - P - trian-

guio — RK — 6 atados, a Rieckmann e C.
FIOS DE AÇO E APARAS - MD -

losango — 6 fardos, á ordem.
PO' DE TALCO E CREME PARA

DENTES — Braulio — losango — 2 cai-
xas, á ordeni.

PO', DE TALCO ' E SABONETES -
Braulio — losango — 1 caixa, á ordem.

barri-

Carga do vapor nacional "Purús", cn-
irado em 13 do corrente,

De Nova York:'
BREU — Japão — losango — 15

cas, á ordem. '..- ...

CIMENTO — *RcF — 300 barricas, á
ordem; PAT — C — losango — 500 ditas,
á ordem. ' ...

COUROS — T — losango — 7 caixa, á
Companhia Calçados Rocha; 2 ditas, i
Companhia Calçados Villaça; 1 dita, a José
Duarte.

KEROZENE — S — losango — OC -
10.000. caixas, á ordem.

LIVROS — Letreiro — 1 caixa, a Whita-
kcr Brotero c Comp. ¦

LIGAS — Rail e Miguel Ared — 4 cai-
xas, á ordem. • ¦

Carga do vapor • nacional "Sul Ameri-
ca", enlrado cm-17-:

Dc Buenos Airesj
CARBONATO DE . SODA - CPC -

30 tambores, a J. G. Cramer.
MILHO — C —> 300 saceos, 66 — 285'd'-

tos, 10.715 ditos, á ordem.
Carga do vapor argentino " Independen-

cia", entrado em 17:
De Rosário:
ALFAFA — Se.m nota — 4.705 fardo:.,

ás 1. R. F. Matarazzol
TRIGO EM GRÃO — Moinho - Mata-

razzo — 12.520 saceos, ás 1. R. F. Ma-
tarazzo.

Movimento marítimo
embarcações entradas• 

; ; 
• santos, 20

Do Rio de Janeiro, com 20 lioras de via-
gem, o vapor .nacional '.'Itauna", de 403
toneladas, carga vários gêneros, consigna-
do a G. Santos; :

Dc .Nova York c escalas, com 38 dias de
viagem, o vapor nacional "Tocantins", dc
2.500 toneladas, carga vários gênero», con-
signado a R. Vasconcellos e C.

De Nova York e escalas, com 37 dias de

BB °

Ucffljncs nraiirar, passar
mim clima

S3Í
onde a
,*i mais

as férias tom vossa familia
isrqitional ?

•SOiíTHtfl.Ef-S ?
DK QUALQUER MIPHST-AÇlO SYPIIILITICA ?

do íirlhrilismo; do rlioniniilisnio asado 011 tkonico,
poljarfalar 011 Bjpliilitíto ?

Sólfrcis do eslomago, fígado, rins 011 inlcslinos ?
Tendes alguma moléstia ila pelle ?

ESTAIS FATNÍADO ?
1'nrM Irt juirii

P@®®S E3E S5/.L0AS
(A SUISSA SiMSSLEíRA)

nnimaçãd ó grjijilo o tnja Icmporaliira í
grailavtl pbjsivóí, o uão vos arrependereiã

Prospòctoa o mais informaçõos com a'A TRANSOCEANICA,
Rua Quintino Bocayuva, 4

ou com a
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE

POÇOS DE CALDAS
rm?*nii&*wmw.*!XMG^.wj^xmBsxiLvTKjL*mrniL,*zm,

TELEGRAMMAS
CHRISTIANIA, 20
O paquete sueco "'Oscar Kredrik" sahiu

cm 15 do corrente para o Rio de Janeiro,
Santos c Rio da Praia.

PERNAMBUCO; 20
O paipicte sueco "Margarct " saliiu lion-

tem para o Rio de Janeiro c Santos.
RIO GRANDE,-20''llauba" 

sahiu hontem para Plorianopo-
l;s.

PORTO ALIOGl-U*, 20"Itapura" chegou antc-liontcm de Pelo-
llS í' f * ;'victoria, 

20. ':'
0 patiucle " Amazonas" do Lloyd Bra-

siieim sahiu hontém para Bahia.
PARANAGUÁ', 20
O paquete "Goyaz" do Lloyd Brasileiro

sahiu liontem para S. Francisco.
— O paquete "Júpiter" do Lloyd Bra-

sileiro sahiu hontem, para S. Francisco.
RECIFE, 20
0 paquete 

"Cubatão" do Lloyd Brasi-
leiro sahiu liontem para Maceió c Rio.

ARACAJU', 20
O paquete "Venus" do Lloyd Brasileiro

sahiu hontem para Penedo.

RIO
Vapores esperados

(lotlemhiirgo c escalas, " Margarct
Portos do Norle, "Sergipe" . . ,
Portos do Norle, "Mossoró" . ,
Inglaterra e escalas, "Avon" . . .
Portos do Norte. "Brasil" . . . .
Portos do Sul, "Sirio" . . .
Nova York e escalas, " Rio
neiro"

Portos dò Sul, "Pirangy" , .
Rio da Prata, " Demerara" .
Rio da Prata, "Garonna" .
Portos do Norte " Gurupy " .
Portos do Norte, "Itaipava"
Rio da Prata, " P. di Udine"
Rio da Prata, " Vestris" . .

dc Ja-

do
Vapores a sahir

Sul, " Itapuhy "
(12 ho

'(iõ 'ho

Pardo'"

(-9 ho

Portos
ras)

Florianópolis, " Murtinho "
ras) '

Villa Nova e escalas, " Rio
Porlos do Sul, " Maroim" . ,
Bahia e Recife, "Itapuca"

.ras)
Rio da Prata, " Avon 
Inglaterra c escalas, "Demerara" . .
Stockolmo e escalas, "K. Gustav
Adolf"

Recife e escalas, "Itaqiicrr." 
(9 ho-

ras)
Bordéps e escalas, " Garonna 
Gênova e escalas, " P. di Udine" . . .
Nova York e escalas, " Vestris"...
Portos do Norte, "Ceará" 

(12 lio-
ras)

A Câmara Municipal ile SS. José do
ítln Pardo, polo eserlptorlo ila Soclo.ade
Anonyma Commoroial "Leonldas Morei-
ra", está, pagando o coupon h, 7 de. juros
de «11113 lotriiH.

 A Cnmara Municipal do Lorena,
està resgatando a« muis letras sorteadas »'
pagando o coupon n. 8, por Intermédio da
.Sociedade Anonyma Commcrcial o Ban-
caria "Leonldas Moreira", das 12 áo 14
horas.

 A Companliia de Estrada do Fer-
ro c Agrícola do Santa Barbara, par inter-
modlo do London nnd Klver Pinte Bank,
esta. pagando os coupons do .luros ilo !íu;i;i
dobentures.

A l.mprosa Água o Luz do Mogy-
Mirim, estíl pagando Ofl coupons do juros
de sun« dobentures, por Intermédio do cs-
orlptorlo do corretor sr. Antônio Aymoré
Pereira Lima, íi. rua do H. Bento, Ct, so-
brado, dns 12 fts M lioras.

 A Cnmara Municipal dc Cajuru*.
pelo escriplorio da Socioflndo Anonyma
Commoroial o Bancaria "Loonldns Morei-
ra", eslfi resgatando ns suas letras (inrtea-
dna o pagando o Co coupon, das 12 (is 11
lioras.

¦—— A Companliia Paulista do Força u
t»uz, om seu eserlptorlo central, ft rua da
Boa Vista, 44; estft resgatando ns suas de-
bontures sorteadas o pagando o coupon n.
5, das 13 lis. 15 horas.

 A Companhia Calcado jíoolin, pm*
intermédio do London and Itiver Pinto
Hiinlc, CHtft pagando o ll.o coupon ilo ju-
ros de suiifi delientures, com o desconto de
5 0|0 do Imposto do venda.

O Estabelecimento Fabril "PInotti
Camba", por Intermédio do escriptoriò do
corretor Hónrlciuo Misasl, ft rua Alvares
Penteado, 45, estft resgatando as suas de-
bentures sorteadas e pagando o .'l.o cou-
pon, das 12 fts 14 horas.

 A Empresa do Água o Exgottos
de Rio Claro, em sou esõrlptorlo Contrai,
a rua do S. Bento, G3, sobrado, oslft pagan-
do o 21.0 dividendo do suas acções, rela-
tiva ao primeiro semestre do 1915, ti ra-
zito do 10.$000 por acgiío,

 A Companhia Paulista de Lanlflolo
"Fabrica Kowarlck" cm sou eserlptorlo
central, ft rua Alvares Penteado, 13, so-
brado, estfi. pagando o 7.0 coupon dc ju-
ros ile suas dobentures, das 12 fts 14 ho-
ras.

 A Companhia S, Bernardo Fabril.
om sou escriptoriò central, ft rua do S,
Ilento, 15, sobrado, cíitft pagando os Juros
de suns dobentures,

 A Sociedade Ationyinn Central Elo-
ctrica llio Claro, por intermédio do escri-
ptorio da Sociodado Anonyma Commcr-
dal c Bancaria "Leonldas Moreira", estft
pagando o 7.0 coupon do juros do suas de-
bentures, das 12 fts 14 horas.

 A Companhia Agrícola, Industria
o Pastoirl do Aterradinho, cm sou escri-
ptorio contrai, ft rua Rogo Freitas, 4, estft
pagando o 7.o coupon do juros de suas de-
bentures, dns 11 fts 12 horas.

TÍTULOS DEFINITIVOS
A Companhia Fiação o Tecidos "Nossa

Senhora da Ponto", ft rua da Quitanda, C,
estft substituindo as suns' cautelas provi-
sorias pelos titulos dofltlvpa (debontures),
das 13 fts IC horas.

'JVPOGHAPIIIA
11 FITOU

13 PAPISLAKIA
& ALVES

E' uma casa montada sem luxo, mas
lem tudo o que é necessário a uma bem
montada typographia e papclriia. Está loca-
lizada em ponlo commodo para o publico,
trabalha bem c vende barato.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tel. 103»

1 .—¦M__aa-«t,\.-s;F-*—- ' 

Correntes "liiiÉ"

GYMNASIO DA CAPITAL DO KSTADO
DE 8. PAULO

Do ordem do exmo. sr. dr. Augusto
Krclro dn Silva, dlreotor desto gymnasio,
faeo sclonto aos Interessados que a se-
crotarla estfi. fornecendo guias para o pa-
gamento da 2.a prestação da taxa do ma-
trloula de uue trata o art. 12, paragrapho
l.o da Lcl n. D86, flo 17 do agosto do 1914,
para quo possam os alumnos prestar oxa-
mo do anno em que so acharem matrl-
pulados. Esso pagamento dever,, sor ef-
feetuado até o dia 30 dn corronte, A gula
serft. expedida mediante 300 reis do es-
tampllha estadual.

Secretaria do Gymnasio da Capital, 20
do novombro do 1015.

O secretario.
Armando Pinlo Ferreira.

1

F-loscas, monturos e
sais-í-íss ev-aginia-das

A Directoria flo Scrviqo Sanitário faz
publico que, sob pena do multa prevista
por lei, é expressamente prohibido o dos-
asselo dn terrenos e quintaes, qt"> devem
ser conservados sempro limpos, livres do
matto, de latas o de quaesquer outros .-e-
clplontes 011 depressões do solo em que as
águas sc possam estagnar,

O secretario,
iToaquim íl, Teixeira.

Para poder viajar com automóvel ein
caminho lamacento c escorrediço deve-se
adaplar sohrc os pneumaticos das roda-
trazeiras lim par de correntes "Antidera-

pant", que perinillirão viajar por todos 01
tempos, em todos os caminhos c evitarão
os accidentes.

Exibir a marca "WEKD", sendo a uni-
ca que resiste peles caminhos escabrosos.

PARA PNÊUMÀTIGOS
de:

ou 761) x 90 par sftfooo
ou ,",10 x 00 par 29*0*00
ou S15 x IOS par 324000
011 H75 x 105 par 37$ooo
ou QtS x 105 par ,i9$ooo
011 820 x 120 par
011 880 x 120 par
ou 920 x 120 par
ou 89.Í x 135 par
ou 0.12 x 135 par

30 x 3 V.-.
32 x 3 1/1
32 x 4
34 x 4
36 x .1
32 x 4 1/2
34 x 4 lA
36 x 4 V-
34 x S
.lí x 5

37ÍOOÒ
39S000
42S000
45$ooo
47$nòo
-L^r-sn

Rua Barão de Itapetininga n. 33
S. PAULO

GRflPBOIaOSO
Consultado jior vultos eminentes do

Urasil i! du America do Sul
«» Consulta das 13 ás 17 horas

RUA DOS PIRINEUS N. 20

Drs. Matta Cardim
e Mario Cardim

Ad» ijudos
¦Eserlptorlo em S. 1'uulo

15 do Novembro, 28 — S
Casa Miippin.

, 2.327 — Caixa postal

ilasItua
11, sobrado,

Tolephone
070.

Escriplorio cm Snntos
Advogado ANTÔNIO OARDIM

Rjúa i!í do Novembro, 171, sobrado —
Caixa postal n. 430.

1'ara todos os negócios forenses e com-
merciaes no listado, capitnl da RopiibU-
ca c no Exterior.

títulos Sao cotados na doi»sa
As letras na Camnra Municipal de S.

Paulo, omprentimo do 1013 (emissão Du-
prat), fecharam hontem cnm oftertns do
vendedores n SíiíOOO o compradores a....
7ÍJ$000.

viagem, o .vapor norueguez "Drammensf.. das 12 âs 1-1 horas

Noticias commerciaes
juros e dividendos

A Companhia Mac-Hardy, pelo escripto-
rio (10 sr. Cermuno Koilner, 6. rua 15 de
Novembro, 50-B (sobrado), eatfi. resgatan-
do as suas debentures sorteadas o pagan-
do os respectivos juros, das 12 âs 14 ho-
ras.

 A Companhia Geral do Automo-
veis, estft. pagando ca coupons de Juros ds
suas debentures, ft rua liarão do Itapo-
tlnlnga, 17, dns 14 fts 15 horas.

A Câmara Municipal de 3. João di
Uocalna, pelo eserlptorlo da Sociedade
Anonyma Commerciul o Rançaria "Leoni-
das Moreira", estft, pagando o coupon n.
12 de Juros do suas letrus, das 12 tm 11
horus.

 A Empresa Foro,n o Luz de Jun-
dlnhy, por Intermédio do eserlptorlo d.i
Sociodado Anonyma Commerelal o Ban-
caria "Leonldas Moreira", estft. pagando o
coupon n. !) do juros do suas debentures,
das 12 fts 14 horas.

 A Câmara Municipal do Sertãozl-
nho, por Intermédio do eserlptorlo do ir.
A. Dlederichsen, ft rua Jos6 Bonifácio, 45,
estft pagando os coupons do juros do suas
letras.

 A Câmara Municipal do Mococa,
por intermédio do eserlptorlo, do corretor
sr. Antônio Aymoré Pereira Lima, eetft
pagando oa coupons do juros dc suas lo-
trás, das 12 fts 14 horas.

 A Companhia Iniciadora Predial,
em aou eserlptorlo central, ft rua da Boa
Vista, 20, «obrado, estft pagando o 12.0
dividendo correspondente ao primeiro ee-
mestro do 1915, ft razão do 8 0(0 ao anno,
ou 8*000 por accao, das 18 ás 15 horas.

 A Empresa de Eleotrlcldado de
Araraquara, em seu escriptoriò contrai, ft
rua de S. Bento n. 03, eotft. pagando o 10,o
dividendo do suas acç.es, correspondente
ao l.o semeatro dc 1015,ârai&o do 4 0|0.

 A Empresa Paulista de Melhora-
mentos no Paraná, por lntormodlo da So-
cledade Anonyma Commercial e Banca-
ria "Leonldus Moreira", estft pagando o
coupon n. 12 de Juros de suas debenturoa,

Brasilian Warrant Company, Ltd.
MÍCCAO DI-: PRÒDUCTOS 1)0 ESTA11Ü

1'reços correntes
Arroz beneficiado, Aioillm, rlc I.n, 5í) lolos. BOÍOOC aimifono.
^iln ide-m idem, de '2.n, «lom, 201 n 31*.
1'iln Mem, idem, de In. idem, 27Í n 2IIÍ.
Diln ulem. Cnllele, do l.h, idem, fllí n IW1.
Hilo idem. idem dc 2.n, idem. 2li n IOS.
Dilo idem, idem, de .'U, idem. 241 a 27*
Diln idem -Quircrâ, idem, lr>> ,-i lsf.
Dilo cm ensen, Agulhn, linni, 60 liilos, 18fO00n tõtÒÓO
Dilo idem. Cnllele, idem, idem I7ÍÍKH1 n lüfOOO.
Awinrdcnlc (com selln) lilro. if220 n Í260.
\ir,il,i. Idln, i'üa n *2.*10.
Mendãii, 11 kilos, 28' n HOf.
Amendoim, 100 lilrtm, 7ÍB0O n l'.',nm.
Assucni ervslnl, f.0 kilos, '2>f n IIli.
Bnlálns, Inò litros. 13f000 ,i lOfuOO.
Ilorrnclin mnniinlieirn, superior, 15 liilos, :5.' n *5f.
Diln idem, rcRiilnr, idem, 'Ji*.*í n ,15?.
Diln idem, ordinário, idem, I5Í n 50'.
Cnlò miuilo, l>om, idem, B '51)11 n 7.ÍÔ00.
Diln idem, ordinário, idem, JÍEOO n BÍSOO.
Diln escolho, superior, idem. '<ffO'JO n 4ÍC03.
Diln idem, remilnr, idem, üí;00 n B$000.
Dilo idem, ordinnrio, lilcm 2Í0OO n 'A-Í500.
Feijüo mul.ilinho, novo, superior, dns niriins, 100 lilros.

m n'U
Dilo idem idem, rCKiilnr, idem, idrm.'0Í000 n 21JC00.
Dilo idem, velho, superior, idem. 14*500 n K,)r,uu.
Dilo idem, idem, reuulnr, ulem, I2Í5 u 14-fMO.
Ujto idem, bichado, parn vnecas. idem. 7j a 8J.
Dilo branco, idem, Hü-j n 34**
Dilo mnnleiRa, idem, 34$ a 20;.
Milho Cnllele, novo, ben» seceo, iclcm, UOW n 11Í5
Dilo nmorello, bom, idem, 10)81)0 n Ili'100.
Dilo nmarcll5o, idem, idem, I0J800 a 1IÍ300.
Dilo branco, idem idenr. I0IU0U a 11$J00.

ilRTIGOS PAR»V BSORlPTOniOS E
OASAS COMMBUCÍAES

Jògós dc livros para escripturação mer-
eaíitil. Diários, c| corretos, borradores,
caixas, etc.

Façam suas compras na papelaria TIICÍ-
TOR & ALVES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tel. 1033

12 miro 1

Secção livre
üma cura im-
portante da

asthma
Com o Especifico do Dr. Reyngate, nota-

vel Medico e Scientista inglez — A cura
prodigiosa da Asthma e suas terríveis ma*
nifestações.

UMA CURA BRILHANTE"Illmo. Sr. Dr. Reyngate.
Soffrendo lia muitos annos de uma forte

Bronchite Asthmatica, acompanhada de
uma Dyspnéa, que me trazia em comple.-o
tormento e a todas as pessoas de minhi
famijia, por um pequeno folheto de an-
núncios comecei a fazer uso de um vidro
do seu poderoso Anli-Asthmatico, porém
stm a minima espeiança, em vista do gran
de numero de medicamentos que já navia
tomado sem o minimo resultado, Qual nSo
foi, porém, a minha salisfacção, depois dt
alguns dias de uso do seu remédio, pois o
meu allivio era extraordinário. Insistindo
no seu Especifico durante quasi dois me-
zes, me achei completamente curado, tendo
desapparecido por completo a tosse rebelde
e a suffocaçâo, que eram o meu maior
martyrio. E1 com o coração cheio de gra-
tidáo que lhe envio estas poucas linhas,
podendo fazer o uso que hem entender, e
dando-asá publicação será um grande bene-
ficio que fará a todos_ aquelles que sof
frem da terrivel moléstia, a Asthma.

De v. s„ amigo att. grat." obr.'—Dr. João
Ribeiro de Oliveira, advogado e direetor
do Banco Agricola da Bahia.

Rua da União n. 2, Arrabalde da Barra
cidade de S. Salvador, Bahia."t

(Firma reconhecida pelo tabellião J. Cos-
ta Moura.)

O Especifico do Dr. Reyngate é um me-
dicamento poderoso para a cura da Asthma
e suas diversas manifestações. E' liquido
e tomam-sc so gotta] em água assucarada,
pel-a manhã, ao meio dia e a noite, ao dei-
tar-se. " Vide a bulla que acompanha cada
frasco ".

Encoutra-so á venda nus principaes
1'linrmnclns o Drogrnrlaa do Ktlaiio de
8. Pnulo.

A felicidade entra no nosso lar com,.
um'raio de sol num dia de inverno aque-
cendo aos que têm frio.

— A felicidade transpõe incs-ierailamen
te os humbraes da nossa casa e, como um
lonbo encantador, deixa na cabeceira do
nosso leito uma fortuna.

Tendes algum desejo que. apesar de vos;
;os esforços, não conseguis ver realizador

Sois infeliz cm vossa familia 011 em vos-
so commereio? Prccisaes descobrir alguma
cousa que vos preoecupa? Fazer voltai
para a vossa companhia alguma pessoa qu:
se tenha separado? Curar prom pia men tf
ligum vicio de bebida, jogo ou scnsualis*
mo? Alguma moléstia de cérebro, nervosa
ou qualquer outra? Destruir algum malifi-
cio? Recuperar algum objecto que vos te-
nham roubado e que pcrdesles? Alpnça;
bom emprego, negocio ou prosperidade?
•Ntigmentar o poder da vossa vista-'ou me-
•noria? Attrahir abundância de dinheiro?
Ganhar aos jogos? Ser amado pelas mullie-
res?

Comprai o "Talisman Hipno-Magne-
'.ico.

Cnm elle podercis também facilitar casa-
mentos difficeis, reconciliações, obtenção
ie empregos, resolver favoravelmente dif-
Ixiildades da vida, etc.

Durante este mez vendemos pelo preço
df> custo. Envia-sc pelo correio mediante
i5$ooo. cm carta registada ou vale postal. _

Pedir já ao Instituto Americano — Cai-
xa Postal, 1.677 — Rio de Janeiro.

¦iB * _—¦ 

TINTAS PARA ESCRKVER
Sortimento variadissimo em lypos e qua-

lidade dc tintas para escrever, fixa c de
cópia Stepliens. Sardinha _ e outras marcas
pretas e de todas as demais córes.

Façam ptins encommendas a HEITOR
& ALVES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tel. 1033

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
('oiislriicção dc muro

Sciõntlflco ao sr. Manuel Carneiro q-i*
dentro do prazo do dez dias, deve dar co-
meço ao aervlgo de construcção do ir.ur<-
em frente an terreno do sua. proprlü-ndi
fi. rua Conselheiro Brotero, junto ao n. 8*5,
norvlço esse que deverá, crtar concluído
dentro do prazo (lo i!0 dias, ambos 11 con-
tar desla data, sob pena do 2Ò?000 do
multa, do accôrdo com os artigos 2.o o
5.0 da lei n. 200, do 11 de março do 1800
c dn ser o mesmo íoito pela Prefoltura
por sua conta, corn o decréscimo de 20 ü'0
pelo trabalho de tlocalização o cubrançA,

Directoria do Policiu Administrativa e
Ilyglone, 20 do novembro dc lülii.

O Direetor Interino,
Josfi O 011 zn £11,

Exs-sírs tle escassas ©
fezes

A Directoria do Serviço Sanitário faz
publico «.uo o InHlituto Bacteriológico pro-
cede gratuitamente a taes exames, par*
esclarecimento de diagnóstico,

O secretario,
Joaquim R, Teixeira.

FALTiENCIA DE LXIIZ SIMÕES LOURO

Aviso aos Interessados
O abaixo assignado, syndico desta fal-

iencia, avisa a todns os interessados quo
so acha fl disposição dos mesmos, todos
us dias utels, das 13 fis 16 horns, no escri-
ptorio do seu procurador, José Aranda
Martins, fi. rua lií do Novembro n. 45 (su-
brado), onde attcnderíl toda e qualquer
reclamarão e fornecerá 03 csclareclmen-
tos que lho forem pedidos. Avisa mais
quo receberfi, un declarações do credito do
accOrdo com o art. 82 da lei de fallen-
cias, até ao dln. 27 do corrente mcz*.

S. Paulo, 10 de novembro de 1015.
P. p. do syndico, Joaquim Martins, .Josí

¦\randn Martins.

MoleutiSiB coirailagii&sí.s
A Directoria do Serviço Sanitário fa*/.

publico quo são moléstias de notificação
compulsória: a variola, a cscarlatlna, a
peste, o cbolera, a febre amarella, a dl-
phterla, a Infeòfiãò puerperal o ophtalmla
dos recem-nascidOH nas materniilades, o
lypbo e as febre» typhoide e parãtyphlea,
11 tuberculose aberta, a lepra ulcorada, o
impaludismo, ri anltllostomlase, o traehn-
ma o a conjunctivlte puriilenta, a dysen-
teria, a coqueluche, sarampo o a parott-
dite nos colloglos, asylos a habitações col-
leclivas; a meningite cerol,ro-espinhal
epidêmica.

São obrigados a osla notificação: .1)
o medico chamado para prestar cuidados
ao enfermo; b) o proprietário responsa-
vel pelo predio do habitação collcetlva;
o) o direetor ou chefe do ostabolecimon-
to, fabrica, collegio ou asylo onde catl-
vor o doente); d) o chefe da familia; 0)
o parente mais proximo que residir com
o enfermo; f) o enfermeiro ou o encar-
regado do enfermo; g) o vizinho mais
proxinio.

O secretario,
Joaquim It. Teixeira.

CARTÕES PARA BOAS FESTAS

Temos 11111 grande sortimento, para
dos os preços e gostos.

Imprimem HEITOR »<- ALVES.
RUA ALVARES PENTEADO, 7

Toi. 1083

to-

CASAS VAZ9AS
A Directoria do Serviço Sanitário faz

publico que o« predios que se vagarem
não podem ser novamente oecupadas sem
prévia desinfecção o visita da autoridade
sanitária, sob pena do multa legal. Para
applicaçao desta medida, devem os inte-
resflados enviar ao Serviço Sanitário ai
chaves de seus predios.

O secretario,
Joaquim R. Tclxclrn,

Gymnasio Pedro Sanches
POÇOS DE CALDAS — MINAS

Direetor: Dr. Orozimbo Cot-
rêa Netto, medico

Instrucção primaria e secundaria.
Pensão anriual — 6oo$ooo
O anno lectivo vai de 1.0 de feve-

reiro a 30 dc novembro. Preparam-se
alumnos para a vida pratica e para a
matricula nos cursos superiores _ da
Republica. Corpo docente escolhido.
Tratamento excellente. Mesa com-
nuim para alumnos e professores.

Enviam-se prospectos.

EDITAES
FALLENCIA DE SÇÒRZA & COMP.
Adiamento dn assembléii do credores

O doutor Achllles de Oliveira Ribeiro, juiz
de direito desta comarca do Rio Claro,
cto.
Faz saber aos que o presento edital In-

tereesar possa que, fi vista do quo a este
juízo requereram os syndicos da massa fal-
lida de Scorza e Comp. o cm virtude daí
ruzOes por elles apresentadas, ficou desl-
gnado o dia 29 do mez corrente, fia 12
lioras, na sala daa audiências, para ter
logar a assemblfia dn credores, quo catava
marcada para o dia 22 desto meonio mez.
E, para que chegue ao conhecimento ã-i
todos, mandei passar o presente, quo sora,
affixado 110 logar do costumo e reprodu-
zldo pela Imprensa. Rio Claro, 10 do no-
vembro do 1915. Eu, Porfirio Luiz Epa-
mlnondas de Arruda, ajudanto habilitado,
o escrevi. E eu, »Vlfredo Melehiades de
Freitas Leitão, escrivão do primeiro offi-
cio, o subscrevi.

Achllles de Oliveira Ribeiro.

FALIiENCIÀ DE SCORZA E COMI'.

Adiamento de Assenililén

Os syndicos da fallencia de Scorza o
Comp., negociantes estabelecidos em Ity-
rapina, municipio de Rio Claro, commu-
n!cn.-n nos senhoreo credor »s e a que ti
nossa Intererear, que a As-ieinblúa do crj-
dorea quo deveria ter logar no dia 22 do
corrente, fis 12 horas, 'ia sala das :udlen-
cias, foi adiada para o dia 29 ainda deste
mez, fis mesmas Horas o logar.

Outrosim, communicam mais quo todas
as publicações referentes a esta fallencia '

serão feitns no "Diário de Rio Claro" o
"Correio Paulistano", da capital.

Rio Claro, 17 de novembro de 1915
Os syndicos,

Conrado Krctllls
Mnjor João Pinto Pcrclrn
FiiIjI» Roclin.

Transporte de doentes
A Directoria. do Serviço Sanitário faz

publico quo oe vehlculos que transporta-
rem doentes do moléstias contagiosas se-
rão submettldos a expurgo 110 Deslnfo-
ctorio Central e applicada nos responsa-
veis a multa legal.

O secretario,
Joaquim R. Teixeira.

FALLENCIA DE GUEDES E
PANHIA

COM-

O doutor Antônio Jos. da Costa e Silva,
juiz de direito da 2.a vara desta co-
marca de Santos, etc.

Faço saber a todos quantos esto editai
virem o o seu conhecimento interessar,
possa, que àttendendo ao requerimento
do Ouodes o Comp., em data do hojo, e
ao parecer do representante do ministério
publico, docretel nesta data a fallencia
dos mesmos requerentes Oucdes e Comp.,
firma composta, dos sócios solidários Ben-
jamln Cabral Quedes o Joaquim Leito da
Foyos e estabelecida com o "Caslno do
La Plago", 1 avenida Bartholomeu do
Gusmão, nesta cidade, a contar de 40 dla>
anteriores ao mencionado requerimento.
Nomeei syndico o credor Casimiro doi
Santos Vasconcellos, Marquei o prazo du
15 dias para a habilitação dos credores u
o dia 9 do dezembro prorimo para a ros-
peetlva. assembjêâi E, para que chegue a'*
conhecimento de todos mandei passar ;
to paru ser publicado pela imprenso e
fixado na porta do fallido e nos logu.
do costume. Dado e passado cm Santos
em 16 de novembro do 1915. Eu, Abe
Arantes Bastoe, escrivão Interino, subscre
vi. (asslenado) A. J. DA COSTA 1
SILVA.
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bd-rkssò.s, talões, notas, kecibos,
KAOTirilAS, ISTO.

Serviços typographicos dc Ioda a espécie.
Cartões de 

'visita, 
participações e convites

para enterros, entrega-se i|s hora depois de
feita a encommenda.

Dlrljam-so á typographia IIRITOR &
ALVES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tei. lG.*i;i

I-KEPEITURA DO MüNICiriO
CONCERTOS DE PASSEIOS

Eaço publico quc, nos termos do Cap. IV,
do aclo n. 169 de 14 dc junho de 1915. e
dentro do prazo de 15 dias, improrogaveis,
a contar dc 20 do corrente mez, deverá o
sr. Fausto de Moraes Salles, concertar o
passeio estragado na extensão de 10 metros,
na rua Domingos de Moraes, em frente ao
predio dc sua propriedade n, 36.

No caso dc serem concertados os passeios
depois da terminação do prazo acima re-
ferido, deverá o interessado communicar
isso á Prefeitura, afim dc, verificada a vc-
racidade da communicação, ser feito o lan*
çamento do imposto dc 20 réis diários, por
metro linear, à contar dc 20 _ do corrente,
alé ao dia da conclusão do serviço.

Esse imposto não comprchende os pas-
seios concertados dentro <lo prazo de 15
dias, acima referido. O proprietário é obri-
gado a manter os passeios cm bom eslado
de conservação, sob pena dc pagar o refe-
rido imposto.

Directoria de Policia Administrativa c
Hygicne, 19 dc novembro dc 1'9'ÍS, 362.0
da fundação dc S. Paulo.

O Director-interino,
José Gousaga.

CAIXA8 DK VAVEls DIPLOMATA h
PHANTASIA

.Sortimento variadissimo, desde i$500 a
caixa, artigo de luxo, próprio para presen-
tes ou, para corresponder-se :om pessoas
de posição elevada.

Procurem HEITOIt & ALVES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tei. 1833

1-JÍEPElTüRÀ DO MUNICU-10
CONSTIIL-CÇÁO DE PASSEIOS

Faço publico que, nos termos do cap.

IV, do Aclo n. 709, do 14 do Junho clc

lOIBl c dentro do prazo de 60 dias, Impro-
rogavels, a contar dc 0 do corrento mez,
deverão os proprietários de casas o terre-
nos construir os necessários passeios att

4 largura de 3 metros na rua Joüo Rama-
lho, do lado dos números Impares, entre
o n. 7 c a rua Mo*-te Alegre, sondo nesta
na extensão de 15 metros c naquclla, ln-
cluindo a tangente, na extensão de 40 m«-
tros, devendo a pavimentação ser íeltJ
com concreto do pedregulho, com arga-
massa do cimento, cylindrado com rolo
pleotado, tendo traços para formar qua-
dros de 0m,50 s Orn.üO.

No caso de serem construídos os pas-
selos depois d ntermlnaçllo do prazo acl-
ma referido, deverão os Interessados com-
munlcar Isso a Prefeitura, afim de, veri-
ficada a veracidade da coininunicação, ser
feito o cancellamento do imposto do 20
reis diários por metro linear dc guias as-
sentadas, a contar do O do corrento.

Esse Imposto não comprchende os pas-
selos depois da terminação do prazo • i-
dias, acima referido. Oe proprietários,
quando construírem os passeios, se sujo!-
tarão fi. fiscalização municipal e fts pres-
crlpções dn Prefeitura relativos ao mate-
rlul quc devera, ser empregado o a tudo
o mais que seja julgado Indispensável â
solidez c ã boa eethetlca dos passeios, de-
vendo para Isso o construetor dar aviso fl
Directoria de Obras com antecedência df

I 24 horas, afim do que sejam examinados
o acceltos os materiaes a emprogar, son
pena de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o imposto, como si nfio
tivessem sido construídos. Os proprieta-
rios são obrigados a mantel-os em bom
estado do conservação, sob pena do paga-
rem o referido Imposto.

Directoria do Policia Administrativa e
Hygiene, 8 dc novembro de 1915, 302.o da
fundação de S. Paulo.

O Director,
Alberto da Costa.

SSMILIG-IOSOíi jCiipiiiri PaÉtaieJléclriciMe

PAIj-ENOIA DE LUIZ SIMÕES LOURO

O dr. Miguel de Oodoy Sobrinho, juiz dc
direito da l.a vara commercial desta
capital de S. Paulo.
Faqo saber aos que o presente edital vi-

rem o o seu conhecimento Interessar, que,
a'tendendo ao quo mo representou o syn-
dico da massa fallida de Luiz SimOcs Lou-
ro, negociante estabelecido a rua Vinte o
Cinco de Março ne. 65 e 65-A, nesta ca-
pitai, sobre a insufflclencia dos bens ar-
recadados para oceorrer fts despesas da
fallencia, e, depois de ter ouvido o dr.
curador das massas fallldas, marco o pra-
uo do dez dias aos credores interessados
para apresentarem ao syndico nomeado,
r oredor Joaquim Martins, as declaraçõoj
e documentos probatórios dc seus créditos
e o mais que Julgarem a bem do sous dl-
reitos, sob pena do ser a mesma fallencia
encerrada por sentença'. Outrosim, podo-
ra qualquer credor ou credores requerer
o proseguimento da fallencia, desdo quo
se obriguem a entrar com as quantias nc-
i-oscarias, pelas quaes se tornarão credo-
ros dn, mossa. Designo a assembléa do
credores para o dia 7 de dezembro pro-
limo futuro, fts quinzo horas, no Fórum
Civol, .1 rua do Tliosouro, o para tomarem
parte na mesma ficam por esto convoca-
dos todos os credores do fallido, afim d-'
so proceder fi verificação e classificação
dos créditos e mais termos ulteriores, na
íórma da lei. E, para qua chegue ao co-
nhécímonto de todos, mandei expedir o
presente edital, que serft affixado o publi-
cado na fôrma da lei. S. Paulo, 16 de
novembro de 1915. Eu, Licinio Alvares
Pontes, escrevente, o escrevi. E eu, Lud-
goro do Sousa c Castro, escrivão, sub-
Bcrcvl.

Miguel do Godoy Sobrinho.

PENNAS PARA ESCREVER
De todos os lypos, desde as mais afama-

das "Lçonardt", "Mallat", etc, mais dc
3.000 caixas para serem vendidas por preços
de atacado

Experimentem fazer suas compras HEI-
TOR & ALVES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tei. 1638 • •

LÁPIS DE TODOS OS TYPOS E
QUALIDADES

Vendemos a marca que rivaliza com o
"Faber" produeto portuguez 

" Pòrtuga
lia", pretos, dc cores, para cópia e para
carbono.

Visitem a nossa casa HEITOR & AL-
VES.

RUA ALVARES PENTEADO, 7
Tei. 1033

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

EXTINCÇÃO DE FORMIGUEIRO

Seientifieo ao proprietário do terreno,
ft rua Teixeira de Carvalho n. 2, nesta cl-
dado, que, dentro do prazo de cinco dlni,
contados do hoje, dovo extinguir o torm'-
({uelro existente 110 referido terreno, sob
pena do 10$000 do multn, do accOrdo com
os aris. 1 e 3 do acto 192, do 17 de. do-
üombro dc 1904, o dc ser o sorviço feito
pela Prefeitura, por sua conta, com o ac-
crcsclmo de 20 o|o pelo trabalho de fls-
calização e cobrança, depois da dovld;
applicação da multa na reincidência.

Directoria do Policia Administrativa e
Hygiono, 18 de novembro do 1915.

O Director Interino,
iTosjfi Goir/.ngn. i

BLOOKS DE PAPEL PARA CARTAS
Temos der.de ilfooo, dc papel 

"Asse" d:
linho, linho superior e te'a.

Vendom HEITOR & ALVÍ3S.
RUA ALVARES PENTEADO, 7

Tel. l«:*:i

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção de muro

Seientifieo ao sr. Francisco Calzzla quo
foi multado om 20$000, do accOrdo com
os artigos 2.o e 5.o da loi 209, do 11 de
março do 1896, por não ter sido cumpri-
da a intimação que lhe foi feita para con-
struir muro em fronto ao seu terreno, si-
to ft rua Paralzo, esquina da rua Appciil-
nos, nesta cidade, ficando o mesmo sr
Francisco Calzzla desde jft novamonto In-
tlmado a, dentro do prnzo dc doz dias, dar
começo ft construcção de muro e fechai
com cerca de arame a parto do terreno
onde não ha guias em frente, serviços es-
tos quo deverão estar concluídos no prazo
de trinta dias, ambos a contar desta da-
ta, sob pena do ser o mesmo feito peln
Prefeitura, por sua conta, com o necrov
cimo do 20 010, pelo trabalho dc fiscaliza-
ção c cobrança.

Directoria do Policia Administrativa e
llygleno, 16 de novembro do 1915.

O Director Interino,
José Gonzaga, j

EDITAL PARA ARRENDAMENTO DA
ESPLANADA DA AVENIDA PAU-
LISTA

Faço publico que, pelo prazo dc 20 dias,
contado desta data; sc acha aberta con-
correncia pública para o arrendamento da
Esplanada da Avenida. Paulista.

O proponente quc fôr escolhido, se obri-
gará a:

1.0) — Manter um restaurante ou bote-
quim bem mobilados c illuminadns c mesas
ao ar livre, nos logares apropriados da Es-
planada, á disposição do publico, durante as
horas em quc a mesma sc conjervar aberta,
o quc será objecto <lc regulamento por par-
lc da Prefeitura, devendo constar de an-
núncios, em caracteres bem visíveis, collo-
cados em evidencia, os preços das bebidas e
comidas quentes c frias;

2.0) — a manter toda a esplanada c suas
dependências cm perfeito estado de asseio
c decoro;

3.0) — a não consentir na esplanada c
suas dependências quaesquer scenas dc des-
ordens ou altentatorias da moral;

40) — a manter em perfeito estado de
conservação a esplanada e suas dependeu-
cias e a cntrcgal-as á Prefeitura no inesmo
estado, ao findar o prazo do arrendamento,
e a fazer Iodos os concertos e pinturas quc
o uso tornar necessários, sem direito a in-
demnização alguma por qualquer melhora-
mento feito e que, por sua natureza, se
ache assente de modo permanente;'t 

5-o) — a dar concertos por banda de mu-
sica uma vez por semana;

6.0) — a pagar adeantadamente o preço
do arrendamento e os impostos que forem
devidos de accordo com as leis munieipaes;

7.0) .— a fazer uma «caução 110 Thcsouro
Municipal 110 aclo da assignatura do con-
traclo para garanti? dc sua execução e do
pagamento das mullas que no mesmo forem
comminadás.

As propostas, devidamente selladas. dc-
devão mencionar o preço e prazo do arren-
dámentó c ser entregues, em enveloppes fe-
cluidos e lacrados, mediante recibo na Por-
laria Geral da Prefeitura, alé ao dia 9 dc dc
zembro próximo futuro, para serem abertas
no dia immediato, ao meio dia, em presença
dos interessados, do que se lavrará termo
sendo o acto da abertura presidido pelo
Director Geral da Prefeitura.

Nesta Directoria serão prestados aos in-
teressados os esclarecimentos dc quc neces-
sitarem:

Directoria do Patrimônio Municipal, 10
dc novembro dc 1915. ',', Direclor.

.Tulio Gouveia.

Maria Jgacz dc Mm tangei
! Carlota Rangel dc Carvallio, Ernestina Cândida Rangel, Tlieo-
tonio de Carvalho, seus filhos e sobrinhos, mandam celebrar ná
próxima segunda-feira, 22 (lo corrente, ás 8 horas da. manhã, na
egreja de São Gonçalo, uma missa de sétimo dia por alma da sau-
dosa finada

Maria Ignez de Abreu Rangel
ficando eternamente gratos a todos os parentes ò amigos que
parecerem a este acto de religião c caridade.

com-

T
OSCAR R011N

Maria Joaquina Bohn, seus filhos, gen-
roa, noras, netos, o sobrinhos, sinecramen-
te reconhecidos a todas as pessoas que tão
caridosamente tem compartilhado dos
sous soffrimentos no transo doloroso por
que acabam de passar, e que acompanha-
ram o enterro do sou idolatrado filho, Ir-
mão, cunhado, tio o primo

OSCAR BOHN

convidam os seus parentes e amigos parn
ísslstlrem a mlesa do 7.o dia quo,' por
Unia do saudoso finado, sora. celebrada na
capella da Casa Pia do S. Vicente de
Paulo, quarta-feira, 24 do corrente, fis 8
horas.

Antumcios
COFRES

Vcndcm-se 2 dc segunda mão, dos melho-

res fabricantes, sendo todos cm perfeito es-

tado e pela metade do custo. Rua Quintino

Boeayuva n. 41.

íííílpipeswníaeBU"» «aisAllpmciiic Electricitàts Gêiíiiaft Sc Berlim
TELEPHONE, 1062

Rua S. Bento, 55
Lâmpadas econômicas

GRAVIDEZ
Unico preparado qno ovita som causar

estragos ;'i saudo: •

PHYLAGÍNA
Vonda-sc cm todas ns drogarias do Uio

o de S. Paulo.
PJl-EÇO: Caixa para cerca de 15 dias

liÇOOO.—Para informaçõos: Dr. Thoodu-
lo Wolff — Caixa postal, ál2 (Hio), en-
viaurto (100 réis do sellos.

FAMjENGIA BE SOORZA 12 COMP.
O doutor Achilles de Oliveira Ribeiro, juiz

de direito nesla comarca de Rio Cia-
ro, Kstado de S, Paulo, etc.

Faço saber que por sentença de hoje de-
ciarei aberta a fallencia da firma commer-
ciai Scorza - Companliia, estabelecida em
a povoagão c dislricto de Ityrapina, com
loja dc •fazendas, armarinhos c armazém d"
seccos c molhados, a contar quarenta dias
desla data. Nomeei syndicos os .credorc?
('ourado Krettlis, Herrninio Ferreira e
Companhia c o major João Pinlo Pcrci-
ra c marquei o prazo dê quinze dias para
os credores legalizarem seus créditos c o
dia vinte c dois do mez próximo, ús 12 ho-
ras, na sala das audiências, para a assem-
liléa de credores. E para que chegue ao co-
ulfeciménto dc todos mandei expedir o pre-
senie edital, que será affixado c publicado
na forma da lei. Rio Claro, 30 de outubro
de 1915; Eu, Porfirio Luiz Epaminondas dc
\rruda, ajudante habilitado, o escrevi. E
eu, Alfredo Melchiadcs de Freitas Leitão,
escrivão do primeiro officio, o subscrevi,
Achilles dc Oliveira Ribeiro.

Casa Mendes
Siiiulnili. cm intr.t .

Yidros paru vidraças - Papeis pin-
tados - Telhas dc vidro - Oleogra-
phias - Molduras - Espelhos - Quadros

Rua de S. Bento n. 28-B
A. MENDES

?í. B':iulo—Teleplione, «3S9

TRILHO
Trilhos perfeitos, novos e usa
dos, de 18 até 30 kilos por me
tro, para constraeçãp e para po.v
tes do telegrapho o luz eleetrica,

LION & C.
Rua Alvares Penteado, 3

s. PAULO

As "afamadas" escovas com
prancha de ferro para encerar soalhos

só na Antiga Filial da
CASA FRACALANZA

Baa Brigadoiro Tobias, 12-( — Toi. n. 2á.'l
J. CARNEIRO BRAGA

S"'*g?,,gs>--**-*g?*-***--^
1ESCOVAS M TODAS AS DUALIDADES

f! Mios, BilCOlítrãill-nu M
Antiga Filial dn CASA FRACALANZA
Itua Brigadeiro Tobias, 121-Tel, 24.8

J. CARN.li.rRQ BRAGA

Farinha de Mandioca
tU-, A Bi A PE 4S

Polvilho — Milho — Feijão —
Cafés miúdos

A. BARTALINI
Rua Santa Rosa, 15 - S. Paulo

JHeilíO:

Dr. lírio Goulart
ADVOGADO

Escritório: RUA DIREITA, 8-A
5ato n. 15-5. Paulo

CONCORDATA PKKVKXT1VA DE JOSK'
FEKIUURA DOS SANIOS lílMK)

Os commissáriòB da concordata preveni
tiva do Josft Ferreira dun Santos Filho,
abaixo assignados, avisam a todos os In-
terésáadôjí quo se acham a sua disposição
para receberem reclamações e altenderern
a (luaesquer negociou referentes a esta
concordata, todos os dias uteis, das 12 as
17 horas, a rua do Triumpho n. G9-A, es-
criptorio doa segundos signatários, e. tine
cs publicações relativas- íi mesma concor-
data serão feitas no "Diário Offlcial" do
listado de S. Paulo e "Correio Paullu-
tan o".'

S. Paulo, 17 dc novembro de 1915.
Grandes Moinhos Gambá.
lí. P. Gambn.
Machado do Oliveira o Comp.

SOROCABANA IlAIIAVA- COMPANY
Faço publico (|uo durante, o mer. do ão-

zembro de 1015 as tarifas moveis nesta
Estrada serfio calculadas ao cambio do
13 dlnhelros por 1Í000, correspondente au
augmento de 35 0|0 nas bases das tabel-
las 3 e 0 a 17, o 21 0(0 na base do 4-A
(sal), sondo Isentas de cambio as tabel-
las 1, 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, o 5.

^ As tabellas 3-A, 8-B e 3-C, (Cate, \\-
nho nacional o algodão em ramil), conti-
nuarão a vigorar eom a mesma taxa
cambial de 17 dlnhelros.

S. Paulo, 17 do • -vombro de 1515.
T. lí. R.van,
Superintendente.

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA-
DAS DE FERRO E NAVEGAÇÃO

Tftrlfn Movei

Duranle o mez do dezembro próximo
futuro vigorara, nesta Estrada a taxa
cambial dc 13 ds., por 1$000, equlvaleníé
ao augmento de 35 0J0 sobro as bases das
tabellas Seda 17, sendo isentas de cam-
bio as tabellas 1, 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 5
o tarifa especial do gadu a Campinas.

As tabellas 3-A, 3-11 o 3-C (café, vinho
nacional o algodão cm rama) continuarão

om a mesma taxa cambial de 17 ds.
Campinas, 17 de novembro do 1915.

Antônio Penido,
Inspector Geral,

aSíSBÜ-ORio de J

HOTEL AVENIDA
0 maior e mais importante
do Brasil podendo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si-
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Rio

Branco (Antiga Central)
diária completa

a partir de 10^000
End. Telgraphicf.: AVENIDA

RIO DE JANEIRO

A Camisaria "Torre Eiífel"
6 a unica que está liquidai!-
do os melhores artigos por

menos do custo
* Rua Direita, 49-A-S. Paulo

Unia maravilhosa cura tlc hérnia

Hote mm108
cm IrOKfc A t-.ninçiin an D.uz

s a-AH!«,e> ,
Diária de 6$000 e 7$000

Refeições a 2$000

CARTÕES POSTAES. CHROMOS E
FOLHINHAS

Vistas de S. Paulo, cartões á pliantasiu
em pellucia. seda e velludo, artigo dc luxo
oroprio para as festas de Natal c Anno
lorn desde ioo réis a 3$ooo. Só vendemos
no varejo.

Verlflquom a nossa exposição HEITOR
& ALVES.

RUA ALVARKS PF.NTEADO, 7
Toi. 1033

e de Direito de S. Paulo

EAIiLENClA DE ARTífUlt RIQUETTO
Aviso nos credores

O syndico da fallencia de Artnur RI-
rjuottõ avisa us credores do fallido do
que deverão babllltnr-se no prano do 15
dias quo lhes foi mareado peia respectiva
sentença o pára isso o attender a quaes-
quer Interessados estará diariamente io
escriptorio do fallido, ft rua Conselheiro
Chrlsplnlano n. 48 ou-no do seu advogado
A. Ferreira Matheus, rua Alvares Pentca-
do n. 15-A, das 12 as 10 boras.

S. Pnulo, 18 de novembro de 1015.
Eugênio Sohlcvnno.

Qu«p«is comei" bem c não sol*-*
frep (lo csfoíníiíBo?

Erocurae o

Restaurante Carioca
rio culinário

SECRETARIA JL1A AGRJCUI/TUR--,
COMMERCIO E OBRAS

pdbíioas
directoria de viaçaò
Estrndn do Perro Punlleiiso

No próximo mez do dezembro, sendo a
taxa cambial, para appllcaflao da tarifa
movei, do 13 dlnhelros por mil réis, as
hases das tabellas 3 o 0 a 17 terão o ac-
crcsclmo dc 3!i 0|0, e oe despachos de sal
ordinário o de 21 0|0.

Os preços das outras tabellas serão Isen-
tos de addleional.

S. Paulo, 20 do novembro do 1915.
Tlieophilo Sousa,

Director.

A' rua Frei Gaspar, 51

Para lâmpadas electricas

Milhares de pessoas abandonam as
suas fundas e são curadas com-

pletamente
ToJas as Importftutos doscobortna cm communica;

çüo com a Arl" du Curar nao íuitus por 'iws.ioíia
médicas. J-xlskm CXCOPÇOQS u urna dóllàij 6 verüu-
deiraiiiento a maravilhosa d oi» coberta feita por um
InlülIlífClltp o linliil velho, William Rice. Depois tiu
ler aotfriilo durante bastantes nnnos do umu liemia
dupla, a qual todos os módicos declaravam ser iu-
cüravíl, rtòcldiá-sc dedicar todu a sua onorgia om
tratnr ilo descobrir unm eur.-i pura o seu caso. Ue-

fiois 
de feita Ioda li especlo do investigação o ter

ido numerosas obrns acòrca da iiornin, oto., fcz-BC
dle próprio um verdadeiro especialista cm hérnias,
mas Hcm ainda iicliar o ouo desejava, aló (jue por
uma cosiinljtlaco veiu a deparai- com o nuo precisa-
mente procurava r, nilo só podo curnr-so a rsi pro-

prlo com-
plotãnícn-
io'"as s Im
o o m o a
sua dos-
e o li o r l a
Foi prova-
da em dif-
ferontes

üOCRJSlflCS
ó cm tu-
das as

classes do
li o r n I a s
eom 0
maior ru-
sul tado,
pois fica-
ram Iodai*
absoi u tn-
mente cu-
radas ò os
paeien tes
pild e ram
mais nina
vez gosar
do u cif oi-
Ia suado c
pudoram

PEWSAO BRASILEIRA"; 
de BEblSflRIfl RIBEIRO

Acccitam-sc hospedes internos e externos —
Hospedam-se familias do inlerior — Man*
da-se comida a domicilio — Prompiidüo e
asseio — Diária 7$ooo — Por mez, ioo?

a i3o$ooo — Telephone n. 895
RUA DA LIBERDADE, 48 (sobrado),

esí|iiin:i do largo da Liberdade

5 novas
Jaraguá puro do caixo, 7$ooo por200 litros; catingueiro legitimo,

Mendonça, 7$ooo por 200 litros; ga-rantida a boa qualidade e a germina-
ção. Pedidos ao acreditado fornece-
dor José Marcellino dc Agnellos, li-
nha Mogyana, estação de Restinga.

Casamentos rápidos
e vantajosos

Desejam-nos muitas senhoras viuvas e
meninas ricas. Cavalheiros sérios, mesmo
sem fortuna, podem dirigir-je (franquean-
dn resposta com 200 réis) "Matrimonial

, Club of isTcw-York", 30S.
Apartado 398, Monlcviííéo (R. O; U.);

responde-se a todas as cartas, observan-
do-sc reserva absoluta. Esta casa tem reali-
zado impòrtahlès casamentos c outros mui-
tos se encontram já cm relações dircclas.
ActiialmciUe deseja-se casar senhorila ar-
gèntina, de 21 annos, sem paes, educadíssima,
em poder do tutor, com varias casas cm
Buenos Aires c 100.000 pesos em dinheiro.-
Casar-sc-ia com cavalheiro elegante, honra-
do, capaz de fazd-a feliz, e, nesse caso,
fazia com que o tutor lhe prestasse conlas,
E' iildjffcrente (|uc não seja rico.

Esla instituição realizou casamentos com
a familia Diaz Làmclla, cffccttiado a 8 de
abril, (Uucnos Aires), secção 13, registo ci-
vil.

Caixa de Conversão
e libras esterlinas

Não vendam sem sabor os preços
dos maiores compradores da praça
FOGAÇA, ROLIM & COMP. — Rua
15 tlc Novembro, M] sobrado, sala
11. 1.

fôerlil-z j§çhool of X^íingtiaíBcs
ESCOLA PARA LÍNGUAS VIVAS
"Quem fala 2 línguas vale por 2 ho-

mens" (Napolcão). Alumnos: (1) S. M.
Rei Affonso de Hespanha; (2) Principe
Herdeiro da Allemanha; (3) Membros das
familias dos presidentes da França, Eslados
Unidos, clc, etc.

Methodo Berlitz tem premios em Paris,
Londres, llalia, etc.

Para mais informações o prospectos:
Rua Direita ri. 8-A. 2.-) (Elevador).

DEJEUNERS et DINERS
à Ia mocle

clicas Charleis Hü
Aujoiirtrhui, dimanche

Dinde farcie à Ia brésilienne"Veau. sauté à Ia chasseur
Cochon ile íait sauce piquante
Boudins sauté á ]a lyonnaise
Petits fileis grisette
Omelette au jambon
Gulsíeie excellente

Pr-ix ires medérés

Guri v. n, a sun hcfiliu v. lüit-Cii
a sun fuwln ao foijo

FIWOTIffiM A

Rua Alvares Penteado, 4
S. PAULO

EXTERNATO MOTTA
Dlrlgiilo polo ('r. Arllíur Motta Junior

quo cmiln com n colluliornção do oito (lis-
Uncloa professores, propina alumnos pnrn
os cxnraes do admissão fis escolas normnci*
e todns as escolas superiores.

Os programmns offlciaes silo rigorosa-
mente observados.

RÜA JAGBAHTBIü. 72 — 8. PATJIiO

% Oueiios e manteiga marca

De ordem do sr. dr. director e, dc accordo com as resoluções da Congregação,
faço publico (jue as provas escriptas dos alumiios habilitados para os exames do pri-meiro nnno, na presente época, serão prestadas conforme o plano abaixo declarado,
sendo as chamadas feitas por ordem alphabctica, segundo a lista affixada no logar do
costume, a começar do dia 22 do corrente mez:

\ PRIMEIRO ANNO

• >

xn

8'S

Cadeira - Philosopliia do Direito - Dr. João Arruda
Cadeira - Direito Publico - Dr. Herculano de Freitas
Cadeira - Direito Romano - Dr, Reynaldo Porchat

11
8

11

1
2
2

MEZ NOVEMBRO

nns

turma do ne. Ia SI,

lurma de m. 83 a 69,

turmii de ns. 63 a 53

turma do ns. lil a SU.

turma do ns, 123 n ir,!),

lurma do ns. IM a 185,

La

l.a

l.a

tu
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Pequenos annunciosj I
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III

nutlnr do uin.-i parlo pura ft OillrS sem iiocchsIiIiiiIo
do trazer fundiu TolvOÜ quc v. h. jit loulm Ililo nos
jonmes nlgimi arlijjo Acorcii dcsln mnravllhosa cum.
Quu v. 8. tenha jiilUIo pu não, ú o mesmo, mas òhi
toilo o caso ct-rturncnti! íjuc v. e. so ulnirraríl tiu sn-
hcr quu o (.üscohriilor (lesta cura ho offercco órivjar
irratiilliinioiilo a todo 'inclónlo quo solfi-ft dá licrnlft
uólãllios completos acerca iloslií mariivllliosa deaco-
bert», para quu se líossnm curar como ello e cente-*
nares dc outros o iôm sido)

A íiiitiireza dcsln uiaravjllio-n cura olfcçlun-so
sem ilôr a som inconveniente. As oocupaçOep onli-
narina (ia vida scgitçth-sq pcrfcltamcato, entretanto
quc o tratamento açtua o CUlíA uonipiutamenti. —
nfio il;i sininlésméiilo ulliviò dc modo quo as fun-
daa jil sc não tornarilo UCOÓSfnriáSj o risco dc uma
operarão cirúrgica dcsapiiarecc por completo o a
parte afíoctadá chega a ilear tão forto e tão m! co-
mo dantes.
Tildo está jú regulado parn quo a todos os leitores

do Correio Paulistano, que ko firam da hornlü, se-
Jam enviados clçtalUga completos acerca desta des-
coberta sem ogual, quo so romottom sem despesa
alguma; o eonliu-so quc todos quo necessitem ilolla
so aproveitarão desta günorpsa offertn>vJ'-' suffleien-
to eaclier o coupon incluso c cuvial-o pulo correio á
dlrccofiu Indicada.

C0ÜPON paráIrõva gratuita
WSI.S.H.i.llI Btlll' («. 784), SOlI, NtOBK!

cnUcr (*(rect| I.oniIrcN, CC. V. 3iif.-3:i((-v--ii,
Nnmc
KüdOréço

SIRVA-SE NOTAR
(Jue nfio lemos loprcsoiiUintes ou ngcn-

tes cm parlo iilgiuna. Todo mincUc quo
pretender sei' iÍobso rojiroscnlntitc ou for-
necer o Molliodo do Itlco ou qualquci* isar-
Us do mesmo, excepto dn nossa cusn, cu.in
onderejo <*Mtá Indicudo nelniii, 6 mts, cn-
•rimo.

2 - Rua Libero Badaró =- 2
MOVEIS DE ?Íã~j¥jüÍTo"~~

Importante fubrica. Na Antiga Filial cia
CASA FRACALANZA

Bua Brigadoiro Toliias, J2-1 — Toi. n. 243
,í. CARNEIRO BRiiGA

SUsrfi- de Nogueira
Empregado com suo

|cesso nas seguintes' _»•
lestlas:

Eccrcptuilta
Dartliroa.
Doubaa*
Bcubons.
lDnamma("u _ «cra
Corrlmculo doa atfAica.
Gooorrbèaa.
Cnrüuncul-L
rislulas.
iísjiiiilias
d neros renerees
n.tcblütuoo.
Flores Draneaa.
Ulctras.
Tumores
Sarou.
CryKtas.
Hlieamatismo em pir*
Manchai da pelle,
AlTei-cdes syptilllüca*.
Ulrcras da boc:a.
Tumores Brancos.
Airecçoesdoníac!»
Uores oo peito.
Tijniores no? osíOS-
LitejauiPiiio das ano
rias do pescoço b fl-
noi mo» t.o, on?
tocSoa as moles-
tina provoulon»t«o do b&houo

Carrinhos cobertos e berços
para crianças, íabricam-so na

RUABiriGADEmO TOBIAS,! 24
Tolophono d. 2'J'i

J. CARNEIRO BKAGÂ

DESCASOADOR DE CAPE'

ENGELBERG
AMERICANO

i

tf.

Pensão Bolei ÍDoraes
tem sempro commodos reservados para as
oxmas. familias, dispOo do rofoitorio e mo-
sas roservadas para as mesmas; as rofoi-
çflos süo das 10 ás 12 o das 17 As 19 ho-
ras. Proços módicos por moz o diárias. Opti-
mo cozinheiro. Rocooo pensionistas oxtor-
nos o internos. Largo Paysandn, 12,14 o 16,
S. Paulo, em ponto contrai, a 5 minn
os das pstaçõos forroviarias. 80-27

HOTEL
DAS FA R01 MAS

O mais próximo da Basilica
Raphael Guarino -*»- -«

uJJSEUVAÇÀÜ — Os* alumnos inscriptos em Philosophia do Direito, somente,
farão prova escripta com a l.a turma, no dia 22, e, os ln3tripto- em Direito Romano,
fomente, a farão no dia 24, com a mesma primeira ttirtna.

Secretaria da Faculdade de Direito de S, Paulo, ig d* novembro de I0is.;
O secretario, ¦

TULIO TOAQUIM GONÇALVES MAIA,.

ie
Vendem em boas condições Fogaça, Ro-

lim & Comp. (Casa fundada om 1890). Raa
8anta Rosa, n. 27. Tolophone, 244. Braz.
Caixa n. 678. End. Tolegr. "Fogaga".

Escriptorio de advocacia de
Carlos de Campos

1"BORBOLETA"
Fabricados nos importantos osta* 0

bolocimentos dos srs. Alborto Bocko, 0
Jong o C. — Palmyra, Minas Geraes. gNa filial dosta fabrica, á rua Go- ^
noral Couto do Magalhães, CG — 8.
Paulo, oncontram-so sempro os afa-
mados produetos desta marca.

Vondas om caixas o latões, por ata-
cado e a varojo.

Rocebom a consignação quoijos do t
Minas o mais gêneros do paiz. ,

1?

<?

r?

Comestíveis finos
Frios para repasto, kilo . .'.. . ,.
Lingüiça á portugueza, kilo .; .; '.

Toucinho defumado, kilo . ..*, .$ *..

Presuntos inteiros, kilo . .c .,¦ >
Salames finos, kilo. . . ..: w ..:
Lombo defumado, kilo. . «< » fa
Reoueijões fríscos, meio kilo. i(j ..;
Café em pó S. Antônio, kilo. >• v
Manteiga fresca, kilo . . ._ .; >:
Manteiga 8. Antônio, meio kilo. .
Manteiga dinamarqueza, meio kilo.
Vinho cio Porto, garrafa. . . .

CASA NOVA HOLLANDA
Rua S- Bento, 14 — Café Triângulo

4$ooo
3?500
5$ooo
S|ooo
Atsoo
3?500
J$200
l|00O
4?5oo
2$200
2?000
2?500

<
Sylvio de Campos

Praça Antônio Prado n. 13
Vam» J-nrtlnleo — — (l.o andar)

HEITOR & ALVES
Commissarios - fJkwSím
Compram e vendem: Milho, Feijão, Ar-
roz o domais gêneros do paiz, cereaes
em geral, Rocebem consignações o
adeantam dinheiro. — Tolephone 8.278.
End. telegr.: HEITOHAL — Cabca do

¦—¦- Correio, 887
Rua Pauia 5o_sa, 2ó - 5, Paulo

ENGENHOSDECANNAir» 1BELÂ?

m 
"tíROBAr^UAIMO 

m|
SM fNCiooungpo-, .. Vm
Bfflj I dcpur^vodõSõnqw !^5J

InífliHsjfotiDpopufor Ul

O ..-.•iiclk-id (lestes (Ic.si.-H.-cadori..
ú completo'; snliindi) o cnló du ma-
cl ii nu já eslá jironitHo para o nioí'-
«ido. DESCASCAM, KSBRÍJGAM,
liBüNEM, VENTJIjAM em tinta só
operação; não cnipiisUiin, mesmo
(•(nn enfó melado, nem qucliram <>
grão.

São os únicos quu nlcuncãrahi n
fiinm do MACHINAS MODELOS
no uçiicfiolo do café. Os compra-
dores quo oblêm os melhores rc-
Eiiltndos dc suas compras süo nquel-
les quo Investigam culdiidosumen-
to, alites do effcctiial-ns, e destas
lnvcstigufjõcs "s nfiiiiiailos desças-
eadoics de café ENGELB13UG ume-
rlcanos têm sempro recebido pre-
fercnulu, por sovem superiores a
qualquer outro sol) todos os pontos
dc visln.

São os únicos ("ue não Ungem o
enfé, nem delxnm cnsqiilnlins no
grão.

Temos 4 tainnnlios:
N. 0 — Puni 500 arrobas de cufó

limpo por dia,
N. t — Paru 300 arrobas do café

limpo por (Iln.
Jí. 2 — Pnra lí>0 arrobas do café

limpo por din.
N. 5 — Parn 00 arrobas do enfé

limpo por dia.
Fornecemos insinuações complo-

las de qualquer capacidade, desde
(10 alé 2.000 nrrobns dc rafe limpo
por dia. ç_-

Temos sempre em deposito a-, se-
Kiiliiles mnclilnns piírii café: CA-
TADOIiES. RSBRU6ADORES, RE-
PAHADORRS. VENTILADORES.
TOTÜIADOniíS. MOINHOS VARA
CÃPE*v CUT/TIVADORES PARA
CATÜK//AES, ele., ele.

Enccntra-SB en
todas as paarmacias,
drogarias o casas quc
vendem drogas.

minam» M oiuoinat.

GRANDE DEPÜRATIVO DO SAHGOE

F. UPTON & C.IA
N. líLARGO S, BENTO

S. Pnulo
AVENIDA RIO BRANCO N. 1»

Rio

_-_m

lá wH Dtffk ú}

inglezes a 10)000

Rua Q. Boeayuva n. 10
_|i__^^A>Ã_A^^>_k-Í-l_^l^_-l-É-IJ^I--^

"PERSEVERANÇA INTERNACI0NA1"
!'i««íai„isiS« Abiuiijiiiu FllIllliKÜUI C«ll Hííiír

Autorizada a funecionar pólos docrotos ns. 7658 o 9937 do Govorno Federal
CARTA a-ATUSTK V. »M

8E'DE SOCIAL
191, Avcniiln Btlo Itrnneo, 191

Rio de Jnnciro

••'IMAI.

Kua Dircitn, 14 (KObrailo}
."•ão I'iiiiIo

r

Valp nppiiiin Olfereçido aos leitores
Yfll-ÃJJiÇlülU • 

do aeorreio pauiiS'aD0'

Ilostacando esto coupon o enviando-o a "A Perseverança Internacional11,
rua üiroita n. Id (sobrado), acompanhado da quantia de cinco mil réis (dinhei-
ro, valle, sello ou ostampilhas fcdoiaos) roceberois pela volta do correio:

l.o — Uma eadornota em sou nomo com a jóia c a primeira nionsalida-
do pagas do grupo n. 2 do 1'onsõcs Progressivas;

,2.o — Tres bilhetes prodiaos do Grupo Cooporativo Prediul Eícelsior,
da 5.a sério (organizada cspoclalmonto para o listado do S. Paulo);

íl.o — Do/, Coupons Prcdiacs du Sério A para o sorteio do mez corrento.
Enviar .o- nome e endereço, bem leglrels, acompanhadas do porfe do Correio

?

^^^¦^^•www^\w\w\\v\wvww'vvyvrywr'

a fracção animai
mcontestavelmentc, os Engenhos
mas fortes, mais etfiicientes, mais
duráveis e de mais rendimento até
hoje conhecidos. Não comprem
Eugenhos de Canna, a força ani-
mal, força manual, força motora
ou para serem movidos a força de;
agua, de outras marcas, sem pe-
direm primeiro catálogos, preços

e mais informações a

E.H. KRÍSCHRE
Largo da Sé, 2-A

CAIXA N-900 -. S.PAUL0J

-__a___--_i_---j-___i_-Btt

CAS.
Rua General Carneiro, I - Defronte dos Correios - S, Paulo

.Na popular casa AMANCIO do P; Bocha & 0„ á rua Goneral Carneiro, 1, dc-
fronto dos Correios, estão expostos os bilhetes do todas as loterias.

Acha-se á vonda a grande Loteria do Natal

mi Ia pmjêto» mme mÈm
Extracção cm 24 do dozembro — Viilhoto inteiro, <1G$ÜOO — Moios, 25Ç000

UraeçOes, 1$0Ü0
E também a grando Loteria de S. Paulo

%OQ contos -
Os pedidos devem ser

General Carneiro, 1

Extracção om .'W
do dezembro

VÜlholo intoiro, 9$000
Fracçõos .... §90t)

dirigidos a F. Rocha & C. ¦ Rua
(defronte dos Correiosj - S. Paulo

.. __
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TUDO SAO MOVEIS!! "Mas os melhores,, Só se vendem na CASA ANDRADE
RUA DA BOA VISTA N. 29 - S. PAULO

RllníiTtnínfl
I F. BULCAO & C.,A, =i= ARENS & C.,A |
«V Rua Florencio de Abreu, 58 - S. PAULO":~ "'¦ '¦'-:- - AF. I Braço i 20 -^ m matriz • mu uo mm
y Fabricantes especialistas ie

Ê
inas para

Be&cascatlores de Café

Dentre o» diversos desoascadores de café usados pelos srs. fazendeiros, o dai-
cascador "Arens" moderno é, incontestavelmente, o que melhores rantagen» off«BW«
ce, consoante affirmação de todos quantos (v. possuem, pela facilima graduação interna.
das chapas e, externamente, do cylindro, por ser de systema conico. Fabricamos des-
oascadores de diversos typos e capacidades, appltcando-lhes chapas de couraça moder-
nas, de aço rigido, de longa duração, ou tambem barras de aço, conforme a qualidade
do caíé e a vontade do comprador.

O systema conico de nossos descasoadores, facilitando a adaptação de barras
ou chapas, tornou-os uma das machinas mais perfeitas no gênero, para que se lhes
permitia siquer a rivalidade dos demais systemas até hoje appareoidos.

lÈÍS - ÍIÉSÍ â
lavoura e industrias m

lllqt^ ~ ^^  o O O ' * M

I

ESPANADORES
tle todae a$ quatldadt* t o» maU fi-no» que poefe haver, «ncontram-êê

na Antiga final ãa
CASA FRACALANZA

Rua Brigadeiro Tobias. 194- Tel. 948
J. CARNF.IRO BRAGA MIRAMAR?

fls especiaes D-assouras
de pollo Uno, para soalhos euoerados, ou-
ptofslldad» da «mia, só io podem enoontrur

na Antiga Filial d:i
GflSfl FRflCflhfinZfl

Bu» Brigadeiro Tobias, 124 --- Tel. n. C-li
J. CARNRIHO «AOA .J' i

M Catálogos«mais informações, sob consulta, indicando este jornal
*n r~S5<? áf&^j f^^ a*m^j ?^^r m^M^y i a i ^^^ mf^y 9^*2* »»<&^j 9^*** sí^m
emmmM C-£zék S^A C^éL S<£& 0££. S^A lYI CJ&é* £^^sS.O£&m\^^&&í£á^^iS^mm\

Pornada Baisamica
Empregando etta maravilhosa pomada, o

pharmaceutico Damos garante a cura da ul-
cera de Bauru', como qualquer chaga ou
ferida cliroiiica.

Envia-se pelo correio livre dc porlc ao
preço de 2$50O o potinlio.

PHARMACIA DAMOS
.Rua da Liberdade n. IS2-A — Teleph. 32103.

A Unica Maneira
Segura de Curar Callos,

Que se Conhece
"GETS-IT" i o Novo Methodo do Curar

Callo» Rapidamente o Sam Dor.
l" uma doldloo, Certamente 6 i-idl-

Sulo 
sofrer M dôros e torturas oausn-

iic por uma oolsa tão pequena como
çm callo, nela simples razão que
Ja nilo t necoasarlo agora. O novo
metliodo de ourar callos "OETS-IT" 6
»> tiT-üut.Iro que so conheço quo faz

PERROBMBARRA
Quadrado, redondo

e chato
Grande sioch

LION & C.IA
Caixa, 44 - S. PAULO

o& i l'i «T/1' *&. SSEÉíMi

*^^^*

Aos srs. Fazendeiros
Vassouras do Piassnba, do todos os tama-
nhos para terrolros do cafú. Procurem a
Antiga Filial da CASA FJtACALANZA
Rua Brigadeiro ToMas, Í2á- lei. 248

I. CAKNlílKO BRÀÜA

DB Tm JUGO I PALHA
Fabricam->o a gosto do frognojj. n» Antiga

1'illal da CASA FRACALANZA
Rua Brigadeiro Tobias, IM - Tel.243

J. CARNEIRO BRAGA'

FERRAGENS
Ferramentas, artigos para

construcçõea e pintura
Thomaz, irmão «ft O

liu» (do '1'heaouro, .11

n :d
IDontcPíoda Familia

Sede andar S. Paulo
SOCIBDADB DE SEGUROS MÚTUOS

; Rua Quintino Bocayuva, 4 (1°
(CAIXA POSTAL. N. 650)

Pícé ita 1I$I, qualquer p si o numero de sócios iiptos na série
Apólices Federaes e do Estado de S. Paulo: 1.300 contos de réis

Esta Sociedade, fundada em 8 de dezembro de 1909, pagou em
Valor dos peculios

1910
1911
1912
1918
1914
1910

8 pecúlios
19
27
30 >
35

Augmento Bs. . .
Total tios seguros pagos Rs

1

240:obo<íooo
570:ooo$ooo
«SÍ0:ooo$ooo
900:oo( $ot.o
,050:,.oo$ooo
960:ooo$o:o

Augmento

4f>30:ooo$ooo
161:082$ooo

-t.6í)Í:082.fooò

80ir?M$bob
72:(l(i::$ooo

8:.4-7-H-§5òüq

161:*. 82$úoo

Em 1915 pagou já os seguintes peeulios s
Dslâ d< pununtt

ipií

ELLAi "EiUCiIIoFu-msSofTsrTettiTetiDorei.
Tenho E^peiiment-ado Tudo Seta «reiuludo."

ELLEi "Ui. Algum D'ute GETS-IT.' E Man.
Tilho». EInfaUrol."

InovItnvelmetito'desaparecar os callos,
nem. rtôr o eem Incommodo algum. Por
esta nullo 6 que este remédio de cal-
loa tem hoje a maior demanda no
mundo. D usado por mllhOes porquo
usando-o nao 6 necessário uma liga
peçonhenta, emplastroB o anncls as
algodão que nüo so podem segurar no
seu logar e que carregam no callo,
pomadas quo roem a pelle lnflamman-
do o inchando Os dedos, ligas o urineis
do algodão quo causam nressfio e dor,
ou navalhas perigosas, blstourls e II-
mas que freqüentemente cortam os de»
dos o causam o envenenamento do
sangue. Um callo cresce maiB depres-
ia depois de- se cortar, Nunca corta
um callo. e»,"GETS-IT" podo-se aplicar em dois
Begundos. So 6 nocossarlo aplicar
duas gotas com a varinha de vidro. A
dor passa, o callo seca e desaparece.
Nao açoite um substituto. Experl-
mente-o em qualquer callo, cravo,
callosldade ou joanote hoje fl. nolto o
pode tor a certeza de se ver livre
d'ollo, rápida, oomplotamonto so sem dflr."GETS-IT*' vendo-se cm todas as
pharmacias. P Fabricado por "E. Law-
rence & Co.," Chicago, III., E. U. de A,

Granado & Cia, Depositários, Rio dq
Janeiro,

•BARROSO SOARES & CONP.
8. PAULO

Alraanak Commercial
Annuario completo do Districto Federal e dos

Estados de S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espirito Santo-PARA O AttO BE 1916
Propriedade e edição de ADRIANO MAURY
Avenida Rio Branco ns. 128 a 132 - Caixa postal 1.856

RI© BE JANEIRO
Acceitam-se amiiincios e assignaturas para essa importantissima

obra, a mais completa no gênero.
Necessária a Commerciantes, Bancos, Industriaes, Capitalistas

e a todas as profissões.
2 grandes volumes do Districto Federal 15$000
1 dito dos Estados (S. Paulo, Minas, Rio e E. Santo) . 15$000

E mais o porte do Correio

Janeiro

*v

BE*,»

*
Abril

Maio

Junlio

Julho

A«o»to

Setomb.

Outubro

3J

25

I

â

J8'

6
«4

Nome do sócio fallecido

Joié da Criin Nogueira,

Acriíio Maohado de Majcall-fi.es

L<wí>ol<lo Dexheimer
Afltonio do Gusmão Uctiôii

Antônio Gouvêa

Íoeé 
Cupertino Dím d» Gama

>r. Etiimrasio Jo»é da Cunha
Francisco Pweira Nirtlo
Dr. Manuel José Duarte

D. 'Lúcia Serr» Ncgr*

Dr. Vicento da Silva Porto
Arthur da Silva <2astro

(l"iM«r)

Novemb.

30,

i8

Alt>erto da Fomoca Travaisos
D. I/iizia Dcmetrio

Basilio Rodriguei Tieixeira
Dr. 'Pheodorico Padillia
Dr. JoSo Baptista de Scntic Junioi

Dr.ViciMite da Silva Porto (a* série).
D. Loopoldina Barbosa

Carlos Augusto Ürio

Manuel Barcila Vergueiro

Alfredo I'ematide3 I/>ureiro
Dr. Antônio Ribeiro «Íe Barros
Antônio Gageiro
Narciso José d* Costa

Alberto da Rodia IaV

João Luiz d,e Oliveira
D. Maria Amélia do» Reis (a* ttrièj.
Acrisio Machado de MagaUiãej (i

série)

D. Isinenia ¦¦ Glassor (í* slrit)

liitúhb ÍHlaJo Imp. I'kiiIÍ líiguieiilo nome dos beneficiados

S. I/UÍé Gonz. | Maraniião

ÍVrlo Alegre
R«xií»

S, Paulo

VLeeiie
Florianópolis
Cimpos
Rio de Janeiro

Rio G. do Sul
P-ernambuw

Pwnamlmco
Sta. Catharina
Rio de Janeiro

E. S. do Pinhal S. Paulo

Fortalera
Santoj

Florianópolis
Mocika

Passos
Recife
S. Paulo

Fortaleza
Cachoeira

Rio de Janeiro

Sabará

S. Paulo
S. Salvador
Porto Alegre
S, í./uií

| Coará
I S. Paulo

| Sta. Catharina
I S. Paulo

Minas Gorais
Pernambuco

Coará
S. Paulo

Minas Gerac9

Bahia
Rio G. do Sul
Maranhão

Mogy-mirim

Ponta Grossa
Franca-

S. Luiz Gonz.

Curytiba

S. PauloD. Maria Tíieod. Andrade ArantesiS
Marco'Aurélio Marcondes Natividad«*J Taubaté

. S. Paulo

f Paraná
I S. Paulo
I

Maranhão

[ Paraná

| S. Paulo

30 '.coo-f/j-;-

30 :ooo$o«

30:ooo$cüí
30:ooo$<x);

30 icxMfcxx

30:ooo$ooc
30 -.oooÍckx

30:oooí<»(
3o:«x»lf<xii.

30 iooo^w.

30 ioooÍoix

30:ooofo»«
30 :«xx)$oo«

30 :ooo$«x>'
30 :ooo$«xif
30:«x>o$ooc

.10
30:00o:

30 :ooo$ooo

3o:ooo$ooc

30:ooo$ooc
30:ooo|oor
30 icioofcxx
30 xiõo-fomi

30:o(X)$oot

30 :ooo$oo
30:«XK)$o(v

30 :ooo$«x)r-

30:ooo$ooo

3o:ooo$«x)c
30 :ooo$<xk

1, lil Kr:

Maga-

2391000

| :239$ooo

D. Au
n filhes

D. Lydia Pereira dc
lbães' e filhos

D. Maria José Deíchoimer
I,aura, Mario, Áurea, Guio-

mar, Antônio, Maria de
Lourdes e Heitor

Sociedade "A União Itiler-
nacional" — Rio de Ja-
neiro

Calo Pinheiro
D. Virginia Cunha

João Coelho
D. Carolina do Carvalho

Duarte
Olympio Serra Nígrá e d.

Maria Olvmnia de Brito
Silva Porto c" C (Fortalc7.a)
D. Josepha Pcn.'ira Lcitc-de

Castro e seus filhos Olga'è Artliui-
D. Maria Moura Travassos
D. Maria Saliiii Zaidan' é

filhos
Josc Rodrigues Teixeira
Lúcia de Oliveira 1'adillia
João. Branca c Maria da

Gloria
SjU-a Porto c C. (Fortaleza)
Francisco Rciboiro Barbosa

c d: Nair Barbosa
Laura. Mathüdc Mallaber Li-

rio e filho
F.rmczinha Barcr.la Vidal e

filhoj
João c Isaura
D. Helena Rodo Barros
D. Maria Gageiro e filhos
Dd. Antonia Rita da Silva,

Maria Thereza da Silva¦ Almpída e Sabina Tor-
reão de Sousa

D. Anna Luiza de Oliveira
Leão

D. Macia Isolela de Oliveira
José Amclio Rosa

D. Lydia Pereira Magalhães
c filhos

Maria Augusta, Isinenia, Ha-
milton. Alhene-u e Joa-
«Itiim Glasser

Dr. Altino Arames
D. Nicacia da Castro Nativi-

dade

DIRECTORIA :
Presidente - Dr. Arthur Fajardo.
Vice-presidente - Dr. Claro Homem de Mello l Director-tiiesoureiro - Darão da Bocaina

Director jurídico - D. J. J. Cardoso de Mello Netto
Dlrector-medico - Dr. Antônio Murtinho Nobre

a
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Cmpresa Brito 4 Comp.

Vasto e confortável salão, mobilado a
'«capricho c arejado por meio de possantes
ventiladores.

Espectaculos diários, por sessões conti-
nuas, onde se exhibe o que ha de melhor
eni films dos mais reputados fabricantes."Este 

cinema possue Um bom palco, para
eípcctaculos dramáticos, etc., e faz contra-
Etoi com companhias detit gênero
fersSo.

CRUZEIRO"]

1.39-A - SÉ 1.2
= S. PAULO =

A. PIRES JUNIOR -

DE PHARMACEUTICO AFMAMMACEUTICG
O illustrado pharmaceutico sr. Herculano Ribeiro, muitíssimo conhecido e conceituado cm Pelotas, relata nos termos abaixe uni i-.iso

de cura importantíssima, realizada em pessoa de sua exma. familia, cura obtida exclusivamente pelo Peitoral de Angico Pelotense,
Eis a carta:
Sr. pharmaceutico EDUARDO C. SEQUEIRA:
Os benefícios colhidos pela minha esposa com o vosso Peitoral de Angico Pelotense contra as moléstias das via3 respiratórias., mór

mente para asthma, fazem-me vir por meio deste testemunhar a minha gratidão por alguns vidros de que ella se utilizou com bastante apro
veitamento.

Soffrendo ha 30 annos, sãopassados dois sem que accesso algum tenha tido.
Agradccendo-vos, assígno-me como amigo e collega obrigado. — Herculano Ribeiro — 3 de maio de ir/X).

.:,..- Vende-se em todas as pharmacias, drogarias e casas dc commercio.
Fabrica e deposito geral: Drogaria Eduardo C. Sequeira. — PELOTAS.
DcposiUs no Rio: Drogaria J. M. Pacheco, Silva Gomes e Comp., Araújo Freitas e Comp.,.Rodolpho Hess, Silva Araújo e Comp., Gra-

nada e Comp,, J. Rodrigues e Comp. e outras.
Em S. Paulo: Drogarias Baruel e Comp., Braulio e Comp., Tenore e De Camillis, Figueiredo e Comp., Laves e Ribeiro, etc.
F.mSnnto.1': Cbmnarihia Raitisra de Procas e nutras casa'*.

& MilIItÍÍtICIJ
Kmprcsii: Si.mli Araorioau Tour V

Grnnilc Companhia Uo operetas «lo KDIiN
THEATIio, «lo Listioa

Dlrocçllo : MJ1Z GA.LHA.KD0

Hoje 2 grandiosos ospoctaculos Hoje
A'» a i|3 dR tarde

llrilliimli! inatlDéc ilccllcada Ai oxmaa. fami-
Uns, repro»ctitaiiilo-so pela ultima vuj, a po-«lido i;oral, n rerdádelra o encantadora ope-
rela em .'l netos u 4 iinndroa dc Lconcavállo

|Rainha"""das Rosas|
Protaiçoniíta l>ALMYltA BÃ8T08

A'a 8 8j4 da noito
S.o ospeotaoalo, no qual so representa,

tambem pela ultima rei, a engragadtssima
opereta em S aolos, de J. Gilbert.

Rainha do Cinema |
Protagonista Cromilda de Oliveira

Amanha — l.a léolta da moda dedioada i
aocleâftdo olegante — l.a e unloa represen-
taoao ncst» temporada da notarei opereta
de li. Kyslor
Amor ae Príncipes
1'rotagonlsta Falmvra Baitoi.

Theatro S. JOSE'
Empresa JOSE' LOUREIRO ¦: i

Orando Companhia de Comedia Francoza
«OUABLKS IjKBREY

3IO.IMJ - D0IH00, 21 - HOJMS
2 graridioBos espeotaoulos

A's 2 1[3 MATJOfE'JS A'« 3 li8
Á ongraçadissima oomedia om 8 aotos da

mr. A. Capus da aoademla francoza

k Maris de Leontine
A' noite — ii 20.45 - A' noite

A PEDIDO — aeloíX iSrotu e oâmlUe

ALSAOE
Toma parte toda companhia

Pregoe do oortamo
Bilhetes 4 venda n» Oluuatuu lilmit
rua 15 de Novembro, daa 10 ás 18
horas, e depoin a» bilheteria do theatro

THEATRO APILLO
Oomiiauhla italiana do Dramas, Comedia» e tirand-

OuIgnoL Tttilk ORHINI 8AN»OIiDO
• cav. nonoiiO tvrolo

,J10JH — DomlDBO, 21 — HOJE
a grtiridloaoa eepsotaculoa completps-A's

e mola da tarde, primeira matinée ¦
1 — O drama Grand Qulgnol om um

acto, ie S. Bennet
IA PROVA FATAIiH

1 — A hilariante oomedia em um aote
TÜTTO B" IN ORDINE

8 — O drama Grand Qulgnol em 1 aoto
I NUilTjlSTI

— A brllhautlasinia farija
XiA 8FOSA D LA OAVAIiIiA

A*b 6 t 8|« — A' noite:
1 — O lindo drama Grand Qulgnol em

um acto d» Emílio Brueohl
tiA POTKIÍZA DEL RIMOBJSO

1 — A oomedia em um aoto
IL 8OTTOS0ALA

I — O drama Grand Qulgnol em 2 qu*-
droe de Q. rxiwslnet

Ii*ATjrW)MA
i — O drama Oraad Qulgnol em um

aoto de A. QU
t 0ON6IQU DBL VlflCOHIO

I r— Torminarâ o eepeotaenlo oom a
íaroa

Çpl 
"rfOK 

ÍBQVA NOH OítEDK

Ms Theatro
Companhia Cinetnatogropliica Brasileira

HOJE —; Domingo, ãi de novembro
A's 14 horas *— Magnífica matinée

infantil, com um programma de
grande sensação, do'qual se desta-
cam os films:

A MOFA DE SATANAZ
 ou POISON D'AMOUR -^-

Em sete grandes actos.
A GRANDE BATALHA

DA CHAMPAGNE
Em duas longas partes.
A MENINA DOS PE'S DES-

CALÇOS
Em 4 commoventeu acto».
A's 19 horas —. Brilhante solrée

popular — Programma n. 440. Ré-
de A.

BARREIRAS HUMANAS
I prólogo « 5 actos, de "Milauo

Film '.
Impressionante film romântico,

expondo um empolgante eonflieto
entre o preconceito e o amor.

Fr ontão Boa Vista
RUA. DÃ BOA- VISTA Ni 48

HOJE DOMINGO, 21 HOJE
A'S 13 HORAS EM PONTO

Grande funeção sportiva
Na qual serão disputadas pelos valentes pelotaris deste Frontão

sensacionaes quinielas simples e uma emocionante

Quinielade Honra
ct 8 pontosJPolos bravos artistas

Lino - Potonito - Gaspar
Gurruchaga • Vlllabona

"

Zalaoaln
Novo quadro de pelotaris — Feérica illumtnaçfio
Banda de nmsioa  Poules duplas
Entrada franca, reserwando.ee a empresa o direito- ~ de vedaf.à a quem julgar convensente
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O melhor lonico e o mais enérgico Recònsféfuinte para as
pessoas anêmicas* debilitadas, neurasthenicas, convalescentes,
enfraquecidas peio eoccenso de trabalho, etc. — Aaugmenta
extraordinariamente o appettit-cavigora os nervos e os museu-
los, purifica o. sangue, dando vida, belleza^ vigor e saude —

"4fr ML* receitado diariamente ds crianças, aos moeose e aos velhos
pelos mais notáveis clínicos desta capilal e dos Estados do

Brasil, que af festa a sua e/Jieacia
A' venda nas principaes pharmacias e drogarias do Estado de S. Paulo

mi- ^¦&r*\ÈL\
fíoMlrara_!3flftÍ_Z3'M_*U___Mr

'-I'r.rlii.lo< íiiodo.no, (inaniento porfumado, para a hygiono,
ocllezn o consorvaçíío dos cabellos: o melhor do todos os
tônicos. Único que cura a ci-npi. e a queda dos*
cnhcIloH en» S dlnr_ o dit aos oabollos — brilho, bollo-

za o vigor, _0_u.-iuI0.08 anunciante* e IionUos. mriAVS-
Vondo-so nns drogarias, phannacias o porfnmanaB. — AGENlEb UMlflJ_&.

BAHtTKIi * COMI»., rua Uirct.a, lc».

Paraue Balneário Hotel
SITUADO NA MELHOR PRAIA HE SANTOS

. —1__ —*•?—~ ——
Aguíí quente e Iria e teleplione

em todos os quartos i . .
Gasino com diversões variadas

Bssb» © restaurante de 1." ordem
T«leph.n.«. 10 - endereço telçürajbico: PARQUE

PHOTOGRAPHIA IJP5!EtóS____3S_5_2S_í;_

Vende-se, no lim, estabelecimento pho-
totpraphieo o mais bem montado e re-
putado na vaplMiMJ:eavru*. w.v grr™™*-
dentes para informações podem mri-
mr-se ilo sr. JÍE1ÍMIM1& .mJAWLTE,

97, rua da Gloria (&, Pauto},

Casa de Sande
Dr. Homem de Mello & C.
Exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas e mentaes
Medleo consultor dr. F'uneo da Rocha, director do

Hospício do Juquery.
Esto cstaboleelmento fundado em 1907, ultuado no

esplendido bairro do ALÍTO DAS PKRDIZKS, em uma
chácara de 2S.000 motroa quadradOB, constando 0(e fliver-
eos pavllhOee moderno», independentes, ajanllnandoa o
Isolados eom ecpara.tto completa o rigorosa do sexos, for-
noco aos seus doentos esmerado tratamento o com todo
conforto o carinho alto tratados sob a administração do
Irm&s do Caridade.
0 tratamento é dirigido pelos espeelalis-

las mais conceituados de S. Paulo
Informações com o dr. HOMEM DE MELLO, «uo

resido ft rua dr. Homem, de Mello, -próximo ft Casa de
Saudo (Alto daa Perdizes).

Caixa do Correio, 12 —•— Telophone n. B00.
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0 maior suecesso dá actualidade ! ! !
a^asmm**B*mma*ssia*mssÈ*w**ma.iii i 

"W&Ssa dos
Bellissima valsa para pia.no, sobrt:

motivos patrióticos predominando o.
conhecidos hymnos e marchas

ílJja Marseillaise,,
"l.a Miraltaneotme,,

"Gott Sar lhe MIN®,,
"Mareia ISeale Italiana.,

. ^Sfymno russo,, ''' '^.

Entrelaçadj_'s. formando 
'unia ele-

gaite é bella Valsa, concepção do
apreciado é conhecido autor das po-
pularcB "VALSA DES ROSES", P01JK-
QÜOl PARTIR,, "MYSTEJ_E","PAB-
EÜM PAR1SIEN".
Preço 2$SOO, Irauco de porte

Com allegorica e .urprelicndente
capa illustrada a 6 cores.

Casa Levy - Iii - ÍI 15 li ÍfÜ.0,501

CASSIO PRADO
"* SucecBSor «1» Keeçãu .fle

Veili-il* ilu 4,'r.mp. (;<rrn_
Todo e qualquer pertence para automóveis

Pneumaticos — Gazolina — Lubrificante
ACCKITA' JPEDEDOS' IIO IWTEÍWOK K

Telephone, 3706 - EM.r.Ç0 TelraMOfl "AUTO-GERAL" - Caixa, 284
Rua Barão de Itapetininga, 17 - | PAULO

Maohiii
srs.

Tornamos publico que as nossas officinas de fundição geral,
mecânica, calderaria, modelag-em, carpintaria mecânica, etc, estão
completamente montadas, com os mais modernos apparelhos, c cs-
tamos habilitados a attender á fabricação de machinas diversas,
tornos mecânicos, seus accessorios, etc.

A difficuldade de importação 'desse material hoje e o alto preço
por (juc pôde agora chegar, collocam os srs. industriaes cm cnibara-
ços qtie as nossas officinas podem facilmente remover.

MARTINS & BARROS
Engenheiros, industriaes e importadores

OFFICINAS:
.s

SAO PAULO
ESCRIPTORIO:

Caixa n. 6 :-: Ender. telegr. "Progredior,,

iii Ifl I i
Henry Rogers Sons & Co, Ltd.

Km. da Quitanda, 17-A «? *S. PAULO
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CASA BERTHOLET
™a.saws as k_s_hsis_ rraarnsasas que começamos hoje uma gran-diosa BiqjuSdação de foiios os artSgos do biosso ramo de negocia

HFVeços redu_fJd§ssi_ir.os - Pechincha extraordinária
ASiatimenio úe í® ojo até 50 ogo

Vestidos de «eíIãa-Cw^íiiBaie^ííalIleiar-Costuiiies de soijree
wateáiix - Cliapèaiax - Costumes para iiieniBaas..

verie Camisas €aleas:' Combinações'
Faaeiidas Curepoii Sedas, etc, etc.

EWXOVÀÉS-" COMPIiETOS
Aproveitem! Aproveitem.!: ..Aproveitem,!

. ¦¦;' • ABATIMENTO-, BSJ 10 ófó. ATM9 m ojo

s
de PARIS

O mais activo dos purej-àhtes.
Exigir os frascos com onvoluoro amarello o o nome do Inventor t
CHARLES CHANTEAUD, 54. Rue des Francs-Bourgeois, PARIS.'

a
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Liquidação annual

i Motta
nwíi

Só não é proprietário, quem nâo quer
-iiscr,_Yei)(!o..e.„ como. ^jociado da " 

Çuiota de_ Seg-urança o Con.trtiççSes", so-
ciedade vcfdaik-irá, exclusiva c 'essencialmeroa 

predial, qiialqiior píssoa levantarem-
prestimbs de dinheiro i_i.ii moeda corren te . lios valores, desde 2 até 5o:ooo$ooo par-'.'1
a 'Compra do casas, 

"jifopriediíili'es'. 
agrícolas,; terras, terrenos urbanos; construcções'

c rcconstriicçôes, ou soii garan lia liypòiIJecSrla d» qualfjufr espécie dc immovíl que
;:'i possua, a juros módicos o loncjo prazo. Para .0 adquiri, uma -casa em qualquer
unia das cidades do E. de S. Paulo Ou jijna propriedade agricola não se precisa
possuir terreno ou tor" dinheiro 

' 
cconoitiiiíádo para comofal-á, bastando apenas pa-.

gar uma pequena contribuição mensal, ao' alcance dc todas as clasS'_S sociaes :
¦ Não lia sqrteios. nesta sóciedadjC. Expediente das 11 '< 

da. mai.hã ás S horas da
'.arde. Sede social —; Rua .S. 'Ib'nt6 n. 43 -t Cafxa^do correio ti. IOS — * Pauto.

..Rua Direita, 57 - Pegado á egreja de Santo Antônio
Iniciando a grande sírio do vantagens quo distribuirá ao publico além daa innumeras

sortes grandes quo venderá
__«.__•• _.o_.___tM »,» .;.&_*iT__ii i-'_-:_._-:*..iíí 11 ...ir,

100:000$000'- Bilhete inteiro, Í0$ -,~ Fracções, 1$
riqii.i d. umanlifl — K 1'uulo — 3.MmW|ÕOO [ior _$8<MI• Fõiljinl — Dojíblã (lo-nm.íili. — l«i«««Bí!1M('> fior S$«>»<>

., . Cor_'_l..ifo .1 outrti Hótluíu pnra o olfclib' ilo 'mearrió djnlii-irn',' .órlolo cm quo rntrarilo Iodos 03 Mllio-
fs ÍStfiBfk Í^.IQTn . *os .'-'B hn'lire"' ''.riincos, cnm .1 [iioxlma laforlft do mesmo plnno

os de lei parai
KOTA — Ksta vftutftgcm só bo cxtcnilflfa duranto oa 30 prlmotroa dias dn inauguração

aca-a^sua ;esco. estas:

V.Sa. não tem necessidade de comprar uma
das Victor-Vicírolas de | maior preço para ter
acesso a toda a grande variedade de musica
Victor, 'A"

Qualquer instrumento, desde a Victor-
Victrola IV, de Reis 6o$ooo, até à Victor-
Victrola XVI, dc Reis 750^000, tocará qualquer
disco constante no catalogo Victor,

Escolha o instrumento que estivei* em melhor liar-
moniaéom o seu lar doméstico e disfruete da linda musica
ò engraçados cantos que lhe oferece o repertório Victor.

Visite-nos p trate çPi.sto hoje. js""""^.
íwmsWmmÊmk\wnaa

Distribuidor VICENTE MURANO
gorai• Rua Marechal Deodoro, 32

Caixa, SOB (&G(jH H. _»AUI,«> fíO?) 'MtiiUmh '. t;'j'j a C' -j -i. • <J

-:T-.-»r>r. »(_-ft** KUnKMwnMuro
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m.
¦ Todo aquelle que adquirir uni engenho terá de. vorifienr que o hom exito da industria

de moagein de cannii depende esseneinliiiente do systema e da cg.vstrutíção detaés apparellios.
Em geral poucas pessoas se '.m preoccúpàdo com o systema e mesmo eom a boa moa-

gem da cannn. e apenas depois de ínal servidas com apparelhos interiores, adquiridos a
baixo-preço, verificam'o erro da escolha. Por este motivo ó preciso notar que os engenhos
de cnnna Gil_.fan.02a, conifjuiinto ..emelliantes em ípparenoia, não se devem'eon.undir com os de
eonstrucç-io ordinária, qucapparecem de vez em quando annunéiados, pois têm sobre estes
a superioridade de serem mais SüiltlOS, mais dliraVGÍQ c mais baratos.
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Importação directa - - Telephone, 3755
¦an

Completo sortímoiito dc Fazendas ípàs o Franeezas

Rua da Boa Vista n. 3 - - S. PAULO

SKCÇAO PAVLVSTA1VA
Carros apio|>riado8 e acolchoados para o transporte dc moveis finos
Pessoal habilitado para armar c desarmar moveis.
Transportes e despesas de bagagens e encommenda.. de domicilio

para as cslradas dc ferro e a bordo dos vapores nacionaes e extrangeiros
em Sanlos e vice-versa.

Serre <le nsensafjeros
Entrega de recados, mensagens e pequenos volumes a domicilio
Todo o serviço é garantido — Preços módicos

RUA ALVARES PENTEADO • NS. 38-A E 38-B

Teleplione, J.i.,4 pedir Jleiisageiroí;'- Endereço Telefráilèu,' MENSAGEIROS
.ippià o 9 ohwaaom ò mhü «g^S, ««/..*•'**'K M* Mi.. U^mt
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O comprador que oblem 03 melhores resultados em suas compras é aquelle. que in-
vestiga cuidadosamente antes de efícctual-as. Destas investigações os engenhos GhatfanOOga
tèm recebido preferência cm todos os casos, porque são superiores em seus princípios fun-
damentaeSj desêrthofcdtfstrucção, material, capacidade e PKEÇO, conforme milhares de.attes-
ados cm nosso poder. •¦ j

Estes engenlioa economizam tcnqio e tiram mais garupa do que qualquer outro engenho
até hojo inventado, deixando o bagaço COMPLETAMENTl'] SECCO. sem porcentagem ai-
guina de caldo.

Oa engenhos de canna GíiaifailOOga representam valor integral, e são uma GARANTIA do
durabilidade c perfeito funecionamento.

Ha 15 annos que somos os introduetores no Brasil dos engenhos Cfl3t.3n0.ga. e o sue-
cesso dos mesmos crèoa imitadores, porém nunca competidores.

Temos o maior sortimento no Brasil de :

mão A força enâsnaS
A força de apa E a fopça motora

Peçam catálogos gratuitos e preços reduzidos a:

Largo de S. Bento n. 12
S. Pauüo

Avenida Rio Branco, 18
lAvií-í? de Jai&eh'»
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&.& fffff ^^^imtajmo -Domingo, 21 de novembro de 1915
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RUA 15 DE NOVEMBRO N. 59-A - S. PAULO
Sementes,plantas e flores— Coròeilles, Coréa»,

ilouquets e ffJecorações
Ferramentas para janliticíros e insevticUias
TELEPHONE LOJA. 5H TELEPHONE CHÁCARA, 59

Charutos - Suerdieck

Princesas WlÓrlnha
A' venda em todas as charutarias
COUT! COMP.

CASA DE MOVEIS
RUA FLÓRIANO PEIXOTO, 3
Canio do Largo da_Sé Teiephone n. 1.384
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Carbureto alby, correias ingkzas de lona e couro, tubos do ferro-c con-nexoes, arame de neo e zmcailò para cercas, tintas preparadas, encerados

AVISO
á'b exmas. familias (La capital o do interior que não de-
vem fazer as suas compras sem examinar os preços desta

antiga casa, com fabrica própria

Importados directamente, sem temer concorrência
k Pedidos do interior ao proprietário — «J. O. GOSTA'' — ' Não tem filiaes nem sócios 

onas. arados e lodns as machinas agricolas, cordas o/barbantes em paus,ir, sementes de algodão e alfaia, adubos

NOVOS HORÁRIOS
¦I
JI IM

forjas, machados, machinas de fun
chimicos e cinzas do crematorio dos lixos .» amniacHHua Jos© Bonifácio m„ 1J$«$ ^.*«6» 

'&_ 
PAULO
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Para os Cavallos e Mulas
xSupprgssãOdoFogo
lil o da Queria do Pcllo

.y"óístí 
pmIosoTopl co étunltoipii

s.liilnsi.0 Ciu.ticoccuri r.i.ii-
cilraurt tm poucos di» ia man-

0 
queira- noras s antjii, ai
Torcoitiiras.Oriiilusfles,Turno-

Ki ros ( Inchaçüos lias pomas,is) Eiparn»".o, Sobio-Ulimas,  .
A Engorgllamonto dis pernas dos poiros, ele.
(p síeq oeeaiions. DíDhnma chaga, nem queda
lt) do pcllo nn-mo duranle o Ititimtulo.

lleiiolllocm Paria: Pliannacia GÉNEAÜ

UARCfc
tiii Piiir.ici

Fraqiraa e

40 Annos dB Exito,
SEM RIVAL

Os resultados extraordinários ,
Huc (cn olilido nu diversas f
Aftocçõos. do Polto, os Calar-
fhos, Bronchllls, Moléstias I
da Garganta, Ophtalmla, etc,

n5o «lio lojar a concurrencla.

A cura faz-se cum a mdi> tm 3 minutos,
| ie'n dor s itm cortar, nem raspar t peito.

«j ¦¦ -—"^."".niaSt-llonoré, l6B,eeraloi]ausPb>rmjclu. I
VjO€>«a€>£*€*->í_*-3.C3.*E^<l>0'&C>0€>€>e>a*c
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I ^iSrV Chegaram os sortimentos fle 1
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BLUSAS E VESTIDOS DE LINQERIE
Mr "-Wfwww* "nr—

VIA
Sorocabana Railway Company

Rede Viação Paraná-Santa
Viação Férrea do Rio Grande

il IOS DIBEK - SEI BAL
28 lioras dc viagem a CURYTIBA
86 horas do, viagem a PORTO ALEGRR

11(1 lioras de viagem â cidude do RTO GRANDE
96 lioras de viagem a SANTANNA

com treus em correspondência para MONTEVIDE'0, via F. O
Central dei Uruguay

Para Curytiba os trens partem de S. Paulo ás 15 horas e 40 mi*
nutos, nas terças, quintas e domingos

Para o Rio Grande do Sul os trens partem de S. Paulo ás 19 horas
e 16 minutos, nas segundas, quartas e Rabbados

Para preços e quaesquer outras informações o
poderão dirigir-se pessoalmente ou por escripto á DÜ*
da Brazil Railway Company, Secção Commercial, Laic
Osório (Caixa Postal n. .565), S. Paulo.

S. Paulo, 17 de Novembro de 1915.

T. JL MWAl.'s

Director geral,

idos
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Exlrocf-ões ás segundas e quintas-feiras, ás 3 horas |da tarde, sob a fiscalização do governo do Estado h

Rua Quintino Bocayuva, 32 - S. Paulo
Extracções em novembro de 1915

Dia 22 Segunda-feira 2Ò:0Ò0$ÒÓ0 l$8oo
Pia 25 Quinta-feira 20:000$000 I.800
Dia 29 Segunda-feira 20:000$OÕO I.800

€A vmMe A tffàiati&raa - €âainlsnftaia
ROUPAS FEITAS PARA MENINOS

Hua Direita, 4-A - Telefone, 4.601 - S. PAULO
A. LEMOS & CCDMP,

Temos das mais lindas o milhores casimiras pelos menores preços,feitos Pob medida, a45$.' 50$2 55$S 60$! e 65$!!!
Só na A ««IMPORTADORA-

Ternos de casimira? inglezas, confecção irrepreônsivel,
dè 75$ a 120$0©O!

Kxeculamo.s, com a máxima perfeição e fino gosto artístico, ca-sacas, sobrçcasacaá, siuockihgs c fraques. •''
Kecebeinos novo sortimento de gravatas e artigos finos para•lomen.s i! meninos.
N. li. — Enviaremos catálogos a quem se dignar pedil-oa====: À "OBPOitTAWOKAr

«* K-M-S-P * FS-N-C
YA . '"!¦ ROYAL MAIL SIEAM PACKET C» dlE PACIFIC SliAM NAVIGATION<» I"n ,ROnALMJ!'i-.S,EAM P/*CKET c° '»E PACIFIC SUAM NAVIGATION C*

M ALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO
£55£3B

1'AQUETKS DA KUHOHÁ ESPEUA-
DO- i.*V| SANTO?

.¦fl rftriV
no ilin *í3 do novembro, HiihirA no mes-
mo «lii imin Mnnlfvi 16»» a MucniiB

Airns

WMSgifAièto
no ilin »*S «lo ilo?iiinln,,, «alilrll no mes.

mo tlln parn Moiieviilco (« Biicnou
Airos

.&Sa,43!«lV, » de (lcMml.ro

l'Al. KI*K- . A«A •« ' UUOPA
A MAIUIÍ DO Itlll

pmifABSHAUA
no dia *6 do novembro, pnrn Lisboa,

LcixScs, Víro e Iniçlnlcrra

A SAHIR DIC N,^^T(lS

.-I VON
no din 7 de dezembro; parn Itio, Ba-
hla, Pernambuco, . Vicente, Madeira,

Llhboa, Lcixnpg. Vigo o Inglaterra
A SAHIR DO iüiTi

.«KNKAMO, lí d» dezembro

p.lSRflRCttOS i|UC.... .. ..i'.-..--.-ir¦•> ,. v'ISl'0 do respeclivn
consuindo om seus«locumenlos cnmprovnllvnB de nacionalidade. Nüo ae poder*
p-rmijlir o inuresso dc visilanlea n bordo, meamo quando dc poaao do docu-iiicntim de nncionnlidndp, símio com n licença do consulado inRlcz.

Paia preços daa passagens a informnçBos iliriu,ir-se ao esoriptorio da

Ba Royal ilail Steam Paàl Co, - Rua da S, Bento
Tia Pacific Sim (favliafloi Ca ^^ ^aAu^onia

Em 30 de dezembro de 1915

SílAfll 
Em Mt prêmios de

ÜÜU 100:000$000 cada um
POR í. $000Já se acham á Tenda os bilhetes

20i 00

Os pedidos ao Inlerior icümpanhaclos da respecllva lm. o.-iiuicla umala a quantia naoeaaarla para o porto do correio, devem »er dirigido*aos Agentes Geraee:
Julio Antunes de Abreu • Comp.

<-»• S Paulo.
Carloe Monteiro QuImurdW! —» Vale Quem TomCaixa, 167 — S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Om* Dolivaea — Ilua Divelta, 10 — Caixa, 26S. Paulo.
Amando Rodrlguea dor Santos e Comp. — Praga Antônio Prado, ICaixa, 166 — fl, Paulo.
J. U. Sarmento

plnaa.

Rua Direita, 89 — Caixa, 177

Rua Dlrolta, .

Rua Barilo de Jaguara, lt -* Caixa, 71 >-. Cam-

#

#
*

*

*
*

*

*

#

# # í. # * # # * # # .M. Ü # # « <* ft *. 
# í* * # íjf -<- 

# * % # jjj «j. g

**
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r?^ir?-

Lloyd Real Hollandez í i^íf1"510"0 «e"cr«!c Bta
Tubasotóa

Itali»
La Veloce

e Lloyd
Societá

Italiano
Serviço rcpulc.i poilnl entro o liraail,

Italia e ArgentinoSnhirri dc Sariloa n . lin .lü dc novombro paruHio, Itiihiii, J»err.:*iiliiieii, M«linn.
Vl_«i. Iiij-liitorTii o AiiiHierdnm

Só se accoitam pabí^e-eiros com
passaportt

Terceira classe lis. 165ÍO0O, inclui
l.a c 2,n classes tratar com

Gelrla
Sablri de Sanlos no dia 13 de dezembro pnra SMontevliltio o Uuenos Aires #

Passagem de terceiro classe II». 0S{OOQ, *
incluido o Imposto _i 'a ..'. : _ ,

Voltará do Prata emJ8 de dezembro e partirá * S°h'rá *" 
^"i^i" 1,«^'mi"° P"'

no mesmo dia para a Kuropa BUENOS AIREtí

Regina Elena
ido o imposlo. | 

$Mri 'le Sanl°* no dia m ,l8 ™<"<>bn r«s.
a tonei. -j nI0) J)AKAHi

liARCELOXA o 0EN07A

Re Vittorio

Sociedade Anonyma /Aartinelli
$ Praça Barão do Rio Branoo. 12** fjaixsx pontal n. 160

«. PAULO
Una 15 de Novembro. 35

Calma poatal n, (34-0

.ffcftftftftftftftftftftft^ftftftftft^a^fc^^a^ .í^l

PARA A NOVA ESTAÇÃO
:: OS UIiTfllVlOS HIOllKIiOS Ií estilos

Blusas: era Opal, Voile, Etamine, Seda, etc, 6$80Ò. 7$500, 10S500
12$5O0, 15.U000, 17|500, até as mais finas e ricas.

Vestidos de Lingerie: brancos, listrados e de cores, bordadas a mão
e enfeitados com rendas finas, 58.., 65$, 70$, 80$, 95$, 125$.
140$, ou ató 2201000,

Vestidos em iaffetá, seda e voüe de lã, etc, 110$, 120$, 135$,
150,$, 175.. até 230,^00ü. .
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Officinas próprias para costumes e |
Vestidos sob medida

Wagner» SchãdliciB
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Do pharinaceiilleo L.N0R0NHH
(Propriedade «le José Cesnr Mattos & €o:ap.)

Remédio rigorosamente dosado, de effeitos seguros para todas as enfermi-
dades da vista, usado ba mais de 25 annos com resultados nunca obtidos

¦ por nenhum outro medicamento ¦
A' venda, em todas a.s phármacias da cidade e dos Estados

Deposito permnnente em todos as droj-íirinsdn capital e nos ngentes exclusivos
IRrAKABO (Se. COMP. = Rio de Janeiro
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ciafe. Wa iiiíi s&pjiarellio i*e«
é.©Mf'ejn:éi|*té eoiiisírialilo,
íSiBBiplew, reforçado e €|iae se-

cafés .
-<Ôdfe sei9

eaii ta^^^as
fifia^, iioíita capital

Descascador LIDGERWOOD,
com os últimos nielhoramen-
tos privilegiado sob n. 6.057
ÚNICO que não quebra café

Funecionamento perfeito

I

ipRSBBffiHe8ÉÍBÉBBÉBSES3i^V CSZSÍÉBBÍBÉÍÉB

'Q

9

^^ ¦ 
¦.»

imeiras, 59 i.;

TJBLEíF^jaOIVlrSrf. l^Só

MUTILADO I
VI

'¦¦%¦

-4


