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A segurança
nos ins

O leitor conhece o caso chamada
do "Appam". Assim se denomina

,um transporte inglez que, de viagem
do Cabo para Plymouth, com vários
íunccionarios e duzentos prisiònei-
ros allemães recolhidos na Damara-
landia, foi aprisionado no Atlântico.
)ao norte da ilha da Madeira, pelos
allemães. O "Appam", com uma uo-
va guarnição germânica, e affrontan-
do os riscos da curta travessia com o
disfarce do nome c do pavilhão, cn-
trou recentemente num porto dos
Estados Unidos, onde a colônia ai-
lema O recebeu triumphalmente, co-
mo uma esplendida presa de guerra.
A captura do "Appam" está susci-
tando numerosas discussões, de ca-
racter jurídico, e nas quaes não nos

propomos entrar. O que importa des-
tacar, para esta chronica, é a impor-
tancia do acontecimento cm relação
á segurança da navegação que os
alliados dizem existir em todos os
mares. Ora, essa importância não
pôde ser discriminada si não tendo
exacta sciencia dos processos dc que
.os allemães se serviram para caplir
rar um navio em pleno Atlântico e
coiiduzil-o como presa de guerra a
j.tm porto neutro. Cuidou-se a prin-
cipio que a captura do "Appam" fõ-
ra obra dum dos muitos submarinos
que a Allemanha traz espalhados pe-
Jos mares da-Europa. Mas o racio-
cinto em breve demonstrava a impôs-
sibilidade dum submarino realizar
semelhante proeza. A guarnição
dum submarino oscilla entre 20 e 30
homens, o que os reduz á impossibi"
lidade de capturarem outros navios

que não sejam barcos de pesca. O
submarinos não aprisionam; mctterh
rc fundo. Que poderiam elles fazer
dum barco capturado, não o poden-
do guarnecer coin parte da sua tri-
pulação? As declarações dos passa-
geiros do "Appam" vieram confir
mar a justeza deste raciocínio. O
navio não fora capturado por 11111
submarino', mas por um cruzador
auxiliar, isto é, um navio mercante
armado cm guerra, com o nome de
"Moewe".

Quando esta aíiirmação foi trans-
mittida aos paizes alliados, admilti
rum elles que o "Moewe" seria um
lios numerosos barcos germânicos
que
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PALAVRAS OPTIMISTAS DE
UM CRITICO MILITAR AL-
LEMAO

BERLIM, 5 — No "Berliner Ta-
geblatt" o critico militar major Er-
nest Morath escreve: "A affirrnação
do sr. Lloyd George sobre a superio-
ridade da "entente" cm munições
na frente oeste, é absolutamente in-
fundada. O sr. Lloyd George assegu-
rou tambem que a guerra apenas
agora está começando para a Ingla
terra. Temos ouvido a mesma phrase
já varias vezes desde o principio da
guerra, primeiro do sr. lord Wins-
ton Churchill, depois do sr. Asquith
e de lord Kitchener, Agora o sr.
Lloyd George a repete. Si os ingle-
zes fizerem os maiores esforços, tal-
vez poderão preencher os claros,
abertos pelas baixas enormes, que ei-
les mesmos avaliam em 400.000 ho'-
mens na frente occidental. As unida
des''britannia':s não contêm o nume.-
ro dc praças fixado para a guerra.
Ha muitos batalhões reduzidos a
duas companhias.

Quanto á superioridade numérica
dos inimigos na frente oeste, os
triumphos tacticós, alcançados pelos
allemães nos últimos dias perto dc
Ncuville e ao sul do Som me, provam
que as considerações sobre a nossa
inferioridade numérica não impedem
atacarmos com exito.

Na Albânia, o inimigo está se con-
centrando em Durazzo, onde Essad-
Pachá reúne os restos dos exércitos
servio c monenegrino, e cm Valo-
na, de ' onde os italianos tentam
avançar para o sul. A difficuldade
principal para o avanço no theatro
de guerra albanez não é o inimigo,
mas são os pântanos, os caminho.-
impraticáveis e o clima."
OS RAIDS DOS "ZEPPELINS" CON-

TRA A GRAN-BRETANHA

nos seus números
dc hoje, os jornaes desta capital nó-
liciani que os governos da França c
da Inglaterra asseguram que estão
dispostos a facilitar a Portugal o le-
vantamento de uni empréstimo de
dois milhões dc libras esterlinas.

Esse empréstimo poderia ainda
elevar-se a quatro milhões esterlinos,
mediante a garantia dos bônus do
Thesouro.
O COMMERCIO DE LARANJAS

MADRID, 5 — Com o intuito de
proteger a exportação das fruetas, n
governo hespanhol está negociando,
junto á chãnccllaria britannica, um
"modusrvivehdi", de fôrma a garan-
tir o livre commercio de laranjas pa-
ra o norte da Europa.

Além das razões commerciacs, o
memorial do governo hespanhol as-
signala a efficacia do consumo de Ia
rárijá para a saude das mulheres, dos
feridos c das crianças.
A LUCTA NA REGIÃO DO CA-

MERUN
LONDRES, 3 — O Ministério

das Colônias da França informa que
os últimos destacamentos allemães,
na África Occidental, e na Colônia
do Camerun, se renderam ás forças
francczasV ¦

Importantes contingentes de tro-
pas francezas operam ao longo da
fronteira da Guiné Iiespanhola, onde
alguns destacamentos allemães pe-
netraram.
PROCESSO DE DOIS CORO-

NEIS TRAIDORES
LONDRES, 5 — O governo suis-

so resolveu submetter ao Tribunal
.Militar os dois coronéis do exercito
federal, que entregaram aos agentes
allemães informações a respeito do
movimento das tropas suissas.
OS OPERÁRIOS DE ZURICH

AGITAM SE
LONDRES, 5 — Foram affixados

nas ruas c praças publicas de Zurich
numerosos cartazes, aconselhando os
operários a que abandonem o servi"
ço, até que termine a guerra que os
capitalistas provocaram.

LONDRES, 5 — Em réplica ao conimu-
meada allemão, que narra a ultima incui-
ão clc "zcppelins" contra a Inglaterra, o
"War Office" acaba dc. fazer uma publi-
^ição tle caracter official, annunciando, em

a guerra paralysou nos portOM 1 rcsum0i auacs sã0 realmente os resultados

neutros, e que de algum delles sc Ja n°»« camnanlla atrea OTprehcndida-.é-

tivesse escapado, para ir fazer guerra
de corso. Suppoz-se que elle partira
cie qualquer ponto do littoral dos
Jatados Unidos, aproveitando-se dc
quaesquêr circumstancias ignoradas,

investigações meticulosas permitti-
ram, todavia, constatar que o Moe-

_wè" não sahirá de qualquer porto
neutro, mas de Kicl; onde estava
desde os começos da conflagração.
E uma informação de origem allemã
diz que mais oito cruzadores auxi-
Iiarcs, nas condições do "Moewe", sa-
hiram recentemente de Kiel para o
Atlântico, com o fim de perturbar fi
hostilizar a navegação dos alliados.
Assim sendo, deve confessar-se que
ps allemães continuam a pretender
compensar, com actos de arrojo e
de audácia, a perda do dominio dos
mares, onde pretendem estorvar o
inimigo, seja como fôr. O que é sin-
guiar (admittindo a existência de
jnove "raiders" germânicos sobre o
Atlântico), é que esses navios pudes-
sem transpor tranquillamente o mar
do Norte e o Atlântico septentrional,
sem terem esbarrado contra a vigi-
lancia da esquadra ingleza, á qual
liem siquer se subtraem as malas de
correio transportadas pelos vapores
neutros. Nove barcos armados em
guerra, com tripulações decididas ao
sacrifício extremo da vida, são dc
natureza a tornar precária a scgu--
rança das communicações trans-
jatlanticas, que são hoje, por varia-
jdos motivos, uma das condições in-
íçjispensavcis á acção. dos alliados.

DK. VHjLABOIM
ADVOGADO

Continua com sen escrlptorlo
A' RUA DIREITA N. 8-A

Ja nova campanha aereá cmprthcndida
lá Allemanha.

Os prejuízos causados pelos ataques do»
ihrigiveis germânicos a estabelecimentos in-
dústriacs e commerciacs são os seguintes;
ficaram gravemente datnnificadas — tres'• brasseries", tres depósitos das estradas
de ferro, um deposito de locomotivas, uma
fabrica de tecidos, uma fabrica de lampa-
das e uma officina de ferreiro.

Soffreram prejuízos menos avitltados,
taes como o clespcdaçamentò dos vidros e
a destruirão de portas: uma usina de tr.lt-
nições, duas usinas mclallurfiicas, uma ia-
iirica de guindastes, uma fabrica de ar-
reios, um deposito de cereaes, um deposito
dos caminhos de ferro, uma mina de car-
vão e uma estação de bombas hydraulicas.'

Nenhum outro estabelecimento industrial
ou usina soffreu damnos.

Mas, umas quinze casas operárias íoram
demolidas; um grande numero de peque-
nas casas de commercio e dc habitações po-
pulares ficaram damnificadas, algumas gra-
vemente, outras ligeiramente.

A lista das viclimas dos ataques do»"zcppelins" é a seguinte:
Mortos: vinte e cinco homens, vinte c

oito mulheres e sete crianças; feridos;
quarenta e oito homens, quarenta e seis
mulheres c sete crianças.

O "War Office" nao se propõe a pu-
blicar, para o futuro, detalhes circumstan-
ciados como faz hoje, afim de não infor-
mar o inimigo sobre os resultados dos seus
ataques;.mas, na oceasião actual, a respeito
desta incursão, em que o numero dç aero-
naves empregado no "raid" é maior do
que o das incursões anteriores, esta enu-
meração minuciosa dos prejuízos é forne-
cida ao publico, para mostrar o pouco fun-
damento e a estultice da asserção allemã,
de que a vida econômica da Gran-Bretanha,
ou os seus preparativos militares possam
ser sensivelmente affcctados por bombas
lançadas ao acaso de bordo de aeronaves
que erram nas trevas, sobre território In-
glez.

No decurso de vinte e nove incursões,
grandes € pequenas, feitas sobre a Gran-
bretanha desdo o principio da guerra, hou-
ve as seguintes perdas: cento c cincoenta
e tres mortos, entre os quaes dezesetc sol-
dados, noventa mulheres e quarenta e seis
crianças.

Termina a nota do "War Office'' dl-
zendo:"Mas, quando se pensa que inil cento e
oito pessoas pereceram afogadas somente
na catastrophe do "Lusitânia", c preciso
reconhecer que os " zcppelins", como meio
de assassinar civis e innocentes, são, antes,
relativamente desconcertantes para os seus
auíorcs.

APPELLO DOS BISPOS
DA BÉLGICA

LONDRES, S — A "New York
Tribunc", commentando o appello
dos bispos da Bélgica, diz: "Dc novo
sc elevam os appellos dos belgas
através da voz dos seus ministros de
Deus, que clamam, em nome da rc-
ligião, não justiça c humanidade, nas
suas simples phrases, mas pedindo
misericórdia para que os homens
não sejam assassinados, para que as
mulheres não sejam deshonradas,
para que as crianças não sejam mor-
tas, para que a nação não seja des-
truida, para servir aos fins e propo-
sitos da tyrannia allemã."

"The Globe" diz:
"Entre os innumeros documentos

produzidos, a respeito da guerra, ne-
nliuin excede a este em dignidade e
ha nobreza da exposição.

• Si o seu theôr fosse dado a conhe-
cer na Allemanha, terL causado
profunda influencia na opinião pir
blica germânica e indignação coir
tra o governo allemão, que permit-
tiu e autorizou tantos horrores.

Os bispos belgas, que virtualmen-
te se consideram prisioneiros dos
commandantes militares allemães,
dizem: "De accórdo com a nossa di-
recta exeperiencia, sabemos e affir-
mamos que os exércitos germânicos
praticaram na Bélgica, em centenas
de logares diversos, saques, incen-
dios, encarceramentos, massacres e
sacrilégios contrários A santa justiça
e a todos os sentimentos humanos."
AS INCURSÕES DOS "ZEPPELINS" NA

INGLATERRA
LONDRES, B —- Ofl diários Inglezes,

commontando o ultimo ataque dos "zop-

polina", oxlgem providencias enérgicas,
para evitar-so taes raldu,

Aa dlvorsos explosõos causadas pelas
bombas allomus íoram tao fortes que se
ouvlra.m a 20 kilometro» de distancia. „

BERLIM, 5 — Os jdiario;
üommdntnmlo o ultimo [ataque
poliu» ' fi Inglaterra

"Os
o at.iqro nllomão de bjirbarldmo, de ns
¦iússinato de mulheres Io crianças, vlslo
trátnr-so dn cidades ffburtaa Klles nilo
qlíorem fombrar-se de que certas clrcum-
stancias 1n01.lltic11.111 o caracter das cida-
des atacadas. Assim 6 quo Blrkenhead 6
o centre principal pari 11 construcção de
navios de guerra. Llyjórpool é o ponlo
preterido p'jra a entrjda o para a nr-
mazonagem do material bellleo norte-
americano, A foz do rio Morscy esta pro-
vida de furtlflcuções. fcm Manchester ha
grandss dopooltos de algodão, mercado-
ria considerada como dn contrabando de
guerra pólos próprios inglezes. fim Not-
tlrigham acham-sò fâprlcaa de munições
o de arame farpado. Em Shcfflcld tam-
bem ha fabricos de munlçõos e do oa-
riliõcü. Oroal Yarmouth abriga grande nu-
mero dc lanchas do pesca, convertidas em
navios de guerra, para dar caça aos
submarinos.

Portanto, o ataque foi completamente
justificado. O Kovornn franco-/., no com-
rruinloado official sobre o ultimo ataque
aéreo a Frelburg, declarou expressamon-
to (|UO de facto se tratava do uma cldadr
aberta, onde. porém, havia Importantes
fabricas do material bellleo! O "Borllnor

Loltalanzelger" diz:
"10' um dever sagrado destruirmos as

fabricai, do material, bellleo dos Inimigos.
Quanto maior o numero dos ataques, tan-
to melhor!"

AS BAIXAS GERMÂNICAS EM
JANEIRO

LONDRES, 5 — No seu numero
dc hoje, o "Daily Mail" publica uma
estatistica sobre as baixas allemãs
no mez dc janeiro, as quaes attingcm
a trinta c seis mil homens, tendo si-
do completamente anniquilado o
14.0 regimento de caçadores-
CÁLCULOS DO 

" 
CRITICO MILITAR

BELLOC

LONDRES. S — O critico militar Hi-
laire Belloc calcula as perdas austríacas na
¦'.fronte",. italiaK*í..ji mais de duzentos
mil homens, tomando por base õ numero
dos prisioneiros feitos pelas tropas do ge-
ne-al Cadorna, alé 3t de dezembro, o qual
era dc 30.000.

Nessa linha estão as melhores tropas
austríacas,

Com a chegada da primavera, deverão
ser ellas retiradas para outras frentes.
Quando fór iniciada a grande offensiva
do. alliados e quando a Rússia tiver com-
pletadp o seu armamento, a Áustria terá de
resistir cm duas frentes c talvez em tres.
com todos os seus elementos.

O DR. HELFFERICH CONDECORADO

VlfiNNA, 6 — Sua majestade o impe-
rador Franclspo JosC conferiu ao secre-
tario de listado daa Finanças allemãs, dr.
Helfferlch, a gran-cruz da Ordem de
Leopoldo.

DECLARAÇÕES SOBRE O IN-
CENDIÕ DO PARLAMENTO
CANADENSE

LONDRES, S — Telegrammas de
Ottawa, para os jornaes desta capi-
tal, informam que o senador cana-
cknse Thomas af firma que o incen-
dio do edificio do parlamento foi pre-
parado e executado pelos agentes ai-
lemães.

OONEIvRENCrA DE SfR GEORGE
PAISH

LONDRES, s — Sir George Paisíi, mem-
bro do conselho financeiro do Thesouro,
fez esta noite uma conferência em Lon-
dres, na Escola dc Economia Social. Allu-
dindo a tudo quanto fez a Inglaterra, du-
rantc a presente guerra, disse o conferen-
cista:

"Todo o mundo rec-beu os viveres c as
matérias primas de que carecia.

Dc facto, jamais sc gosou tal abundàn-
cia como depois da guerra.

A Gran-Bretanha comprou no extrangei-
ro, durante o anno de 1915. 7.551 milhões
esterlinos de mercadorias para o seu pro-
prio consumo.

Comprehèndidás as compras do governo,
aquella somma attinge a perlo de 900 mi-
Ihões, que serão pagos, sem difficuldade.

Além dos empréstimos dc 3.501 milhões
feitos aos alliados, ás colônias c aos clien-
tes extrangeiros, a Gran-Bretanha fez face
aos seus próprios gastos bellicos. clevan-
.lo-s,e a um bilhão esterlino com tal fa-
cilidade, que nem sc lhe sente o peso.

Durante o anno corrente a Inglaterra
pretende manter uma esquadra ainda mais
poderosa do que a do anno passado; for-
necer ás colônias, aos alliados e amigos,
Pilo menos, 400 milhões c talvez 600, sob a
fôrma de empréstimo; e manter em cam-
punha um exercito de cerca de 4 milhões dc
soldados, cujas despesas totacs sc «levarão
a 1.800 milhões, ou mesmo 2.000 milhões-

Os resultados obtidos pela corajosa po-
litica da Inglaterra, que sempre, durante
0.1 séculos passados, baseou sua prosperi-
dade na do mundo inteiro, são a segura
garantia de que a continuação de tal poli ti-
ca trará, bem como para o mundo todo, c
prosperidade ainda maior."

A Italia ao laáo dos
ia guerra

I perra n@ r

A ITALIANA
CASTELLO

ARTILHARIA
DESTRUIU O
DE DUINO

NOVA YORK, s — Telegram-
mas procedentes de Roma annun-
ciam que a grossa artilharia italiana,
depois de vivo bombardeio, destruiu
o' castcllo de Duiiio, na . cidade" do
mesmo nome, que fica sobre a Bahia
de Panzano.

Esse castello estava poderosa-
mente fortificado.
UM AVIADOR ITALIANO IN-

TERNADO NA SUISSA
LONDRES, 5 — Um aviador ita-

liano, que andava em serviço de re-
conhecimento das posições inimigas,
extraviou-se e attingiu o território
suisso, onde foi alvejado pela fuzila
ria de terra.

attingido por va-O apparelho foi
rios projectis-

O aviador, reconhecendo então o
seu erro, aterrou illeso e entregou-
se ás autoridades suissas, que o in-
teimaram.

% theatro oriental da pm
LINHAS

A CAMPANHA ALLEMÃ NOS
ESTADOS UNIDOS

LONDRES, 5 — Telegrapham dc
Nova York annunciando que os
agentes allemães continuam os seus
criminosos planos de fazer destruir
as fabricas de munições que traba-
lham para os alliados, e tambem os
vapores que transportarem material
bellico para a Europa.

Foram encontradas bombas dc
oynamitc nas usinas de Kathadiu
vVorkes.
E' GRAVE A SITUAÇÃO GER-

MANO-AMERICANA
NOVA YORK, 5 — Informam de

Berlim que a "Tacglische Runds-
chan" diz que é muito séria a situa-
ção entre a Allemanha e os Estados
Unidos.

Accrescenta que tem de haver
uma prompta solução do caso ou
uma catastrophe.

A Wilhelmstrasse resolveu não
deixar por mais tempo a direcção
desta questão nas mãos do conde de
Bcrnstorff.

Ella própria vai dirigir as nego-
ciações.
OS ZEPPELINS SOBRE A IN-

GLATERRA
LONDRES, 5 -t?0 lord Roseber-

ry, ex-primeiro ministro, deu á pu-
blicidade um artigo violento contra
a acção dos zcppelins na Inglaterra
e reclamando do governo immedia"
tas represálias, ainda que sejam se-
guidas de um cortejo de horrores.

AS PERDAS DA ALLEMANHA
NA AVIAÇÃO

LONDRES, 5 — As estatísticas
publicadas confirmam que a Alie-
manha perdeu, até agora 21 zeppelins
e 8 dingiveis de outro typo.

Dos tripulantes dessas aeronaves,
morreram 124 e foram aprisionados
177. Nas estatísticas não estão in-
cíuidos os "tauben", perdidos cm de-
sastre e abatidos jjçlqs ^ü.i^çlos. .

AS OPERAÇÕES NAS
RUSSAS

PETROGRAD, 5 — "Russky

Invalid" publicou hoje o seguinte
communicado do estado maior:

"Na fronte" do oeste, na região
de Plakanem, os nossos esclareccdo-
res dispersaram as forças allemãs,
com o arremesso de granadas de
mão.

As nossas tropas dispersaram, ao
sul de Ikskul, o inimigo, que tentava
tomar nossas obras de defesa 110
Dvvina.

Ao sul de Dttbno, os austriacos
empregaram um apparelho que pro-
jecta chammas a distancia de qua-
tenta metros.

Os nossos aeropalnos, em acção na
zona do Strypa medio, bombardea-
ram a gare dc Ertnina.

A nossa artilharia pesada, a leste
de Czernowitz, bombardeou as ba-
terias inimigas.

No Caucaso, continuamos a perse-
guir os turcos."

AS OPERAÇÕES DOS RUSSOS

LONDRES, G — Não ha noticias da
fronte ruaia, mas, Bugundo parece, o go-
neral Ivanoff tem cm mentj tomar aos
auátriacoB a cabeça da ponte «obro o
Dniestcr, em Usciesko.

Cruzando o Dniestcr, esse cabo de
guerra podorâ Invadir a Bukovlna polo
norte, contornando as posições inimigas
quo cobrem a leste Czernowitz.

A ACÇÃO DOS AVIADORES
NOVA YORK, 5 — Referem pa-

ra esta cidade que os aviadores rus-
sos bombardearam, com exito, os
estabelecimentos militares allemães
em Ponawjesh.

Os aviadores austriacos bom-
bardearam Shuks, a leafe de Kre-
mienec, causando incêndios em mui-
tas casas,

AS VICTORIAS RUSSAS
LONDRES, S -. Telegrammas

de Petrograd annunciam. que os rus-
sos repelliram e derrotaram sitmtlta-
iieamcnte os allemães e os austria-
cos, deante de Babil, Mitau r. Tarno-
poi, e tambem em Dniestcr e Pruth,
çausando-lhes importantcè baixas, ,

O CASO DO VAPOR"RIO DE LA PLATA"
LONDRES, 5 — Respondendo á

nota, cujo teór foi telegraphado 110
dia 20 do mez dc janeiro findo, sir
Edward (irey, ministro dos Extran-
geiros, explicou ao ministro do Bra-
sil, a quem os proprietários do va*
por 

"Rio de Ia Plata" apresentaram
um protesto contra o pagamento fei-
to pelo Almirantado á firma Castro
do dinheiro recebido do Tribunal dc
Presas pela venda do cacau appre-
hendido a bordo desse navio, que se
torna necessário que o protesto seja
liquidado antes, afim de que se tor-
ne possivel a restituição da supra ei-
tada somma.
O "BELLE OF FRANCE" AFUN-

DADO
LONDRES, 5 — O Lloyd's Re-

g-ístçr annuncia que um submarino
inimigo metteu a pique o transpor-
te inglez "Belle of France".
A QUESTÃO DO "LUSITÂNIA"

BERLIM, 5 — Publicou-se hon-
tem, nesta capital, uma informação
de caracter semi-official, a respeito
das noticias alarmantes, de origem
ingleza, sobre as relações germano-
americanas, a propósito da questão
do "Lusitânia".

Diz essa informação que em 29 de
janeiro chegou a Berlim um despa-
cho telegraphico do embaixador ai-
lemão em Washington, conde Berns-
torff, segundo o qual foi impossível
até agora regular a questão do "Lir

sitania", de fôrma satisfactoria pa-
ra ambas as partes, pela troca amis-
tosa c verbal de opiniões.

Transmitliranrse hontem novas
instrucções ao conde Bernstorff,
tendo as rodas officiaes allemãs es-

peranças fundadas de que se chegará
a um accórdo satisfactorio.
NAVIOS CORSÁRIOS NO PACIFICO

LONDRES, 5 — Segundo corre nos di-
versos circulos navaes hollandczes, os alie-
mães vão enviar para o Pacifico alguns
navios corsários, destinados a perturbar a
navegação dos alliados.
COMPLICAÇÃO

TEUTO-HOLLANDEZA
HAYA, S — Todos os diários desta ca-

pitai, tanto os favoráveis como os coutia-
rios á Allemanha, pedem ao governo de
Berlim promptas explicações, por causa do
torpedeamento do vapor hollandez "Arte-
mis", reclamando a punição do comman-
dante do submarino responsável por essa
violação inexplicável das leis de guerra.

A imprensa holhndeza unanimemente sa-
lierita que é absolutamente injustificável
que os allemães pratiquem um acto de
guerra contra a Hoilanda.

CRUZADOR "EDINBOURG

CASTLE"
MONTEVIDE'0, 5 (A) — Deu

hoje entrada no porto, pela manhã,
levantando ferro á tarde, para o ai-
to mar, o cruzador da marinha de
guerra britannica "Edinbourg Cas-
tle".
A CONFISCAÇAO DE CORRES-

PONDENCIA DOS NEU-

TROS
MONTEVIDE'0, 5 (A) — Gran-

de numero de commerciantes aqui
residentes, uruguayos e pertencentes
ás nações neutras, dirigiram un. me-
morial ao dr. Manuel Otero, minis-
tro das Relações Exteriores, protes-
tando contra o procedimento da In-

glaterra, que está confiscando syste-
maticarnente a correspondência tro-
cada entre os paizes neutros c até a
conduzida em navios neutros.

OS RAIDS NAVAES DOS AL-
LEMÃES

NOVA YORK, 5 — Communi-
cam de Newport News que, segun-
do informa um passageiro do "Ap-

parn", um official allemão lhe dccla-
rou que foram equipados nove

"raids" semelhantes ao "Moewe",

em Kiel, dc onde dois desses navios
conseguiram recentemente escapar,
afim de iniciar as suas incursões.

Entre esses "raiders" está o
"Moewe".

O TENENTE BERG NO COMMANDO
DO "APPAM"

¦LONDRES, 5—0 correspondente do
"Daily Mail" em Norfolk annuncia que
o tenente Berg ainda não abandonou o
" Appam", apesar de todas as reclamações
feitas pelas autoridades aduaneiras, O te-
nente Berg nega-se tcrminaiitcmcntc a en-
tregar as encommendas postaes.

ms mimi-

(lüMiicaÈ oliaes
AS OPERAÇÕES DOS ALLEMÃES NA

LINHA DA GRANDE BATALHA
RIO, 5 (A) — A legação da Allemanha

em Petropolis recebeu de Berlim, via Wa-
shington, o seguinte telegramma official;
" O quartel-general conimunica em data
de 4:

Nas proximidades de llulluch, Lohose
e Ncuville houve combates de minas c gra-
nadas de mão.

Em vários pontos da linha da frente oes-
te, particularmente nas Argonnes, a artilha-
ria adversaria esteve bastante activa du-

rante o dia de hontem.
No Mame cahiu em nosso poder um ae-

t-oplano de combate francez, cujo piloto
perdera a rota;

Os aviões allemães coimimnicani que do

valle do Vardar observaram grandes in-

cendios ao sul da frosteira grega c no por-
to de Salonica.

NA "FRONTE" FRANCEZA
PARIS, 5 (Official) - "Nenhum acon-

lecimento importante ha a assignalar 11a Ji-
nlii de batalha,"

A RENDIÇÃO DO MOXTKNEÜRO
BERLIM, 5 — O; correspondentes espe-'

ciaes dos diários que sc encontram no Mon-
tenegro telegrapham dc Cettinhe que, pra*
licamente, toda a população se rendeu com
as armns

Em Cettinhe. reuniu-se grande numero de
estadistas balkanicos. enlre cllcs os delega-
dos montenegrinos Matarovic, Radulovic,
Popovic, o ex-ministro das Finanças Vor-
noic, o marechal da Corte Romandovac, 01 '

gencraes Bccio Payanovic e Vcrsovic o
major Lompar, o ex-ministro do Interior da
Albânia Akif. Pachá e o general turco Said
Pachá.

Os ministros montenegrinos Radulovic, e
Ponovic declararam que aconselharam ao
rei Nikila, a abandonar o paiz. para evitar
o aprisionamento. Além di«so elles declarar
ram formalmente que •> governo montene-
grino se acha actualmente em Cettinhe,
compondo-sc dos ministros Radulovic e Po-1
povic e do general 

'"'esovic. O ministerioi
tem plenos poderes para concluir a paz,'
porque se incumbiu do governo com assen-j
timento do rei Nikita e de accorc! , com a.'
constituição montenegrina,

O principe Mirko enconira-se na resi-,
dencia de c;cnpo Krusevac. perto de Podgo-
ritza. Sentinellas austro-huhgaras estão1
guardando a entrada da casa de campo.
Acha-se «amliem em Cettinhe o chefe alba-;
ncz princliie Bibdoda. notável pela suaj
estatura muito alta. a quem os seus parti-,
darios traiam de "altcza". Prcnk Bibdodi
manifesta-se encantado pela situação modk
ficada. Elle diz que as sympathias dos albai,
nezes catholicos sc dividiam anteriormcntl
entre a Italia e a Austria-Hungria. HoJ«<

porám, estão todos em favor da Áustria*
Hungria. Os albanezes mahometanos favo1
reciam sempre a Turquia e os aluados delia.

A NOVA PHASE DA CAMPANHA
BALKANICA

LONDRES, 5 — A concentração das
forças da "entente" em Salonica augmen-
ia dia a dia a anciedade c o mau estar da
Austria-Hungria e da Turquia.

Enver Pachá confiou aos correspondeu-
tes dos jornaes o receio de que os alliados
annullcm os triumphos das potências cea-
traes.

Os allemães desculpam a sua inactivi-
dade nos Balkans, dizendo ser melhor man-
ter os allitulor, aiispciisns r-m Salonica e oer-
mittir a transferencia de tropas para o
Egypto, onde sc iniciará brevemente uma
nova expedição turca.

OS BÚLGAROS BATIDOS PELOS
FRANCEZES

LONDRES, 5 — Dizem de Salonica que
os francezes repelliram violentos _ ataques
búlgaros, na intersecção das fronteiras gr;.--
co-servio-bulgara.

Ao norte do lago Doiran, a lueta foi mui-
to renhida, terminando por um completo
suecesso dns tropas francezas.

A CRUELDADE BÚLGARA
LONDUKS, 5 — Um despacho proc-

donte do Balonlea. informa que um dosei--
tor do exercito búlgaro narrou alli, com
detalhei terríveis, os massacres praticados
a oanprue frio pelos búlgaros, ein £ins do
novembro;

Itclata a tostemu-..l'.a que, em corla oc-
casifio, om Prilep, os buls;nros tomaram;
300 prisioneiros serviu', e matararmno.T
de olhos vendados, em frente a um grau-,
de fosso.

A IjTJCTA AWritO-ITATjIANA
LONDRES, !i — Segundo InformaçOes

recebidas de Roma continuam nn Unha
austro-ilalinnos bombardeios violentos o
contra-ataques de parte a parto.

A ACÇAO DOS AUSTRÍACOS NA
ALBÂNIA

LONDRES, fi — Communicam de Vier.-
na para Berna quo as vanguardas austria-
e.-is chegaram a Sklruvn, na Albânia.

O grosso das tropas austro-hüngaras
dlrlge-se actualmonto paru Salonica.

Accrcseenlam quo cinco aeroplanof
austriacos voaram sobro Durazzo e outros '
Ires sobro Valona, tendo damniftoadc
gravemente os acampamentos das forças
gcrvlos-montenegrlnas-itallanos.

Um dos aeroplanos quo voaram sobre
Valona foi derrlbado pela artilharia Ita-
liana e cnhiu no mar.

O acroplano, que commahdava a <.".-
quadrilha, dirigido pelo tenente Kon
«ovic, foi obrigado a descer, para recebei
os pilotos, e depois levou o apparelho pa-
ra Cattaro,
AS TERGIVERSAÇÕES DA RUMANIA

LONDRES, 5 — Pelo ouc se deprehendf
das noticias recebidas, a Rumania mais uma
vez manobra manhosamente, ora pendendo
para os alliados, ora para os impérios cc-ri-
traes.

Anhuncia-sc agora que o governo rumai-
co se comprometteu com um syndicato aus-
tro-allemão a vender um milhão de tone!;'.-
da5 dc milho, 350.000 toneladas de trigo,
250.000 toneladas dc cevada e aveia: tudo
pilo mesmo preço por que esses cereaes
foram vendidos á Inglalcrra.
UM DELEGADO SERVIO

NO VATICANO
LONDRES, 5 — Telegrapham dc Roma

annunciando que o papa Bento XV rece-
beu em audiência especial o delegado ser-
vio sr. Garilovilch, que narrou detalhada-
mente ao pontífice as atrocidades pratica-
das na Servia pelos austriacos, que se dí-
zem christãos.

ABRIU-SE A CÂMARA GREGA
ATHENAS, 5 — Deu-se hoje a instai-

lação dos trabalhos da Câmara dos D^pu-
tados.

O sr. Theótokisi irmão do fallecido cx-
primeiro ministro, foi pleito presidente da
Câmara, sem opposição.

Os soldados, de baionetas caladas, oceu-
pavam a? galerias.
OS RAIDS DOS AEROPLANOS FRAN-

OESüES NA MAOEDONLV
PARIS, 5 — O "Temps", em despacho

de Athenas, diz que, segundo um oom-
municado official búlgaro, foram mor-
tos 470 homens e feridos 500, por oceasião
dos recentes raids dos aeroplanos fran-
cezes contra os acampamentos das tro-

pas do rei Fernando.
Tomaram parte nas Incursões aéreas

dezesole avIOes.
Foram lançadas mais de duzentas bom-,

bai sobro os acampamentos de Petrioh,
no valle do Strumitza.

O bombardeio, durou vlnto. mInuioB., .
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chegada dos srs. senador Lacerda Franco e Ro-
dolpho Miranda ¦ (írandes manifestações popu-

lares - Importantes discursos poiilicos

VARIAS NOTAS
Conforme foi noticiado, seguiram bon-

lem, em vagão especial, para Piracicaba,
òs srs. senador Lacerda Franco, membro
da 'Ootnmlssão Directora, o Rodolpho Ml-
randa.

Do nosso companheiro que seguiu com
suas exes, recebemos as seguintes infór-
maçõos:

PIRACICABA, n — A viagem docor-
reu magnífica. Em Itaicy, entrou n
fazer parto da comitiva o sr. Landul-
plio Monteiro, vindo do Itapetinlnga.

Em Caplvary, receberam os dois 11-
lustres viajantes cnthuslasltca manifesta-
ção politica.

Em Rio das Pedras, foram suas exes.
recebidos pela commissão do festejos dc
Piracicaba, por entro aeclainaçõcs, tocan-
do, por essa oceasião, uma banda dc mu-
sica c subindo aos ares innumcras glran-
dolas.

|. Em Piracicaba; d chegada dn comboio,
aa acclamaçücs ao sr. .Lacerda Franco o
Rodolpho Miranda foram verdadeira-
menti.- enthusluslicos.

A gare estava repleta d_,e povo, que vi-
ctoriava o senador Lacerda Franco c o
sr. Rodolpho Miranda, .conselheiro Ro-
drigues Alves, dr. Altino Arantes e ao
Partido Republicano Paulista,

A's 1!) lioras, na esplendida villa Are-
thuzina, o sr. Rodolpho Miranda offcre-
pou uni jantar intimo ao senador Lacei--
da Franco e nou membros da sua comi-
Uva. i

Ap6s o jantar, que correu em meio da
maior cordialidade, o sr. senador Lacei--
da Franco diriglu-so :' casa dc residência
do deputado eleito o chefe do Partido Ro-
publicano dc Piracicaba, sr. dr. Corioía-
no Ferraz, onde, fis 20 horns, recebeu
uma grande o significativa manifestação
politica, fi qual concorreu enorme mulli-
dão.

Tocaram diversas bandas dc musica,
sondo erguidos ruidosos vivas ao sr. sc-
nador Lacerda Franco.

Usou da palavra, cm nom do povo
dn Piracicaba, dirigindo calorosa saúda-
ção ao sr, senador Lacerda Franco, o sr.
dr. Pedro ICrnhom'«.al, redactor do "Jor
nnl dc Piracicaba".

A essa saudação respondeu, cm curto
mas expressivo improviso, o sr. senador
Lacerda Franco.

I Em seguida, acompanhado pelos cho-
fes da politico, local, das autoridades,
riir-oi dc outras pessoas gradas e de enor-
mo massa popular, seguiu n comitiva pa-
ra o Club Republicano, dc Piracicaba.

A sessão inaugural da nova agrcmla-
ção poliiica foi, a convite do r,r. dr. Cu-
riolano Ferras:, presidida pelo sr..senador
Lacerda Franco.

' O eminente chefe republicano, a«3u-
mindo a presidência, declarou aberta a
sessão, dando em seguida a palavra ao
orador official do Partido Republicano de
Piracicaba, sr. dr. Rodrigues do Almeida,
lue, em cnlhuslaslico, eloqüente e crito-
rloso discurso, fez uma saudação ao sr.
senador Lacerda.

Falou em seguida o sr. dr. Jacob Dlehl
Netto, quo fez calorosa saudação ao Sr
Rodolpho Miranda..

A seguir, o sr. presidente da sessão
magna de Inauguração do ciub dou a pn.'-
lavra ao ex-ministro da Agricultura e dis-
tlncto chefe republicano er. Rodolpho Mi-
randn, quo pronunciou um substancioso
discurso político, que 6 ao mesmo tempo
o seu manifesto aos antigos conservado-¦cs.

A oração do Illustre sr. Eodolpíio Ml-
randa, que abaixo publicamos ua Integra,
foi enth.usIaMicamentç applaudida, tendo
»ldo o orador, ao terminar, cumprimenta-
''o por todas as pessoas presentes.

Eis o discurso do ex-titular da pasta
fla Agilcultura:

Meus senhores:
Sejam as nossas primeiras palavras deigradecimento ao digno orador qne nostem trazer tão cou íoi tantes phrases detaudação.

Senhores!
h' com inlenso júbilo que nos vemos pre-ícnlc ao acto inaugural do Club Kepubli-

cano dc Piracicaba. Os movimentos dc
sympathia crescente pel0 regimen, a cujoao\cnto dedicámos nossos momentos de lu-ria mais ardente, têm sempre para nós uminteresse verdadeiramente particular.

Eis porque nos confessamos mui sensi-
bihzado, pelo delicado convite do directorio
local do Partido Republicana Paulista, que.lendo feito idêntico convite ao illustre se-nador Lacerda Franco, reserva-nos aindatim segundo c grande motivo de prazer —
ipiaj o dc encontrar-nos com um \clho rc
publicano paulista, cuja admirável linha de"omitida conseguiu atlrahir sobre a sua in-
confundivcl personalidade os olhares de
quantos se interessam pelos gloriosos des-linos desle Estado.

Nunca, mais do que hoje, exigiu a Rc-
publica a unificação c a harmonia dos rc-
publiçapos. E quanto a nós, sentimo-nos
perfeitamente, á vontade com a nossa con-sciencia, sob esse ponto de vista. Hemòs
ludo feito, c eslamos prompto a tudo fa-
zer, para que da presente conjuncção dcesforços venlia a Republica a retomai
aquella larga e. brilhante eslrada, que tri-.liava um dia, guiada pelos presidentes daVirgínia Brasileira.

Sim! Estamos satisfeitos, porque senti-mos que a força das circumstancias cli ií-
Riu os passos da maioria politica dc S.Paulo para nma encruzilhada dijina, ondete trocaram os symbolicos apertos de mão,
transformando-se as forças antagônicas emforças do mesmo sentido, soiu'niando-s'e
noje. quantidades que sc subtrahiaiu hon-lem.

Em-politica, nunca indagamos para ondebc vai; cpntcnlamo-nos em inquirir com
jucm sc vai; porque estamos convencido
de que o unico meio dc sc saber com toda
segurança o destino que sc leva, é conhecer
a. companhia em que sc eslá; c a nossa di-visa, por isso, sempre foi — com os me-
mores, mesmo nas occasiSes pcores.

! Quando se manifestaram os prodroniosdas candidaturas presidénciaes, não foi sem
inquietação que lançámos as vistas sobre
d campo eleitoral, impressionado como es-
lavamos, c estamos, pelo trágico desenrolar-
se da conflagração européa, que vciu ag-
gravar,, cm nossa Pátria, uma siluaeão Já
por si, enlão, difficil.

Mas_a acção franca c acertada do Partido
Republicano Paulista veiu ao encontro dos
nossos desejos; ião facilmente sé aplainam
Ds caminhos, quando se tem escopos ele-
pados,'Escolhidos 

dentro das mais exigentes nor-
mas democráticas os candidatos dò Partido
Rejjtiblicano Paulista, portadores das quali-

vlmcnlofi cívicos, de excepcional slgnlfl-
cação política, quo opproxliuarnm, ein
olevada communhão do altos sentimentos
republicanos o patrióticos, os dois tlnlcos
partidos organizados no Estado.

Identificados agora o Partido Republicano
Conservador e o Partido Republicano Pau-
lista, esle, prestigiado pelo apoio leal, va.-
lioso c desinteressado do elemenfò polilico
que vinha obedecendo á esclarecida direcção
do tradicional e brilhante propãgàndisla da
Republica, sr. Rodolpho Miranda, podia,
num largo, seguro c luminoso descortino,
arregimentar a sua força harmônica, co-
lossal c disciplinada cm apoio leal c fc-
ciindo ao actual c próximo governos do Es-
lado. Prevê que, conforme o manifesto
lido pelo sr. Rodolpho Miranda, manifesto
que o orador applaudia sem reserva, possa
esla acção combinada produzir os mais
promissores, fecundos e notáveis ensina-
(mentos, acompanhados de licções c de
exemplos dc entranhadá dedicação á Rc-
public^ unida c 'sem conlrastc c invencível
ante todos os processos dc demolição da
ordem e dos princípios basilares do rc-
gimen,

O senador Lacerda, cm conceitos da maior
significação politica e partidária, fez elo-
giosas referencias ao patriotismo do emi-
nente sr. conselheiro Rodrigues Alves, alln-
dindo, cnconiiasticamcnte, á entrevista po-
lilica concedida pelo prcclaro estadista a
um dos redactores do "O Paiz".

Teve tambem o senador Lacerda Franco
expressões felizes enaltecendo os .méritos
dos drs. Altino Arantes e Cândido Rodri-
gues, candidatos A presidência e viec-presi-
dencia do Estado.

Finalmente, com palavras gentis, fez hon-
rosas referencias ao sr. Rodolpho Miranda,
dr. Coriolano Ferraz do Amaral c aq povo
dc Piracicaba, cujo espirito republicano sa-
licnlou, coneilando-o á concórdia, á paz c
ao trabalho fecundo cm prol da grandeza
do município, prospero c rico, e da bella c
encantadora cidade dc Piracicaba.

As ultimas palavras do Illustre clic-fc
republicano foram cobertas por estrondo-
.ia salva de palmas.

Foi depois servida uma taça de cham-
pagne, tendo, ás 22 1|2 horas, terminado
a reunião, disporsündo-ao a extraordina-
ria multidão que, dentro o fora do edifi-
cio do Club, erguia ainda onthusiastlcos
vivas ao governo do Estado, no senador
Lacerda, Rodolpho Miranda, Coriolano
Ferraz, Rento Bicudo o aos distinctos
membros da comitiva.

3rr.K'»;t FIHMR ¦ .:r.;.ziix3Lm!.r-

dades csscnciacs ao boin desempenho dos
supremos cargos, não hesitamos assim cm
aconselhar aos nossos amigos, cm nosso ma-
nlfcsto politico de io dc novembro, que
apoiassem as candidaturas Allino Arantes-
Cândido Rodrigues, á presidência c vice-
presidência dc S. Paulo. E, para complela
felicidade nossa, constatávamos bem dc-
pressa que de toda a parte os nossos correli-
gio.narios correspondiam ao nosso appello,
com palavras animadoras dc apoio franco ás
nossas resoluções.

Não deviam, porem, felizmente, parar ahi
os suecessos político:;, nesle Listado. As
inequívocas provas dc apreço, dc alto cou-
ccito que a direcção do Partido Republicano
Paulista, que o illustre sr. presidente do Es-
lado, c que o digno candidato á suprema
magistratura estadual tiveram para com o
nosso movimento dc apoio, cujos iníuilos tão
bem comprehendidos sentíamos, c o facto
dc já terem um dia os dirigentes do Par-
tido Republicano Paulista acceito as cindi,
daturas Wenceslau Braz-Urbaiio dos San-
los, que tinham oecupado os mais salientes
postos no partido a que estávamos filiados;
e, principalmente, o facto ainda dc termos —
uns c oulros — o mesmo programma — vis-
to quo sc tinham desaggregado do- Partido
Republicano Paulista aquelles cujo pro-
gramma polilico djvergia radicalmente do
nosso e cuja at'ção discordante c natureza
inassimilavel eram uni elemento dc perlur-bação na vida partidária: por todos esses
motivos, cm summa, estava determinada a
fusão de elementos politicos homogêneos dc
S. Paulo.

Eis-nos, pois, unidos, c que dessa união
surjam brevemente novos motivos de satis-
faição liara uns c outros: são os nossos vo-
tos, são a nossa meta, são o nosso desejo
culminante, pois sentimos que poderemos ser
o.lraço de união entre a politica paulista c a
rip-grandehsci onde contamos companheiros
de uma longa c indefectível convivência par-lidaria, guiados sempre pelo mesmo querido
c saudoso grande chefe, por esse extraordi-
nario. coiiducloi; dc homens, que iminortali-
zou o nome dc Pinheiro Machado I

Üe S. Paulo c do Kio Grande do Sul
sahiram as grandes forças organizadoras do
triumpho democrático dc ij dc -Novembro:
dc S. Paulo sahiram os tres presidentes com
(pie poude a Republica manter uma ascensão
gloriosa, que, para descontentamento dos
bons republicanos, cessou logo após a éx-
tinecão do ultimo governo paulista.

Não fala em nós, porém, o pessimismo.
Nâoi que força temos c esperança bas-
cante dc próximos dias benéficos para a Rc-
publica Brasileira, apesar dos rumores ciib-
versivos da ordem constitucional, cujos pro-
ilrpiii.os são essas explosões de desordem
que a Nação vem presenciando e que são,
felizmente, suífocadas pelo governo do ho-
nesto c digno moço, que se vai impondo ao
respeito c applausos do paiz.

Tranquilliza-nosi conforta-nos lançar um
ulliar retrospectivo para os super-Estados
da União. Lá está Minas — a terra do pro-
to-martyr da independência, berço dc tan-
ias e tão caras tradições. Governa-a acuai-
mente um illustre moço, que. com o ser de
uai cntranliado amor pela Republica, tem
uma qualidade que o rdcomracndá vivamen-
te, neste momento politico: é um espirito
eminentemente conservador'.

Alli está o Riu. rasgado pelo histórico
Parahyba. dc cujas margens brotaram as
primeiras riquezas nacionaes. A' testa de
s.çú governo, onde q 

'espirito dc QuintinoBocayiivá retornou o império, ergiie-se a íi-
gura enérgica dc Nilo Peçanha — o disci-
pulo mais fiel e mais amado do Patriarchá
da Republica; encontra-se o grande c ex-
traordinario administrador) que, entre um
governo de frivolidádes e um governo de
linhas to_rtudsasi soube fazer brilhar o nome
dj Brasil c impór-sc. como esladista pura-
mente da Republica.

Lá uo extremo sul, no derradeiro trecho
meridional dc nossa Pátria, realça-se o Rio
Grande, desdobrando, orgulhoso e feliz, des-
de ]8,i5, uma historia de feitos memoráveis.
E> como írueto dc tantos c tão grandes
exemplos republicanos, apresenta-nos, ufa-
no, a personalidade dc Borges de Medeiros,
qui tão sugestivamente nos fala dc acção e
rectidão. E aqui? Aqui. que íoi o berço das
íerreas organizações que souberam ganhar
para o Brasil o vulto de gigante; esta '.erra,
que recolheu, enternecida, o grito de "ln-
dependência i u morte!"; que propagou a
Republica coni amor iucxccdivel; mãe de
Campos Salles, Prudente dc Moraes c Ber-
iiardino dc Campos, que baixaram ao tuniti-
!o, mas vivem ainda e \iverão para sempre,
no exemplo que nus souberam legar.

Teriam, porventura, desapnárecido as
grandes virtudes cívicas deste Estado? Não!
Cá temos, no governo dc S. Paulo, o digno
suecessor dc Campos Salles, nu governo da
Republica.

S. Paulo é c será uma força admirável d..'
progresso c orientação, ua vida da Repu-:
blica.

Bem conhece as suas responsabilidades o
sr _ Rodrigues Alves, que hoje rcunc a
maior parcella dc prestigio e autoridade no
paiz inteiro, apoiado, sustentado por S. Pau-
lo, forte, unido e coheso.

E com tantos e tão admiráveis elementos
dc triumpho, como duvidar do futuro?

Senhores: Deixai (pie fal,c o orador, em
nome do seu nunca desmentido amor pelnregimen implantado no Brasil, para o qualconcorreu como humilde propãgandista t:
cimo obscuro membro da Assembléa Con-
stituinte, qu.c nos legou esse mouuriiento
que é a Constituição dc 24 de fevereiro, a
qual precisa, antes de tudo, de ser pratica-da com honestidade absoluta.

Dc nós depende, principalmente de nós,
que o futuro da pátria seja como o ideali-
zaram os nossos maiores, aquelles que fize-
ram o '/ de selembro c o 15 de novembro.

Conj_ugu,em-se os elementos republicanos
brasileiros I Estreitèm-sc as forças demo
craticas homogêneas dc sul c norl.e do Bra-
>\n desde esse Brasil sèptentriorial, onde sc
."xtende a immcnsa Amazônia, guardandoem seu seio exuberante os faclores yindou-ros de um desenvolvimento inigualável,
que ha cie tonial-a — como bem disse Hum-
bolt — o centro da civilização futura; essenorte, que áccumiila os característicos mais1 rii ames da nacionalidade brasileira, num
punhado de Eslados, que tanlo e tanto
amaram as pugnas pela liberdade, c onde
se formaram brasileiros do vulto polilico,do culto c digno Urbano Sanlos, o espiri-
to da conciliação, que a razão impõe c a
lealdade não recusa,

Inspirados pela mcmorüi de Marlins Tu-
mor c Julio dc Castilhos, desses dois gc-nuinos c notáveis produetos das idéas
tminiphadoras d,e 8p, e que bem podem ex-
pnmir o passado histórico do norte c o do
sul do Brasil a sc^ abraçarem, num ample-
xo fecundo: convirjamos as nossas for-
ças — nós os republicanos que sentimos
homogêneo o nosso agir politico. A..união
será formidável: o futuro será glo"riosolA Republica dos constituintes de 2.\ Ú£ fc-
vereiro dominará sem contraste.

Sim! Andam bem aquelles que, como
vós, installadores do Club Republicano dePiracicaba, agitam-se e confiam 110 porvir.
Ja vem perio os dias em que a Republi-
ca ha dc retomar a força asccnsoíá, quetanto c tanto a dignificou, quando no «1-
oremo posto da nação sc encontraram Ires
iillios illustrcs da terra dos ousados ban-
dçirantes.

AvanteI c viva a Republicai
Falaram ainda outros oradores.
Ao encerrar a sessão, o prcclaro chefe

republicano ar. senador Lacerda Franco
produziu brilhante discurso político, fre-
quontomente Interrompido pov applausos
calorosos d-i neeialcncln.

O er. senador Lacerda fez expressivas
o iBlpqueiitea declarações políticas da' ma'-
ximu oportunidade, historiando os mo-

omingo, íi d© fevereiro de 1916

Sabe-mos que amanhã a conPliva Cos
srs. senador Lncei-da e Rodolpho Miran-
da visitara a Escola Agricola dosta cida-
do e ciniirehendera outros passeios que
fazem parte do programma organizado
pola commissão de recepção o do feste-
jos aos illustrcs hospedes.
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UM CREDITO PARA O GOVERNO
RUMAICO

AMSTERDAM, 5 — Despachos aqui rc-
cebidos dc Bticarest referem que, ua sessão
da Câmara, o ministro das Finanças apre-
sentou um proj.ccto de lei autorizando o
governo a lançar mão dc tim credito mili-
tar supplcmcntar de duzentos milhões de
francos.
O INKTO DA OI FICA Si VA TEUTO-

I5UHGAHÁ CONTRA OS ALLI.V-
POS

PARIS, 5 — Annunciam dc Bàlonlca
que começou a offensiva bulgaro-allcinã
na fronteira gresn.

Desde ha dois dias, está empenhado
um vigoroso duello de artilharia nas vizi-
nhanças dc Drama.

A artilharia pesada Ingleza domina a
artilharia Inimiga,

A .MISSÃO INGLEZA NO ADRIÁTICO
LONDRKS, 5 — Chegam a esta capital

o.s primeiran detalhes da heróica campa-
nha da missão ingleza no Adriático, som
a qual o exercito scrvlo teria perecido
todo.

A missão britnnnlea conseguiu reunir o
exercito do rol Pedro disperso num paiz
sem vias do coninumlcaçõcs e povoado de
Inimigos dos servios.

A mlsflão reparou os caminhos, trans-
formou os pântanos em estradas, reslau-
rou as pontes o estabeleceu linhas fer-
reas,

Na conlinúa retirada, os Italianos no-
brèmente auxiliaram a missão, provendo-
a de tudo o quo era necessário, atravez
dryi mliiufl o dos submarinos que infesta-
vam o Adriático.

A derrota üo adversário annunclada nn
ultima semana desmoralizou completa-
mente os árabes.

No futuro nada mais haverá a temer
da parte delles.

NA FRONTE OCCIDENTAL
PARIS, 5 — Aos jornaes desta

capital o Bureau dc Ia Prcsse íoi-
neeeii hoje o seguinte coníjnunicado
official :"O dia correu relativamente cal-
1110 na linha dc frente.

A artilharia pesada francèza abriu
vivo canhüiicio- contra unia coltr
nina de infanlaria e uni comboio
inimigos, que entravam cm Ròye.

Assignalou-se o bombardeio da?
organizações inimigas na Champa-
gnc, nas regiões de Tahare c do
monte. Tetli; na Argonne, no se-

ctor de La Harazée, c na Lorena,
na frenle dc Nomcny a Morvílle.

Nos outros pontos da linha dc ba-
talha nada houve de importante."
AS BAIXAS PRUSSIANAS

NAS LINHAS DE OESTE
LONDRES, S — Segundo informações

de boa fonie, as baixas prussianas nas lí-
nhas da França c da Bélgica, durante o mez
de janeiro, foram dc 36.;502 homens, üs
allemães tiveram tambem 24 aviadores mor-
tos, 11 feridos e 20 aprisionados. Cinco ge-
ncra.es mortos e dois feridos.

O i-i-n regimento foi anniquilado comple-
lamente.
PERSPECTIVA DE SANGUINOLEN-

TOS ATAQUES - OS ALLEMÃES
SOBRE PARIS OU SOBRE CA-
I/AIS?

LONDRES, 5 — A offensiva allemã
cn: Neuvillc Saint Waast c ao sul do Som-
me teve a duração de setp dias; visou ape-
nas distrahir a attenção dos alliados dos
preparativos que a Allemanha tinha em
vista, uo sentido de tentar um esforço
desesperado para ir a Paris ou a Calais.

Noticias pj-pvínientes da Rússia indicam
que os allemães estão construindo fortes
meios de defesa nas linhas do oriente, paraliabitual-os ú transferencia dc tropas, o
que ãsslgnala o começo da sangúinolénta
batalha do Occid.ente, que foi recentemente
prognosticada pelo kaiier,

Ja ha noticias c|a enorme concentração de
canh3cs_na Flandres,

Os alliados estão confiantes que 03 novos'cilos. ..inglezes e -russos. ¦ .sustentados,
bundancía • d.e munições, hão dé de:

Uma commissão do varejistas enlevo
liontcm, fts li horas, com o sr, presidente
do Estado, no palácio dos Campos Ely-
soos, para confercnclar sobro o regula-
monto do Imposto de comínercio, recon-
temente publicado.

Ouvlndo-on com a máxima attenção, o
sr. presldonti* declarou quo não podendo
deixar do dar execução fi lei do Congres-
00 do Estado, a que se referiam 00 ro-
claniantcfl, havia recommcmlado ao sr.
secrelario da Fazenda quo disso Instruo-
ções aos seus agentes para serem sollcl-
tos o justos noa sous lançamentos, facill-
tando aos Interessados os recursos asse-
gurados pela lei, ds quaes seriam recebi-
des com benevolência o eqüidade.

Essas üujtrucfiõcs foram dadas e o sr.
presidente protnotteu quo seriam renova-
das, pedindo aos honrados negociantes
quo auxiliassem o governo no cum-
prlmentò do dever do executar na leis
de arrecadação- do Estado. Explicando
detidamente as razões du.
objecto de reclamações, o
dente fez vêr aos honrados
que era pequeno o sacrifício
Kia do commercio o que, npporlunamento,
os defoitoè quo fossem arguldos o reco-
nhccldos como verdadeiros, .seriam corri-
gldos pelo poder competente, poranto o
qual o governo advogaria 00 Interesses
razoáveis do commercio.

Os dignos representa 11 tes do commercio
varejista, manifestaram o propósito da sua
classe do não contrariar a acção do go-
verno c ficaram de apresentar por escri-
pto as reclamações que, no sou entender,
poderiam, sem offcnsas da lei, ser atten-
ilidas.

O sr. dr. Eloy Chaves, secretario da
•Instlça o da Segurança Publica e Inte-
rino do Interior, seguiu hontem paraSantos.

S. cc. deve rogrecear hojo a esta ca-
pitai.

lei, que (i
sr. presi-

negociantes

que se exi-

Partiram hontem para Piracicaba, 110 com-
hoio das 7 horas, os srs. senador Lacerda
Franco, membro da Commissão Directora
do Partido Republicano; Rodolpho Miran-
da. ex-ministro da Agricultura c chefe do
I'. R. C. de S. Paulo; Plinio dc Godoy, dc-
puíado estadual; senador estadual Ben-
to Bicudo, deputado federal Marcolino Bar-
reto e barão de Duprat. presidente da Ca-
mara Municipal dc São Paulo.

Os illustrcs excursionistas vão aquella ci-
dade assistir á inauguração do Club Repu-
blicano dc Piracicaba.

Na audiência ordinária do sr. dr. Ma-
nuel Polycarpo do Azevedo, juiz do dl-
reito da terceira vara eivei, foi, por s.
cxc, publicado o -Código Civil, promul-
gado, sob n, 3.071, em l.o do janeiro üo
corrente anno, paj-a.entrar cru vigor em
egual data do anuo de 1917.

Aquelle magistrado salientou n neces-
sidade quo havia do Código Civil o mos-
ti-ou o sou grande! valor. -

H. exc. mandou que o escrivão fizesse
constar, cm protocollo, o acto da publi-
cação.

O sr. Joaquim Teixeira dc Assumpção
Junior. ajudante do expediente da Direclo-
ria da Agricultura, desistindo do resto da
licença que lhe fora concedida, reassumiu
o exercicio do seu cargo.

Foram concedidos ao juiz dc direito da
comarca de Soccorro, dr. Renato de Toledo
e Silva, dois mezes de licença, a contar dc
1.0 do corrente mez. para tratar dc sua
saude.

No despacho do Br. secretario dn Agri-
cultura cum o sr. presidente do Estado,
foi assignado o decreto alterando o perfillongitudinal do trecho do ramal do Nova
Odcssa a Piracicaba, comprchcndldo entre
as estacas "O" e "U80", dos estudos dc-
tlnltivog approvados pelo decreto 11. 2302,
de JO de abril flo 1513.

O sr. presidente do Estado assignou o
decreto prorogando atG 20 de dezembro
do 1!)17 o prazo para conclusão dos tra-
balhos de construcção da via férrea de
Nova Odessa a Piracicaba, a quo so rc-
forlu o decreto n. 2.354, do 22 de íeve-
reiro de lt'13.

Termina no dia 10 do corrente o prazo
para o pagamento, sem multa, na Inspe-
ctoria Geral de Fiscalização Municipal,
dos impostos de vehieulos.

Depois dcesa data serú. Impedido o li-
vro transito de vehieulos que não tenham
pago as suns licenças, do accOrdo com o
art. 22, paragrUpho l.o da lei n, 120.

Respondendo a uni officio do sr. pre-feito de S. .loão da Roa Vista, o sr. nc-
cretario do Interior comrnunlcou-lhe que,não podendo ser convocados os supplen-
tes para constituírem a Câmara, deve o
vereador mais votudo convocar, na ordem
da votação, us membros da Câmara pas-«nda, necessários parn. constituir a actual
c, então, tomar conhecimento das vagns
existentes o marcar as eleições para os
novos vereadores que servirão Uté ao fim
da presento legislatura.

O "Diário Offlcla!" de hoje publica a
relagãoi dos doutores c bacharéis quo têm
seus diplomas registados na secretaria do
Tribunal de Justiça.

Ao sr. Manuel Emilio da Costa, segun-
do epciipmrarlo da Bocroluria do interior,
foram concedidos seis mezes do licença,
para tratar-se.

O sr. secretario du Agricultura sub-
motteu fi, iisslcnatuni do sr, presidente do
Estado o decreto autorizando a eutroga
ao trafego publico do novo trecho da via
férrea da Companhia Mogyana, construi-
do enlro o.s kilòmétròo Hl»5--[- 07(5 ie
280 -_- 0.8.72, a partir de Campinos, na
linha de Caia Rranca a Ribeirão Preto.

. A assignatura dos contractos para forne-
cimento dc^ gêneros á Força Publica effe-
cluar-sc-á n0 dia 11 do correnle c não. a
10, como foi noticiado.

Pelo Thesouro do listado vai ser feito
o pagamento da importância dc 22:soo$ooo
á City de Santos, correspondente á sub-
venção od ultimo trimestre do anno findo.

manetuu; ositt't}$Sifo)*itS'itÍJ)»'rk'-"V-i'*.''
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O sr. ministro da Guerra, por aviso
numoro 175, detílara o seguinte:"Estando publicado no "Diário Offi-
ciai", de 16 de janeiro findo, o decr. n.
3.102, do 13 do mesmo mez, que concede,
nmnistia a todos os civis o militares, dire-
cta 011 Indiréctamento envolvidos nos mo-
vlmontos revolu.clona.rlos do LVitado do
Ceara, dave ser providenciado para que se
torne offeetiva essa amnistia, mandando
põr em liberdade os favorecidos pelalei."

Eni outro txvlnèr,-n. 17S, s. exc manda
conceder passagens para as localidades
em que tenham do fixar residência 'ás

(j!Sl,(ii:A).bni:ti« 11 Tuiuiú <la« uv-tLíiiui ulf.tmjj.txíAtifji

excluídas do exercito a bem da dlsclpll-
nu.

Eis os termos do aviso:"Declaro que tm mulheres e filhos das
praças ultimamente excluídas do exercito
a bem da disciplina o quo .pertenciam ft
lí.a região militar, so deverão concedor
paisagens para as localidades em quo té-
nham de fixar residência."

W intenção do coronel Amorlco Alma-
da, commandante do corpo de bombel-
ros do Rio, fazer adoplar pelos offlclãós e
praçns densa corporação, quando em ser-
viço elfectivo, o uniformo usado nos Es-
tados Unidos. Esso uniforme, sendo de
borracha e Impermeável, pennltto ao
bombeiro trabalhar na extlncção dos ln-
cendlos sem so molhar, como não acon-
toco naquella capital, com o uniformo
usado, o que não raro acarreta graves In-
convenientes para a saude dos officiacs e
praças dos bombeiros.

O coronol Almada jfi pcdbi don Esla-
dos Unidos amostras daquejlos unlfor-
mes, para experiência.

Eol nomeado addldo, som vencimento, fi
Ieenção brasileira na Republica Argentina,
o dr. Francisco Emilio Eugênio Emery,
que continuarfi. no oxorolclo do seu cargo
do cônsul geral no mesmo paiz.

Eoi nomeado o sr. capitão de fragata
Anlonio Alves Ferreira da Silva inimc-
dlato do couraçado "8, Paulo".

Desto cargo foi exonerado o capitão de
corveta Ootaclllo Pereira Lima.

Tendo sido averiguado peln admlnls-
tração .fluminense que o renlHlo do lm-
posto de consumo devido aos cofres da
União não coincidia, cm vários munici-
pios do Estado, com o imposto de Indus-
trios o profissões, devido fis repartições
arrocadadòraa da. sua renda, resolveu o
governo Iomar as mais severas medidas
contra os conectores achados om falta.

Em circular expedida fis collectorlas
do Estado, concedeu-se o prazo Improro-
gavel dc 30 dias pura os respectivos fune-
clonarios normalizarem esse lançamento.

Nos termos dessa circular o governo
prevlne que serão tratados com o rigor
das penalidades em que inuj.lb-cm os li-
tulares das alludldos collectorlas.

O sr. ministro da Fazenda dirigiu cir-
cular aos chefes das repartições subordl-
nadas, declarando quo para oxooução do
disposto no paragrapho 2.0, do artigo l.o,
do regulamento approvado pelo decrelo
n, 11.117, as nomeações de médicos pa-
ra aa juntas dc inspecção de saude de-
vem, nns Estados, recahir dc preferenciaem médicos da Armada ou do Exercito,
do quadro, 011 controctados, na falta de
profissionaes da directoria geral da .Saude
Publica.

O sr. ministro da Marinha recebeu do
capitão de corveta engenheiro naval t'i-
res de KA um telegramma de Kpozziu, na
Itália, onde esso otflclal so encontra fis-
calizanilo a eonstrucção do "tender"
"Cenr.t", participando-ihe que esse navio
havia realizado as experiências de offi-
cinas, fundeado, c que os mesmas expe-
rienciíis tinham dado bom resultado.

A guaibilçãò que devo trazer o "Cea-
rfi." ate. no Itio partira, provavelmente,
om março vindouro, seguindo a bordo do
vapor "Carios Gomes".

A dllTIculdiule dc transporte, ultima-
inciito occaslonada com a tarcm-la do ua-
vins nas linhas dc navegnçiló siil-nincil-
canas, põe-nos muis uma vez cm cm-
buracos, quanto ao recebimento das rc-
mcssns do pnpel du Impressão que encon-
mondamos aos nossos fornecedores iln Xo-
megn. Demito disso, somos forcados,
muito 11 contra-gosio, 11 reduzir, em pur-
te, ii nossa matéria, hein como n rogai,
nos nossos solícitos coírespóndenles o oI>-
scqulo de diminuírem, o quanlo possl-
vol, as informações do interior. Releva
accrcscenlnr que Jú tomíímos todas as
providencias paru qiio tal faliu seja oli-
vinda, pelo que esperamos, denlro de mui-
(o breve, restabelecer todo o serviço,
(liinilo fis ikiíwiih secções as suas liabltliacs
amplitudes.

—— —

JOCKEY OLUB PAULISTANO
Realiza-se hoje, no prado .da MoOca, u

Ca corrida desta temperada,
O programma consta do 0 pareôs orga-

niz.-idos eom os melhores elementos diis
nossas coudellarlas.

Na verdade, não fi um programina
vasto, mas n, qualidade dos parelhairos
noile Inscriptos compensa o tamanho.

Acreditamos, pois, quo o velho pra-
do da rua Brcsser ainda hoje apanhara
uma boa enchente.

ASSOCIAÇÃO DOK CHRONISTAS fjPOR-
TIVOa — PRÊMIO TURP PAUL1S-
NO — PALPITES DOS JORNA lüS

Correio Paulistano: „ (Pinto Payagüft)
Flcrete — Gardlngo; Lady oliva — Ml-
chelena; You-1'ou — Abstracto; Azalfia —
Zlgomar; Dlohêã — St. Ulplan.

O Combate: {Amadeu Toledo) Ilobc-
mio —. Floreio; Jolletio — Lady ullve;
You-Vou — Htromboli; SSigòmar — Aza-
Ifiu; Margot — Slxponco; Bucltless —
Ortegal.

Diário Popular: (Arthur Silva) Floreto
Gardlngo; Jollctte — Lady Olive; Cl-

marra — You-You; Zigomar — llarry
IJay; MargCt —¦ Dionéa; Jiuckless — Uu-
rlty.

A Vida .Moderna (Dr. Humberto Porei-
ia) Floreto — Gardlngo; Mlchclona —
Lady olive; You-You — Radlator; Zlgo-
mar —- Marry liay; Sixpence — Dloufia;
RuclOees — Uurlty.

O 1'hnról (G. Ellis Filho) Gardingo —
Floreto; Lady Olivo — Miehelena; ifou-
Vou — Stromboll; Macau'ba— Volturno;
ily Heiirt — Margot; Bultless — Ilurity.

O Queixoso (Francisco Marcondes) FIO-
reto — Gardlngo; Lady Olivo — Mlch.-
lena; Radlator — You-You; Zlgomar —
.Macau'ba; Margot — Sixpence; ijuoltlcss
-- Uurlty.

Capital (Maroello dc Barros) Floreto
Uulic-inio; Jolletto — Miehelena; Yoli-

You — CImarra; Bigomar — Marrcy Bay;
Margot — Dlonía; Buckles3 — Ortegal.

Diário Ilespaiiliol (Dr. Luiz Gonzaga
M. de Almeida) floreio — Bohcmlo; Mi-
chelena — Rubi; You-You — Abstracto;
Marrcy Bay — Azaléa; Dionía — Margot;
Ortegal — Burity.

O Estudo i.l. I'.) Floreio — Gardlngo;
Miehelena — Jollctte; Abstracto — You-
Vou; Zlgomar — Marrcy Bay; Dioní-a —
Sixpence; Bueltless — Ortegal.

A Cigarra (Adalberto Aranha) Floreto
1 Gardingo; Jolletto — Lady Olive;

Azalía Maney Bay, Dionía — Slxpen-
ce; Jiuckless — Azulía; Abstracto —
You-You.

Kinlull.-i (Luiz Pannain) Floreto —
Cabocla; Miehelena ~ Lady Olive; Ra-
diator — Abstracto; Stud Q. Reis —
Azalfia; My Hcart — Stud Q. Reis; Bu-
cklcss — Burity.

Furão (João Ayrcs de Camargo) Gar-
dingo — Floreto; Lady JU — Jollctte;
You-You—Radlator; Zlgomar — Macau'-

ba; My Hoart — Margot; Burity — Aza-
IC-n.

I! Piccolo (Paulo Mazzoldl) Floreto —
aardlngo; Miehelena — Jolletto; Strom-
íoli — Abstracto; Zlgoriiar — .Macau'-
bo, Dionía — Sixpence; Ortegal — Bu-
cklees.

amava

\ \ • I •V

Tendo terminado a publicação do ma-
gui fico romance Tragédias da Corte,
que tanlo agrado despertou entre os
nossos leitores, pensámos immediata-
mente na necessidade dc o substituir
por uma outra novella, do mesmo ge-
nero, que pudesse corresponder ao in-
(cresse com que os leitores habitualmen-
te acompanham os nossos folhetins.
Julgamos ter feito uma boa escolha,
elegendo, para sueceder ás Tragc-
dias da Cvrtc, um dos melhores ro-
mances de capa e espada da literatura
francèza, intitulado

is
Decorre a acção deste romance bis-

torico nos tempos do omnipotente car-
dcal dc Richelicui no meio das luctas
entre a aristocracia, que não admittia
restricções ao seu poder feudal, c a
realeza, que procurava o auxilio do povo
para resistir á nobreza revolta c indis-
ciplinadu. Rkhclieu foi uma das mais
notáveis manifestações do genio politico
que passaram pelo governo da França,
na época do apogeu dáquella nação; a
sua figura apparecc cm

As im «lis do iio
primorosamente retrucada por um ro-
inancista hábil, que nos põe em contudo
com esse periodo tão agitado, que serviu .

•a Alexandre Dumas para enquadrar a
popularissiina e universal novella dos
Tres mosqueteiros. Parte dos persona-
gens. de Dumas vai o leitor cncontral-os
neste novo romance, que pela primeira
vez apparece publicado no Brasil.

O aulor de

is to min lo íié
é o romancista Henri de Kock, o filho
do celebre Paulo de Kock, e que culti-
vou o romance histórico com ,a mesma
mestria com que seu pae soube eviden-
ciar-sc na li,ter;.tura humorística. No
nosso novo folhetim, a par dos quadros
históricos, fidclissimamcnle traçados,
suecedem-sc os episódios imaginados
pelo romancista para captar e attrahir a
attenção do leitor. Raptos, emboscadas, -
ducllos, traições, execuções no çadafal-
so, conspirações contra o primeiro mi-
nistro, amores e desventuras das gran-
des damas da corte, rivalidades de es-
padachius, aventuras dc viagem, — tudo
apparecc neste kaleidoscopio da vida
francèza no século XVII. Estamos cer-
tos de que o. publico acolherá com favor
e interesse sempre' crescente a publica-
cão de

iS È8 ÍS11ÈS IO I

VARIAS
Montarins prováveis nas corridas de

hoje:
II. Rodriguez; Miehelena, Burity, Zigo-

mar e Margot; Julio Alonso: Bueltless,
llobemii., .Joliettc, Volturno e Dionía;
Cláudio Ferreira': Azalía, StroimbolI. c
Sunshlne Lady; .loaquim Silvn: 1-Inrele,
Rubi, Abstracto e Cimarra; João Lobo:
Cabocla o Sixpence;' Gooifres Ruthlodge:
Radialor, '-St. 

Uipln/i e. Macau'ba; Lou-
ronco Junior: Ortegal e Marry Bay; A.
Gibboris: You-You; Renato' Fiúza: Lady
111; Charles Ilongliton: My Heart; Nl-
cola. Fores: ímpio; Abílio Franco:
lbirê; Fernando de Andrade: Gardingo;
.lamçs Zuccbi: Corsa e, segundo consta,
Augusto Vaz montara. Sunshlne Lady.

Segundo ouvimos cm roda bem Infqr-
mada, talvez não corram hoje a égua
Cursa, inseripta no parco "Consolação";
Cimarra, no parco "Supplcmcntar" o
Margot 110 parco "Imprensa".

Constou hontem, na cidade, que o sr.
Daniel Lazzareschl adquiriu o cavallo
Poliu e o sr. Josi Gnritani o cavallo JJo-
hemlo,

A directoria do ,'ockcy Club pede quochamemos o attenção don srs. jockeys
para o artigo 82, do Código de Corridas.

O artigo 82, diz o seguinte:
Kl durante a corrida um jockey fizer o

seu animal esbarrar em outro, apertal-o,
calçai-o, . desgarral-o, alravossar-se-lhe
na frente, som haver luz sufíiciento, ou
por qualquer outra fôrma embaraçar-lhe
a corrida, 6 punido com suspensão até li
mezes ou multa de 100$000 a 1:000$OÓO,
segundo a gravidade do delicto.

A directoria da mesma sociedade pedeainda aos srs. proprietários que re-
metiam fi. secretaria dáquella sociedade
uma relação dus animaes epi condições
dc correr, afim de quu por cila sejam or-
ganhados os projectos de inscripção.

O BOOK MÀCKERS, NA MOO'CA
Podemos garantir não ter fundamento

a noticia que correu hontem, de iniciar-
se, hoje, a tltuto de experiemia o Jogo
pelo systema de "Boolc Makers".

Nesse sentido, houve, de facto, uma
proposta uo Jockey Club, mas, por om-
quanto, a directoria daqüclla sociedade
nada resolveu.

LYRA F. B. C. verstts
ARGENTINO F. B. C.

Conforme noticiámos, é hoje que
se realiza, nu ground cio Minas üe-
raes, sito á rua Mulier 11. 57, o inr
pòrtante encontro entre as valorosas
equipes do ÁrgentinA e as do Lyra,
para a disputa de duas medalhas de
ouro.

Fstc jugo promeltc revestir-se de
grande enthusiasmo, pois ambos os
teams estão bem tramados para de-
fender as suas córes.

E' de esperar, a julgar-se pela
grande procura de ingressos, que o
ground do Minas Geraes seja peque-
no para comportar a numerosa af-
fluchcia de e.xpcctadorcs.

Os teams do Argentino entrarão
em campo com a seguinte organiza-
ção:

Primeiro team:
Pinto

Pedro (cap.) — Nilo
Ruggero — Virgilio — Demetrio

ítalo 1 — Pinheiro — Ernesto
r— Lapa — Janeiro

Segundo team:
Eduardo

ítalo II — Godofredo
Forleo — Alves (cap.) — Marino

Américo — Ângelo — Del Nero
— Machado — Pinto II

O match dos segundos teams co-
meçará ás 14 horas e meia.

Foot-bnMs inglezes o uccessorloa
CASA TONGDET

Itua Barão dc' Itapetinlnga, 815
a paulo

O Congresso' dos
Fenlanos, que Jíi. tem
em serviços o seu
primeiro barracão,
na próxima terça-
folHX, vai lançar os
planos dos traba-
lhos Inlclaes,

Os moços, que delia
fazem parte, estac
nnimadlíwlmoe. Vão
numa iucta porfla-
da, vencendo fadi-
gas, transpondo em-

pecilhos, num enthusiasmo crescente, pois
.que os anima uma larga esperança de
victoria.

O commorcio, em geral, tem recebido
carlnhosamento a sua commissão, sub-
sorevendo boas quantias no "Livro da
Ouro". Os acoroçoarnontofl, felizmente pa-
ra elles o para o publico quo se vai dl-
yorlir d larga, lem sido muitos, o desva-
necedores.

Teremos, pois, com toda certeza, nestfe
anno, um grande prestito, para alegria
dos foliões o do toda a mocidade quo díl
a vida pelas diabruras carnavalescas,

Hoje, na avenida Paulista, rcallzar-sc-ll
u primeiro corso carnavalesco desto nnnu.

Os folguedos vão ser, naturalmente, ma-
gnlflcos k

As batalhas do confotti o serpentinas
hão do suceeder-so numa febre violenta
do quem so entrega a lueta na esperança
dc alcançar os melhores trophéos.

Ninguém faltara, de ccrlo, ao corso,
sendo de esperar que a ello compareça,
em automóveis enfeitados a tíyactcr, a
multidão amiga das estrondoaao festas ao
deus Momo.

» *
Kl o tempo permiltlr, lioju li noite, nn

praça da Republica, haverá reunião dos
amantes daa tradicionaes folganças du
entrudo,

-O-
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s. josE'
A edição mexicana d' "O (.'onde do Lu-

xemburgo", quo já conhecíamos da lem-
porada passada, não deixou do agradar,
no espectaculo de liontcm, aos quo esti-
voram 110 K. José, c seriamos injustos si a
não classificássemos entre as melhores
que temos visto no. palco paulistano. Kcc-
narios novos; guarda-roupa luxuoso;
adereços, mobiliário, etc, tudo de pri-
mclra ordem'.

Isto quanto '.-. parte material da bri-
lha nte opereta de Franz Lohár. No tocan-
ie íi. interpretação, basta dizer (jue cou-
bu fi. artista Esperanza íris a parte do
Angela Didior; ao barytono Enrique Ra-
mos, a do protagonista; A. artista Carolina
Beltrl, a do Julieta; ao cômico sr. Josó
Galeno, a de Principe Basilio; ao tenor A.
l.iauradó, o de Armando Brissard, e ft
dama característica sra. Fcrnandez, a do
Marqueza Natalia.

Todos esses artistas merecem uni .qua-
llficallvo laudatorio polo. desempenho quo
deu cada qual'ao seu papel; mas justo £•
destacar o bello trabalho do Esperanza
Trls, Carolina Bòltr! o Enrique Ramos.

A parte orchestrol foi bem cuidada.
— Hoje, em "matlnCo", "El Mercado

do Muchacas", c, ft noite, "A Casta Su-
zana".

ÍRIS theatro
Neste freqüentado cinema exhibem-sa

hojo os apreciados films "Maciste" e "O
machado dos "Stuart".

— Para amanhã, o romance policial"A Caixu Negra".

—— <&¦ 1

EXPOSIÇÃO DE WASTll RODRIGUES

O distineto pintor patricio José Wastli
Rodrigues havia annunciado para boje o en-
cerramento da sua exposição de quadros. A
instâncias, porém, de vários amadores,
VVaslh resolveu transferir para amanhã o
encerramento.

A exposição continua sendo muito visi-
tada, tendo sido adquiridos vários quadros.

* *

CONCERTO

_ Realizar-se-á, a 0 do corrente, no salão do
Conservatório, um grande concerto cm be-
neíicio dos orphams dos soldados indianos
victimados na guerra. Esta festa de arte c
patrocinada pelo cônsul inglez, sr. George
Ealconcr Atlec, e nella tomarão parte mme.
Antonicta Rudge Miller, mlles. H. Shal-
ders, Laura Dias, A. Dronsfielr] c Qtiinmbey
h. Rovvlends, c os srs. F. Church, C. Hens-
chaw c professor Luiz Figueras.

Acham-se á vencia os bilhetes Para £St!!
conecrio nas casas Mappin e Webb, The
Anglo American Club c The British Con-
sulate c The Magestic Restaurant,

DINAMARQUEZ V. S. COLUMBIA
Serft Jogado hoje um nialch entre o Dl-

namarquez F. is. C. o o Columbla F. G.
fts 14 horas no campo daquelle Club.

O l.o team do Dinamarquez estft assim
orcanizado:

Ercole
C. D'Alesslo — Moysís

Paço — Mario A. (cap) — Luiz
Braslllo — Joso — Mario B. — Spartac»

—Nell»

TIRO PAULISTANO, N. 35 DA CO.NFF,-
DERAÇAO — (STAND EM PINIIEI-
ROS)

Caso o tempo permitia, hayorfl, hoje
exercício de tiro e nomenclatura do fuzil,
no stund desla sociedade, em Pinheiros,
começando o mesmo fts 8 horas.

O exercício serft folio em duas eecçSes:
a primeira começará fts 8 horas e termi-
nara ln 11 o 1 2.a, comcçaríl fts 12 ho-
ras.

A Inscripção encerrar-se-ft fts M horas. Estarão de dia no stand, como au-
xlliares: na l.a secção, os srs. Américo
do Mattos, Gastão Leal e Paulo de Car-
valho, c na .2.a 03 srs. dr, B. Jorge Fla-
quor, Antônio de Almeida Castro e Sa-
muel Corrêa.

 Continuam abertas as Inscripções
para as diversas provas do torneio de tiro
a reaÍIzar-S9 nos dias 20 e 24 do corrente,

l
FRONTÃO BOA VISTA '

Realiza-se hoje, no Frontão Boa Vi.[.ta,
mais >tlm espectaculo, que constará de uma
quiniela de honra a 8 pontos, cm que to-
marão parte. os..hah.cis artistas da primeira
lurma:, Gaipár. Potoriitp. Villabona, Lino,
¦Zalacain e Gurruchaga, c dc inmuncns qui-
nielás simples, nas quaes figurarão estes
aiiisla» e n.i th scpuiuU turma

"V-
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rios vultos juriclicos e notáveis pen-
sa dores allemães."

Savigny alterou, portanto, o pro-
>rio desenvolvimento normal do nos-

«o direito. A sua influencia, através
dc grandes mestres, como Teixeira
de Freitas, Ribas c Lafayette, preju-
ilicou a evolução da noção luso-bra-
sileira da posse, que sc encontra
tambem no velho direito germânico
C no direito canonico.

O novo Código leni liiuiliücaçocs
'de alta importância. A consagração
íüa theoria dc ilicriiig na definição
''de 

posse é lalvcz a maior innovação

Jio novo direito civil. Innovação, é
'o modo de dizer, II' unia resurrei*

ção, porque o Código apenas confir-

ma a theoria que nos veiu do direito
icanonieo, c (pie foi sempre a dos
'«ossos velhos praxistas, Vn.lasco,
regas, Corrêa Telles.

' A questão, para ser claramente
comprchendida, necessita dc imvi
'jieqv.ein exposição retrospectiva

_ NOSSOS BAIRROS
Liberdade

"CORREIO PAULISTANO"

O sr. Armando Nobrega é nosso
representante neste bairro c reside á

O direito romano, tal como o conhe-
temos nos textos que possuímos, não
lé absolutamente uma doutrina uni"
'forme. Representa séculos c séculos

Ide evolução, de debates, de lueta*',
'de 

tentativas de codificação. De mo*
do que é possivel encontrar no es-
tudo do próprio Corpus Júris do*
cumentação para varias theorias. A
historia, mais fiel que deseje ser, é

Sempre uma equação entre os acou-
tecimentos que evoca e as idéas e 0
temperamento do historiador. Ana-

Jysnndo o passado, o critico nâo pó-
'de fit-»,¦ r das paixões contemporâneas.

Na esphera serena do direito, os
hiaiore.s cultores não se podem exi-
niii- da contingência da natureza
humana.

Assim, o direito romano dc Savi*
pt.> não é o direito romano dc lhe-
ring;

Saviguy assegurou que os romã-
nos só conipreheudiam posse nos di-
reitos r.aes, nas cousas que sc pode-
riam deter, nas cousas que se pode-
riam tocar. Assim, a posse só se
li:nila\a, no seu entender, ãs cou*
sr; corporeas.

llicring foi mais longe. Mostrou

que a posse não sc cingia sónicir
te ás cousas corporeas, aos bens ma-
'teriacs 

que sc poderiam deter;
abrangia a todos os direitos, a to-
'dos os exercicios de direito, a exte-
fioridnde da propriedade, as cousas
Incorpcrcas, que como se sabe são
às consistentes em direito.

Assim, para Ihering havia posse
,.anto no exercicio dos direitos pes*
çoacs, no exercicio de uma proprie-
dade resultante de direitos politicos
ou obrigacionaes, como nos de do-
minio, de bens, de cousas que se per
¦dem tocar.

A tradição portugueza coincidia,
•porém, com a theoria de Ihering. Nas
Ordenações c nos velhos escriptores
e nos modernos tradicionalistas'KValaseo, 

Cabeda, Guerreiro, Pc-
Vas, Mello Freire, Almeida c Sousa,
.Corrêa Tclics, Coelho da Rocha),
sempre se reconheceu que a theoria
da posse se extendia ás cousas in-
corporeas, consistentes cm direito.

Assim, muitos tribunaes decidiram
rr.tsmo no tempo do império c ainda
hoje a jurisprudência tendia ás vc-
zes óscillàr.

No tempo da escravidão, como
recorda o sr. .'¦-. Martinho Gareez,
ina sua grande obra sobre o Direi-

|to das Cousas, a (pie írequcntenien-
•tt- recorremos para está simples re-
senha de vulgarização, sempre sc ad"
•nittiu a manutenção de posse da li-

.herdade.
Saviguy íoi, porém, o grande jir

riqta que dominou tres quartos do
século passado e sua influencia
alterou a nossa própria solução. De-

ha; Retas, ua Hespanha; Blakstone,
na Inglaterra, acecitaram a doutrina

do jurisconsulto allemão. No Brasil,

Teixeira de Freitas, Ribas, Rama-

lho, Lafayette c Rebouças seguiram
¦i corrente, embora a sua grande
erudição, embora profundos conhe*
cedores do velho direito portuguez.

A rcacção não se fez, como devia,
dentro da nossa própria tradição.
Foi preciso que von Ihering, apoia"
do, todavia, no velho direito allemão,

proclamasse a sua theoria para que
muitos dos nossos voltassem a re-
conhecer as idéas liberaes, progres-
sistas c admiráveis dos nossos cias-
'-icos.

Foi Tobias Barreto o primeiro a

protestar contra o predomínio de
Saviguy c, vulgarizando von lhe-
ring, reivindicou a verdadeira thco*
ria da posse, que c aliás a theoria
Itiso-brasilcira, nue é anterior ás re
formas germânicas,

Bateram-se depois por esse rc-

gresso ás nossas velhas praxes, que
é afinal no direito comparado lim
irrande passo para a frente, juristas,

nes-

molatide,
pbiiv, cm

Aubi- Mourdon, Pro
Manzòiii, na Ita

advogados c magistrados, mas
sa reivindicação sobr.cs.ih iram o
sr. Ruy Barbosa no seu estudo sobre
Posse de direitos pesseacs, e o sr.
Martinho Gareez, nas suas Nullida-
des dos actos jurídicos.

O sr. Ruy Barbosa escreveu em
1900: "Quando a Ord. L. 3.0, 74, L.

5, manda assegurar a posse aquellcs
a quem outrcni quizer ocetipar c to-
mar as suas cousas, razão é cou*
cluir que teve cm nieiite, não só a
retenção dos objectos materiaes, co-
1110 a de direitos, que, tanto quan-
to aquellcs, se. abrangiam sob a de-
.-ignação jurídica dc cousas. Não
é dc jurisconstiltos a ingerência, que
liga íi palavra cousas, no texto da
Ordenação, o pensamento exclusivo
de objectos corpórcos."

Realmente, só a ignorância dos

princípios rudimentares da seiencia

jurídica poderia fazer suppór a ai*

gttns dos nossos applicadores que
cousas só poderiam ser corpo-
reas, quando qualquer estudante do

primeiro anno deveria saber que as
cousas em direito, como já ensi-
navàtn os romanos, podem ser cor-

porcas e incorporeas, c estas se refe-
rem a direitos e não a bens ma-
teriaes, e não a enusas tangíveis.

Coelho da Rocha interpretou do
mesmo modo: "E' fácil, diz elle, é
íacil entender que. o que fica dito a
respeito das cousas corporeas se pó-
de applicar nos mesmos termos á

posse ou exercicio dos direitos, coir
siderados cm abstracção das cousas
sobre que versam."

O sr- Martinho Gareez elucida*.
"Ep 

ponto para nós sem controver
sia, que não foi a Ordenação, mas
sim o insigne Savigny, vulto des-

communal, que domina a seiencia ju-
ridica do século dezenove, como

Cujacio dominou a seiencia jurídica
da Renascença, que desviou das

mãos dos nossos velhos juristas o

verdadeiro fio da tradição do no:so
direito cm materia dc posse, como
desviou a tradição do direito ger-
manico, ao ponto de exercer irifltr
encia sobre o próprio Código Civil
allemão, de cuja commissão organi-
zadora fez parte o eximio VVind"
s.chcid, sectário extremado de Savi"

gny, como foram Muhlembruch,
Puchta, Vaiigerow, Arndtz, Zicno-

a——u————m

Foi o st*. Ruy Barbosa quem,
com a sua alta autoridade c o scu

grande prestigio, conseguiu incluir
110 texto a disposição que extende ás
cousas incorporeas o instituto da

posse, e que, sendo um regresso
ás nossas tradições, é um grande
passo para a frente c constituc uma
das mais singulares e brilhantes con-

quistas do nosso Código Civil. Não
sc deve attribuir somente á iníltien-
cia dc Ihering essa victoria. O sr.
Ruy Barbosa pugnou mais pela vol-
ta á tradição do que pelo aproveita-
mento dc doutrinas, que são exceb
lentes, mas que para nós apenas ser-
viram para corroborar uma convic-

ção antiga c fortalecer uma noção

que já existia.
Ihering mostrou que essa noção

nao se poderia limitar a uma detcir
ção material, a uma posse physica
da cousa. E' tambem uma protecção
jurídica c sendo assim ca exteriori-
dade, a visibilidade da propriedade e
assim garante todos os direitos em
exercicio.

A manutenção de. posse pódc as-
sim abranger as cousas incorporeas.

No projecto de Código Civil Bra-
sileiro, de Felicio dos Santos, a

posse foi definida com a amplitu-
dc necessária. Dizia esse projecto:
"Se diz possuidor aquelle que, com
o animo de proprietário, detém 'a

cousa ou exerce um direito, 011 detc-
nha a cousa ou exerce o direito pnr
si ou por otitrcm, em seu nome. Tal
detenção da cousa ou exercicio do
direito sc diz posse." A redacçao
é para arripiar os cabcllos dos esly
listas, mas r.s conceitos são verdadei*
ros c justos.

Os projectos dos srs. Coelho
Rodrigues e Clovis Bcvilacqita
abandonaram a velha tradição do
nosso direito, seguiram as licções dc
S:.vigny, aliás repelidas pela sapien-
cii. dc Teixeira dc Freitas c La-
fayettc.

No projecto do sr. Clovis Bevila-
cqua, o titulo sobre o direito das
cousas começava assim: "Considera-

sc possuidor todo aquelle que tem dc
facto o exercicio pleno ou limitado
dc alguns dos poderes inherentes ao
domínio"

O sr. Ruy Barbosa emendou essa
disposição, que redigiu e corrigiu da
seguinte fôrma: "Considera-se pos-
suidor todo aquelle, que tem de fa-
cto o exercício pleno ou não dc ai"

guns dos poderes inherentes ao do-
minio ou propriedade."

F.ssa disposição, assim emendada,
figura no Código, liv. II, t. 1, cap. 1,
art. 485. Dando outra elegância á

phrase e acerescentando no fim a pa"
lavra "propriedade", o sr. Ruy Bar
bosa conseguiu uma grande reforma

rua dos Estudantes 11, 48, onde po
derá ser procurado para tratar de
negócios com referencias a esta fo*
lha'.

HOSPEDES E VIAJANTES
Está 110 bairro, a passeio, proce-

dente dc Bragança, onde reside, o
sr. capitão Joaquim Mathcus da Sil*
va Leite,

 Para Itapetininga, seguiu an-
tc-hontem, acompanhado dc( sua
e

«grasso
Estadual

O resultado conhecido das eleições

.xma. familia, o sr. tenente Ednuin*
do de Sousa Brasil, funccionario do
Senado Estadual.
MUDANÇA DF. RESIDÊNCIA

O sr. capitão Arthur Muniz dc
Medeiros, hábil guarda-livros na

praça, commimica-nos haver trans-
ferido sua residência da casa n. 80
para a de 11. 7, da rua Barão dc Igua-

pc, no bairro.
ENFERMO

Tem estado enfermo o estimavcl
moço sr. Domingos Sorbo-

ALISTAMENTO ELEITORAL
As pessoas que desejarem alistar-

se elctores 110 districto, deverão, sem
perda de tempo, procurar o "Club

Republicano da Liberdade", á rua
da Liberdade (altos da Confeitaria
Esmeralda), pois das n ás 16 horas
encontrarão pessoas praticas para
dar andamento aos papeis, Isto até
ao dia 10 deste mez, somente.

THEATRO S. PAULO

Para a "matinée" de hoje, que é
dedicada ao mundo infantil, foram
escolhidos films de valor, o que quer
dizer que o S. Paulo será pequeno
para conter a petizada do bairro.

CARTÓRIO DO 5.0 OFFICIO

Por motivo de sua acertada 110-
meação para ocargo dc escrivão do
quinto officio, recentemente ereado
pelo governo do Estado, tem recebi-
do o nosso querido chefe, coronel Pe-
dròso, innumcras felicitações dc seus
innumeros correligionários, assim
como seu digno auxiliar, sr. Daniel
dc Vasconcellos.

Vara senadores:

Lacerda Franco ......
Jorgò TlblrigA . . .: •• v ... . .
Carlos do Oainpos . . . . .• .-
Fernando Prestou . . .- . , v.
ircroiilaiio do IVoltiiH . >¦ •• .
Gustavo do Godoy . •¦• >• -,- . ».»

Pontos Junior .... ;: ¦«• v -.-.

Aureliano do Gusmão . .- . .

Para deputados:

1,0 DISTRICTO

1.0 turno

Alcântara Machado
José Roberto
Azevedo Junior ...... .
Américo de Campos
Sampaio Vianna

2.0 turno

Alcântara Machado , ¦ •». ....... «
José Roberto
Azevedo Junior
Américo de Campos
Ascanio Cerqueira ...,»..
Sampaio Vianna

Falia o resultado de Iporanga.

2.0 DISTRICTO

i.o turno
Criiillicnnc Rubião
Pedro Costa
Francisco Sodré
Alfredo Ramos
Pereira dc Mattos
Gabriel I.css.i

2.0 /limo

Guilherme Rubião
Pídro Costa ...... .
Francisco Sodré . . ,. . .
Alfredo Ramos
Pereira de Mattos
Gabriel I.essa

Falia o resultado de

Votos
IM. 171
90,775
«U.7XU
80.11(1»
07.11!» 1
00.07»
07,383
01.012

2.0 íiiriio
Almeida Prado Junior. . . .
Mario Tavares -.»
Wladimiro do Amaral ....
Procopio dc Carvalho
Còriolano Ferraz

0.0 DISTRICTO
t.o turno

Vicente Prado
Machado Pcdrosa
Joaquim Gomidc
Aureliano Guimarães

2.0 turno
Vicente Prado
Machado Pedrosa
Joaquim Gomidc
Rodrigues dc Andrade . . . .
Trajano Machado

Falia o resultado de Mattão

10.0 DISTRICTO

eeCT.CT;?<7*«-ai-*^

1.0 dinio
Salles Junior . .
Julio Cardoso .
Veiga Miranda .
Arthur Whitaker

7.181
7.487
6.832
7.55-1
6,683

3-3..S
2.660
2.398

421

7.046
7.733
7-Ç'M
7.723
7.838

4.4".
5-525
3-013

108

'(

6.381
3.551
3.836

13
409

15.268
> 5 • 45*"'
io.4"5
15. ato
5.952

2.0 turno
Salles Junior ....
Julio Cardoso ....
Gabriel Junqueira . . .
Veiga Miranda ....
Arthur Whitaker

Faltam os resultados de Bebedouro, Jar-
dinopolis, Patrocínio, do Sapucahy e Ribci-
rão Prelo.

S. BJ5NTO DO SAPUCAHY
13.444 1*iiru senadores
12'55i Coronol Antônio de t.acerda franco,
13.060 jjY votos. ,|r. Antônio Martins Fontes
'3*271 lui.lor, '117; dr. Carlos do Cumpos, 4-17;
IJ'8o<' coronel Peruando Prestes do Albuquor-

'i™ que, '117; dr. Gustavo do Oliveira (iodoy,
¦117; dr. Jorge Tlblrlfia, '117; dr. Manuel
Aureliano do Gtmmflo, 1:17; dr. Uladlslau
Herculano dc Freitas, 327.

Paru (l(.|..itii(los
3-495 t.o turno — Dr. .Tose Rodrigues Al-
3-312 vis Sobrinho, 570 votos.
3.157 2.0 torno — Dr. José Vicente do Aze-

3 -iodo, r.7C votos; dr. Jo:i6 Rodrigues Alves
1 Sobrinho, n70; dr. Alfredo Cusemiro Au

P-6.t úoclia, r,70; dr. Claro César, 570; dr.
Plínio de Gòdoy Moreira e Costa, 570.

0.2S5 IG.VK.VTA-
g.904 Vara senadores

10.058 | Coronel Antônio de Lacerda Prático,
10.368 L7i. votos; (ir. Jorge Tlblrlufi,, 171; dr. Car-
'0.3'1 los dc Campos, 171; coronel Fernando

RIlíF.lRAO PRETO. 5 — Conforme an-

tecipámos ha dia?, deve chegar hoje, pelo
trem nocturno, a esla cidade o sr. cardeal

Arcovcrde, arcebispo (Io Rio dc Janeiro.
O cinin.cntc cardeal hospedar-sc-á no pa»

lacio episcopal c permanecerá dois ou tres
dias nesla cidade, cm visita ao sr. d. Al-
herto José Gonçalves, bispo de Ribeirão
Prelo.

Na próxima segunda-feira, provavílmcn-
te, s. eminência seguirá para Uberaba, afim
dc tomar parle nas grandiosas festividades
do jtibilcu do sr. d. F.dnardo Duarte c Sil-
va, prelado daquella diocesí.

Seguirá para a referida cidade, c*m com-

panhia do sr. cardeal Arcovcrde. o sr. pre-
lado diocesano.

O sr. cardeal Arcovcrde devi* chegar em
companhia do.s seus secretários, monge»
nhor Moura Guimarães c conego André
Arcovcrde.

¦—ta—

Natividade.

3.0 DISTRICTO

I.O (tinto

Casimiro da Rocha
Rodrigues Alves Sobrinho . . .
J. Vicente dc Azevedo ....
Plinio de Godoy
Claro César >

2.0 (uniu
Casimiro da Rocha
Rodrigues Alves Sobrinho , . .
J. Vicente de Azevedo ....
Plinio de Godoy  .
Claro Ccsar

—*j>-

PELAS ESCOLAS
UNIVERSIDADE DE S. PAULO

0 (Ir. Spenccr Vampré, illustrado lente
cathedratico da Escola de Direito da Uni-
versidade, proscguifá, amanhã, ás 20 ho-
ras, na série de conferências que vem rea-
lizando sobre o Código Civil.

O distineto professor discorrerá sobre " O
Código Civil c as obrigações".

4.0 DISTRICTO

1.0 turno
Julio Prestes . . .
João Martins . . . ,
Campos Vergueiro .

t.o turno
Erasmo Assumpçãõ
I.aurindo Minhoto
João Martins , .
Julio Prestes , .
Campos Vergueiro
loão Rosa

415

1.924
2.504
2.504

208
136

7.030
7-035
7.029
6.938
7-051

S-964
3-233
2.768

11.430
II-536
n. 162
11.372
11.300

3«o

issipou as duvidas da jttrisprudeir
cia, que pendia e já se systematizava
em torno de Savigny, e fez com que
neste particular o nosso Código Ci-
vil fosse mais adeantado do que o

allemão, fosse o mais adeantado do
mundo, extendendo assim a proteiv*.
ção jurídica a unia grande cópia de
direitos...

As emendas do sr. Ruy Barbosa
foram mais de ordem grammatical
do que doutrinaria. S. exc. pretendeu
corrigir a redacçao, definir os- termos

para depois discutir. Os aconteci
mentos não permittiram depois a sua
intervenção na votação das emen-
das. De modo ,qite, si emendando o

primeiro artigo sobre o direito das

cousas, teve a inspiração de alterar

a noção geral da posse e fez uma

grande mudança de ordem theorica,

não refundiu sinão literariamente os

artigos subsequentes, porque o seu

fim era dar vernaculidade á redac-

ção, que lhe-, pareceu viciosa.
Assim, permanecem em artigos

subsequentes a influencia de Savi*

gny, noções dc semi-posse c outras

cousas que poderão perturbar a sim*

plificação da jurisprudência. Este

capitulo do Código vai provocar na

sua applicação polemicas e disputas

c só quando a jurisprudência come-

ç;ir a funecionar será possivel fixar

ò seu sentido, desviar os erros e

apontar a verdadeira orientação.
Ü que não resta duvida 6 que o

artigo 485 é o dominante em todo o

capitulo e tudo se lhe deve subordi-

nar, e por isso podemos saudar, na

victoria da emenda do sr. Ruy Bar-

bosa, um feliz regresso ás nossas

tradições, a qual é ao mesmo tempo

no campo doutrinário um grande

passo para frente

*(U* IX*.* ia «-*-

Faltam os resultados dc Piedade e Ara-
nriguama e de 3 3ccçõcs de Tatuhy.

5.0 DISTRICTO

Freitas Valle
Accacio Piedade
Ataliba Leonel .
Gabriel Rocha .

1.0 (limo

. lestes dc Albuquerque, 171; dr: Custa
vo de Oliveira Godoy, 170; dr. Manuel
Aureliano de Gusmão, 170; dr, üladislau
Herculano do Freitas, 1; dr. Antônio Mar-
tin-i Fontes Junior, l.

Paru deputados
l.o turno — Dr. Pedro de Oliveira Cos-

tn, 170 votos; dr. Francisco de Paula de
Abreu SodrC-, 1.

'l.o turno — Ur. Pedro de Oliveira Cos-
ta, ,'HO votos; dr. .losô Pereira de Mattos,
171 votos; dr. (lulllierme Valllin Alvares
IímIiüío, 171; dr. Francisco de Paula dc
Abreu Sodré-, 171; (Ir. Alfredo Alves de
Oliveira Ramos, 1.

JSWA.VAÍ.
Par» senadores

Dr. Antônio Martins Fontes Junior,
633 votos; dr. Jorge Tibiriçá, 533; coro-
nel Antônio do Lacerda Franco, 533; dr.
Carlos de Campos, 52C; dr. Antônio Mar-
Uns Fontes Junior, 533; coronel Fernando
Prestes, 520; dr. Herculano (lc Freitas,
520; dr. Aureliano de Gusinfto, 1; dr.
Gustavo de Godoy, 1,

Paru deputados
l.o turno — Dr. José Vicente do Azo-

vedo, 538 votos.
ü.o turno — Dr. A. Casen.iro da Ito-

nha, 533 votos; dr. J. Rodrigues Alves
Sobrinho, 533; dr. José Vloonte do Aze-
vedo, 533; dr. Plinio de Godoy, 533; dr.
Claro Ccsar, 52!); Telosphoro de Lobo, 3;
dr. Rublfto Meira, 1.

2.764
5-574

133
5.997

15.090
15.778
16.954
15.097
16.795

2.0 turno
Freitas Vallc •
Accacio Piedade . , . , .
Ataliba Leonel ; ..
Gabriel Rocha 
Amando de Barros .,-.,.,

Faliam os resultados dc Apiahy, Bauru1,
Fartura, Itaporanga c Anhcmby,

6.0 DISTRICTO

(Completo)
l.o turno

Antofiio Lobo .......
V. Carvalho Pinto
Paulo Nogueira .... .; v

2.0 (urso
Antônio Lobo . ..... •: .»:
V. Carvalho Pinto .. . ..; .
Paulo Noçueira . . . .. . .
Olavo Guimarães ,. ,. . .. ..
Raphael Prestes. ......
Joaquim Barbosa .....

7.0 DISTRICTO

(Completo)
1.0 («nio

Dario Ribeiro . . ...;.,
Abelardo César . ..«:.<; :
Theophilo dc Andrade ,. ,
Thomaz de Carvalho ....

2.0 (urso
Dario Ribeiro
Abelardo César , , , .
Theophilo de Andrade x ,.
Augusto Barreto ....
Thomaz de Carvalho .,. .

8.0 DISTRICTO

AsslpiiUiaa*».*

2.904
2.459
2.017

6.494
7.192
7.05-1
7.85-1
7.543

221

3-368
3.143
2.634

.13

9.220
8.776
9.142
8-77'
9.402

^ _.£-». t**-^ Ou

1.0 dinio
Almeida Prado junior .
Mario Tavares ....
Procopio de Carvalho . .
Còriolano Ferraz . . . .

1-755
2.812
3-074

10

DE HOJE A 31 DE DE-

ZEMBRO DE 1916. . 22$ooo

DE HOJE A 30 DE JU*
NHO DE 1916. . . . i2$soo

As nossas assignaturas vencer*

se-ão a 30 de junho e 31 de dezem-

bro.

As assignaturas tomadas até á

véspera do sorteio dos nossos pre*
mios, em dinheiro, concorrem aos

mesmos.
Avisamos aos nossos dignos agen-

tes do interior que os pedidos de as*

signaturas só serão attendidos me-

diante a remessa da segunda via do

recibo.
São nossos agentes dc annuncios

e assignaturas nesta capital, traba-

lhando exclusivamente para o "Cor

reio Paulistano", os srs. major Oso-

rio da Fonseca e capitão José China.

OIIUONIOA POLICIAL to-
-islou liontem um accidciile
ipie merece algumas linhas dc

conimeiitarlo. Trata-se do um .."¦-

lior, dc 7 annos do edade, que so fe-

riu quando trabalhava numa das

InnumeruM fal.rieas locaes. tính Ins-

ln........to cortante, manejado com

linpcrlcla, rnsiíou-lho uniu das mãos,

inutilizai.d..-o, por alguns .li"«, l<->-

rs os árduos labores do estabeleci-

monto. O desastre, que não teve n.f.s

conseqüências, apenas roubou aliíuiu*

contlmctros cúbicos dc saniçue no

menor, lançando-ó, em seguida, tal-

vez pura a sua inuis Intima sallsíue-
..-ã , na delicia dc uma ou dua:. se-

manas de desçam;". No omlanto, o

líolpe, que lhe abriu de leve os teci-

dos externos, poderio, pnr uma Ca-

liiliila.i'', ler-lho roubado um dos

membros, ou olfendldo uma das ar-

terias, ou Interessado qualquer dos

orgams, ou mesmo, mais funesto o

irreparável, poderia tel-o arremes-

sado na valia commum dos clássicos

sete palmos. . .
Isto aos 7 annos de edade, na au-

rora da primeira Infância, .unindo

ainda não se mudaram os dentes, nem

nos entraram ns mais riidimeiiturcn

noç/ios dou cousas e da vida. Nesses

prrnúncios da existência, em que,
nem de longe, avaliamos o peso das

responsabilidades, nem nos assiste a

clarlvidencia da razão com que s6-

monte os anuo.» nos galardOain, nem

possuímos a autoridade do discerni-

mento e que, apenas debuxe. de ho-

mem, na no.i.sa organizarão plástica
se vão acoenlunndo, eom todos os

seus caraoteres, as Influencias meso-

lógicas, e um crime de lesa-humiuil-

dade deixar-se crescer uma criatura

franzina uns estufas insidio.as das

officinas — meios geralmente equl-

vocos quo einbi ulecem o moral, cn-

lisleando o pliyalco. A infância me-

rece desvelou extremados; neüa so

cria o individuo que deve garantir a

perpetuarão da espécie. Por isso, a

escola é o logar das crianças; única-

mente a escola: nclla ai.prenderão

as bellezas das artes e dos sciencias;

nella se educarão, apparelhuiido-so

para as conquistas da existência;

nella se porão em contacto cou. aa

doutrinas que ensinam todos os do-

veres sociaes — e só assim poderão

ser fortes o rectas, o só assim poderão

saber amar a bondade, a justiça, a

família e a Pátria.

Sisociaeo
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DOS

EMPI.ÉÒÀDÒS NO CÜ.M.MlriUCIO
Dl!! S, PAULO

Koallzou-se ante-hontem a reunião ex-
traordinaria dos directores desta Soclo-
dade.

Nessa reunião procedeu-se á elelcao da
neva directoria, (pie ficou assim eoiistl-
tulda: srs. Alfredo Duprat, presidenta*
Cláudio Monteiro Soares, vice-preslden-
te; João Lellis Vieira, secretario; Ilosclo
Klehl, thesoureiro; Joaquim Augusta
do Nasuimonto, beneficente; Manuel Luii
ferreira, Mahioa Senger, Antônio Ma-
rio de Carvalho Guimarães e Raul' Ro-
drigues Coelho, directores.

Em seguida foi lido o expedlent»
constante de vários papeis, quetlverarn
o devido despacho. Por proposta do pre-
sidente, e unanimemente approvada, foi
lançado na acta um voto do pesar pele
fallecimento do sócio sr. Delphlno Po-
dro do Abreu.

Como sócios contribuintes foram ao»
eeitos mais os srs. Oscar Marcondes d(
Moura o Manuel Lemos Ferreira.

A directoria deliberou que os suas reu
nlões ordinárias so realizem todas ai
quartas-feiras, fls 30 botas.

—————tre ^idI o A re. 1 o o a.
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NO CIRCO |

Qnft nmqnc !
Para mim todos os Jkílos tle ferro são de algodão.

r -rr *;í"'-Yí.'íl.4' ' ¦:•¦¦'¦'' ".í.-..f'''.VÍ- r ' '
.., ... ..T

AMÍTPOSj

— Não mo chames mais de Sttbiw, ou uão
gosto que façam, pouco de mim,

SISNAL CERTO:

Chovo ou não chove?
0 céo está lindo.., mas auuunciam batalha dc cometu
Eatão levo o guarda-chuva.

SEM TRABALH0_:

— Ceholorisj ».!orpo não nasci
eu íiagéUãdo vio uotio?

* <

.. .¦*«,*..'., * '-V**1.'
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O CASO DO PIQUETE
Soli os titulos supra, o Imparcial, do Rio,

|eí diversas referencias, absolutamente in-
fundadas, ao illustrc deputado federal pau-
lista sr, dr. Arnolplio Azevedo, n proposi-

1Q 
da sua attitude, <Ja maior corrécçao c

ealdade, uo sentido de evilar pressões so-
bre os eleitores pertencentes ao operaria-
¦do da Fabrica de Pólvora do Piquete, neste
Eslado. Entendendo, depois, esclarecer os
factos, o digno representante do Estado di-
rigiu sobre o assum/pto minuciosa carta'
explicativa ao eminente sr- ministro da
Guerra.

Damos a seguir essa carta e o documento

quc a instruiu, a bem de restabelecer a ver-
dade dos respectivos factos.

Eis a carta:
"Lorena, 

3 de fevereiro de ipiC—Exmo.
jr. general José Caetano dc Faria, 111. d,
minislro da Guerra. — Cordiacs saúda-
ções. — Por muito explicável escrúpulo,
tenho deixado de Intervir ua situação crea-
da pela altitude do tenente Antônio Ribei-
ro de Rezende, official da Fabrica dc Poi-
vora Sem Fumaça dc Piquete, em relação
ds instrucções e ordens desse Ministério,
prohibindo aos officiaes do exercito quc
sc envolvam em luetas políticas, afim de,
por essa fôrma, contribuir para que os acto.»
tle v. exc. exclusivamente sc inspirassem
nas informações colhidas pelos meios ao
alcance do departamento, quc v, cxc. supe-
dormente dirige. Além disso tratava-se tle
lim ponlo principal do programma dc ad-
ministrador por v. exc. levado para o go-
verno, q quc mais me fortalecia no pro-
posito tle abster-me.

Apesar dc scr, cm muilos pontos, menos
fiel a informação quc a v. exc. foi presta-
da pela direcção da Fabrica tle Pólvora,
nella colheu v. exc. razões suííicientcs pa-
ra completo fundamento do aviso n, 25, tle
22 dc janeiro ultimo, pelo qual a condueta
daquelle official era, com justiça, censu-
ratla.

Acontece, porém, quc, com a tiirecta rc-
sponsabilidade desse tenenie, publicou o" Imparcial", de 29 do mesmo mez, expli-
cações e commcntarios ao acto de v- cxc,
superior liierarchico, incluindo nessa pu-

Jáicação canas e papeis particulares, por
Ireclios propositalmente escolhidos c indus-
Idosamente grypliados, em quc meu nome
obscuro é proferido, no intuito de provar-
sc que, a meu convite c por iniciativa mi-
nha, se envolveu a Fabrica na politica com
aquelle official ã frenle. Ora, da carta par-
ticular, que dirigi ao então meu amigo coro-
nel íAclnllcs Pederneiras, c cuja publicação,
ugora, sem autorização minha, mas por mi-
nha felicidade, abusivamente se fez, dc-
prclicndç-se claramente que a Fabrica, alé
então, fizera politica violenta c desbragada;
e que era desejo meu evitar a continuação
(lessa reprovável condueta, geradora de
perseguição aos operários, cuja liberdade de
voto, por esse meio, me propunha recon-
quistar, Essa liberdade, além de íundamen-
talmciite justa, era a mim politicamente
sufficiente, porque todos ou quas'i todos
03 eleitores foram correligionários meus
antes dc serem operários da Fabrica, onde,
pelos coronéis Sissoii e Pederneiras, ío-
ram, a meu pedido, atlmitli-dos.

A candidatura _ do marechal Fonseca, (o"Imparcial" o diz c é exacto) ioi que ar-
rastou os officiaes da Fabrica, até cmão
alheios á política, a sc alistarem c a serem
chefes dc partido, e, com lal gana a isso se
atiraram, que nenhum operário teve depois
liberdade _ de opinião. Alguns, não poucos,
nue aquizeram ter, foram impiedosamente
[Ic.miltid.os e esse fado é publico, notório e
Incontestável.

Desde então, a alguns desses pobres ho-
inens, quc mç.consultaram, fiz saber quc me
não desgostariam votando na conformidade
do que pelos seus superiores lhes fosse ortle-
nado, pois me fora muilo doloroso o cs-
pectaculo de yel-os a chorar em publico
1:0 dia daselcições, obrigados a votar con-
tra a própria consciência e contra os velhos
amigos dc sempre, para sc não privaremtios cargos qne lhes davam o pão para a
familia c a própria subsistência,

Minha caria ao coronel Pederneiras não
foi mais do que a manifestação do desejo
sincero dc que tal estado dc cousas cessasse
pela declaração formal de quc ninguém na-
quellc estabelecimento correria o risco de
morrer á fome por ter uma opinião politi-ca contraria á de qfialqticr dos officiaes.

Em vez dc responder-me, mandou aquel-
lc coronel que o tenente Rezende comrnigo
se entendesse. Sua missão, parecia-me a
mim, deveria scr a dc assegurar-me a com-
plela neutralidade da direcção da Fabrica
sobre assumplos politicos c a plena liber-
dade para os eleitores operários, Enganei-
me. Procurando-me em uma festa no Gy-
mnasio Jc S. Joaquim e ahi declarando ser
enviado do coronel Pederneiras, pediu-inéunia conferência e acompanhou-me á mi-
nha casa."

Ao envez do que esperava, propoz-mcellc, cnlre outras cousas, a reorganização
da politica situacionista e official de Pi-
quite, mi qual teria a Fabrica de Pólvora
directa intervenção, si não decisiva prepon-derancia». Não lhe dei resposta alguma e
prom,ctti dal-a depois de ouvir os meus
amigos de Piquete, visto como nunca en-
trava em nossas cogitações quc esse offi-
ciai a tanto so abalançassc c tão longe le-
vasse sua pretenção.

Ouvidos aquelles amigos, redigi as bases
do accôrdo e quaes foram ellas sabe-o v.
cxc. pela publicação que o tenente Rezende
mandou fazer no "Imparcial", 

àttribuihdò-
me a iniciativa da. proposta, que foi delle
e não minha. A lealdade dc dar por escri-
pto a resposta do que verbalmente propo/,custa-me agora a mentira, em quc esse sc-
nhor procura chvolver-rhc, paia descartar-

sc dc leviandades,
Dando.de barato que assim fosse, c to-.maneio somente em consideração o que fi-

cou escripto, vê-se, até á evidencia,que prelen-d: evitar novas perseguições «j violências e dar
á situação local, por esse official preparada,tinia solução satisíactoria ou m,enos preju-dicial aos interesses do municipio c á vida
li segurança _ á tranquillidade deis meus
amigos.

Qual foi Mia resposta? A recusa formal?
Ellc o diz pelo jornal do irmão, mas tenho
tu a satisfãcção dc poder ofíci. cel-a a v.
exc, cm publica fôrma, pira que v. exc.
fique sabendo como se informa ao go-¦verno, quando sc tem interess. cin occul-
tar ou deturpar a verdade. Não acecitava a
solução razoável para uma difficuldade oc-
casional c insistia no propósito de fazer da
Fabrica uma força politica cfficientc, com
representação official na direcção do meu
partido, sanecionada pela pretendida soli-
dancdadeilo benemérito presidenle do Es-
lado, arvorado em arbitro supremo dos des-
iinos da politicagem de campanário, que•v. stta escondidas ambições.

O meu prezado amigo conselheiro Ro-
drigues Alves recusaria a missão quc lhe
era distribuída nesse papel. Recusei tam-
bem essa proposta como recusava a primei-
ra. porque não queria . não quero faz,er politi-ca com a Fabrica de Pólvora, estabeleci-
mento militar, como corporação administra-
tiva, com eleitorado escravizado e sem li-
herdade de acção, pois o meu nnico desejo
foi sempre, c ainda é, quc os superiores sc
abslenham c deixem aos cidadãos, que alli
trabalham, o direito de votar livremente»

Convencido de que, dc tal homem, a
jucm o coronel Pederneiras, ausente a
Acompanhar o sr. Roosevflt, dera plenos po-
deres, nada alcançaria no sentido de li-
berlar do férreo jugo o eleitorado da Fa-
brica e convencido tambem dc que, si fos-
se disputada _ a eleição municipal, aquelle
official repetiria as scenas de violência, de
brutalidade e de selvagcria, que caraclcri-•laram as eleições de Piquete desti;; 1910, li-
mitei-me a pedir aos meus amigos que ac-
Deitassem tudo quanto o sr. Rezende pro-
punha para solução do caso da eleição mu-
nicipal de vereadores f Juizes de paz e ao
mesmo senhor ficou entregue a execução
da. combinação ultimada,

Pois bem: esse accôrdo, de que era o t,e-
nente Rezende autor e executor, não foi
cumprido, foi falseado, foi burlado e, vc-
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rificando isso, romp. r.im os meus amigos
com o tenente alguns dias depois da elei-
çãó. Esse rompimento foi causa do ódio
gratuito de que sou alvo, ódio incançavcl,
que levou aquelle official a injuriar-me pe-
las paginas do jornal do spu irmão e tem
conduzido a direcção da Fabrica á pratica
de aclos injustos e até absurdos, como a
tentativa tle suppressão dc trens do ramal
férreo, que «ó não foi tornada effectiva.
porqiic a ella v. cxc. cn. rgicamente se op-
poz. Agora, leva-se ao conhecimento dc
v. cxc. qiíc os operários itçCtunulavaín
funeções incompatíveis com o exercicio dos
cargos da Fabrica, onde são diaristas. E'
um facto v. rdadeiro, publico e notório. V.
exc. providencia como é de justiça c com
todo o accrlo, c cu, que nada tenho com
essa reclamação, «ou mais uma vez pasto
do ódio desse tenente, qu,e dispõe, para va-
sal-o, das columnas dc um jornal ao en-
vez de justificar-se perante v. cxc das ac-
casacões quc lhe são feitas por outr. 111.

Taes aceusações poderia cu fazel-as c,
entretanto, até hoje não as fiz c não as
faço agora, porque a v. cxc. c não a mim
cab/3 corrigir os desmandos dc subordina-
dos, que, por fados públicos e sabidos, se
collocam cm antagonismo com as ordens
de v. cxc, o quc aqui sc tom verificado des-
dc 1910 até 191;, com referencia á politica
vexatória tia Fabrica tl.e Pólvora nos muni-
cipins dc Lorena e Piquete.

Continuaria calado c abstendo-me dc in-
tervir ncsia questão. :-i não fos.;.* o aviso
additamcnto pelo qual v. exc. revoga o dc
numero 25, de 22 dc janeiro, c cm que faz
refer.cncia a um civil, que propõe accôrdos
políticos, que não são acceitos, ao mesmo
passo quc o irmão do tenente Rezende, pelo
mi jornal, me injuria, como, desde ai-
gum tempo, me vem injuriando por conta
do referido official. Uma ycz, porém, que
cavilosamcntc se induziu o illuslre chefe do
exercito a, retractar-sc dc um aclo justo e
fundado nn factos de grande c evidente
notoriedade, com desprestigio para o go-
verno do meu paiz, sou forçado a vir pro-
testar perante v. éxc contra as informa-
ções. que lhe foram prestadas c deram lo-
gar ao aviso-additamento, e offerccer ao cs-
tudo dc seu alto crit.erio o documento as-
signado pelo tenente Anlonio Ribeiro de
Rezende, do qual constam as bases do ac-
côrtlo politico por elle proposto c por mim
recusado.

Por ellas, bem sc vê o ardente desejo de
fazer tia Fabrica uma força politica pre-
ponderante e activa, desejo que não sc rea-
lizou porque a elle me oppuz.

Os factos posteriores demonstram quc,
sô agora, deixou a Fabrica sua áctividade
partidária, abstendo-sc tle tomar parle na
eleição dc deputados /: senadores estaduaes
hontem realizada, porquanto o próprio le-
nente confessou quc deu a votação tios seus
subordinados ao dr. Villaboim na eleição dc
30 tle janeiro dc 1915, ttnica importante
havida depois da tle vereadores para a qual
sc cntabolott um accôrdo dc quc foi ellc in-
correcto c desleal executo:.

Naquella eleição, prohibiu v. exc, cm
reiterados telcgrammas, quc a Frabríca sc
envolvesse, mas o tenente Rezende, com o
maior descaso pnr essa prohibição, fez os
operários votarem todos no candidato op-
posicionista, quc não conheciam c por quem
não podiam inleressar-se.

As congratulações dc v. exc com n actual
director da Fabrica por não sc envolver em
politica são justas £ justas seriam para com
os demais officiaes, si expressamente dei-
las fosse excluído o tenenie Rezende, por-
que a verdade é que só não tomou parte
acliva na eleição estadual, que honlem se
realizou, mas pensa ainda em fazer politi-
ca naquelle estabelecimento, tanto assim
que, mantendo os operários 110 exercício
tios cargos dc vereança e outros, quc min-
ca teriam acecitado . já haveriam abando-
nado si não receassem a má vontade da-
quellc official, bem claramente demonstra
a intenção tle persistir nos manejos elelur-
pador.es dos fins a que aquella casa se des-
tina.

E' esta a verdade sobre a politica na
Fábrica d,e Piquete e pelo exposto sc vê que
não foi absolutamente por intervenção mi-
nha que lá se implantou esse vicio. Nun-
ca pedi sinão liberdade plena para os elei-
lores civis daquelle estabelecimento militar, cu-
jos operários sempre foram c continuam a
ser meus amigos, embora forçados an pa-
pel de meus adversários para não perderem
os logares dc quc tiram os meios de subsis-
tencia para si c suas familias.

Nunca tive c não lenho necessidade dc
recorrer a subterfúgios para explicar mi-
nha condueta de homem publico, em quc
pese ao inimigo gratuito [¦- rancoroso, que
sc arvorou em meu ditractor.

Estou, pois, cumprindo um dever impe-
rioso ao trazer o meu protesto contra o
aviso ullimo, qne v. exc. só poderia ter cx-
p.edido em virtude tle informações falsas ou
incompletas,

Crcia-mc v. cxc, com alto apreço c dis-
íineta consideração, dc v. exc. alto. adm.
e cro. obr. (a) Arnolplio Azevedo."

Kis o documento:
"AccOrdo politico — Contrá-proposta

apresentada k direcção política dos mu-
niclpios dc Lorena e Piqueto pelo rejire-
sehtánto do eleitorado da Fabrica do Poi-
vora sem Fumaça,

í.o
O eleitorado dc Piquete, apoiando una-

nlmemonto a orientação do governo esla-
dual e reconhecendo a necessidade de
uma séria conciliação entro todas us suas
Corgãs, serfi, politicamente dirigido por
um dircctorio composto' do dois mem-
bros: — um indicado pelo sr. dr, Arnol-
pho de Azevedo, deputado federal o chefe;
politico local, outro indicado pelo coronel
Achilles Vclloso Pederneiras, director da
Fabrieu de Pólvora sem Fumaça.

2.0
O dircctorio ass|m organizado tomara

desdo logo a seet cargo, de accôrdo com
.13 cláusulas abaixo especificadas (3.a c
l.a) a organização das chapas para a
eleição municipal a realizar-se a 30 do
corrente mez.

3.0
A chapa pára a Câmara Municipal de

Piquete ficara assim organizada: 3 verca-
dores para a facção «íue segue a orienta-
i;ão politica do tlr. Arnolplio de Azevedo,
sendo um dellcs o presidente da Câmara;
3 vereadores para os eleitores alô hoje
som filiação partidária, sendo um delles
o prefeito.

l.o
Vara. juiz de paz a chapa serfi. organl-

zada de fôrma tino o 2.o juiz, o l.o o S.o
supplentes;pertençam ao actual Partido
Republicano; o l.o o 3.o juizes e o 2.0
supplonte aos eleitores independentes.

G.o
Vos eleitores da Fabrica do Pólvora,

alistados em Lorena, serft. sclentifieado
do modo claro quo 6 agradável aos seus
chefes que não hostilizem as chapas rc-
cômmondadas pelo dr. Arnolplio dc Aze-
vedo na eleição de 30 do corrento mez.

li.o
O dircctorio organizado em virtude

do presente accôrdo, reprcsentantlo o sen-
tir UTitmime do eleitorado dc Pltiuote, so
empenhará fortemento pela Constituição
legal e regular funeeionainento da eom-
missão de alistamento eleitoral a reunir-
so em 5 de janeiro próximo vindouro. O
mesmo dircctorio envidarfl. ainda os seuo
esforços para que, dc uma vez para sem-
pre, desapparoça a situação do anorma-
lidado política existente em Piquete, pro-
curando sempre, na medida de suas for-
Cas, garantir o direilo do voto.

7.0
Sempre que surgirem duvidas entro os

dois membros do dircctorio, esses submet-
tortto taes duvidas ao critério dos srs. dr.
Arnolplio do Azevedo e coronel Aohlllea
Volloso Pederneiras, que resolverão, 81
esses dois chefes não quizerem resolver,
ou não puderem chegar a um accôrdo, a
questão sorfl. então levada ao conheci-
mento do oxmo. sr. dr. Rodrigues Alves,
presidente do Estado, que como arbitro
resolvera, sendo a solução dada por s.
exe. acecita por todos, - -

fl Estado ie 5. Pi
ri Justiça tal I Distric
Fi

"(Jornal 
do Commercio —26—1—516).

"DIÁRIO DOS TRIBUNAES - Côrle
dc 'Appellação. — Sessão extraordinária dc
eamaras reunidas, cm 32 de janeiro dc ipifi-
— Presidência do sr. desembargador Sá
Pereira. *- Secretario, o offlcial Elpidio
Watson Cordeiro. — Compareceram 05 srs.
desembargadores Tavares Bastos, Sousa Pi*
tanga, Affonso de Miranda, Montcnegro,
Ataulpho, Celso Guimarães, Nabuco dc
Abreu, Ciccro Scabra, Torquato de Figuei-
redo, Saraiva Junior, Geminiano, Fran-
ccllino Guimarães, Edmundo Rego e Angra
dc Oliveira. Eslcvc presente o dr. Moraes
Sarmento, procurador geral do Districto.

JULGAMENTOS
Embargos de nullidndc

N. I.730  Relator, o sr. desembargador
Montcnegro; embargante, o Estado dc S.
Paulo; embargados, a viuva c herdeiros do
commendador José Alvo* Ribeiro dc Car-
valho. Foram recebidos os embargos para o
fim dc, considerando preliminarmente in-
competente a justiça deste Districto, annul-
lar todo o processado, contra o volo do sr.
desembargador Nabuco dc Abreu, que não
acecitava a preliminar dc incompetência.
Não tomou parte no julgamento o sr. des-
embargador Angra tle Oliveira e sc decla-
raram impedidos os srs. desembargadores
Geminiano da Franca c Tavares Bastos."
(Transcripto do "Diário Official", de 23
de janeiro dc 191C fls, 1.133 e 1.13-1.)

Eis ahi os termos da decisão proferida
pela Còrlc dc Appellação, cm câmaras reu-
nidas. Os embargos do Estado dc S. Paulo
foram recebidos pnra a fim de, considerai!-
do preliminarmente incompetente a justiça
local dcsle Districlo, annullar todo o pro-
cessado.

Oulra cousa não disseram os jornaes des-
ta capilai e os dc S. Paulo, que noticiaram
o julgamento da causa, cm quc o EstadoJ
tlepois de duas vezes vencido, por deliciou-
cia dc esclarecimentos da questão, foi,_agora,
i/enccdor, em câmaras reunidas da Corte dc
Appellação, por dez volos conlra um,

F.' certo que o Tribunal não se pronunciou
sobre o merecimento da causa, nem o podia
fazer, pois, acceitando a preliminar da in-
competência, suscitada e longamente dis-
culida pelo Estado de S. Paulo, teve de
annullar as sentenças anteriores, que lhe
forani contrarias, bem como todo o pro-
cessado.

Mas, isso não é motivo para sc obscuro-
cer a importância da decisão.

Na impugníição dos embargos c ainda
agora, pela imprensa, se procura fazer crer
quc o Supremo Tribunal Federal, pelo
accordam 11. 209, dc 3 de novembro dc 1909,
proferido, eni um conflicto de jurisdicção,
já havia reconhecido c proclamado a com-
petencia da justiça local deste Districto,
contra a dí jusliça Federal, para prgcessir
c j'il;:ar a causa.

Si assim fosse, teria, com effeito, a Corte
de Appellação deixado dc attender a uma
decisão do Supremo Tribunal.

Nada'é, entretanto, menos exacto. O rc-
ferido conflicto se deu, é certej, maj entre
a justiça local deste Districto c a justiça
local do Estado de S. Paulo, a propósito
dc embargos a uma precatória expedida por
aquclla para esta, decidindo o Supremo Tri-
Ininal Federal' que o' juízo competente, para
conhecer dos embargos, em tal caso, é o
deprecante c não o deprecado, tanto assim
que, na parte dispositiva do mencionado
accordam, sc diz: "Julgam 

procedente o dito
conflicto para declarar competente o juiz
deprecante, afim de conhecer os embargos
oppostos á precatória, dc conlormidade com
o quc dispõe o art. 501 do Reg. 737, dc 25
dc novembro de 1850, e a respectiva nota
ao mesmo, sob n. 372." Nem de oulro modo
podia decidir o Egrégio Supremo Tribunal,
:m face do dispositivo expresso do Reg. 737,
invocado 110 accordam c que determina: "A

decisão dos embangos oppostos no foro da
situação dos bens compele ao juiz da causa,
a quem serão remcttidos sem suspensão." A
nota, a tpie o accordam tambem se refere,
diz: "O 

juiz deprecado é incompetente para
conhecer dc embargos, mesmo de terceiros,
á execução."

Como dahi sc vc, o Supremo Tribunal não
julgou nenhum conflicto entre a justiça lo-
cal e a justiça federal, nem cogitou da
competência dc uma ou dc outra na causa
em quc interveiu o Eslado de S. Paulo.
Apenas decidiu, ha conformidade da lei, que
o juiz deprecante é sempre o competente
para conhecer dos embargos á precatória.
Nada mais. '

Porque, pois, dizer-se que o Supremo Tri-
bunal Federal já decretara a competência da
justiça local d» Districlo?! Aliás, esse pon-
to já foi devidamente examinado na sus-
tentação dos embargos (fls. 125 elo im-
presso).

lia ainda uni outro, no qual sc insiste, c
que o dever profissional me impõe não
deixar passar sem reparos.

Quer-se, á fina força, restringir os cffei-
tos da decisão das colcndissimas câmaras
da Corte de Appellação, somente aos terre-
nos não devalutps, desapropriados pelo Ks-
tado dc S. Paulo, para a, eonslrucção do
edificio elo Instituto Disciplinar e do reser-
vatorio dc agua dpBelémzinho. Mas, posi-
tivaménte, não foi isso o que decidiram as
venerandas câmaras. IClias, recebendo os
embargos do'Estado dc S. Paulo, que ver-
saram não só sobre aquelles terrenos, bem
como sobre as terras devolutas, a que se jul-
gani com' direito os embargados, anriulla-
ram todo o processado, por haverem reco-
nhecido a incompetência da jusliça local,
na causa em que é parte um listado da
Federação, quc funda a sua defesa cm texto
expresso da Conslituição, qual o do artigo
6.). (Const., arl. Oo, lelras a e d).

F„ como dc terras devolutas, em S. Paulo,
é quc os embargados pretendem seja
dono o Banco Evolucionista, seu devedor,
é evidente que a decisão da Corte tle Ap-
pellação aífecta todas as terras comprehcn-
didas na concessão obtida pelo engenheiro
Meelina c transferida ao Banco. O que se
trata de apurar, é, 

' 
precisamente, a quem

pertencem as terras devolutas, a quc se rc-
fere a dita concessão. Onerem os embar-
gados que cilas pertençam ao Banco Fvo-
lucionista, quc lhas hypothecou; entende o
Estado de S. Paulo que essas terras são
suas, por força do art. 64 da Constiluição
Federal, nenhum direito tentlo a ellas aquel-
lc Banco, por não ter fundado os burgos
agricolas, para cuja fundação forani conce-
didas, e por ter sido a concessão rescindida
mediante o pagamento de indemnizaçãò. Eis
o caso.

No executivo hypotbecario movido contra
o Banco, foram penboradas as terras devo-
lutas dc quc tratava a concessão Medina.
O Estado de S. Paulo interveiu, como ter-
ceiro senhor c possuidor, allegando o seu
dominio e posse sobre essas terras, e tam-
bem sobre terras que, embora não sendo
devolutas e tendo sido desapropriadas por
utilidade publica, foram abrangidas pela pc-
nliora.

Não ha, pois, como se restringir os cffei-
tos do julgado da Corte dc Appellação.

E era isso o que me competia dizer, como
advogado que sou do listado de S. Paulo,
nessa questão.
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8.0
Este accOrdo tem por flm principal a

boa ordem na administração municipal,
o desenvolvimento, progresso o melliora-
mentos locaes, no quo so acham viva-
monte empenhados os signatários o as
forças políticas que representam. Kstrel-
Ia, O do outubro de 1013. Antônio Ilibo!-
ro do Rezende. Iteconhcço verdadeira a
firma supra, do sr. l.ó tenente Antônio
Ribeiro de Rezende; dou fô. Lorena, 2 do
fevereiro de 1010. — Bra testemunho M.
da verdade. O 2,0 tabellião, Francisco
Torros Sobrinho. — Certifico ejuo esto
documento me foi apresentado « delle
extrahi publica fôrma; hojo, dou Í6! Lo-
rena, 2 de fevereiro do 1916. — F. Tor-
res."

IIMMSI
O DIA

íjianta Dorothca. martyr,
E' representada, trazendo rosas nas mãos,

Estas flores são preciosos mimos do amor
de Jesus, seu divino esposo.

Na hora de sua morte, um pagão. Theo-

philo, aprcsentou-sc-lhe, declarando que cre-
ria no Deus dos Christãos si cila lhe fizes-
sc ver as flores do Jardim de seu esposo.

'Dorothca. elevando os olhos aos eéos, viu
descer um anjo, trazendo uma linda cestj
dc flores c fruclos.

A' vista deste milagre. Theophilo, con-
vertendo-se, recebeu o martyrio, juntamen-
t: com Dorothéa, no anno 304.

EVANGELHO DE HOJE

»São Matheus. capitulo 13.
.Naquelle tempo própoz Jesus ao povo

esta parábola: O reino dos Ceos é semelhan-
te a um homem que semeou a boa semente
no sçu campo; c, emquanto dormiam os ho-
niens, veiu o inimigo c semeou depois a ci-
zauia no meio do trigo; c foi-se. E tendo
crescido a herva. c dado frueto. apparccéu
lambem enlão a cizânia. E chegando os ser-
vos tio Pae dc familia lhe disseram: Senhor,
porventura não scmcacle tu boa semente no
teu campo? Pois donde lhe veiu a cizânia?
Elle lhes disse: O homem inimigo é quc fez
isto. E os servos lhe tornaram: Queres tu
«pie nós vamos e a arranquemos. E respon-
deu-lhe: Não, para quc lalvez não sueceda.
quc, arrancando a cizânia, arranqueis jun-
lamente com ella lambem o trigo. Deixai
crescer uma c outra cousa até á ceifa, c no
tempo da ceifa direi aos segadores; Colhei
primeiramente a cizânia e atai-a cm molhos
para queimar; mas o trigo recolhei-o no meu
celeiro. "

ADORAÇÃO DO SS. SACRAMENTO
') Saniissimo Sacramento ficará hoje cx-

poslo á adoração dos fieis, desde ás 8 até
as 19 horas, nas seguintes egrejas da ar-
chidiocese:

Egreja dc S. Francisco, egreja dc S. Gon-
calo, capella das Jrmãs da Esperança, egre-
ja tia Immaculada Conceição, matriz de S.
José do Belém, matriz do Cambucy, Asylo
do Bom Pastor, Collegio dc S. Vicente da
Penha, matriz dc Sant'Anna. matriz da
l.apa, matriz de N. S. do O', matriz dc
Pinheiros, basílica dc N. S. Apparccidai
malfiz de Atibaia, Santuário dc Bom Jesusdt: Perdões, capella do Asylo de Mendicida-
dc (Bragança), matriz dc Cabreuva, matriz
de S. João do Curralinho, matriz dc Gua-
rulhos, egreja do Bom Jesus (ltu'). matriz
de Juqucry, matriz dc Nazarcth. matriz de
Parnahyba, matriz dc Piracaia. matriz de
Ribeirão Pires, matriz do Salto tle ltu',
egreja do Coração dc Jesus (Santos), matriz
dc Santo Amaro, matriz de S. Bernardo,
matriz dc Santo André, matriz dc S. Mi-
gue! matriz de Una e matriz de S. Roque.

HORÁRIO DE HOJE

Serão celebradas missas, segundo o jc-
guinte horário;

A's S horas; nos santuários do Coração
dc Jesus c do Coração dc Maria;

ás s e meia; ua egreja de S. Bento c no
Santuário do Coração dc .Maria;

ás_6: no Coração dc Jesus, Convento de
S. Francisco, S. Gonçalo, egreja abbacial dc
S. Bento, Consolação, Casa Pia, Braz, Asylo
d: N. S. Auxiliadora;

ás 6 e meia: na egreja de Santa Cecilia,
Coração dc Jesus, Ürphanato Christovam
Colombo, Bella Vista, Convento da 1. Cou-
ccição, Penha c Coração de Maria;

ás 7 horas: Coração clc Jesus, Convento
da Luz, S. Gonçalo, egreja abbacial de S.
Bento, conventos dc S. Francisco, ria I.
Conceição e do Carmo c capella dc Santo
Agostinho;
_ás 7 e meia: cm Santa Cecilia, capella das

Filhas dc Maria dc S.. Gonçalo, Sant'Anna,
Coração de Jesus, Coração de Maria, S,
Geraldo das Perdizes, Calvário e Villa Ma-
riana c egreja de Santa Thereza;
_ás_8 horas: Curato da Sé, Convento de

S. Francisco, Convtnto tio Carmo, S. Gon-
çalo.^ Congregação Mariana, egreja abbacial
dc S. Bento, egreja da Conceição do Rilo
Maronita, Extcrnato S. José, Consolação,
Collegio Tamandaré, Santa Iphigenia, Se-
ininaiio, Casa Pia, Coração dc Jesus, Braz,
S. José do Belém, capella de Eourdes, Pe-
nha, capella do Bairro do Limão, Santo
Amaro e matriz dos Pinheiros;

ás 12: na egreja abbacial de S. Bento.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Foram concedidas as seguintes provisões:
Dc oratório particular, para a parochia

da Consolação, a favor de Passino Passivi
e d. Renata Iolanda;

«le dispensa de proclamas, para a paro-
chia dc Bragança, a favor dc Salvador Ma-
nue! ele Lima c d. Bcmvinda Maria de Jc-
sus;

*dc oratório particular, para a parochia da
Consolação, a favor de Arthur Moraes «
d Ottilia Salgado;

idem, para a mesma parochia, a favor dc
Ary Martins e d. Cecilia Fleury;

ideni, para a parochia ele Viila Mariana,
it favor de Domingos Terra e d. Vittoria
Toffuli;

idem, para .1 parochia do Cambucy, a fa-
vor dc Antônio Sinias Pimenta Filho c d.
Aurora da Silva Corrêa;

dc procissão cim imagens, na festa de
N. Senhora dos Remédios, na capella do
mesmo nome, filial á parochia do O';

dc èrecção de Via Sacra, na capella da
Residência das Vcncravcis Irmãs da Visi-
tação, cm Villa Mariana;

para celebrar e conservar o Santíssimo
Sacramento, na capella do Extcrnato do
Sagrado Coração de Jesus, existente na
parochia de Villa Mariana.

OPTIMA INICIATIVA

O operoso vigário da Consolação, sr.
conego dr. .Mello o . nusa, confeccionou
para o corrente anno de 1010, uma bella
folhinha, trazendo o horário de todas aa
Cuncções religiosas do sua matriz.

F.' tle grando vantagem para os paro?
ohlanos da Consolação, pois saberão, ella
por dia, o horário elos actos religiosos do
BUa matriz.

Applaudlndo o apreciando o optimo
trabalho fellcltamol-o, desejando quo so-
Ja o mesmos Imitado pelos seus dignos
companheiros do apostólado, nas diversas
clrcumsóripçOos da iirchidloecso.

Recebemos o ngradecemos um exem-
plar, quri gentilmente nos enviou o sr.
conego dr. Mello d Sousa.

CONÜRBSSO EUCITARISTICO

Estfi. 110 prelo o álbum do Congresso
Gucharlatlco contendo os actos, os dis-
cursos, as noticias o o relatório do an-
Gamento do Importante facto, quo marcou
época nos annacs da nossa vida catholi-
ea.

O álbum photographino jã Impresso 6
distribuído 00. uma Idea ligeira, do que
foi o Congresso Eucharlstlco ,cm B. Pau-
lo.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA

Reune-sc hojo ás 14 horas, no local do
costume, secção masculina, sob a pro-
sidencia de monsenhor dr. Benedicto do
Sousa.

MATRIZ DA CONSOLAÇÃO

1'rlmeli'u eomimiiilião.

Realiza-se hojo a primeira communhao
d.! meninos o meninas quo se acham de-
vldamento preparados.

Foi precedido do um rotlro espiritual
pregado pelo rovmo. vigário conego dr.
Mello o Sousa,

Hojo, fis 1 1|2, todos nco-commungentes
se reunião no Seminário da Gloria o dahi
so dirigirão, om procissão, á matriz, lc-
vando o andor do Menino Jesus do Praga.

Ao chegarom fi. matriz, ouvirão o San-
to Sacrifício do missa celebrado polo
rovmo. vigário conego dr, Mello o Sou-
sa.

Durante a missa serão entoados hy-
mnos o cantlaoB Bacros.

E' esla uma bellissima cerimonia, que
costuma attrahir ao templo, um grando
numero do Xlêle.
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ANNIVERSARI08
Fazem annos hoje:
A menina Estlier. filha do sr, José Gui-

marães;
o menino João, filho ilo sr. João Angus-

to Boemer;
a menina Euiza. filha do sr. Joaquim

Pereira dc Eciroz;
a sra. d. Octacilia Lopes Cintra, esposa

do sr. Auguslo Eopcs da Costa Cintra;
a sra. d. Maria de Abreu Rcbouças, espo-

sa do sr. Olyntho Rcbouças;
a sra. d. Dorothéa Alvina de Magalhães,

viuva do sr. Eugênio Augusto dc Maga-
Ihães;

o Er. dr. Pedro Arbues Junior, advogado
decte foro;

o sr. tlr. Henrique Augusto 'furlc;
o sr. Oscar Dutra Nogueira;
o sr. Miguel Pereira Lemos;
o sr. Joaquim Samuel Costa;
o sr. Plinio Faguhdty dc Barros.
o sr. Raul Dias da Cunha;
o sr. Cândido Carneiro Lima;
o major Antônio de Oliveira Casteilo,

funecionario do Serviço dc Discriminação
dç Tfrras da .Secretaria da Agricultura:

o alferes Julio Augusto Frederico Pries;
o sr. Francisco Gomes Ferraz.

NUPCIAS
ISnlncò Silva ('amargo Moraes

Effecttiou-sc hontem, com grande porn-
pa, o enlace matrimonial do sr. tlr. Rena-
to do Toledo Silva, distineto juiz do di-
relto do Sooeórro, com a gcntllisslma se-
sonhorlta Lavlnla de Camargo Moraes,
filha do coronel Alberto dc Moraes Bue-
110.

O.acto civil realizou-se ãs 13 horas, no
pulaõeto do residência dos paes da noiva,
presidindo-o o juiz du paz da Liberdade,
mnjor João Optiz,

A's 13 horas, colebrou-so na egreja do
Convento do Carmo a cerimonia rellgio-
sa, offlclando o revmo. monsenhor dr.
Benedicto dc Sousa, vigário geral da ar-
chidiocese.

H. revma. proferiu então uma bclllssl-
ma alloeução aliuslva ao aclo, salieiitan-
do as bellas qualidades quo tanto dlstln-
guom os nuuentos.

Serviram tle paranymphos no civil, por
parte do noivo, o sr. dr. Pedro Arbuca
da Silva Junior, advogado deste foro o a
exmn. sra. «1. Zallirt Xavier de Toledo,
esposa do nr. dr. Xavier tle Toledo, pre-
Bldonte do Tribunal de Jusliça, o por par-
to da noiva, o nr. Alberto dt; Moraes Fi-
ÍI111 e a senhorita Maria Luiza de Camur-
go.

Testemunharam o acto religioso, por
parte dn noiva, o sr. dr. Xavier de Tolo-
do c a exma. sra. d. Francisca Arbues de
Toledo e Silva, e por parte do noivo, o
coronel Alberto do Moraes Bueno e sua
cxma. esposa sra. d. Francisca de Camar-
go Moraes.

Após as cerimonias, foi servido aos con-
vliltitlos uin lauto banquete.

O serviço, a cargo do bar do Theatro
Municipal, enlevo Irreprehonslvol.

Entro as pessoas presentes notavam-sc
mmos, Alberto de Moraes Bueno, dr. Pe-
dro Arbues, dr. Xavier tle Toledo, Albino
Barbosa, dr. Henrique Fagundes Junior,
tlr. .Toão ü. Gomes Ferraz, Urbano dc
Moraes Bueno, Agostinho de Camargo
Buono, Ruy Fogaça tle Almeida, Carlos
fie Mornos Buono, Estanislau de Oliveira
Camargo, tlr. Jorge Tlblrijã, Silvano
Anhnin, tlr. Mario Rolim Tellòs, dr. An-
tonio Mercado, dr. Padua Salles, Manuel
do Moraes Buono, tlr. França Filho, Pau-
Ia Leite', Augusto do Camargo, Joaquim
13gydlo, Jost- Bueno Aranha, Henrique
Dumont, dr, Delamare X. da Gama, Bro-
dowslti, elr. Ângelo Gabriel da Veiga, o
oulras. Mesdemolsollcs; Maria Luiza dc
Moraes Buono, Isabel e Alipla d<> Paula
Leite, Amélia Camargo, Dulce de Mornos,
Kinlittzinha Camargo, Klza o L/ilfl Salles,
Antonicta, Firma, Carmen o Syivia de
Moraes, Guiomar CorrC-a da Rosa, An-
tonicta Paula Lolte, Zlltja o Ottilia do
Sousa Moraes, Isabel de O. Andrade,
Arnalia Dumont, Aniiitu Tibirlçli e muitas
outras, cujos nomes nos foi impossível
oliler. Srs.: coronel Alberto de Moraes
Bueno, dr. Xavier de Toledo, elr. Pedro
Arbues da Silva Junior, dr. Henrique Fa-
gundos Junior, Alberto, Celso, Agostinho
o Paulo do Moraes Bueno, dr. Paulo «lc
Toledo e Siiva, dr. Jorge Tlblrlçã, «ir.
Ignacio UchOá, dr. Padua Salles, dr. João
B. Gomes Ferraz, Ruy Fogaça ele Almel-
da, coronel Manuel de Moraes Bueno,
coronel Antônio Carlos de Moraes, Cândido
c Urbano de Moraes Bueno. dr. Carlos de
Moraes Bueno. coronel Pedro Paula Leite.
Antônio Francisco dc Paula Leite, coronel
Guilherme Xavier dc Toledo, dr. Estanis-
lau de O. Camargo, dr. França Filho. dr.
Antônio Mercado, dr. Mario Rolim Tellc-i.
Sylvano Anhaia, Renato Leite de Moraes.
Mario c Flávio de Paula Leite, coronel
Olympio Gonçalves dos Reis, representando
o dircctorio politico de Soçcorro; coronel
Estevam dc Almeida, representando a Ca-
mara Municipal de Soçcorro; dr. Raphael
Lanzellotti, delegado de policia de Soecor-
ro; dr. Benedicto da Silveira Leite c coro-
nel Francisco de Camargo Pulino, represen-
tando o foro de Soçcorro; coronel Theo-
philn Augusto dc Oliveira Camargo, coro-
nel Joaquim Egydio dc S. Aranha. José
Bueno Aranha, Auguslo de Camargo c mui-
tos outros.

Na "corbcillc" dos noivos notayam-sc:
um rico c arlislico pendentif com brilhantes
c pérolas cravados cm platina, uma imagem
tle Christo cm marfim, um guarda-chuva dc
seda com castão dc ouro. dos paes da noi-
va; um riquíssimo faqueiro c uma bengala
com castao dc ouro. da mãe do noivo; um
anel de platina com um bello brilhante dia-
mantino, um anel de platina com um rubi
e brilhantes, do noivo; um par dc aboloa-
duras dc ouro com .brilhantes e rubis, uma
rica tela a oleo. ela noiva; um custoso pen-
dentif dc platina com pérolas e brilhantes c
uma finíssima canela ele ouro. do dr. Xa-
vier dc Toledo c senhora; um rico e artis-
tico serviço tle prata cm alto relevo para
toilette, do elr. Pedro Arbues da Silva Ju-
nior; uma artística estatua tle bronze, do
dr. Henrique Fagundes Junior e senhora;
uni rico serviço dc praia para chá. da exma.
sra. d. Judith F. de Toledo c Silva; um
bello alfinete com brilhantes, de Ruy Fo-
gaça c senhora; um artístico relógio com
pedestal ele prata, do elr. Paulo de Toledo
c Silva; um par de jarras de crystal e bron-
zc, do dr. João B. Gomes Ferraz c senho-
ra; um par dc argolas dc prata com grava-
ção, do coronel Guilherme X, dc Toledo;
uma caneta dc ouro. tle Celso dc i\í. Bueno;
um par de argolas dc prata e uma salva dc
prata, dc Alberto de Moraes Filho; uma flo-
reira de prata e crystal, da senhorita Ma-
ria Luiza de Camargo Moraes; uma garrafa
de crystal para agua, de d. Francisca de Ca-
margo Moraes; um artístico relógio dc onix,
do dr. Carlos dc Moraes Bueno; um riquissi-
mo apparelho dc prata para café, do dr. Pa-
dua Salles; uma almofada bordada a mão, dc
d. Eudoxia dc Oliveira Barros; um leque
de madrc-pcrola, da menina Francisqtiinha
Barbosa; um porta-joias dc praia, do coro-
nel Antônio Carlos de_ Moraes; unia rica
cstaltta dc bronze, elo foro c amigos ele Soe-
corro; um porta-copos dc prata, de Sa!vir;
de Camargo Moraes; um tinteiro de bronze
c alabastro, do dr. Manuel Viottj; um appa-
rclho de prata para toilette, de Leoncio dc
Moraes Teixeira; uma saladeira de prata,
dc d. Arnalia de Oliveira Camargo; uma
floreira de prata, de Agostinho de Moraes;
uma frueteira tle prata, do sr. Augusto dc
Oliveira Camargo; um licoreiro dc prata, dc
Pedro dc Paula Leite e senhora; um porta-
cartões de prata, de Antônio de Paula Leite
Camargo e senhora; um apparelho para chá,
de d. Brasília dc Camargo Fonseca; uma
faca de prata, para papel, de João Manuel
Barbosa c senhora; um quadro allusivo á
ceia dc Christo, do dr. França Filho;_ ura
porla-cartões, pelas senhoritas Antonicta c
Sinhazinha de Paula Leile; um porta-car-
tão dc prata, de Urbano tle Moraes Bueno;
um prato de prata em relevo, do Elza dc
Padua Salles; uma bandeja de prata,_ de
Anna dc Oliveira Camargo; uma bonboniére
dc praia, de Manuel de Moraes c senhora;
um paüteiro, de Paulo de Camargo Moraes;
um vaso de porcellana de Delfit, de Joa-
quim Egydio de Sousa Aranha e senhora;
um par de vasos de crystal, da senhorita
Vilma dc Padua Salles; um, palheiro de
prata, da senhorita Zgrai.de de Padua Salles:
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Serviço especial do CORREIO, da Agencia Americana e da Havas

INTERIOR
Santos

HOSPEDES E VIAJANTES — O CAFÉ'
— FALLECIMENTO — ArAIUAH
NOTICIAS

SANTOS, fi — Para cana capilai regres-
sou hoje o sr. Victor Manuol Lucci, soclo
da firma V. Luccl o Comp., atente1» «Ia
Trahuatlantlca Italiana.

 Esteve hoje nosta cidado o sr.
Amancio Hodrigues dos Santos, negoclan-
tc nessa praça.

Do Itio do Janeiro, chegou hoje,
pelo vapor "Amiral Vlllaret tle Jayeuse",
o sr. Gustavo Cloatolern, agente da Com-
panhia Chargeurs Ketinis,

Para S. Paulo seguiu hojo o sr.
coronel Octavlano Carneiro Praga.

A passeio seguiu hoje para essa
capital o sr. ca.iltnu do uorvota Américo
Ferrai! o Castro, sobrinho do sr. dr. Ma-
nuel Vieira de Campos, segundo delega-
do.

 Para Pederneiras, seguiu o sr. Al-
varo Pereira Guim: rães, vereador muni-
cipal.

Na Itecebc-doria de Rondas foram
hoje despachadas 'líi.lll saccas do café,
sendo hontom embarcadas ü(i.3Kü saccas.

Em .Santos, entraram hojo 211.570 :-.ac-
cas de cafí'.

Hoje, Cík 15 lioras, 6. praça Igua-
temy Martins, íoi preso Polllnl Augusti-
nho por ter disparado G tiros do revólver
contra Uiro Lenta, tiue não íoi attingido
pelos projectls.

Giro Lenta tambem foi preso, por se
achar armado do faca e revólver.

¦—— Mediante guia fornecida pela Ins-
pectorla tle .Sautle do Porto, deu entrada
no hospital ilu. Santa Casa do Miseiicor-
dia local, VValdemar Christianscn, de na-
olonalldado dlnamarqucza, eom 39 annos
de edade, solteiro, marinheiro do vapor
dlnamareiucz "Antuerpen", surto neste-
porto.

—— Fez annos hoje a sra. d. Oelrc-
ma Martins Lara, esposa, do sr. Octavio
de Lura Campos, despachante da Alían-
dega.

Falleceu hoje em Pedreira a sra.
d. Alieo Pereira ela Silva Pinto, viuva do
or. Adolpho Silva Pinto, filha da exma.
era, d, Julia Mendes Guimarães, lrmtl
dos srs. José, Oclavio, Álvaro e Carlos
Pereira Guimarães, iodos guarda-livros
nesta praga c irmfi da cxma. sra. d. An-
tonicta GuimariLes Sampaio, casada com
o ar. Antônio S. Sampaio, cirurgião den-
tlsta aiiui residente.

A e.sllneta contava apenas 31 annos.c
deixa (I filhos menores.

 Terminou hoje o prazo para a ur-
recadatjao dos Impostos de licenças e ln-
dustrias e profissões, com abatimento de
IU 0,0.

Sem o menor incidente, chegou
ante-hontem a Lisboa o vapor Ingle*'.
"Araguaya", rjuc zarpou delito porto no
dia 11! do mez passado.

—— Dirigida pelo sr, Josfi Florinno
Peixolo, cbtrea-so brevemente nesta ci-
datlu urna grande companhia gymnastica
e acrobatica composta dc 50 artistas.

 O administrador do hospital da
Santa Casa de Misericórdia communicou
ao sr. provedor c a policia o fallecimento,
naquelle hospital, de um individuo alli
entrado com aliupies epilepti-forines, as

1,2 horas do dia 1-1 de Janeiro, próximo
passado, procedente dos Otiterlnhós, de
20 annos dt: edade, mais ou monos, noni'!,
eslado, nacionalidade o naturalidade igno-
rados, cor branca, não tendo falado du-
rante o tempo em quo esteve no hospital
e não sendo visitatlo por pessoa alguma.

 Fez nnnos hojo a galante menina
Maria Emilia, dileela filha do sr. Mario
Barbosa, gerente do Mira-Mar.

—¦— O medico do bordo do paquete
hespanhol "Leon XIII", entrado hontem
neste porto, procedente de Bilbao o por-
tos do escala, levou ao conhecimento da
Inspcctoria, dn Saudo do Porto, haver
fullecido em viagem, ilo dia 2 do correu-
le niez, o passageiro Manuol Soares Lo-
pes, elo nacionalidade hespanhola, em-
barcantlo em JJilbao e com destino a Jluc-
noa Aires,, sendo o cadáver, déspois das
formalidades legaes, lanijado ao mar,

Leu entrada hoje om nosso porto
o rebocador "T. Ltibom yer", da marinha
dü guerra nacional.

• Seguiu hoje pura essa capital, n
revmo. padro Julio Itcqueixa, vigário da
vizinha parochia de S. Vicente, quo foi
ha dias removido, para a freguezia do
O'.

S. revma,, que exerceu por muito tempo
aquelle cargo a contento do seus parochia-
nos, recebeu, cm sua despedida, quasi qut
unanimo manifestado da populiujão dc
S. Vicente, indo uo seu bota-fúra, apre-
sentar-lhe us suas despedidas, grando nu-
mero do familias.

U padre Uequcixa vela para esla cida-
do acompanhado de uma commissão, ac-
clamada pelo povo religioso vicentino,
composta dos srs, Ernesto P.oso, Candldu
Costa, João Bensdorff, Benedicto Calix-
10 c çapltitò Anthéro de Moura, quo foi
representado pelo sr. Affonso Lopes Fer-
nandes, a qual apresentou despedidas
íequello illuslre prelado, por oceasião dc
seu embarque na S. Paulo ilailway.

—— No Miramar realizou-se hojo um
baile afim de iniciar os festejos earna-
valoscos, havendo batalhas dc confcttl i-
de laii';a perfume.

No Colyaeu Santista realiza-se
hojo um bailo publico.

 Foram expedidas cartas de sau'd«-
aos vapores: italiano "Savoia", para
Gênova o escala, carga cafó o carne con-
gelada; francez "Amiral Vlllaret do Jo-
yeuse", para Uuenos Aires e escala, car-
13a vários gêneros; hollandez "Kennemer-
land", para Buenu Aires e escala, carga
càíé,

 Deram entrada hojo neste porto as
segUintes embarcações: vapor france;'.
"Amiral Viliuret do Joyeus.j", procedpn-
to elo llavre o escala, do 3G77 toneladas de
registo, com 19 passageiros para esto por-

uma violeteira dc prata, elo menino Albino
dc Oliveira; uma bonboniére de crystal e
prata, de d. Alipia de Paula Leite; uma
bonboniére dc crystal, da senhorita Lúcia
Conceição; um centro tle prata, pelo sr. Syl-
vano Anhaia; uma salva de crystal, por d.
Bctti Malfatti c filha; um peignoir de seda
rendada, pelo dr. Antônio Mercado e senho-
ra; 11111 porta-joias c um porta-grampo, de d.
Valcnlina tle Sousa Campos; um vidro dc
perfume, dc Octavio de Moraes; um estojo
dc chicaras japonezas, para chá e café, dc
Estanislau ele Oliveira Camargo c senhora;
uma jarra dc faiance, pela senhorita Maria
Ameba dos Santos Dumont; um apparelho
dc prata c crystal, para refrescos, do coronel
Albino Barbosa de Oliveira c senhora; uma
saladeira de prata c crystal, de Cândido dc
Moraes e senhora.

NEUROLOGIA
Fallcceu ante-hontem nesta capita! a me-

nina Lourdes, filha do tenente-coron. 1 Sil-
vio Borba,

O enterro rcalizou-sc hontem, ás 17 ho-
ras, sahindo da rua da Gloria n. 105.

>*< *
Falleceu ante-hontem, fts 10 horas e

mela, o sr. Urbano do Almeida, filho do
sr. José de Almoida o irmão do sr. Dario
de Almeida, chefo da firma Darlo de Al-
meida o Trincado.

O finado contava apenas 18 annos dc
cdade,

O enterro realizou-so ante-hontem
mesmo, fts 17 horas e mela, sahindo o fe-
retro do hospital de Isolamento.

to o 17 ern transito c rebocador "T. La-
ltoneycr", da marinha de guerra nacio».
nal.

 Do bordo do paqueto francez
"Amiral Vlllaret do Joyouso", entrado
hojo, desembarcaram neste porto 19 pas-
sngelros, sendo 2 de l.a classe e os res-
tan tes do 3.a.

Os do l.a são Coataleni Gustavo e fl-
lho.

Campinas
CHIIISMA — ALISTAMENTO ELEITO-

HAL — COMEÇO DI3 INCÊNDIO —«
ENTEKRO — PARA S, PAULO —
FKOXTAO — COMPANHIA MO-
GYANA — REQUERIMENTOS —
CONCERTO — "SILHUETA"

CAMPINAS, 5 — 0 sr. d. João Nery,
bispo diocesano, administrara amanhã o
thrlsma na Cathedral.

—— Sob u presidência do dr, Almeida
Pires, juiz da primeira vara, esteve hojo
reunida a junta do alistamento eleitoral,
tendo alistado 03 pessoas.

—— Houve hojo, ft« 9 horns, comce;o do
incêndio, por excesso tle fuligem na cha-
mine, 110 predio n. 110 tia rua Ferroira
Ponteado, sondo o fogo extineto pelo Cor-
po de Bombeiros.

A's Ki horas, roallzou-se hoje o
enterro da menina siumara, filha do sr.
Luiz de Barcellos, hontem fitileelda.

O pequeno feretro com grande acom-
panhamento sahlu do predio n. S;i da rua
Barão do Jaguara.

—— Seguiu lioje para essa capital o
coronel Manuel de Moraes, presidento da
Companhia Mogyana.

No Frontíto realizou-se hoje um
espectaculo do pelotas.

Para amanhã estão nnnuncladaa duas
funeções, nas quaes tomam parte os ama-
dores paulistanos.

 Foram reabertas hojo ao transiu-.
rendas de acgOos da Companhia Mo-
gyana,

 O '.irefelto municipal, dr. Heitor
Penteado, recebeu ato o dia 1 de fevercl-
ro 03 requerimentos pedindo baixa dos
lançamentos do Impostos do Industrias o
profissões.

 A banda ítalo Brasileira fará
amanhã um concerto no jardim da praça
Carlos Gomes.

 O Comltato Fçmlnllo Italiano vai
realizar um espectaculo no Rink Cam-
plnolro, orn beneficio dos sons cofres.

 Foi hoje publicado mais um nu-
moro da "Silhueta", apreciada revista de
Victor Caruso.

Ribeirão Preto
COLLEGIO SANTA URSULA -- SOCIE-

DADE DE BENEFICÊNCIA POIl-
TUOÜÈZA — VOTO DÉ CONGRA-i
TULAQ0ES — MISSA FÚNEBRE --i
UMA IMPORTANTE EXPOSIÇÃO -
THEATUOS

RIBEIRÃO PRETO, 5 — Foram re-
abertas anto-horitem, as aulas deis vários
cursos do Collegio Santa Ursula, habll-
monte dirigido pelas Irmün ursulinas.

(j sr. Antônio dus Santos Martins,
dedicado primeiro secretario da Sociedade
de Beneficência Portugueza, tovo a ama-
bllldade ele, offerccer um magnífico re-
trato do suniptuoso edifício daquella agro.
miação ao correspondente do "Correio
Paulistano"

 e) e--y. dr. Ellseú GUIlhermê Chris-
Unno, juiz do dfrolto desta comarca, man-
dou registar nos protocollos da ultlm.*;
Audiência urn voto do congratulai;õos com
o fOro pela promulgação do Código Civil.

—— Foi celebrada hoje íls 9 horas, na
cathedral desta dioce-so, a missa de sotl-
tno tlia, om suffraglo da alma do sr. Ml»
çu* l Serra, filho do sr. coronel Francisco
Adolpho Serra.

A Sociedade de Beneficência Por-
tugueza, conformo a nota quo enviamos
ha dias, pretende levar a offelto no mez
do junho vindouro uma Importantíssima
exposição do vários produetos nacionaes
o portugueze-B.

Oo pavilhões, cuja confecqüo serft. multo
artística, devem ficar ítlluados nas proxi-
inldados do edifício daquella humanitária
associação.

Boina Intenso cnthusiasmo onlro oa
membros da Beneficência a respeito da
realização do grandioso projocto.

Continua a obter'muitos applausos,
no theatro Polytheama, a cantora Lina
Rosa rcs.

Serft exhibido nos dias 7, 8 o 9 dò
corronle m«*z, nos theatrds da empresa
Cneiiotilet, o belllssimo film intitulado"Os tres corações", om 32 partos.

ltu
SKSSAO EXTRAORDWARÍÁ DA CA-

MARA - MATERIAL ESCOLAR -
NA CIDADE - PARA A CAPITAL

ITU', S — Realizou-se hontem uma ses- .
são extraordinária da Câmara Municipal,
sob a presidência do deputado dr. João
Martins dc Mello Junior.

Compareceram os srs. vereadores Fran-
cisco Brenha Ribeiro, Joaquim tle Toledo
Prado. José Toledo dc Arruda Botelho,
Manuel de Barro.» Castanho, Affonso Bor-
ges Corrêa de Almeida, tendo deixado da
lomparecer os srs. tlr. Antônio Bento do
Almeida Bicudo e Joaquim Ferreira Lis-
boa.

Após a leitura da acta da s.cssão anterior,
«>clo sr. Luiz Antônio Mendes, secretario
da Câmara, foi pelos srs. vereadores exa-
'ninada c àpprovada uma proposta apresen-
:ada pela Companliia Ituana Força e Luz,
quc modificou algumas cláusulas do primi-'ivo contraclo.

Por fsse novo contracto a Companliia
ol.riga-sc a fornecer luz para a illuminação
Diiblica com 50 o|o tle abatimento c cobrar,
:om essa mesma reducçao, cada lâmpada a,
mais quc a Câmara requisitar. Obriga-se
tambem a installar tres lâmpadas ua lavan-
ieria publica c a fornecer gratuitamente il--
luminação a esta, á Câmara, ao mercado e
ao Asylo dc Mcndicidadc. Por sua vez a
Câmara obriga-se a pagar .té ao dia io
dc cada mez, sob pena dc r.;ulla, a impor-
tancia despendida com a illun. nação publi-
:a. E' facultado á Câmara íxigir que seja
elevada a voltagem das lâmpadas da illumi-
-lação publica, que é hoje dc 32 velas, para
.;o. contanto quc essas lâmpadas sejam de
filamento nietalüco e fornecidas pela Ca-
•nara.

Além destas alterações, existem outras de
menos importância c quc trazem vantagens
tanto para a Companhia Ituana Força e
Luz como para a Câmara.

A escriptura desse novo contracto, que
será passada por estes dias, em vista do ac-
:ôrdo havido entre as partas interessadas,
será assigrnada, por parte da Câmara, pelo
sr, Francisco Brenha Ribeiro, prefeito mu-
licipal, que se acha autorizado pela mesma.

 Já se acha na secretaria da Câmara
Municipal o material .escolar enviado pelo
almoxarifado da Sccrelaria do Interior ás
íscolas regidas pelos professores srs. Mario
Macedo, Julio Pinto Ferreira, Bento Gal-
vão c dd. Ermelinda Silveira. Ruth Amo-
r/m e Maria Luiza Pfreira da Silva.

¦ Vindo de Santos, acha-se nesta ci-
dade o sr. Franklin ele Mello, represenlan-
'.e da casa Oliveira Mello e Comp.

. Tambem se acha cnl .: nós. vindo
dessa capital, o sr. Mario Egydio ele Oli-
veira Carvalho, funecionario da Secreta<
ria da Câmara dos Deputados.

 Seguiram para essa capital os srs<
professores Francisco Mariano da Costa,
director do grupo escolar da Lapa; Victor,
Oliva, adjunto do grupo escolar ela Conso-j
lação, c o dr, JoSo Martins d£ MellQ Iilt.
nio?»

j.Oiii ..^--ii-ü^.^^-' •nr*



COHKEIO PAULISTANO - Domingo, 6 de fevereiro de 191Ô 5

Pederneiras
VARIAS NOTICIAS

PEDERNEIRAS, 4 —-" 0 movi-
'mento do cartório de paz, durante o
mcz de janeiro próximo findo, foi
o seguinte; nascimentos, 41; casa-
mentos, 9; óbitos, 16.

 Seguiram para Botucatu oa
srs. Melchesedcch Alves da Silva,
em companhia de suas irmãs, *8 o
revmo. padre Alfredo Cangueiro, vi-
gario desta parochia.

 Regressaram dc Jahu os srs.
João Vilhena. collector estadual, ^e
Edmundo Monte Alegre, escrivão
dc paz, ambos residentes entre nos

_!—. Seguiu hoje para Itajubá,
afim dc cursar a Escola Electro-te-
clinica daquelia cidade mineira, o jo-
ven Sebastião Braya, filho do sr. co-
i-onçl Elcazar Braya, chefe político
local.

 Esteve muitíssimo concorri"
da a eleição realizada para a reno-
vação do terço do Senado c para de-
pulados ao Congresso Estadual.

 Continua com grande afan o
serviço de alistamento eleitoral nes-
ta cidade, que tem sido feito com
uma correcção e harmonia inegua-
laveis.

O movimento da cidade, durante
o dia de hontem, foi extraordina-
riamente grande; a eleição realizou
se debaixo da mais perfeita ordem e
sob as vistas de todos os politicos,
chefes dos dois partidos locaes.

 Acham-se entre nós os srs.
Franclco Monte Alegre, proprieta*
rio residente em S- José dos Cam*
pos, c seu filho dr. Jayme Monte
Alegre, pae e irmão do sr. Edmun-
do Monte Alegre, estimado escrivão
de paz desta cidade.

 Procedentes de Matto Gros-
so, estiveram de passagem por esta
cidade, cm casa do distineto pharma-
ceiitico sr. Arthur Goyano, o coro-
nel Joaquim Caracciolo Peixoto de
Azevedo, primeiro vice-presidente
dc Matto Grosso, o qual já seguiu
para o Rio, em companhia de sua fi"
lha e filho; Joaquim Amarante de
Azevedo, inspector dc hygiene de
Cüyabà; dr. Adriano Metello, inspe-
ctor do serviço dos Índios em Matto
Grosso, que tambem já seguiu com
o mesmo destino.

 Está entre nós o coronel
Avelino de Siqueira, deputado esta-
dual de Matto Grosso, em compa-
nhia da exma. senhora e filha.

 Seguiu para Araxá, Minas,
em companhia de sua senhora,' o sr.
José Pinto de Sousa, empregado da
estação local.

 Em breves dias funecionará
nesta cidade o asylo "Creche D.
Analia Franco", fundado sob os aus-
picios daquelia benemérita educado-
ra.

Bebedouro
ENEI-RiMO — HOSPEDEI ILLUSTRE —•

TENTATIVA DK SUICÍDIO — CO-
UJI3IT/VS —• JARDIM — REGISTO
OIVII.

BEBEDOURO, B ¦— Acha-se onformo,
o illustrado o Integro Juiz do direito da
comaroa, sr. dr. Erloo Vieira do Almeida.

 Estove nesta cidade o sr. dr. Sal-
los Júnior, lllustro deputado estadual.

S, exc. tol recebido na garo da Paullota
por avultado numero de amigo,» e corre-
llglonarlos, comparecendo tambem oa
membros do Dlrootorlo Político e Câmara
Municipal.

 No dia ü do oorronto, om pleno
Jardim publico, pelas 20 horaa, tentou
contra a existência, dando um tiro na fa-
co direita o Joven Orlando Eorraz, ompre-
gado no commerclo.

O sou estado não lnaplra cuidados.
O sr, dr. Quartlm de Moraes, zoloeo de-

legado do policia, compnrecou immodlata-
mente ao local, dando as provldonclna que
o caso exigia, Instaurando tambom o com-
petento Inquérito.

Pároco tor sido a causa deese desespero
a domlssão de Orlando, da oasa commer-
ciai ondo ora emprogado.

Alguns poquenos lavradores Jíl lnl-
ciaram a colheita de arroí e outros oo-
reaeu, quo aqui são cultivados em alta es-
cala,

 Dentro de pouco tempo cata cl-
dade tora inala um bello jardim publico.
O novo jardim, que eotfl. sendo ornnmen-
thado com lindas arvores o lindos arbus-
tos, vai Bervlr tambem do ombollozamento
aos ricos o custosos edifícios públicos o
palaoetos particulares odlflcados nnquolle
largo,

O sou traçado obodoco a um estylo com-
plotamentc novo.

 Foram registado, no cartório de
paz desta cidade, durante o mez do janolro
próximo findo, 115 nasclmonlos, 37 obl
ton o roallzados 10 ca_amontos.

Mogy-guassú
ELEIÇÕES - GRUPO ESCOLAR

-CARTÓRIO DO REGISTO
CIVIL — NASCIMENTO

MOGY-GUASSU', 5 — Com
grande animação realizaram-se nesta
cidade, como em todo o Estado, as
eleições de deputados e senadores ao
Congresso Estadual.

As tres secções eleitoraes deste
municipio funecionaram no edificio
do grupo escolar, não havendo nc-
nhuma anomalidade a registar.

Foram suffragados todos os can-
didatos do Partido Republicano Pau-
lista-

 Foi o seguinte o movimento
do grupo escolar desta cidade, nr>
mcz de janeiro findo: alumnos ma*
triculados, 321; freqüência média,
298,9; porcentagem de freqüência,
93. * °|°" . . . . .Durante o mcz de janeiro foi
o seguinte o movimento do cartório
do registo civil desta cidade: casa-
menlos; 15; óbitos, 13; nascimeir
tos, 33- ,-¦,.'', Acha-se em festa o lar do
sr. Renato Bueno, com o nascimen-
to de uma robusta menina.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 5 (A) — As letras do The-

sotiro soífreram na praça um descon-
to de 13 o|o.

O OASO I>A MENOIt ESMERALDA
RIO, li — A delegacia do quinto dlstrl-

ot« poliolal compareceu hojo a monor Es-
meralda Dios, acompanhada do um ad-
vogado, afim de prestar declarações.

Como essa monor dcolar-aaso quo Ia fa-
zer importantes reveliuiões, quo multo
oompromotterlain o desembargador Oun-
lavo Farno.o, aoousado do a haber sedu-
•zlflo, o dr. Albuquerque Mollo marcou
pnra tia 19 horas seu depoimento, afim
do quo soja assistido pelos representantes
da imprensa.

ALFÂNDEGA
RIO, S (A) — A Alfândega desta

capital rendeu hoje 159:902$ 141, sen-
do cm ouro 62:7_3$**30.

NA

Cunha,
HLEinÕES — GRUPO ESCOLAR — ES-' 

TUDANTE — DESASTRE
CUNHA, 5 — As eleições do dia 2 cor-

recaiu nn melhor ordem possivel, sendo
BUfíràgados os nomes da chapa do par-
tido Republicano. Graças os pretlgio do
dr. Casimiro da Rocha, compareceram as
urnas 752 eleitores,

O dr. Cascmiro da Rocha, candidato C
depulagãp pelo 3.o districto, de CIU"
Cunha faz parte, obteve enorme vota-

 Foi proposta a nomeação da pro-
fessora d. Celeste Guedes do' Slquolra.
para subslllula efféctiva do grupo esco-
lar desta cidade.

Terminadas ;_• obras por que es-
lava passando o edificio do grupo e ha-
vendo agua no encanamento, passou o
prupo n funecionar num sú período.

 .Seguiram para auaratinguetfi, os
estudantes Decio Moura, do 2.o anno de
Normal, e Benedicto Freire do l.o anno
da mesma escola.

___ Victima de um desastre cstfi pas-
cando mnl o revmo padre vigário do Pa-
culy.

O nosso virtuoso vigário padro Anlonio
do Azevedo foi chamado ãs pressas, pa-
rá ouvll-o om confissão.

Promotto revestir-se de Ioda a so-
lennldade, este anno, nesta cidade, a fes-
ta da semana santa.

.Tal 1(1
PADRE CANTO VIAJANTES

cidade.JAHU', 5 — Esteve nesta
visita 110 túmulo de seu nx-empregado
João, o revmo. pndre Joaquim Antônio do
Cunlo, hospeda nilo-sc cum nen irmão Sil-
vano Canto.

ii pndre Canto recebeu in 11 u rne rne viei-
toe, lendo seguido em companhia do er.
.Silvem, pnrn Taqiinrltlngn, de onde í vi-
garlo.

Para S. Paulo, seguiram o sr. Tn-
blas Rocha e .seu ,filho .Ios, estudante;
para Juiidiahj', o si*. .José Oé d»-i Almei-
da Prado, onde foi ncompnnhnr s-u
ilibo, nn collegio.

Ribeirão Bonito
ASSASSINIO - DESASTRE -

CINEMA — MUSICA — AN-
N-VERSAMOS - NASCI-
MENTO — JOGO — EM
VIAGEM

RIBEIRÃO BONITO, 5 — 9bairro de Santa Clara, neste munici-
pio, foi theatro de uma scena dc sair
gue, que impressionou vivamente
não só a população daquelle distri-
cto como a desta pacata cidade.

Varias versões correm sobre o
crime.

O que é exacto, por emquanto, é
que o sr. José de Campos, lavrador
residente ha muitos annos neste
municipio, onde é geralmente esti-
mado pelas suas belías qualidades,
se via, de ha muito, na impossibili-
dade de effcctuar o pagamento a seus
colonos, e estes, em represália, dc-
clararanrse cm greve.

O sr. Campos, com pacíficos intui-
tos, dirigiu-se á colônia, afim de ob-
ter a volta dos colonos a otrabalho.
Não foi, ao que se presume, bem re-
cebido por estes, e, segundo opiniões
favoráveis ao assassino, provocado
jielo colono Bernardino Borazin, ma-
toú-o com um certeiro tiro, qne at-
tingiu o colono num dos pulmões.

Autopsioti o cadáver do colono o
dr. Nuno Guerncr, medico legista,
nessa capital.

O sr. José de Campos entregou-se
hontem á prisão e será julgado na
próxima sessão do jury, tendo como
advogado o dl". Aurélio Neves.

 O trem dc passageiros, que,
vindo de S. Carlos, chega a esta ás
3-5- apanhou nas proximidades cie
nossa estação o individuo Antônio
Barbosa, que se achava bastante enr
briagado,

O desastre foi causado, tanto pelo
estado da victima, como pela impe-
ricia do machinista, que uão conse-
gllili evitar o desastre.

O dr. Nuno Guerncr, medico le*
gista, procedeu aos primeiros cura?
tivos na pessoa do ferido, que sc
güiü para S. Carlos, afini dc ser iri-
tentado na Santa Casa.

Nn próximo domingo cessará
o estado geral dc monotonia que tem
reinado nesta cidade, pois nesse dia
os srs., Fortunato Guedes e Manuel
Barreto da Costa Jnnior pretendem
inaugurar um novo cinema, sendo
então exhibido um magnífico film.

ro Theotonio Lei-

Vi.radoi.ro
ELEIÇÕES ESTADUAES—QUA*

LIFICAÇAO ELEITORAL
VIRADOURO, 5 — Realizaram

se neste districto, como em todo o
Estado, as eleições para renovação
do terço do Senado e constituição
da Câmara dos Deputados. _

Folgamos em poder noticiar o bri-
lhante resultado obtido neste distri-
cto pelos nossos candidatos: Chapa
para senadores, 231 votos; para cie*
pulados, 308.Desde o dia 10 de janeiro pro-
ximo passado, tem affluido á sede
do nosso municipio grande numero
dc qualificandos, sendo possivel que
até ao dia da terminação da qualifi-
cação sejam incluídos approximada-
mente 150 eleitores deste districto, c
isto virá justificar que esta localida-
de, não só por esta circumstancia.
como' por outras, tem incontestável
direito de ser elevada a municipio.

Mogy-mirim
CARDEAL ARCOVERDE -- ENFERMA

— OS LARÁPIOS

MOGY-MIRIM, r. — Em carro resor-
viulo, ligado uo nocturno, passou honteni
por esta cidade, com destino 11 Ribeirão
Preto, sua eminência o sr. cardeal Arco-
verde. Acompanhavam sua eminência, os
sra. monsenhor Moura Guimarães, seu «o-
cretario particular; Manfredo Leite, dire-
ctor da "Gazeta do Povo", representando
o sr. arcebispo metropolitano; clérigo
Eduardo dou Santos, alumno do Semlna-
rio Provincial e Diocesano do Uberaba, c
dr. Pereira Leite.

A'-* 28 horas Jft a estação férrea se
achava repleta de povo, sendo mesmo dlf-
flcll o transito, nolando-oo a presencia do
vigário da parochla conego Moysos Nora,
autoridades, representantes dn Caruaru
Municipal, directorio político, associações
religiosas, Imprensa local e dessa cnpltnl.

A's 23 e 30 den entrada na estação 0
comboio que conduzia sua eminência.

A corporação musical "União doe Ope-
rarlos" executou uma boníssima marcha,
subindo nos ares muitos foguetes.

Kua eminência, que se achava recolhido
ao vagão, leito, jã accommodado, sahiu ft
Jnholla para agradecer ns mhnlfestarjõeB
populares. Foram erguidos muitos vivas ft
Religião Çathollen, ft sua emlnoncla, a d.
Nery, sendo vivamente correspondido.

 Continua em eslado grave a se-
nhorlln Carlota Lnmbert, alumna da E.
Normal Secundaria, ria capilal.

Os larápios fizeram esta noito umn
visita ft, residencín do sr. Luiz Alvnrcz, ft
run Ifi de Novembro.

Subtrahlram pequena quantia om nl-
n'ici.1, queijos o outros objectos sem va-
Ior,

A VAOA DE JOSE! VERÍSSIMO
ACADEMIA BRASILEIRA

RIO, 5 — O sr. Alberto Torres, pro-
curado por um grupo de Intelloctuaes,
empenhados na sua oieiijão para a vaga
aberta na Academia Urasllolra com a
morto do sr. José Veríssimo, declarou que
estaria prompto 11 aproSontar-HO candi-
dalo, assim quo seja officlalmento dccla-
rada vaga a cadeira.

VISITA DO DU. NILO PEQANHÀ A'
EXPOSIÇÃO DIO FRUCTAS

RIO, li (A) — O dr. Nilo Peçanhn,
presidente do Estado do Rio, om compa-
nhia doa deputados Veríssimo de Mello
o Raul Veiga, o do seu official de gabl-
neto, dr. Teixeira Leito Filho, visitou hoje
a Exposição do Fruelne no Campo do
SanfAnna,

S. exc. foi recebido ft entrada polo con-
do Cândido Mendes, percorrendo e oxa-
minando os diversos mdstruarlos,

Ao llio serem mostrados os productos
da fabrica do S. Oonçalo, foi servida aos
presentes uma taça do champagne, falan-
do nessa occnslfto o commendador Grego-
rio Seabra, quo brindou o dr. Nilo Pc-
Ganha,

S. exc. respondeu, dirigindo palavras de
franco elogio ao cortamen.
O ÊXODO DOS FLAOEOEADOS

CEARENSES
RIO, 5 (A) — Segundo commiinicatíSes

feitas ao ministro da Agricultura pelo dire-
ctor do Povoamento do Solo» continuam a
embarcar em Fortaleza para 05 portos do
norte os flagellados pela secca.

Áté esla data. daquelle porto, com passa-
irens fornecidas pelo governo, sahiram
I9,345 pessoas, não sendo pequeno o nu-
mero dc flagcllados que embarcaram íi eus-
t,*i própria.

CASO DE ESTUPRO
RIO, 5 (A) — O juiz da 5.,. vara cri-

minai, por sentença de boje, condemnou a
4 annos e 11 niczcs de prisão com trabalho
João de Andrade ç Celestina Machado dt
Freitas.

Esses individuos, que viviam amasiados.
foram ns autores da deshonra de uma mf.-
nor, filha da própria Celestina, estuprada
com seu auxilio c na sua presença pelo seu
amante João de Andrade.

Este foi lambem condemnado a dotar a
menor, e Celestina a perda dos direitos so-
bre a pessoa c bens da offcndiila.
lACUllSAO DK __-___lA-f__ÍS DA ES-

COLA NAVAL
RTO, ti (A) —¦ O cruzador -fBarroso",

0 o couraçado "Deodoro",, sol) o commiin-
do do almirante Francisco de Mattos, par-
tiram hoje pela manhã para a enseada
Baptista das Neves de onde seguiram pa-
rn S. Catharina.

Em BapliBta das Neves os navios reco-
berão a bordo os aspirantes da Escola
Naval, qUO vfio fazer uma vliigem dc
Instrucção.

Em S. Francisco a divisão naval se
demorará cerca de 10 dias, do lã seguindo
pnra o Rio Grando, devendo estar do rc-
gresso aqui no dia 3 de março.
A.S EXÉQUIAS DO DK. KEGIS DE

OLIVEIRA
RIO, 5 (A)-—A's 11 í h. realizam-se,

na egreja da .Candelária, ns solennes
exéquias rezadas por alma do embaixador
Regls de Oliveira.

No «entro da nave foi collocada uma
eça coberta do velludo negro com fran-
jau do prata, e rodeada por tocholros.

Foi celobrnnto o bispo auxiliar dlocesa-
no d. Sebastião Leme.

CAFÉ'
RIO, 5 (A) — Entradas hoje,

,6.454 saccas.
Entradas desde 1.0 do corrente,

A CRISE DO TRANSPORTE MA-
RITIMO

RIO, 5 — Na directoria do Lloyd
existem varias propostas para a
compra de grandes navios, as quaes
são feitas pelos estaleiros de Rottcr
dam e Glasgow.

Foi proposta a venda, na Hollan*
da, de 11111 navio de 12 mil toneladas,
por 78.780 libras; dois dc 7770 e
7.750 toneladas, por 5.700 libras
cada um, e um outro, de 7.600 tone*
ladas, cujo preço não foi estipulado.

Existe tambem uma proposta dos
estaleiros de Amsterdam para a com-
pra de tres esplendidos paquetes dc
passageiros e, carga, cada um com
capacidade para carregar 79.000 sac-
cas dc café, com accommodações para
130 passageiros de primeira classe,
60 de segunda e 200 dc terceira.

Essa proposta foi feita por impor-
tante firma de Amsterdam.

Além destas propostas, é voz cor*
rente que a casa Lage Irmãos pro-
poz ao governo a vendas de seus 3
navios de T.200 toneladas, em con-
strucção na Inglaterra. Esses navios
ainda não foram acceitos, porque a
Companhia de Navegação Costeira
pede 400 contos a mais do preço de
custo,
o

CÂMARA DE COMMERCIO
ITALIANA

LISBOA, 5 — Vai ser creada,.por inicia-
tiva do governo dc Roma, lima Câmara
dc commercio italiana nesla capital.

Chile
FRUCTAS IÍRANI 1,101 RAB

SANTIAGO, 6 (A) — inaugurou-se
bojo nesta capilal a exposição do fruetas
brasileiras, tendo sido os variados pro-
duetos expostos multo apreciados.

A exposição tfcm ilido multo vlsitadri,
notanrlo-ac entro elles grando numero
do agricultores.

REGISTO CIVIL NO ESTADO DO
RIO

RIO, 5 — Em Nietheroy começam a
funecionar boje os cartórios privativos do
registo civil da primeira e segunda ciretim-
scripção, a cargo, respectivamente, dos srs.
Cantidiano Gomes Rosa e Mario de Oli-
veira c Silva.

At<£ á tarde não haviam feito a entrega
dos livros do terceiro, quarto, quinto e *cx-
lo districto os escrivães dos juizes dc paz
de Icaraby, Santa Rosa, S. Lourenço e Ju-
nijuba, pois se recusam a respeitar a lei
recentemente approvada pela Assembléa
Fluminense a sanecionadá pelo presidente
Nilo Pcçanha.

Consta que pelo dr. Aquino e Castro,
juiz de direito da primeira vara, será ama-
nhã. expedido mandado de busca e apprc-
hensão dos livros e, si necessário for, tam-
bem de arroinbaincnto dos predios e prisão
dos serventuários que se recusam cum-
prir a lei.

Pará
(Retardados)

QUESTÕES MAÇONIOAS
DELEM, 6 (A) — A Imprensa desta

capital noticiou hojo que a loja maçonl-
ca "Firmeza o Humanidade", om sessão
dn ante-hontem, eom grande numero dc
obrelros do quadro, deliberou por unani-
mldado do votos, desllgar-so do "Grande
Oriento do Brasil", como -note.to contra
00 vexames quo tem soffrldo ha tres me-
zes do poder central.

Resolveu mala, fazer communicação 'o
facto a todas aa ligas maconleas,

Tambem a loja "Renascença", uma das
mnls Importantes, om eleição hontem
realizada pnra grão-mestre, derrotou o
candidato do sr. Lauro Sodré.

.TOSE' VERÍSSIMO
BELÉM, li (A) — Causou grande po-

«ar nesta capital a morte do conhecido
critico e. eseriptor brnsilolro José Veris-
nlrno, filho do Para.

Os jornaes om longos necrológios exal-
tam a personalidade, e a obra do Illustre
vnorto.

Em homenagem ao notável educador
paraense;, logo que foi divulgada a noti-
e.la do sua morte, o governo ordenou que
«o suspendei.se o funecionamento dos
grupou escolares e escolas Isolados da
capital, e que fosse hasteada a bandeira
em funeral da fachada do seus edifícios
publicos,

A. r.(sas mriiilfestnçícs de pisar associa-
ram-so a Academia o a A_soclnç,_o de Hn-
mons de Letras,

JUNTA COMM\ÍKCIAL
BELÉM, 5 (A )— Em reunião quo hon-

tom realizou, a Associação Commorclal
elegou deputados ft Junta de Belém, os
ürs. Benedicto Soelro, Gilberto Moreira o
Pereira do Araujo, o mipplontea os ors.
Pinto Ribeiro o Mattos Pereira.

Argentina
CARNE DE CAVALLO

IIUENOS AIRES, f. (A) — No intui-
to do auxiliar na classes monos favoreci-
das, o sr. dr. Arturo Gramajo, intendente
municipal, acaba de autorizar a venda
do carne de cavallo em locnes espeeiaes e
om mercados de feiras.

Determinou, porém, o representante dfi
municipal Idade que essas carnes sejam
rigorosamente examinadas o sô expostas
ft vendiv, mediante certificado do um ve-
terinnrlo quo serft designado pela inten-
denela.

ACQUIS1 (JÁO DIS UM BANCO
BUENOS AIRES, 5 (A) — Segundo

afflrmam hoje alguns Jornaes o "New
Yorlt Bank" pensa em adquirir o novo
linnco Italiano fundado nosta capilal.
Nesse sentido serão Iniciadas as negocia-
i;("es por estes dias.

FALSIFICAÇÃO DE BILHETES DF.
LOTERIAS

BUENOS AIRES, r, (A) — A policia
continua ein diligencias para a captura
dos Implicados no caso da falsificação dc,
bilhetes de lotei-los, tendo offectuado jft
numerosas prisões.

Ainda honteni, agenles da segurança
destacados para esso serviço conseguiram
prender o chefo dos falsificadores, José
Ollver, quo hoje serft interrogado pelas
autoridades encarregadas de syndicor so-
bre o 0080.

A CANHONEIRA "ROSÁRIO"

BUENOS AIRES, 5 CA) — Cl almirante
Saenz Vallonte, ministro da Marinha,
inoseguindo 110 seu programma do sovo-
nus economias, ordenou o desarmamento
da ciinhnnelni "Rosai-lo", cujas machl-
nas estão completamente estragadas.
A GRE'VE DOS COMMICKCIANTES DE

SANTIAGO DEL ESTERO
BUENOS AIRES, B (A) — A grévo dc

commorclanto em Santyago Del Ester*)
terminou hoje, reencetando o commorolo
as suas operações.

Os commorolantes conseguiram que
fosse adiada a applioaoão da lei que
criou novos impostos, até que sobre ellu
do novn so manifeste o Congresso Pro-
vlnclal,

CRIME MYSTERIOSO
BUENOS AIRES, 5 (A) — Os jornact

da tarde trazem extensos noticiários sobri
um mvsterioso crime oceorrido esta noit«
na calfe Maitpu',

Alli residia a conhecida artista de café
concerto, Maria Conicz, denominada "La
Paisanita".

Hoje pela manhã, foi clla encontrada
morta, com a cabeça perfurada por variai
balas tle revólver.

Chamada a policia, foram logo iniciadas
investigações, recabindo as suspeitas do cri-
me sobre o amante da infeliz.

Preso immediatamente e interrogado, ei-
le declarou que "La Paisanita" se suici-
dará, durante sua ausência,

A casa onde sc deu o crime, que é de
n, 631; foi íhterdictada pela policia, agido-
merando-se alli grande numero dc curió-
sos,

0 cadáver foi reclamado pelas compa-
nheiras da artista, que farão amanhã o seu
enterro, depois da necessária autópsia.

â secca 10 Ceará
Um quadro desolador

Recebemos honlem o seguinte telegrammS
dc Mossoró:" Conlinua horrorosa a secca cm Mosso-
¦¦ti, logar do Eslado que abriga maior nu«
mero de famintos paraliybanos, riogranden-
scs e cearenses.

Os últimos soecorros recebidos estão in-
teiramente cxgottados,

Appellamos para os vossos sentimentos
dc humanidade, no sentido dc remetterdes
qualquer obolo, afim dc soecorrer os mi-
seraveis que perambulam, famintos e mal-
tratados, pelas ruas. mendigando a caridade
particular, já exhausta. (AA:) — Pharma-
ceutico Jeronymo Rosado; Silverio Soares,
promotor publico."

Dr. Altino Arantes
RIBEIRÃO PRETO, 5 — Conforme,

noticiamos, passou por esta cidade, no
dia 3, As 21 horas o mola, no trem no-
clurno, o sr. dr. Altino Arantes, Illustre
candidato ft. presidência do Estado,

S. exc, apris rápida permanência na
gare da estação rio Mogyana, seguiu para
a vizinha localidade de Villa Bomfim,
c.nde pretendo passar alguns dias, em
companhia do sr. coronel Francisco Ma-
ximlano Junqueira, que alli possuo uma
importante propriedade agrícola.

Apesar dc não ser esperada a sua pas-
sagem por esta cidade, o egrégio pulitlca
foi recebido por considerável numero dc
amigos e admiradores.

Além das pessoas, cujos nomes envlft-
mos hontem, cumprimentaram s. exo,
muitos outros cavalheiros e os represen-
Lantes de vnrlos jornaes,

rgggBaggraggmm™ra»g___s__)

Avulso
EMBOSCADA CRIMINOSA

BAURU' S — Recebemos communicação
da vizinha cidade dc Pennapolis. de haver
rido assaltado, dc emboscada, na estrada, o
coronel Anlonio Pereira dos Santos, phar-
maecutico alli residente, c que foi atlingido
no,- um tiro de carabina. — Redacçãò
" Municipio ".

do

- O sr. maes
rir por
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Pipdampnbaogtiba
VARIAS NOTICIAS

PINDAMONHANGABA, J5 —'
Por motivo de sua eleição para depu-
tado estadual, por este districto, o sr.
dr. Claro César recebeu uma signifi*
cativa manifestação de seus amigos,
que, incorporados e precedidos da
banda "Eutcrpe", foram cumpri-
nicntal-o.

Lá chegados, falou, s;uid;mdo-o, o
si*. Plinio Marcondes Cabral.

O illustre manifestado, respondeu-
do, num eloqüente discurso, promet-
teu empregar ingentes esforços pelo
progresso local.

Aos manifestantes, foi offerecido
um copo de agua.

 Do dia 9 cm deante começa-
rão a trafegar na Central do Bra-
sil os trens mix.tos, que passarão, o
que sobe, ás 19 horas, e o que desce,
ás 6 e meia.

-— E' dc urgente necessidade
uma enérgica providencia por quem
de- direito, pelo descaso cum que a
luz electrica 6 tratada nesta cidade,
sendo o publico seriamente préjudi*
cado.

Além de ser de madeira de infi-
ma qualidade os postes, a maioria
delles está podre, ameaçando cahir.

Ainda hontem, com o temporal
aqui havido, foram, á rua Prudente
de Moraes, cinco postes abaixo.

Para que não tenhamos de noti-
ciar qualquer desgraça, é que pedi-
mos providencias.

O sr. Antônio Alves Moutinho, de-
dicado e esforçado gerente da em-
presa aqui, nada pódc fazer, pois o
centro da Companhia, devido á quês-
tão que tem com a Câmara, conserva
todo o material primitivo, impresla*
.vel.

 O sr. Ludgero Marcondes
Salgado e sua esposa passaram pelo
/desgosto de perder 11111 filhinho.

mx - ¦¦ .

te, residente em S. Carlos, vira
estes dias a esta cidade, afim cie rcor-
ganizar a banda ítalo-Brasileira.

No dia 28 do mez passado
completou mais um anniversario osr.
Joaquim Thomaz de Aquino, dire-
dor do* grupo escolar desta cidade.

Por ese motivo, òs professores da-
nucllc estabelecimento de ensino fi-
zeram-lhe uma manifestação, sau*
dando-o então, em nome do corpo
docente do grupo, a intclligente pro-
fessora d. Elvira César Marques.

Em nome do corpo discente, fa;
lou a graciosa menina Adalgisa de
Oliveira-

A' noite, innumeros amigos foram
á residência do ai.niversariante, íeli-
cital-o, fá.'._ndo çin nome dos pre-
sentes o sr. Justiniano Alves Del*
fino.

Oraram tambeni o st*. Joaquim
Delduquc, em nome da imprensa, e
clr. Octavia Nery.

O sr. Tliomaz de Aquino agrade-
ceu a espontânea manifestação e of-
féreceu aos presentes o clássico co-
po- de agua.

No mesmo dia 28, viu_ passar
mais um anniversario natalicio a
prendada senhorita Waidomira Del-
duque, digna filha do sr. capitão J.
Delduquc, tabellião aqui residente.

 O sr. Justiniano Alves Del-
fino está com o lar em festa pelo
nescimento de mais uma graciosa fi-
lliinha.

—— O sr. major Luiz Duarte Pin-
to Ferraz, attendendo aos pedidos
que lhe eram feitos, prohibiu, e dis-
so fez constar pela imprensa local, os
jogos de azar, inclusive o "joguinho
do bicho"..

 Voltou de novo a residir nes-
ta cidade o sr. Domingos de Almei-
da, que esteve algum tempo moran-
do cm S. Carlos.

 Esteve nesta cidade o sr. clr.
Nuno Gtteriiè-, ciue aqui veiu a ser-
viço dc sua profissão.Para S. Paulo, seguiu a se-
nhorita Leonor Villaça Teixeira, se-
giindaiítiisfa da Escola Normal e
cunhada do si'- Joaquim 

'*.. de Aqui-
no, director do grupo escolar.

Está tambem entre nós o sr.
Urbano Silveira, representante da
importante casa fitiiciticjra c Comp.

Rin de Janeiro
•\ MORTE DE JOSE,' VERÍSSIMO

- UMA CARTA DO CONSELHEI-
RO RUY BARBOSA A NESTOR
VICTOR

RIO, 5 — 0 eseriptor Ncstor Victor re-
ccbcii a seguinte carta do sr. conselheiro
Ruy llarbosa, a propositoò da morle de José
Verissímo:" Petropolis, fevereiro dc 1916. — Meu
caro Nc-stor Viclor. Obrigado pelo seu te-
legramma. Quando o recebi, já tinha, pe-
los jornaes da tarde, a infausta nova.

A morto dc José Veríssimo orphanoti a
iiUeliectualidáde brasileira dc lim grande
mestre c privou a civilização contempo-
ranea, entre nós. dc um dos seus mais di-
.(•nos expoentes.

Inestimável é a.sua perda. O logar donde
lão inesperadamente sc ausentou — Liga
pelos aluados — de que era de facto pre-
sidente de alma, não sc poderá supprir,
como não sc supprifá o da Academia dc
Letras, dc ejue foi um dos mais úteis meiu-
bros, uni dos mais sérios ornamentos..

Infelizmente aqui estou retido ainda pc-
las exigências imperiosas de minha saude,
que me não consente acompanhar-lhe o sa-
himento (onde esiará por mim meu filho
Alfredo), com algumas flores que alguma
cousa diriam da minha saudad.c.

Mas, enlre os presentes, não haverá, por
cerlo, entre seu»; confrades c amigos, c cn-
tre seus companheiros c admiradores, quem
melhor llic estimasse á valia c mais lhe dc-
piore a falta irreparável.

Si entre cllcs puder interpretar estes
sentimentos, muito obseciuiarâ. meu eminen-
te confrade, ao seu affcctuoso amigo, (a)
Ruy Barbosa» "

O SR. ini?íi:il MACHADO NO
SENADO

RIO, !i — O grupo de políticos que
quer levar o sr. Irineu Machado ft Cama-
r.i Alto parece que vai organizar um por-
tido paro fazer, face ao V. R. O do Dis-
tricto ..deral.

A' tarde, na avenida Rio Tiranco, dl-
zir.-se que la sor eleito o directorio desse
partido, o qual sorfl. composto dos srs.
Irineu, Zoronstro Cunha, Mendes Tavares
e Oliveira Aicanlara, soli a presidência do
senador Alclndo Guanabara.

A AT/PA RO CARVÃO
RTO, í — A Companhia de Gaz de

Nietheroy deve suspender amanhã o scri
viço rlc luz ãs casas particulares,

O motivo dessa medida é a excessivn
alln do carvão de pedra,

ASSUCAR
RIO, 5 (A) — Foram os seguiu-

tes os preços de hoje, por kilo: crys-
tal, 600 a C30 réis; demerara, 520 a
540; masca vinho, 450 a 560; masca-
vo, 410 a 430.

ALGODÃO
RIO, 5 (A) -— Regularam os se-

guintes preços: i.a sorte, 25.^500 a
2GÍ)»; sertão, 26$,-joo a 27$, pur dez
kilos,

1.0
30.725 saccas.

Entradas desde 1.0 de julho, ....
2.439.086 saccas.

Embarcadas hoje, 4.332 saccas.
Embarcadas desde 1.0 do corrente,

12.482 saccas.
Embarcadas desde 1.0 de julho,

2.459.297 saccas.
Stock, 301.953 saccas.
Vendas do dia, 6.000 saccas.
O mercado funecionou firme, ao

preço de -$900.
CAMBIO

RIO, 5 (A) — A taxa cambial foi
dc 11 i|_, sendo os soberanos vendi-
dos a 2i$20O.
DENOMINAÇÃO DE UM REBOCADOR

RIO, s — Uma commissão. composta dos
presidentes da Congregação da Marinha Ci-
vil, União dos Eoguislas. Assistência aos
Marinheiros, Centro Marítimo dos Emprc-
gados de Câmara, União dos Catraciros e
União Maritima Brasileira, procurou boje
o sr. ministro da Fazenda, afim de pedir-
lhe que fosse dado o nome de "Director

Dourado" ao novo rebocador " Phoca", ad-
quirido pelo Lloyd.

ENTERROS
RIO, 5 — No cemitério de Maruhy, em

Nietheroy, íoi hoje inhumado o corpo do
Commendador Antônio Lustosa de Lacerda
Macahyiia, antigo funccionario da Alfande-
ga desta capital.

Eoi sepultado 110 mesmo cemileno 0 cor-
po de ií. Luiza Lavignassc, viuva dn anti-
go industrial Alexandre Lavignassc e sogra
do major Henrique Riossegneux.

TRAFEGO DE CARO-AS NA AVENl-
DA SALVADOiR DE SA'

RIO, 5—O sr. Clipertino Durão, dire-
clor dc obras da Prefeitura, pediu, por in-
lermcdio do secretario do prefeito, ao sr.
chefe de policia, providencias no sentido de
ser observada a lei que pro-hibe o trafego dc
vehiculos. de carga na avenida Salvador de
Sá.

MOVIMENTO DOTÕiRTO
RIO, 5 (A) — Foi o seguinte o movimen-

to desle porto:
Vapores entrados:
De Rosário, o nacional "Goyaz;
de Coronel c escalas. .'.nglc^AIlford j
tle Santos, o nacional " Guníy " 

;
da Bahia c escalas, o nacional " Glucicta .
Vapores sabidos: .
Para Porto Alegre e escalas, o nacional

"Itaipava";
para Pernambuco e escalas, o nacional

" Itaqucrá "; ,
para Gênova c escalas, o nacional Cam-
pista"; - .

para Nova York e escalas, o nacional
" Acre " .

para Fortaleza c c-calas, o nacional ' Ua-
niian".

PARA S. PAULO
RIU, 5 (A) — Pelo nocturno seguiram

hoje para essa capilal os srs. Romeu J.
Arca, A. Lobo, Abel Monteiro de Aguiar,
José Teixeira da Rocha, Albino J- P. San-
tos, R. Vicente Costa e Caslão Lourenço
Ferreira.

Pelo nocturno de luxo seguiram os srs.
dr. Jorge Street, dr. Luiz Quirino dos San-
tos, dr. Vieira de Moraes e senhora, Pe-
dro Sainico e familia, Oscar Cabral, San-
terre Guimarães. Roberto Pçack. dr. Prado
Peixoto, d. Lizania Cerqueira Leite c dr.
Geraldo Rocha.

O CARGUEIRO "GOYAZ"

RIO, 5 — Entrou hoje, pela ma*
nhã, o cargueiro "Goyaz", cio Lioyü
Brasileiro, trazendo de Rosário de
Santa Eé um carregamento de tres
mil toneladas dc trigo para o Moi'

nho luiilez.

bor-
A nORRAOIIA

BELÉM, 5 (A) — O mor ado da
racha eslft csclllnnto.

Em Londres baixou melo peny os typos
do Amazônia, emquanto aqui o artigo dn
Parft. 011I1I11 fl 00 por Itllo, com vendas de
cerca do .0 toneladas.

Bahlu hontem pnra a Europa o vapor¦"/Vnnelm", conduzindo daqui 272 tonela-
daa do borracha.

Alagoas
A AT/TA DO l»AO

MACEIÓ', B (A) — O "Imparcial"
continua a tratar do augmento do prorjo
do pão, taxando de gananciosos aos pa-
dnlros.

A MORTE DE JOSE' VERÍSSIMO
MACKIO', 5 (A) — Todos os jornaes

desta capital puhllcam extensos necrolo-
glos dn eBcrlptor José Verlfisimo, fallecido
no Rlo4 ofttnmpando o efu retrato.

ESTRADA DE AUTOMÓVEIS
MACEIÓ' 5 (A) — A nossa munlclpn-

lidado pretende Inaugurar multo em bro-
vo a estrada de automóveis da explanada
do Jacutlngn a Verntto Velho, cujos trn-
balhos vão bastante ndearitados,

EXTERIOR
Hespanha

UMA TEMPESTADE DESENCADEA-
Sil. SOBRE FERRO-L

MADRIiD, s — ..municiam de Ferrol que
sc desencadeou uma furiosa tempestade so-
bre aquelle porto.

O mau tempo que reina na costa faz re-
cear a perda de numerosos barcos de pesca.

A GRE'VE DE BARCELONA
¦MADRID. S — Tn formam dc Barcelona

que terminou a parede das classes operárias
daquelia cidade.

OS EFFEITOS DF, UM CYCLONE
MADRID, 5 — Dizem de Almeria nuc

honlem, á noite, se desencadeou um cyclo-
ne sobre aquella cidade.

A ventania levou os lectos de muitas ca-
sas, desenraiiíãndo numerosas-arvores.

A rede de communicaçõcs foi destruída.
Foi lançada ao mar uma carruagem, afo-

!r:'iido-se o respectivo cocheiro.
Os prejuízos materiaes são enormes,
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Pelo commercio
Durante ò mez dt* janeiro do corrente

anno foram archivados na Junta Commer-
ciai 55 contractos, 20 modificações dc con-
Irados, 31 dis-trados, 2 procurações, 1 au-
torização para conimerciar, 14 documentos
dc sociedades anônimas, Fò(am registadas
03 firmas commerciaes c 34 marcas de in-
duslria e commercio.

O capital dos contractos archivados du-
rante o mez importou cm 3,692 _00$ooo,
distribuídos pelas seguintes firmas: Vieira,
Creste c Comp., 20 :ooo$ooo; Irmãos Fran-
resconi. 20:000$; Saraiva e Comp., 10:000:,»;
Gabriel c Rahal. 6_:ooo$; A. Marcondes c
Comp.» 2:000$; Romulo e Santos, 10:000$;
Aredio dc Sousa c Comp., io:oco$; F. Ca-
lil c Irmãos, 30:000$; Rosa c Simões
1:000$; Pacheco e Toledo, 7:000$; P. Masi
c Salgado, 20:000$; Anseio Ferro c Comp..
•*o:ono$; Aristides Brina e Nasti. 10:000$;
Kcnworth. Snapc e Comp., 60:000$; Fuad
e Farjalla Labaki, i.:C-0$; Daniel Cruz e

Comp., 10:000$; Azevedo Castro c Comp..
**o:rioo$; José Fontes e Ladeira, 40:000$;
Naegeli e Comp., 10:000$; Rosário GigÜO c
Comi).» 10:000$; Zaidan e Comp., 20:000$;
L. G. de Sousa Pinto c Comp., 4:000$;
A mora e Abreu, 20:000$; Maluhy c Comp.,
30:000$; Bussab e Irmãos, 30:000$; P. Lo-

pes e Comp., 40:000$; S. Buchain e Comp.,
10:000$; Sampaio c Moreira, 4:000$; Oli-
veira Rolim e Comp., 30:000$; A. de Aze-
vedo e Comp., 20:000$; Fernandes Costa
e Comp., 200:000$; Bicudo, Castanho
Comp., 30:000$; J. Caiil e Irmão, 20:000$;
Raphael Baccaro e Pacheco, 4:000$; F. Po-
sadas e Comp., 10:000$; Fralelü Secchi.
200:000$, desta praça; Frcd. Bayer c

Comp., 45:000$, sendo 10:000$ para a fi*

liai; E. Thiers c Comp-, 600:000$, sendo

30:000$ para a filial; Wcrncr, Ililport c

Comp., 1.100:000$, Iodas da praça do Rio

de Janeiro, com filiacs nesta praça, tendo a

ultima tambeni uma filial na praça de Pa-
ris; Sousa Queiroz, Uns e Comp., 
200:000$; J. Cantei e Comp., 100:000$; An-
tonio Jacintbo de Oliveira c Comp
20:000$; Baptista Simões c Irmão, 16:000$;

Silva c Comp., 200:000$; Fonseca e Barre-
¦to, 10:000$, da dc Santos; Abreu e Comp.,

10:000$; Ferreira, Marques c Comp.
15:000$; Bernardo Saraiva e Comp
25:000$, da de Campinas; Ângelo Mcstri-
ner e Marin, 10:000$, da de Ribeirão Preto;
Gui-> Cinci c Irmãos, 4:500$, <•"• df- Ro"
cinha, Jundiahy; E. Eluf e Comp.. 2:000$,
da dc Monte Azul, Bebedouro; Sade neme
c Irmãos, 4:000$, da de Piratininga, Agu-
dos; Antônio dc! Nero c Comp., 10:000$,
da de Itatiba; José Abramo e Comp.. 7:°o°?.
da dc Bragança, e Magalhães, Foz e Comp.,
200:000$, da de Araraquara.
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Io Intui i 111
Um soldado desfecha um na

bücca, alvejando um dente que
o incommodava — A operação
é mal succeclida

O soldado Alberto do Rosário, 11.
82 da segunda companhia do s.gun-
do batalhão, sendo acommcttido de
violenta dôr de cientes, hoje, pouco
depois da meia-noite, quando se
achava de serviço na rua Brigadeiro
Tobias, teve uma idéa assombrosa,
que nem ao diabo lembraria.

Não tendo á mão um odontalgicü
que lhe amenizasse a.s dores, o sol*

ado. num momento de desespero,
sacou do revólver e desfechou nin
tiro na bocea, procurando attingir o
dente. A bala, arrancándo-lhe dois
outros dentes, sem tocar no que o
incommodava, foi encravar-se no
maxillar superior do lado direito.

A policia foi logo depois informa-
d.l do suecedido, comparecendo em
üoecorro do tresloucado mantenedor
_a ordem o medico da Assistercia
dr. Pedro Nacarato.

Depois dc receber os primeiros
soecorros, o soldado baixou ao H-s-
pitai Militar, onde sc acha em trata"
mento.

Alberto do Rosário é solteiro, tem
24 annos de edade e reside no pro-
prio quartel do seu batalhão.

PROGUEDIOU — Aberto ate 1
da noile, Todas as noites, celas.

hora

IH

Portugal
A PAREDE DA COVILIIA

LISBOA, 5 — A parede dos operários
da Covilhã conlinua com caracter ordeiro.

Os interessados esperam a decisão do ar-
bitramentOi a que foi submcttida a sua pre-
tenção.
VISITA AO SR. ANTÔNIO JOSE' DE

ALMEIDA
LISBOA, 5 •- O sr. Bernardino Ma-

chado, presidente da Republica, visitou ho-
jc o sr. Antônio José dc Almeida, chefe do
partido evol-cionista.

CONFERÊNCIAS COM O PRE-
SIDENTE DA REPUBLICA
LISBOA, S *— O sr. Affonso Cos-

ta, primeiro ministro, coníerenciou
hoje com o sr. Bernardino Macha.
do, presidente da Republica.

Ü chefe de listado, ao que consta,
convidou o clr. Brito Camacho, che-
fe do partido unionista, para uma
conferência.

IIIíMOGI»OnhVE STAl-?
o Rol dos Reconfortantcs

0
Revistas cariocas

sr. Anlonio dc .Maria, com agencia dc
j.-rnaes á rua da Boa Vista, enviou-nos gen-
tiinientè os últimos números da " Careta c
il. "'Malho".

As apreciadas revistas _ cariocas, como
sempre, estão intcrcssanlissimas.

A par dc escolhida collaboração. trazem
abundante reportagem photographicá e sç-
bretudo muitas "charges" repassadas dc
íina " verve ".

Telegrammas retidos
Acham-se relidos, na Repa-tiçãJ

dos Telegraphos, telegrainmas para
dido Mendonça, rua Tupinambá 11.
.Mario, rua S. Bento n. 14-A.

Geral
Can-

18, c

-_>
Contra qualquer Rhuumatlsmo

SO EÜKYTHMINE DETIfAN
_.___ —«»»_—._

A Manuel Corrêa
(hão, íoi concedido
para tratar de sua
artigo 2i da lei u.

zembro tle i..n.

soldado do 4-o, bata-
uni anno de licença,

saude, nos termos do
1,310-E, de 30 dc de-

sastres 8 f eraiieinos
0 menor Pedro, ile 14 annos de

cdade, filho de Annibal Zamaroli, re-
sidente á rua Bresser n. 417, íazia
travessuras hontem, ás 11 horas e_20
minutos, com um cartucho de festim,
quando suecedeu o mesmo expio-
ciir inesperadamente.

Em conseqüência da explosão, o
menor recebeu queimaduras, sende
soecorrido pelo dr. Raul de Sá Pin*
to, medico da Assistência.

Numa garage da alameda Eduardo
Prado, o mechanico Francisco Ro-
drigues, de 30 annos de cdade, resi-
dente na estação de S- Caetano, foi
victima de um accidente, hontem á.
12 horas e meia, quando trabalhava,
soffrendo o esmagamento do dedo
pollegar da mão esquerda.

O dr. Raul dc Sá Pinto, medico dai
Assistência, prestou á victima 03
primeiros soecorros.

* *
Na casa dos seus paes, á rua Se-

bastião Pereira 11. 56, o menor An-
tonio, de 9 annos de edade, filho de
David Domingos Couto, queimou-se
accideiitalmcnte hontem, ás 14 horas,
nã perna e pé esquerdos, quando fa-
zia travessuras junto a um fogareiro
a álcool.

O dr. Carvalho Braga, medico da
Assistência, ministrou ao menor oí
necessários curativos.

F-lippe Capucci, de 20 annos de
edade, morador á rua Climaco Bar
bosa 11. 20, indo hontem, ás 21 horas
e meia, á casa 11. 15 da rua Senador
Feijó, deixou cahir accidentalmente
um revólver, que disparou.

O projectil oftendeu ligeiramente
a perna direita de Felippe.

Communicado o facto á Assisteir
cia Policial, compareceu o medico,
dr. Alfredo de Castro, que prestou

l curativos á victima.

Vri:_S-J;iSt*t,-___;_/*_k-í.;_ Xíi.ZZ.). _:.:'-¦,...¦...'.
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GRANDE HOTEL CIJHUU1
RUAS DA LflPÃ NS. IOÍ.el03 E GLQRlft 1. 

EXCLUSIVAMENTE FARÁ FAMÍLIAS E CAVALHEIROS

Magníficos aposentos cam vista sobre tflda a Bahia,

ESPAÇOSO JARDIM PARA CRIANÇAS - ILLUMINA

ÇAO t LUZ ELECTRICA-BANHOS QUENTES E FRIOS

EM TODOS OS PAVIMENTOS

PRIMEIRA ORDEM

Tentativa dc

COZINHA
i/i

DE
PA20 & COMPANHIA

Jriío cle> JotíTioiro

Sem assistência medica
*\ Policia Central recebeu communicação

hontem, pcla manhã, dc que havia fallecido
repentinamente a italiana Domcmca Ço tro-
kl! de 18 annos de cdade. casada, residente
á rua Carneiro Leão n. 68.

O sr. dr. Carvalho Braga, medico dc ser-
viço na Assistência, compareceu para P>"°-
ceder ao exame cadàverico e passar o nc-
cessario attestado dc óbito. ,

Domenica, que desde pequena sotíria (ic
ataques, falleceu em conseqüência
collapso cardíaco.

de um

Correio s do Estado
MALAS POSTAES. — A administração

dos Correios expedirá malas amanhã, via
Central, para a Bahia c Europa, pelo vapor
"Samara"; para os portos do norte, pelos
vapores " Piranguy" c "Itagyba", e para
a Bahia e Nova Vorlc, pelo_ paquete 

' By-
ron
portos do Sul,
" Ilaipava".

nn mesmo dia, via Santos, para
pelos vapores " Itatinga'

Saiata ©assi

Proeza de ladrões
Os amigos do alheio visitam um ar-

mazem da rua da Consolação,
entrando pelo telhado

Audaciosos ladrões assaltaram
hontem, pela madrugada, o cstabele-
cimento de seccos e molhados da rua
da Consolação n. 369, subtrahindo
dc uma das gavetas do balcão a
quantia dc 300$ cm nickel.

Para conseguirem a entrada 110
mazem, os ladrões destelharam
predio c arrombaram o forro.

Teve conhecimento do facto o
Franklin Piza, quarto delegado
xiliar.

Uma joven costureira, reprchendida
por sua mãe, tenta pôr termo á
existência

Reprchendida. por sua mãe, a cos-
tureira Angelina Tíotti, dc 17 annos
de cdade, residente á rua 

"Martinho

Prado 11. 29, tentou suicidar-se hon-
tem, ás 8 horas e 50 minutos, inge-
rindo creolina.
¦ Avisada a Assistência, compareceu
em soccorro.da desatinada rapariga
o medico dr. Carvalho Braga.

Beneficência^ Portugueza
O movimento do hospital da Beneficência

Portugueza, durante o mez findo, foi o sc-
guinlc:

Existiam em dezembro 16 doentes: entra-
ram cm janeiro. 50; sahiram curados, 37;
falleccram. .3; ficaram cm tratamento, 26.

Foram feilas 24 operações, 570 curativos,
15 applicãçõcs dc raios X, 5 injecções de
"606" c "014", 30 massagens, 6 apparelhos
dc gesso, 2Ú exames c.himicos c bacteriolo-
Bicos, 5 reacções dc Wassermann, 238 con-
Utltasv 222 formulas para doentes internos,
345 formulas para doentes externos e I cys
locopia.

Loteria Federa

Appellações
N. 8163 — PiracicaW

de .1
licia

N.
sario
Reis.

N.
naco

eiveis
— A massa fallida

lao liaptista Hortolon c d. Maria Ve-
Perchcs, — Ao sr, P, Whitaker.
H170 — Santos — Manuel Leal c Cc-
Neves c Comp. — Ao sr. Meirelles

Secxao
Judiciaria

Resumo dos primeiros prêmios
edcrali extrahida liontem

10*18*1 . .- .

Loteria

ar-
o

dr.
au-

Louça*;, Orystiioa o
Comprem

trens
nn

Movimento cm 3 de fevereiro de 1016:
Existiam cm tratamento 1.015 doentes;

entraram 31, sahiram 34, falleccram 3, exis-
tem cm tratamento i.uoy. _

Foram dadas 250 consultas de medicina,
20 dc cirurgia, 115 dc gynecologia, 42 oe
oto-rhiho-laringologia c 58 dc pclle-syplu-
lis.

Foram feitos 120 pequenos curativos.
Foram praticadas 10 operações.
Formulas aviadas: para o serviço interno

616 e 871 para o serviço externo.
Falleccram no hospital: Mario José dos

Santos e Durval dc Aguiar, brasileiros, e
Alexandre Fernandes, portuguez,

do Coslnlin

CASA LEBRE

13744
233113

7087

Lista geral
rio plano n.

los
305

DOiOOOÍOOO
G:000$000
4:0003000
L':000?000

prêmios da 8o.a loteria
28,a extracção. realizada

ni dia 4 do corrente:
Premios dc ifi:oco$ooo
4.1*7.=

1675
4668

27203
33SS5 dc

Jl

VItOGIlKDIOR
bilhareB,

— Grande SalSo de

Junta Commercial

um
Foi o so-juinlc o movimento do Hospital

de Lázaros, cm Guapira, durante o mez
findo:

Existiam cm 31 dc dezembro dc 1015, 109;
entraram no mez dc janeiro, 11; sahiram,
10; falleccram, 3; existem em tratamento,
167. dos quaes são extrangeiros 45-

Donativos recebidos para os doentes: por
intermédio do " F.stado dc S. Paulo",

74$ooo; do sr. coronel Alexandre Siqueira.
[oo$odo, num total dc i/4$ooo.

2048
16377
21046

3508
8077

15380
17678
10016
27188
31773
37875
46152
46779

4317*1
1674

43171
1671

dc

a 1 :ono$ooo
16 :ooo$ooo

, 2 :oooSono
, 1:oooíooo

1:ooo$noo
1 :ooo$(joo

sooíooo
7021 —

18114 —
24245 —
15IO-!
inojooo

5409 —

Sessão dc 5 dc fevereiro dí 1916.
Presidente, João Cândido Martins; sc-

cretario, dr. Renato Maia; deputados: Ca-
lazans Rodrigues, Pastos Guimarães. Pc-
reira Lima n Julião.

EXPEDIENTE --¦¦

Officio — Do juizo commercial desta ca-

pitai, comniunicando a fallencia dc» Frcde-
rico Kiieclitel.; negociante desta praça. —

Inteirada, archive-sc.
Requerimentos — De Bittencourt c Cia.,

Milliet c Abrantcs, Garcia c Machado,
Santisi e Balbini, desta praça; Gonçalves
e Ferreira, da de Ribeirão Preto; Costa
Macedo e* Comp., da ifi Santo Antônio da
Boa Vista, para o areliivamento de seus
distracios sociaes. — Archivem-se.

Dc Pereira e Coelho, da praça de Guará-
tinguetá, para o mesmo fim. — Scli,em dc-
vidamente a petição.

Dc Albano c Pinto, Luiz Braga c Comp.,
Mario Babbine e Irmão, J. Cuiito e Comp.,
A C. Andrade e Comp., desta praça; J\n-
tonio Poli, Sobrinho e Comp., da de San-
(os, para o arcliivamonto dc seus contra-
fetos sociais. — Archivem-se.

De II. Gabriades e Irmão, desta praça,
para o archivamento da prorogação dc seu
contracto social. — Archivc-se.

De Domingos Cosentino, J. Cunlo e Cia.,
Affonso Cappèllano, A. C Andrade e Cia.,
F- Posadas c Comp., Stcinbcrg, Mcycr_ c
Comp-, Abrão Chahud, Luiz Braga c Cia.,
desta praça; Antônio Poli, Sobrinho e Cia.,
da de Santos, para o registo de suas fir-
pias commerciaes. — Rcgisixm-se.

Dc Mario Babbine e Irmão, desta praça,
para o mesmo fim. — Completem o sello
das declarações.

Dc Albano e Pinto, desta praça, para
idêntico fim. — S.e!lem devidamente as dc-
elarações juntas.

De Hugo Molinari, desta praça, para ser
àrinotado 110 registo dc sua firma que mu-
dou o genero dc seu commercio para o dc
importação dc drogas c produetos pharma-
ecuticos t. elevou o seu capital a 30:00o"*,.—
Deferido.

Dc Nadra Barbara, desta praça, para ser
averbado no registo de sua firma que trans-
feriu o seu estabelecimento commercial do
n. 135 para o n- 193 <la rua 23 di Março.—
Deferido.

De A. E. Hanson, desta praça, para o
canccllamento do registo dc sua firma, vis-
to ter transferido a outrem a Empresa
Cruzeiro de Lacticinios, que explorava. —

Dcf.crido, cm termos.
De Pedro c Carvalho, desta praça, para

lhes ser transferido o livro copiador, lega-
iizado para a extineta firma Pedro e Cia..
de que são succcssorcs. — Deferido, cm
termos.

Dc Domingos Cosentino, desta praça, pa-
ra o registo da marca "Tintuvaria Popu-
jar". — Registc-sc.

De Werner. Hilpert p Comp.. desta pra-
para o registo da marca "Modelo", cm

Gabinete de Queixas
c Objectos Adiados

Foram recolhidos ao Gabinete dc Quei- j
xas c Objectos Achados, á rua do Carmo
11. 12-A, um guarda-chuva, uma bolsa com
dinheiro, cinco cadernetas, um metro, lim
despertador, uma revista, um embrulho
com roupas, um leque, um vidro, um ca-
demo, dois livros, uma carteira de senho-
ra, um corte de fazenda, uma chave, uma
ferramenta, uma placa dc vendedor de jor-
naes, 11111 retrato c objectos com os nomes
dc R. Guimarães, L. Marques Leite e V.

1'CllllOS

3/60 —
17508 —

22785 -
349,13

Premios
4505 -
8829 -
15923 -
17916 —
21304 -
29060 —
34800 —
38133 -
46191 -
47272 -

49775
Approximaçõcs

43176 ....
1676 . . . .

Dezenas
. 43'80 . . . .

1680 . . . .
Centenas

43101 .1 43200 . . . ,-
1671 a 1700 . . , . _

Todos os números termi-
naib/s cm 75 lèm . _.

Todos os números termi-
nados em 5 têm . .

exccptiiando-se os terminado-.

15412
20888
28615

11932
1756,1
18211
236-T
30236
3261.1
4'907
46J/O
48684

6720
15130
17660
I0""()O
248.56
31406
37308
42809
46653
48987

2O0$000
iooÇooo

40SOOO
3o""ooo

ioSooo
SÇooo

.tfooo

2S090
em 75.

8173 — Dois Córregos •- Gaspar lie-
c outros e Cesario Ribdro dc Barros.

— Ao sr. Moretz-Sohn.
N. 8,571 — Mogy-mirim,— Simciío Ribas

c Luiz Tiburcio Valcria:io e outros. .—
Ao sr. Soriano de Souw..

'N. 8177 — Iluvcrava — D. Joaquina So-
dre e Manii/d Eduardo Ferreira, Luiz Egy-
dio Pucci. — Ao sr. Moraes de Mello Ju-
nior.

N. 8180 — Capitai — Dr. Mario Margà-
rido da Silva c a Companhia Paulista dc
Anlagcns. — Ao sr. Rodrigues Sctte.

N. 8181 — Capital — Domingos Agnello
c Raphael Russo. — Ao sr. F. Whitaker.

Embargos
N. 7748 — Capital — D. Geraldina de

Paiva Ribeiro p seu marido e José dc Pai-
va Oliveira. — Ao sr. Rodrigues Sctte.

N. 7933 — Barretos — Bento Claudiano
c d. Jeronyma Siqueira. — Ao sr. Vicente
de Carvalho.

N. 7050 — Mogy das Cruzes — 15. Vi-
etnte Tutino c drs. Epaminondas c Aris-
totclcs Luiz dc Amorim. — Ao sr. Urbano
Marcondes.

N. 7073 — Capilal — Abilio Ribeiro dc
Barros, Miguel Paladino c sua mulher c
The S. Paulo Tramway Light and Power
Company Limited. — Ão sr. F Whitaker,

Ao cartório do 3.0 officio — Dr. País dc
Barros:

Appellações crimes
N. 7674 — Piracicaba — A justiça e João
roric. — Ao sr. Campos Pereira.

Bananal — A justiça c Nes-
Ao sr. Ph. Castro.

Aggtavos
N. 8050 — Capitai — D. Angela Barohh

e Alfredo dc Brito. — Ao sr. Campos Pc-
reira.

N. 8055 — Jahu' — João Jorge, Figuri-
redo c Comp. e Eugênio Fernandes. — Ao
sr. Ph. Castro.

N. 8058 — Capilal — João Antunes do«.
Sanlos c Francisco de Almeida Castilho.—
Ao sr. Campos Pereira.

N. 8063 — Capital -- Fallencia Anlonio
Motta Comp. e J. Coni.es c Comp. — Ao
sr. Ph. Castro.

N. 8064 — Faxina — D. Maria das Do-
res do Amaral c Christiano Marques da
Silva c sua mulher. — Ao sr. Almeida t
S;lva.

Appellações eiveis
N, 8166 — Avaré — A Empresa dc Ele-

clrlcidade d,e Avaré e Isidro Baptista c sua
mulher. — Ao sr. Soriano dc Sousa.

N. 8167 — Rio Claro — Alonso Vascon-
cellos Pacheco c d, Alzira Salles. — Ao sr.
Vicente de Carvalho.

Santos — Jorge Aloi e Custa-
Ao sr. Moraes dc Mello Ju-

Ba
N. 7675

tot Netto.

Vritoucasai «lo .BiiB*y
Presidente, sr. dr. • Adolpho Mello; pro-

motor, sr, dr. Ulysscs .Coutinho; escrivão,
sr. Siqueira Reis Junior.

Kntrou bontem cm julgamento o reo pre-
so Leonel dc Jesus, pronunciado 110 artigo
266 do Código Penal, por crime de atten-
tado ao pudor.

Fez sua defesa o bacharelando Joaquim
Delfim Ribeiro da Luz.

O conselho dc sentença estava assim con-
stituido: José Américo de Aguiar, Antônio
Pietzcher, Adelino Leal, Pclopidas de To-
ledo Ramos, José Pinto de Magalhães, dr.
Artbur Horta O' Lcary, Folydoro Pereira
dc Sousa, Joaquim de Paula Lemos, Car-
los Corrêa dc Toledo, Luiz de Almeida
Mello, Geraldino dc Sousa Lemos e Lin-
coln de Azevedo.

O jury condemnou o réo a um anno dc
prisão cellular.

 Em segundo logar entrou cm julga-
mento o réo preso Albcrico Talarico, in-
curso no artigo 303, do Código Penal, por
haver ferido levemente, a navalha, a An-
tonio Saviano, no predio n- 29, da rua Ta-
mandaré,

Occiipoii a tribuna da defesa o st

6.° sessão ordinária em 5 de fevereiro

M^esldeiicía do sè', Maytimmin E&npral

N. 8168
vo Sulzcr,
nior.

N- 8169
Pereira c
F- Saldanha.

N- 8172 — Bauru' — Fàrnandes
Gomide c Comp. e Mendes c Fraga,
si*. F. Whitaker.

N. 8174 — Tatuhy -- Geraldino

dr.
Carvalho Martins, que conseguiu sua ahsol-
vição, por sete votos, pcla legitima dc-
fesa.

 Em terceiro e ultimo logar, foi jul-
gado o réo preso Ferreira de Abreu, pro-
cessado por crime de ferimentos leves.

Fez sua defesa, "ad-hoc.", o sr. dr. Ame-
rico Xavier Pinheiro c Prado, que conse-
guiu sua absolvição por onze votos.

— Devia entrar cm julgamento, na sessão
dc hontem, o reo Ambrosip. Ilaintz, pro-
cessado por crime dc ferimentos leves.

O réo. porém, deixou dc ser julgado,
por haver recusado

A' hora regimental, feita a chamada^ veri-
fica-se a presença dos srs. Sampaio Vianna,
Joaquim Marra, Henrique Fagundes, Esta-
nislau Borges, Raphael Gurgel, Goulart
Penteado, Rocha Azevedo, Washington
Luis, Alcântara Machado, Raymundo Du-
prat, Baptista da Costa, Luiz Fonccca, J. J.
Pereira c Marrcy Junior, faltando sem can-
sa participada os srs. Mario do Amaral c
Sousa Queiroz.

Abrc-r,c a sessão.

E' lida, posta cm discussão e sem debate
approvada a acta da sessão anterior.

0 SR.
eguinte

2.0 SECRETARIO dá conta do

EXPEDIENTE

ça o seu
Netto.

o conselho de senten-
advogado, sr. dr. José Ccrchiaro

— Santos — Antônio de Sousa
Alexandre Fernandes. — Ao sr.

Costa,
— Ao

Vieira
Campos e Mu via das Dnrcs c outros. —

Ao sr. Urbano Marcondes.
N. 8179 — Capital — Orplicu Rossi e

sé Lomhardi. — Ao sr. Meirelles Reis,
Jo-

..ibeiro da Cruz.
 Foram feitas declarações dc perda

de um relógio de senhora, dc ouro, com
duas correntes, um lenço de seda branca
com quinze mil réis, um chapéo dc sol com
ca5tã0 dc inflai galvanizado, um Rrampc,
crãvejado de pedras, um volume da "Cite

Antiqiic", dc Fustcl dc Coulangcs, uma
capa de motomeiro, uin vidro e aro de rc-
loginho dc braço, uma bolsa dc seda preta
com um documento e um par dc luvas de
criança, um pacote com meio milheiro de
cigarros.

 Pelos conduetores da Light ns. 360
c 434 foram entregues duas bolsas com di-
nheiro, achadas respectivamente nos bon-
des da Avenida Angélica c da rua Augusta.

PEOCiUiDIOn — Restaurante de l.a
ordc.11, aberto atfi 1 hora da noite. Ser-
vice a Ia curte. 1'rcços módicos.

Departamento Estadual lo Tratei
Agencia Ojficial de Collocação

Boletim dc 5 dc fevereiro dc 1916.
Procuras de 1916:
1)7 pretendentes procuram, nesta Agen-

cia:
607 familias dc colonos, para a lavoura

cafceira.
Offertas:
1 administrador de fazenda, 1 machinista,

1 mechanico, 2 pedreiros e 1 carpinteiro.
Immlgrantes:
Chegados, 122.
Lotes dc terras á vendai
Nos núcleos: Pariquera-assu' — Gavião

Peixoto o eecçao Nova Paulleía — Nova
Huropa — Nova Odessa — Nova Veneza—
Conde dc Parnahyba — Dr. Martinho Prado
Junior — Visconde de Indaialuba e fa-
zendas Boa Visla, Soamim, Itapely, Morro
Vermelho c Cumbica (Guarulhos),

Contractos effecluados:
Directamcnte: 1 familia dc colonos e 1

camarada.
¦Destino certo: 3 familiar, dc colonos e 4

camaradas.
Aviso:
F.sta agencia acha-se aberta, todos os dias

uteis, das 8 ás 10 horas e das 12 ás 16 horas.

vida Militar

Citti mmàkÈ ¦II

ça
um collarinlio,um rotulo com a figura di

collarinhós dc seu commercio. — Re-para
giste-sc.

De G. Toniaselli e Comp., da praça de
Santos, para o registo do titulo de noraea-
ção dc seu caixeiro despachante Affonso
Pinto. -- Deferido.

Dc Per cs e Irmão, da praça de Santos,

para o registo do titulo dc nomeação de
seu caixeiro despachante José Pcrcs Fer-
reira. — Deferido.

De Fernandes Costa e Comp., composta'dos 
sócios solidários José Fernandes Cos-

ta, Júlio José Fernandes Costa e Manuel
Machado, cidadãos portuguezes, estabeleci-
da nísta praça, para ser admittida á ma-
tricula dos commcrciantes. — Mutriculc-se.

Terminado o expcdie.ite, pediu a palavra
o deputado sr. Calazans Rodrigues c disse
que acreditando em b.em interpretar o sen-
timento da classe commercial que a Junta
tem a honra de bem representar, propunha
que sc consignasse na acta das sessõrs um
voto congratulatorio pela eleição estadual
realizada em 2 do corrente, cm que o nos-
bo commercio ganhou mais um esforçado
e competente representante com a eleição
do distineto collega sr. Anlonio da Silva
Azevedo Junior, em quem cada um dos seus
collegas conta um amigo. Com a represen-
tação com que já conta o commercio nas
duas casas do Congresso nas pessoas dos
nossos respeitáveis collegas c amigos sena-
dores A, dc Lacerda Franco, Virgílio Ro-
drigues Alves, dr. A. de Padua Salles c

deputados Amando dc Barros c Procopio
dc Araujo Carvalho, todos muito dignos
¦spmmerciàntés matriculados, aos quaes fa-
to extensivo o voto de congratulação, es-
lando certo dc que o commercio terá nos
mesmos uma representação _ condigna Ap
tua incontestável importância e de que
muito necessita.

Submettida a votos a proposta do depu-
tado sr. Calazans Rodrigues, foi a mesma
unanimemente aoorovada,

Hoje haverá culto o pré/jii-çãn da pala-
vra do Deus nns seguintes egrejas:

Egreja Presbyteriàna Independente —

(Kua 2-1 de Maio 11. CO), as 10,30, escola
dominical; as ll,-ir. e íis 19,30, culto e
prÉgactto da palavra de Deus, falando o
revmo. pastor Bento Ferraz. O coro da
egreja entoara varios quartetos, acompa-
nliado a harinnnlum.

Egreja JPresbyteriana, Unida — (Bua
Helvetla n. 10C). A's 10,30 escola domi-
nlcnl; as 11,80 e 19,30, culto e pregação
do Evangelho, falando o rovmo. Matta-
thlas Gomes dos Santos.

Egreja Presbyteriàna do liraz — (Av.
Celso Garcia 11. 103), as 8 horas, escola
dominical; fts 19,30, cullo e prC-gação da
palavra do Deus, pelo rovmo. Junsen.

Congregá-lo P, I. da Bella 'Vista —
(P.ua Conselheiro Ramalho, 11. 39). Culto
e pregação do Banto Evangelho, todos as
domingos, íis 19,30.

. Missfio P. T. do Braz — (Piratininga 11.
75). Prígaçíio todos os domingos, fts
19,30.

Primeira Egreja Baptista — A'h 11 ho-
riu, escola dominical. A's 12 horas, culto
divino; pregará o pastor A. B, Deter e
fts 19,30 pr6giirâ o revmo. H, 11. Coolt.

Egroja Baptista da Liberdade — (Lar-
go da Liberdade 11. 15, ás 10,30, escola
dominical e a seguir pregará o Santo
Evangelho o sr. Emilio Kcrr; ás 19,30,
dirigirá os trabalhos da egroja o sou pos-
tor dr. "YV. U. Bagby.

Egreja Methodlsta Central — (Largo '1

de Setembro, 8), á« 9,30, escola dominical.
A'H 10,30 e ás 19,30 culto e pregação du
Evangelho pelo revmo. J. L. Kennedy.

Egreja Methodlsta do Bom lletiro —
(Rua Jullo Conceição 11. 67), ás 11 horas,
escola dominical; ás 12 horas, prígação
do Evengalho em língua portugueza. A'a
18 horas, reunláo devocional da Liga
Epworth o ás 19,30 pregação em língua
Italiana.

Egreja Christã Evangélica — (Rua d»
Liberdade 11. 17). Escola dominical, fts
10 horas, culto o prC-garjâo do Evango-
lho, ao melo dia, o ás 19,30. As terças-
f,-iras, reunião do oração; ftn qulnlas-fei-
ras, pregação, fts 19,30 e ás sextas-feiras,
ensaio de hymnos; pastor, rovmo. Mossa-
ris Beriiard.

Egreja Baptista do Braz — (Rua Má-
ria Marcolina ri, 13), ás 10 horas, escola
dominical e pregação da palavra do
Deus, falando o dr. W. B. Bagby, As 19,30
pregará o sr. Antônio Ernesto da Sllvn.

Egreja Paulistana — (Rua do Hlppo-
dromo, n. 105). Quartas c domingos, prfi-
gaçtto, ás 10,30; domingos, escola domi-
nlcal, ás 11 horas, e pregação ás 12 ho-
ras.

Santa Ceia do Senhor — Sondo amanhã
o primeiro domingo do mez, cm que
todas as egrejas será celebrada a San-
ta Cela em comniemoraçilo ao sacrifício
•lo Christo, pela salvarão do gênero hu-
muno. "Fazei Isto em memória de mim",
disse Jesus.

Associação Christã do Moços — (T. da
Republica 11. 50), ás 15 horas, reunião
devocional o pregação em línguas syrla e
portugueza, pelo revmo. Simão Salem,

Alto da Serra — Seguirá para essa es-
tação afim de celebrar a Ceia do Senhor
e pregar ás 11 horas o ás 19,30, o pastor
João Baptista Junior.

Barra Funda — (Rua Lopes Chaves n.
73). Dirigirá os trabalhos, o evangelista,
Armando Pinto *5o Oliveira.

>

Distribuição dc autos em A dc fevereiro
dc 1916.

Ao carlorio do r.o officio — Dr. Cunha
Canto:

Appellações crimes
N. 7672 — Taubaté — A justiça e Au-

gusto Baracho e outros. — Ao sr. Almeida
c Silva.

N. 7676 — S. Simão — A justiça e Luiz
Mestri. — Ao sr. Almeida c Silva._

N. 7<Í77 — Casa Branca — A justiça c.
José Pedro da Silva. — Ao sr. Brito Bas-
tos. 'Aggravos

N. 8052 — João Jorge, Figueiredo c Cia.
e José Rodrigues e Rodrigues, — Ao cr.
Almeida e Silva.

N. 8054 — Capital — Ângelo Juliano c
Giiglicimo Rocco. — Ao sr. Campos Pc-
reira.

Avaré—Machul Sacr.e e Poya-
(fallencia). — Ao si- Almeida

SEXTA REGUO MILITAR

De accórdo com a resolução de 1.0 de
abril dc 1871, foi transferido para a 2.a
classe do Exercito, ficando aggrégado á
classe a que pertence, o capitão do 2.0 rc-
gimento de cavallaria, Alcebiadès César
Plaisant, visto haver sido, em^ inspccção dc
saude a que se submetteu, julgado inca-
paz para o serviço militar, conforme con-
sta do "Diário Official" dc 4 do cor-
rente.

Por decreto de l.o', publicado no "Diário

Official". dc 4, tudo do corrente, -foram

transferidos na arma dc cavallaria, os ma-
jores Firmino Anlonio Borba do cargo dc
fiscal do 3.0 regimento, para idêntico car-
go, do 1.0. c Paulo J(j.sé dc Oliveira, do
quadro suplementar, para o ordinário, sen-
do classificado no 3.0 regimento, como fis-
cal.

Pelo mesmo decreto acima citado foi
concedida medalha militar de prata ao sc-
gundo-tenente do 53.0 batalhão de caçado-
res, Francisco de Arruda Câmara, por cou-
lar mais dc 20 annos de bom serviço.

« i*

dc

Pelo sr. dr. Adolpho Mello, presi-
dente do Tribunal do Jury, foram tlispeu-
sados dc servir na actual sessão os jurados
srs. Antônio dc Camargo, por ter apresen-
tado attestado medico, c Euclydes Lemos,
á requisição do sr. secretario da Justiça c
da Segurança Publica.

iForiini iVâníâaial
Absolvição. — Por sentença hontem pro-

ferida, o sr. dr. Matheus Chaves Junior,
juiz da 4.a vara criminal, absolveu Fran-
cisco Nunes dc Siqueira, processado como,
responsável pela morte de José Luiz dc
Oliveira c pelos ferimentos graves recebi-
dos por José Mosquci-.a, ás 7 horas, dc 22
dc novembro do anno passado, quando tra-
lialhavain na demolição do velho quartel
onde se achava aquartelado o terceiro ba-
talhão, á rua Onze dc Agosto.

Um liberdade. — O sr. dr. Adolpho Mel-
lo, juiz das execuções criminaes, mandou
expedir alvará de soltura a favor dc José
Benedicto da Silva c Manuel Augusto da
Silva, que acabam dc cumprir a pena de
22 dias c meio; c a íavor de Sebastião
Augusto Gonçalves, que terminou o cum-
priirieritp da pena dc i anno c 9 mezes dc
prisão cellular,

Pronuncias, — O sr. dr. Gastão de Mes-
quita, juiz da terceira . vara, pronunciou
João Carlos Cruz Aranha e Castorino Ro-
driguez, como incursos no artigo 3°3 do
Código Penal,

 O sr. dr. Paulo Passalacqua, juiz
da 2.a vara, pronunciou Emilio Fortunato
e João Antônio de Sousa, respectivamente,
como incursos 110 artigo 303 e 3a( do Co-
digo Penal.

Segue hoje para Campo Grande, afim
assumir o commando do 130 grupo de ar-
tilharia montada, o major Feliciano Ignaeio
Domingués.

Tem permissão
pitai o despacho
ao sr.

para aguardar nesta, ca-
de requerimento, pedindo

saude,
mento
meida.

ministro licença para tratamento de
ao aspirante a official do 2.0 regi-
dc cavallaria, César Monte dc Al-

Capital — Serafim Antônio
João Antônio Pinheiro. — Ao

- Fallencia de Elias
Sampaio Moreira Fi-

Almeida c Silva.

N, 8056 -
res e Comp.
e Silva.
. N. 8059 -
da Cunha e
sr. Ph. Castro.

N. 8060 — Capital ¦
Nicolau e/Caram e í
lho c Comp. — Ao sr'

Appellações eiveis
N. 8164 — Emygdio Rodrigues c Manuel

Teixeira Corrêa. — Ao sr. Moretz-Sohn.
¦N. 8165 — Avaré — José Domingos c

Marques Valle e Comp. — Ao sr. Urbano
Marcondes,

N. 8171 — Jahu' — Braz Miraglia e
Edgard Caldas. — Ao sr. Rodrigues Sctte.

N. 8176 — Ituvcrava — D. Virginia Mar-
tins de Olivíira e José Ildefonso Pereira
Martins. — Ao sr. Vicente dc Carvalho.

JN. 8178 — Capital — Dr. Orcncio Vidigal
c Attilio Izzo. — Ao sr. F. Saldanha.

N. 8182 -- Capital — Dr. Luiz Antônio
de Alvarenga Peixoto e sua mulher (divor-
cio). — Ao sr. Moretz-Sohn.

N. 8183 — Capital — Orcf Autar Bacarat
c Castilho e Irmão. — Ao sr. Urbano Mar-
condes.

Ihnbcrgos
N. 582ÍÍ — Faxina — D. Marcolina Ma-

ria da Conceição r. seus 'filhos c Raphael
Fabri. — Ao sr. Moretz-Sohn.

N. 7878 — Capivary—Jeronymo Vieira c
Francisco Vieira c Ernesto Bernardo Mi-
chcl c outros. — Ao sr. Soriano (lí Sousa.

Ao cartório do 2.0 officio — Gonçalves:
Appellações crinies

N. 7671 — Piracicaba — Viccntp do Ama-
ra! Mello ç Domingos Perrone. — Ao sr.
Ph. Castro.

N. 7673 — Capital — Sociedade Indus-
trias Reunidas I*. Matarazzo c Francisco
Roldan c outros. — Ao sr. Brito Bastos,

N. "7678 — Casa Branca — A justiça c
Francisco José da Silva. — Ao sr. Campos
Pereira.

Aggravos
N. 8051 — Jahu' — João Jorge, Figuei-

redo c Comp. c Manuel Tejcdcr. — Ao sr.
Ph. Castro.

N. 8053 — Capital — Moraes, Burchard
e Comp. c a massa fallida de J. Godoy c
Comp. — Ao sr. Brito Bastos,

N. 8057 — Capital — Moraes Burchard
e Comp. ç dr. Francisco Mendes. — Ao sr.
Brito Bastos.

N. 8061 — Capital —• Salvador Rojos y
Guerrero e dr. Francisco Mendes. — Ao
sr. Brito Bastos.

N. 8062 — Capital Vicente Bruno e Car-
l rera c Martins, r- Ao sr. Campos Pereira.

Apresentaram-se hoje: vindos da Capital
Federal, por ter dc seguir em commissão
de arrolamcnto de material do extineto ar-
scnal de Guerra de Matlo Grosso, o tenen-
tc-coroncl de artilharia, Joié da _ Veiga Ca-
bral.e major de engenharia, Emilio Sarmcn-
to; por ter de seguir para Cuyabá, no des-
empenho da mesma commissão o segundo-
tenente veterinário Gnoçalo Travasso da
Veiga Cabral; for tei- dc seguir para Mat-
to Grosso afim dc assumir o commando do
destacamento do 2.0 esquadrão do 2.0 rc-
gimento de cavallaria. em Tres Lagoas, o
segurido-tenente Raul Betim Paes Leme;
por ter sido transferido para o 13.0 regi-
menlo dc infantaria e ter dc seguir para reu-
nir-sc a esse regimento, o segundo-tenntc
Leoncio ds Figueiredo Meira; vindo (lc
Cuvabá, afim dc seguir para a 7..*^região
milhar, onde foi classificado, o primeiro-
tenente pharmaceutico José Carlos dc Pi-
nho.

Thiago Alves da Silva, segiuido-sargen-
to do 13.0 grupo de artilharia montada, pc-
dindo para servir addido, Antônio Vieira
da Rocha, cabo do mesmo grupo, fazendo
idêntico pedido, c lítizebio José Martins,
anspessada do mesmo grupo, pedindo liceu-
ça. — Indeferidos, á vista das informa-
ções.

FORCA PUBLICA

Serviço para hoje:
Dia ao conluiando gorai, o capitão Ro-

gls, do l.o corpo da guarda cívica,
O l.o batalhão dá a guarnição e o ser-

viço do costume.
Os demais corpos dão o serviço do cos-

tume.
Tocará uma seecão da banda de»muat-

ca no Jardim do Palácio o outra no da
Luz.

Amanuense do dia, sargento Paiva.

o »
Exclusfics: Deram-se as dos solda-

dos Odilon Marcondes Salgado o Fran-
cisco de Oliveira, do l.o batalhão; o José
Lonrr-nço do Oliveira, do *t.o.

Exclusão dor ordom do governo: Dou-
she a do soldado Quintillano Vieira Sal-
gado, do 3.0 batalhão.

Aoresotacão: Do major dr. Emílio Jor-
ge Winlher, do corpo do sauMe, da dis-
pensa do serviço em cujo goso se aílía-
va.

• o
Inspecção do saude: Vai ser Inspecclo-

nado na próxima reunião da junta medi-
ca, o 2.0 sargento Pedro de Oliveira Gui-
marães, do 3.0 batalhão, conforme reque-
reu.

Serviço para o dia 7:
Dia no commando geral. — O capitão

Leme, do l.o batalhão.
O l.o batalhão dá a guarnIç..*lo para o

Tribunal do Jury, escolta para acompa-
tihar presos ao fórum o o serviço do cos-
tume.

O 2.0 baialhão dá a guarniaao e o sor-
viço do costume.

Os demais corpos dão o serviço do cos-
tume.

Amanuense de dia, sargento Gregorio.
Uniforme. Io.

Condcinnaçães. — Foi condemnado pelo
juiz da 3.a vara, sr. dr- Gastão dc Mesquita,
o vadio reincidonte José Júlio de Oliveira,
a 2 annos de reclusão na Colônia Correc-
cional.

 Pelo sr. dr. Paulo Passalacqua, juiz
da 2-a vara, foram condemnados Juüo Ro-
drigues c Antônio 1'erraz a 22 dias c 12
horas de prisão cellular, e José dc Almeida,
a ser internado na Colônia Correccional,
pelo tempo dc dois annos.

 O sr. dr. Adolpho Mello, juiz de
direito da primeira vara, condemnou os
menores desoecupados Alfredo Clemente,
Cicero Honorio c. João Othello Fernandes
a cumprirem a p:na de 22 dias c meio dc
prisão cellular.

Improniincias. — O sr. dr. Paulo Passa-
lacqua. juiz da segunda vara, itnproniincioii
José Espcjo Orelhario, José de Moraes,
Fernando Caçador (Primeiro) e Fernando
Caçador (Segundo), que respondiam a pro-
cesso por crime de ferimentos leves.

Pelo sr. dr. Gastão dc Mesquita",
juiz dc direito da terceira vara criminal, foi
impronunciado o individuo Mario de Na-
poli, que estava sendo processado por crime
de ferimentos leves.
! "llubeas-corpus". — O sr. dr. Paulo
Passalacqua, juiz dc direito da segunda
vara criminal, dc accórdo com as informa-
ções prestadas pela policia, de que não sc
acha preso o individuo Biaggio Sátiro, jul-
gou prejudicada a ordem dc " habeas-cor-
pus" impetrada a seu favor.

CARTA do sr. José Gomes dc França,
jcdindo que não seja permittida a venda de
bebidas nos balcões, á frente das portas das
confeitarias do centro da cidade. — A'
Commissão dc [ustiça.

PARECERES das commissões dc Obras
1 Finanças, autorizando a despesa necessária
com o calçamento da rua Cutatão, entre as
•nas Raphael de Barros c Abilio Soares. —
t\ imprimir.

PARECERES das comnissões de Obras
*! Finanças, autorizando g despesa ncces.a-
iia com o calçamento da rua Martim Afim-
to, entre a avenida Celso Garcia e a rua Be-
(éni. — A imprimir.

PARECER da Commissão dc Ju.itiça, rc-
lativo ao projecto n. 8, dc 1915. — A >m-
nrirhir.

PARECER das commissões reunidas dc
rústica c Finanças, regulamentando o Iran-
iilo de vehicnlos durante a parada dos bon-
•les. — A imprimir.

O SR. BAPTISTA DA COSTA - Sr.
presidente, sou portador dc 11111 abaixo assi;-
íçnado, que vou ter a honra dc enviar á
Mesa, pedindo, tkatk já, para cllc toda a boa
/ontatlé, dc v. exc, dos nossos collegas c,
"speciahncntc, do sr. prefeito munícipa

São 1289 signatários que, exprimindo
tentir da população dc um bairro, represei;-
iam á Câmara, pedindo-lhe que interponha
as seus hons officios afim de que consiga
Ia "S. Paulo Railway Co." a collocação dc
¦iina ponte no cruzamento dc suas linhas com
1 rua Monsenhor Andrade.

Como v. exc. sabe. nàquelle ponto exis-
'.c um grande numero dc fabricasse offici-
nas, algumas das quaes das mais importam
íes da capital, que oecupam milhares dc
operários, que tem dc attendér á* hora de
•mtrada nas officinas, não só pcla manhã,
:Ómo depois do almoço, c para os quaes
•t perda de meio dia dc trabalho, ás vezes,
por um atraso dc cinco minutos, acarretará
11111 prejuizo que bastante se fará sentir no
fim do mez, importando essa perda na pri-
•/ação talvez do necessário até pura a ali-
nentáção de suas familias.

A "S. Paulo Railway" tem reconhecido
*i utilidade, c pode-se mesmo dizer, a ne-
•essidade dessas passagens em nivcl superior,
'.anto que as tem collocado cm tqdos os
cruzamentos, c até mesmo nas estações dc

pouco movimento dos subúrbios da ca-

pital - 11 1
Assim, com mais razão deve ser collocado

um desses passadiços no ponto indicado,

porquanto c justamente nesse ponto que as
interrupções são mais freqüentes, interni-
pçoes, aliás, inevitáveis, devido á proximi-
dade dos armazéns do Pary e ás manobras
'icccssatias para a formação dos trens.

Confio tanto na boa vontade da Câmara
nesle particular e na do sr. prefeito, que me
limito a estas considerações, certo de que
este justíssimo pedido será attendido pela
"S' Paulo Railway".

(.Uni/o bem.)

Vai á mesa. c é lida, a representação a "It'e

sc referiu o orador,

DISTRICTODA SE'

l.a ,1 8.a secções, funccinnarão no edl**
ficio da Câmara Municipal, á rua Libctt"
Badaró n. 08.

DISTRICTO DE SANTA IPHIGENIA!

o.a a 20.a secções, funecionarão no grtn
po escolar " Prudente dc Moraes", á av«H
nida Tiradcntds.

DISTRICTO DO BOM RETIRO

21.a a 2,ia secções, funecionarão no grtt*'
po escolar do Bom Retiro, á rua dos ItaH
lianos.

DISTRICTO DE SANT"ANNA

svf.a a 26-11 secções, funecionarão no grrj*
po escolar, â rua dos Voluntários da Pa*"*
iria.

DISTRICTO DA LIBERDADE

27.11 a .iS.a secções,
ficio do Congresso do
Mendes'.

funecinarão no edl-»
Estado, á praça JoiW

DISTRICTO DO CAMBUCY

,10-a a <fl.a secções, funecionarão 110
escolar do Cambucy, ao largo do
Iticy.

grupo
Canv

DISTRICTO DF. VILLA MARIANA

i|2.a a .||.a secções. funecionarão no grtt-
po escolar de Villa Mariana, á rua Dr. Dc*
mingos de Moraes.

DISTRICTO DA CONSOLAÇÃO

45-a a 57.a
cola Normal
publica,

secções, funecionarão na
Secundaria, á praça da

Efc
R«

DISTRICTO DA BELLA VISTA

5S.a a fij.a secções,
po escolar da Delia
Diogo.

funecionarão no gr**
Vista, á rua Majoí

DISTRICTO DE BUTANTAN

íí.|.a c 65.;
cola publica
nheiros.

icçõcs, funecionarão na
Butaritan. ao largo dos

e*
Pi.

DISTRICTO DE SANTA CECÍLIA

(íõ-a a 7J-a secções, funecionarão 110 gra-
po escolar do Arouche, ao largo do Arou-
che.

DISTRICTO DA LAPA

7 l.a a 7Õ.a secções,
po escolar da Lapa,
bro.

funecionarão no gru-
á rua 12 de Outu*

¦DISTRICTO DE N. S. DO O'

"•"¦a e
lorio do

78.3 secções, funecionarão no
Registo Civil,

cary

DISTRICTO DO BRAZ

70..-1 a 8?.a
cola Normal
Rau

secções, funecionarão
Primaria do Braz, á

na 1\Ú
avenida

- Sr. pre-
que apre-

are clles se
serviços
acompa-

Vorum €ivel
Segunda vara. —- O sr. dr. Martins dc

Menezes, juiz dc direito da 2.a vara civel c
commercial, proferiu honícm, entre outras,
as seguintes decisões:

Mandando proseguir na fallencia de A.
de Gregorio e Comp., na forma requerida
pelo respectivo syndico c pelo sr. curador
fiscal, e designando o dia-TÓ do corrente, ás
t~3 horas e meia, para proceder-se á eleição
dc liquidatarios;

negando scguimento ao aggravo do Bri-
tish Bank, nos autos de supplica dc fallen-
cia contra a firma Seabra c Santos, visto
não ser admissível o recurso no caso oceor-
rente;

.mandando ouvir o sr. curador fiscal ro-
bre a rchabilitação dos fallidos Miguel Sabba
c Irmão, de accórdo com o disposto no ar-
ligo 146 da lei dc fallencias; _ •'_

mandando ouvir ;os fallidos, liquidala-
rios e o sr. curador das massas, sobre o
pedido de pagamento dc salários, solicitado
por Thomaz' Oliva, guarda dos bens per-
tencentes A massa fallida da Companhia
Maniifactura Cliapéos Villeia, em Mogy
das Cruzes;

recebendo, no effeito devolutivo, a appel-
lação interposta por Marcos dos Santos, da
sentença que julgou não provados seus em-
bargos c subsistente a penhora no executivo
cambial que lhe move Leandro Grande;

julgando por sentença a comminação dc
confesso contra o dr. José Vicente Valia-
dão, na acção ordinária que lhe move o
Banco de Commercio e Industria;

mandando juntar aos autos respectivos as
contas demonstrativas do mez de janeiro
findo, apresentadas pelos liquidatarios da
fallencia da Companhia Estrada de Ferro
de Araraquara, conforme dispõe o artigo
57, paragrapho único da lei dc fallencias;

mandando que ie prosiga na fallencia^ de
Naum Chaddad, a requerimento do syndico,
de accórdo com o que estabelece a lei dc
fallencias;

concedendo, a requerimento dos peritos,
prorogação dc 15 dias _ de prazo para^ a
apresentação dos respectivos laudos, na vis-
toria que sc processa na acção de manti-
tenção de posse que d. Maria de Queiroz
Pcdroso move a Bernardino Queiroz
Santos e outros.

Pestana 11. 357.

DISTRICTO DA MOO'CA

88.a a 02.a secções, funecionarão no grllJ
po escolar do Braz, á avenida Rangel Pc3-*
tana, em frente á matriz do Braz.

DISTRICTO DO BBLEMZINHO

dos

FederaS«luizo
(Cartório do segundo officio — Escrivão,

sr, Marino Motta):
'Appellação. — O réo Braz Marino, aceusa-

do de crime de passagem de notas falsas em
Atibaia, appcllou pára o Supremo Tribunal
Federal, da sentença que p condemnou a 5
annos de arisão cditilar,

O SR. MARREY JUNIOR -
sidente, dentre os requerimentos
sentei para que o sr. prcfíito sol
manifeste, a propósito de divérs
lembrados, acho conveniente faz
nhar dc algumas palavras um que diz rc;s-
píito á avenida Brigadeiro Luiz Antônio.

De visu, estou informado de que o esta-
do dessa via publica, na parte em seguida
á avenida Paulista, é simplesmente lasti-
ma vcl.

A avenida não foi ainda nivelada...
O sr- Joaquim Marra — E' .uma ladeira.
O si'- Marrcy Junior — ... c, dc momen-

to a momento, sc encontram buracos, que
tornam impossível o transito, ás vezes, até
aos pedestres.

Pediria, como já pedi por escripto, ao sr.
prefeilo que sc dignasse lançar suas vistas
para essa parte da cidade.

ííu bem sei qiic o münicipio lucla com
difficuldades c que o sr. prefeito sente a
falta d.c recursos para attender ^ medidas
que são solicitadas pelos municipes, as
quaes, as mais das vezes, são dc premente
necessidade. Acho, entretanto, que a admi-
nistração que s. exc. vai fazendo, e que
é. compatível com os seus foros dc adminis-
trador, pódc facultar-lhe um meio de at-
tender ou remediar, quanto possivel. essa
necessidad.e em que se acham todos áqtíel-
les que precisam transitar por aquelle lo-
tal.

O sr. Estanislau Borges — Muito bem.
O sr. Marrcy Junior — E' lastimável que

esse local se encontre rm tal estado; mais
lastimável ainda é aquillo que cu verifiquei c
que tinha vindo anteriormente ao meu conhe-
cimento, — que os moradores da referida
avenida, todos áquelles que precisam por
alli passar, estejam, clles próprios,_ fazendo
os concertos que o sr. prefeito ainda não
mandou fazer.

Hontem vi, sr. prcsid.ente, diversas tur-
mas cie traablhador.es empregados 110 nive-
lamento da avenida Luiz Antônio, que é o
logar de transito forçado para a cidade de
S. Amaro.

Os habitantes daquella cidade já estão_em
convívio franco com ísta capital c sc vêem
ha impossibilidade de para aqui vir, os que
não se servem dos bondes, em virtude da
falta de caminho.

Ha quem diga que o próprio sr. prefeito
já esteve impossibilitado d.c transitar, no
seu automóvel, pela avenida c isso dá-nos
a certeza de que s. exc. conhece também
dc visu o que estou aqui expondo.

Ha outro requerimento, em que eu c meus
prezados collegas srs. Estanislau Borges c
Baptista da Cosia pedimos a s. exc. que
loine pm consideração unia representação
dos moradores dc outra parte da cidade,
das ruas do Bosque, Anhanguera c Bora-
céa, que, textualmente, dizem estar na im-
minciicia dc serem asphyxiados pelo mau
cheiro que sc desprende do local, em vir-
lude da collocação que alli se faz do lixo
da cidade. Dizem os moradores que, com
difficuldad,e, as carroças que transportam
esse lixo podem chegar ao local cm que elle
deve ser depositado; e os carroceiros, en-
tão, o despejam fm frente de suas_ casas.

Não 6 preciso encarecer a necessidade de
uma medida qualquer para impedir que esse
eslado d,e cousas continue: a simples expo-
siçáo do facto demonstra ao sr. prefeito a
conveniência de ser tomada em considera-
ção a reclamação dos moradores daquella
zona da cidade.

Peço a v. exc, sr. presidente, que faça
encaminhar esta representação.

(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE — Devendo rea-
lizar-se no dia 1.0 de março a eleição de
presidente e vice-presidente do Estado, con-
sti 1 to a Câmara si deve ser mantida a mes-
ma divisão do eleitorado em secções e a
mesma designação dos edificios para o
funeciemamento das respectivas mesas, fei-
tas em sessão de 10 do mez findo, para a
eleição estadual OÍfcctuada a 2 do corrente.

Ninguém ti .nanifestatido cm contrario,
é approvada a proposta do sr. presidente.

A divisão do município « designação dos
edifícios cm que devem funccionai* as me-

i sas eleitoraes c a seeuinlx*

rr*-a a 97.a secções. funecionarão no
po escolar do Belémzinho, ao largo S.
do Belém..

DISTRICTO DA PENHA

funecionarão no*>S.a c ÇO-a secções
po escolar da Penha.

DISTRICTO DE

gra-
Jos<

gr*

loo.a secção,
blica feminina

funeciona rá na
dc S. Miguel.

S. MIGUEL

escola PU-

INDICAÇÃO N. 23, DE 1516

Pinheiros (Butantan),As cstra:!ns de Pinheiros (Butantan), quá
vão aos bairros de Osasco c do Taboão«
acham-se cm estado lastimável. Indicamos «i
necessidade da sua reparação e do cstabele-
cimento de uma turma permanente para a
respectiva conserva. — Sala das sessões, 5 da
fevereiro de 10,16. — R. A. Gurgel, Roc!u%
Accvcdo. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 24, DE 1916

Indicamos á Prefeitura a necessidade <k
mandar còllocar guias para calçadas no largq
de Pinheiros, no districto de Butantan.

Nàquelle largo, é situada a matriz, .alH é,
o ponto terminal dos bondes daquélle bair-
rn e alli também sc projecta a construcção:
do grupo escolar.

A população daquélle districto pede est«
melhoramento. — Sala das sessões, 5 de
fevereiro dc 1916. — Rocha Azevedo, li. A,
Gurgel, — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 20, DF, 1916

Peço ao illmo. sr. dr. prefeito se digne
i|ar denominação ás diversas ruas do bairro
~ Carandiru', — cujas ruas figuram na
planta official. — Sala das sessões, 5 de fe-
vereiro dc 1916. — João José Pereira. — A'*
Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 30, DE 1916 '

Peço ao illmo. sr. dr. prefeito se digns
providenciar para que seja cumprida a lei
n. 702, que não está sendo observada_ pela
Associação Athletica S. Bento, com sede á:
ma Domingos de Moraes n. 121. — Sala
das sessões, 5 dc fevereiro de 1916. — Joio
losé Pereira. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 31* DE rpiô

Peço ao illmo. sr. dr. prefeito para to-1,
mar em consideração as' constantes recla-
mações pela falta dc calçamento da rua ij
dc Maio, entre a avenida Luiz Antônio e *
rua Manuel Dutra. — Sala das sessões, |
de fevereiro de 1916. — João José Perc'ri,
— A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 32, DE 1916"

Requeiro ao illmo. sr. dr. prefeito Q\'.4
sc digne determinar á Dircctoria de QbrMí
para que sejam concertados os passeios di
ambos os lados da avenida Angélica, estia-
gados pela arborização, principalmente n<S
trecho comprehcndido entre a rua das Pak
meiras e alameda Barros. — Sala das se»-*
sões, 5 de fevereiro dc 1916. — João Josti
Pereira. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 33* DE 1916

Requeiro ao sr, dr. prefeito se dign*
mandar proceder aos reparos de que pre•
cisa o calçamento a macadam da rua Pri'--
dente de Moraes, que se acha em mau ei -

tado, principalmente na parte que fica pro
ximo A rua Domingos dc Moraes, — Salú
das sessões, 5 de fevereiro de 1916. — B
Goulart Penteado. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 34, DE 1916

Requeiro ao exmo. sr. dr. prefeito se dignf
officiar ao exmo. sr. dr. secretario da Jun
tiça e da Segurança Publica, scicntificando-i
o dc que a Light and Power pelo_ art. 17*

letra a do contracto de unificação, assti

linado na Pref^ira.era.^dfeiulhQ.i*" *«**

A
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stibd
d;i ca-

fevereiro dc
_ A' Pre-

'é obrigada a fornecer passa_cns*\graluttas a
todos os subdclegados dc policia, inclusive
aos dc tí. Miguel e Lageado, cttj
legacias funecionam no município
pilai. — Sala das sessões, 3 de
iiyiO. — li. Goulart Penteado.
feitura.

REQUERIMENTO N. 35, DE kjkí

Rcqüeiro ao sr. prefeito se digne atten-
der ás minhas indicações anteriores, no sen-
tido dc serem incluídas, no contracto de lor-
necimento de guias, as que forem destina-
das ás ruas do Espirito Santo, 1»rei Laneca
c travessa do Cemitério. — Sala das sessões,
S de fevereiro dc ioiú. — Rocha Azevedo,
— A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 36, DE 1916

cm I.a discussão o projecto apre-
pelas commissões dc Obras e _i-
em seus respectivos pareceres, sol)

autorizando a despesa de ......
calçamento a parallelc-' Katier, entre as ruas

sua intervenção
ura para a

Teço ao sr. prefeito
junto da Secretaria da Agricu
collocação dc um lampeão para illuminaçãoj
á rua Cesario Alvim, entre as ruas Cajurú'
c Julio de Castiihos. — Sala das sessões, 5
de fevereiro de 191Ü. — Marrey Júnior. —
A' Prefeitura.

'REQUERIMENTO N. 37. DE 1916 •

Os moradores da rua Manuel Dutra,
'_do impar, na parle dessa rua depois ipie

1 mesma é atravessada pela d,e S. Antônio,
queixam-se por estarem expostas as suas
casas c respectivas dependências á-, enxur-
radas, que dainniíicam plantações e derru-
bani muros e paredes. Üm desses morado-
res já construiu por duas vezes o muro que
dividfl a sua casa, que tem o 11. j'y do 0,11111-
tal da de 11. 93. e por duas vezes ioi elle
destruído,

De visu, estou informado da procedeu-
cia das queixas e acredito que as enxurra-
das, que passam pelos quintacs desses pre-
dios indo inundar o da casa n. 05 — que é
onde as águas param — provenham dc um
morro que fica aus fundos de ditos quiu-
taes, isto c, á rua S. Vicente e na parte li-
nal da rua dc Santo Antônio.

Peço, pois, ao sr. prefeito se digne mau-
dar que a Dirccloria de Obras verifique o
que allego e estude o melhor meio de eu-
caminhar as águas para um córrego que
passa no fim da rua Manuel Dutra, evi-
tando que cilas continuem a invadir a pro-
pnedade particular, occa»ionando-lh,e es-
tragos e, pela sua estagnação, perigo á sau-
de publica, e que, posteriormente, s. exc*
informe o que poderá ser feilo. — Sala
das sessões, 5 de fevereiro de 1916. --
Marrey Júnior. — A' Prefeilura*

REQUERIMENTO N. 3«, DE 1916

Reitero o pedido constante do meu rc-
querimento de 11. 143, de itj 15, relativo aos
terrenos em aberto da parle alta da traves-
ta da Assembléa. — Sala das sessões, 5 de
fevereiro dc 1916. — Marrey Júnior. — A'
Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 39. DE 1916

Rcqüeiro á Prefeitura para que se digne
mandar alinhar as guias do lado par da
rua das Palmeiras, entre Pyrineus c ave-
nida Angélica, de modo a facilitar o tran-
sito de vchiculos que descem e sobem a
avenida Angélica. A oceasião é opportuna
para este melhoramento, por sc estar exe-
pulando o calçamento da avenida Angeii-
ca, da rua das Palmeiras para a da Parra
Funda. — Sala das sessões, 5 de
ro dc rr»!6. -— Sampaio 1'ianna, —
feitura.

Enlra
sentado
Danças,
11 s. 9 e 10,
»m :_2.s$ooo, com o
pipedos da rua Jo ,
Joaquim Carlos c Gonçalves Dias.

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto cm votação c approvado.

Enlra cm i.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commissões dc Obras e li-
nanças, cm seus respectivos pareceres, sob

ns. 10 c n, autorizando a despesa, dei.....
,»:382$000, com o calçamento a parallcle-
pipedos da rua João Rama lio, entre as rua»
Cardoso de Almeida Ç Monte
construcção dc um bociro para
viaes na mesma rua.

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto em votação e approvado.

Entra em i.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commissões dc Justiça, Obras
,• Finanças, em seus respectivos parecerei,
sob ns. 

'9, 
11 eu. approvasdo o accôrdo

celebrado pela Prefeitura, com a Compa-
nhia <\ntarclica Paulista, constante do ter-
mn de 22 dc setembro dc 1915, -obre o
fechamento, por parte dessa Companhia,
das ruas Sdlimõcs, Oyapock, lumuc liu-

"aracainá, no distrieto da Moóca.

^angg__________S___|_--!___£

Delegaria Fiscal
-V-TTr_a-7-Ta-C*lI!»-CJ>»U*t!'»-» H WM

— ..¦wiKi-CTffr™"»1-'----"-*

MíivhiumU* «lc liontcm

Alegre, e
águas plu-

A' Directoria do Gabinete encaminhou-se
o requerimento em que o 2.0 official atina-
neiro da Alfândega de Santos. Benedictò
Mascarcnhas, solicita do ministro da bazen-
da expedição do seu titulo de nomeação
(officio n. G2).

A' Directoria
sc
ptur
drosa (officio n. 20

da Despesa restituiu-
o processo de aposentadoria do 2.0 escri-
irario da Alfândega de Santos. Cyro I c*

mac

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto em votação c approvado.

Nada mais havendo a tratar, lcvanla-sc a

¦-<~\t—

Actos officiaes
JOSTIOA E SEGURANÇA 1'UIII/ICA

seguintes requeri-

d-. Silva. — Aguarde opporlu-

feverci-
A' Pre-

REQUERIMENTO N. 40, DE

dr.

1916

Requeremos que o exmo. sr. dr. prefeito
municipal interponha os seus bons officios
junto ao exmo. sr. dr. secretario da Agri-
cultura, Commereio c Obras Publicas, no
sentido de ser melhorada a illuminação pu-
blica por meio dc lâmpadas electricas da
avenida Angélica, desde a avenida Paulista,
ruas das Palmeiras, Sebastião Pereira,
Arouche, Consolação, avenida Água Bran-
ca e praça da Republica. — Sala das ses-
sões, S de fevereiro dc 1916. — João José
Pereira] Li. Goulart Penteado. — A' Pre-
feitura.

REQUERIMENTO N. 41, DE 1916

Pedimos ao sr. prefeito sc digne determinar
que seja nivelada a avenida Brigadeiro
l.uiz Antônio, no bairro do Caguassu'.
Como se sabe, essa parte da avenida está
bastante edificada e é de grande transito,
por ser o caminho para Santo Amaro. Ella
está, entretanto, intransitável. O que pedimos
é dc urgência c remediará ate qtie> sc pos-
sa fazer o calçamento a paullelepipedos e
o assentamento de guias, cujo orçamento
desde já solicitamos que seja feito.

Ainda, em prol dos justos desejos dos
jseus moradores, pedimos ao sr. prefeito
oe digne reiterar da Light and Power a col-
locação de seus trilhos, pelo menos até ao
numero 600. — Sala das sessões, 5 de fe-
vereiro de 1916. — Marrey Júnior, Jiislanis-
lau llonjcs. — A' Prefeilura.

REQUERIMENTO N. 42, DE 1916

Requeremos ao sr. prefeito se digne to*
mar em consideração o que aliegam, em
uma representação que. com este offerece-
mos, os moradores das ruas do Bosque,
Anlianguéra e Boracéa. — Sala das sessões,
S de fevereiro dc 1916. — Marrey Jumor,
Hslanislau Borges, A. Baptista da Costa.—
A' Prefeitura.

Foram despachados
mentos: ,,. .

Do sr. dr. João Marcellino Gonzaga, dc-
legado de policia de Itararé. — Não tem
direito aO que requer; . ,

de Antônio Pinheiro, primeiro supplente
de delegado dc policia de Indaiatuba --

Requeira cm petição devidamente scllarta,
com estampilhas estaduaes 110 valor dc
18500; . ,

dc Luiz Vaz da Costa, desta capital. -

Sim, mediante recibo;
do sr. dr. Cornelio Ferreira França, dç-

legado de policia dc Sanla Branca, actual-
mente cm commissão como primeiro sup-
plehtc do quinto delegado dc policia desta
capital. — Sim;

dc João da
nidade;

dc Victorio Filenti (3). — Ao sr. com-
mandante geral, tendo em vista o disposto
no artigo 43 das instrucçõcs que baixaram
com o decreto dc 10 dc fevereiro de 1914;

dc Abel dns Anjos. — Sim, de accôrdo
com a informação,

Foram passados alvarás
corridas a Angelina Órsclli e
Tordillo.

 Foram concedidos passaportes:
A Olavo de Sousa Aranha Júnior, que

segue para a França, Portugal,
Suissa, Itália c Estados Unidos
rica do Norte;

a Christovam da Cruz Ribeiro, que viaja
para a Hespanha.

 Queixas despachadas:
Do sr. juiz de direito substituto, dc S.

Bento do Sapucahy, — Ao Gabinete de
~do 

subdelegado dc policia dc Villa Pia-
tina. — Egual despacho; , _

de Ângelo Cuazelli, de '-apeUning... — U
mesmo despacho.

* *

SECRETARIA 110 INTERIOR
¦actos do liontcm, íoram nonica-

 A' Directoria da Receita remetteram-
sc os seguintes processos:

Do 4.0 escripturario da Alfândega de San-
tos, Boiivar Tabyra. solicitando do sr. nu
nistro da Fazenda o abono da importância
a que sc julga com direito, proveniente il"
10 o|o dc revisão sobre direitos pagos pela
nota de diífercnça anney.a ao mesmo pro-
cesso, de iyi_. da S. Paulo Electric Compa
ny (officio n. 76);

do collcctor federal cm Batatacs, que, jul-
gando improcedente o auto de infracção do
regulamento do imposto dc consumo, lavra-
do pelo agente fiscal José .Sizenando de
Mello, recorreu ex-officio daquelle acto
liara a Delegacia, que, cm sessão da Junta
de Fazenda, de 20 dc janeiro, resolveu nc-
gar provimento ao recurso, recorrendo cx-
officio (leste aclo para o ministro da Fazcu-
da (officio n. 77) 1

da firma Tomaselli e Comp., recorrendo
para o ministro da decisão dc tarifa da Al-
fandega dc Santos, que classificou a mer-
cadnria submcttida a despacho pela nola dc
importação ti. 89,234- dc *9'5 (officio ¦"¦

do collcctor federal em S. João da Boa
Vista recorrendo cx-officio para a Delega-
cia do seu acto, que julgou improcedente 11
acto de infracção lavrado pelo agente fiscal,
José A. da Silveira, conlra Tonpn Biaggio,
o qual, em sessão da Junta de Fazenda, de
_>o do passado, ficou resolvido negar-se pro-
vimento ao recurso c recorrer-se ex-oflicio
para o sr. ministro da Fazenda (officio 11 •
79)*

de Francisco Alvares, sobre matricula. —
Aguarde opportunidade;

dc Paulo Domingos Pcgalmuto Coffa, so-
bre indemnização. — Prove a propriedade
sobre os terrenos cm questão;

de José Man-óni, pedindo licença; Pila-
dc 

"Ccchini, 
Carmello Christofani, Giacomo

Riso, pedindo relcvamcnto dc multa; Cily
of S- Paulo Iinprovcmcnts, pedindo releva-
menlo dc multa « prazo; Francisco Cha-
ma, sobre restituição; Boaventura Pacifi-
co, pedindo licença para construcção IIclc-
na Cccarini, pedindo prazo; Pedro F. Ma-
ncille, pedindo prazo e relcvamcnto de
multa. — Indeferido;

de Perfecto Aires. Attrite Fasoh, Aldc-
migo S. Navarro, Margarida B. Fonseca,
Zeferino P. dc Freitas, Lourcnça de Frei-
tas, Santiago e Garcia, Camilio Amadio_ e
Virginia Granccchini, pedindo approvação
dc plantas. — A' Directoria dc Obras c
Viação, para os devidos fins.

 Acham-se approvadas na Directoria
de Obras e Viação as seguintes plantas:

Dc Manuel Domingos Cunha, para cort-
strtiir um muro á rua Brigadeiro Galvão
n, 117:

- dc Caetano Gtamohi, para construir
muro no largo Guanabara n. 2;

do dr. Ftaiicisco de Paula Ramos

um

dc

Azevedo, para augnientar um predio a rua
S, Carlos do Pinhal n. 30;

da Viuva RapKacla Canccllara, para con-
struir am muro á rua Palm n. 73;

dc Prisco Di Mônaco, para reconstruir
um muro A rua Raphacl de Barros n.
[5:

de Alberto Clcbc, para construir um mu-
ro á rua Conselheiro Brotero n. 155;

dc Carvalho Filho, para installar duas
vitrinas A rua Direita n, 31;

dc Alberto Pereira Leite, para construir
um muro á rua Florcncio de Abreu n. 100;

de J. Alves de Lima, para augmentar um
predio á rua Florcncio dc Abreu n. 114;

de Felippe Coopcrmann, para augmentar
um predio á rua Tymbiras n. II;

de José Nobcli de Garard, para augmen-
tar um armazém A rua Quintino Bocayuva
n, 60.

 Devem comparecer na Directoria dc
0'bras e Viação, para esclarecimentos, os
srs.:

Estanislau Furmankiéwtcz. Domingos
Ribeiro, loão da Silva Mendes, Giacomo
Mavcr, Gustavo Figncr, Miguel Cardenu-
to, Clemente Bonifecio, Jorge Krug, Victo-
rino Ferreira da Costa, Paschoal dc Gaiso,
Mayer Goldstein, A. Fabrica dc Tecidos e
Bordados da Lapa.

OAMnlO-ü
Novo-Yorlc «obro Londres,

it vlfltn, por I.li. • • 4.78.75
Novo-Yorlc «obro l.onilres,

n (10 ,1|V por Mi. . . 4.78.00
U.1I100 sobro I.oiidrc- à vin-

In, por mil roln ... '6 B|fl
Pnrls «obro Londres 1. ris-

tn, poi- l.li •¦•""¦
(Jonnvftsnhro Londreí.i-Tli-

ln, por I,b »--M
Moiirl.l nobro I.on-rcs, li

vlstn, por I,h, . . SI*-IO
Pariu nobro Itnlln, A visln,

pnr 100 Uras .... 87 lp
I'orls sobro Hcsrianhn, a

vlstn, por SOO piscina . 680.00
Novn-Yorli sobro llorllm, a

ylsln, por 4 marcos. • 'D 7|8

liistn
Mercado tle madeiras

Preços correntes dc madeiras nas serra-
rias do "Braz" e " S. José", de LAME1-
RÃO e COMP. — Caixa do correio n. 1097
— Telephone 757. Central:
Vigamento dc peroba, dc i.a, ate

7' metros, metro cúbico

de folhas
Basilissa

Inglaterra,
da Ame-

A' mesma Directoria rcmcttcram-se
as cópias das tabellas de preços dos produ-
ctos de diversos fabricantes de Ribeirão
Preto.

 ,y Recebcdoria do Distrieto Federai
remetteu-se o processo cm que a Companhia
Anonyma E'tã_lissemcnt- Bloclc recorre para
á Delegacia, do acto da primeira collectona
federal da capital, que a multou em 5005000,
por infracção do regulamento do imposto
de consumo (officio 11. 30').

 Ao general commandante da (i.a Re-
gião Militar solicitou-se providencias, nu
sentido de serem Subtncltidos á inspecção dc
saüdc. para effeilo de licença, os srs. Alhay-
de de Novaes, empregado da Repartição Ce-
ral dos Telegraphos; Domingos Fernandes.
Manuel Rosa da Silva c Benjamin Caeta-
no, empregados da listrada de berro Cen-
trai do Brasil.

 A' inspectoria da Alfândega de San-
tos remetteu-sc o requerimento de Antônio
M. Guimarães c Comp., afim de ser devi-
daiuente informado.

A' mesma inspcctoria declarou-se
i ministro da Fazenda, attendendo ao
requercu a The S. Paulo Tramwaj

Light and Power Company, Limited, resol
veu, por acto dc 10 de janeiro passado, auto-
rizar o despacho livre dc direitos aduanei-
ros'|iara o material constante da relação pela
mesma apresentada, destinado ao serviço de
transformação de energia electrica em ny-
draulica,

Vigamento dc peroba, de l.a. dc
7 até 9 metros, metro cúbico .

Vigamento dc peroba, de l.a. de
9 alé 12 metros, metro cúbico .

Caiiiros dc peroba 0,6x05 c 0,7x0,5.
até 7 metros, metro cúbico . .

Caibros dc peroba 0,6x05 c 0.7x0,5,
dc 7 a 8 metros, metro cúbico ,

Ripas de peroba dc 4*40, duzia .
Ripas dc palmito dc 4.40, dum.
Soalho dc peroba, 4,40x0,09, dum
Soalhò dc peroba, 4,40x0,14, dum
Soalho de peroba, 4,40x0,20, dum
Soalho de canclla Santa Cathan-

na, 4,00x0,09, dúzia
Soalho de marfim de 4,00x0,09,
dúzia • . •

Soalho dc iinbuya, 4,00x0,09, duzta
Soalho de guatambu', 4,00x0,09,

duzia

Existência no
Entradas hoje

Total
Sahidas, hoje
Stock, hoje .

dia 4
Saccas

273.542
1.423

274.965
2.157

272,808

Títulos brasileiros em Londres
Hontem

Apolirins Fcdoracs, 1680,
4 0|0

Federaes ÍSM, 5 0-0. . •
Fünriing, Tp 0(0. . • • •
Fundlnp, 1014 . . . • •
1'iiiidlntr, mon, r, 0r0 . • •
4 ()|0 ('nnrcrsKn, 1910 . •
r, nt0 1!i(iS<
Hdo 1'nulo, 1SBS ....
Rito Pnulo, 1M0 ....
Mo 1'niiio, 1P0I ....
Hio 1'nuln, Ulta, r, OrO . .
Itlo (lo .Innclro Municipal.»

i1h.1p.iOiO
licllo Horizonte, UOS, li 0|0
f.ooholillnn llnilwny Co.,

I,M. Htnok ....
nmzlllnii Trhotton I,. ft "'•

Mil. Storlt Ord. . .
H. Pnulo llnilwny Co. Ltd
(Inl

ürnstl ftnllwny Common
Storlt

Dumond CoHoo <;o. -td,
— 1|2 0|0 Cum. l'ref. 8

Cons.lliilniln» ImkIo-cs i 1]1
0|O, r*,--iurn<» .... *i8 Hj-i

Moxlco Nortli Wnslorn Itnll-
wnv Co.. Mil, Oril. *

45 It-
ti 1|2
87 ll3
78
77
48 1]-
no
86

06

nomlnnl

P" li-

M

180

8 1)2

4,711.71.

4.78.00

ÍS B[8

-7.95

82.20

25.10

87 112

550.00

78 7|8

Anterior

45 lt2
BI) 1|2
87 1]2
78
77
45 1)2
80
85

05

nominal

86 1|2

61

1S0

8 ll_

8

ts r,|.|

4

70$ooo

8o$ooo

iooíooo

75$ooo

8ofooo
3S000
1S400

14S000
20?flOO
_6!fO-0

25$000

25I000
27?OO0

do
e
do

fechamento da Compa-
Caixa de Liquidação de

lypo 4. íoram as se-

Forro de pinho
4,40x0,10x0,012

Forro dc pinho
4,40x0,14x0,012,

Forro dc pinho
4,40x022x0.012,

Batentes de

do Paraná,
duzia . . .
do Paraná,
duzia . .

do Paraná,
duzia . . .

peroba de

m|í„

mjf*

m|f.',

0,16

SANTOS, 5 — Telegramma especial do
" Correio":

As cotações
nhia Rcgistadora
Santos, na base
guintes:

Fevereiro
Março .
Abril .,: v
Maio . ..

C. V.
5Ç275 5$30o
5?**75 5?3"°
5?;ioo 5?325
5?30O 5?325

S. PAULO.
gràphico entraram
Irada Paulista:

— Conforme aviso tÇlc-
em Jundiahy pela üs-

Saccas i
.... v .. 15.091

. .. ., ,. .: 12.681

que
que

112,0,0(5 i|2, para portas, jogo .
Marcos de peroba de 0,13x0,06 l|2,

para janellas, jogo . * . • ¦
Taboás dc pinho do Paraná, cm

4,40x0,30x028 duzia . •
de pinho do Paraná, cm
4,4(1x0,23x2!'. (luzia . . .

dc pinho do Paraná, em
4,9:1x0,23x028, duzia . . .
de pinho do Paraná, ap-

lhadas, 4,40x030x0,23, duzia
» dc pinho do, Paraná, ap-

oarelhadas, 4,90x030x0,25, duzia.
Tá boas dc pinho dc Riga, appare-

lhadas, pé supçríicia'
Montanlcs

metro
^iga

brut
Taboas

bruto
Taboas

bruto
Taboas

p:
ai

i'.,- Riga de 0,07x0,28,

de 0,03x0,028,

dc

Vai á mesa, é lido e julgado objedo dc
deliberação o seguinte

PROJECTO N, 2, DE 1916

Considerando que o sr. Joaquim Eernan-
des Pacheco, o tabellião Pacheco como era
mais conhecido, foi um cidadão de acriso-
ladas virtudes, geralmente respeitado c mui-
to estimado pela população da cidade de
Santos, tanto que o acompanhamento _ de
seu corpo ao cemitério foi, então, conside-
rado uma verdadeira apothcose;

considerando que o tabellião Pacheco foi
republicano histórico e abolicionista ardo-
roso, tendo, pois, prestado inestimáveis
serviços á causa da Republica c A grande
aspiração nacional, que foi a abolição;

considerando que, embora residindo fó-
ra deste municipio, foi o tabellião Pacheco
nm paulista cuja memória é digna de ve-
neração:

A Camara Municipal de S. Paulo dc-
r.rcta:

Art. 7.0 — A avenida "A", em Villa
Mariana. passará a denominar-se rua Ta-
belüão Pacheco,

Art. 2.0 — Revogam-se as disposições
cm contrario, — Sala das sessões, 5 de fc-
vereiro de 1916. — Marrey Júnior. — A'
Commissão dc Justiça.

Passá-se á

ORDEM DO DIA

Entra cm 2.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commissões de Obras e Fi-
nanças, em seus respectivos pareceres ns,
6 c 7, autorizando a despesa de i6:996$402,
com o calçamento á parallelepipcdos de pc
dra da rua Bonita, entre as ruas da Gloria
e Barão dc Iguape.

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
posto em votação e approvado.

Entra em i-a discussão o projecto n. 42,
de 1914, dos srs. drs. José Piedade, Riear-
do Gonçalves, Baptista da Cosja c Goulart
Penteado, autorizando a Prefeitura a abrir
concorrência publica para a construcção de
uma ponte sobre o rio Tietê, na estrada
ijue liga S. Paulo a Santa Isabel, com ps-
receres das commissões de Obras e Finan-
ças, respectivamente, sob ns.
chiem por um substitutivo.

7 e o, que con-

Ninguém pedindo a palavra, é o projecto
tosto em votação e approvado.

Entra cm i.a discussão o projecto apre-
«cntado pelas commissões de O-bras e Fi-
nanças. em seus respectivos pareceres sob
bs. 8 e 9, aulorizaifilo a despesa de
J5:653$ioo, com o calçamento a parallelc-
pipedos da rua Muller, entre as ruas Maria
Jlarcolina e João Theodoro.

Ninguém pedindo a palavra, é 9 DHecto
nosto em votação e aPDrovaCÍQ. ; _;

Por
dos:

D. Laura NeRi-eiron, da eseolu mixta
do bairro "Cabral", em Kio (Ias Pedras;

d. Maria Alice do Castro, da do Quu-
tinira, rm Lorena;

d. Clarita Machado, dá dc "Barranco
Mio", em Plndamònhanga-a.

Foram nomeados substitutos efícctlvos
de grupos escolares:

D. Consuolo Veiga, para o de "Barna-
1)6", Snntos; d. Indiana Lourdcs do
Valle, para o da Lapa; d. Muria Antonia
Mniliiido, para o 2.0 de Taubat.; d. Ma-
ria dius iJóres do Carvalho, para o de
Tabahu'; d. Olga Barreto da Costa, para
cubstltulr a adjunta do l.o grupo escolar
*ld Ribeirão Preto, d. Thereza Grlsolia.

Por acto de liontcm, foi exonerada, a
pedido, d. Édméa Siqueira, do cargo de
inbstltuta effectiva do grupo escolar do
Bebedouro.

— Licenças concedidas a adjunta
.-rúpos escolares:

Ds tre.", mezes, a d. d. Gulomar Pereira
Ramos, do do Monto Alto; Amélia Can-
ilida dn Miranda, dó de Santo Amaro; sr.
Túlio Bayorlõln Fagundes, director do
grupo escolar de Jaboticabal, tres me-
".or ;

dc dois mezes, a d. d. Therçüa Ci ri-
solía, do l.o dc Rlbelrilo Preto; Therena
Glanelll, do de Pedreira; Maria da Glo-
ria Leonardo, do de Porto Felix;

de nm mez, a d. Rachel Ayres, do da
?(nha, capital.

Licenças concedidas:
Do um mcz, íis professoras d. ""Viildo-

mira Korraz, da escola do bairro do
"Cabral", 0111 Rln das Pedras;

dc 2 mezes, a d. Maria Josí; Alves, da
do CJuatinga, em Lorena; d. Francisca
Pinto Pestana, da dc 'Barranco Alto",
um Pinduinonhaiií-.iba; d. Maria Kmilia
Rcbin, da de "LagOa do Hino", om Fa-
sina; e a d. Maria Josí* Fleury Monteiro,
Ia de "Cerqueira Ccsar", em AvarC*.

Requerimentos despachados:
De d. Sophla Baruel Martins. — Não

lia vaga;
d. Julieta Magalhães. — Não pode ser

attendida;
d. Maria Augusta Carvalho. Não

podo ser attendida;
do dr. Adriano Porto, pedindo prazo

para cumprir intlmação da Directoria Sa-
nitarla, — Ao sr, dr. director geral do
Serviço Sanitário, para informar;

de Miguel Muclnl, reclamando sobre
lntlmaçno sanitária. — A' Directoria'Jera! do Serviço Sanltrlo;

do professor Josô "-.ytelc — Não. —
N*ão ha verba especial para Isso;
do d. d. Alda do Toledo Ramos o Edith
Nunes Pereira. — Sim, havendo vaga;

de. Antônio Franco de Lima Buarque."Jini;
de d. Judith fluriíel. — Quanto ao pc-

ilido do matricula, sim, si houver vasa;
quanto a isenção do pagamento da taxado
roatrieula do 191", não podo i"er aitendl-
da;

do d. Theotonllla Nogueira Machado. —
indeferido;

da Sociedade Projiaga/Jora da Instruo-
ção, — Sondo o modo de pagamento das
taxas de matricula estabelecido no nrt. 12
paragrapho l.o da lçi n. 93G, de 17 dc
agosto de ilíiO.I, sC o Congresso Legislativo
pddo resolver a respeito;

de Soter Caio Pequeno. — Não ha va-
ga;

dc ti. d. Scmiramis Aida Lago, Beatriz,
Gloconda Lago n Ida Glorgo. — Sim,
havendo vaga, nos termos do aviso dc 3
do corrente;

de Luiz Corria Vianna, Argeu Lopos
de Oliveira, Achllles Almeida, Belmacio de
Sousa Toledo, lircnno do Paula Leite, Jo-
st Poreira Eboli, o d. d. Abecellna Pinhol-
ro, Maria Christina Tuocl, Mercedes Pan-
taleão, Hercilla Monforto, Maria Josc Bit-
teneourt, Maria Oelavia Aranha do Ro-
zendo, Leonor Cnrllnda Rodrigues do Mo-
raes, Cornolla Iloinrnollm do Mello, Dur-
vnllna liraga. — Inscrlvoram-.se;

De ã. Helena Pasohòallna. — Junto dl-
ploma ou publica íorrna do mesmo;

do d. d. Maria Josí Alves, Francisco
Pinlo Pestana o Maria Emilia Rollm e
Maria José Floury Monteiro. — Sim;

do Gelasio Dias de Assumpção. — A'
Directoria Geral da Instrucção Publica;

de d. "SVladomira Torrai. — Sim, por
um mez.;

de d. Marina Azovedo I'ona, Anlonio do
Sousa Amaral, d. Beatriz Livramento, ã.
Maria Cândida de SanfAnna, d. Ignacla
Dcrmella da Motta; d. Alloo Valle, Waldo

. A' mesma inspcctoria recornmcridou-
se providencias no sentido dc ser anuullado
e trans ferido para á Delegacia, dos créditos
distribnidos para os gastos das verbas I5-*.
as quantias de 3'3?333 c *t»fooo, para paga-
mento de um mez e 17 dias dc vencimentos
a que lem direito o 3.0 pharolçiro do pharoí
de Queimada Grande, Possidonio
Cardoso.

Genesio

/V mesma inspcctoria remetteu-sc o
requerimento de Emiliano Manuel, afim dz
ser devidamente informado.

ti mesma inspectoria declarou-se que o
ministro, tendo presente o processo refercn-
te ao recurso interposto pela listrada d"
berro Sorocabana, da decisão daquella Al-
fandega, que classificou a mercadoria sub-
mettida a despacho pela nota de importação
n l-* f?1*, de 25 dc março do anno passado,

olveu," por despacho de 18 do passado.
ter sido
miestão.

rc
negar provimento ao mesmo, por
bem classificada a mercadoria em

volume
pelo vapor

 ti mesma inspectoria declarou-se
que o ministro, tendo presente 9 requeri-
mento (b> dr. Antônio Josc Teixeira de
Abreu, resolveu autorizar o despacho me-
diante termo dc responsabilidade para apre-
.-.entação dos documentos de dois
contendo plantas vivas, vindas
"Samara", á sua consignação.

 Ao collcctor federal em Bica dc Pe-
dra dcvolvcu-se a tabeliã de preços dos pro
duelos fabricados pela firma Faria e lei-
xeira, afim dc ser devidamente informado
pelo respectivo agente fiscal.

 Ao collcctor federal em S. João da
Bocaina devolveu-se o processo de multa
imposta a Túlio Modemzi, afim dc ser scien-
tificada a firma autoada do termo dc pe-
rempção dc recurso.

Cordão dc
metro

Montantes de Riga, dc 0,11x0,03,
para pr.rta de almofada, metro _.

Montantes dc pinho do Paraná,
de 0,07x0,025, metro . . . . •

Cordão dc pinho do Paraná, de
o,o25>.o,o-'5, metro . . . . • „•

Ci malha dc pinho do Paiana, 33 »
metro . ... . ¦ • ','..'

Cimalha dc pinho do Tarana, de
3 112", metro , ' „'

Cimalha de pinho do Paraná, 4 >
metro '•

Architrave Kua, metro ... . ,*
Guarnição dc pinho do Paraná,

dc 0.05x0,012, metro . . . ¦
Guarnição dc pinho (Io Paraná,

dc 0,06x0,012, m,ctro ... • •
Guarnição dc pinho do Paraná,

dc 0,07x0,015, metro
dc 0,10x0,012, metro ... • .

Rcgtia divisória dc pinho do la-
rariá. dc 0,05x0,02.-;, metro . .

Rcgua divisória dc pinho dc Riga,
dc 0.06x0,03, metro

Corrc-mão de peroba dc 0,05x0,05,
metro ¦ •

Abas pinho do Paraná, para forro,
4-10x22x0,14 m|m, duzia . • •

Tabciras pinho do Paraná, para
forro, 4,40x22x0,12 m|m, duzia.

Cabrcuva c cedro, serrados em
pranchas, metro

Etnbuya,

24Í000

7J000

rj$000

I3ÍCO0

9^000

9$(XW

29Ç000

22$000

24$000

3I$000

34$000

$450

$450

$200

$800

$250

$140

$280

$330

$350
$100

$15"

$180

Hoje . . .- . .- >- >• •• '.'' '¦
Anterior ¦.,-.*..
No mesmo periodo do anno
passado ,* ¦

Entradas pela Estrada Soro-
cabana • :•: :•¦ •'

Anterior ¦ . • • •
No mesmo periodo do anno

passado .. ... • ... .•: :•: .•' ¦: .•'

25.611

8.242
9*853

10.110

Total, boje . . -.- >¦
Total anterior. . . .
No mesmo periodo

passado ............

23-333
22.537

do anno

Foram recebidas hoje. durante o
estação de Jundiahy:

Com destino a Santos 1 >• y
Anterior . .
No mesmo

passado .
Cem destino
Anterior . .
No mesmo

passado .

Total, hoje . . .- 1 -.! ..; y. •:
Total anterior .......
No mesmo periodo do anno

passado . . • .• •¦ •: .•: .•; ¦'•'

periodo do anno
. ¦ ¦ • • •

a Santos .: .. .1

periodo do anno

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 5.
Hontem fechou cete mercado estável,

com baixa do 2 a 6 pontos, desde o fo-
chãmente anterior.

Cotações:
Março . -.: % y •¦; y. 7*52
Anterior y ... x ;¦ >: 7<54
Maio. .- y % :r. t. f. 7>5»
Anterior . . •: y >: _ 7<S9

NOVA YORK, D.
Hoje abriu este mercado estável, com

baixa parcial de 5 pontos.

cúbico. . . .
em pranchas,

em pranchas,

—«-x*—-

Prefeitura i ltio
Bllr/cctorlà ©cçà

serrada
metro cúbico .

Marfim, serrado
meiro cúbico ......

_Jí5t'n_na:
Portas dc cabrcuva, almofada

fr.entc, dc 6o$ooo para cima
Portas de pinho dc Riga

mofadas dc cedro, a . . .
Portas de pinho dc Riga, dc

lha. com parafusos, a . . _
Portas de pinho do Paraná,

calha, ,
Játvellas de pinho do Paraná,

calha, 
Càixilhos cQmmuns .

Executam qualquer
teria.

$250
$350

$250

$450

$600

i8$ooo

i3$ooc

toofooo

IIO$000

ioo$oon

o.lta do 2
Cot!i(;í*cs:

Março . .- v -.' •- r. 7-54
Maio. . . .. -.; a s 7.58

NOVA YORK, 6.
Hoje fechou este mercado estável,

alta de 335 pontos, do fechamento
rior.

Cotações:
Março .
Anterior
Maio _. .
Anterior

LONDRES. 5.
Hontem fechou este

Bolsa de S.
nFFRllTAS EM '< »K

11'iiníInK publico-».
Apnlieca ilo Enlnilo, f-a í "¦« nirlca
Iilem «In. .l.n «orle, 'Io souS •
[ilem, 7.11 A íl.J- sôrloa . •
fdcirij ínn «'rle ....
Iilem, Auxilio Afrrlooln, R "io .
Idcm, ilfl (Jlillto, 6 np (1000) .

f,e(riÍH
(¦«mar.. (Io f. Pmilo, 0.O (Vlnilii-
cto)

Iiloin, tn emisíí".
Iilrin, 2.(1 emissítn.
Idom, enipicutlroo do lota, cs-jn-
rn.-í

Idem, bmnrosllmo de. !0H .
Cnmnrn do Atnpnto * ¦ •

p Arnrnqiinm . .
r Annnpoliat • •
r Arnrna ¦ • •
f Avnn'- • • •
r Baiinl * • •

HoIucaIií # • •
r flarrctn*- • • •

Cíimplnfui« • •
„ Cnizi-iro . . •
. Cnjiltíi .
p ("npivnry . •
p OrnrlulioSt . .

()rlJitnli)i i
J, Borni Ncfirn, cx-jur.
„ S. Uoi|iio .

Poif-nlvínln
.',' E. S.do Pinhal,

, Fnx.im • * *
Hlbolrío 1'rrlo .
-..lollò dn Bon Visln" 
H.,lns6dn Itlo Pardo" 
Janllnnpolls • •

r Jacnrohy • *
S. Siniilo . . •
Piracicaba. • •
Pcdrolrn .
Plr-ssuniingn ." H. .Ins' dos Cnm|)is" 
Porlo Folin

, [Jhomlm .
Ktn.ltlindo P. (iiintrn
Riliiilrito Honilo

, .Inbotlonbnl, ox-juros
Hnpotonlngn .
Itnjilrn
ItntlnKn . • •

', Iliitinen . • •
(J ítnrorava. « •

(luarutiiiRiiotA. •
- Hnin'-mlrl_l • •

25.660 » " 
T.lmdirn . . •

„ I.nrínn • • «
| n Itarnrft • • •

Itnpolis . • •' 
„ If-arnpnva . •

Snlto do ltd . •Itlo Pruto.. . .". 
Tnanarlllnga > •' ' '1'ieto. * . .' " 
Tntnliv . . .

, l'lndninonlinnp;niin .
1 

, Sortíozitilio .
H. Cnrlos .H. Cru», do Rio 1'nrdo

" " K, Manuel" " 
Mntlilo ." " 
Mococn .K. .loilo dn nocnlnn'„ 
.Inlui." 
8. Pedro . • •

JANEIRO
Vende- Compra*

1:000! MlOiOO)

3S-72I

dia, na

010*001
(jioxinn

HOBOi
B0OÍ0OO

SfitOTI

77*000
85-1603

itWil

MítOOO

80Í00'1

05IWKM
7(1 liOOl

ilONIO')
awooo
8-1 '00-1

7d(S00

f2W)'I

1fl!001
2U;iK)l

fiOWl
7r,M«
IX) '(KW

Valores da Boisa
'-ransacções realizadas hontem. na horaj

official da Bolsa:
FUNDOS PÚBLICOS

_ apólices Estado dc S. Paulo. .' 
pa série • 9°5ÍOO<"

9 apólices Estado dc S. Paulo,
lo.a série de 500$ a . . . • '45*-í5»*-I

100 letras Camara S. Paulo,
tmp. 1014 a . . . ¦•¦ ¦ • °S¥X*>

•; letras Camara Espirito vSan-
to Pinhal a *. . . . . _ x &^xa

BANttJS
Banco S. Paulo a.: 70WI

COMPANHIAS
Companhia Mo-

E. Ferro a . . . 23*4«>í
Companhia Mo-

E. Ferro a . . . _3*4»»-
Companhia Mo»

E. Ferro a .- . .- 232-food
Companhia Mo-

E. Ferro a . . . 232*^011
Companhia Mo-

por . . . .-.,.' 23*>?0ptl
Companhia Paulis-

Ferro ¦ 337ÍOOO
Companhia Paulis-

Ferro fl : 337?OCO
¦ DEBENTURES

:oo debentures da Campineira '
Tracção, Luz e Força, a * Rs?.*)1""0

20 debent, E. Ferro S. Paulo
Goyaz ...vS"00

R30 Companhia Mac Hardy a 84?000

Bolsa de Santos
i'1'FEtlTAS

Omliin -
l.rlrau pftTÜClllnrGü, a •> ilíai
l.elins iinrtloillnres, n Z.C dins
I.elrns hnnonrins, n 6 dlns
l.etm-i linne.nrlns, n ao dlns

I*1 ranço, ou ros *?7fi5
Apólices;

Kmpri-stinio pHiTrio de llis.
in.ooo. 000-0-0

Eslmlo do S. Pnulo
Rílndn do H, Pnulo,
líslndo dn H. Pnulo,
Eslndo do K-, Pnulo

l.otrns,
Camara Municipal dn
Camarn do S< Paul

Umo do 1011 .
nclicuturoa:

lpr.lii-.ein do Smln lln!o-i!r
lóir;t. ....

Central Armir/cní, í.rrno-..

t

ie acções

8 acções
Kyana

2 acçícs
Kyana

4 acções
gyana

1 acçüo
fryana'1 acção
gyana

32 ac;ões
ta E

IOO acções
ta E.

11 11 11 iitn
11 1|2 II 0|D
11-112 II Hiaí
11 ir,:ri) n rtfii

(.. U

H.n
lO.11

si. rln
BÃrlo
FÍrio
sério

Vimifo
ompri"'-

00 rom . 10.:00a

f..',>0IH
fil! !001

«¦o -000
dotooo

••nntlsln do llrtblta-j KfOiin-
2ir,-ooj i:i.-,;ooo

Kr'0'X) -
70JOOO
«ofoco
tjMOOO

'('('[¦flílíTOm

di: Santos

Pires
lio Annn-

Arma-
Sf.nto!» .
dn Vlns

Terras

Saccas
15.828
z.312

1.87O
15.8J8
14*55»

23.790

17763
16.870

80.1001

7r,|ooi

"OC-*000

íotooj

00*00*

80(000

com
ante-

dc

i :n ai-

ca-

dé

trabalho di

3S$ooo

25?O00

I-|$O00

I2$0OO
I2$OO0 fj-os

carpin-

,. .- 7.5Õ
.- .- 7,52
.- 769

.. 7ó6

mercado estável,
dc. fechamento

com
ante-dta geral dc 3 ds.,

rior.
Cot-_-0_!

Maio. . .: v x :<i 42
Anterior .. .. y. :*. „ 41 9
Setembro v ..- :•: ;..- :•: A2 6
Anterior ,,>¦.< ••: •; 42 3

lIAVUIO, G.
Hoiitein fechou cete morcado estável,

com alta parcial do 1|4 a 1|2 fr., desde
o fechamento anterior.

EXPEDIENTE DO
REIEÔ

DIA 5 DF, FKVE-
DE 1916

Solicitou-se da presidência do Tribunal
do Jury a dispensa do sr. João dos Santos
Gaia, escripturario do Thesouro Municipal.

Agradcccu-sc aOi vice-prefeito, cm
cicio, de S. Sebastião,
ta de haver fido eleito

exer-
communicação fei-

para o mesmo cargo.

JUNDIAHY. 5
I Mirante o dia
.763 saccas dc

Paulo, 1-935

de
café

hoje foram
sendo com

recebidas
destino a

15.828 para Santos.

Dc
rauo,
José
José

• Requerimentos despachados:

Francisco Prisco, Francisco Manda-
Henrique Piola, Joanna Avançada,

Abfa-hatn, José' Mahlmeister e Filhos,
Antônio Valente, José Antonini, Luiz

Scarafazva, Carolina Savastano, _ Antonu.
Alvares, Agostinho Gomes Corrêa, Aristi-
des Martins, Domingos Alctta, Emilia Pe-
rcira, F. Caül e Irmãos, Fagundes Ranzini
t Comp., Vittorio Fazano e Comp., Vicente
de Matteu, Salomão Cury, -Savcrio Blots,
Zarafiha Labonia. Jorge Miguel, Raphael
Cángtelo, Pedro Canie, Abel Saul, Onofre
Carreio, Nicolino Abraham, Margarida Ta-
deo, Maria Baggio, pedindo licença; João
Toffoli, Joaquim Raymundo, Costa e Mar-
quês, Francisco Gomes, Francisco Spun.
Geraldo Cruz Eiras, .Giovanni Bctti, Josc
Joaijuim da Fonseca, José Esperança, Josc
Gomes da Silva, Joaquim de Oliveira, João
Martins, João jusliniano da Silveira, La-
deira Soares e Comp., Lourenço Romani,
Adolpho Petrochi, Caül Najar, Badrie ia-
bibe, Antônio Ferreira Dias, Antônio dc
Mello, Aurélio Sodcri, Fernandes, Pecego
e Rigot, Sousa Brandão, Victor Pcdote,
Stofano Beata, R. Ladeira e Comp., Pictro
Gabriel, Manuel Fernandes, Mana dc Oh-
veira, pedindo licença especial; Caetano
Amato, Gustavo Sckulz, Raphael de Leon
üertagni, Miguel Spcranden, sobre trans-
ferencia. *— Sim, em termos;

de Manuel Prado, José Bernardo, Jaco-
1110 Pedro, Antônio Gianinni, Vitahno Do-
nato ç Magurno, pedindo rçlevamcnio dc
multa. — Sim;

de Clodouiiro. Pereira .dft Silva, pedindo
prazo. — Como 

'requer'; ,

de José Vitorlno Ferreira e Amadeu Ma-

SANTOS, 5.
Vendas de hoje, 10.000 saccas*
Mercado estável.

Vendas desde l.o do
mcz 

Vendas desde l.o dc ju-
lho 

Nas vendas realizadas
preço de d$4fJ0 l)ara ° *yP0

S PAULO. 5 — Café baldcado
com destino a Santos, 23.332 saccas

68.600

5.-S5.959
regulou o

6.

Recebidas
Recebidas
Recebidas
Recebidas
Recebidas

Jundiahy .
Bràgantina
Sorocabana
Pary . ..
Braz ,t ..

w
do
de
hoje

mão

mez .
julho ¦

em primeira c

I.o do mcz
i,o dc julho

1.0
i.o

do mez
de julho

31

mar de Oliveira, Honor Rocha, d. Maria chado, pedindo licí-nça e relevamento de
Constância de Faria, d. Antonia Galv-o. multa. — Sim, quanto! licença, indcfenQp,
—-. Prejudicados. lquanto á multa;

Entradas
Desde I.O
Desde 1*0
Existência

segunda
Média ......
Despachadas, hoje
Despachadas desde
Despachadas desde
Embarcadas
Idcm desde lo do mez
Idcm desde 1.0 dc julho
Passagens .
Idem, desde
Idcm, desde

Sahidas:
Europa »: _•> _
Argentina . i .
listados Unidos
Por cabotagem
Para o Chile . .; > . .,- :r .• I .•!
Para o Uruguay . . _ . • • • >

Em egual data do ann0 passado;
Entradas .- y. 1 • • • • -•- • *£ -•-
Idem desde 1.0 do mez . .-. _ ..;
Idcm desde i.Q de julho .- t .. ..
Existência em pripieira e segutt-

da mao _.. _ ... _ _ n ;•; i _
Média _ ... _ _ •: *¦ -•* - s *
Vendas £ r. ... • s. £ -•: ji , «*
Base .- •¦ ... .í 1 .•; _ »•' 

'-'- 
*

Despachadaí ... _ «c j; •: .•; • s: .•;
Embarcadas .. ... .. • • .-- •. ,•: f.

SANTOS, S — Movimento de
Companhia Central de Armazéns

,np. dia S"

hoje,
sendo:
Saccas
15.091

32
4*948
l.6«3
1.683

Saccas
23-570

114.846
9.8o-|.9*-2

Este mercado abriu hontem inaclivo. com
os estabelecimentos bancários fornecendo
cambiacs 11 00 dias do vista sobro Lon-

na base de 11 7|10 d., c comprando
a 11 9|1G d.

Momento") depois dc começados ob tra-
ballios, o mercado melhorou um pouco,
iiiloiitando alguns bancos, por essa oeca-
Bltto, a cotação dc 11 15|32 d., porem,
logo em seguida, oh bancos em geral, sp
recusavam a fornecer camblacd acima da
taxa do 11 7|1G d.

Nesta posição permaneceu o mercado
iiustontndo alô fis 13 horas, hora em que
03 bancos, por ser sabbado, encerraram
os seus expedientes.

A1 taxa de 11 15132 d., a 90 dias dft
vista, sobre Londres, ouc Col a official do
liontcm, a libra esterlina vale _o$o27, o
franco $749 e o marco $845.

A' vista, 11 d., a libra esterlina valo
21 $ 1 57, o franco $757, o marco $855, a
lira $057, cem róis fortes $310 o o doliar
.$447.

A Camara Ryndlcal dos Corretores af
fixou hontem a sej

ülnncoH
(Jorninercin c Inilnstria, cx-dlvld.o
Uiiii.0 do S. I.min
S. Paulo, ci-ilivlil.o . . •
Mem, a S0 'Un* • •,.'_'
(Joinincrcin* iin líflliuio 'Io M.

Paulo, eom P0 op, cx-illvld.o .
Idem n lll) dias ....

.'»mp.<'>Iil»H
Paulista, ox-dividcnilo . .
Idem. 11 DO din* ....
Mogyannj ox-dlvldon_o
Idoni, Il 110 illll» • • • '
InioIatloTa 1'rnillnl • • •
McIliófameiitosiIoS. Paulo.ox-dlT,
Rstraita de. Forro Porús-Plraporn
Tolcphonica llrngniitlna *
Antare.llcn
Tflcnhonloa do S. 1'aulo .
1'nnllsla do Soglttos, eom 60 0|0.
Geral do Automóveis .
Çamplnolrn Aí-u.-i o Kxgoltos .
Ti-anniilllldado ....
ltov.il Thoatro * •
Korçn o l.itz lio Arngiiary . .
Cia. (iiiatnimra . . • •
Tecidos l.nlinr . . « •
E, ilo Ferro dc Dourado , •
Paulista ilo Drogas . .
Rloctrlcldado do Coramoa . •
Miic. Hardy. . • • •
Moinho -.'anllsla ....••
(Jòfoílftolò Itodolplio Crespi
Brasilolra dc Soguros, com 40 0[0
Usina Ksllior .
Pinotli (lamba ....'.'al/rtoailor.i do Papol . . •
-Iríonialographloa Ilrnsileira .
-r.r.lquiilfl
Industrias 'Poxtls . • • -¦-..-•
Industrial Mogyãlift do TooloOB .
Mollioriihioíltos do Monte Scrrnt.
Foiça c l.uz S. Valontim .¦"rliròrlftoa Pastoril
Paulista do Drogas (Int.) .
Agrícola Paulista. ¦ • •
Boo, Anonv. Casa Vanordcm .
Armazéns (lonu-s do S* Paulo •
l.n-/. .1 Força (lo .liilui . ¦ •
Mollioriimoii. dc Pòoos ao Caldas
Ltlpfríanlita llarlinnnn.
Fabril Paulistana. . > •
Água o Lu-/, du Mogy-mirim

il«*lien(»roi»

60*000

7CÍO0O
7011000

8MOO0

P0Í0O0
0OÍ000
05*000

7(1.1000
mem

eootoo3
llOfOOl
74W03

fi.-.foriO
MfOOO
8.11000
0-ÍOOO
H2'<i:n

1001-00
701000
7-1*000
notam
¦láíODO
05 (000
«oww
ii*iWI)
notooo
WfUJO
oortO-D
ecrtooo

wtoo')

70100U

IXIfOOO

¦rriooo

.'.OtilOO
40WO"!
HK0OO
119*000

701000
761000
ÜOtOOO
hoíooo
00.000
70tn00
851000
74Í500
351000

\cç*íai
' orri|t S.-nitista iin

Molhlio Híititistii-
IVi.Híoril ili- [ülirirHn
Comnanhlft Pmillsfii

rfrii CIitíw,*- .
Çompanhiii Conlrnl

7..:in (ínrftO-- .
Companhia (In IVgnri
Companhia Píuili.^fa

Kcrrciftji o IMiivlacu.
Compnnhin Mhfrynna dn Rslra

das ilo Ferro è SavORaçilo ,
Companhia Pupilai
Companhia Paulista

c Colonlzaçifó
Uòmpnnhln chimica o Agrícola
Santista .

Compnnhla Hnatlsta dc Horda-
llo-t '

(.ompnnliin hhisncRadom c Rn
noílolndorn ilo Cnfó, 8 o|o .

Companhia Santista do Dropis
Companhia U11I..0 ilo Transpor-

tes .
Comp. Constrúctorfl dc

Foi roglslada a vend
Lihrns. . . •
Frnncns . . .
Mnreos . • »
Itiíls rorlcs.
Poaoías . • •
Liras ....
Dollars

'.'Min-i*
1001003

.".lüíüO"

..en-.io»
r32?oo»

'.,.11*000

,'000

Santos
rn di.i 1

unrow

i.v.001) ooroo)

SO-S00
corrento, dc:

27 021-0-0
117-' COC

70 395

toiwoa
lt,;.',!):)
U8Í0Õ0

UOlOOl 110-1033

nioiooo

285(000

837*000

231*000

801000 711000

L do Rio
VALORES DA BOLSA

O movimento foi o seguinte:
Vendas

Fundos públicos:
Apólices geraes de 5 o\o: I. 2,
Dito: 4- 15» 8. 2 a . . ..
Dito: 1. 3. 6- 7. 10.-a * •
Empréstimo Nacional (1909):
Dito: li 1. 5- 9- a . . . •:
Dito: 3' •*• 3. 25. a . . „
Dito: 4, io- 2- 3. 5* 10. a .-
Empréstimo Nacional (ujit):
Empréstimo Nacional (1915)

25. •
Dito: 2,'-, a . , . . • •
Dito (miúdas soo?ooo): I- 1

zão de 
Dito (20o?ooo) : I. a razão
Dito (20o$ooo) : 3' á razã'?
Empréstimo Municipal (1900)
Dito (nom.): 6, 15. a . .
Dito (i9'4): IO' 30. a . ¦
Dito: 50, a ..... •
Estado do Rio (4 o|o): 7, 5°.

Bancos:
Commercial: 13, a . . . •

C. de tecidos:
Confiança Industrial: 3°, a •

C. diversas:
Docas da Bahia: 200, 300. 50.

Debentures:
Docas de Santos: 30. a •
.Mercado Municipal: 50, a
Dito: 3. 

22.r*-ÍOOO

20OÍO00

StütOOO

210*000

111*000

82*033

_ 220*000
50*000 —

_ twojooo

a.'i.'oo.i
-OJJÍOOO

Z. M.IÓOO

IfioíÔoO 150(000

795-fooo
796Í000"i 797;fooa

4, 743$ooa
745ÍOO'*

... 7.16^000'. 74&fooG
, 730I000

: 35.
735Í-X»
l.\dSfxa

á ra-
710S5000

de 7-.5W99
de 710Í000
: 5, i87?Sq?

202?aoa
iti()$coa
iHo$50Ò

, 75?ooa

ijSío00

..145Ç000

). i7?5»w

J92Ç000
1 _ü">50O
tetótooa

ULTIMAS OFFERTAS

Fundos públicos:

ítiintc tabeliã:
90 _|v.

v v 11 15|32
743

2.565*226
22.969
35. nl

108.562
7.915.219

26.382
58.404

7-7I7.I5I
23*333
85*894

9.851.124

vista
Ílj-2

757
855
657
316

4*1-17

11 15132 .

Londres. .- -. -.- ¦
Parla . . . . .- v
Hamburgo -. v v .- -.1 8-1B
Itália .... . -.- .- -.- —
Portugal . .- . -.- .- •• —
Nova York. -,: .- -.- *-i

Extremos:
Contra lmnriuclros, .
Contra caixa matriz.

Em ogual data do anno pnesado:
Extremos:

Contra banqueiros . . 18 d. a 13 3|16 fl
Contra a caixa matriz . 13 3|10 (3.

BANTOS
Curso official ae, cambio

talllca, afflxado hontem
Syndloal dos Corretores:

.{ 1

4.656
9.359

37*659
217*837

7*38<5.350

I.906.021
43*565
45*675

3.800
30.608
il.019

caf- na
Geraes,

Londres .- ;.
Paris . 1
Hamburgo .
Itália . .;
Portugal .,:
Haspanha .-
Nova York
Argentina ,.;
Soberanos .

90
II

e moeda mo-
pela Cnmara

d|v. A' vista
1JI32 H II|32
743 PJ3
820 830

660
305

1 _- 060' 4$46o' _- i$9io' 2I$20O

Câmbios Extrangeiros
Taxas do desconto da abortuia do mercado dc

Londres:
Taxa do donconto do Ban-

00 da Inglatorr». • •
Tax» do doscouto do Bon-

co da lfrança. • • •
Taxa do desconto do Ban»

co da Alioraanha . .
Taxa do desconto no mer-

cado do Londres 3 mo-
ZBS

lionlem

6 0|0

D 0-0

- 0|0

8 Í18 Oi.

Antorioi
6 0|0

6 0[0

5 0[0

6 liS ai J

Antarollcn 1'nulista . •
Arnr,-i(|iiara. 111 0|0 . •
Afaroiiiiara 8 0|0 ...»
Al-iiii o Lns do Mogy-mirim .
A«na o F.x, do Hiliclrtto 1'rcto .
Ariiii o Kxgòltoa do Bauni
15, ilo l", Uampos do Jonlílo .
'1'ooolaponi do Soda . •

Uorllimo Agun Ili.-inca *"•,'¦¦

Curiplnolra-dò Agnaa o Eigottos
CainpliiolraT'rar.i;fto, Lu-oi'orça
Hloctrioa ltio Ularo . ¦'...'
Luz o Foiça do (liirntlngiiola. •
Força o Lu« .-,¦ Valontim . •
Mae. Ilanlv. • •
Lnz o Força do .laliotlcatial •
Luz o Força do Tletó ¦ ¦ •
Lu/, o Força (lc Santa Cruz ¦
Meridional Paulista . • «
F.loctrloiilailo ilo 1 orumba'. •
Pãullat» do F.loctricldaiio . .
Faliril Paulistana; . . •
Produeto» Olilmloos L. (lue roz.
lnd. c Commereio (usa Tollo .
Força o Luz do iílliclrao Proto .
Vidraria Suntu Marina
Ferro Esmaltado Sílex
Luz o Força do .iiiudialiy .
Lanlllolo Kuwarick • , ,',
Estrado do Ferro-, Paulo-Ooyaz
Hoolódodo Anonyma "O tfltado

do S. Puulo,, • •
Idcm a 80 (liou ...»
1'lcctrtcu ilo llobodouro . •
F. c Luz do Uberablnlia • •
Eloelrlca ti. Paulo o lüo . •
Hpott o Attriioçòcs
Fabriciidora de Paratusi
H. Martinho ...»
Tolophouloa do H. Pnulo . •
Pastoril do Atorradinlio . •
-lncinatogrnplitea iirasllolrn .
Força o Luz Norlo dc a. Panlo
Manta Hoaalia . . •
Traeçno, Luz o Forço Melhora-

mentos do Paranapanema 4
Vluç!lo S. Piiiilo-Matto Urosso .
Parahyba do Horto . .
Molhoramentos du B. Paulo .
Melhoramentos do Paranaguá .
Melhoramentos do Paraná . .
Melhorumen'03 do H. JoOo. <
Naoloiial do Kstamparla . ,
Força o Luz do Araguary . .
Olunieos -Villcla„ . • •
Soo. Casa Vanordcn . • .
Salto Fabril
Calçado ltooha • «
Pinottt O-nniba , . • ¦
Uhimloa lndustrlnl . • .
Agricola Haata Barbar» • .
EFootrioldadu do lianrü . .
Pinhal Fabril . . . .
•1'arquo Ualucariu. , . .
Luz o i'orca do Jahd .

103100')

S5.OO0

.15*000

BStOM
TOMO.)

1001003
881000
78100J

WKOOl
«0*000
80{oaa

1801000
16OW00

1801000
sotooo
(5ÍIKJ0
Õ5W00
liOJOOO
ÜOÍOOO

S51000
75Í0JO

601000
7OI0W)
85*000

00100I 85-fO»

— 40ÍHOÜ

303

1)5*000

46(000

701000

78:1000

100Í000

00*000

60*000

t»*0O0

RO UMO
76WO0

£01000
78M0O
80*000

73,'0-X)

46*000

721000

60*000
70(000
(K)1000

mwi
60-fODÜ
50(000
HOÍOUO
56{000
601000

,4*090 ü8*J3j

— 60(000

— . 50(000

Apol. geraes de 5 o|o •
Empréstimo Nacional dc
1905

Empréstimo Nacional dc
1909 . . • •.•,','

Empréstimo Nacional de
1911 . . . •.'-.-.¦

Empréstimo Nacional de
1912 . . * •.•,',•

Empréstimo Nacional dc
1915 ,*

Judiciarias . . ... .• •:
Lloyd Brasileiro . • •
Estado dc Minas . . .
Estado do Kio (4 o|o).
Dito (6 o|o, nom.) . .
Empréstimo Municipal de
1906

Dito (nom.) ... ... •: •:
Dito (í 20) . ., v s •'
Dito (nom.) • • > >' :•'
Dito de 19M . •. •' ¦; ¦:
Dito (nom.) ... ... :•: :•:

Bancos:
Brasil . . • .• •: :•' 7.
Conunercial . >¦ _ :•: :•:
Lavoura . ... «-. '£ .•: •
Mercantil . . • • •' ¦

C. de estradas de
ferro:

Minai de S. Jeronymo .
Rede Sul-Mineira . . .

C. carris de ferro:
Jardim Botânico . ..: „
Dito (60 o|o) . . •: :•:

C. dc seguros:
Confiam;a ...*•.¦"
União dos Proprietários.

C. de tecidos:
Alliança . •;•''*
Brasil Industrial . .; •
Cometa . . • •.'.'''
Confiança Industrial . .
Manufact. Fluminense. ...
S. Felix ..-.'.¦_ •! -3

C. diversas:
Centros Pastoris :r >: s
Docas da Bahia .- .- >
Docas de Santos . .- •: t
Dito (nom.) . . . :•: :•'
Loterias Nacionaes. . -•>
Terras e Colonização .
Tiras Bord. Dr. Fron-
tin

Debentures:
Alliança (fabrica) >• .-
America Fabril . . • •
Confiança Industrial (fa-
brica)

Fabril Paulistana . . .
Industrial Campista . *
Banco União de S- Paulo
Docas de Santos . . •
Mercado Municipal . •

C-
/(/SÇoOtl

V.
798^000

8725000 —

74Q?ooo 74ií?000

740^000 73UÍ-»0

78o.-Jooo

740^000

743$ooo
775S0-O

73$ooo

i88?50o
202Í000

l8t$500

760^000

73«?ooo
700Ç000.

765Í00-
7--55oa

400Ç00Q

187550o
200500a
3055000
3005000
1805500
1825000

1915000
1405000
1105000

135500
275.'00

1705000

1755000
1905000

1005000
505000

I75SOO

386$ooo
155500
7$500

1005000
200500a

125500
255500

1605000
955000

_ 705000
1405000 —

150500a

755006
135500a
805000

i6$oc_
175000

3805000
3->5?Soo
155000
65750

2005000 —

1905000
2005000

1905000

ig3$ooo
1815000

1955000!

18-5000
435000
1705000
625000
1915500
180500a

ReniUmteiitos ftscaes
ALFÂNDEGA

«0(000

SANTOS, 5
Papel . .
Ouro
Consumo .
Estampilhas
Verba
Telegrapho
Guia.1)
-licenças

98:048Í388
05:640S829.
17;õ03$08O,

180Í00O,
CI500D

1:850?180.

60(000.

Total *„ 183:348»61l
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?

-Renda desde primolro do
mez 504:72l?137

Rooobedoria
Exportação PaullBta . 119:104$83.i
Exportação Mlnolra . 2:!>03$'145
Expodlonte .-..-.. 170*000
Jmpostos . .... 1:340*464
Eet-mpllhas 

' 
. . . ' 1:451$200

Café' despachado
Paulista 33,1183
Mineiro 9011
. arannneiiflc . . .... 276

Total. .... 24.830
Renda em francos

Paulista . ........ 108.240
. Mineiro . . . ... . . 2.709

Total . -.: •. -. . 170.9.111

EXPORTAÇÃO DE CAFE'
SANTOS. 5"

Relação dos exportadores cpie pagaram
direitos na Recebedoria de Rendas:

Café Paulista:
Ií. Johnston e Co. í,td. .

Saccas. ....
Francos . . .

R. Alves Toledo e Comp
Saccas. . . .
Francos . . .

JMiçh. Wriglit e Co. Ltd.
Saccas. . . ..
Francos . . •

Hard. 1-iiid e Comp. .
Saccas, . . .
Francos . . .,

Leite Santos e Comp. .
Saccas
Francos ,. ... _ .

Picbne c Comp. . .;, .- _
Saccas. .; .,. .. .¦
Francos .. ... .• .

João Osório ..... .. ..
Saccas. . . •' .
Francos ......

Gustav Trinlcs e Comp. . .
Saccas. . . . .
Francos . . . .

t^eme Ferreira c Comp. . .
Saccas
Francos ._'..»:

Nossack e Comp. . . >: .
Saccas
Francos ......

Diversos  .
Saccas. , _ _ .
Francos . > .', ,

Café Mineiro:
João Osório . . . _ .

Saccas. . . . .
Francos ,.;.».

Leite. Sanlos c Comp. . .
Saccas. . . .- .
Francos . . v .

. Café Paranaense:
Prado Ferreira e Comp. , ,

Cabotagem:
Despacho de café abaixo

typo 8:
Eugen Urban . . .- . .

Saccas

43 :-7Síooo
12.500
62.500

43:8753>?00
12.500
62.500

:6545oo
2.750

13.750
8 785^000

2.500
12.51x1

37-3?7-U
1.07."

5 "399
3:5iuÇooo

1.000
5.000

1:8i2?690
51-

2.595
:o_i$õ«o

308
1.540

«77.50"
250

1.250
i75?5oo

50
250

677^430
193
9-5

1:50-_.i 5
481

1.443
1:..)_.

422
1.266

'*ifr._c_wu.:..

LflllllIIIII
congêneres

SUPERIOR
ás sua.

Dlsliibue 75 ojo em picmios
Em 4 de fevereiro

1 0:0 OCV$000
Inlciro. . . r.UO) — Oniílinns . . 1)600

HA lo.um -«.OOO I1III11 .<:m
l'ri'iiiiiiiiil(. finiic" (loa l.o b 2.0 prcmilo»

Em 11 de fevereiro

Inteiro. . 20.0I1Í) - Diiulltioa .
Si! jogam ÍO mil hilliotns

1'rcmlnnilo os (lniiim 1I0.1 1.0 o 2.0 promlos
Em 18 de fevereiroao.

InUiiro. nfoooi__n — Doolmoa.
Sd jogam 10.000 billiotos

• Preialnuilo'na liniin.1 Mos l.o o ''¦« promlos';
Em 25 de fevereiro

_0:Q00$00Q
Inlolro. . .-(.K) — Doolinos. .

Si) Jo-iun 10.000 hilliotc- — Premiando
nnou dos 1,0 o 2.0 premiei-

Todos 03 podidos ilovom iicompiinliiir mnis
700 riMa pnrn o |inrlc llo corroí* o scrnin diri-
-riiio. a

_00
os II-

avares
Caixa postal, 138! - S. PAUL,

do
275 saccas

1:ooo?350
285

VAPORES SAHÍDOS COM CAFE'

Café embarcado 110 vapor hespanhol
" .eon XIII". sabido cm 4 do corrente:

Para Buenos Aires:
Saccas

Ipíebold e Comp. _. 100
Para Montevidéo:

Diebold e Comp  -5°

Total ... 350

No vapor francez " Uuplcix", sabido em
'4 do corrente,

Para Buenos Aires:
. uccas

K. Johnston e Co. Ltd. .-.'.-.. 1.049
Piconc e Comp 200

Total . . . 1.249

No vapor nacional "Itajuba"
'4 do corrente.'• Para Porto- Alegre:

Venancio Faria c Irmão . .
No vapor nacional "Glirupy'

15 do corrente . .
Para Nova York:

Hard, Rand c Comp

sabido cm

Saccas
1. IQO

sabido iP.m

13,421

py*j3-_7^*t.T*.j QBBB _______ MBS ¦ <

Vapores esperados
Porlos do Norte. "Bahia" 6

Rio da Prata, " Samara ~

Rio da Prata, "Byron" 8

Portos do Sul, "Saturno" 8

Nova York e escalas. "Vollairc" ... 8
Rio da Prata, "Tubantia" 9

Calláo c escalas, "Oronsa" 10

Rio da Prata. "-P, di Udine" .... 10
Liverpool e escalas, "Canova" .... 14
Mova York e escalas, " Rio de Ja-
neiro" '5

Inglaterra c escalas, "Orita" .... 15
.iverpooi e escalas, "Amazon" ... 16

Vapores a sahir
Nova York e escalas, " Guahyba" . 6
Natal c escalas, "Itagiba" (10 lioras) 8
Bordéos c escalas, "Samara" .... 8
Rio da Prata, " Vollairc" 8
Porlos do Norte, "Pirangy" 8

Nova York e escalas, " Byron "... 8

Amsterdam c escala". "Tubantia" . ç-
Portos do Norte, "Maranhão" (12
horas) «,. 10

Inglaterra e escalas, "Oronsa" 112
horas) ">

Gênova, " P- di Udine"

A Companhia Molhoramonto» do B.
Paulo, em sou esorlptorlo oentral, ft tua
Anehleta n. B, e_t_ pagando o dlvldondo
do 6*000 por ftOC-O, correspondente 00
segundo pomestre findo em 1915, . ra-
zão de 10 0|0 ao anno, das li an 15 ho-
ras.

A Companhia Manufaotora flo Oh~-
pios Italo-Brasllolra est. pagando em
nou escriptorio oontral, A rua 15 do No-
vombro n. 24, os ooupons flo Juros do suas
dobentures.

A Empresa Lu. o Força Meridional
Paulista, om sou escriptorio oontral, 6,
rua 15 do Novombro n. 28, esta pagan-
do os ooupons de Juros do suas dobentu-
res, doa 18 fta 10 horas, oom a dofluoção
do Imposto federal.

A Câmara Munlolpal de Jabotloabal,
por lntonnedlo do osnrlptorlo flo oorro-
otor sr. Francisco flo Azevedo Junior, ft
rua Boa Vista n. 11-C, esta. pagando os
coupons do Juros do suas letras das 12
fts 14 horns.

A Empresa Força e Luz Norto flo
. Paulo, por Intermédio do escriptorio

da Compnnhla Pnnllsta do Elootrleldade,
ostft pagando os coupons ns. 6 o 7 do Ju-
ros de suas dobentures,

A Companhia Industrial Mogyana
do Tecidos, por Intermédio do oscrlplorlo
da Soclodario Anonyma Commercial o
Bancaria "Leonidas Moreira", do dia Uí
do corrente om deante, paga o 8.0 oou-
pon de Juros do suas dohontures, dns 12
ás 14 horas.

A Companhia Manufaotora do Cha-
péos Italo-P.rasllcirn, om sou escriptorio
oontral, ft rua 15 do Novembro n. 24, os-
tíi. pagando os coupons dc Juros do nuas
debentures, oom a dedueção do Imposto
feflorai.

A Câmara Municipal do Taquarltln-
ga, por Intermédio da Sociedade Anony-
ma Commercial e Rançaria "Leonldns
Moreira", cstft 'pagando o 12.0 coupon do
Iuros do sutis letras, dns 12 fts 14 ho-
ras.

—. A Companhia Tolophohlca do E. do
8. Paulo, nm seu oscrlplorlo contrai, A
rna Libero lindarei n. 124, sobrado, flo
dia 10 flo corrento om deante, resgata ns
suas debentures sorteadas o, paga os res-
poctlvos Juros.

I>_ Anii.rnnto Orui — Oporador par-
telro. — Consultório 1 rua do Thesouro h.
9, 1I.1 ! (In 8 fla tarde. — T*lephono n.
700. — Resldnnolai rua Bote de Abril n.
68. — 8. Paulo.

Recife escalas. " Vinus" (16 horas)

COHl.-.CB.H-M-S
ii! DIVIDENDOS

S3_
juros

A Sociedade Anonyma "O Estado do
São Paulo" polo escriptorio da .Sociedade
Anonyma Commercial o Bancaria "Leo-
uiiliis Moreira", cslá pagando as suas de-
bentures sorteadas o pagando o S.o cou-
pon, das 12 fts 11 horas.

A Empresa Força c Luz S. Valcn-
Um, om sou escriptorio oentral, está, res-
galando us suas debentures sorteadas c
rjugandd os respectivos jurou das 13 fts
14 lioras.

A Companhia Cortumo do Água
Branca, por intermédio do Braslllanl-cho
linnlc fur Doutschland," ostft pagando os
ooupons de juros do suas debentures.

A Câmara Municipal de Itararé, polo
escriptorio da Sociedade Anonyma Com-
mercial e Bancaria "Leonidas Moreira"
eslft resgatando as suas lelras sorteadas
c pagando o S.o coupon das 12 fts 11
horas.

—A Empresa Electrica de Bebedoouro
ein seu eseriptorlo oontral ft run do S.
Bento, 55, cstft pagando o ..o coupon de
juros de siiiis debentures das 13 fts lõ
horas.

A Companhia Pinhal Fabril om seu
escriptorio central ft rua do S. lanlo, 8,
.solirado, esta pagando o coupon 11. X de
juros de suas debentures das 12 fts 15
ln. ras.

O Banco Çommer.c ial do 10. dc S.
Pnulo, ostft pagando o 5.o dividendo dc
7 o|o ou -1 ?200 por acção.

A Câmara Munlolpal dc Mnlão, por
Intermédio do escriptorio da Sociedade
Anonyma Commercial o Bancaria "Lon-
ilidas Moreira",, cstft pagando o ' 7.o nou-
pon de juros de suas letrus. das 12 fts 14
horas.

A Companhia Paulisla de Energia
Electrien, está pagando ft ruu fle fl. Ben-

___»__-_~ii_j___n_r._g____»____ i to, 78, dan 13 lis 15'horas os juros de suas
d* bentures,

— O Ilnnco de. S. Paulo, e sua thesoura-
ria, e-slft pagando o 52.o dividendo, cor-

_MPM_j-u-qHV',.<-,JP_q--9T-a-

Papeis pintados para
forrar casas

VIDROS PARA VIDRAÇAS
mm -CABRAL

Rua de 8. Bento, 33-B
—- Telephone n. 756 —

. s. PAULO

TRANSFERENCIAS S .S .ENSAS
Da Compnnhla S, Bernardo Fabril, até

segundo aviso.

Brazilian Warrant Company, Ltd.
Sucção llo proibido* iio Hslailo

1'rfiço. cor.onl.-
Arcou honollolndo, Agulhei 'Io l.a li" Iiüos 3 .030 n

flli*000,
Dito iilrm, i.lem, iln l.n, Idom 891 ft :u*.
Dllo r.l. in, Idem, (Io ll.u-iilr. m 271 ii "lli.
Dito Idiim, Cnltote, do in, idem, fll* ii :i:lf.
Dili, Idom, lilom d" l.u, iilõip, 17l.il S0!,
IV.to idem, Idcni, d" :i.u lilom, IR « 271.
Dilo Idom, (JniiiTii, idem, ir,' n 17',
HU.. óm ('.'(hcii A.iilliii, Iiom SO liilcs, .»! n l"|.
Dilo lilom Ontloto, Idoin. ide'", ITf o l"l.
Agiinrilonto (com sollo) litro, t-'0'l " í~00.
Alfiil.l, llllo, 1250 n I2S(>.
Algodão, 10 liiliis, 35* o '10*.
A[ii(.('d(,iin, \m litro . Il> n 7i.
Assuciir crvslfti i;n lillos, SSÍ ti SO:",
HlltlllllS, lll') lltio.i, p.f ll 10}
llor-n-lui mniiimliolrn, siiporlor, ir, Kilos, 501 « •'¦'
Diln lilom, rngiilnr, idem, 25$ u :»)!¦
Diln Idom, oriliiiniiii, idem, 15* li S0f.
tlnfò mlililo, Iiom, idem, 1Í.M«' « ..
Diln lilom. onllnnilo, idem, »?.r'00 n W600,
Dllo ('.'(illiii. Biiperlor, lilcm, 5* ii .
Dllo Idom, tcEiil.r, idom, .500 « •'.
Dllo idem. (iidliiniio, lilom, '_(«» u ((Ir.on.
Fcijild muliiliiilio novo, 'siqiorUiI dns ngiuis, ÍOI) li-

Iro.i, 1..* ii 15*.
I)it(, idem, Idcni, cc. uliir. idom, idcni, UM « 141.
Dito idcni. icllin.fliípciiiir, lilein, líí ll 12},
Dito lilom! rrunlnr, iilóm, sf n Uí.
Dito idem, liiclindo, pnr» vncciis, idom, 0! h 7f,
Dito b rnn co, iilum, 24. -'• -Ki.-
Dito m.ntoigH, idem, ini u IS}.
Milho Ühlfóic, novo, Iiom soeco, Idem, iof.00 n II!.
Dilo iiiniiii llo, hom, idem, J0Í200 ll 10ÍH00.
Dilo iimiirelKlo, lilein, iilem, 101200 n ll).f'Hi0
Dito lirniieo, Idem, irici", 101200 11 104000

if|M»_--_Ot--5-q

,Dr. Á, Fajardo — Cllnlcu inedloa —
Consultório, rua Quintino Bocayuva n, 4.
— Palnooto Lara. — Reeldonola, Alamo-
fla Barão fle Plraoieaba n. 58 — Tele-
phone, 19,

Dr. Colestluo llourrouí — Consultório:
Rua José Bonifácio n. 16, das 11 fta 11 ho-
ras. — Telophone, 4467. »— Residência,
rua dos Appenlnos n. IS, — Tolophonos:
2622 o 2471. .

Dr, Arnaldo Pedroso — Medico opera-
dor. — EBpoolalIdado: Vias urinarias. —
Residenda: rua da Liberdade n. 61, tele-
phone, S8B9. — Consultório: rua José Bo-
nlfaclo n. 40. — Das 2 fts 4 horus da
lardo.

Dr, Rodrigues (iulão — Módico da Ma-
ternldudo. — Partos, molostlas das senho-
ras e crianças, syphlllo o clrurglu em go-
ral. Attendo a chamados em sua reslden-
dn, ft alameda Barão de Plrudcuba n.
139. Telephone n. 2820. Consultas na
alameda Barão do Limeira n. 1, dns 12 fts
14 horns.

Dr. A. A. do Covello — Advogado —
Escriptorio! ruu de B. Bento n. 28.

Resldnnola: rua Bella' Cintra n. 206.

Drs. OOtavio Mendes, Moraes Barros
Vlolra do Mornos 1 .llio o Jos6 Oorrfin
Borges — Esorlptorlo: rua da Boa Vista
n. 4 (altos do Banoo Allomao) — Tole-
phone n. 21 0.

DRS. ANTÔNIO BENTO VIDAL e
Ii.IZ SILVEIRA — Advogados — Rua
da Quitanda n. lõ-A.

Dra. Julio Mala, Renato Mnlu o Silvio
de Andrade Mnln, advogados — Esorlpto-
rloi rua dft Quitanda n. 19. — Ronldon-
cia: rua Abolição n. 1. — Telophono n.
J07 — Contrai.

Os advogados dra. Wulklrlu Moreira du
Silvu, dr. Vorctngo.torlx Moreira da S1I-
vrt o A. Moreira (lu Silva. — EBorlpto-
rio e rosldcnclai run Vergueiro, 280.

Advogados — Drs. Lnerlo do Asmiui-
pção o José Custodio Soares — Escripto-
rio: rua Direita if, 3-A (sobrado).

Dr. Monteiro Vhiiina — Especialista em
moléstias das crlniieus, com pratica dos
prlnclpue.i hospitaes da lüuropn. — Re-
sidencia: rua Rumbe n. 18 (Hyglonopo-
lis). — Tolephonè, 00. — Consultório:
ruu Boa Vistu n. 11. do 12 fl. 8. — Tole-
phone, 698.

Dr, Rezende Pueeli — Da baniu Cnsn
de S. Pnulo. — Consultório: rua. de S.
Ilonto n. 41, das 3 fts 4 horns, — Reslden-
cia: avenida Angelina n. 1.11. — Telepho-
ne, 3910.

Dr. Francisco Lyra — Moiilco e ope-
rador — Cirurgia em geral. Moléstias daí-
Senhoras. Partos — Consultório: Ruu S
Dento, 36 — Sobrado. Sala 11, do 1 fts 2
da tardo, Residência: Alameda Nothmann
n. 100-D. — Telephone 1.827.

Dr. Alves de . Iniu, da Unlversldudo de
Paris, cirurgião da Santa Cnsa. — Espe-
elalldiifle: Vlns urinarias, moléstias do se-
nhorns o partos. — Residência: ruu do S.
Luiz n. 16. — Consultório, rua S. Bento
n. 34, flo t fts 4. — Teleph. 30.

Dr. W Gorilon Spceis — (M. lt. C. 8
_, C. P. London). — Medico o oporador
— Resldeneln: alameda Barão flo Rio
Branco n. 1. — Telephone, 464. — Cônsul-
lorlo: rua fle S Dento n. 63 (sobrado)

i (Ins 2 Ac- 4 fln larde, — Telephono, 1023.

ND
Médicos

Dr. Tlicniloro. Buyinu — (inblucte de
ãnnlyses o microscopln clinicas. — Jtun
_ . Bento n. 01, l.o andar — Das 3 e mein
horas em deante. — Reacção Wasser-
11,111111 parti o diagnostico do syphllli. —

Vaci-iiias opsoiilcás. -- Exames hlstologi-
ros o flo escarros, fozes, urina, pús, sim-
_UPi (.tc.  Res.: Rua üenornl Jardim
ri. TH.

Í¥_1. .iisM-aSli«D ifi.__i._UCM!)
EM DAUCAÇOIOS ENTRADA.

SANTOS, 6.
Do Rosário do Sanla Fi, com 6 1|2 dias

de. viagem, o vapor argentino "Dalmala",
ile 1030 toneladas, carga trigo, consignado
_ Sociedade Anonyma Martiricllt;

do llio de Janeiro, eom 24 horas de
Viagem, o vapor nacional "Bocaina", de
871 toneladas, carga vários gencros, con-
Dignado ii ll. Vnsconcollos o Comp.;

d.i Bilbao o escalas, com 24 dins de vio.-
gem, o vapor hespanhol "Lcon XIII", do
2720 toneladas, carga vários gêneros,

consignado u Francisco Hermanos;
do Havre o escnlns, com 30 dias de viu-

gem, o vapor franccz "Amiral Villarel
Joycusc"", do 3077 toneladas, cargo, vários
gencros, consignado a .1. A, Bpquet.

Sahidas:
Vapor nacional "Bocaina", com vnrios

gêneros, pnru llucnos Aires;
vapor hespanhol "Lcon XIII" com va-

rios gêneros, para Buenos Aires;
vapor Italiano "Savoia", coin café, pa-

ra Gênova;
vapor hollandoz "KennemjBriarid", com

vários gencros, para Buenos Aires;
vapor italiano "(íarillbalill", com fru-

ctas, para Buenos Aires; .
vapor franccz "Amiral Villaret .Toyou-

sc", com bananas, pura lliienos Aires.

TELEORAMM-AS
LISBOA, 5.
O paquete Ingiez "Araguaya", da Mu-

Ia Real Ingleza, entrou ante-hontem,
procedente da America do Sul.

FLORIANÓPOLIS, 5.
O paquete "Maj'1'inli", do Lloyd Brasi-

loiro, subiu hontem paia Itajahy.
O paquete "Saturno", do Lloyd Bra-

eilelro. subiu hontem pnra o Rio Cran-
de.

PARANAGUÁ', 5.
O :>aquoto "Bor.boreiiia", do Lloyd Bru-

Bileiro. sahiu honlem pnru S. Francisco.
O paquete "íris", do Lloyd Drasilci-

ro, sahiu hoje para 3. Francisco.
O paemete "Júpiter", do Lloyd Bra-

Jileiro. sahiu hontem pura 8. Francisco.
NATAL, 5.
O paçuete "Bragança", do Lloyd Bra-

^ilelro, sahiu hontem pura o Norto.
CUYABA', 5.
O paquete "Niouc", do Lloyd Brasilci-

)"o, chegou ante-hontem.
PENEDO. 5.
O paquete "Aymoré", do Lloyd Brasi-

leiro, sahíu hontem paru Maceió.
PORTO ALEGRE, 5.
O paquete "Avary", do Lloyd Brasilci-

-ro, chegou hontem
BAHIA, G.
O paquete "Bahia",

ro subiu, ante-hontem
RECIFE, 5.
O paquete "Puru's",

Vo, chegou ante-hor.tem.
RIO GRANDE, 5.
"Itnpura", sahiu hontem para Floria-

nopolis.
"Itnpuhy" sahiu hontem para Pelo-

tas.
RECIFE, fi.
"Itassucê" chegou bontem.
PORTO ALEGRE, 5.
"Itatiba", chegou antn-honlcrn.
BAHIA, 5.
"Itapuca", chegou honlem e sahiu hoje

para Macei d.
PELOTAS, 5,
"Iluperuna" subiu honlem para o Rio

Grande.

•espondèntq ao semestre findo, ft
'.fio do 7 o|o ao anno ou 38G00 por

ra-
nc-

.¦ Industria de
fios sous ac-

ft razão de
ao anno, poln

por

CLINICA NEUROTUERAP1CA do ilr.
Eíltinrdo G~lmí~.c~ — Intornato e cxler-
nulo. — Tratamento cto fraqueza nervo-
na o montai das névrosd
...•(..). — Reeducação psy
visceral. — Rua
74, dns 0 fts 11,
vembro n. 61

c psycho-novro-
chiou, motora e

Barão de Ilnpotlnlnga n.
¦ rua Quinze do No-

dft I fts 4.'

Dr. A. ('. C-imar
ra), gynecologla, oi

o — Cirngia om £**
tntricia o vias urina-

, Consuliorio: Rua Alvares Peilteadi
35 (l.o andar), do 1 fts 4. Telepho-
n. 15.64. Resld.: Rua Rego Freitas n
Teleph. tl. 1573.

Dr, Ijiiurlston .loli Lane — Cirurgia e
gynecologla. — Residência; ru;. Consola
ção n. 204, consultas ato fts li boras fln
mnnhã. — Telephono; 043. — Escriptorio:
run S. Bento n. 43, das 2 fts 4 horns da
innle. — Tetuphqno, 242.

ADVOGADOS
Dr. Casteilo Branco, advogado, oncar-

roga-so do oobranças commorelaos, fal-
lendas, inventários, executivos o proces-
sos orlmos, ndnnntando todus an custas.
Rua do Carmo n. 58 — Rto rte Janeiro.

Drs, Francisco Mendes o Vietor Sacro»
mento, advogados — Eseriptorlo: rua Dl-
reita n. 12-B (sobrado) — Telophono n.
153 — Caixa postal, 808 — Endereço to-
lographlco "Condor" — S. Paulo — Tra-
tam ospoclalnicnte do questões commer-
ciacs o do contabilidade; adoantam me-
diante convênio, o necessário para nus-
tas; o em empréstimos com garantia hy-
pothccarla do prédios na capital.

Drs. Burlo Ribeiro, Siqueira Cuinpps
Flllio o Goiitriin Heis tOm o seu escripto-
rio ft rua Direita n. 2 (sala n. 5) — Ca-
sa Tletft.

Engenheiros
GUSTAVO DE LARA CAMPOS — en-

genholro — ALEXANDRE ALBL'QUER-
QUE — arohitocto — construcções, ro-
formas, confecção de projectos o orça-
mentos, etc. Conslruccr.es a prazo. Rua
S. Bento n. 25.

Luiz Barreto /- Comp. — Engenheiros
— Empreiteiros — Agrimensura, Archl-
toctura, Concreto armado, Água e l*xgol-
tos — RUA DO CARMO n. 11 — Salas,
1 e 2, l.o andar, fronte.

Josó Hossi, arohltocto-constructor —
Construcção, auíínicntos o concertos flo
prédios. Projectos o orçamentos — Es-
criptorio: rua S. Rento, 14 nula 15, no 2.o
nndnr.

Hotel reeommendavel

Hotol Bolln Visla — Ruu Dou Vista n.
24. — Tolephonè, 210 — Caixa postal,
811. — Endereço telographloo "Surti".

fiupplomnnto nu Oulerla de Orystab —
Hotol flo primeira ordem.

Esta belecimento
de loteria

Cnsa Dollvncs — Agenda Geral da Lo-
torla de S. Puulo — Ruu Direita n. 19 —
Cnlxn, 20 — Endereço telegraphlco "Do-
llvacs" — S Paulo.

eccao* Sivre

uma i
Gottas _e Leite

Dominado pela As=
não podia

o meu

1 abelliiles

Dr. I'eiT__i Lopes — Mefllco-operadoi
— Rua .íoo,'- Ilonlfuclo n. 28 (sobrado).—
De 14 fts lli horns. — Residência: rua Go-
nnrul Jnrdlm n, 2 — Telophone, 396.

Dr. Guilherme J.ills — Medico opera-
dor. -- E-ipeclalldade: crianças e velhos
Rcí.lclencla e consuliorio: rua Seto do
Abril n 112. das 10 ao melo dia, — Tole-
phono, 4741.

1))'. Cesldlo iln Gumn e Silva — Moles-
ilns das crianças, pello e syphilis, — Cou-
sultorio: Inrgo dn Sé n. 3. Residência: run
clns 1 .Inteiras n 32 — Telephone, 2008.

Di'. Kuhlno Mclrn — Professor de cllnl-
ca medica na Faculdade do Rio. — Con
sultorio: rua José Bonifácio n. 13 (1 fts
3) -- Residência: run das Palmeiras n.
0. — Telophone, 4.-00.

ir.

i as.

Burgos — Clrurj
vias urinarias e m
— Amparo.

In geral -
iteatiae do

Par-
er. ho-

lir. ii, Fii_üçn (le Almeida — Espooia-
lista. Coração, pulmão, artérias, estorna-
go, rins, figado, intestinos, rhoumallsmo,
1'czcma, febre puorperal, varíola, partos,
raios X. Cons. 9 fts 11 0'3 em dcnntc. II.
Arouche, 7. —

Dr. A. Gabriel da Voigu — Juiz de dl-
rolto em dlsnonibllldade, 11.o tabellião —
Rua S. Bento n. 42-A, cm fre,ile ao Gran-
rto Hotel, aborto normal mente do 8 fts 17
horns. — Telephone, 2210 — Residência:
rnn Tumn.dar' n, 81 — Telophone, 237.

O SEGUNDO TARE LLI A O DE PRO-
TESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE
DIVIDA, Ncstor Rangel Pestana, tem
sou cartório ft rua rta Boa Vista n. 58.

1 raduetor
Andréa Dó. traduetor o interprete

"omiiieri-liil juramentado paru o ingiez,
allenião, francez, itnlinno o hespanhol. —
Escriptorio; rua Direita n. 3-A (3.0 an-
dar) n. 8. — Horas: 7-9 da manhã. Cul-
xu postal, 1310 — Telephone, 3637.

Anal g ses

Dr. Arurlpc Sucupira — Clinica medica
— Moléstias _.'istro-intes'.lniioH, dos pul-
mões, coração, systema nervoso. - .Mn.
lestlas rtn crianças. — Residência: run
.Murliin Francisco n. 4.1. — Tolophohe
981 — Consuliorio: run rte S. Bento n. 30,
do 1 lis _ horns da tarde.

Epilcpsin — Ataques do gotta — Tra-
tamento novo o especial - DR, PHILIP-
PE ACHE', — Consuliorio e residência:
largo do Coração de Jesus n. 11. — Das K
fts 11 — Telophone 1.49'

D)", li. I". Durreto — Espcel.ilidade:
Cura rnilleiii rte lieinorriiiililiis por pro-
cesso sem snngue, sem dOr e sem chi ro-
formlo. Rua Appn li. 4.

{Paulistas
Dr, 1'erelra Gomes — Otullsta da San-

ta Cusa a da Polycilnica (Io S. Paulo. Com
pratica don hospitaes clc Paris. — Con-
sultorio: rua Libero BadarO n. 119. Tele-
phono 1931. Residência: rua D. Vorldla-
na n. 71,

rto Lloyd Brnsllel-
pura A'ictorIa.

do Lloyd Brasilci-

O Banco Commercio
S, Pnulo, cstft distribuindo
elóhlsias o 52.o dividendo,
IF .000 por ,,'<;:"') ou 18 o|o
semestre findo, e iniiln um bônus do
25$0ÒÒ, ou soja um total de 435000
ucção.

A Fabrica de Tecidos Suntn Rosa-
lia, por Intermédio da Banca Fraiicesc é
Italiana por 1'AmerIcá dei Siid, cstft pa-

.indo o coupon n. 13, do juros de siiiit
deborilüres, rtns 10 fts 12 horns.

A Companhia Nacional de Eslám-
parla, por Iniermedio do escriptorio dos
srs. Kenworlliy, Snape é Como., ft rnn
Alvares Penteado, 33-('., eslft pagando o
7.0 coupon de juros rte suas debentures,
com o desconto do Imposto federal.

A Sociedade clc Prediletos Chimlcos"ii. Queiroz", em sou escriptorio contrn!,
ft rua Libero BadarO, 344, esta resgata.-
flo as suas debentures sorteadas c pagan-
do os respectivos coupons coin a dedução
rto Imposto federal.

A Fabrica rte Ferro Esmaltado-Sl-
lex, por Intermédio do Brasillaniscrié Bani:
tur Deutsehland, eslft pagando o cou-

f.on n. 13 rte juros rte su.is d o ben lll ros.
A Companhia Forca o Luz de .lubo-

tlcabal, por Intermédio rto escriptorio do
corretor sr. Anlonio Aymoré Pereira Li-
mn, ft rua de S. Bonto, 01, sobrado, ostft
resgatando as suas dobonturos sorteadas
om numero de setenta o sois, e pagando
os respectivos, das 13 fts 15 horas.

A Compnnhla '. niilista dc Seguros,
ostft pagando cm seu. eseriptorlo central,
ft rua rte S. Bento n, 35, sobrado, o 19.0
rtivirtcnilo, relativo ao segundo semestre
do anno findo, ft razão dc 10 0|0 ao anno,
ou 5$000 por acção.

A Companhia Mogyana do 13. do
Forro o Navegação, eslft pagando o 83.o
dividendo correspondente ao segundo se-
mestre de 1915, ft razão rte 10*000 por
acção das 11 fis 14 horas.

O Banco União do S. Paulo, em sua
sede, ft rua Alvares Pentearto, 42, est,'
pagando o (i.o coupon rto juros de suas
debentures, e resgatando as sorteadas,
clns 13 fts 15 horas.

A Companhia Paulista de Estradas
do Ferro, eslft pngando em seu escripto-
rio central, o dividendo relativo ao se-
gundo semestre do 1915, ft razão de 10
0|0 no anno, ou 10*000 por noção, das 11
fts 14 horas.

A Empresa de Eloctrleldade de
Araraquara, em seu escriptorio central, ft
rua Floriano Peixoto n. IJ, cstft resgatan-
do as suas debentures sorteadas e pagan-
do os respectivos coupons, da S.a cmls-
são do valor nominal de 100J000 cada
uma.

A Câmara Municipal rto Serra Ne-
gra, pelo esorlptorlo rta Sociedade Ano-
nyma Commercial e Bancaria "Leonidas
Moreira", cstft pngando o 9.0 coupon de
juros de suas letrns, dus 12 fts 14 ho-
ras.

A Companhia Campineira de Trac-
ção, Luz e !''orça, por intermédio do
London and Rlvcr Plalo Bunli, eslft pa-
gando os coupons de juros rte 3uas rtebon-
tures, eom dedução do Imposto federal.

A Companhia Fiação e Tecidos San-
ta Maria, em .seu escriptorio central, ft
rua de S. Bento n. 30, sobrado, estft pa-
gando o 6.0 dividendo de suas acções, ft
razão de 10 0|0 ao nnno, ou 20*000 por
acçiio, das 14 fla 16 lioras.

!._¦. Saui de.
nas, syphilltica
Infância.
Floriano
Ti lc pbon

Avilez — Molostlas Inter-
i, ila pelle, nervosas o do

Consultório e residência, run
Peixoto ii. 8, do 13 fts l5, —

l)i_, prof.s, Alberlo Beneilcttl e iVunibn-
lo Fenoulteii — Clinica oenlisllca — Rua
Dr. Falcão n. 12. — Consultas dus 13 fts
16 horns. — Telephono n. 2544.

Dr, O. (.'. Gurdinlio -- Da Univei-idu-
di do Genebra, com pratica nos liuspi-
taes rto Paris, ex-externo du Polycilnica
da Maternidade dc Genebra.

Especialidade: Vias urinarias, moles-
tias das senhoras, partos e lyphills.

Consultório: Rua S.. Bento n, 14 — To-
lephone, 3072. — Residência: Praça fl»
Republica n. 34. — Tcléphon
Consultas rtas 13 fts 18 horns.

1428;

Dr. .epliprlnq do Amaral — Medico .
operador da Santa Casa o hospitaes de
Poria, Berlim e Milão. — Vias urinarias
e moléstias do senhoras. — Tratamento
C3pec!a! da syphilis o da blénorrhagln.
Consultório: rua José Bonifácio n. 16.
,\ (is 4). — Teleph. 4467. — Res.: run
ila-i Palmeiras n. 70. -- Ti-Iepli. 700.

Pm. fjnslmtra Loureiro — Espociulls-
tn pelos hospitaes rte Paris. — Gyneco-
logia, partos o operações. — Consultório:
Rua José Bonifácio n. 32. — Tolephul
2929, fle 13 fts 1... -
flygleriopblln li, 18.

Residência, avenida
- Telophone, 912.

Dr. Alfredo Slüilelrns. — Uesiileiielu.
Ruu Fagundes n. 14. Telephone, 98. —
Ciinsiiltns ele 8 fts 9 1|2. ConHiiltorlp: run
do Thesouro, 3, dn 2 fts 4.

Dr. .1. .1. DE .AKV.ü.liO — Resi.len-
cia o consultório: Ruu Marechal Deodoro,
30, rto 1 fia 4. — Tratamento radical c
garantido da asthiiia o rins hemorrhol
dns. Operações sçm dflr, sem sangue o
.'¦diu chloroformlo.

Garganta, nariz
e ouvidos

OLHOS, OUVIDOS, 1ARGANTA E
NARIZ — Dr. Bueno dc Mlrniidn — Com
pratiqa rte Paris o Vlenna, especialista rtn
Polycilnica e Santa Casa do H. Paulo. —
Consultório: rua 15 de K vembro n. 16,
(altos rta Cnsa' Rocha). — Dc 1 fts 3 —
Residência: ruo Artliur Prado n. 85.

Di". Murio Oltoni ile Kezeiiilc — Gar-
gania,' nariz e ouvidos — Rna S. Bonto
n. 14 (l.o andar) — Sala i li o. fl — Dns
14 ft.i 10 horas. — Resldeneln — Run S.

Olilinica e microscopln clinicas — do
phnriiincciilieo Mulliiido Filho — Lubo-
rutorlo: ruu do S. Bento n. 24 (2.o an-
dar) das 10 horas fts 5 da tarde. — Tele-
phono. 2572 — Residência: rua Barra
Fundi n. 19 — Telophone, 3505.

Massagista
Arllnir Liiiili-nlnlil — Formado pelo

Instituto do Massagens o Gyinnastlcu
Medica Sueca elo prof. Unman, Stoclcolmo
— HOTEL S(iISSO, largo rto Paysnndu',
n. 38 — Telophono, 1721 — !!. Paulo.

Hospitaes
Maternidade Snnta Mariu — Esta insti-

tuição dc caridade assiste, noa respecti-
vos domicílios, fts parturlentes pobres,
cujo estado reclame Intervenção de medi-
eo-parlelro. O cliente pobro pagara, ape-
nus, a conilucvjão rto medico. Em sua sé-
do, provisória, ft rua Duque de Caxias n.
10. dft consultas grátis do obstetrícia e
gynecològin, das 8 fts 9 horas.

Telephone, '68.

Suininamcntii reconhecido ao remédio que
me devolveu ú existência c ao trabalho, dc-
sejo publicamente expor a minha CURA,
cm beneficio dc todos aquelles que soffrem
dc ASTHMÂ e suas diversas complicações.

Era funecionario publico e com meus
vencimentos tustentava minha mãe, duas
irmãs solteira", minha mulher c seis filhos,
todos menores.

Soffria ha muitos annos de uma BRON-
CHITE-ASTHMATICA, que me trazia
em completo ilesassoccgo e a todas as pes-
soas de casa, devido ao excesso de trabalho
e prcoccupações de espirito, a minha mo-
lestia cada dia angmentaya, já eu pedindo
a morte como único allivio para meus sof-
frimentos.

Desesperado, pela moléstia e pelo futuro
dc meus filhos, mulher, mãe e irmãs, pas-
sei dias terríveis, quando, nessa emergen-
cia completamente desanimado, recorri a
conselhos de um amigo que já se tinha
curado, do ESPECIFICO DA ASTHMA,
DO DOUTOR REYNOATE, um SANTO
I. ABENÇOADO remédio.

Com o uso de tres vidros apenas, a minha
¦and* foi rcstltuida, as suffocnç.cs, a tosse
rebelde, que tanto me martyrisavam, tudo
dcsappareceu,

Oiaças ao ESPECIFICO DO DOUTOR
REYNOATE, estou perfeitamente são e
forte, continuando o meu trabalho, que é
n arrimo de minha querida familia.

E' cm beneficio de todos os que soffrem,
ine faço publicamente esta declaração.

Rio de Janeiro, iq dc janeiro de 1915.
Major José Tolentino de Araujo,

Chefe de Secção da Repartição Geral dos
Telegraphos

(Firma reconhecida pelo tabellião Eva-
rislo).

O Especifico do dr- Rcyngate c um me-
dicaincnto poderoso para a CURA DA AS-
THMA e suas diversas manifestações. E' li-
unido c tornam-se 20 gottas em água assu-
carada, pela manhã, ao meio dia e á noite,
ao deitar-se. Vide a bulla que acompanha
cada frasco.

Uneonlra-sc à venda nas principaes Phar-

macias e Drogarias de S. Paulo

DEPOSITÁRIO GERAL: BARUEL &

COMPANHIA - S. PAULO.

Universidade de S. Paulo
Sogundii-felra próxima, 7 do corrente,

íís 20 horas, reallzar-so-ft a 51.a conforon-
cia riu Universidade Popular, 6.a da série

que, sobre o Código Civil, estft fazendo o
dr. Spencor Vam pré, lente culhedratlco
da Escola .rte Direito. O thema desta Hc-
<;ão 6 o "Código Civil o us obrigações".
Não ha convites.

('. G. Bittencourt.

A.-:.'inbl_i i-Urnorilínaria
A directoria abaixo assignado, roga 4fl

exmas. sócias a fineza de comparecerem
fts 15 hnras do dia 17 do corrente, ft rua
Vergueiro, n. 316, sftiln da Sociedade, para
o fim especiul do tratar-se do oontraoto
a fuzor-se com a Companhia Iniciadora
Predial, paru o completo pagamento da
predio da mesma. Sociedade.

Presidente, Puiillnn do Sousu Quolro .
Secretaria, Muriu Eulallu do Campos.

Tliesourelra, .cniilde do Q. T. Brodpwskl,

Imposto do Governo
(liullsiarcçõi.)

Consta que o Congresso reunido delibo-
i""i o scgiilnto:

Art. l.o — Todo o nogoolante torft GO
0|0 de abatimento no Imposto o 50 0|0 do
augmento nos seus lucros, desdo que ne-
gocio eom Trigo "Crespo Creme".

Art, 2.0 — As sras. donas de casa le-
rão um abatimento do 50 0|0 nas suas
despesas o um augmento na mesma pro-
porção em robustez, na sua familia, deu-
dc quo se alimentem com Trigo "Crespo
Creme".

Paragrapho lio — O Trigo "Crespo
Creme" <-. tão necessário u nutrição du
matéria humana, como o oxygerilò paru
respirarmos.

Purugrapho 2.0 — O Trigo "Crespo
Creme" é um alimento de facilitou (li-
gestão e em alto grau assimilável o
nutritivo (devido a grande porcentagem
d" muterltts gruxus e azoliiilns, quo pos-
sue), a par rte um prego relãtlvamonto
innls barato do que o feijão ou urroz.

Disposições geraes — A superloridado
da vlrilidade o robustez de algumus ra-
ças são unicamente devidas a sc ullmen-
turem com o trigo manufacturudo como o
Trigo concentrado o triturado "Crespe
Cremo".

4 — A' venda nos importantes estabe-
looiméntos: Casas: Noves, Hygionopolis;
Machado do Oliveira o Comp., A. Plccossl
e Comp., Duchen, Freiro, Branca, Char-
les Hu, Pacheco, Fornazarl, Edison, Pe-
relru Coutlnho e Teixeira, Lojas do Ja-
pão, da China o Flora, Empórios: José
Teixeira, Vlctulis, Martim Francisco, In-
glez, Consolação, Rego Freitas, Politico,
Primavera, Cavaignac, Francez, Alml-
rante Barroso, Aviln, Colombo, S. Pedro
o Sul America. Armazéns: Ao "Ganha
Pouco", Lealdade, do Carvalho, An-
tonio Pasoarelll, Lavloro Salvla, Fran-
cisco Martins do Carvalho e Car-
los Plccoli. Cafés: Acadêmico e
Brasil. Drogarias: Paulista o Baruel.
Pharmacias: Seabra, Moderna, Slquei-
ra e Coração de Jesus. Padarias:
Franceza, Cores, Germania o Esmerai-
da. Confeitarias: Popular, Cumpos Ely-
seos, Snntu. Cecília, Colombo, Ávila, Pai-
mèlras e Luiz Lopes, Bazar Parisiense.
Preços no varejo, caixa com dois litros,
1$500. Deposito: Rua Amaral Gurgel a.
74.

•-¦-___>'-_-•-___--

Carlos do Pinhal, 30 Toloiih. 4082

Ê*artelras
Pnrtnira — D. ISlIsn Curlnl, diplomada

pela Faculdade rto Rio do Janeiro e Ila-
lia, — Recebo, como sempre, seus olleii-
les, ft ruu da Consolação n. 440 — 8.
Paulo.

L. !•'. Miiecornui — Diplomada poln
Rcnl Universidade de Pavla, approvada
com distineção pela Maternidade do S,
Paulo. Cura molostlas das senhoras o etc.
—¦ Alameda rios And radas, 86 (Telepho-
ne. 2100).

Dl'. O.
nervosas
sultorio:
mem rio
rt»
nc

Homem do Mello — Moléstia-
e mentaes. -—.Residência e con-
Alio dos Perdizes,, rua Dr. Uo-
Mello, próximo ft Casa rin San-

de 11 fts 3 lioras da tarde. Telepho-
00. Calxn postal,. 1. . .

Dentistas
O. I.lígc — Anlonio O. Miieluirto — Cl-

rurgiSos-Dentlsta. — Rua 15 do Novem-
bro, 57 -— l.o andar.

"INSTITUTO PAULISTA" — Este es-
tabeeldmonto recebe doentes do rholestlas
médicas, cirúrgicas, nervosas o mentaes;
compõe-se de:

Sanatório — tiisn de Snuilc — Puvl-
lhão dc 1'liyislolíiernpla e Hotel.

Não «o acediam doentes de moleatlan
contagiosas,

Admlttcm-se parturlentes.
Aborte, a todos os facultativos.
Os mnis reputados cirurgiões do S.

Paulo operam no Instituto Paulista.
Qualquer Intervenção cirúrgica faz ob-

jecto de contracto ft parte :om o medico
operador.

A gerencia e responsabilidade portou-
cem aos g.rentes arroridatarloo: Mr. o
Mme. Emílio Tobias, com quem floverãn
ser tratados tortos os negócios rto eetabo-
ieclmerito.

Pedir prospèclos o vér annuncios dela-
llindos aos rtomlngos no jornal "O Estado
rto fl. Pnuln".

Cul .1 postal, 047 — Telephono, 2243.—
Avonldu Pnnllsta 11. >1I)-A (rua particular),

S. PAULO

Dr. Nunes Clntrn — Residenciu: rua
Duque do Caxias n. 30-B. — Telephone,
1649. Consultório: rua S. Bento n. 74
(sobrado). — Telephono, 2445. — Espe-
clnlidarto: Diagnostico em geral, moles-
tina do estômago -o Intestinos, dos pul-
mões, rto coração e das senhoras.

PARTOS 13 MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Consult.:
rua 16 do Novembro, 22-A, das 2 fts 4
horns. Rcb.i rua Aurellano Coutlnho, 18,
teleph. 705.

Dr. T. Corroa Netto — Clinica módica.
operações e curativos. — Tratamento es-
pecial dal molestlns da pelle, syphilis e
vias urina rins. Cura do eezema, da ble-
norrhagla. Dft indicação para os banhou
dc Poços dc Cuidas, ondo olinleou. Rua
Boa Vista n. 41. — 2 fts 4. — Residência:
rua 13 do Maio n. 319.

Dr. Bruullo Goulart — Da Faculdade
do Rio de Jnnelro. — Com pratica nos
hospitaes. do Paris, Milão e Nápoles —
Clinica medica especialmente das crian-
çub. — Residência o consultório: rua de
8. Joaquim n. 24 — Teleph. 41-97.

.MEDICO-PARTEIRO — Dr. Argcmlro
Siqueira — Ex-partelro da Maternidade
do Rio. Esp. em partos, moléstias do so-
nhorns e da criançuB. Cons. das 18 fts 15.
Rua 3. Bento, 33, oom entrada pela rua
Libero Badnrõ, 119. Teleph. / 5.125.
Reslden. av. Tiradentes, 12. Teleo'/. 4.297.

' Dr. Iliinsnn — Dentista o medico, us-
peciallsla de moléstias da booca, osso ca-
riado, ele. — Run Quintino Bocayuva 11.
¦I. — Tomo o ascensor.

ÁLVARO OASTEÍ" ,iO
• ¦ 1J15IHA.JAHA PINTO

'Rua da Boa Vista n. 11 — l.o andar.
Telophone, 3428

Alfredo de Almeida —
Gabinete : rua Libero
Badaró, mi - lel.%715.

Mlelielo Clppnrronc — Clrurgião-deii-
tlsta. — Cura rapidamente, com garantia
o sem rtõr, qualquer moléstia dos dentes
e da bocea! — Consultas das 2 fts 5 ho-
ras. — Run flo S. Bento ni 92.

Dr. Fernando Worms — Cirurgião-den-
tlstn. — Longa pratica. — Trabalhos ga-
rantldos. — Praça Antônio Prado n. 8 —
Telophoiios: 2057 e 2702. — Residenda:
run Ooneral Jardim n. 18 — S. Paulo.

Advogados

DISPENSAR-O CLEMENTE FERREI-
RA — Neste Instituto fnzem-sc oxames
radiosüopicos, radlpgraphl. s o appllca-
ções rartlo-tlieraplcns r.ns noentes não
pertencentes no Dlspenenrlo, cobrando-se
preços módicos em beneficio do Estabele-
cimento,

Tambem os drs. Clemente Ferreira o
Arlstldos Guimarães utllisam no truta-
monto dn tuberculose pulmonar n pneu
inolhornx artificial sempre que fl Indica-
do e pratieuvel, podendo nppllcal-n a
iloonlcfl alheios ao Dlspcnsnrjo, medlnnt*
tarifo inoillcn, 0.111 beneficio rto mesmo
rnstllnlo,

Cnsn do Snuile (Io dr. Homem do Mello.
— Exclusivamente para molestlns nervo-
sus e mentaes, tem como onfermelrns ir-
mus de caridade) — Esplendida o espn-
çosu cliiicnrn 110 Alto das Perdizes. —
Medico residente no estabelecimento. •—
Dr. Homem de Mello, com mais de 20
annos de pratica: medico consultor.

--n]-<>-_-E--«-

O
Univ.

-insiíretd!'

transferir
l'"'A

em, propoe-sc
opllmns condições pnrn uniu acreditada
soei edu de de seguros, quo possue nvuii.u-

jndos fundos empregados cm npollces,
todos os sócios que pertenceram Aquclln
sociedade orn em liquidação, Correspon-
dencia pnrn S, Puulo, ft ruu Mnrln Mar-
colina n. 48.

S. Pnulo, 0 do jnnelro de 1010.
JAIME B. MONTALEGRE.

Declaração necessária
Declaro que não se entende com o signa-

tario, medico residente nesta capital, ha
longos annos, com consultório á rua
Boa Visla 11. 62 c moradia a rua Ama-
ral Gurgel n. 94, a noticia da secção " An-
niversanos" do "Correio Paulistano" dc
hontem.

Assim tambem não consta que esteja
registado na Repartição Sanitária, outro
proficional medico dc egual nome.

S- Paulo. 4 de fevereiro de 1.16.
Dr. Corte Real.

unnnnnnmnnnnn
í 43175 1
H PREMIADO 00__ H
116 co n í o sic o n 1 o s

NALOTERIAFEDERAL
extrahida hontem foi

vendido pela

Kttft**)

M O:

tUUUnUn
Ain.-nl] 

"

.D ® _> $000
... PAMJFjO,porÊ$8pO

FiSMíEfíAfj
IO COITOS por 2$000

Praça Antônio Prado, 5
, aos sena amigos e

freguézes
Bmiips La Mu & Irmão

que vendeu
tambem oa números
43174 a 43178

Os outros numero» da de-
. zena foram :-

assim distribuídos :

"is mil 6 ii saccas,.
Cufé pnrn n Cruz Vermelha

Tendo muitos fazendeiros desejado
manrtnr café para auxiliar as victimas da
guerra, e visto ns dlfflculdude_ encontra-
das om enviar pequenos lotes de elnco,
dez ou v'nte suecas, as estradas de ferro
e algumas casas commerciaes de Suntos.
generosamente concorreram com seu au-
xlllo valioso para transportar, armazenar
o despachar gratuitamente atí duas mil
suecas de café da.' fazendas .tt ri linha fl*
batalha, na Europa.

Assim, qualquer fazendeiro, querendo
ajudar a levar conforto fts vlctlmag da
terrível guerru quo netiinlmente avassalla
ob paizes europeus, pôde valiosamente
concorrer com n dádiva de quantas suecas
lhe convier, pelo simples acto de entregai-
as na estação da estrada de ferro mala
próxima, com uma cruz pintada com tln-
ta vermelha em cada sueca, signal ji co-
nheclilo em toda a parte como cruz da
caridade, dando direito a transporte gra-
tulto, fle .rte a fazenda até ft Unha fle ba-
talha, gnicns ft generosidade das compa-
nhiíis rte transporte e rias casas commer-
clnes contribuintes rio Santos.

Rogo a v. 3. fazer o que puder nesta
obra rte caridade, pnra melhorar a sorte
dos herôes quo soffrem na lueta e do en-
cher as cnrtns postaes quo vão sor rornet-
tidas com ns clrculares com seu nome
e o numero fle snecns, que d' sua bon-
darie e enrldaile desejar enviar.

No "Estado rie S. Pnulo" o no "Correio
Paulistano" serft publicaria caria dia a Hs-
ta dos contribuintes, conformo forem
recebidas ns cartas postaes.

As peer-oas que não quizerem passar pa-
lo Incommn.lo rte romottor café, de aceflr-
do com as Ir.rtlcnçõcs acima estipulndas,
poderão en.regar a qualquer dos brincos
abaixo mencionados a quantia correspon-
dento ao numnro de saccas de caf6 que
pretenderam dnr ft "Cruz Vcnrelha". Es-
soa bancos receberão quaesquer quantlai
que fnrem entregues para. esse fim.

Mesmo as pessons flo Interior poderão
remetter en. dinheiro sl acharem dlffl-
cll ou Incommorio fazer o donativo em
café.

Com lodn consideração
Grata o servidora.

Rosa Davlds. presidente.
Fazenda Pnlton, Pedreira e rua Sena-

dor Queiroz n. 86 — S. Paulo.
F. II, Hebbleth. alie.

Encarregado flo .ansporte — Rua
Quitanda, 10-A — S. Paulo.

As scgulnti ¦ companhlns e firmas com-
merclaes, bancos e jnrnaes, deram gratul-
tamento seu concurso:

S. Paulo Railway.
Estrada fle Ferro Mogyana.
Estrada de Ferro Paulista.
Estrada do Ferro Sorocabanà.
Estrada do Ferro Dourado.
Estrada rio Ferro Araraquara.
E. Johnston e Comp., Ltd.
Compnnhla União rios Transporles,
Brazilian Warrant Co., Ltd.
Compnnhin Chnrgours Reunia.
I. Dança e Comp.
"Estaflo rie S. Paulo".
"Correio Paulistano".
London c Brazilian Bank, Ltd.
Banque Frnnçalso et Itallonne.
Londór o Rlver Plate Bank, Ltd.
Banque Frnnçalso pour lj Brésll.
Brllish Bani. of South America, Ltd.
Banque Ral.) Belgo,
Sl p°r Inadvortenela não fOr enviada

circular a qualquer fazendeiro, pede-se o
obséquio rte mandar curta i ostnl ft Asso-
clação "MU e uma saccas", caixa postal
n. 1001, S. Paulo, pedindo t. remessa de
um exemplar.

Alfaiatarias
Uecommendaveis

Alfaiataria — Avenida Pinto & Comp.—
Rua Boa Vista n. 49 — S. Paulo.

•t:im mi
Rozbndo

Manuel do
IUl prlilllll.il

í_abbail.i- 1%
2oo:ooo$ooo

Jogam só 6 mil bilhetes
Extraindo por urnas e e.pheras
Inteiro 12,.$, Quinto24$, frac, . „
iHnnmnmnnnnni

Os drs. Adolpho A. da SUva Gordo c
Anloiüo Merendo tOm o sou esorlptorlo ft
rua do S. Bento n. 45 (sobrado).

Dr. João Arruda — Lente da Faoulda-
de de Direito, -r Esorlptorlo, rua Direi-
ta n. 2. — Telephono, 4411. -- Reslden-
cia: rua Sabarft n. 84. — Telephono, 724.

Os advogados drs. Joaquim Pinheiro
ruruniigu. o Luiz de Oliveira Paranaguá
transferiram sou escriptorio do advoola
para a rua Alvares Penteado n, 35,

Cusa Rnuiilcr — Alfaiataria de primei-
ra ordem e secção complota do artigos fl-
nos paru homens.

Hun 15 de Novembro n. 80.

Vidraceiro
A Cnsa CabruI manda collocar vidros

em vldraçap, clarabplas, ete. 33-B,, rua
de S. Bento n. 33-B — Telephone, 760,

43178 ao sr. Antônio Furl_
Capital

48172 — CnmblHU. da
18170 no sr. Genoroso H. licite*

— Mogy
.8180 ao sr. Romolo Boraino

— Cnsn Brnnoa

Todos á
CASA LOTEEIS. A
Praça Antônio Prado, 5

CRUZEIRO lli

í ....;.....'.. .r_:___._

1f

Empreza Brito & Comi).
Vasto e confortável salão, mobilado a

capricho e arejado por meio de possantes
ventiladorc;.

Espectacuios diários por sessões conti-
nuas, onde se exhibe o que ha de me-
lhor em films dos mais reputados fabrican-
tis.

Este cinema possue um bom palco, pa-
ra espectacuios dramáticos, etc. e faz con-
tractos com companhias desse gênero de di-
V<E_?'dc 

S. Paulo. . . "Ci£l_-£//-0~-.-.9
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SüOCÉSSOR ü
, da Sf. cção do Accessorios da

Comp. Gorai de Automóveis
B'erio!icoH parn nii.omovclM

^Accessorios
Pneumaiicos

Gazolina
Lubrificantes

."refON Nem <>~iiipe(c'»r.i>

Aeccita podidos do interior, assim
como rop.obo oncoinincndiis para o .
extrangeiro.

•ss a vencia
Vende-se, nesta villa c districlo, um sitio

com A7 alqueires dc terras dc primeira qua-
lidade, __ mil pés dc café dc 3 a 8 annos,
ç, casas para colonos, pastor, fechados e. uma
boa casa construída úp tijolos nesla villa,
ludo por 3o:ooo$ooo. A tratar com o abai-
xo assignado.

S. Cruz do Palmilal (Piraju'), l.o de fc-
verciro dc ipifi.

Josí Pedro Agi.
*¦**¦* 11-11/3 «{¦"--f"S_ríY..-."

A viuva d. Antonia Silva, acliando-sc na
mais extrema pobreza c com um filho a.fc-
ctado de moléstia gravíssima, consumindo-
ic no fundo de uma cama, implora das_ al-
mas caridosas uma esmolaque venha mino-
rar os seus horríveis soífrime.ntos.

Todos aquelles que quizerem soccorrel-a
poderão deixar as suas esportulas no escri-
plorio desta folha, certos dc que serão sem-
pre lembrados dc Deus.

i__.hu t

tifnL

Prisão de uenfre
__.____. ilu <_•_.¦.«-_¦¦. c

InVt-.SHtliiifc

Pnssoi uma lioa parlo fia minha
vida, tristo o dosgraçado, devido
aos mous padeeinioiitos (lo c.tu-
mago o infoslinos; principalinen-
to, fui victima dn prisilo do von-
tro, quo foz do mim um indivíduo
inútil n aborrecido. Passava vários
dias som ovaciiar, o nossas con-
dlçõos niio só padecia do floros
do cabeça, calor no rosto, verti-
gens. como mo tornava insuporla-
vol o pordia o animo para Iralm-
lhar. Arrastei duranto alguns nn-
nos a minha misorla, só ovacuando
com fortes purgiintos, nló quo comK» extrangeiro. &Í3 ^^ílS^iÜ^S

$f Telephone, 3706 - Caixo, 284 M jéÊr «^«n nmg ra/*--. &*ttp_ w_m, #&
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SMâo está contente corn 8
avosso fornecedor? §
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ADVOGADO |

| Nilo í3o®tò |
SANTOS I

Crottas de Leite . Credes
Pede-se ás c,.~ias. sócias a fineza dc com-

pa.crereiu á rua Vergueiro li, 316, sédc da
sociedade, para assistirem a unia assembléa
geral, na qual sc deverá deliberar sobre o
contracto a fazer para pagamento do pre-dio, com a Companhia Iniciadora Predial,
ás 15 boras do dia 17 do corrente.

RUA MARECHAL DEODORO N.
que 6 umn tias ninis Importantes cm seccos c molhado,.

finos, confeitaria, padaria, etc.
Importação dircctil de vinho., portuguezes c gencros do paiz

S ARTIGOS DE PRIMEIRA ORDEM L—.__ m \
0881-0 uma sccca.o de frueta

todas
finas, que recebe sortimento

s semanas

L.
'Ji.c_cp-ia.iae, í.89_S —- fi.':.i_.n «7j» tUorrcl», í.wíí

J

o uso dns bonidilas "Vil ti Ins
Anti-ãi/apepttcas tle O. Ilcin-
zclmann"' fiquei em pouco tempo
curado n feliz.

Lnmòntundo o tempo quo lauto
padeci, por dosconliccor osto re-
moilio, o quo faço esla rocoin-
inundação, ijiio sorá do preciosa
utiiidiKln a quoni soffro do prisão
do ventro.

Arlhur R, ile Azanibuja,
Noffoclanta.

fi. Paulo, 21 do agosto du I9M.
Observação útil: A. ver.lii.loirna PHuhis

do Dr. Oscar Ifelnzclmami tAm oa vidro-)
cm "lioliiioa t-.ncnrnnitofi"; s-.brn 03
.'.lotillos" vui iinjircH.it a "marca riiRÍB-
tilda" o. II. romposlá por 'Tros Cobras
Enlrülnçuilas".

Em todas as pltarmadas <¦ drogarias
k. nl-s cm _. Panlo: lURUBd & I!.

Hm ¦""• -8 mm
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is' pessoas caridosas
O abaixo assignado pede ás pessoas car:

dosas, especialmente a todas as senhoras
niãfs dc familia. um auxilio para crear tre;
g'-mias nascidas cm um só ventre, no dii
27 do mcz findo, estando 03 paes sem re-
cuüos e sem meios para a alimentação.

Desdo já agradeço ás pessoas que me au
xiliar/tm neste acto dc caridade.

Josí 1>'ci-mimles.
Kua Dr. Pedro Toledo, 65 — Villa Cie

ti^ntino — ou nesta redacçãó.

Gèp Pnon Brasilei
Rua dos Guayanazes, 49

__.\T.__t...VIO i: I.NTl.ItNÁTO L.MtA (J
SIJXO FI-:.Ml.\'I.SO

Exlornnto pnra meninos alô 11 illmos
COnPO DOCENTE MUITO IfAUil/ITADO

Curso primário o secundário, musica
dc piano o canto, il(\-;enlio o trabalhoo dc
ogulhu. Especialidade daa línguas ingleza
<: franeczà.

"Jardim da Infância" para crianças di*
1 a 7 annos.

Automóveis á dlsposl-jflo dos- alumnos.
Installou-se, lia pouco, no palacete

Porto Martins, com vastas aceoinmoda-
çOes para as aulas, dormitórios o re-
err-ios.

O primeiro semestre do novn nnno
ctivo principiou no dia 2-1 dn janeiro

Ah matrículas estão abertas todos
dias uteis, das 11 horns iis Ili.

Mrs, Aiiuu li. Bngby,
J-i.i. Gcitcvicvo Vonrliel

Dir

[{ymiiaÉ I S. io Carmo
Preparação a todas ns escolas superiores.

Matricula aberta. Reabertura dos cursos a
.( de fevereiro. Exames dc segunda época
a io <lo mesmo mez.

Livros novos
Código Civil llrasileiro, com ;i synthe-

no, historia o indico alpliabotlco o rlmis-
stvo, por 1'aulo Lacerda, broeh. 71000,
ene. 10?000, pelo correio mais G00 rfils.

Iteiiertorlo Alpliiilictlco dn Legislação
o Jurisprudência dn l-izciirtii Naeloiiul,
eontenilo a.-; loi<_ e decretos ntó dezombro
de lilll, e accordamíi, avisoH, ordena o
circularce att junho do 1915, por Carlos
Barreto, emp. da Fazenda, Um grosso vo-
lume br. .*i0$000, pelo correio mais 1?.*I00.
fedidos a Saraiva e Comp., Livraria Aca-
demlea, largo do Ouvidor, 5-U, H. 1'aulo.
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Acaba ilo .alili á luz o ncim-so n vot:- mM

ul

Illmos. srs.

Saudações.

Sem on.ro inlcnLo, sinão oni be-
noticio das pessoas que vivem ein lueta
com moléstias, venho dar parabéns

humanidade pelos grandes beneficio.
(jue a ella presta o

I .y«.
GRflPBOhOGO

Consultado por vultos eminentes do
Brasil e da America do Sul

«» Consulta das _!í ás 17 lioras
Mui. Araújo n. IO

TKXMl-HON1J, Aíi-:\:;
—• - —-——— ¦—Ugg- -<> t_lS?mm. __-._¦__.,..

Agradecimento
A Associa-lo "Mil d umn saccas"

agradeço as seguintes generosas dádivas
do caíè:
Companhia Prado Cba-

ves, B. Paulo .... 100 Saccas
Companhia Agrlcla Fa-

zenda Dumont . , 10 "
It. O. 11. Davlds, Po-

d reira 2 "
l.uiz Dclamaln, Araras 1 H
O. Angela DalPAnese,
Tanque l "

W. dc P. B. Davids, Ou-
rinlios *> »

Paulo Barnáb. e Filhos,
Itaicy i «

Aurélio Clvattl, Itnpo-
polis i »

Hotel notlssérie Sports-
man, S. Paulo .... "

•loão Bolsonàro o Irmão,
Pedreira 1 "

Franco o Irmilos, Ara-
rus "

Mlehaelson Wrlght, Co.,
Ltd., Santos .... 15 "

r.-;m(i Foi reira, San-
tos 10

Freitas Lima Nogueira
c Co, Ltd., Santos 10 "

Aminymo.-*! M
Fazenda Paraizo .... 1 "
Naumann Gepp Co., Ltd "
Vcnahclo Fer o, Pcdrei-
r.-i i »

S. C. Gomoz o Cnmp. r, -
Leon Israel o Comp. r> "
.Santos Coffeo Co. ... "
Bonto Carvalho o Com-
panhia to "

Hard, P.-uid o Comp. .- '
C.ovy o Comp i "
Thomas Qly Kocha Cu-

nha, Arpuhy .... "
D. ..ntonla p,.rfii.cu" do

Sousa QútílrO-í Au-
rora 2 "

Joãd Sbrágla, Pedornol-
ras x »

D. riaptlstlna Teixeira
do Andrade, S. Pedro 1 "

Cai R. Johnston Co.,
Ltd., Santos .... ;,. "

R. 13. Lawrenco, a jo, F.
Vlnorlcr, Santos . ti "

.losé Tnfíinte, Jacarezl-
nho i "

Pedro Infante, Jucarc-
zinho »

¦''cllc' -diria do Campos
llarros, Monjoílnho 2 "

Raphael Sampaio o
Comp., Santos ... "

Or. Granadolro Gui-
marâes Ilosoira ... 2 "

___a
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m DEJEÜNERS et MERS
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Total até esta data , .
Ainda faltam pnra eom-

pletar na _.000 sac-

2'I3

1.7GG "
Hosa I.nvlil.,

Presidente.
--TC-O-Jt*. •*-

â 111 Wr
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Acaba de &iilili

Quadro de titulos
da Bcísa de 8. Paulo

organizado por JoHo l,lnienla, seerctarlo
da llolsa de S. Paulo, contendo a cotaç/io
em 33 dc dezembro de 101G, do lodosos
litulos negociados cm bolsa, com Infor-
inações sobro emissão, amortização, divi-
dendos, etc, etc, e mais lnforma-jões
uteis aos commei-dantes o capitalistas.

1 volume, nitidamente Impresso, 1$G0..
(Polo correio, registado, mais 5300).A venda nu:

TyrOGRAPIUA BRASIL
Itotlisclilld o Comp.

S. Paulo — Rua 15 de Novembro, 20.

§*oe§
'A agitação violenta seguida de inovinien-

los bruscos dos membros e dos músculos,
(juc ataca as crianças, 6 geralmente provo-
tada pelas lombrigas. Sempre se deve evi-
tar que o mal adquira taes proporções.
Logo aos _ primeiros symptomas, como sc-

Iam: 
comichão no nariz, pontinhos verme-

hos na lingua, mau hálito, inchaço do ven-
tre, ranger dos dentes durante o somno,
fraqueza, etc, deve-se ministrar o Vermi-
fuço "Tiro Seguro*;, do dr. H. F. Peery,
Unico verdadeiro, cujo modo de usar se en-
Itontra na circular annexa aos frascos.

O Vermifugo "Tiro Seguro", do dr. H.
P. Peery, propriedade exclusiva da Wrighfs
Jndian Vegetable Pill Co.. nSo somente
opera a destruiçSo completa das lombrigas
9 solitárias ou tenias, mas é tambem de ef-
feito benéfico tanto para o estômago como
para o» intestinos, anniquilando o foco de
onde aquelles vermes se alimentam.

Vende-ae em todas as drogarias e princi-
paes pharmaeias do Brasil.

*WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE
PILL CO.

_7£ Fcarl Street Nova York, E. "ü. 
da A,

N. a

• Minha filha de nome Alice de
annos de edade, soífria dc bronc
asthmatica desde seu nasciniento. Usou
dc toda a sorte de remédios. Já desen
ganada. li nos jornaes o effeito do líIO-
DO LI NO". Então, só coüí uma garrafa-,
tive o prazer de vel a radicalmente
curada e sadia.

Outro meu filho dc nome Aloysio,
com dois annos de edade, sempre ane-
mico e rachitico, appliquei lhe tambem
o "IODOLINO"e ficou completameu-
te curado, sadio e gordo.

Por ultimo, minha mãe, apesar da
edade de 68 annos, tendo fraqueza e
fastio, fez uso do "IODOLINO". Tem
tirado maravilhosos resultados de for-
ças revigoradas.

Pode desta íazer o uso que lhe
convier.

De _/_i_gí.s_ Amo. Gr o.
UISERBfflO FERREIRA DE OLBVE1RA.

Reoonhofiò a letra e llrma do Llborino Ferreira de Olivoira.
Feira do SanfAnna, 17 de margo de .01..

Em teatomunho da verdade,
JoSo Carneiro Vidal — Tabellião.

Agcutcs geraca: SIIiVA GOMES E COMjl'. — RIO.
Agentes cm S. Pttuloi I3ARÜEI- E OOMP.
Em íoíIils u.-i Pliurnmciaii o Drogarias.

SECRETAlir.*. !..\ At.ItlCüI/1'ORA,
COAÍMICROIO 10 OBRAS

PUBMOí.S
Direclorin dc Industria c Oonuncrclq

E.\]iorlní;ío do fruotns
De ordem do sr, dr. secretario da Agri-

cultura, fuço publico que, para a execução
do disposto nos decretos ns, 2415, dc 2(1 dc
agosto-de 1913, c ...i-. dc 3 de dezembro
de 191.1, devem o. interessados entregar
suas propostas nesta Directoria, até ao dia
20 dc fevereiro próximo, para a concessão
de auxílios á exportação de fructas do Es-
tado, destinadas a paizes cxtraiugeiro...

Taes auxílios serão concedidos mediante
as condições seguintes:

i.a
Os auxílios serão de Co réis por cacho debananas ou dez kilos dc outras fructas cx-

portadas para o l.ip da Prata cm vapores
nao fretados especialmente pelos expurta-
dores. Quando a exportação fôr fclla para
paizes europeus, cm vapores não fretados es-
ptcialmenle, elevar-sc-ão a 200 réis por ca-
cho dc bananas ou dez kilos dc outras fru-
ctas.

2. a
Serão celebrados contractos com os cx-

portadores fixando o máximo do auxilio a
conceder no correnle exercício dc n, «3, ten-do cm conta a quantidade exportada no anno
findo; de accordo com as certidões da Re-
cebedona de Rendas Estaduaes em Santos.
Poderão tambem ser contemplados na con-
cessão de auxilio aquelles que não tenham
feito exportação de fructas no anno pas-sado, mas sc proponham a fazel-o no cor-
rente anno.

..a
Terão preferencia para a concessão dos

auxílios as associações c firmas dc que fi-
.crani parte cultivadores de fructas que
provarem ter culturas em exploração antes
de 1.0 dc janeiro do corrente anno, o queserá verificado por um ftinecionario desta
Secretaria.

4..-1
Os proponentes sc obrigarão a fazer a ex-

portação das fructas a elles consignadas pc-Ips outros cultivadores do Estado, cobran-
do-lhes apenas as despesas de exportação e
mais a commissão de tres por cento sobre
o preço da venda,

5.a
Todas as propostas deverão ser acomna-

filiadas de uma certidão (|a Rcccbcdoria de
Rendas Estaduaes cm Santos, declarando a(¦uamidírtlc dc fructas exportadas pelos
proponentes no anno de 1915.

Directoria dc Industria c Commcrcio, 5 de
fevereiro dc 1916.

i.uüo it. rcsiiiim,
Director de Industria e Commercio.

-lí~_*TO*^?r<».u' fr.
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SEORETA1UA DA AGlUOÜI_E01.A,coMMEnoio ;¦: obras
PUBIiTCAS

Directoria do Terras, Colonização o
Iminlg-rução

Dc ordem do ar. dr, secretario da Agri-
cultura, Cominci-cio e Obras Publicai-', ia-
C-o publico que ató o dia A de março pro-ximo futuro serão acceitas, por esta Dl-rectoria, propostas para a compra dc se-to (7) lotes de terras, situados no 3.o dis-tilc-to do Núcleo Colonial do Sabauna, naestação deste nome, da Estrada de ForruCentral do Brasil.

Keliiçõo dos lotes, suas arcas o vulor
correspondente
Arou em metros

quadrados
130.770
H ...000
137.265
_12.030
187.250
1G3.0UO
111.000

As condlQÕes a serem observadas
propostas uerüo as seguintes:

t.a
As propostas poderão ser feitas pára acompra de um ou mais lutes; deverão serapresentadas em enveloppes fechados, do-v/damento selladas com estampilhas es-taduaes dc 1?500 è com a firma do pro-ponenlo, reconhecida por tábcllii.6.

2-.à
Não serão acceitas propostas com or--orla inferior 6, avaliação,

3.n
O proponente cuja proposta Mr acccl-ta, dfcveríl fazer o pagamento dentro duprazo de tres dias.

¦l.a
As propostas scrãu abertas no dia 4 demarço próximo futuro, ãs 13 horas, na ua-lu destn Directoria,

N. do lo

22
48
C7
78
DO
1)1
.3

Valor

130J770
1-13*000
1378*255
212.030
1S7Ç260
luaíooo
11-1*000

nai.

CamisillHas: _$400, 2$000, 2I-.00, 2$800 para cima
Bracières do tricpt: 2$9p0) ?,$0dQ, 3Í.S200, 3$500 n. c.
Bracières do nanzouc o fu.tão : 3$000, 8|80'h, 4.000

ató 12$OO0.
Calças fraldas: 1 $800, 2$G00, 3$400, 3$800.
Fraldas: duzia 12$000, J4$C0n, 23$000.
Caeiros do flnnella: algodfio 5$8Ó0, lã 13$500, 14$00Ò.
Mantas de fíanolla : 3§8p0, 6$!)00, 9$000, 15$ão i ». c.
Cinieiros estreito*. : moo, 2$; em mutro l$ooo o l$2io.
Cinteiros largos : Í$8oo, 2-.noo, 2$..oo, 3$ooo, 3$3oo."Poucas em Jil d-Èscossia: l.$'3oò, l§4oo o 3§õoo.
Toncas finas erri nauzouo o seda 3$ooo. 4^c>oo, 6$ooo

ató 25$ooo.
CorpinbOB de tri cot: l$8oo, 2*fooo, 2$2oo, 3$oòo.
Sapalinhos do lã, fustfto o pellica l$ooo, l|5oo, lksoo,

2í§5oOj 3i$joo ató G^ooo.
Babadores a 6oo, 9oo, l$s.oo, l$8po, 2?ooo, até 9?ooo.
Capas tle lã, bordadas 25$ooo, 2G$._eo, 27$ooo, 3o$ooo

ató GOSooo.
Vesüílinlios comprído3 em fustão nanzouc, etc, Oíjjiõoo,

7Í5000, 7$5oo, 88..00 ató 24$ood.
Sainlias do trieot morcerizado : õíjpono, 6$ooo.
Riquíssimo sortimento om vestidinhos para baptízados:

SSõoo, 9'1..*oo) loSoòo, 125ooo, 14$ooo até 9ò$ooo.

Artigos próprios para presente ,

Caixinhas com um vestido comprido, um bracière, uma
touca e um babador, aitigo fino, completo : 28.*i?ooo,

3o*$ooo, 4o$ooo e 45-$ooo.
Euxovaes para baptizados:

48$ooo, 5o$ooo, 56-fooo ató 17o$oco
Lindissimas cestiuhas para BE'BE'S a 9o$oo«

f, Ricas guamições para berço, sen Vo : Um acolchoado,
um travesseiro de setim, um lençol o uma ítonüa bum

enfeitados, por Gfijooo.

Wagner, Sehádlieh or
smi^m^^mmmíoWBsssmk^smmswss^mm&wá^^isA^

O governo reserva-sc o direitoaecoliar a proposta mais alta uudellas.
de mio
alguma

Tara melhores esclarecimentos podemoa interessados dirlglr-so a0 í;r. BraslIIcodo .Mello Sousa, em Sabauna, ou á Dire-ctoria de Terras, Colonização e Immi-gracSo, nesta capital, ondo se acham aplanta e os meinorlaes descrlptivosreferidos lotes.
Directoria de Terras, Co!,migração, S. Paulo, A

1010,

do.

'ionizarão o Im-
do fevereiro dc

Antônio Felix A. Cintra.
Direclor.

à Ia modo
ehe% €hm°Ieü M.ü

Aujourd-hui, dimancho
Dinde à Ia írançaise
Veau sauto aux unes harbes
Coclion de lait sauce tomates
Petit chateaubriaut k Ia Mira-

bau
Ueuís ffrand duc

-.'AOULDADis DB DnÚílTO DIS B
1'AUhO
EdiUU

Do ordem do exmo. sr. d,-, director, taco•ubllcu que, do 10 a 25 do corrente me~,Mlaia aberta, nesta Secretaria, todos os'lias uteis, da. 11 _a n lioras, a Inseri-PSSO para us exames da 2.a ú|,uea, ao.
nf'' .,Ô„ferao a-""i"i<i^. nus termos dn<• "«o 144 do Regimento Interno, os re-

crentes 
não matriculados nesta Facul-«aae. os alumnos matrieuludoa quo nüo«o apresontaram na primeira época po-«o de forca maior, devMdament.•¦ ü... o os quo tiverem sido reprova-

umaUcad:í.:,d° 
d° SC*' CXil",i"11-1- ^ -"na. primeira 6pocn

de
monto In-

.u.íi."!';* 
l-'*iSa "'-•'-'•'l-ÇÍio serd'exigidoacoôrdo com o art. 14G do Regi

três _~*r_odé_*és
Rua Libero Badaró = 2

EOITHES
PREPEITUKA DO MUNICÍPIO

Construcção do muro

Bcloutlíloo ao proprietário do terreno ft
rua Coimbra n. 74, nesta cidade, quo,
dentro do prazo de 10 dias, dovo dar co-
meç,o ao servl-jo do construcc&o do muro,
no referido terreno, serviço essu quo dc-
vorá eíttar concluído dentro do pruzo de
30 dian, ambos a contur do hoje, eob pena
de 20?000 de multa, do accordo com os
arts. 2.0 o 5.0, da lei 209, do 11 do marco
do 1896, o do ser o mesmo feito pola Pro-
feitura, por sua conta, oom o acerescimo
do 20 0|0 pelo trabalho do fiscalização o
cobrança.

Directoria de Policia o Hyglene, 1 fle
fevereiro do 1910.

dc 1912 a
transferencia regular de outra Fa-

O Director,
Alberto da Costa. |

a Attestado de ldoneid.de moral-h) conhecimento do pagamento da ta-xa de freqüência, relativa a uma, algumasou a todas as cadeiras do anno-c) certidão do approvação 
' 

nos exn-mes preparatórios feitos antes do 5 d.
prí ad. 

UÜl0U **C ^'"o da 
***&&;

ÍdÍ. "C Fa*'-ulaado

d')'
cuidado ufficial ou equiparada-

o) certificado do approvação cm tu--¦"» ns cadeiras du anno anterior,Tu adquo ao candidato apenas falta a^'cadeiraJo nnno na qual deseja Inscrever-se-
.-a dc 

CéxàmeClmC,U° '° ^^ ** t'"1*
Paragrupho l.o _.0fl requisitos das lc-

an,ll~'n^; D- 
nao sara° 6x|6*-*°'- «oa

. ..., . "U° sa° °" foram «umnbii daFaculdade, mas o requisito da letra D
^oxlgido 

do candidato, cuandans:Corldo para outra Faculdade, vo to elleaqui.a continuar os seus es.udos; o r.-
fllaato quo nflo fOr matriculado.laragrapho 2.o - Em vez do certlfl-cado de approvação exigido na letra Kdeverau os alumnos matriculados, auo
mfl.rfa_na°reVeram para exa,no «a Pri-
Sit. ,, _,'"""• 

a"re£icnta** certidão da suamatilcula, o os que, Inscriptos para exa-
Í12..3?*. é?-00a' nclla n!i0 ° Prestaram,certidão desta sua inscrlpcüo¦Paragrápho 

3.o — O transferido do Fa-cuidado official, que pretender exame detodas as cadeiras, deveríl provar não ha-ver prestado exame na primeira época,na 1'aculdade dc onde elle vier, o pagaraa taxa do exame, como matriculado, enao a do freqüência.
A lnecrlpcão podeiA sor requerida ceffectuada por procurador com poderesespeciaes; e nos tres últimos dias do pra-zo ella será feita por ordem àlphabeticn,e findo quo roja o prazo nenhum cândida-to serfi. a ella admittido, qualquer quo eo-Ja a allogacão adduzlda.
Secretaria da Faculdade de Direito do9. Paulo, em l.o de fevereiro de 1910.

O secretario,
Julio Jínla.

Ü dr. Adalberto Garcia da Luz, juiz de di-
reito da l.a vara dc orphams. ausente,
c da provedoria e pr,_-.=identc da commis-
são dc^ alistamento eleitoral do municipio
da capital.
Faço saber que. sob minha presidência;nstallarani-_c hoje os serviços da commis-

são do alistamento eleitoral do municipio
da capital, que deverão continuar nas sc--.-lindas, quintas c sabbados, durante o pra-
/.o dc trinta dias, no edificio da Câmara
Municipal, do meio dia ás tres lioras da
tarde. Para que chegue ao conhecimento
de todos, mandei expedir o presente, que
será affixado e publicado, na fôrma da le:
S. Paulo, io de janeiro de 1916. Eu, Josr
13. Pinheiro da Silveira, secretario, o es-
cr.vj, — Adalbcrtn Garcia da Luz.

I-.U.MJ.l.AI.I'' 1)1. DIREITO DE
ti. rADLO

Exame vestibular
De ordem do oxmo. sr. dr. direclor

faço publico quo a inscripção para o exa-
mo vestibular, necessário para a matrl-
cuia 110 curso desta Faculdade, (staríi
aborta, nesta secretaria, todos os dias
uteis, do 2 a 12 do fevereiro próximo,
das 11 fts 13 horas, c quo, findo ess.;
prazo, nenhum ( ~ 'hiato serft a ella ad-
mlttido, qualquor quo seja a aUcgaçã.
adduzlda,

A inscripção kí. será ádmltllda me-
diante certificados do apprjvaç.o em to-
das as matérias que constituem u curso
gymnaslal do Collogio Pedro II, prestado
o examo no dito coll.gio ou em estabe-
locim.nlus a ello equiparados, mantido,
pelos governos dos Estados o Inspooelona-
don pelo Conselho Superior do Ensino, ou
do exam_3 parodiados, prestados nosta
Faculdado ou nos estabelecimentos devi-
•lamento autorizados, cm dezembro dc
1915 o janeiro corrente, com a prova do
pagamento da taxa respectiva, na Im-
portancia dc 80.000, juntos a um reque-
liménlo cm que o candidato declaro a
sua filiação, naturalidade o edade.

Nos tres últimos dias do prazo, na Ins-
crlpqão serfi, observada a ordem nlpbabc-
tica.

Secretaria da Faculdade de Direito do
S, Paulo, em 31 do janeiro dc 1910.

O sccrotirto,
Julio .'•laia.

RECEIiEDOItlA DE RENDAS DA CA-
I'1'l'AL

Imposto dc Commorcio

Dc ordem do flr. A, Pereira do Quel-
roz, administrador desta Recobedoria, fa.
CO publico, paro conhecimento dos srs.
Rommerclãntes, que se estft procedendo
ao lançamento quo tom de servir do bnse
pnra a arrecadação neste exercício do
imposto do Commercio croado pela lei n.
1.-48.5, de 16 de dezembro de 1915.

Todos os contribuintes qu.- so julga-rem prejudicados com os novos lança-
mentos ou .uas classificações deverão
apresentar suas reclamações em petiçãodirigida ao dr. administrador desta Re-
cebedoria,

Recebedoria do r.endan, 2S do janeirodo 1910.
O chefo da 2.a secção,
Adolpho Xavier itabclio,

ACADEMIA J .-.ViK.A D!_ COMMERCIO
DE S. PAULO

Reconhecida (ilflclalmentc pelo
Governo do Estado

RUA DR S. JOÃO, 198
t

De ordem do sr. director-presidente,
communicò aos interessados que, de hoje a
10 de fevereiro p. f., acha-se aberta, nes-•_ secretaria, a matricula para o Curso Ge-
ral, das 12 ás 15 e das tq ás 21 horas,
tcdos_ os'dias uleis. Para a matricula no
primeiro anno, o candidato deverá apre-
sentar certidão nos exames de noções de
Dortuguez, francez. inglez, arithmetica o
íltomctria, ou de ter freqüentado qualquer'.'Stalic-lecimíiito secundário official ou não,
a juizo da Congregação. Os ouvintes deve-
rão apenas apresentar attestado dc vacci-
na. certidão dc ter pago a taxa dc matricu-
Ia no valor de .10$ e o i_-eibo dc ter pago*i primeira prestação mensal de 10$. S. Pau-
Io, 11 dc janeiro dc igiG.

O secretario.

Ini íi. I11É. Si¦111 _. iilliiil!
*..' âft pel a'.»¥CB'ii« -!<"- listado s8e S.

EPa.a!.. pela lei n. t-f _?.?, dc 30 «Ie cmi.ibPsi*» «le 10t5

nscnpçoes para exames e matrículas
Avisa-se aos interessados que de 20 á 28 de fevereiro estarão

abertas as inscripções para os exames de admissão, que serão iui-
ciados a 1.° de março.

As inscripções para exames dc segunda época devem scr feitas
de 1 o 15 de março e os respectivos--exames terão inicio a 16 do
mesmo mcz.

As matrículas para as diversas séries dos cursos de Phnrmacia
e Odontologia devem ser requeridas clc 16 a 31 d-t mar . tt os
candidatos á matricula inicial devem juntar aos seus requerimento.:
a) Certidão dc approvação nos exames de admissão ;
b) Certidão de edade, dc 16 annos no minimo;
c) Attestado medico de que íoi vaccinado e não soííre de moles*

tia contagiosa;
â) Attestado de bom comportamento ;
e) Recibo de pagamento da respectiva taxa.

As aulas dos cursos serão iniciadas regularmente a 1.° de abril,
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 1916.

M, A. Eloaaiem tle Mello,
Secretario interino.
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EtífU. I)E CUAUMAflA l'i DIO OllON-
TOLOCIA Dli S. I*.\i;J.O

Edital
De ordem do sr. director ítiço publico

ao« IntôiessiuloB que na Insorlpcõea parn
o exame vestibular ft matricula nou cur
hos desla Escola actíar-se-ílo abertas, to-
<los os dlaa, de í i li ile fevereiro e os
referidos exumei serão processados di
dia 21 do corrente cm deante.

Secretaria da lÉecola dc Pharmacia s
de Odontologia de H. 1'aulo, l.o de fevo
relro de 1!HC.

O sóerelnrlO;
liitl/. 1'ercli-ii COrsIno,

Pequ

ritiifirn i:._ no m vicirio
Aferição annual

De ordem do sr. director de Pollcln
lAdmlnlslrntlvn taco publico (iue esta re-
partição funcclomi ft rua 25 dc Março,
<*nt f.vr.lc no Mercado, consérvando-sc
aberta das 12 ás 10 boras, para proceder
ft aferição de balanços, pesos e medida?
om freral, sem a cobrança da multa do
20 0'0. por ter sido pròrogado o pnizf.
u ir- 29 do correu ie mez.

Repartição do Aferição cm S. Paulo.'
4 de fevereiro de l'91fi.• O n feriei or,

Jofio Cínliy,

.'•••¦['¦•.iTn. \ do municipio
Tie i,nlcm do sr. Prefeito, faço publi

to -inc. pelo prazo de 15 dias contados dc<
Ia data, sc acha abcrla concorrência pllbli
ca liara a construcção de um muro de ri
menlo armado, na rua Senador Queiroz, cn
tre as rua? Kio rencio dc Abreu c _.. dc
Março, autorizado pela lei n. 1852, .de ia
dc março de 1915.

Cuiisistfiu as oiiras cr.:
1.0 — li.xcavação c remoção de teria, nn-

ti 1 distancia inferior a 100 metros;
í.o ¦— EstaqtKNimcnlo com estacas dc n**

nciit. th diâmetro e .1 111, dt comprimento,
uo trecho de 18,70 111. da rua Senadoi
Queiroz. Numero dc estacas 3 cm cada pai
iiel;

;,."' -Concreto na dosagem dc 300 lc. d
tinicnjo, o..|oo ms,., dc areia lavada. o,_0*j
tiif."t. de pedrcgtilho lavado pu pedra bri
lada 11. 2 perfeitamente limpa:

-I." — Armação inclalliea de aço: cum
lianas dc 25 mim dc diâmetro, com barra:
dc ( 111:11 dc diâmetro, com barras de !*
iniui de diâmetro, com barras dc 10 m|m di
.diâmetro, com barras de 13 m|m de diame*'tro, com barras dc* 15 m|m dc diâmetro e
jcoiii barras dc ; 17 m|m de diâmetro;
. 5.0 — Ci,"'ol:dação do terreno com cõncre*
)o fraco «c rio k. dc cimento, 0,420 dc
hreia c o,8_o 1. pedrcgiillto;'. ú.o —. Alvenar. de tijolo com argamas'ea de cimento c areia 1 -,3

7.0 — Construcção dc balaitstrcs dc ci
hiento ;'n>iado, conforme desenho;

• 8.0 — I''..necimento c collocaçao de lu-
1)03 de 2";

!)o — fornecimento c coIlocSfão de
bo, d. \"\

10 -- Socaniento dc terra, 30 dias dc
kís dc acabado o muro, por camadas dc
|0 c]m (pequeno transporte e socamen-
o);

11 — Cofragem ou fi rmas, dc madeira
d- esoessura uniforme dc 25 m|m 110 mi*
ninio.

As prpp.05tn.-l deverão "ser feitas por pre-
ços unitários c indicar a marca e procedeu
ci.* dc ch-icnto empregado.
| O orçamento", na importância de 
14 _j67$o*í.|, c demais papeis acham-se ua
Directoria Ac Obras c Viação. onde serão
prestados aos interessados os csclarccimen-
tos -1. que necessitarem.

Os proponentes depositarão no Thcsoiirc
,Minii(*;pH, con guia da Directoria do Rx*
pediente, « caução de 6n.$ooo, para garan
lia da assi .uaii---' ,• execuçãn do contra-
Cto.

' O pagamento s ia !:•:¦• em letras da Ca
mara, do empréstimo autorizado pela lei 11
1811, dc 12 (|c selembro dc ioi.(, ao typo Jc
Çf), juros dc 7 o!o, prazp de .. annos. com
facilidade dc regale antecipado.

, As. proposta.-, cem firma reconhecida, sem
entendas ou rasnras, selladas conveniente

ente, acompanhadas do recibo dc pagamen
__ do imposto dc empreiteiro, deverão sei
fnlrcgues em envclòppcs fechados c lacra
dos. mediante recibo, na Portaria Ccral da
Prefeitura, ,".!<• o dia 13 dc fevereiro proxi-hio, para 4trem abertas 110 (ba immcdialo íl!
13 boras, do que se lavrará termo, nesta Di
reclõria.

; Directoria Ccral d. Preffiiitr.. do Muni
cipio de S. Paulo, 30 de janeiro de tgifi
103.0 d.t fundação dc S "*

3-'3' Paulo.
ü Director Geral,

Arnaldo Cintra.

______$vw;»"»- '

AIW GIIUMS
Oillllllli .ig!ÍP5te

il lifli Sn l Pnulo
l'uçn pttblic ,;, . .,;., ,.,.

das dcbeiítiircs do empréstimo contraindo
por esta Companhia cm 20 dc fevereiro dt
](.J2. para o quarto resgate d." 5 c|o do ca-
pilai, sc çffcctuará 110 dia 10 do corrente
incz, ás 13 iio-as. 110 escriptorio desta Com*
Vfánliia, á rua [.ibero Badaró, t.|2, sobrado.

S. Paulo, 2 ,|c fevereiro de 1016.
.-/. Lacerda Prohi

presidente'.

A' WtAÇ.V
Ueclaramo; tei* perdido umri Dupllctith

dc Fnctura do valor de l:6CO$000 o lima
letra de Cambio (lo valor de ÜOOiOOO ac-
celta« por Kavriu Malda, vencidas e poi'
vencer.

Prevenimos ao commercio (*ue flcnrft
nulla qualquer transacÇão íeitu com es-
scs (lociimcrlos.

S. Paulo, 5 d<* fevereiro de í916.
Castro, Mendes c Comp.

COMPANIUA MOCYANA DK K:. I UAI) V
Dis i'i;iti:o k navi.o.uão
iloalierturu çlu Trnnsferencliib

No dia 5 do corrente, serão reabertae'.•t.ciafi de aeções desta Compa-
entrai, co

an transfei
nhia, tnnto ncsl.-i líscrlptorlo Ç>mo no de H. Paulo. -

' Campinas, 1 de fevereiro de 191C.
Alfredo MOniciro (Íe Onrviillio o Slli—- Chefe d • Rs-i-rlptorlo Ci-.iiral.

£***t*KBKrixiirmf&3rxon)i^^
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Àl>()i'(ivi.iin |ie!o gu.rcniu leiici-ni
SE'DE SOCIAL — Rim do Tliesouro 11. ;*.

(Sobrado)
VALLECIMKXTO

l.a série
Convido oo srs. associados, que não ti-

...rem deposito, a contribuírem, utí o dia
7 do fevereiro, com a quantia de 11 $000
(onze mil rí-ia), para a formação de novo
pecúlio, polo fnl.leelmonto do associado da
l.a série, major Evaristo Mattoso, falir-
.cido em Santa Hlta do Passa Quatro,¦ S. Paulo, 24 de Janeiro du 1910.

O l.o secretario,
Dr. Alfredo di Alctleit'09.

Pensão hotel Hora
:cni sempre con.modos reservado.-, paia as
exmas. familias, dispõe dc refeitório c me-
sas reservadas para as mesmas; as refei-
ções sí-o das 10 ás 12 e das 17 ás rg ho-
ras. Preços módicos por mez c diárias. 'Jpti-
1:10 cozinheiro. Recebe pensionistas exter-
¦os c internos, Largo Paysandu', ns. 12, 14

i 16. S. Paulo, cm ponto central, a 5 minutos
ias estações ferroviárias.

Collegio IrcMioceiano de São Paulo
Avenida Tiradenles, 8-A

l'*.nIrada 11 .'1 do fovoroiro
Nfatrietilii pormanonto

"¦nkESKJA-Sl? 
sabor oudo resido, nosta

MSf capital, n sr. Antônio Gabrlol da No-
droga! quem do mosmo quor tor noticias d
sou pnrontn Eduardo líoqun dn Andrudo,
á rua Quintino Bocnyuvn, 72 A.

FERRO EM BA RH A
Quadrado, redondo

e chato

Lion & C"
Caixa, 44 "j^PAULO

GltÂT.IS;!
Uma empresa literária, a Úulo dc r.

clame, eslá distribuindo" gratuitamente ma-
gmficos livros sobre todês os assumplos.
l'*açam pedido á caixa postal T, dizendo
sobre que assumpto desciam o livro c cn-
viantlo 3 sellos dc 100 réis para porte.

'El «*s's*:riM >io B"jí_*nsiiii>nim-iS!i-i —™- Modições, c(ini|ir:i o venda. Preços mo-
dicos. Ungonlipiró A. Viotli Sobrinho, lis
criptorio: lina dn S. Uonlo, !<1. - 8. Paulo.

Casa em prestações
Cúiiiprn-Ki' umn, utC* lí;l)ÜÜS(IUO, n.'i"

imito distante do centro, da .flo-sò de
i.!c.-id,-i 2:000$000. Cartn n.:-le escripto-
io. com as* -Inlclncá 1-*. M.

0,C'Cá;Sia;o
f,iquidí!-se urna remessa de roupas bran-

cas, blusas c vestidos leves por preços bara-
tissimos.

1.1' RIÍCO FREITAS. 20

A' Ltlati ctij 1.1. de l,ii,-c-;i-... 117, dá-s,
pensão a 70'í'ooo mensaes. Comida feita coi
toucinho, asseio e esmero. Entrega a dp
micilio.

Construcções
Batentes de peroba donde . . :,$r,00
("nixillios tle rlgn, deude . . . : 0$00'i
.lanellas coílba paranft  9$500
Ditas completas com ferragem . 37$00"
Marco:, dc peroba, desde . . . 8$G00
1'oi-tas dc* almofada, riga, desde. 31$000
Portas de collha, pnranfi . . . 12$000
Oltoa coniplelás com ferragum . 2C{000

Tom .sx-inpfo em deposito Blvcrska es-
ittiadrias sol tns e com ferragom. Mudei-
lamentos, forros, soalbos o lodo o ser-
viço de carpintaria. 11 preços baratlsslmoo.

Offlclna própria de F. H. Corrêa.
Hua Marcos Arruda, í',1 — .S. Pnulo

L f T> - í3i Es! íí G /Sra i^^, Gm *&*.

Impnicncla, VlrHídnde PcrrtHIn. Ncr-
voou, Espcrniatorrhci» Ncurasthcnfo, VI-
t.lfia Sccrctou, Einlnoiies. Noclurnus, Sy-
i.hllifr, fionorrlicn, Goín Militar, np.im como
lutlas n. Ddéncns Vencrcas o i!o oyctern.i Ge-
nltO-Ul InarJo, cat-fío aendu trutattas cotn grnnde
succRaio, cm caiiv do doente, por pequeno custo,
Tambem it.itnr.ios doençai do Estomuijo, Flfla-
dc, !H'.'_.ua c Rin».

éÊÊÈÊÊi ^

Deveii clirinir-voa o noj hoje meamo; r^dip.do
o nciso Vultoso Livro iic.il-i de 03 _'a<|.(i_!3
o fjiia! descreva em tingúoscrn cl?rn csimiilcsco-
mo todas a_ doenças Vencrcas o Gc-alto-Urliui-
rins e.3,0 contrnhidaB, ocus symptomãa c como nòá
n*i e8ti.moo trnlando cum grande êxito. Sc estnei
perdendo n voosn corngem, uo estaca d_üK[íOõlo.i08
por ter sido tv.taa vezea ensomido; po '"'enrirj» ic-
cupemr por completo o voaao vigori rc desejais v,o-
7Ar m'úo uma )¦(.: dc verdadeira br.udc, cuic Livro
Grnlíft erri tínf <;tandc auxilio pari voo. Iiisfrue,
acopHclIiA e auxilia a tenipa todos Iriud u leiam, \izta
ValloíM Cuia dn Snuúe ú um armazém dc con-
hecímeuto. r ÍÕlvez voa poacr. mostrar o verdadeiro
caminho da felicidade e modo dc recuperar vossa
Ssniâci k*'*ftri;:i c V-ífibr* Üa descjuid ficar fõrlc,
rubuftlot: iiiti Si.iiíu.h coinotícv_:l.,9scr--um
homem cjàe corhmande.ó respeito o óhmpk* do
acu «cmcliiante, deveio ont£o dirigir-vos nnnsim-
medietumente pedindo ente Livro Mctllco Inte-
rcesrin-ifi cí Bnotrucílvoi Lcmbiai-voi, cnieeata
livro vòa dciá enviado nbaolulnmcntc -urnllo*.
CnVSlOpC IlSO-i porte Pb;;o. Endereço:

UK. 3. KU8SELL PKICE CO.
A. 303-2Ü8 .N<. Ftíiti Avouusi

Chlccío. III.. U.a. A.

l*".*i':o onirnclu parn fornecer du ¦'¦ a 50
milhões de l.oiielndiis de minério de feiro,
.superior c|*i(i!ldnde.

Ii-Vtfuj d disposição dos pretóndontcfi nnn-
lyscs, nmostrae do mlnôrlo e ;is oulrns In-
formações, eni poder do própHetuiio, er.
loão Ablb R: Cliuddnd -- itU.V 13 DK
MA Kl, SI - S. 1'iiulo.

Forneço liuiiliiner ([uunll.íace de inleu,
bruta, iniirca "Itubln", dè superior qua-
lidade, entregue, „. Paülò, uio ou vietc-
lin, 25.tóneladns cada 90 dia.i.

Os Interessados podem procurar amos-
trás 1 mais Informações o condições do
negocio, com o proprietário, sr. João
Abib H. Chaddad, 11 rua 13 de Maio, 81.

Minutas lias
J.ivro sem Cl.AKO.S A tiUCUfill

Kstíi feito de modo (iuo os ara, advo-
gados, Bpli.cUadúrc-, tabelliãea, commor-
ciantes, guarda-livros, etc, poderão mi-
nutiir rjualquer escriptura.

1,1 \ ÜAKIA KCONOAíICA
Itim Marc.clial Deodoro u, 10

__M á PAULO
Prcio". .. . .Ü?000i— Pelo correio, C?30ü

¦ ..t__.'.^ _B.. ....

— Compra-se a dinheiro
•Tolas, liriiliiinlcH, Pérolas r f initc.lt,-.-;

tio Monte ilo Soecorro i- ile ca mm
de Penhores

Ouro Velho, P.rfa o Platina
A SAPMIKA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO N. 3
Telopliono n. "Ilijít

A Snplilia vendo .lolas de *jegiiiida mã .
.1 |ire(;Os d . occaclão.

Qisereis saber
a vossa

dia, o me;! VDizii
imcnlo
losla.

Escrever a J
.. Paulo.

tino de vosso ins*
Juntar -j.f-ooo cm sellos para res-

C. taptisla, Caixa 1,179 —

Prof. Vieira Salgado
- Bi -

Nevio Barbosa
IH.NTISTak

I s|ieoliillsln.*i rcsiiocllviuiuMilo cm (loiilaihi
I' tniluilllí, ile rioniu

(JON8UliT(lltl(i
43 - Rua 15 de DoDembrò - «3

LClíliKPIIÒiSKi lilIM
s_sst__;.._s_

£

Co

VANTAJOSOS!
onsejjuiríio todas as pessoas de ambos

o_s sexos que desejem. Nesta institui'
ção se cuco-itram inscriptos senhoras, sc-
n' oritas c cavalheiros dc todas as cama-
das sociacs c com fortuna dc 5 a 500 con-
tos. Aclnaiinciiic cnlre outras citaremos 2
meninas portugucüas; dc 17 c 20 annos,
naturaes dc Vianna do Castello, elegantes
e instruídas, orphams de pac, dotadas com
300 contos fortes, tista instituirão tem rea-
iizado importantes casamentos entre os
t|tie citaremos o da sra. Belmira R. Atíltt-
nes. como o sr. Dionysio d'Albuqucrquc,
110 Maranhão c outros muitos que já eslão
cin relações dircclas. Os pretendentes po-dem dirigir-se á "-Matrimonial Club of
Nav-York" Apartado, 398, Monlevideo,
franqueando ns cartas com 200 réis c re-
meltendo mais 2110 para a resposta.

O IMPARCIAL
Brilhante formal carioca

Agencia geral em S. Paulo
para assignatüras, annuncios
O e outras publicações O

ua administração do Correio Pa

MífCtS íli-tfll
c figuriiiüa
roíiuvnccfi

Dc jornnes, fcyisdis
Orando variedade em

artigos escoln res
A venda avulsa do "Correio Paulis

tiino., é feita nesla agencia
e pelas ruas

flIüGio Suo Felippe
N. 34 - Rua Franci:co C* lycerio - N. 34

S. JOSÉ' DO IUO PAUD0

Para janíares e íesías, fornece a

Rua Direita, 25 - Teleph., 2.53

i ras e jorna!
CASA 1)10

Vende-se,
umn typofíT&plilQ piu*íi obrág
montada, por preço módico.

CONSTHUWJAO
em Apparecjdii

K• •¦' ?.*¦'¦'• r ¦¦'&**¦¦*,..'./K;-V*'•"''"' '.¦•!. ".:'¦'¦¦'¦•
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liiiíiiiiSsíi
_p b. m

rande leilão
H O I V fcc

NOU1'i5 !>:¦:

Anncxo ao
¦.;i um coi'iJfl doeent

iu; IIíi ÜIM
¦yf.i

XI

¦aiment
OÍÜCTCCC t',1-.!
'ma uecon
iproveitnmen

1'AUIiO

uio Kpíscoiial.
haliilltadls-

prodlo próprio
'lico, esto Col-

ns uariiritina
üda-jOo c mu-

aos seu:: ulu- j

Em.

íia casa de Emilio Israel & C,
A' travessa do Grande Hotei, 8

Avisa sc aos senhores mutuários para
venham reformar suas cautelas veneida

qu:_

E?"V''T" *"" ~™^^<^*mmw!!Eèç&!ssEsam &smtmsBmm5smBBmg$MZE&)

¦A-.-M

Pe

Ali!

smo íi
"leeiine

'frraijirna dc catutlo:.
optado non melhore
itoa (1o?tç frenoro, j

annual: pnra oa ulumriòii
iirellmlnar, lOOí.OOO; para,
itio .'i((,:u 1 •.: io, G00Í00Ò.

il lã dc f. /( rKi-o e Te-
r),:i-:,e a S de dezembro.

10 r vi.'lll'
pedir,

prospectos a quo:n o.s

liiiii «'YPMiJLis mmwêinâma&ui-MMkiitivjUBas&BiEstTaBB *«'««*'*•>** -s^v**
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.lleillcii.ucnlo uiiiprcKiiilu -; ri*con_n:c»i!:iilo j*,<*3:ih (I»otí<:rrH

A. IIIM.AND Pnríi — -uili

1'ANNHi IK/BK 1'nrís, ip:>
tlltS 8VJl||Í|Í|JR;t3.

A. 11011 IlAid) 1'nrlá, li», Av, dea Clirtnipt Kl.vsúg
IhiiS, Ciíir^ruiíjt \: Xtiríz.

VUNOK-SI''. um lo;lii3 na 'ilmniim-i-i. c drogarias — l'l*.^-\.M iirnspeolos c liifnrin:i(9('»

elicfii iln 1'liiiic'i iins moIo-ii:is s.vphililKvi.i e ciilfoicn».¦ MüiíIii, — piroclor iloi DNpuiisnrios niunlcl|iiics, jiniii nn moles-
'iliffc 

da cliiiicn 'tns rnolcsitiisdíisOre»

1

& i
re

1!

1íi

'¦;¦

•sÍuiltitio ttiotlornp, litiítmonto porltimado, pura n iiygioiin
liollcüa n consorvnçilo (Ins cnbollos: o molhor dn Iodos os \.
Imiicos. Cmiiifo ij i.n- s-tHfit « vhmj.íí v u íjuóiSu ííoa '¦'
ci..»t'3I..H í*u_j 3 iIIiim h dá nos cnbellos - brilho liollo %

/.a .' vigor, <«>-,-_.ur.ílg.-si.vi »!itiiia..i),.i_«.ir| o limiiISditM. ;t
Vonilo-fio iins- drogarias, pharmacins o porfttmnrias. - AOENTÉS GERAKS* \EJABtUKíi •* í'«_a_"., ruu »ii*«.d», a « 8. f:

Êaa__^3_____^_______s_ia_^a____s5__§__í: _s_____________s_5____íííses________
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AVICÜLTURA
DR. FELICIANO DE MORAES

feú.-iju.ani',, iiu.tNTiwÁni. h;a ¦t'«.*.Ti'.,*.ir..
Itiíl «'<)<)9tl*>...«]H»K

.. i|ii.ili'li;li- i*-i:i pinviiilu ;,i*liu .*,:', |irciniii_ nu H'.xi)flMl(-V»
9!*si:_._!«i..l iSp |')3:f, i-oiieciiila cm linlus .-ii no-ii-, xi nn »i**i''iniiii Ui|io8lçllo Nncionnl ilesto iiniiu, nn _.lu,' nicnii*,'!'"I •..•ii.iir » premiou, "tiro, o .0 scRiniilos o Irrceirus, I0-'.-im-í•"••¦-.fi-.liKins, loilns tornni prcmlndiis, senilo n expositor ipio
¦' *'*v mnlur liuinero rlc pioneiros prêmios ciitre podo lio '•¦:
ox-ioütrirr» e 1,600 nves. Uoin provas ui" cuba es nfio devem
li " ir nvos ili' ruça aom visiuir este üBtnliolcélmeiiio a '.' li"-
. - ¦ iir.-ta enpilíil, com 7 (rena diarioa ilo ida u volta ji r. inliiu»

•i illl B, úo Forr". ii*i .ri(l:i,.!i-lie í'n;:'i;:iiiM..""'."'" •-*
»K H. n".»B"I,« ¦Vc!:.ril,mu; .!;;.

""rejiiic-. ¦;••

Por I!,:000{0ü0, vende-so em Ciirr.hi
cjuirn. 'Minas), uma miiKiilfiea casa i
. onstrucgilo .solida e recente.

Quem desejar pod(r,*i dlrlglr-su a An
lonln José I/.'mcH .Tunlrir, em AiMiareeldr
do Norte — 13. de S. Paulo, ipie dará In
CòrmaçOen mesmo por cartn.

Ba__SeE__E_________i_____________________S

Coíres Nascimentol
«São os mcltipres -- Sempre
em ilepoRito, ultimo modelo
tle 1916, TODOS VOU-
RADÓS dc AÇO TIíM-

PERADO
Btnn 4?iiln*H»B<> titovitynvv* et. 43

tt. f-tiilo
tina il» .tllniiiipc-ii, 13»

Itio rio .Imiv.ro

__-__-_-_-__R_____________S_^*__^*T?S!B8a

BOMBAS ELEETRS
Sempre teiiioa cin .slock uniu grrçnde
quantídui-C du bonilias 0 0 U L D S

'"• " ¦' ' oo 3
t= rr

ru
tf Vi

Ei--*-i
"_"_?

! a
iiifouiiacòos ua

€a_ía myiMfgtmt
to io Commercio, 4-A--S. PAULO

eni Ircitio A i:k<ii*,*íí« da Ciiz
_ a-.-ss'».*!»

Diária de 6$000 o 7$000

Reioiçóes a 2$000

Dirigido pelo ílr. Artliur .Motta Junior,
quo conta com n collaliorai/ão do oito dis-
duelos professores, prepara nluiii.mii ph-
ru os oxames do iiilnilssno íi*i escolas nor-
nines o todas as escolas superiores.

Oh proKTiimnius offlciaes silo rigorosa-
mento observados.

WJA JAOUAKIHI"!, Vi — S. TAÜLO

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS 1

(¦.»1>1.VI_>1.I!.TA)
Coni prnticadaclliiluHiloprof. UuHaol,dol'nrl_
CON.iULTOIlIÜ: Uua Dlrolta n. 48, da_ S Aí

4. -— TelephíUK. ii. bMM,
ltl*'SU>KMOIA: Avenida l'uul!éla n. 141. • In

lepliono ti. Iim.

— -.«M : PlijiiMlilli Itnã; cur,;,;, l.o, -.•' rt
fi.o em K«lloa, í.n Quina, ro[irodiietor il'1 nmchps, í.o Quina, ic-

proilnctorn dc remei :. ^níllnlili, l.o Icriip, l.o neeil/'. .,'"•'•
prateado rhrotlo l,o o ?.o palio, t.o o ?.o (jallliiha, i;o lento, _'. UockUranea, t.o gnllifilin, Xn lorao, Leghorn
hranco l.o Qlnn, l.o (zalliitliit, íf.o fíall" n 3.0 torno. Lcffhorn amarello, í.o leran, Leghorn prrtlfet ll.o lem».
}{umhurgttc; prateado l.o lento, llamhurnutsy.rateãdó rhentlo, l.o terno, ràíacaêpratcadaâ, KO Qiilnfi, Àndaluza,
l.o Qiiliin, l.o c T:i- Kiillinlin. hiitinm, laccnilu tle mn dlm, l.o turno. IVxjanxti/lis tranco, í.o cnllinlm, n.o nnll'1
c B.o forno, ti/mel ttfand lted, '.'.<> Qittnn, Minorcai pytfa», l.o o g.o pnllòy, l.o e 3.0 ^;tllinliii.i, l.o tenu»
Colündtiq Wídfídotle, tiniria 1.0 lertin, Órjiington ametrctloj 2.0 tento, Orphfjhn preto; íí.o terno, Ovjiivjlon fcr/m
ta, mairccot dv l'el:in, 'J.o e It.o jirciuio-*, chsnl o terno, e l.o prêmio ptitlion o ca.sal vt*mlnlo poi miitr

MM:

Jor,ia1, "<:' /Êr%, _&*:'' ^^r^&Êk^^^:i^m

-_..:£___..-_.—s^^_im^^s^^__^i l Nao importa .si suo dc bola, Batata. Lona

<i '
I

moveis ííikih .
i

SEUÇAO PATOBSTAÍW-A:
Carros*npi*opriiidos e actilcíio.ados pnrn o trunsporte dc
Pessoal habilitado pnra armar e desarmar moveis,
Transportes e despesas do. Imgngcns o enòoinmendas do domicilio

para as estradas dc forro u
cm Santos tí vicc-Versu.

bordo dos vapores nacionaes c extrangeiros

fSei,:tviç«f ele me'sifsa^elre»fs
Entrega dc recados. íiiensagens c pequenos volumes a domicilio.

Todo o serviço é garantido - Preços módicos
RUA ALVARES PENTEADO Ns. 38-A e 38-B

S. PAUL© *^><^^> CSAIXA, 453
Teleplione, basta jicrtir Mciifüigeiros :-: Endereço Tclegrajiliicp, MENSAGEIROS

©

e»«ci_«ttf_r!g?i«íjn-j_sg_rm.^^ ——^, 
"'%£____»______g_r«-»rr,.i.»^mm«—nWMDW»a*ma3*aBliã ^--~— __^>_ (Si

1 Grile üopslío di tolos os ariips para listas |®I JAYME TEIXEIRA
§ 

Acaba de receber, directa.mente, grande sortimento de cadeiras
liara barbeiros, óptica, óculos para carnaval e para "chauffeur.-.",
lâminas Gillet, afiadores para as mesmas marca Kotastrop, >e

_} :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: muitas outras novidades :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:0
0 Preços sem competência :-: Atacado e varejo
® Uma visita á nossa casa muito vos interessará
2í Peçam catálogos e listas de preços

e 11-B - Rua Boa Vista (pi. á rua 15) ¦ Teleph., 30-95 • Si Pai
ts? _ ^ 

ou Camelo, porte
evitar absolutamente que eseorreguem

lipplieiiiirto rte vez cm quando o

CLING-SURFAC
'9 ti

BI

Achará tambem (pie as correias (iwftii! IBH
tran.smittem mais força

ÚNICOS AGENTES

Lidgerwood Limited
CAIXA POSTAL, 84

S. PAUfiO - CAMPINAS

—*-"^—"-¦— <mmu —rr-f

Companliia Gincnia
HOJE — Domingo, 6 de feverei-

ro — Grandiosa "matinéc" — Duas
únicas sessões — Primeira, ás 14 ho-
ras; segunda, ás 15 e meia horas,
com a exhibição do monumental c
estupendo film:

MACISTE
que tanto e tão justo succcsso tem
alcançado. Interpretação magistral
no papel de protagonista do celebre
Gigante Negro, do film "Cabiria"._

A's 19 horas — Magnífica *"soi-
rée" popular — Programmà ii. 479.
Rede B.
O MACHADO. DOS "STUART';

Grande romance de amor e trai"
i;ão, empolgante trabalho da fabrica"Corona Films", cm 6 grandes actos

Amanhã
A CAIXA NEGRA

3.a e <i.a séries
E o querido 

' rei
I.indcr, na comedia:

O ACASO E O AMOR

do riso", Max

Theatro S. J si
Josí Uourçin

0 thoatro muis luxuoso o confortável do
S. Paulo

ÊXITO COLOSSAL
Da Grande Companhia tle Opcrclas Vien-

ncnscs nSPERANZA ÍRIS
HOJE HOJE

Domingo, G do fovoroiro
2 grandiosos ospootaculos 2 — matlnóo ái

14,80

El mercado
de muchachas

A's 8 3|1 — lJrimoirii roproaontaçAo da
oporota

CASTA SUZANNA
Diroctor da orohostra: raaostro SEVEUO

MUQUERZA
Os bllhotoa A. vondiv das 10 horas em

doanto na bllhotoria do theatro.

IaiJlLo COLHERES APENAS
Do abalizado jornalista, sr. André Costa, redactor c proprietário do "Popular", de Alagoinhas, no Estado da Bahia, transcrevemos a im-

portante carta abaixo:
Alagoinhas (Bahia), i4de agosto de 1911 •— Sr. ph. Eduardo C.Sequeíra. — Pelotas — Amigo « senhor. •--. Sou avesso aos attestado»,

mas, desta vez, uma força superior me impellc a dirigir a vmce. as seguintes linhas, que, estou certo, concorrerão de alguma forma para augmen-
tar o valor prodigioso do seu Peitoral de Angico Pelotense. Meu filho Raymundo Costa, de 13 annos de edade, « terceirannista do bachareladq
em letras, é victima de constantes constipações, as quaes tenho tentado combater com varias formulas de xaropes e preparados. Ultlmament-t
meu filho foi atacado de uma tosse que não o deixava dormir, nem a mim, porque soffria moralmente o incommodo de meu filho. Pela manhã,
lembrei-me de seu preparado Peitoral de Angico Pelotense, e, palavra de honra, COM TRES COLHERADAS APENAS, a tosM deBappare-
eeu como por cncantolll O Peitoral de Angico Pelotense havia operado um milagre em meu filho. Fiquei tão satisfeito (e era natural), que olú'
pude furtar-me ao gra.o prazer de dirigir a vmce. a presente carta, portadora do meu sincero agradecimento, e em benefício dos que soffrem tlfl
incommodo mal, de onde provém muitas vezes a terrivei tuberculose, infelizmente tão alastrada no Brasil. Sou, com «stitna, yejdad«_rÓ eunka
muito grato. — André Costa. — Rcdactor-proprietario do "Popular"—• Alagoinhas (Estado da Bahia), 

'•  ' '"

Vende-se em todas as pharmacias, drogarias e casas de commercio. {
Fabrica e deposito geral: Drogaria'Eduardo C. Sequeira — PELOTAS. /
Depósitos no Rio: Drogaria J. M. Pacheco, Silva Gomes e Comp., Araujo Freitas e Compi., Rodolpho Hess, Silva Araujo •

Granado e Comp., J. Rodrigues e Comp. e outras.
Em S. Pauio: Drogarias Baruel e Comp., Braulio e Comp., Tenore e De Camillis, Figueiredo e Como.. Lavia o Ribeiro, etc,
Em Santos: Companhia Santista de Drogas c outras casas,
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¦O melhor lonieo e o mais enérgico Iteeonsletainle para tttift
pessoas anemicas9 debilitadas,neurnsthenicas, convalescentcs* |
enfraquecidas pelo excesso de trabalho, etc. — yiangmcnta \
extraordinariamente o appettite.avignra. os nervos e os museu-
Fon, purifica- o sangue, dando vida, belleza> vigor e saude —
li/' receitado -diariamente ás crianças, aos ihòeóse e aos velhos \
pelos mais notáveis clinicou denta- capilal e. dos Estados do

ISrMsifs) que attesta a sua e/ficada
IV uenda nas principaes pharmacias c drogarias do Estado de S. Paulo

lagp»
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(Propriedade «lo José César MaUos & Comp.)
.Remédio rigorosamente dosado, de oPCeitos seguros para todas as en ferrai- |
dades da vista, usado ha mais do 25 annos com resultados nunca obtidos

, p0r nenhum outro medicamento
A' venda cm fcotlíis íl» ptiJarmácieLS da cidéiclu o dos Estadoà

Deposito permanente em todos os drogarias da capital o nos agentes exclusivos
GRANADO m COlWF\ « Rio cie Janeiro

mm i«f#
./.;-.'.

ENGENHEIROS -IINISTAS

I

As viuvai pobres Bclmira L!:zc«rra, Maria'da 
Graça, Isabel Mercedes, Ji-licta Kosa.

Maria Augusta, Maria da Piedade e Do-
mitila Maria de Andrade, imploram ás
nlnias generosas tm, obolo qualquer que as
poíía soecorrer no infortúnio em t|ue se
vé;«ni. Quak;uer importância pode ser dei-
xada no cscrinlorio desta folha.

AMERICANAS

CCSIOHICOSt\ f a f f*
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á pz, lenha c kernzenc

VéntilsBidores
târicos

Procurem na

Mk\!U (m Sstifes § C,
Rua Boa Vista, 38 A -- S. PAULO

a,»

L TiEUJlOTJíWíSX. OS BOSSA E2S96MB

Ld st bb ç sa « w e ep a si m e s
Rodo — New-York — Parisiana

is - Anakonda - Bandeira brasileira

COlíSfíS
j Redondos, ventilados e do coros vivas

Grande e beilo sortimento

Brinquedos^ S/liapcos, etí". j
Variedade completa
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A-visti ii sua respeitável clientella
qnc coiitinim u rcccljcr tio extrangeiro
grande sortiir.cntn (!>• ntieessoTioá jiaraatttompvois.

i^neumüiicos íllicíieiin'iitzoliiiu — Gruxas — Olcos — Esponjas
Camurços — Cometas — Votas — Ilaybcstos
para broaçks - Klaxons — Escapamontos
— Macacos — Pilhas soecas — Rolamentos
do osphoras o miudezas om gorai.Poous o câmaras de ar Micholin

para bicycletas

2Úlu£&<£&\

GARCIA. NOGIUEXBA & COMP.
Rua de S, Bento nr54

emitas por atacado e es varejo

¦""-""•¦UKHSSX—m,

Participa mos qur; iiofHiilmos um (franje Btoclc flo pertences pnra automóveis.
T01I03 ob artigos são importadoo dlrectamento do» prlnclpaes fabrlcantee da Eu-
ropa o America do Norte, os quaes nos permlttom vender a preços multo redu-
íldos, GAZOÍiTNA, OTjKO, GRAXA, CARBURETO, etc. Consultem nossos precoe
untes do fazer suas compras,

TE&iSPHÒNI*:. 1518

m Mina BSareio de
MiapeSininga. SS

Telephone n. 694 — Caixa n. 1270
Eod. tel. Auíosport

18 -- Rua Earão de Itapetonintja -- 18

ÉJUadr de Wogueira

j cesso nas seguintes' mo-
/mü$t
leslias:

EwropbaU*-
Dulbrt»
Bouliu.
Boabouí.
InflaramatO» ao BBt*.
Corrimento àas m™j»
Conorrlilu.'
«Carluneul»
ritUiUs.'
Ksplobar
&incro3 vcucpcq» -
(latlililsmi).
Flora Brtso».
Ulcera». 1
Tuaioie»
Sarrut.
CryfUj.
niieamstlsmo e© puw
Uinchu da ptlle, ¦< tf
Altirçües ijpblllüa»
Ulrerai ila liocta. fTumores Brancos.
AltccçSesdotiEailo.,
Dores no pcilo. t8$
Toniorci no» «ossoi,
Uinjaornlo dai tn»
ria» do pcícoço • íl-
ti tal monto,: om
todas a» moio»-
Uno provonlon-
las do «oo»»

®
Encontra-SB ^em

lodatas pharmáclas.:«..¦,<¦ <r»««cjn>;i^« r'f.(!}i
drogarias o casa3 w... i>&&mr
mim drogai

í HIjnATDIlA 00 OSlOPIAl 1

grãkdFdepürâtívo do sahgoe

IO PIS ^

m 'NoGUCiRA S/vtsÁ';: i WÊ
ffl ;€HR0BAc6UAIACÓ mj&
Sa £»"N^noo«'ngpoA. . fraga
'$íâ «dcDU^vo dõ bfa*í>íj*jf BhH
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Dr. Homem de Mello & C.
Exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas e menlaes
Medico consultor dr. Franco da Rocha, director do

Iloisiilclo do Juquery.
Esto estabelecimento fundado om 1907, situado no

esplendido bairro do ALTO DAS PERDIZES, em uma
chácara de 23.000 metros quadrados, constando do diver-
boh pavilhões modernos, Independentes, ajardlnandos o
Isolados com scparaçlio completa e rigorosa de soxos, for-
nt?ee nos eeus doçntes cnmerado tratamento e com todo
conforto o carinho sao trotados sob n administração do
Irmãs do Caridade.

O tratamento é dirigido peüos especlalis-
tas mais conceituados de S. Paulo
Informações, com o dr. HOMEM DE MELLO, duo

resido ft. rua dr. Homem do Mello, próximo a Casa do
Saude (Alto daa Perdlz.es).

Caixa do C Trelo, 12 —n»-Telephono n. 000,

Att@n GcãQ
Vejam leitores o que dizem os abaixo

jssiernados, fazendeiros em Santa Maria,
municipio dc Conguista, a respeito do pre-
parado do sr. capitão João Baptista da
Trindade, denominado J1ERVA SAN-
TA:

" Nós, abaixo assignados, declaramos a
bem da humanidade soffredora qeu estive-
mos mal com a terrível maleita, que tanlo
nos fazia parecer, c uo cmtanto fomos
aconselhados para comprar a prodigiosa
HERVA SANTA; invenção do sr. capitão
João Baptista da Trindade e com effeito
resolvemos cxpcrimental-a, c com o uso.
cada um de nós, de 4 caixas, ficamos radi-
calmentc curados; por isso lioje vimos, por
meio deste, agradecer ao sr. capitão Trin-
dade o gande beneficio que nos prestou pc-
Ia sau'dc que obtivemos com o uso da mi-
lagrosa HERVA .SANTA e fazemos votos
% Deus.paia que, dc dia para dia, possa ir
produzindo mais a sua descoberta, que foi
Verdadeiramente a grande salvação de hu-
manidade! ......

Santa Maria, 12 de novembo de íqís.'
Santo Ceolini, — Antônio Ceolini —

'José. Ribeiro, ~--pcdro. Ctaiini."

Morpketicos
PELO

JSOIv
Aiuiljsnílo ü Approvndo pclu Dlrectorin Geral de Saude Publica

Illmo. sr. phann. José O. Arauji
Porto.

Saudações.
Cheio de alepila venho communi-

car-lhe que minha mulher soffreu
por multo tempo da terrível molas-
tia Morphéa, já estava desanlmndu
de curar-se, usou todos os remédio:
indicados para essa moléstia, sem o
menor resultado, Julgava-se perdida,
esteve com ou pís e as mfios feridos
os dedos atrophlados o dormentes.
esteve Impossibilitada do trabalhar,
o sC com 2 Vidros das suas milagre-
sas pílula» HÂNSEÒL está radical-
mente curada. Pôde fazer deste o
uso que lhe convier.

.Sapí', 20 do dezembro de 1914.
m

Bolmlro Dias.

Testemunhas: O/mulo E. ila Silvu
Ciu/. -- Josí Carlos ila Cruz.

DEPOSITÁRIOS: Xo Kio <!c Janeiro:
,T M. Paohc-co, rim dos Andradas,
•47. Em B. Paulo: Baruel o Comp,,

fi:':' Firmas reconhecidas pelo tabelllnu 3

fM DCoelcülano ridiiea Cnltfttc. \ rua direita ns, 1 o S.

Illino. sr. pha.rm. Jocõ O. Araujo
:'orto — Sapé de Ubft.

Em cumprimento ao meu dever
venho lho ^Informar quo estan-
do o meu sobrinho, José Faustlno,
-m grau multo adeantado de Mor-
phéa, o aconselharam a usar o seu
preparado HANSEOL, o qual nao foi
i nossa, admiração' da grando me-
.hora obtida somente com a metade
lo primeiro vidro, desapparccendo
ior completo as ferldaB o a dormen-
.«Ia das mitos. Podo fazer deste o uso
uie lho fOr conveniente,

Santo Antônio do Manhuaesu', 15
lo setembro de 1914.

Anlonio José dc Lima.

Firma reconhecida pelo tabellitto
.Vlilllüo. Gonoalvcs.
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ARMORARSA GARRARA
NICODEMO ROSELLi & COMP.

Rwa 7 de'AbpH ns. 23 p 27 « Telephone. 2.409
Os proprlf.ttuiou ilcsln Importante c.i»n avisam Aa nimas famílias ijiio nr. mesma porlcnlo achar

«emp™ iirompto vnrindn HÒrllmehtó 'lu túmulo», qafnliiAS, Bnrcofngos, anjo,", (íur/.c*, vasos, çlc, por prejoa
rnzonvcls, — Espcdalidnda cm innuilos do grauito, M/inufim-so duscniiòs, u pedido,

CASA FILIAL EM SANTOS:
Rua S. FfancisG© ®B 15«0 ¦¦*- TeSepEsoiie cs.

Hj.^jift^át^Ag^ft/^^jw^iAÁ
Í3flBORflTORIO PBÜfaíSTH DE BIOhOGIR

Dlreetor HClentiflco: Prol. ilr. 1 Ijwivcs I*i.riiu!io«
MVA toTBÍàiviXlO BOCATÍBVÁ, «¦* '*l>!cp!!«»iic n. i?*!>ti5
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PRODUCTOS OPOTHERAPICOS - SOROS E VACCINAS
FABRICA DE COMPRIMIDOS MEDICINAES DE TODA A ESPÉCIE

u
pitóvvCTOS m:coMMi:.\jjAi)os no L.mon.troitio

EnÚ0ll8patIna — remédio contra as doenças do ligado.
VaCClna antl-OOIlOGOCClCa — cura a lilcnorragia e suas complicações.
S6r0 ÂChé — remédio moderno da cpileiisia.

H«» *3^r$'*«&'*'G5,T5'^Jís^^^
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a sua escoli"ia destas
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íctor-victroias
. ... JS^SBm

^fe^^ste.ryí

V.Sa. Mo tem necessidade dc comprar lima
das Victor-Victrolas de maior: pfcçp para ter
acesso a toda a grande variedade de musica
Victor. '¦"

Qualquer instrumento, desde- a Victor-
Victrola IV,,de Reis 6o$ooo, até á Victor-
Victrola XVI, de Reis 75o$ooo, tocará qualquer
disco constante no catalogo Victor,

Escolha o instrumento que estiver em melhor har-
moniacom o seu lar doméstico e disfruetc dá linda musica
e engraçados cantos que lhe oferece o repcrtorioVk^or.

Visite nos e trato 4'isto hoje. "*"

1NSTITUTAS DO IMPERADOR JU STINIANO, traduzidas e comparadas com
o "Direito Civil Rrasileiro". por Spenc.er Yampré, lente ile Direito Romano da Uni-
veriidade de S. Paulo c membro da Academia Paulista de Letra?, i voi. nitidamente
impresso, com 318 paginas, ene. 12Ç000.

REFÒRM'a"DÀ JUSTIÇA FEDERAL, estudo critico da instituição, sua reor-
tfànizaçã i. projectos apresentados sobre sua reforma no Parlamento, pareceres por Josc
Tavares Bastos. 1 voi. dc 2Ú3 paginas, ene, uifoco.

FORMULÁRIO COMMF.RCIAL, contendo todas as acções usadas 110 foro «com-

mcrcial brasileiro. Lei de Fallencias. respectivo formulário. "Junta Commercial". rc-
«isto dc firmas, formulas de contractos, por Bento J. dc Sousa. 1 voi. de 400 pa-
S!nas. soíidamcnte ene. io$ooo.

REGIMEN ELEITORAL, consolidação das leis sobre o regimen eleitoral c muni-
cipal do listado dc S. Paulo, annotada c acompanhada do promptuarib eleitoral e
dos formulários para o alistamento e revisão eleitoral c para o processo, das eleições
Federaes! Estaduaes c Municipaes. por A. C. de Almeida e Silva, ministro do Tri-
liimal dc Justiça do Estado de S. Paulo, I voi. dc 733 paginas, ene. lo$ooo.

CÓDIGO CIVIL, pelo dr. Paulo dc Lacerda, 1 voi. 7$ooo.
SOCIEDADES ANONYMAS, commcntario á Consolidação das leis sobre Bocie-

dades Anonymas c cm commandita por acções, decreto n. 434- dc 4 de julho de
1P91, por Spenccr Vampré, 1 voi. dc mais dc 700 paginas, br., 20$ooo; ene. 24Ç0CO.

DIREITO PENAI, (Diccionario) do Direito Penal, pelo dr. Marcondes Romeiro.
um grande e grosso volume de 350 paginas e mais. 100 paginas contendo o CÓDIGO
PENAL, commcntado. ene. i8$ooo. Sobre Cr.tc importante trabalho, em longa aprecia-
ção, o conselheiro Lafayette assim termina: "Com a publicação dc tão meritoria obra,
o sr. Romeiro prestará á nossa literatura jurídica um precioso serviço; c brindará ás
pessoas que são obrigadas a estudar este assumplo com um-auxiliar que lhes des for-
rara o seu trabalho.

ESTADO CIVIL, pelo dr. Galdino de Siqueira, I grosso voi.. br.. I2$ooo; ene.
i5?oco.

CÓDIGO DO PROCESSO CRIMINAI., pelo <\r. Paulo Pessoa, I voi. grosso de
grande formato, ene, 3ofooo.

DIREITO ADMINISTRATIVO, pele dr- Viveiros dc Castro. 1 grande e grosso
voi.. ene. 1SÍ000.

A' venda na MVHIAIIIA MAGAIíIIAES
5 - RUA DA O-ílifANÕA - 5

lá! ^m ABADOS Ifi
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. Distribuidor VICENTE MURANO
gorai m
Rua Marschal Doodoro, 32' 

Outia, sen 904) ti. a«A!iMí OÍ)í) nitiiHoi»», tas

A MAM AWEiQA
De liiscoilos (Ic diversos typos, íal)'ri'cttçâò C3inerada, debaixo da direcção
dos proprietários. São os melhores e mais nutritivos, coníorme atlestados
médicos em nosso poder, pela acção que produzem nas pessoas Iraoas e

convtilescontes, devido a sua escrupttlosa íabricação.
A' venda na Lolterla Pereira, ilonícüaria Fazoli e nas demais confeitarias o casas de molhados finos
DcDosito central: RUA ONZE DE AGOSTO, 4 (antiga- do Quartel'IJiLEriIONJi, 26-51 - S. PAULO . v,.

íitrt«io'7 ;.eoiit/iB , qf.í'. ¦!k^rmi^MrVfiVMWi^rt''''tF^.^ytZm'*>'>•''.<

SOTGJfíi© Ml mEUmU (PRAIA i£ SAR3TCSS
*>«?— —'Àjgúa 

quente e fria e tolepbòné
rssssss ein. todos os quartos s==s

Casino com diversões variadas
Bsr e

^,

il? ti. 19 - Cntertfo MepsUco: PARQUE

r
Liquidamos o nosso enorme stoek de
•SMMETAS E SEDAS

era diueiSGS cores e de pjmnfasici, importadas
I ainda aníes da guerra na Europa, próprias para

Dominós, ele, a PREÇOS SEÍD GOIDPETEnCIfl
©OfNPASl&SBA EIE IWBMSTK1AS TEXTES

Rua Brigadeiro Galvão 119 - Bonde 13 - Barra.Futid.SL'i

í sm^7 *á-'V:
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ss^-sssssa (ABEJBTA BE DIA E DE NOITE)

Tudo de superior qualidade! -
Grandes vendas! - Pequenos lucros!

*/ Oceasião

A crise da vida resolvida ~ De facto e não de palavras,
compra-se quasi de graça o rico sortimento de morins, meias, gravatas,
vestidinhos para meninos e meninas ¦ Blusas, brinquedos, colchas, armarinhos,
camisas, enxovaes para senhoras e crianças, perfumarias, etc, etc.
verdadeiramente unica - - Entrada franca
M:*jlol QiiÍ3tx2?© de> NoveíntorÒ;9 1

Qu V*%/WTS

BBBBanagBBH

MISTURA FERRUGINOSA GLYGERiNÃDA
B© pjaagagiageiaitieo GAUSS

INITALLIVEL para ;v cura tia Anemia.,
OliloroKc, Flores brancas; Suspensão, Colicas uterinas, Ile-
niorrhngisté uterinas, Irregularidades da Menstr.uação, Dispcpsiã,
Fastio, Aiiiarellão, Purgações c Zumbidos dos ouvidos,

-==-, Tuberculose, Neurastlienia íeee=

flteio cnlix antes da comida, dd saude C prolonga a uida í

MILHARES DE ATTESTADOS !!
Encontra-se tini todus ns Imon pliarmncius o drogarias do 8. Paulo, Santos
- Hio ilr •.''¦¦tiro o labrica e laboratório: S. IIOQUIC: Largo tia

. Ullrlz, W O <* IISTA 1)0 DU S. PAULO

jModiiinto a remessa do !2$00Ü, enviam-so ires irascos para (intilquor ponlii g
sorvido por estrada do forro, nos listados doltio, Minas o S.Pniilo, livro do porte
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EDITES

W MAI
SMIS

"0 sangue viciado ê a causa latente
de todas as moléstias" (BOURDIEU)

ÊÊà
DEPURAE 0 VOSSO SANGUE USANDO A

3 IR A SILVA ARAUJO

bieoíf exelüsh/a mente vegetal
MARAVILHOSO CONTRA

QV-PMI1e..> a í u 1 a b

F.EBIDÂS-I
RHEUMATISMO
ESTIAS DA PELLE

m

&•&£

-Vl.c.
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Mr. James B. Regan
Proprietário do

HOTEL
ÍCKEKBOCKER

O Mais Sumptuoso Hotel do Mundo
Solicita o Patrocínio dos

Distinetos Cidadãos Brasileiros 1
Quando em New York

?:zrsr£m£':m!iM&tt8)i>Ji^íí%'-'.z

<& ii

O Sr. Eegan tem o prazer de annunciar que o
-ll't^',f:'c\KJ illustrissimo Sr. Dr. Lauro Muller, Ministro dos

Negócios Estrungeiros do Brasil, esteve recente-
mente como convidado do Governo dos Estados Uni-
dos hospedado no HOTEL KNICKEllBOCKElt.

O Governo dos Estados Unidos
quando estende a sua hospita-
lidade a distinetos visitantes
a New York, hospeda-os no
Hotel cuja universal reputação
e perfeito ideal serviço estão
melhor adaptados aos requisitos
de taes illustres personagens—
O Hotel Knickebbòcker.

M ">P fk Mu™ de $2,00 a $20.00 Ouro
" 
S«.. Broadway & 42 Street, New York, E. U. A
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Extrcicções ós segundas e quintas-feiras, ás 3 horas
da tarde, sob a fiscalização do çjoweniò do Estado

Q£, - O.

Segunda-feira, 7o o o $ >o

¦y ¦fi

Extracções em fevereiro de 19!6

Dia 7
Dia 10
Dia 14
Dia 17
Dia 21
Dia 25
Dia -JS

Segiiiida-fiiirn
Quinta-feira

iSogiindii-feini
Quinta-feira

Segunda-feira
Sexta feira

Seéunda-fcira

l
2o:ooo§ooo I$S(io
fjoloooSooo 4$000
5ío:uoo$ooo i 1 ¦¦-8(1(1
4o:oooSooo 3$600
L'(i:ooo$ooo ISSoo
3o:ooó$ooo | 2S000
2<>:ooo$ooo l$(Suu

Oa pedidos elei Interior, aoompanhaeloa dn respectiva Irrijortanola o
mala a (|iinntla necessária para o porte elo correio, elevem aer dlrlglelos-.eo3 Agentes Qeraeâ.

Julia Antunes dn Abreu e Comp. — Rua Direita, 39 -— Caixa, 177S. Puulo,
J. Azevedo e Comp. — Ca.ia Dolivaes - • Rua Plrelta, 10 — Caixa, 20

S. Paulo.
Amancio Rodrigues dos Sanios e Comp, — Praga AntonK> Prado ,6Caixa, 100 — S. Paulo.
J. 3J. Sarmento — Rua Barão do .laguara, 16 — Caixa, 71 — Cam-

pinas
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desde 3 até 13 polegadas

FERRO americano, em barra redondo, quadrado e chato
CANTONEIRA L e T

nVfnfmnHWMitw

E^S^BsSSS^S^^^^r^1^
S^:tÉ'^^Mt^'W*^Ííf»'K^^^K-icM'':

m:?tm
^33t^^í?í«P^aSfeí3!?s', í

SSnWSBSa

«a V®t

PARA
0

gratuitamente dado aos nossos leitores ,
! i

Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço lieuu leslvel, e¦ : ¦
ccberA pela volta elo correio, a titulo de propaganda e ABSOL3JTAM.1SNTE URA- ,
TIS, como BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a ma-
ne-.lra elo conseguir pelo liypiio-riuignetl.sino a Suude, a Riqueza e a Felicidade.

Este utillssimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros as mais clirónlcas enfermidades, o vicio dn embriaguez, ele, ele.

Indica como obter o bete estar em easa, como Impor a vontade a outrem, oo-
mo Inspirar o nmor.

Os paes do família, o.-, c.ommerclr.ntes ,os empregados, os formados ,os nilll-
tares, os sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qual filr a sua poBlcaò social,
encontrarão o que mnis llics Interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de
un, sello para o porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Dorls, run
Pauliiio Fernandes n. Ü9 — Botafogo, Rio de Janeiro, o receberels o nosso brin-
de gratuito.

NOME 

RESIDÊNCIA

ÍÍTOISEÜÍOSC!! 

ANTI-ACIDO) è

hn 8 esliiii" mtestinos i ssfpíS

'i

nfflMm

1 H Homcopatliicos Videntes

irs
os nossos mais ayet

DE ALTA VOZ
SI OE GrK.

pnra detr (mSs-miu üe muitas novas secções e
desetwoiver as actuaes

tos nossos yrmnmophoMes substituem as or»
ckestras e fornecem musica para os bailes
caseiros. Como parte tio pagamento acceita-

mos fjrammophones velhos e quebrados
GRANDE OFFICINA DE CONCERTO

EJ13ISOW
r. Gustavo FignerRua Quinze de Novembro, 55

CHAPAS DE FERRO galvanizadas, lisas e corrugadas

CHAPAS DE COBRE para calha, etc

Chumbo em knçol

TUBOS DE FERRO galvanizados para agua

TUBOS de chumbo e de composição para encanamentos

TUBOS de borracha para inigação

BORRACHA em lençol

TELA DE LATÃO e de arame galvanizado, para peneiras,
viveiros, cercas, etc. *5

LADRILHOS
cerâmica extrangeiros, americanos para mosaicos, terra-cotta franc«•

zes e nacionaes, de vidro e de cimento

AZULEJOS de louca brancos extrangeiros e guarnições
de côr

APPARELHOS SANITÁRIOS: — banheiros, lavatorios,
bacias, pias, despejos, etc.

A todos os que soffrem de qual-
quer moléstia, esta sociedade
beneficente fornece GRATUITA-

MENTE diagnósticos da moléstia, Só mandar o nome, edade, re-
sidencia e profissão. Caixa Postal, 1,027 - Rio de Janeiro. Sello
para a resposta.

I U U111VII
o wtmm suo&esso tmempeutag© i

Perfeita combinarão âe (taaná e Kapesia fluida
EFFEIT0S MARAVILHOSOS !

Cm toJas as pharmacias e drogarias
Deposito geral :

THE ROYAl MAIL STEAM PACKET C°
MALA REAL INGLEZA

& PS-N-C
IHE PACIFIC ST EA3V1NAVIÜATION C">

COMPANHIA DO PACIFICO

1 Campos Heitor & C«
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PAQUETES IIA i:UHUI*A KSPElíA-
UO.4 ICM SANTO 3

No dia 80 ilo Kovoruito, sithlrA no mon-
mo din |tura Moiiluvii!ôo(jjl'ort títanloy,

Ponta Arenas c portos dó Caclfloo

itmswAíim
no üln 17 do Fevcrolru, suhirã no mos-

mo dia pnra Aloiiturlrlòo u Jiucuus
Alros

AlIAiBW. 10 de Fororcira

1'AQUETliH 1-AliA A KUHOPA
A sahir du Itlo:

ORONSA
no dia IU du Fovorolru para HBo VI-
cento, has Pulinns, Llnlion. LoIxOca,
Vigo, Comuna, Un. 1'nllloo-ltoohcllo o

Inglaterra
A saliir do Snntus:

AMAZON
no dia a» do 1'overolro para Tiio. /3a-
hln, J'eriiami,uco, S. Vloonle, í/ado ra,
tlsbua, íoIiOob, Vigo, /-a llochollo-

«illlco o lnglntorra
A saklr do Hio:

ilHiSIJAIlU, I do Mnrco

I

Hó ao uoooltam paosagolroa oom passaporte. Nao «o uodera ponnitlii
o ingresso de visilnnlcs a bordo, mesmo i|unndo do poBSC de docu'
mentos do nacionalidade, sinão com a licença do consulado Inglez.

Par» proços dos passagens s inlormaeüos dirigir-se oo esoriptorio dn

01 i Bento
Tte Pacific Steam toipüou Co, ¦

finGO,
Esq, da rua da Quilanda

S. PAULO -

í Lloyú Real Hollandez j
Tubantia

.Salllra du Snnlos nn din H iln fevereiro pnru
Rh, Bahia, Pernambuco, TAihoa, Vigo, Ingla-

terra t Amstcrdam
Só so acooltam passageiros oom passapor-
to — Toroolra ciasso rs. 155ÍO00, Incluído
o imposto, l.a o 2.a olnesos, Iratar oom n

ngonotu

lahlrd do Santos nn diu lodo fuvorolro para
Montevideo e lluenos Aires

1'asBagona do s.a clasío, rs. «54000, inolul-
do o Imposto

Voltara do Pratn om aa do fovorolro o par-
tira no mosmo dia para a Europa

ARTIGOS DE METAL finíssimo para quartos de banho

FILTROS CHAMBERLAND unicos approvados por Pasteur

FOGÕES E FOGAREIROS

Aquecedores a gaz

LUSTRES PARA ELECTRICIDADE

ARTIGOS PARA PINTOR:
Oleo de linhaça puro de Funncr, alvaiade de zinco ocre franceza espd*

ciai, roxo terra, pó leve, pó de sapatos, pincéis, etc.

OLEO PARA LUBP.IFICAÇAO DE MACHINAS

CORREIAS DE SOLA E DE ALGODÃO

MATERIAL DECAUVILLE

CARRINHOS DE MADEIRA E DE FERRO para aterros

FERRAMENTAS:
Pás, picaretas de aço inglezas de pá e de spquete, foices

FERRAGENS em geral para qualquer construcção: Fechadu-
ras, dobradiças, fechos, etc.

CIMENTO ['Alsen", allemão: "Urso Preto", dinamarquez;
fulminante, francez, e gesso para modelagem

nyma m/iiíiiwiíllí
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
Cnixn {hihíiiI n. ÍI4U

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

Cnixn pctHlnl ¦>. IUU

MADEIRAS SERRADAS e apparelhadas, forros, soalhos, etc.
na casa de materiaes para construcção, de

Çêlí
IWA HOA *i-ri:-4'-i-.-,\, "Ui

Proprlotarios da "Carpintaria o Serraria Central" il Iranessa l'aula Sousa n. 1 •"Borraria da Moóca" :i 'lYavessíi lHratíníngã
Únicos agontos dos afamados elevadores do

para carga o passagoiros

das Palmeiras, 59
rBjLBPHONK IS. 128o
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