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YioIacõnB
do direito

Os allemães removeram, dos cie-

partanientos francezes que ocetipam,
vinte e cinco mil civis, que levaram

para o interior do império, stippõe-se

que para trabalharem cm munições
de guerra. Este facto, devidamente
averiguado, deu causa a um vigoroso
e bem fundamentado protesto dos

governos alliados, os quacs observam

que a Allemanha, com tal procedi-
mento, acaba dc violar mais uma das
convenções que firmara, relativa-
mente ao tratamento dos civis não
bélligerantes. Estas convenções at<

para a África vigoram; a conferência
de Berlim, dc 1885., expressamente
prohibiu que as populações invadidas

pudessem ser arrebanhadas, ou cons-
.rangidas a prestar qualquer serviço
de caracter militar. De facto, o que
a Allemanha acaba de fazer, é appli-
car o principio em que se firmava a
escravatura, ha tantos annos exptin-

gida das praticas dos paizes civiliza-
dos. E' contra este novo golpe deste-
rido cm princípios universalmente
accèitos que as nações aluadas pro-
testam energicamente, perante o?
neutros, convidàndo-os claramente a
uma intervenção junto da Allemanha
Esse convite perder-sc-á no espaço
infinito, sem que. o ouçam aquelles a

que se dirige. As nações, como os
indivíduos, tambem têm o seu egois-
1110, e nada as abala, sinão o que é
susceptível de intercssal-as directa-
mente. O mundo parece perdido para
os grandes vôos de idealismo que
outróra fizeram a sua gloria; e a:r
vozes mais puras, erguetido-se em
íavor do direito e da justiça contra
as praticas que nos estão fazendo re-
trogradar aos tempos mais bárbaros
da historia, não dispertam sinão uni
cnthusiasmo inútil c inactivo, que lo-
go se desfaz, como fumaça lançada
aos ventos. Uma descompassada
prudência aconselha e inspira os que
governam o mundo; ninguém se lem-
bra dc que o silencio deante de cer-
tos factos é uma cumplicidade e que
o tácito asseiitimento a esses factos
constituc, de futuro, um precedentt
e um perigo enorme para os que,
nas contendas internacionaes, outro
argumento .não tenham sinão o do
seu direito. Evidentemente, os neu-
tros, deante do novo crime que lhes
_ denunciado, nada poderão ou que-
rerão fazer; mas não faltam aos ai-
liados os meios de exercerem repre-
salias. Elles conservam em seu po-
der centenas de milhar de prisionci-
ros, até agora lealmente poupados a
qualquer trabalho que tenha come
objectivo a defesa dc cada nação. S*
a Allemanha persistir na pratica con-
demnavel de tratar como escrava a
população das regiões invadidas, na-
da terá a allegar contra os alliados
quando estes obrigarem os prisionei-
ros a cooperar nas obras da guerra.

Os russos perseguem os teutoes na região de Brody
- As tropas moscovitas attingiram os rios Gra-
beskí e Sereth - A artilharia dos exércitos do czar
bombardeia as posições avançadas do inimigo deante

de Wladímír Wolynsk ¦/••

Continua a offensiva tios alliados no OccMenie
Os allemães reencetaram os seus *;.

assaltos contra Verdun - Mr. Asquíth disse qWe
parece que o capitão Fryatt foi assassinado - A
campanha da Atríca Oriental - A lueta nos ares -

A catastrophe de New Jersey - A acção dos italianos

Os teiegrammas úo "Correio Paulistano"
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NOTICIAS DA Éffi
OS CRIMES EM BERLIM

NOVA YORK, 31 — A United
Press recebeu a seguinte informação
do seu correspondente na Haya:

Passa sobre a Allemanha uma
onda rubra de crimes e suicídios.

Os criminalistas attribuem esse
acontecimento a uma depressão cau-
sada pela alimentação insufficicnte e
ás perdas na campanha, durante as
semanas passadas.

Um dia sim e outro não, ha um
assassinato ou suicídio em Berlim,
sendo muitos desses crimes executa-
dos em circumstancias atrozes.

Os jornaes não publicam porme-
nores dos suicídios, para evitar a con-
sequente depressão dos ânimos."
PEDIDO DE AÇO E ÁLCOOL

PARA A FRANÇA
NOVA YORK, 31 — Um conhe-

cido personagem de Wall Street de-
clarou nesta praça que acaba de pe-
clir 150.000 toneladas de aço á Uni-
ted States Steel Corporation e a ou-
trás firmas independentes.

Segundo disse o mesmo persona-
gem, a França está negociando a
compra de too.ooo toneladas do mes-
mo metal. O mesmo paiz acaba de
fazer o maior pedido de álcool que
sc tem feito aos Estados Unidos.
O ABASTECIMENTO DO LUXEMBURGO

AMSTERDAM, 31 — A "Frankfurter
Zeltung" diz que a Franca e a Inglaterra
chegaram a um accôrdo pelo qual os ai-
liados duo permissão aos Estudos Unidos
para proverem de vlvcres o grão ducado
cie Luxemburgo.

A EXECUÇÃO DO CAPITÃO FRYATT
LONDKHS, 31 — Teiegrammas de Am-

iterdam Informam que o jo»nal "Do Te-
.ograat" emita que o capitão Fryatt foi
uondemnado na ultima quinta-feira, de
manhã, sendo executado na tarde do mes-
no dlu, cm logar isolado.

O adjimeto do burgo-mostre de Bruget
assistiu fi execução.

O jornal "Vaderiand", da Haya, diz que
1 exectiijiio do capitão Fryatt foi um assas-
ilnàto, cujas conseqüências a Allemanhn
na de sentir fortemente, depois da guerra

O Jornal "Hansdolsblad" termina o sou
,'iolento artigo sobro a execução do capl-
.ão Fryatt, dizendo que allemães commet-
leram mais um crime coburdo.

UM LEGADO DE CECIL
RHODES

LONDRES, 31 — A respectiva
commissão da Câmara dos Lords
ipprovou hoje um projecto pelo
qual o Parlamento revoga a parte oo
testamento do finado Cecil Hhodes,
que estabelecia becas para os estu-
dantes allemães da Universidade de
Oxford.

RAID DE ZEPPELINS
LONDRES, 31 — Alguns dlriglveis zop-

lielins bombardearam vários pontos do
condado «le Lincoln, destruindo o pharol
nituado na foz do rio Ilumber.

OS RUSSOS NA FRANÇA
PARIS, 31 — Aniuincia-se nesta

capital que pattiÜ para c respectivo
icuiiipameuto o segundt
de tropas russas que
no porto dc Brest.
¦•"'COS DA OATASTROrHE

DE NEW .TERSEV
NOVA YORK. 81 — Os prejuízos can-

¦lados com a explosão dOB vagões e car-
guelròs carregados do munições, consl-
«ríaãos aos paizes alliados. em New-Jer-
iey, são avaliados orn 25 milhões de dol-
lars.

numero das victimas 6 ainda incerto.

. GOVERNO NORTE-AMERICANO FAZ
UM PROTESTO PERANTE O GA-
B1NETE DE LONDRES

NOVA YORK, 31 — 0 governo dos Es-
ados Unidos protestou, perante o gabine-

to de Londres, contra a inclusão, na lis-
ia negra, do firmas commerciaes norte-
imerleanas, sem o menor aviso. Julga o
Departamento de Estudo esso acto do go-
.•erno inglez uma violência, que não pôde
•ontinuar.

l'0RMENORES DA GRANDE
EXPLOSÃO ESI NOVA Y0R1Í

NOVA YORK. 31 — Atí hoje, pela ma-
ilha; tinham sido encontrados 500 mor-
.os entre os escombros das casas e dos
vagões destruídos hontem. na ilha do
Tom. Acredita-so que esse numero au-
Cimentará, pois faltam algumas centena*
le pessoas. ,

Os trabalhos proseguem com granai*
ictividude. para a remoção dos escom-
»ros. O numero de feridos eleva-se atC*
igora a. 155 e o de contundidos a 325.

Os prejuízos são superiores a vinte ml-
IhOes do dollars. O faoto do (lia 6 a gran-
le explosão de hontem. pola madrugada
i .quo abalou a cidado Inteira. Todos os
lornaes registam a enormo impressão
causada pela explosão das munições. A
natorla utlribuo o facto A espionagem
lesenfreada que fazom os asontes alio-
riães nos Estados Unidos. Esta averigua-
lo quo a primeira explosão oceorreu no
.•iigao carregado de dynamlte c foi horri-
reli Depois deram-se as outras explosões
nenores. mas simultâneas, ouvindo-se os
•stampidos a trinta milhos de distancia,
/oi quando explodiram outros cento e
iintos vagões carregados do munições,
iuo estavam promptns para embarcar.
;'o«las as casas dos bairros próximos ao
cães da ilha do Tom. cm Now-.Iersey,
ondo estavam os vagões, ficaram com os
vidros das portas e janellas em estllhn-
;os. Muitos dos etlificlos abalados com

violenta deslocacão do ar estão com as j
:>aredes tendidas.

As causas do desastre ainda não estão
apuradas. Dizem alguns operários que
óllo foi provocado pela ponta do um cl-
sarro atirada num vagão; mas, essa ra-
•,ão não A acceitavcl, pois numa enorme
irea era prohlbldo fumar.

Os depoimentos colhidos pola policia
criminam dois indivíduos suspeitos, quo
¦losapparecerum logo depois da explosão.
O PÂNICO CAUSADO PELA EXPLO-

SAO DAS MUNIÇÕES EM NOVA
YORK

NOVA YORK, 31 — Os jornaes descro-
vem as scenas do pânico occorrldas quan-
to se deram as oxplosões na ilha do
Tom.

Os restaurantes alegres estavam cheios
1 essa hora e toda a multidão se divertia.
Mavla tambem muito3 bailes públicos o
oarticulares. Homens e senhoras decola-
las vieram para a rua tomadas de pavor.
Milhares do pessoas que dormiam tambem
.ieram para a rua em pyjamn.

Na Quinta Avenida o alarma foi enor-
mo. Trezentos immigranles.que estavam na
lospedaria "Ellis Island" foram atirados
io chão, das camas om que dormiam. Ali
liouvo um verdadeiro pânico. O comman-
lante militar da ilha ficou gravemento
íerido por uma bala do "shrapnel" vinda
de um dos vagões. As barras de ferro, do
•ledestrai da estatua da Liberdade, a en-
Irada do porto, ficaram torcidas. Foram

, ambom destruídos dois hospitaes da

FRANCISCO JOSE' ENFERMO
LONDRES, 31 — Os jornaes desta ca-

pitai publicam teiegrammas do Haya, dl-
zendo que, por iníormucõos ali chegadas
da Austria, ha noticia de quo o impe-
rador Francisco JosC* so acha atacado de
grlppe.

O estado do velho imperador desperta
sérios cuidados.
INCURSÃO AÉREA

CONTRA A INGLATERRA

LONDRES, 31 — Os "zoppelins" flze-
ram hoje, do manhã, outro "raid" á cos-
ta oriental da Inglatorra.

Um aeroplano Inglez repelliu 03 dirigi-
veis inimigos, a tiros de metralhadora.

CONTINUAM OS PROTESTOS OONTRA
O FUZILAMENTO »0 CAPITÃO
FRYATT

LONDRES, 31 — Continuam a chegar
aqui os ecos dos protestos, quo em toda
a parte Be levantam, contra o fuzilamento
do commandante Fryatt, pelos allemães.
Sabe-se agora que o commandante Fryatt
foi fuzilado em Bruges, na madrugada do
dia 28, afim do impedir que surtisse ef-
feito a intervenção do embaixador dos Es-
lados Unidos em Berlim.

DECLARAÇÕES DE MR. ASQUITH SO-
BRE O CASO DO CAPITÃO

FRYATT
de hoje
Terbert

CONVITE A RUY BARBOSA
VISITAR AjpB$SpA

PARIS, 31 — O convltfc sbguinte, assi-

gnado pelos srs. Dubost/.Desthanel, Apell,

Botreux, Dautjour, Deiimie, (Jeait Diipiiv,

Betreux, Daiitjour, Doumicj Jean Dupy,

Guernier, Hanotnux, Ll:trd, Elienne Ln-

my, Grnest Luvlsse, ,c Aáritfn Mlthaurd,

Stephen Pichou, Renault c ílenrl Robert,

foi enviado ao senador *C*i*. Barbosa, por
intermédio do governo ftir-.ccx:

"A eloquênto manífestaçijo de sympa-

thla pela causa dos alliaduj, que aa vos-

sas nobres declarações •>• abara de pro-
vocar no Rio, reforça,,comi toda a nossa

gratidão, a admiração afnu professada po-

lo vosso magnífico talent'.-.« vossa podo-
rosa obra.

Mais uma vez tostes' o ardente inter-

prete e o altivo dcfer.f/tii' iaf(uelles prln-
eipios da Justiça, dignidade; 5 honra, pelo

triumpho dos quaes o notbo povo intei-

ro labutar, soffro o comojite nesta hora

trágica.
Desejamos ardentemente no interesse

quu commummonte defomitmoB, que pos-
sais ser testemunha das forcas organiza-

das, dos traços de herolsirjo sublimes e

dos sacrifícios generosamente consenti-

dos, tendo em vista a manilenção do nos-

so Ideal corumum.
Permittl, pois, que vci pecamos para

suspender os vossos trabalhos afim dc

«íue venhais, durante alííiinas semnnas,

Os acont.c.OTtos I flspdos da perra

OS BÚLGAROS RECIIASSADOS
PARIS, 31 — Teiegrammas de Salonl-

ca dizem que os búlgaros foram repelll-
dos 0111 toda a frento da fronteira.

As tropas sorvlas oecupam as alturas
dominantes e reehassaram todos os con-
tra-alaques do inimigo.

¦_-«-

Iro 6

associar-vos ti, vida do r.psso palz e dos

nossos exércitos."

A tremenda
de Verdun

Como sc desenvolve a lueta

"Ellis Island".
Abateu completamente o grande edifi-

cio da administração geral da ilha. As
chammas elevam-se a altura do muitos
milhares de metros. O numero de bombel-
ros mortos ê muito grande. Ha cerca de
cem bombeiros rocolhldos ao hospilal,
leyldo as queimaduras recebidas.

LONDRES, 31 — Na sessão
da Câmara dos Communs, mr.
Asqulib, primei-o ministro, respondendo
,. uma ipii>n>i*ll.',oão ilo o.putàdó Cnr.ion.
disso que parece ser exacto ter o capitão
Fiyalt sido assassinado pelos allemães.
O governo britunnico soube, com a mais
profunda indignação, quo foi perpetrado
esse cilme atroz, contra as leis dos na-
ções o os usos da guerra.

Esse crime, que oceorreu simultânea-
mente com as barbaras crueldades pra-
Ucudas contra as populações do Lillo o de
uutras regiões oocupadas pelos teutonl-
cos na França, demonstra quo o alto
cummando allemão, sob a pressão das
suas derrotas militares, renovou a sua
pulitlca do terrorismo

"E' Impossível, disse mr. Asquith, pre-
dizer a que outras atrocidades os alie-
mães poderão entrogar-r.e, mas o gover-
,10 deseja ropetlr, tãj claramente quan-
•o possível, a resolução de quo, quando
chegar o tempo, esses crimes não ficarão
impunes (apoiados). Quando chegar o
tempo, o governo esta resolvido a fazer
comparecer perante a justiça esses cri-
minosos, quaesquer que elles sejam, ou
quaesquer que sejam as suas posições.
L.poiados).

Num .caso como esto, o homem quo au-
torlzou o systema, sob o qual o orirno
foi commottido, pôde bem ser considera-
do como o mais culpado do todos."

A quif-tão da accão lminediata que '6

necessária tomar, preoecupa seriamente
a attenção do governo,

Mr. Asquith espera poder annunclai
brevemente a decisão competente.

O deputado Carson a.ons.lha â. Cama-
ri n«.optai* a lei, mostrando claramente
quo nós recusamos admlttlr o povo alie-
mão no concerto das nações, emquanto
ino3 crimes não forem expiados.

Mr. Asquith declarou que ia estudar a
proposta.

NA AFRIOÁ ORIENTAL
LONDRES, 31 (Offlclal) — As forcas

britannícas oecuparam Dodoina, 6. mar-
gem da estrada de ferro central da Afrl-
ca Oriental Allemã.

Essa coinmunicacão significa quo os
Inglezes tomaram pé na principal. tola
Au communicacões da colônia allemã.

O ABASTECIMENTO DA POLÔNIA
WASHINGTON, 31 — 0 sr. Sharp,

embaixador americano em Paris^telegra-
phuu ao Departamento de Estado, dlzen-
do quo a Franca acquiesceu em adherir
„ nota Oa Inglaterra aos Estados Unidos
concernente uo abastecimento da Polônia.

A HESPANHA EM FACE DA GUERRA
BUENOS AIRES. 31 (A) — O Jornal

"La Pátria dogll Iliiliiuil" publica, 110 seu
numero do hoje, a entrevista que um dos
seus redactores teve com o poeta hespa-
nhol Marquinn, que aqui se encontra dos-
de alguns dias, a respeito da attitudo da
Hespanha em relação A guerra curopea.

O sr. Marquinn. declarou que. pessoal-
mente, nutre lllimatada sympathia pelo^
alliados, ama a Franca e adora a Italln.
assim pensando «tuasl todo o povo hespa-
nhol.

Na Hespanha somente os clericae-i,
partidários do antigo regimon, são hostis
aos alliados.
NOS DIVERSOS SEOTORES

DA FRANCA
PARIS, 31 (Offieial) — "Ao norte do

Somme, íi noite, os allemães multiplica-
ram o.s sous contra-ataques, nos sectorys
do bosquo de Hem o da herdade de Mo-
nacu.

Houvo um combate particularmente
violento em redor da herdado de Mo-
nacu. O Inimigo conseguiu tomai1 pC* ali,
mas retomamos essa posiyão num brl-
lhante contra-ataque.

Estamos do posse do bosque de Hem.
Todas as tentativas do Inimigo foram

repellidas. Durante um ataque, as nossas
baterias da margem esquerda tomaram
de enfiada o inimigo e Infligiram-lhe
pesadas perdas.

Na margem esquerda do Meuse. um
ataque, nas vertentes a nordosto da colll-
na 304, fracassou sob o nosso fogo.

Na margem direita as operações de de-
talhes pormittlram-nos avançar na região
a sudoeste de Fleury.

Foi infruetiforo um ataque do inlmi-
go, a granadas, contra parte do bos<iue do

1 Vaus e Chupltre,"

«ECOME.AIl 'M OS VIOLENTOS
DUELLOS pi** ARTILHARIA

PARIS, _3i — O,. .iUiiiüea recomeça-
ram os assaltos omii Á'\>rdun, menos
violentos é".Tna!t •'*>'**W** * sobre os pon-
tos de grando importiir.eia; militar.

Ao sul de Fleury, os francezes repelll-
ram diversos ataques do Inimigo.

Em todo o sector, abrangondo "Vaus e
o bosque do Fumln, esta travado um vi-
vissimo duello de artilharia.

Naquelle sector tambem houvo uma
grande activldado aérea.

Os francezes derrubaram quatro ap-
parelhos allemães.

O alteres aviador auyncmar derrubou
o décimo segundo aeroplaao Inimigo.

SUCCESSOS RUSSOS
LONDRES, 31 — Telegrapham de Po-

trograd que as tropas russas alcançaram
a segunda linha do defesa dos allemães a
leste do Tonniag, ondo estã travado um
encarniçado combate.

As forças moscovitas desalojaram os
turcos das posições que oceupavam na re-
glilo de Kharput, obrlgahdó-ós a bater
cin retirada na direcção daquella cidade.

No curso do um combate violento com
ob soldados do sultão, os russos fizeram
numerosos prisioneiros e tomaram ao lnl-
migo multo material bellico.

I BOMBARDEIO DO AERODROMO DE
LABARO

PETROGRAD, 31 — Annunciam pnra
esta capital «tue uma esquadrilha allemã
bombardeou o aorodromo russo do La-
baro, na ilha do Zercl, causando estragos
sem importância no referido estabeleci-
mento militar.

NA FRENTE RUSSA
PETriOORAD, 31 — No rio Slohhod, a

batalha continua favorável fts nossas ar-
mas. Capturamos hontem 31 officiaes e
940 homens o apoderamo-nos do quatro
canhões.

Na direcção de Kovel, quebramos a prl-
melra linha inimiga e continuamos a
avançar. Capturamos ahl 19 officiaes, um
dos quaes coronel, e 300 homens.

Duranto um ataque, ao sul de Pastony-
ty, aprisionamos uma centena de soldados
inimigos.
PAVOROSO INCÊNDIO

EM PETROGRAD
LONDRES, 31 — Noticias procedentes

do Berlim, via Amsterdam, dizem que em
! Petrograd, perto de uma das pontes do

rio Nova, estalou hoje um pavoroso inecn-
dio, que destruiu alguns grandes vapo-
res e vários transatlânticos, além de parte
dos estaleiros de Putiloff.

Não foi recebida confirmação do sinls-
tro.
O AVANÍ.O 1>0S líUSSÓS NA

REGIÃO DE "IROD".

0 iii iiiffiiii

ALGUMAS FRANCEZAS NA RECTA-
GUARDA DAS LINHAS 1)10 FOGO

Á grande batalha

A Mia ao lado ios
__ guerra

ENTRE OS ITALIANOS E OS
AUSTRÍACOS

ROMA, 31 — O cominuuicado de
hoje do supremo eommando do exer-
cito ariíiuncia:"No valle de Lagarina, foi inten-
sa a acção da artilharia.

As nossas baterias dirigiram tiros
eíficazes contra as ferro-vias, princi-
pálménte contra pontos onde havia
sido assignalado maior movimento de
tropas e comboios.

No planalto de Tenezza, depois de
longa preparação da artilharia, a nos-
sa infantaria atacou as linhas iniivii-
gas, ao norte do Monte Cimone.

A acção assumiu extraordinária
violência, devido ao facto de estar o
bosque fortemente defendido por
varias ordens de trincheiras e inter-
ceptado por numerosos obstáculos
naturaes.

Todavia, os italianos conseguiram
realizar nesse ponto alguns progres-
sos.

Na zona de Tofana, os nossos alpi-
nos apoderaram-se de Forcella Bois
e impèlliram o inimigo na direcção
do valle de Travenanzes.

No valle de Rienz, uma tentativa do
inimigo contra as nossas posições 110
monte Piana, foi facilmente repel-
lida.

Os canhões italianos de grosso ca-
libre bombardearam as estações de
Sillian no valle do Drava.

No resto da linha de frente não
houve nenhum acontecimento ini-
portante."
A LIBERTAÇÃO DOS PRISIONEIROS

1TALLVNOS NA LYBIA
ROMA, 31 — Communicam de Tripoll

quo a libertação dos prisioneiros Itália-
nos na Lybia obtida pelo general G. Amo-
gllo causou profunda satlsfaccão, sondo
organizado um onorme cortejo em que to-
muram parte italianos, árabes e Israelitas,
«íue percorreram as ruas, realizando gran-
des demonstrações ao general Ameglio e
ao commissarlado municipal.

Estes falaram, agradecendo as demons-
trações de que eram alvo, e foram vlctorla-
dos pelo povo.

"OM COMMUNICADO DO GENERAL
CADORNA

LONDRES, 31 — Um communicado do
general Cadorna, publicado pela manhã,
informa que os austríacos voltaram a lna-
ctlvldade.

Os ltallunos fizeram novos progressos
nas zonas de Tonezza o Tofanas, aprlslo-
nando algumas dezenas dp soldados ini-
mlgos.

Na região das Sete Comnsunae, ao longo
do Isonzo e na Carnia, a artilharia Ita-
liana esta desenvolvendo grande activl-
dado,

PETROGRAD, 21 — So tag'âiõ dc P.ro-
dy, na Galicia, as tropas moscovitas con-
tinuam a perseguir as forcas austríacas o
allemãs, quo batem em retirada.

As columnas russas, em operações no
sector do Drody, attingiram os rios Gra-
berkl e Sereth.

PROSEGUE O AVANfJO RUSSO
LONDRES, 31 — Segundo communl-

cam «le Petrograd, a artilharia russa co-
mo«;ou a bombardear as posições avança-
das allemãs, deanto do Vladlmlr Volhys-
ki. Chegaram aquella região novos re-
forflos austro-allemães o tambem muita
artilharia. A linha do Stokliod estã com-
pletainente fortificada.

Ob russos proseguem no seu avanço.

A GUERRA NOS ARES
LONDRES, 31 —- Telegrapham de Pe-

trograd:
Doze aeroplanos allemães fizeram

uma incursão sobre Dwinsk, onde lança-
ram setenta bombas.

Os nossos apparelhos foram alvo de
Intenso fogo da artilharia allemã. O to-
nente Klsakoff, montando um biplano,
na perseguição que levou a effeito con-
tra os aviadores allemães, obrigou um
dellos a acceitar combate. A lueta durou
apenas alguns minutos, porquo o appa-
rellio allemão foi logo «".erribado. A les-
to do Baranovltchi, tambem a nossa nr-
tilharia derribou outro aeroplano alio-
mão, sendo os tripulantes capturados.
O QUE REFERE UM RADIOGRAMMA

DE BERLBI

NOVA YORK, 31 — Radlographam de
Berlim:

"Noticias recebidas, por via indlrecta,
de Petrograd, informam quo diversos na-
vios ancorados no Neva e parte da fa-
brica de munições de Putiloff foram des-
truidos por incêndios. Tambem so decla-
rou incêndio em outros estabelecimentos
do governo."

Essa noticia não se confirmou ainda
por outra fonte.

OS RUSSOS NO STOCHOD
PETROGRAD, 31 (Offieial) — Atra-

vessamos o Stochod em toda a sua exten-

sao, entre as estradas de ferro de Sarny

a Kovel e de Kovel a Rojltche.

OS NOVOS SUCCESSOS DOS RUSSOS

PETROGRAD, 31 (Offlclal) — Na re-
gitto a nordesto e a sudeste de Barano-
vlth, assigiialou-so um violonto duello de
artilharia.

Os russos, que operam no Stochod,
avançam para o oeste.

As forcas moscovitas fizeram novos

prisioneiros, comprohendendo um regi-
mento inteiro.

Nos outros pontos da região do Sto-
ohod, cahlram nas nossas mãos 914 ho-
inens e 21 officiaes, além de algumas me-
tralhadoras.

Continuou o combato na direcção de

Kovol.
Na região de Erzingliam, as forças do

grão duque Nlcolau continuam a avan-

çar.
Foi repollido um ataque turco na dl-

recção de Mossul.

inpiiSisÉsilüi

O AVANÇO DOS INGLEZES
LONDRES, 31 — Um offieial sul-afri-

cano ferido, que chegou hojo da frente,
sendo enviado para um dos hospitaes des-
ta capital, descreve do seguinte modo as
operações dos inglezes no noite da Fran-
ça:"O avanço das forçus britannícas de-
monstrou quo a cavallarla pOde ser em-
pregada agora onde quer quo soja consi-
derada necesaria a sua accão. O campe
que temos deante do nós fi mais aberto
que o que ji passamos, adaptando-se
rnais, por isso, fts operações das tropa*
montadas.

Os polacos allemães são muito inforlo-
ros, como soldados, mas os bávaros o os
prussianos luctam bem.

Num certo ponto do bosque de Delville,
aprisionamos um grupo dc cento o trinta
inimigos. Quando marchávamos, levando
para a rectaguarda esses prisioneiros, os
allemães abriram fogo contra nfis, com ai-
suas metralhadoras, matando e ferindo
um considerável numero dos seus cama-
radas.

A lueta nesse districto foi multo vio-
lenta, porque o terreno aceidentado o a
vegetação espessa davam facll proteccão
pai\ regular o llrü da. metralhadoras."

NAS LINHAS FRAXOEZAS
PARIS, 31 —- Ao norte do rio Somme,

ontre a cota 139, a nordesto do Harde-
oourt, e o rio, travaram-se combates en-
carniçados, que asignalarnm a jornada.

Do manhã, apoderamo-nos de uin syste-
ma fntelro do trincheiras inimigas, numa
profundidade de G00 a 300 metros, attin-
glndo as immediaçües do Maurepris.

Occupamos o bosque c a pedreira ao
norte da estação de Hem e a herdade de
Mônaco.

Os allemães lnncaram-se, A tarde, em
vigorosos contra-ataques, sobretudo na re-
gião da herdade do Mônaco, onde a luetu
í particularmente violenta.

Em toda a parte quebramos os esforço.s
do inimigo, inílingindc-lho pesadas per-
das.

Conservamos em nosso poder todo o
terreno con«iulstado e fizemos mais de 20U
prisioneiros.

Na margem direita do Meuse repellimot
um ataque dos allemães contra as nossas
posições a oeste da obra fortificada dt
Thlaumont.

E' intenso o bombardeio no sector de
Fleury, Vau e Chupltre.

AVANÇO DOS ALLIADOS
LONDRES, 31 — Referem para esta

capital quo as tropas francezas e ingle-
zas realizaram um novo avanço, dòmlnan-
do todo o terreno, desde o bosque do Del-
vllle atfi o Somme,

Na sua arremetida os alliados fizeram
muitos prisioneiros.

A OPEENsiVA DA EMENTE NO
.SOMME

PARIS, 31 — Hontem de manhã, no
ponto de jimcção dos dois exércitos, o.t
Inglezes e francezes retomaram a ofíen-
sivu, obtendo excellentes resultados con-
tra as posições allemãs que se extendem
ao longo da estrada de ferro de Comblei"
íi Clcry.

O Inimigo aproveitara os últimos dias
di repouso para se fortificar considera-
velmente, sobretudo em .Maureptis, onde
a sua organização era formidável.

Depois da destruição das obras do de-
tesa, effectuada pela artilharia, a infan
taria franceza, num impulso irresistível,
tomou todo o systema do iiosiçües, numa
extensão do oito kllometros, levando 11
linha para leste da estrada do ferro e
ameaçando directamente Maurepas.

A lueta foi terrível.
Os allemães tentaram, por todos os

meios, realizando ataques em massa, ro-
conquistar o terreno perdido.

Não conseguiram, porím, retomar nom
mesmo algumas pollegadas do terreno
conquistado pelos france-.es.

Ao mesmo tempo quo as tropas da Re-
publica alcançavam esse.s brilhantes sue
eessos, os inglezes progrediam sensível-
mente, n 1 conjuneto da linha da frente.

Em Verdun, os allemães renovaram o»
seus ataques, em pura perda.

Desfarte, quer na offensiva, quer na
defensiva, os auslro-allemães vêm o sue-
cesso protegendo as armas que lhes são
adversas.

ACÇÃO DA ARTILHARIA INGLEZA

LONDRES, 31 — Em toda a frente
britânica, entro o Ancre o o Somme, a
artilharia ingleza bombardeou violenta
mente, durante todo o dia, as posições da
segunda linha allemã, causando ao ini-
migo enormes baixas, e impedindo as
communicacões entro a primeira o a sc-
gunda linhas dc trincheiras.

ACÇAO DOS AEROPLANOS
FRANCEZES

PARIS, 31 — Os aeroplanos franoezes
lançaram, na noito do sabbado para do-
mingo, quarenta bomba:; do 132 kiio-
grámmas, nas estações ferroviárias do
districto do Noyon e em Mulheim, A mar-
gem direita «lo Rlieno.

O PATRIOTISMO DA MUN1C1PALI-
DADE DE LISBOA

LISBOA, 31 — A Câmara Municipal
do Lisboa vai contrahlr um empréstimo
do cem eontos, afim de subsidiar a Cruz
Vermelha e a »bra da Cruzada das mu-
Iheres portuguezas.
OS MINISTROS PORTUGUEZES

NO EXTRANGEIRO
MADRID, 31 — Os srs. Affonso Costa

o Augusto Soares, ministro das Finanças
o dos Estrangeiros da Republica portu-
gueza, conferimciaram em San Sebastlan
eom o sr. conde de Romanones, presiden-
to do conselho, partindo logo a seguir pa-
ra Lisboa, afim de tomarem parte numa
Importante reunião do gabinete portu-
guez.

O sr. Affonso Costa voltara depois A
Hespanha para cumprimentar o rei Af-
fonso XIII.

REGRESSO DOS MINISTROS
PORT.GIT./.ES

LISBOA, 31 — Regressaram hole dn
Londres, ondo foram tomar parte no
Congresso financista dos aluados, os srs
Augusto Soares, ministro dos Neitoci-jn
Extrangeiros, o Affonso Costa, ministro
das Finanças.

Os titulares lusitanos chegaram lis 17
horas e 50, sendo recebidos por numuro-
sos amigos, que lhes fizeram enthusiasllca
manifestação,

EXERCITO PORTUGUEZ
LISBOA, 3 — Duznntos alumnos da

Escola Preparatória de offlclacs melicia-
nos foram approvados para os postos do
sargentos aspirantes.
OS MINISTROS DOS EXTRANGEIROS

E DAS FINANÇAS
LISBOA, 31 — São esperados de ma-

ilrugada, nesta capital, os srs. Augusto
Soares o Affonso Cosia, ministros dos
Extrangeiros e das Finanças.
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VAPOR AFUNDADO

LONDRES, 31 — O "í.loyiVs Registei**
informa que o vapor italiano "Dandolo"
foi mettiiln a pique por um submárlm
inimigo.

1i.y. .mil
..<_..

O.S ALLEMÃES B
OPERAÇÕES !>*>

VICTORLV DOS ÁRABES
LONDRES, 31 — A Agencia Reuter,

em tele_ramma do seu correspondente
no Cairo, informa que as forças árabes
enviados para o Hedjaz, na costa do mar
Vermelho, depois da qufida de Jeddah,
capturaram a praça forte do Tembo, com
a guarnição ottomana quo aU se achava.

AS OPERAÇÕES DOS INGLEZES

LONDRES, 31 (Offieial) — A noite ul-
tinia foi empregada nas consolidações das
posições que ganhamos hontem, Devido
aos encontros locaes, extendemos 03 nos-
sos postos avançados em alguns pontos do
planalto ao norte de Biwontin-le-Petlt.

A LUCTA ENTRE
OS ALLIADOS
DIA '10

RIO, 31 (A) — A legação da Allema-^
pha Qip ITiropolis recebeu de Berlim, via
Washington, os seguintes tele_r:immus ..'.'.C-,.
Ciciíies:"O quartel-general communioa, em «lata '•*
do 29:

'•Frente oeste — No districto do Som-
;ne houve vivos combates de artilharia.

No sector de Poziéres fracassaram for-
tes ataques dos Inglezes,

Ao norte do rio, as tentativas de ata- ¦
ques foram frustradas polo nosso fogo.

O bombardeio, pelos inglezes. da cida-
de franceza do Cohiines causou victimas
:ia população civil; os damnos materiaos ,'
não foram, conitudo, do ordem militar.

Ahatemos um aeroplano nas proximi-
diides de Roclincourt, ao norto do Arras.

Frente leste — Exercito de von Hln-
domburg: um grupo do aviadores alie-
mães bombardeou varias vozes, com bom
jxito, transportes de tropas e os 03tabe-
ieclmentos ferro-viarios do inimigo.

Exercito do prlncipo Leopoldo: as ao-
ções em frente a Skorotówa e "Wigoda

terminaram inteiramente a nosso favor.
Exercito do von Linsingen: os russos

oxtenderam iiontem os seus ataques, ata-
cando tambem diversos pontos do Sto-
ohod o a nossa frento a noroesto de Sokul,
lendo recliassados, com grandes perdas.

Outros avanços menores, em outros pon-
tos do Stochod, fracassaram egualmente.

A noroeste do Luzk, depois do Inimigo
tentar vários ataques infruetlferos, con-
seguiu penetrar nas nossíis posições, per-
to de Trysten.

Evacuamos a parte das nossas Unhas,
que ainda mantinhamos nessa região.

Na margem oriental do Stochod, a oes-
te de Lusk, rechassámos, por melo de con-
tra-atáques, fortes Investidas russas o re-
polllmos o inimigo.

Nas proximidades do Zwiciacz, ab.tt<*- , "

mos uni aeroplano adversário.

AS OPERAÇÕES DO EXERCITO BRI- ,,
TANNICO — A LUCTA NA COSTA
BELGA

l"ÜO, 31 —¦ A logação Ingleza nesta ca-
pitai recebeu bojo o seguinte communi-
cado offieial:

"Londres, 29 — O dia 22 de julho cor-
«•eu calmo na fronte ingleza. porfim, do- .
mingo, ás 2,26. recomeçou a batalha em
toda a linha, desde Pozifires até Gulllo-
mont.

Poziéres representa um dos mais altos ^.
pontos do planalto du Albert, e dá ao
Inimigo boas posições. As baterias situa-
das 0111 nosso flanco foram atacadas pe-
as tropas da " London Territoriais", c aus-
tralianas, a sudoeste e sudeste.

As obras mais distantes allemãs foram
conquistadas, menos a própria aldeia
onde o inimigo offereceu desesperada re-
sistencia.

Em toda a linha de frente, o embato
foi forto durante todo o domingo,
sendo tornado o retomado mais uma ven
o extremo norto de Longueval, mudando
duas vezes de mãos os subúrbios do
Uuilleniont. A batalha cessou A tarde,
mas o bombardeio durou toda a noite.

Segunda-feira foram repellídos com
urandes perdas os contra-ataques dos
allemães ontro a floresta de Founeain 9
C.utllõmont. Em todíi o parte os ingleses ,
¦'izeram ligeiros progressos. Em l'07,:í-^^
res, a maior parto da aldeia foi tomada
conjuhotamente com seis officiaes e Ll.
soldados. Segunda-feira, A noite, o ln'.-
migo, tendo recebido grandes reíorço,i,
atacou a direita e o centro da linha in-
iíteza, mas nada conseguiu, em parto ai*
Lfuma nos ataques ãs trincheiras inglezas
soífreiido graves perdas.

Ao norte de Pozifires, Banhamos torre.
110, capturando duas metralhadoras a
muitos prisioneiros, incluindo dois com-
mandanles de batalhão.

A semana passada foi oecupada em
combates na linha entre Pozifires o o fio-
resta de Delville. principalmente para as-
segurar os dois flancos. Terça-feira, 24
«ie julho, toda a aldeia- de Pozifires cahlu
om nossas mãos. A nossa linha, nvanqou
a nordeste da aldeia. Quarta-feira, oV.
inimigo foi varrido da floresta do Delv.il?
le e quinta-feira foi tomado o resto da
aldeia de Longueval. Nesta secção destro-
çamos os restos do regimento de grana-
delros «le Brandemburg, capturando tr.s

i officiaes e 158 soldados,
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Legislativo
SENADO

S.a SESSÃO ORDINÁRIA EM .11 DE
«lUíiIIO

Presldciieln ilo sr. Jorgo Tlblrlgii

A's 13 lioras, feita a chamada, vcrifl-
ca-su a prosonfja dos srs. Lacerda Fraii-
oo, 1'iidua Salles, Bento Bicudo, Carlos
dc Campos, Gabriel do Rezende, Joaquim
Miguel, Joi-go Tiblrlçá, Luiz Flaquer, Luiz
Plzn, Nogueira Martins, Auroliano de Gus-
mão, Albuquerque Lins, Hcrculnno de
Freitas e Rodrigues Alves. Deixam dc
comparecer com causa participada os srs.
Fontes Júnior, Eduardo Cunto, Custitvo
dc Oodoy, Ignaeio Uchon, Guimarães Ju-
nlor e Oscar de Almeida, o som partlcl-
pação o.i srs. Dino Bueno, Binto Forrai*.,
Fernando Prestes e Pereira dc Queiroz,

Abre-se a sessão,

O SR. 2,o SECRETARIO lê* as aclas da
sessão e reuniões anteriores, quo Bão pos-
tas em discussão e sem debato approva-
das.

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

N5o havendo matéria, para debate o
laada mais havendo a tratar, lcvanla-se it
sessão, designada para 1 de agosto a se-
BUiiite

ORDEM DO DIA

Apresentação de projecto.'!, ii)di::.».j,":s
requerimentos.

cm Santos c. ti. Vicente, com as vantagens
constantes dos artigos 10 e 22 da mesma
Iol.

Art. 2.0 — Revogam-so as disposições
em contrario.

Sala das cominissões, 31 do julho do
1910. — Murlo Tavares, rolator; Erasmo
Aesiiinpfilo, Jullo Cardoso, Abelardo Cc-
snr, Cnzi'iiiii'11 (In Rocha, Claro Ccsur,
Francisco Soilré, Alcimltira Machado, Jo-
s(5 Roberto,

O SR. MARIO TAVARES (pela or-
liem) — Sr. presidento, peco a v. exc. quo
se digne consultar a casa sobro sl conco-
do dispensa do Impressão, aíim do ser o
projecto incluído na ordem do dia da
sessão immediata.

Consultada, a casa concede
pedida.

a dispensa

Passa-sc ít

ORDEM DO DIA

o C sem debaEntra cm 3.a discussão
to approvado, o

PROJECTO N. 18, DE 1015
?

creando o município do Conchas,
comarca dc Tietê.

na

CÂMARA
8,n SESSÃO ORDINÁRIA EM 31

DE JULUO DE 1910

. Presidência tio sr. Antônio Lobo

A' hora regimental; feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Abelardo
Ccsar, Cazemiro da Rocha. Amorico do
Campos, Antônio Lobo. Sulles Júnior,
Arthur Whitalter, Ascanio Cerquêru, Au-
gusto Barreto, Cluro Ccsur. Francisco
SodrC, Thomuz de Carvalho, Gabriel Ro-
cha, Guilhcmio Rubião. João Martins,
Machado Pédrosn, Alcântara Machado,
Freitas Valle, JosC Roberto, Rodrigues
Alves, Trajano Machado, Almeida Prado,
Josó Vicente, Júlio Cardoso. Campos Ver*
gueiro, Mario Tavares. Raphael Prestes,
Tlieoplillo de Andrade. Carvallio Pinto c
Wlaülmiro do Amaral. Deixam do com-
parecer com causa participada os srs.
Anuindo dc Barros, Corioluno do Amaral,
Darlo Ribeiro. Gabriel Junqueira, Veiga
Miranda o Procoplo de Carvalho, o sem
participação os srs. Accaclo Piedade, Al-
fredo Ramos, Azevedo Júnior, Ataliba
Leonel, Erasmo de Assunipção. Joaquim
Gomidc, Pereira de Mattos, Jullo Prestes,
Laurlndo Minhoto. Rodrigues do Andra*
de, Olavo Guimarães, 1'aulo Nogueira,
Pedro Costa. Plinlo dc Godoy e Vicente
Prado.

Abre-se a sessão.

O SR. CAMPOS VERGUEIRO (pelaurdem) requer, e a casa concede, dis-
pensa de redacção, afim do ser o projo-
cto immediatamentn enviado no Sonado.

Nada mais havendo a tralar, levanta-
se a sessão, designada para 1 do agosto
u segulnto

ORDEM DO DIA

l.a discussão do projecto n. 1, deste
unno, prorogando o prazo para as ins-
tallações domiciliares do cxgottos cm
Santos o S, Vicente.

SPORT

IE S. PAULO A CORDMBÍ

FOOT-BAML
do hon

O SR. 2.0 SECRETARIO 10 as uclus da
sessão e reunião anteriores, que são pos-
tns em discussão o som debate approva-
das.

O sr. l.o SECRETARIO dá conta do
seguinte

i

EXPEDIENTE

Petlçfio de d. Eloõnora S. da Silveira
. Cintra, vice-presidente, om exercido, da
Creche Baroneza do Limeira, solicitando
isenção do imposto predial, cm vista do
fim humanitário e caritativo daquella ln-
slitulção. — A' Coniinissão dc Fazenda.

O SR. «TÚLIO CARDOSO — Sr. pres!-
dente, itcliuiulo-se a Commissão de Obras
Publicas desfalcada de alguns de seus
mombros, peco a v. cxc. que se digno no-
mear dois dos nossos collegas para servi-
ren-. interinamente na mesma.

O sr. presidente — Allondcndo ao pc-
tlido do nobre deputado, nomeio os srs.
Alcântara Maohado e José Roberto para
servirem Interinamente na Commissão 30"'
Obras Publicas,

E' lido, e vai a imprimir, o seguinte

PARECER N. 2, DE 11)16

A' Commissão dc Fazenda o Contas
foi presente a petição da Sulzborger o Sons
Company, sociedade anonyma com sêãc
nos Est-dos Unidos du America do Nor-
to, em que solicita isenção do Impostos
do exportação para os produetos da Pa-
cking-IIou.se que pretendo fundar uo Es-
tado.

Pelas leis em vigor nenhum imposto de
exportação grava, os produetos a que se
refero a poticionaria, a não ser o couro.

E' bem visto que com o pedido tinha
a Companhiii por fim garuntir-se contra
o estabelecimento futuro de impostos so-
bre esses produetos.

A matéria, porím, jã está regulada pe-
Ia lei ii. l.4ü1, que, em seu artigo 5.o, dá
íaculdade ao governo para isontur do im-
postos dc exportação, pelo prazo do dez
annos, os produetos dus Paclcing-Houses,
ou matadouros frigoríficos, estabelecidos
oi que se estabelecerem no Estado, pelo
qu. fl a Commissão de parecer que seja o
pedido da Sltlzhérger o Sons Company ar-
chivado.

Sala das commlssões, 31 de dezembro
de 191G — Mario Tavares, presidente;
JVeilro Cosln, relator; Abelardo César.

E' lido, c julgado olijetsto de delibera-
çüo, o segulnto

PROJECTO N, 1, DE 1010

As commlssões reunidas, de Fazenda e
Contas, Hygiene o Obras Publicas, estn-
tlaram devidamente o assumpto quo faz
objecto da mensagem do sr. presidento
do Estado, endereçada A Câmara em data
do 18 ão corrente.

A lei d. 137G, ão 31 de dezembro ão
1912, que dispoz sobre as reformas das
installações domicillarias de cxgottos oin
Santos e S. Vicente, estatuiu que as van-
tagens concedidas nos seus artigos 10 c
2í so aproveitariam aos proprietários
dos prédios reformados atfi 31 do dezem-
bro do 1915.

Occorrcritm, entretanto, conformo sa-
lienta o sr. secretario da Agricultura na
brilhante exposição que acompanha este
parecer, varias causas para que so vorifl-
0 sse a impossibilidade da realização da
reforma das antigas installações na tota-
lidado dos prédios das referidas cidades.

O Estado diminuiu, forcado, o pessoal
encarregado desse serviço e a elevação
dos preços dos materiaes sanitários, devi-
do A conflagração európisá, maiores dif-
ílouldadçs croou para que, dentro do pru-zo da vigência das vantagens dos citados•artigos 10 o 22, ficassem concluídas as
substituições dc que trata a lei n. 1370.

Ha, consoante os dados officiaes, cerca
de 2.000 casas em Santos o ti. Vicento
reclamando novas Installações de exgot-
tos.

jVs commlssões são do parecer, atten-
deiulo aos motivos que acabam de expor,
que a Câmara adopto o seguinte projectode lei:

O Congresso Legislativo do Estado do
6. Paulo decreta:

Art. l.o — Fica prorogado atfi o dia81 de dezembro do corrento anno o pra-sso^a quo se refere o artigo 23 da lei n.1370, do 31 de dezembro de 1912, paraus insinuações domiciliares do cxgottos

Transcrevemos do "Imparcial
tem:
O scratch carioca que disputará u taça

Rlo-S. Paulo
A ooniinissão de foot-ball da l.a divl-

são em sun ultima reunião, escalou us
Jogadores abaixo pura o scratch carioca
que, em 13 de agosto, irá a S. Puulo dis-
putar a taça Rio-S. Paulo:

Goal kerpor, Marcos Mendonça (Flli-
mlnenso); baclts, Francisco Netto (Elu-
mlnense) e Syivio Vida! (Fluminense);
half-baçKs, Adhemar Santos (America),
Syddney Pullon (Flamengo) o Armando
do Almeida Gallo (Flamengo); forward»,
Luiz Menezes (Botafogo), Alolüio Pinto
(Botafogo), Fatrlch Donoho (Bangu'),
Benjamln Sodrfi (Miml, Botafogo) e Syl-
vio Fontes tS. Christovam).

Reservas: Cardoso, Nery, Luiz, Anto-
nio, Arnaldo o Rollo.

O scratch devo dar os seguintes tre-
nos:

l.o, amanhã, no campo do Flamengo;
2.0, no dia 4. no campo do America; o
3.0, no dia 0, no campo do Botafogo, sen-
do estes trenós contra os primeiros teaiiis
dos clubs que dão os campos.

MATCH LNTE11 -MÜNICI PA I,
Plllcstra Ralia versus S. C. Tuubatfi
Renlizou-se ante-hontem, em Tauba-

ti, um niateh amistoso entro o l.o toam
do Palcstarn Itália o a respectiva equipe
do Sport Club Taubaleano. daquella cida-
dc, sahlndo vencedor o primeiro por 1
goul a 0. Todpa os elogios são poucos pa-
ra a nova sociedade paulista. Os seus jo-
gudores portaram-so como verdadeiros
foot-ballers. Os elementos do S. C. Tau-
batfi são todos bons jogadores, principal-
mente Lulu*. A defesa 6 excellente, no-
tando-se Paulino. Moura o Slml, que es-
tão com jogo ponderado o muito seguro.

O match esteve dlsputadisslmo. consc-
guindo o toam taubaleano oppOr forte
resistência aos jogadores paulistas. De
uni lado o ataque do Palestra cru intoa-
so; do outro a defesa taubiitcitna operava
verdadeiros milagres.

Durante o primeiro half-tinie a luclu
niuntcve-se. egual, terminando com um
empato dc 0 a 0. No segundo tempo cs
íorwards do Palestra mostraram-se mais
firmes nos passes o nus avançadas, pondo
varias vezes em sfirio perigo o goal dc
Paulino. O ataque era demasiado o não
podia ficar em branco. Em dado monieu-
to, porfim, quando já laltsivum quatro
minutos para terminar o matei), Moura,
uaolc do toam taubaleano. cal devido a
uma entrada infeliz. Danto avança para a
bola e, embaraçado por Lulu', resolvo
pussul-a a Saverlo. que emenda cam um
formidável hiolt em goal, Paulino, quoeslava bem collocado, defendo o goal. mas
foi infeliz, a bola vai cahir aos pOs de
Sai/crio, quo a» rebato em goal.

Paulino desta vez não ulcançou a bola
o eata, sob palmos e hurrahs do publico,
vai sacudir vlolcntuinnte a rude. Ern o
primeiro c único ponto dos paulistas.

O sr, Pannaim, que agiu como referee,
poucos minutos apôs dava por findo o \bello torneio com a victoria do Palestra,
por um a zero.

Do team vencido destacamos Lulu*. Si-
mi, Jucá o Renato. Do Palestra não dis-
tlnguinios nomes.

O juiz foi justo nas suas decições.
A' noite, realizou-se animado bailo of-

ferecido pela colônia italiana aos rapa-
zes do Palestra na residência do cav.
Montori.

UUTTEMilERU F. B. O.
No ground do Guanabara, no Paraizo,

realiza-se amanha um tralnlng entro os
l.o o 2.o teams desta sociedade sportlva.

Os captalns pedem, por nosso interme-
dio, o comparecimento do todos os joga-
dores, fis 15 lioras.

SENSACIONAL MATCH DE FOOT-
DALL ENTRE OS ACADÊMICOS
DO KIO E OS DE S. PAULO ~

Segundo nos informam, ji estão ultl-mudas tis negociações para a realizaçãode um sensacional match do foot-ball cn-tro um scratch dos alumnos dus escolassuperiores do Rio é outro dos de S. Pau-lo. Esse encontro se realizará cm 11 doagosto próximo, o que por certo marca-rá êpooa pelo i.eu brilhantismo e pelasjustas sympathias de quo gosa entre núsa classe acadêmica.
Esso encontro fi promovido pelo Cen-tro Acadêmico "XI dc Agoslo", cm com-memuração da fundação dos cursos júri-dicos no Brasil.

A. A. P.ILMEIHAS
Rculiza-se, hoje, ás io horas, um ri-

goroso match treino, entre os primeiro osegundo teams.
O director sportlvo solicita o compare-cimento dos seguintes jogadores: Rachou,Leféyre, Morelli, Oclavio, Borboroma,Halo, Rheifrank, Renouleau, Duarte,Agenor, Lulu', Leito, Camillõ, NazarethDemostlienes, Mario, Sestini, Gilberto,Laraya, Fablo, Virgilio, Moraes, Tole-do, Leonel, Pamploria.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS
ATHLETXCOS

Hoje, ás 20 horas, ua sido social, re-
une-se a commissão de law-tennis da A.
P, S. A,

Deonto da perspectiva do fazer, om .5
dias suecesaivos, corca do 1.800 Idioma-
tros do estrada do ferro, confesso que es-
morocl.

Grande desejo tinha eu, ha multo tem-
po, do emprohonder semelhante viagem,
pois conhecer o meu palz, o seu Interior
principalmente, foi sempro um ãos meus
muls vivos anhelos.

E Matto Grosso, tão grande, tão remo-
to, tão cheio do episódios interessantes da
guerra do Paraguay, mais quo qualquer
nutro Estado, me altrahla, mo fascinava.
Mus, 1.800 lcllomotroa a percorrer, sacu-
dldo, vascolejado, aos solavancos, do tres
vlas-fcrrcas do tão má fama, do ropu-
UCÍio tão equivoca. .. quo horror! E a
Sorocabana Rallway, a Noroeste do Bra-
ai) o a Itapura a Corumbá vinham-mo ao
espirito como tcrrlficos instrumentos de
torturas, do suppliclo mesmo, uma cousu
assim, "mutatls mutandls", como o leito
do Frocusto, por exemplo. E como ello,
porque, pelo que so dizia, tambom ollas
costumavam sujeitar a gonto, nos «eus
descarrilamentos, a dolorosos osmagamen-
tos do carnes, a medonhas torções, dcBlo-
cações e dlstnnsOes do membros, a hor-
r'vels mutilações, á morte, emfim...

Comtudo, como sempro tivo para, mim
quo o diabo, afinal, não é tão feio como
o pintam, cobrei animo, encommenilei-mi.»
a Deus o dlspuz-mc, rcBlgnadamontc, cs-
toicameiito, a soffrcr todoa os lncommo-
dos, a affrontar todos os perigos, a tragar
todos os maus boceaãos ãecorrentes do íal
viagem.

E lá fui.
Dc S. Paulo n Bauru', o primeiro dia

do viagem, nada ha que roalmcnto so re-
commendo fl. nossa attenção, a não ser
um ou outro trecho do paizagem mais ou
menos bella, sobretudo A sabida du ca-
pilai. No mala, algumas cidades de as-
poeto agradável, como, aliás, o são todas
ua cidades paulistas; villns quo mal so dl-
visam na passagem c, A direita e á es-
quordu, o caffi, mais caffi, sompro caf,'s,
caffi a perder de vista...

Bauru' —¦ magnífica promessa, do roa-
llzação quasl certa, do um futuro de
ouro.

Ponto terminal da Sorocabana Rallway
o da Paulista e inicial da Noroesto do
Brasil, está fadado paru crescer, subir,
elevando-se ao zenith do progresso.

Já é consiãcravcl o seu desonvolvimen-
to: tom commercio mais ou menos do vul-
to, tem diversas pequenas industrias o tom
muita lavoura.

A lavouru, sobretudo, 6 o melhor po-
nhor de sua prosperidade, 6 a mais segura
garanUa de sua vitalldaão.

Ndo attinglu ainda, 6 certo, a plenitu-
do do engraudnclmcnto do que é capaz.
Todavia, não so podo duvidar do quo o
conseguirá um dlu, num futuro talvez
multo próximo. E não so podo duvidar,
porque, alfini da vantagem excepcional,
como cldado sertaneja, do ser ponto con-
vergento do '.res linhas fcrreai do v.i.itis-
slmo porcurso, aooít.co ais.da qm; o seu
povo vive, move-se, agita-se trabalha-

ali ha iniciativas, ha começo de execução
em vários ramos d:i activldade humana.
E o seu solo, do uma fertilidade admira-
vel, como, aliás, o fi quasl todo o lmmen-
so território derta grande pátria abençoa-
da, restitue sempro o centuplo, pelo me-
nos, da scmeiitolra confiada ao sou selo
fecundo.

A cidade, de extenso perímetro, assen-
ta-se numa baixada. E, sl a sua topogra-
phia, realmente feia, não offertsce nenhu-
mu belleza tle perspectivas, om compon-
sação C excellente local para a edificação
de uma grande cidade. Multo plano, não
tem uma rua em rampa, não tom uma
travessa em dcelivo,

Está longo ainda, en» verdade, de ser
umi. formosa cidade, sem slnões.

Não possue calçamentos o a areln, prin-
clpal elemento na formação do seu Bolo,
oppõo tamanho embaraço ao transito ãe
vohieulos o mesmo do pedestres; que a
gento so apavora anto a idfia do dai* dois
passos naquelle terreno Incerto, move-
di.jo. Em todo o caso. cbnta muitos e mui-
tos prédios de imponente appnroncia, ruas
largas, do alinhamento impeccavol o, o
quo constituo o aeu maior encanto, um
delicioso Jardim publico.

Quando a administração municipal lhe
tiver proporcionado o grande, precioso,
indispensável beneficio do calçamento das
ruas, então Bauru' ter-se-á feito digno do
auspicioso porvir que o aguarda.

Do Bauru' cm doanto, vai a gente de
surpresa em surpresa, do admiração em
admiração.

Ha uni percurso do cerca de 500 kilo-
metroa por entro mattas opulèntissimas,
utfi ás margens do majestoso Paraná.

Logo quo se deixa Bauru', penotra-so
na mattn, cheia do sombras, do silencio,
do mysterlos.

Paira no ar, sol) uni efio acm nuvens,
um murmúrio doce do sussurro de frou-
dos: C o cicio dos beijos que a brisa, im-
prognada do perfu ie balsamico das flo-
restas, imprimo constantemente nas copa.i
frondosas dos ipfis em flor, seus namora-
dos preferidos...

Em torno, por toda a parte, quo fora-
cidade, quo pujança, quo exuberância de
seiva, de vida!

Pullulum ali, sem conta, as perobas sc-
culáres, os annosos lpfis de fltjre.s cõr de
ouro polido, o pau d'alho do cheiro acre,
irritante, como slgnaes certos, inilludiveis,
du fecundidade do terrono.

Como fi bello, grandioso e rico, incx-
gottavõlménto rico, o nosso lncomparave)
Brasil! A pujança dos iseus recursos na-
turaes, manifestuda com egual riqueza na
iminensa vnriedj.de, na extraordinária
multiplicidade dos produetos do seu solo,
mil vozes bemfadado, constituo do facto
si melhor, a mala segura reserva da huma-
nidatle,

Quem percorre aquelles 500 kllome-
troa do mattns, na quasl totalidade ain-
da virgens, não pôde, de certo, deixar de
sentir, o quo eu senti, bem no fundo, bem
no âmago: profunda, immcnsa admira-
ção por essa natureza sem par, phantas-
tica, eternameute virgem e, sl fOr brasl-
loiro, como eu, o mais justo orgulho, o
mais santo desvanecimento, a mula sa-
grada ufania pelo facto do o ser.

A grandeza, a magnificência daquelle
Intortnlno oceano de verduras, espanta c
embevece, fascina e encanta, assombra e
deslumbra...

Atfi Araçatuba, onde se pernoita, a vis-
ta do viajante, entediada com a mono-
tonla da paizagem, que 6 sõ do selvas,
somente so podo recrear com os cafezaes,
ainda novos o deliciosamente frescos, quea miúdo so mostram á margem da linha,
oxtendendo-so om filas multo certas, u
perdei* do vista, aqui desappareccnão no
fundo dum valle, surgindo alfim no cimo
das colunas. E com os milharão», já sec-
cos, eom as fartas espigas acurvadas ao
próprio poso, casando o louro lustroso
das hastes nodosas, c o pardo sujo das
folhas pendentes, com o verde-dourado
do feljoal que, formando alfombras aos
pfis do milharal amigo, so lhes vul en-
roscando inoffensivo polua hastes acima,
como serpentes domeaticadaa...

Hu tambom, á beira da linha, diver-
sas villas quo ostentam a mais ridente
prosperidade: Jaeutlnga, Presidente Al-
ves, Calmon, Pennapolis.

Cada qual, á porfia, quer so mostrar
mais garrida, mais louça na alvura Im-
maculada do suas casinhas bem cuidadas,
recentemente caladas e no vivo de suas
pinturas frescas, multicolores.

Nenhuma dellas, edificadas como süono solo umbroso da matta immonsa, sodescobre a distancia; de modo que o via-
jante, agradavelmente surprehchdião,
com ellas so depara de choffe, vendo-as
emergir a pouco e pouco, lentamente, fl
proporção quo o trem, vagaroso, so ap-
próxima, dentre aquelle incommensura-
vel masslço de folhagens: dlr-se-iam
garças descommunaes surgindo de repen-
to dum mar do esmeraldas...

Agora, si refleetirmos em que todos es-,tes cafezaes, estes milharaes, estas villas,hontem ainda não existiam, certo passa-remos a formar melhor juizo de nda mes-mos, que temos o mau vozo, a triste ma-nia, o exqulalto pessimismo — essa cha-
ga Immunda da alma, do julgar e, o que6 mais extranhavel ainda, proclamar aos
quatro ventos que somos o peor dos po-

vos, molle, som energia, som vontade, ln-
capaz do querer c muito monos do creai*.

Entrotanto, ha muito pouco tempo
atrás, toda essa maravilhosa região,
cheia do magias, quo vimos pallldamon-
to descrevendo, ora um pavoroso deserto,
dominado pelos sclvicolas o pelas ferita.
E hojo, èm virtude do nosso vigoroso
querer, daquolles antros que ainda hon-
tem sô acoutavam o traiçoeiro jaguar,surgem agora os cafozaes frondosos, cujo
frueto 6 o ouro rubro, o us searas fartas,
ubonimas; daquello soberbo ommara-
aliado do troncos e silvas, emergem as
villas brancas, prosperas, florescentes; o
aquellas mesmas arvores seculares, sob
cujas cupul-ts celebravam os gentloa os
seus fcstlns canlbaes, abrigam agora, Asua sombra protectora, ns diversas ai-
dolas auo o serviço do protecção aos in-
dlos ali fundou para chamar á civiliza-
ção esses nossos irmãos, quo sú foram
ferozes o mnus porquo eram lnconscien-tos...

Sobretudo a construcção da via-ferrén
que a corta -- a zona quo nos oecupa, fl
um doa lnooricussos testemunhos do nos-so vigor.

Não ha alil quem Ignore, por maisIgnorante que; seja do nossas cousas, quoa, eonstrucçüo, ila Noroesto do Brasil ro-
presenta uma brilhante victoria do nos-
soa esforços.

Pura levar a effeito tão difflcll, tão
agro; tüo espinhosa, tão Ingente empre-
lieiiillmento, liiclou o homem, corpo a
corpo, com a natureza selvática o bruviu,
com o selva;,*-!*;»!, com as endcmlus, com
sodas as hostilidades do melo.

E tudo elle venceu.
No emlanlo, pouco ou quasl nada de-veu-so ao conourso do braço extrangelro!

a nfanosa tarifa, o alto cominottimontp
foi levado ao fim por trabalhadores bra-iileiros, quo aiteorroram do todos os Pon-tos do paiz. B mulla energia, muito va-lor, multa resignação, muita tenacidade
revelaram os áossos patrícios, impávidos
ante oa ataques dos Índios, nuo tantas
vidas preciosa." ceifaram, Indlfferentes,
ibnegadamcnte ir.lifferonl.es aos insultos
Ias ondeniias, quo assolam aquella ro-
riao. E' quo o brasileiro —• o nobro ca-
lumniado, sempro que roocbo um en-
cargo quo nffccla o bem da pátria, sabe•umprir o seu dever.

E 6 consolador, nlmiamento consolador
x confortante, uvivar a sente a recor-
dação desses aistos, que so oppõcm, com
a rija eloqüência dos factos, A esturãia
campanha do diffairiaçfio que nús próprios— injustamenl», estupidamente, allmeh-
tainos contra i;0s mesmos, contra tudo o
iuo fi nosso. Assucuino-nos, não sabemos
com quo maldosa Intuito, a pecha de abso-
luta incupiicidaae productlvu, por molle-
za de acção, de completa hulllãaãp como
igentcs da ordem o factores do progresso,

ü mil outras quMinãas toloimas. Polo me-
nos, fi isto quo1 estamos eançailoa do ou-
vir e atfi de ler cm multas folhas, quo sc
dizem muito asilsudas, du imprensa des-
ta terra do Santa Cruz,..

Não serei eu, porfim, quem faça coro
com essas detracções c, no culto quo ie-
nho do nossa csplcniloro.su natureza, não
duvido envolver a Inimeusa maioria los
brasileiros que, Digam lá o que disserem,
são bom dignos desta Pátria gloriosa —
estrollá de prinnilrlssima grandeza na ma-
gnlfica constellação americana e, por
i;:so mesmo, nuaca perdi, nem perderei
Jamais a mininia parcella da robusta ífi
íue tenho nos grandiosos destinos do nos-

do Progresso, iu nossa Civilização, da
nossa Liberdade, *

Cloilion CARDOSO.
(Continua).;

CHRONICA
RELIGIOSA

O DIA
As cadeias de S. Pedro

Achando-sè preso, por ordem dc
Herodes, o príncipe dos Apóstolos,
os fieis pediam incessantemente a li-
berdade do chefe da egreja.

Seus votos foram ouvidos.
Eniquanto S. Pedro, carregado de

cadeias, dormia entre dois soldados,
na prisão, apparcccu-lhc~ o anjo do ji ••¦•*<> nppiauüir irillé.; contribuindo com
Senhor, que, ao revelar-se, disse-lhe: su*a posses nara ° allivlo das penas"Levantai-vos 

proinptaiiicntc."
Nesse .momento, as cadeias cahi-

rani-lhe das mãos.
O anjo conduziu-o, então, até á

porta da cidade, que, abrindo-sc, ce-
deu-lhes a passagem.

Caminhando . ambos, o anjo des-
appareccu, deixando o apóstolo ao
longo da rua, cheio dc admiração e
respeito por este grande favor.

S. Pedro apresentou-se aos fieis,
annmiciândo-lhcs ó seu livramento.

Theatro Municipal|Q
A conferência de atile. Juanita de Frezla

B* ninniiha (pie so realizará, iio Thcai.ro
Municipal, a esperada, festa cm beneficio
dos soldados francezes reformados sem
soldo. Pela procura que vão tendo os in-
grossos para esse festival, em qüo será
lido um excellente trabalho üo Illustre
escriptor Brieux, alfim da exhlbição do um
fllm da batalha dc Verdun o rccltatlvó
de poesias de grandes poetas, vC-so que
mlle. Juanita do Frezla vai ser ouvida
por uma assombléa considerável,

A festa de caridade, com tanto desvelo
cmprehendlda por esse bello espirito pa-
trlotioo, terá, pois, segundo so espera, o
apoio do innuiiicras almas generosas (.ue

com as
do

milhares do balalhadoros menos favoreci-
dos pola sortn.

— O.s hymnos patrióticos serão executa-
dos pela banda da Força Publica, que já
foi contractada para esse fim, Os filma a
•ser exliibidos fórum hontom passados no
íris, com grando suecesso; são elles tios-
conhecidos no Brasil o ti. Paulo terá u pri-
inazia na sua exliiblção.

centenário

I11CI-!

jjqjjstj je arte

Clpiia social

V. ORDEM TERCEIRA DE S.
FRANCISCO

Jiibileu da Porciunciila — Hoje c
amanhã haverá missa, ás j e ás 8
horas, c eommunhâo na egreja dc S.
Francisco.

Ao meio-dia, principiarão as visi*
tas, que poderão prolongar-se ama-
nhã durante todo o dia.

Hoje, ás 19 horas, haverá bençam
na egreja do Convento. Amanhã, na
egreja da Ordem Terceira, missa ás
7 horas; ás 19 lioras, coroa serapliica,
ladainhas de Todos os Santos e
bençam.

Em cada visita, os fieis, que tive-
rem coiiiniungado e cumprido as de-
mais condições, poderão lucrar in-
clu.gcilcia plenária.

listas indulgências foram concedi-
das pelo suninio pontífice Honorió
II, em 1216, a pedido de S. Francis-
co. Çpiniiiciiiora-sc, portanto, o seti-
ino centenário.

SEMINÁRIO PROVINCIAL

ANNIVERSARIOS
Faz annos hoje o venerando conego

iVntonlo Paulino Gonçalves Benjamln, ca-
pitão capellão do exercito,

Ao distlncto o estimado sacerdote apro-
sentamos as nossas cordiaes sauduções,

• ¦

Fazem aniits hojo:
O menino Artliur, filho do sr, ür. Ar-

ihur de Mendonça;
a senhorita .Viária, ílUia do sr. coronel

Alfredo Aruntei,", digno funcclonarlo do
1'licsouro, o sobrinha ão sr. dr. Altino
Arantes, illustre! presidonte do Estado;

a sra. d. Cldlu Dantas du Gama, es-
posa do sr. João Dantas du Gama, fiel do
thesouro da Ctiljsa Econômica;

a sra. d, AidaiCuastinl, esposa do nosso
collega do Imprensa, sr. Alfredo Muiiu
Ütiiistlni, funccirjnurlu da Recebeiloria de
Rondas;

a sra. d. Maria Julla Lunâ Porchat, os-
posa do si", dr. Iteynaldo Porchat, illustre
eathedratieo «Ja Faculãade dc Direito;

a srn. d. Zerblnã Libero, esposa do sr.
dr. Honorio Llb.ro;

o joven Dario (lo Queiroz;
o sr. JosC Qurcaud.

NASCIMENTO
O sr. Isldro Romano e sua esposa d.

Alice M, Romano tiveram a gentileza de
purticipar-nus o nascimento do sou primo-
genlto, occorrldo nesta capital no dia £8
de julho findo.

O recem-násçldó chumar-so-á Vinícius.

HOSPEDES E VIAJANTES
Encontra-se, nossa capital, de passafjcm

para aua parochia, o revmo, padro Cláudio
Argoto, vigário ila Faxina.

S. revma. deu-nos hontem o prazer do
sua visita, gentileza quo multo agradece-
mos.

CLUB INTERNACIONAL
U Club Internacional, a veterana e sym-

puthica associação puulistauu, vai reali-
zar no dia 32 do corrente, aiais uma duo
suas apreciadas festas.

. Por Isso a sua dlrectoria pede, por nos-
so Intermédio, o comparecimento, A suu
sede, do todas as crianças quo tomam
parto ua gavotta, mlnuette e íurlanó, ha-
vidas nus ultimas festas.

Os ensaios, quo principiam hoje, conti-
nuaifio, todas as terças e sextas-feiras, ás
10 horas o meia.

NECROLOGIA
Falleceu hontom, ás 14 horas, a exma.

sra. d. Murla Baptlsta Seabra, esposa ão
er. Antônio Pessoa de Seabra, antigo ne-
goclanto desta praça, e mão dos srs. An-
tonlo Baptlsta Seabra, Alberto e Arinan-
dlno Seabra.

O entorro sahirá hoje, ás 14 horas, da
rua Santa Cruz da Figueira, 30, para o
comiterlo da Consolação.

A CARNE
Movimento do dia 31 do Julho de 1916;
Foram abatidos: 1 leitão, 100 bovinos,

100 suinos, 18 ovinos e 12 vitellos.
Foram inutilizados: 1 bovino o 2 sul-

nos; 10 pulmões, 1 figado e 2 intestinos
delgados do bovinos; 11 pulmões, 2 fi-
gados e 1 Intestino delgado do suinos; 4
pulmOes e 2 fígados de ovinos.

Foram Inutilizados: 2 suinos, por cys-
ticercus; 1 bovino, por tuberculose; G mo-
cotos, por lesões de aphtose,

Emblema do carimbo: "Dados".
Foram abatidos cm Barretos: 120

bovinos, 24 suínos, 5 ovinos e 0 vlteilas.
Emblema: "Cabeça do indio".
—- Foram abatidos cm Osasco: 80 bo-

vinos.
Preços correntes da carne, cm kl-

los, no tendais
Bovinos, $400 a {«O; suinos, $900 al?0O0; vitello.'»,- $000 a $800; ovinos, $000a ??00; caprinos. 1$500; leitões, ÍSÜOO.

Este estabelecimento de ensino su-
perior cccle.siasüco celebrou hontem
a festa dc Santo Ignaeio dc Loyola,
seu patrono.'

A's 8 horas chegou ao Seminário,
sendo recebido pelo reitor, padre Al-
berto Pequeno, e todo o corpo dis-
cente, o sr. arcebispo metropolitano.

Com as cerimonias do estylo, a.
exc. para men tou-se, inciando a mis-
sa pontificai, acolytado pelos capitu-
lares, monsenhor dr. Benedicto de
Sousa c conegos dr. Hygino de Cam-
pos, Luiz Sangirardi, Meirelles Frei-
re, dr. Martins Ladeira c Adoniro
Krauss,

As cerimonias foram dirigidas pelo
respectivo ccriuioniario do solio ar-
chiepiscopal, sr. padre Periclcs' Bar-
bosa, auxiliado pelo minorista Joa-
qtiim Nabuco Filho.

O coro era oecupado pelos alu-
m nos do Seminário, que executram
a missa "Allcuia", dc Franceschini,
sob a regência do autor, cathedra-
tico de musica sagrada.

Pudemos então apreciar a musica
sagrada cm toda a sua pureza, con?
as partes moveis em canto-chão sim-
pies, de accordo com o Motti-Proprio
de Pio X e mandamento da autori-
dade ecelesiastica.

Ao Evangelho pregou o illustrado
orador padre. José Maria Natuzzi,
S. J.

Fez uin bello panegyrico dc Santo
Ignaeio dc Loyola, com aquella com-
petencia, que lhe dá o auditório, que
sempre o escuta com prazer.

Ao finalizar a missa pontificai, o
sr. arcebispo concedeu aos fieis pre-
sentes cem dias.de indulgência.

A capeila do Seminário achava-se
decorada com flores naturaes, apre-
sentando um caracter festivo e reple-
ta dc fieis.

Ahi vimos sacerdotes do clero se-
etilar e regular, associações catholi-
cas, membros da Obra das Voca-
ções e representantes da imprensa.

EGREJA DE S. GONÇALO
Encerrou-se honteni, com a festa

dc Santo Ignaeio de Loyola, o triduo
cm louvor do mesmo santo, fundador
da Companhia de Jesus, durante o
qual pregou o sr. conego dr. Martins
Ladeira, secretario geral do Arcebis-
pado.

A concorrência dc fiéis aos aetos
religiosos íoi sempre avultada.

Pela manhã, celebrou missa o sr.
abbade de S. Bento, que distribuiu a
conimunhão aos fiéis.

A's 18 c 30, pregou o vigário geral
do Arcebispado, que, com a sua pa-
lavra fluente, traçou o panegyrico do
grande santo Ignaeio de Loyola.

Seguiu-se a bençam do SS. Sacra-
mento.

O templo achava-se repleto de
fiéis.

ROMARIA A' APPARECIDA
Inicia-se 110 dia 10 do corrente a

inscripção para a. romaria á Apparc-
cida, a relizar-se em 7 dc setembro
próximo.

Com o fim dc providenciar sobre
os trens especiacs, que deverão con-
duzir os romeiros, seguiu hontem pa-
ra o Rio o sr. conego Marcondes Pe-
drosa, director archidiocesano.

As inscripções serão feitas á rua
Direita, n. 33, primeiro andar, com
o sr. dr. Renato Machado de Olivei-
ra, das 13 ás 16 horas.

ESCOLA GRATUITA
A Vcncravel Ordem Terceira de S. Fran-

ctaco vai lnstallar no dia 3 do corrente,
em seu edificlo, no largo de S. Francisco,
a escola gratuita para meninos pobres
com a denominação "Externato 9. Fran-
cisco".

A commissão encarregada da sua ma-
nutenção o administração compOe-se do
revmo. padre commlssarlo frei Felippe
Viggemcier, dos Irmáos dr. Ayrosa, Gal-
vão, ministro Guilherme Bonamy Pratt,
Clemente Araujo Sampaio, Josfi Estanis-
lau Barbosa, professor Chrlsplm do Oll-
veira e Octavlano Pio de Camargo Bitten-

; court, thesoureiro.

EXPOSIÇÃO TR.VJ.WO VA/,
Conliííua a ser muito visitada a expôs!-*

ção dc quadros tln diütincto pintor pa-tricio Trajano Vuz.
Na Caloria Paulista, á rua Direita, 11.•14, onde está installado o bello certa-

men, figuram os seguintes quadros ,"e
Trajano Vaz:

Retrato do saudoso dr, Affonso Ari-
nos do Mello Franco; retrato de mlle.
X.;

Paizngens (França) — Vue de Ffi-
cámp (Normandia); Caminho de Rouen
(Normandia); Vaccas (Normandia); In-
verno (Auvergne); Royat (Auvergtie) jTorre Elffcl (Paris); Nutre Dhmo do Pa-
rir.

Icarahy, lusco-íusco (itaptica); Bahia
do Botafogo; Canto do Rio (Icarahy);
Sacco do S. Francisco (Icaruliy); Bahia
do BroóolO (illiii do Paquetá); Lagoa
Rodrlgos do Freitas (Rio de Janeiro);
Bahia de Brocoiô, noite (Ilha do Paquo-
tá); Largo da Gloria, nolto (Rio de Ja-
neiro); Pauio e Virgínia (Tljucá — Rio
do Janeiro); Canto do Rio — pOr do sol
(Icarahy); A lua por entro .1 arvoredo
(Rio dc Janeiro); Ilha dc Paquotá —
Casa de. Josó Bonifácio; Ponte do Ca-
ohoolrlnha (Manaus); igarapé (Amazo-nus); Pôr do so! (Amazonas).

Natureza morta — Corambolas, Cestocom flores, Vaso cam flores, Abacaxi,
Jarrão com rosas, Bodegão, Bananas ou-
ro, Mesa do chá.

TOMROLA DE QUADROS
Communieuin-iios os pintores patrl-cios Vlllares Barbosa que o sorteio dos

30 quadros correrá com a loteria n. 1S5
da Capital Federal, a extruhir-sc no dia
19 do corrente.

Os dlstinctos artistas, por nosso inter-
médio, avisam aos Interessados quo 03bilhetes que não foram pagos atfi ao dia
da extracção, n.nhum valor terão.

Serão distribuídos 22 prêmios império-
res a 500Ç000, o 8 inferiores.

Estes últimos prêmios corresponderão
aos 4 números iminediatamente iníerio-
res c superiores ao do grando prêmio da
loteria.

CONCERTO
conhecido pianista cego Alfredo í3(tn-

glorgi realiza amanhã, uo sníão do Con-
servatorio, ás 21 lioras, um rficital de
piano, quo obedecerá ao segulnto pro-
gramma, aliás bom organizado:

— Scarlattl, Sambando e Burlesca.
— a) Iíandel, Tema vaiiato —-b)

Bach-Eusoni, cora!.
— Chopin, Sonala op. 3S —- Allegro

maestoso — Scherzo — Largo — Finale.
— a) Granados, dauçu hespanhola —

b) Crieg, notlurno — o) Grieg, valse-
capriec.

C — a) Wagner-Llszt, La stellu delia
será — b) Wagncr-Tausig, Cavalgadas
das Valliyrias.

EXPOSIÇÃO FERI.IGXAC
Visitaram hontem a interessante expo-

sição de caricaturas aberta numa das
salas da ''Cigarra", os seguintes srs.:-Washington Cardoso, Noemio Buono
de Camargo, Antônio Galvão, Leopoldo
SiinfAiina, Nuto SanfAnna, A. Bonifácio
Martins, j, Ribeiro de Sousa, Annibal
de Oliveira, Carmo Caçapava, Eugênio
Horemans, Neslor Rangel Pestana, Ma-
ria Lucillii Lex, j.lzira Lex Muniz, Er-
nestina Itagyba, Ribeiro, F. P. Pereira,
Manuel Moreira, Sebastião Mendes de
Almeida, Geraldo F. Sampaio, João
Sampaio Barros.

Da nossa edição da noite;
Começam a ecoar symp.vmente em todos os pontos do pàízdespertando iniciativas dc louvávelcivismo, a idéa, partida dc S. Paulode dar-se a data do centenário danossa independência uma commemo-ração solenne e brilhante.
Não é cedo demais para os primei-,ros^ preparativos desse notável acon-tecimcnto com que a geração con-temporancà relembrará a mais f-lo-

riosa etapa da historia pátria.0 Ainauguração do monumento aos lie-roes da memorável jornada dará eu-sejo a uma demonstração eloqüente',
qual seja o da nossa 

'cultura 
c donosso progresso no decurso desseadmirável século de trabalho, cm quechegou ao grau máximo a actividade

dos paulistas.
Além disso, abrindo as suas portesá representação de todos os listados,

S. Paulo offerêcerá nessa oecasião um
expressivo espectaculo da cordiali-
dade reinante entre as diversas uni-
dades do Brasil, todas ellas reuni-'
das em fraternal harmonia num mes-
mo sentimento dc patriotismo.E' preciso que o Sete de Setembro
de 1921 repercuta 110 mundo, (lando
cm toda a parte idéa exacta do quehavemos progredido e do papel quenos cabe 110 concerto dos povos ei-
vilizados.

Para isso impõe-se-nos o dever de
não perder tempo c de dar desde jáas providencias preliminares do em-
prehendimento ideado.

Necessário sc torna que os con-
çressos dos Estados, para os quaes -»'
governo deste Estado appellou, acom-
phanhein sem demora.o exemplo do
de Santa Catharina que com extrema
presteza manifestou a sua boa von-
tade, votando a sua quota de contri-
buição para a grande obra de arte
que ha de ficar perpetuando o fasto
culminante da nossa nacionalidade.

Trabalho de proporções colòssacs,
dependente dc concurso entre o.s
mais celebres esculptorcs, o nioinimcn-,
to deve ser feito num periodo relati-
vãmente longo c terá, pois, de sen
cncommcndado o mais cedo possível,A acção prompta das assenibléai
legislativas dos Estados c do Coih
gresso Federal, estabelecendo a im-
portancia com que participam na ho-
menagem projectatla, é, pois, espera-
da anciosaincnte, como elemento ini-
prescindivel ao regular encaminha-
mento das múltiplas providenciasexigidas para êxito do grandioso.
l)lano.

Assistia ilici-EscÉr
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REINO VEGETAL apre-
'senta, como os demais, eu-
riosidades do vários quila-

tes. Ha plantas de todas as naturc-
zns, desde as que se alimentam de
água ás que so nutrem do peixes,
sendo mesmo possível quo muitas
existam que, á feição dos poetas de
antanho, passem a.penas a brisas...
A niancenilha inata com a sua
sombra, outras produzem vertigens;
plantas ha, como as sensitivas, que ao
menor toquo externo se encolhem
todas como as cnipirinhas aos nos-
sos galanteios; varias devoram mos-
cas e outros insectos. Assim por
deante. Nesse roino da natureza
abundam aspectos por vezes Intel-
ramente humanos, si bem quo nos
seus usos e costumes, caracte-
risticos da espécie, não se artniittam
literatura, policiamento, cinemas, as
intrigas familiares ou os caprichos
e as ridículas singularidades da mo-
da,..

Querem ver alõ o que já se des-
cobriu com respeito A botânica?
Ouçam. Um professor americano re-
cebeu da Inglaterra amostras de uma
planta aquática que consome peixes.
Comosü- vô 6 uma manifestação in-
teressante de eplcurisinc. Pois essa
planta que os inglczes chamam
bladderswot, faz um enorme consu-
mo de pequenos habitantes do liqul-
do elemento. E' multo grande, não
tem raízes c fluetua na ugua, onde
os vesiculos de quo estão providas
as suas folhas se duo ao habito da
pesca. Nos Estados Unidos encontra-
ram-se varias espécies Ucsu curiosa
planta, que abunda particularmente
nos tanques ondo oa com missa rios
de pescaria de "Washington a haviam
Introduzido com grandes despesas
na errensa de quo era excellente ali-
mento para os peixes. Mas sahiu-llios
a cousa á3 avessas: os peixes 6 que
constituem um magnífico petisseo pa-
ra as carnívoras, que decerto não
eoffrem absolutamente do rheuma-
tlsino para so entregarem sem mais
nem menos ao uso do prosaico regi-
men vegetariano..,2

Resumo dos trabalhos prestados nos
Dispensados mantidos pola Associação
Paulista do Assistência Dentaria 'Escolar
durante o mez do Julho.

I>I.-)j./cjiaailu "Maria Thco^^i-tx Arantes",
serviço do moléstias de garganta, nariz a
ouvidos, no grupo escolar "Prudente do
Moraes": exames geraes, 21; exames func-
cionaes do ouvidos, 21; amygdaloceto-
mias bilateraes, 17; adenoidotoniias, 17;
total das intervenções, "0.

Discriminação clinica — amygdalitea
.hronlçaa liypertrophicas pcdunculadas,
bilaternes, 10; amygdalitea engastadas, 11;
adoncldltes ehronicas hyportroptilcàs, 21;
hypértrophias gahglionares cervicaes, 21;.

Edadcs e sexos — Dos tilumnos inseri-
ptos, 10 são do sexo feminino o 5 do mas-
«:ii'lm», vnrlíindp *;.« ediidos do 7 a 14 an-

uisponsarlu "Maria Tlièréza" no grupo
escolar "Prudente de Moraes": Exames
òstomatologicos 32, remoções do tartaro
34, avulsões dentárias 38, exlirpuçVes do
polpas affectadus 0, tratamento de fistu-
lus 4, obturações radlcülaros ü, obtura-.
ções corònárlas a cimento 70, restaura-
ções coronarlas a cimento n. obturações
a giitta-pcrcha 10, tratamento do estorna-.
tltcs G, curativos tle odontalgias 21, abees-
sos lancetados 4, polimentos dentários 20:
total das intervenções 259.

Dispensai-lo "Eãwigès Duprat", 110 gru»
po escolar da Barra Funda: Exames esto-
mutologlcoa 30, remoções de tartaro 20,
34, avulsões dentárias 38, extirpuções do
polpas affectadus 5, tratamento de flstu-
Ias 1, obturações radiculares 2, obturações
coronarlas a cimento 00, restaurações co-
ronaria-s a cimento 5, obturações a gutta-
perdia 20, tratamentos do estomatltes
1, curativos de odontalgias 12, pollmen-.
tos dentários 14; total das Interveiicões»
207.

Dispcnsario "Olivia Coelho", no grupa
escolar du Bella Yista: Exumes estomu»
tologicos 31, remoções de tartaro 10,
avulsões ãentarias 54; extirpações de poi-
pas affoctadas 3, obturações radiculares
3, obturações coronarlas a cimento 91,
obturações a gutta-percha 13, .tratamon-
tos de estomatites 7, curativos do odontal-
gias 5, polimentos dentários 10; total da.
intervenções 242.

PELAS ESCOLAS
ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA
As aulas deste instituto de ensino rea-

briram-se no 2.0 semestre com a matrl-
cuia total ão 370 alumnas, ficando assim
preenchida a lotação do todas as officinas.

Do dia 7 do julho findo atfi hoje o dire»
ctor teve do recusar cerca de 300 candl-
dataa que ali compareceram solicitando
matricula nas differcntes officinas do cur»
so, por falta absoluta de Iogaros.

Não obstanto o maior desenvolvimento
dado ultimamente ao curso o o augmento
dc preço da matéria prima, a Escola con-
linua a despender com o custeio das offi-
cinas o expediente rs. 1:5008000, isto fi,
a mesma verba orçamentaria votada para
tal fim em periodo inicial de organização
e calculada para uma matricula de 120
alumnas.

Apesar disso, u Escola apurou nos dois
últimos mezes lcctlvos 1:0995320, rcstil-
tanto da venda do trabalhos ali confccclo-
nados. Deduzida dessa Importância a vor-
ba ão 294?900 creditada em conta de pe-
culios daa alumnas, foi o liquido do •
l:40ü$000 recolhido hontem pelo director
ao Thesouro do Estado.

Na Caixa Econômica acha-so ainda de-
positada u quantia de 1:217$900, que nu'
escrlpturagão da Escola se encontra lan-s
cada em cerdito da conta de pecúlios daaí
alumnas.

UNIVERSIDADE DE S. PAULO
Oceupou hontem a tribuna das confe«

rendas populares, na Universidade de S.-
Paulo, o sr. dr, Josfi Cassio dc Macedo
Soares, quo discorreu brilhantemente so-
bro "Leishmaniose tegunientar: uleera de
Bauru'".

O disünclo confercnòista, quo com
muita competência rogo a cadeira de
Historia Natural na Universidade, teve^ o
seu optimo trabalho fartamente applaucli**
do.
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O sr, secnrlailo da Agricultura despa-
oharft hoje, ftn 12 lioras, com o sr. pre-
¦ldonto du Uslado, no palácio do go-
Verno.

O ar. presidente do Eslado recobeu o
eogulnte telogramma dos sra. deputados
fedcraos quo realizam uma oxcursão po-
lo oeste do S. Paulo:

"Ribeirão Preto, 31 — Tendo terminado
a cuidadosa visita ft parlo ooslo desto
glorioso Estado, cuja riqueza crescente
nos deixa maravilhosa Impressão, saúda-
mos a v. oxc, quo tanto contribuo pnra
esta .situação feliz — (a) Vcspuclo dc
Abreu, Álvaro Botelho, Itlbelro iTuuqtiel-
ra, Boiito Miranda, NIcanor iln Nasci-
inonlii a Çosur Vergueiro."

Tondo corrido liontem um desagrada-
vol boato n respeito do sr. dr. .Torge Ti-
blrlçft, lllustre presidente do Senado, as»
«late-nos o grato dever de noticiar que o
prestigioso chefo republicano se encontra
no goso da mais perfeita saúde.

Ainda hontem mesmo, quando circula-
vti a desastrada noticia, s. oxc. visitava,
no bairro de Indlanopolls, o edifício, cm
construcção, do Hospital do Crianças, dc
que damos noticia cm outro logar desta
folha, o mais tarde presidia a sessão do
Senado,

Em companhia do sr. Cândido Motta
Junlor, seu officiai do gabinete, o sr. dr.
Cândido Motla, secretario da Agricultura,
regressou hontem da sua vlagom a S.
Carlos o aos nucloos coloniaos "Gavião
Polxoto", "Nova Paüllcéa" o "Nova Eu-
-¦opa".

O sr. deputado José Gonçalves Mala,
reprosentanto pernambucano na Câmara
Federal, visitou hontem o sr. presidente
do Eslado.

Retribuiu a visita do s. exc. o capitão
Afro Marcondes de Rezende, ajudante de
ordens do sr. dr. Altino Arantes.

O sr. dr. Gonçalves Maia visitou tam-
bom o sr. dr. Oscar Rodrigues Alvos, so-
oretarlo do Interior.

Ao embarque do distineto representante
republicano na gare da Luz, lionlem, fts 21
horas, compareceu, além do varias outras
pessoas, o sr, Mario Roys, offlclal do ga-
blneto do sr. secretario do Interior.

Transcorro hoje u data do annlver-
sarlo du. formação politica o nacional da
Confederação Sulssa.

Paiz de organização puramente domo-
oratlea o liberal desde a sua primitiva
liga unionista, a Sulssa, mau grado Innu-
moras vlóíssltudes, tem conseguido im-
pOr-se ao mundo como urn paiz ondo as
garantias políticas e sociaes são uma
verdadeira característica da cultura do
seu povo.

A sua neutralidade, em todas as épocas
do guerras lnternacionaos, manteve-se e
conserva-se Intangível até hoje, neste
momento histórico om que a Europa se
ostorce ferida a ferro o fogo.

Em recordação patriótica desta data,
o sr. Achilles Isolla, cônsul geral da Suls-
sa em S. Paulo e cavalheiro altamente
conceituado no nosso inoio social, reco-
bera cumprimentos dos olemontos offl-
Oiaes, do seus collegas do corpo consular
e dos compatriotas, duranle a recepção
que so òffcctuarft hoje, das 18 fts 15
horas.

Na colônia Nova HelveUa também se
realizarão festejos commemoratlvos da
gloriosa data sulssa.

Foi concedido exoquatur & nomeação
üo sr. Julcs Doneux para cônsul da I3el-
£ica, em Santos.

Uma visita ao hospital e asy-
Io de crianças, que estão
sendo construídos pela As-
sociação da Cruz Vermelha

A convlto dn. directorla da Associação
da Cruz Vermelha, composta das sras.
dd. Anna do Queiroz Tolles Tibirlçft o An-
mi Vieira de Carvalho, visitaram hontem
pela manhã o vasto odificio que estft sou-
do construído no bairro do Indianopo-
lis e que so destina ao hospital o nsy-
lo de crianças, divorsos cavalheiros de
graduação sooial, entro os quaes os srs.
dr. Jorge Tibirlçft, presldonto dõ Sena-
iln; drs. Antônio Lobo, Almeida Prado
Junlor o Campos Vergueiro, presidente,
vice-presidente o l.o secretario da Câmara
dos Deputados; dr. liamos de Azovedo,
Mac. Connell, suporlnlondonto da Light;
dr, Arnaldo Villnres o Fernando Arcns
Júnior.

Em companhia das sras. d, Anua Tibl-
riçft e d, Anna Vieira do Carvalho, oa vi-
sltantes foram atfi ao edifício, que so acha
Ja coborto, dispondo do uma ftrea qua-
drangular do 50.000 metros quadrados.
O predio, graciosamente construído pelo
dr. liamos de Azevedo, estft admirável-
mento localizado numa colllna fronteira
á zona du cidade, quo se divisa do
Araçft, avenida Paulista e Villa Marlana,
perto da linha ilo bondes de Santo Amaro.

Essa 6 uma instituição quo merece o
apoio incondicional do nosso publico
Grando melhoramento paulistano, a futu»
ra cusa de caridade, merco dos fins ul-
truisticos a quo se propõe, constituíra sem
duvida uin confortável refugio para os
infantes pobres batidos pela doença. As
classes remediadas e desfavorecidas da
sorte lerilo assim, na grande obra que se
inaugurara em breve futuro, si para isso
não faltar o Indispensável apoio das ai-
mas philanthroplcos, esse hospital infiin-
til modelo por que aspiram ha tanio tem-
po o que lhes gari. tirft, sem despesas e
eom o máximo de dedicações, o iraluinen-
to dos filhos pequeninos.

Os visitantes do hontom louvaram com
enthusinsmo a nobillsslma iniciativa da
Associação da Cruz Vermelha, pois que
o grande Asylo, dentro em breve, serft
eomo se espera o seio ncolhedor da in-
faucia desvalida.

-«Si-

O sr. coronel Anlonio Baptiala da Luz
roassiiinlrft hoje o commando geral da
Força Publica, de que se achava afastado
ba mezes, por motivo do moléstia.

A Câmara .Municipal de Tietê pediu ft
Secretaria ila Agricultura a creação de
um trem noeturno ate aquella cidade.

Acham-se em mãos do sr. secretark,
iti Agricultura as inforinuci.es prestadas,
pela legação do Brasil em Toltio, rolati-
vas A possibilidade da Introducção do ca-
fé na China.

licaliza-íse lioje, fts 20 horas, na San-
ta Casa dc Misericórdia, uma sessão ordi-
narla da Sociedade de Medicina e Cirur-
gia, constando a ordem do dia da apre-
senlação de doentes.

Hoje haverá no Tribunal do Justiça
sessão de Câmaras Reunidas para julga-
mento da reclamação do antigüidade, n.
38, em que d rocia manto o dr. Pacifico
Gomes de Oliveira Lima.

Em Campinas
DESASTRE E MORTE

CAMPINAS, 31 — Nus obras que o
empreiteiro LaLyette Álvaro do Sousa
Camargo estft procedendo na capella Fer-
reira Penteado, no Cemitério do Fundão,
desabou hoje, fts 13 horas, a cúpula, on-
torrando os operários Sebastião dos San-
los, Santiago o Anlonlo de tal,

lmmediatamente o sr. Francisco ilibei-
ro, acompanhado do pessoal do Cemlte-
rio, dirigiu-se para o local, conseguindo
salvar Santiago e Antônio do tal, reti-
rando jft sem vida Sebastião dos Santos,
que falleceu, devido a pancada que rece-
bou na caixa thoracica.

ü Corpo de Bombeiros compareceu ao
Cemitério, ajudando o serviço.

Oa feridos foram removidos pura a Sun-
ta Casa e o cadáver do Sebastião, que
contava 10 annos de edade, para a resl-
iloncia do sou progenltor, de onde sahirft
o enterro, amanhã.

A policia tomou ' conhecimento do
facto.

-«**

Força Publica
Visitas do sr. presidente

do Estado

Os bacharéis Jullo Augusto da Cunha,
Luiz de Toledo Piza Sobrinho o Hercu-
lano Ferroirn 1'imontel registaram seus
diplomas na Secretaria do Tribunal do
.lusllça.

A Sociedade Nacional de Agricultura
conta, actuaimente, cinco mil sócios.

Polo Br. secretario da Justiça e da Se-
gurança Publica foram concedidas us se-
gulntes licenças:

Dc trinta dias, a contar do dia 28 de
julho p. fi, ao 3.o labellião de notas e
annexos da comarca do Santos, sr. Atto
Macuco Borges, para tratar de negócios de
seu interesse;

de cinco mezes, em prorogação, ao Juiz
do dirolto da comarca de S. Bento do Sa-
pucahy, dr. Damuso Corrêa Coelho, para
tratar de suu saudo;

de olnco mezos, ao dr. Antônio Baptlsta
de Campos Pereira, ministro do Tribunal
de Justiça, nos termoB do artigo 17, da
lei n. 1.310-K, de 80 de dozombro de
1911;

de tres mezes, em prorogação, ao guar-
da olvll do Instituto Correcclonal, sr. Joa-
quim do Moura Guimarães Filho, para
tratar de sua saúde.

Foi nomeado o sr. José Maria Soares
Bello para exercer, Interinamente, o car-
go de guarda civil do Instituto Correcclo-
nal.

A "Ordenança Geral da Armada", na
pratica, tem apresentado algumas lacu-
nas, razão por quo o sr. ministro da Ma-
rlnha vai mandar revel-a, Jft tendo 8. exo.
designado o sr. oontra-almlrante Honrl-
que Bolteux para presidir A commissão
que exeoutarfi esso trabalho.

A "Ordenança Geral da Armada",
aotual, esta sendo adoptada, provisória-mente,

Associações
ASSOCIAÇÃO OBOUSTA DB MOOOS
O er. dr. Bonlo Ferrai reallzarft, no dia

5 flo oorronte, fts 20 horaa e 16, na Asso-
olação Chrlstã de iloços, uma conferência
sobre "A Convorsão de S. Paulo".

Antes da oonferencla haverá, um sarau
musicai em que tomam parte oonhecldos
j-rtlstas.

U sr; dr. Altino Arantes, presidente do
Estado, em companhia do sr. dr. Eloy
Chaves, secretario da Justiça o da Segu-
rança Publicu, continuou liontem nas
suas visitas uos ilifferenles depurtamon-
tos da Força Publica, nesta capital,
Acompanharam ss. exes. os seus ajudán-
tea de ordens, major líduardo Lojeuno e
capitão Dantas Cortez.

No quartel central do Corpo de Bom»
belros, ft rua Annita GaribalUi, foi o sr.
dr. Altino Arantes recebido pelos srs. co-
ronel Antônio Baptista da Luz, comman
üanto geral; tenonle-coroncl Soares Nel-
va, commanduntc geral interino; majoi
Alvos de Siqueira, comniandante do Cor-
po, e a respectiva offlclalidade.

Prestou as honras militares uma com-
panhla de guerra, sob o commando do
capitão J. J. da Costa, com a segunda
soeção da banda de musico.

Sob a direcção dos offieiaes, us praçasdisponíveis realizaram interessantes exer-
eicios.

Ao signa! do incêndio, sahiu a prom-
ptldão, sob o commando do capitão Mar-
eilio Martins França.

Foram percorridas todas as dc-penden-
cias o examinadas us obras em andamen-
to do novo quartel.

O sr. prosldonte do Estado elogiou o
eoiiiiniiiidante Interino do Corpo pela or-
dem e disciplina que notou.

Em seguida, o sr. dr. Altino Arantes
foi visitar o Instituto Disciplinar, sondo
recebido pelo respectivo director, sr. dr.Everardo de Sousa.

S. exc. percorreu todas as officinas, alo-
Jumentos e demais dependências do Es-
tabelecimonto, sahlndo satisfeito do tu-
do quanto observou.

Finalmente, o sr. presidente do Esta-
do foi visitar o Curso Especial Militar.

A' entrada do edifício, o corpo de alu-
mnos prestou as devidas continências.

S. exc. foi recebido pelo corpo docente,
sendo nessa oceasião feitas us aprosenta-
ções polo coiiiinundanto do curso, major
Jullo César d'AlflerI.

Todas as dependências do edifício fo-
ram objecto de attencão da parte de a.
exc. que se detovo especialmente nas sa-ias de aulas. Ahi foram exhibidos o pro-gramma de ensino, tanto militar como li-
terarlo sclentlflco, os trabalhos dos alu-
mnos e varias demonstrações de ordem
technica militar.

O sr. dr. Altino Arantes tevo palavraselogiosas para o corpo docente do estabe-
leclmonto, pela directrla impressa aos tra-
balhos, que vem executando, para o pre-hcnchlmento do fim a que se destina
aquella oscola militar da nossa Forca.

S. exc. retirou-se agradavelmente Im-
pressionado, Incitando a todos a perseve-rarem naa boas normas de trabalho • dt-
dicação que vêm observando.

A' sahida, matg uma vez o corpo de alu-
mnos prestou continências.

Todo o corpo administrativo e docente
esteve reunido. CompOe-se elle do major
Jullo César Alfierl, commandante; capitão
fiscal Antenor Pereira, alfores-necrotarlo
índio do Brasil, alferes quarlol-mestre
Pauilno do Nascimento, tenentes profosso-res Jayme Olyntho Rangel, Azarias Silva,
Alfredo Ribeiro do Castro, Alferes Natha-
nlol Prado e Amadeu de Oliveira Valllm.

O commando do curso, em attencão A
honrosa visita, suspendeu os trabalhos es-
colares do dia.

Matto Grosso
-..ü VOLTOU-SE O DESTACA-

MENTO POLICIAL DE CAM-
PO GRANDE

RIO, 31 — O sr, Pereira Leite re-
cebeti lioje um telegramma de Matto
Grosso informando que o destaca-
mento dc policia de Campo Grande
se revoltou, eoniinettcndo diversos
crimes no percurso de Nioac e En-
Ire Rios, onde foi incorporar-se ás
forças revoltosas.

Os soldados mataram pessoas in-
defesas, saquearam armazéns, extor-
qiiindo mais de dei* contos dê réis á
população.

O negociante Affonso Mello deu
dois contos dc réis para que não fos-
se incendiado o seu estabelecimento.

Os rcvoltosos roubaram também
mais de 150 cavallos.
MOVIMENTO DE FORÇAS EM

CUYABA' — OS ACTOS DE
VIOLÊNCIA DO CORONEL
PEDRO CELESTINO

CUYABA', 31 — Continua o tno-
vimento de forças do coronel Pedro
Celestino.

Hontem voltou para Uio Abaixo
o piquete de vinte cavai loiros, que
ali tinha ido buscar cavallos e gado
para o consumo dos paizanõs anna-
dos, não tendo trazido, por não ha-
verem podido chegar ao ponto do
seu destino, em virtude dos avisos
dados pelos moradores de que o sr.
Henrique Paes ali eslava orgatlizan-
do força para a resistência.

Sabe-se com fundamento não ser
verdadeira esta affirmação, qne foi
um expediente de que lançaram mão
os moradores da localidade, para iião
serem expoliados dos seus aniniacs.

J.'.' esperado amanhã nesta capital
o deputado Annibal de Toledo, que
vem dc Corumbá.

Devem chegar também amanhã os
srs. Aprigio dos Santos, juiz séccio-
nal; Costa Marques, deputado esl.a-
dual; tenente-coronel Cleineutino
Paraná, ex-coihmandante da policia,
e major Tácito Wcrner, commandiui-
te du 38.0 batalhão, que vai ficar aqui
aquartcladõ.

Tendo a "Gazeta Officiai" aberto
unia secção sob o titulo "'Jlontem e
hoje", em que vêm telegramnías e
cartas enviados pelos deputados Ma-
yignicr e Annibal de Toledo e pelo
coronel Caraciolo ao general Caela-
no de Albuquerque, o jornal "Repu-
blicano", orgam do P. R. C, publi-
cou também uma carta dirigida ao
coronel Caraciolo pclo general Cae-
tano de Albuquerque, tres inezes an
tes de assumir o governo.

Nessa carta, o actual presidente
de Matto Grosso fazia graves acciisa-
ções ao coronel Pedro Celestino e
terminava pedindo uma ajuda de
custas, não inferior a quatro contos
dc. réis, para se transpor Lar a esta ca-
pitai, afim de assumir o governo. ,

Na mesma carta, o general Caeta-
no dc Albuquerque reclamou con,tra
o facto de não haver sido reeleito de-
piítacio durante os mezes que prece-
deram á sua posse na presidência.

As forças do coronel Celestino
continuam a ser abastecidas pclo ma-
jor Veiga Catral, encarregado de ar-
recadar os bens do extineto Arsenal
de Guerra, tendo sido enviadas hon-
tem aquellas forças varias carroças
carregadas dc pólvora.

O general Carlos de Campos cha-
mou com urgência a Corumbá o ca-
pitão Maricá e o tenente Silva Pc-
reira, que estavam fornecendo armas
do exercito a paizanõs.

Os telegrammas procedentes de
Aquidauna dizem que os organizado-
res das forças do coronel Pedro Ce-
lestino invadiram a fazenda do co-
ronel João de Almeida Castro, ter-
ceiro vice-presidente do Estado.

Paizanõs, assalariados pelo coro-
nel Celestino, invadiram a chácara
do cônsul portuguez, no logar deno-
minado Caxipó, onde se aquartela-
ram.

Sabbado, á tarde, os partidários
daquelle officiai apprehenderam os
aniinaes do serviço da limpeza pu-
blica. lmmediatamente, o intendente
municipal reclamou com energia per-
ante o presidente do Estado, que de-
terminou a devolução dos aniinaes.

No domingo foram elles entregues
á inlendencia, com excepção de tres.

Têm sido apprehendidos numero-
sos animaes de particulares.
GRAVES SUCCESSOS EM CAM-

PO GRANDE
RIO, 31 (A) — O deputado Perci-

ra Leite recebeu de Campo Grande,
Matto Grosso, o seguinte telegram-
ma:"O destacamento de policia revol-
tott-se em Campo Grande, para se
incorporar ás forças do major Go-
mes, commettendo graves crimes no
percurso até Nioac e Entre Rios.

Além disso, feriu pessoas indefe-
sas, matando uma criança, saqueou
casas commerciaes e extorquiu da
população cerca de dez contos.

Affonso de Mello deu dois contos,
afim de evitar o incêndio do seu es-
tabelecimento commercial.

Entre outras violências, o referido
destacamento effcctuou prisões, in-
clusivé a de um officiai de justiça do
juiz de direito, roubou 150 cavallos,
arrombou portas e destruiu cercas,
ajudado por Elydio Bello, fiscal dc
consumo federal. Seguem documen»
tos. (a) Anthero de Barros."-
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Em Gnaratinguetá
O INCÊNDIO DA ESCOIiA NORMAL

PRIMARIA
GUARATINGUETA', 81 — Pelo rapl-

do, regressou A capital o sr. dr. Accaelo
Nogueira, delegado de Investigações e ca-
pturas, aue se achava nesta cidade, desde
27, fazendo o inquérito policial sobre o
Incêndio aue destruiu o predio da Escola
Normal.

Acompanhou-o o sr. Galeno de Castro,
seu escrivão.

Em fl. Paulo, fl, a. relatará, os autos,
aprcHonta.ndo-o.'i ao sr. dr. Eloy Chaves,
secretario da Justiça e da Segurança Pu-
bllea,

 No novo edifício, reabriram-se
hoje as aulas da Escola Normal.

Funcclonaram as do S.o e i.o annos.
As outras, do l.o e 2.0 annos, serão regu-
larlzadas de quarta-feira em deante.

VAlllA NOTICIAS
SANTOS; íl -.Amanhã, ús 8 horas,

nu egreja ilo Ciuio, será celebrada mis-
sa de 7.0 dl» ui' suffraglo da aluiu do
ar. Francisco Cri.

 Regríssòlllo nua fazenda no into-
rlor o nr. João - Toledo Larãi soclo da
casa Lara, Cam™, Toledo o Comp., doa-
ta praça.

 Em trunto pura o líio Grande
passou hoje por.esto porto a bordo do"Itatlnga" o sr. capitão Josí Joaiiuim
Malho, oflicial ii nosso Hxorçlto.

Deliulna li Silva, tendo hoje uniu
discussão com Gncolção Guimarães, ult-
rou sobro Cita ma piuiella; iiuu so acha-
va no l'oi;o.

A vtctlnut, quiílcou com diversas iiuei-
muduràs polo i-rpo, toi medicada na
Santa Casa.

O dr. Vieira é Campos, ü.o delogado,
tomou conhèolmnto do fucto.

O sr. AiruSto Mundel, antigo e
estimado chefe 11 secçflo de passageiros
d.i S. Paulo Hqlway! o sua esposa, d.
Anielíã Mundel; estejam amanhã o 25.0
annlversario do iou casamento.

Por esse niotlo serft celebrada ama-
nha, ús 8 lio nu nu matriz do ltosarlo,
unia missa om icção ile graças.—— Irlm Sanos, entraram hojo
107.527 saccas ;e café, sondo na Reco-
bedorlá do lioalus despachadas 20.728
saccas.

feios vi&pres nacionaes "Itlo de
Janeiro" o "ltajnga" chegaram hoje a
este porto 12 tnmigrantcs, sondo ama-
nha esperados 2 polo "Cutallna" o 10
polo "Itugiba". , lioje, Aa 11 horas, no bairro do
Campo Grande, 1 indivíduo Dionyslo Se-
lato, sondo aggrolldo com unia faca pelo
portuguez Annlbíi dos Santos, desfechou
contra este um tiro de revólver, quo o
feriu bastante.

O ur. Olivio le Freitas, sub-delegado
de Villa Mathiàs tomou conhecimento do
facto.

 Vales oiro-do Banco do Brasl!,
do taxa cambia! pura 'pagamento do dl-
reilos om ouro ju Alfândega, são de....
12,31j(!4, sendo o ágio de lí?163 por lf,
ouro.

Bragança
VARIAS NOTICIAS

BRAGANÇA, 31 —: Promovida por uni
grupo do sócios do "Club Recreativo IG
ile Novombro", offeótuou-áo ante-hontem
lima animada "soirôo" dançante, quo se
prolongou ulô A madrugada do lionlem.

Essa. "soirôe" rcallzou-so na sedo do
"Ciroolo Republicano Gullhermo Ober-
dam", por motivo do uchar-so aquella so-
cledado Installadu provisoriamente om
um prodlo, para aquelle fim, Impróprio.

O sarau foi abrilhantado por uma sec-
ção da corporação musical "15 de Ou-
tubro".

—— Roallz.ou-SO liontem, conforme os-
tuva convocada, a asaombíéa da rocem-
fundada associação "Bragança Foot-Ball
Club", para a eleição de sua directoria,
.1 qual ficou assim constituída! prosldon-
te, sr. capitão Alfredo do Urito; vice-iifo-
sldonte, sr. Raphael Scaglionl; l.o secre-
tario, sr. NIcanor Augusto Fernandes do
Castro; 2.0 secrotarlo, sr, Onofro Gui-
marães; thesourolro; sr. Garibaldt For-
reira Machado! vlco-tliesourelro, sr. Ezo-
quiel Alves Teixeira; procurador, Br. João
Marques do Prado; orador, sr. João de
.Mattos Pereira Oodlnho Junlor; commls-
são fiscal, srs. João Martins, Domingos
Braz Machado o José Asprlno.

Para dlrectores do jogo foram eleitos:
sr. Manuel Plerotti, captaln, o o sr. Aldo
Colll, vtec-captain.

Em breve a nova sociedado protonde
inaugurar o campo de Jogo que para os-
se fim foi adaptado.

O clrurgião-denlista, sr. Mario Gon-
zaga Cintra tem o seu lar em festas dos-
de o dia 28 do corronto, com o nasci-
mento de sou primogênito, que j*. foi re-
glstado com o nome de José Lamartlne.

 O sr. Artliur Fagundes contra-
ciou sou casamento com a senhorlta Sa-
rah Ferreira, filha do sr. capitão Antônio
Eugênio Ferreira, residente ua capital.

 Hontem, por motivo do annlver-
sarlo de sua exma. esposa, d. Carmen de
Carvalho Machado, o sr. Garibaldt Fer-
reira Machado, offerecou om sua reBl-
donciii is pessoas de sua amizade um
agradável sarau dançante, que tevo gran-
de animação, prolongando-se alô i'i ma-
dragada do hoje.

Oampiuas
NOTICIAS DIVERSAS

CAMPINAS, Jl — Hontem, ás 17 lio-
rus, nu "Fazenda Feliciuno", do proprle-
dade do sr. Feliciano da Conceição, silua-
da em uma das margens do Rio Jaguary,
110 distrlnoto de puz do Arraial dos Sou-
sus nesto município, os colonos Mario
Qulrlno, nacional de 30 annos o João Po-
dro, também nacional do 30, ambos casa-
dos, travuram-30 do razüoa, por motivos
Ignorados.

Do simples discussão, passaram os
contendores a vias do facto, tondo então
Mario, quo so achava armado tle espin-
garila, destechqdg. alguns golpes do coro-
nha em seii..ad,.ifrfi|rlo, que loinbou oxau-

O facto foi levado ao conhecimento do
subdelegado do Arraial dos Sonsas, sr.
Francisco Marciano, quo se fez transportar
para o local, ondo cftectuou a prisão do
criminoso e fez soecorrer o ferido, que,
porém, veiu a fallecer pela madrugada
do hojo, sondo o seu corpo transportado
para estu cidade.

 A Companhia Mogyana ontregou
hnnlem A baldéatjãò da Paulista 10.060
saccas do café.

 Com destino fis fazendas ao lute-
rlor do Estado passaram hontem por esta
cidade 30 famílias do colonos.

 Pela Repartição Fiscal foi hon-
tem lavrado o auto do multa do 2OJO0O
contra o proprietário da Charutaria da
rua Barão de Jaguara, n. 5-A, por não
ter o mesmo, pesos o balanças aferldás dc
accôrdo com a lei.

Perdões
HOSPEDES DJIiüSTRES - - SERVIÇO

POSTAI. — VISITANTES
PERDÕES, 31 — São esperados aipii

os lllustrcs sacerdotes, revmos. srs. aroe-
dlago Ezechias Galvão da Fontoura, do
Cabido Metropolitano, e monsenhor dr.
Benedieto do Sousa, vigário geral da ar-
chldioce.se.

São também esperados os revmos. pa-
dre João Baptlsta, vlsltador dos padres
redomptorlstas, e conego José Rodrigues
do Carvalho.

Do amanhã em deante terá Inicio o
transporte das malas postaes, dlarlamen-
te, da próxima estação de Guaxlnduva a
esta localldado e â. cidade de Nazareth.

Estão entre nôs os sra. Herculano
CardoBO do Menezes o Luiz Figueiredo,
acompanhados de suas exma.s. famílias.

ProcedcntoK do Santos, aqui estão
as sras. professora d, Justlna Aroucho do
Espirito Santo, d. Flora de Campos Oll-
velra, mlle. Zenaide Ferreira o a menina
Noca Ferreira.

Ribeirão Preto
A TRAGÉDIA DE VILLA TIBERIO —

TEMPORADA ARTÍSTICA — EM
FAVOR DA FAMÍLIA DE OANDI-
DO ISAIAS — DEPUTADOS FEDE-
RAES

RIBEIRÃO PRETO, íl — Pela auto-
rldade policial desta cidade foi posto em
liberdade o hespanhol João Pedro Gaje-
go, por estar provado que o mesmo não
foi o autor da morte do seu pae, Raphael
Gajego.

Ficou provado que Raphael Gajego ee
suicidou logo apôs a morte da desventu-
rada Dolores.

Como noticiamos, realizar-se-4 ama-
nha, no freqüentado Polythcama, a es-
tréa do trio composto dos artistas Au-
gusto Esteves, Chaves Florenco e Alzira
Leão.

O referido trio protende realizar uma
temporada artística nesta cidade.

A grande companhia eqüestre e de
variedades, sob a direcção do applaudl-
do athleta José Floriano Peixoto, está
obtendo um suecesso verdadeiramente
excepcional.

Hontem, em "matlnée" e A noite, a lm-
portanto companhia effectuou novos es-
pectaculos com uma oonoorrencla extra-
ordinária, não ficando um sô logar va-
go no enorme pavilhão, ouja lotação £
de cerca de 4.000 pessoas.

Tomaram parte nesses espectaculo» ob
melhores elementos artísticos daquella
companhia.

Todos os artistas trabalharam oom
admirável perfeição, destacando-se o trio
Floriano, nos sous sensacionaes exerci-
cios de força, e os exoentrloos Jao e Jor-
ge.

Nesta semana serão effectuados novos
espeotaculoB com muitas attracçOes.

"A Cidade", dlarlo local, continua a
receber vários donativos em favor do des-
venturado trabalhador Cândido Isaias.

Reallzou-so hontem, fts 20 horas, no
Polytheama, o ultimo espectaculo da"troupe" theatral brasileira, dirigida pelo
actor Ivo Lima,

Devem chegar amanhft a Ribeirão
Preto vários deputados federaes que ea-
tão realizando uma excursão pelo nosso
Estado.

Piracala
(Retardado)

VAISIAS NOTICIAS
PIRAOAIA, 30 — Realizou-se, ha dlo»'.,

cl..i grande assistência, a missa de sétimo
dia om suffraglo da alma ile d. Itita I.,;o-
poldina Ferreira, fallecida em Jaguary,
e mãe do dr. Aliplo Ferreira, advogado
aqui residente.

 Foi muito sentida nesta cidade u
noticia do falloclmento do sr. Accaelo"Cunlia; residente na vizinha cldado de
Atibaia, ondo era membro do dlrectorlo
político e Irmão do sr. capitão Heririelin-
do Cunha; secretario da Câmara desta cl-
dade.

Falleceu na capital, onde se acha-
va em tratamento, a respeitável senhora
d. Anna Joaqulna Gonçalves, Irmã da
sra. d. Augusta Gonçalves Bueno, proles-
sora do grupo escolar o dos srs. capitães.
Josô Antônio do Amaral, membro do dl-
reetorlo pulilico e Manuel Gonçalves do
Amaral, vereador da Câmara.

A sua morte causou profundo abalo
nesta cidade, onde a oxtineta contava
grande numero de amizades.

 Com destino aos Estados UnldOB,
onde se vai aperfeiçoar nos estudos do
engenharia, seguiu V ontem para o Rio dn
Janeiro 11 sr. Sebastião Cunha, diplomado
pelo "Mai-ltenzie College" e filho do sr.
coronel Thomaz Cunlia, Influente chefe
político local.

 Acham-se restabelecidos de seus
incommodos os srs. Cláudio do Oliveira e
capllão Josô Antônio do Amaral, membro
do dlrectorlo poiitico.

 A prefeitura iniciou os trabalhos
de aformoscamento da praça Municipal,
devendo começar os mesmos serviços a
praça do ltosarlo.

 Regressaram dessa capital a sra.
d. Augusta Bueno, scnhorltas Margarida
Amaral e Mary Tavares.

Nazareth
lUUiECIMBNTO — NOTAS DIVERSAS

NAZARETH, 31 -- Deu-se, nesta clda-
de, o falleclmonto do sr. Meleliior de
Ponte.-! Gonçalves, lavrador neste muni-
oipio, e aqui multo estimado.

O finado, que contava 06 annus de eda-
do. era Irmão dos srs.: curonel BenedI-
cto Duarte Passos, conhecido empreltel-
ro de obras, ahi residente, e Messias
Duarte Passos, lavrador neste munlcl-
pio.

Por portaria do diroctor geral dos
Correios, foi supprimida a linha postal
desta cidade ft de Atibaia e creada a de
Guaxlnduva a Nazareth, passando por
Pcrdõos,

Para estafeta da nova Unha, cujo sor-
viço a começar em l.o de ag03to serã
feito diariamente, foi nomeado o ar. An-
gelo Santonl, que Jft oxot-ola o mesmo car-
go na unna ora siipprlmlda.

—Regressou hoje para essa capital, on-
dc reside, o sr. coronel Bcnedlcto Duarte
Passos, que aqui veiu para assistir ao en-
torro de seu Irmão, sr. Melchlor do Pon-
tes Gonçalves.

Com o mesmo destino, seguiram os
srs. alteres João Laudelino Pinheiro, eol-
leclor estadual, o o professor Llolrilo Cai-
pinelü.

li na
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
UNA, 28 — Sogulu pura Jequetlba

bairro do Itdpcccrlca, a corporação musl
cal Lyra tJncnso, quo tol abrilhantar ai
tradlolonaes festas do Divino, que 91
realizam naquelle arraial.

 Confornie noticiei, jft se acha nos
ta chiado o revmo. padre Lavignanl, qui
jú lem realizado na egreja matriz algu
mas conferências.

Acha-se ligeiramente enfermo 1
sr. Antônio Rolim do Arruda.

Santa Branca
(Retardado)

HOSPEDES E VIAJANTES —
OUTRAS NOTAS

Santa branca, 30 — já assu-
iniu o exercício do cargo de delega-
do de policia, em comniissão, desta
cidade, o sr. clr. Moacyr dc Toledo
Piza, nomeado ultimamente para o
referido cargo.

 Esteve aqui, a serviços pro-
fissionaes, o sr. Uscar Bonilha, advo»
gado na vizinha comarca de Jaca-
rehy.

Regressou a S. Paulo o sr. Bene-
dicto Rodrigues Rosa, proprietário
ahi residente.

 Encontra-se na cidade a pro-
fessora d. Maria Gallet, que acaba de
ser nomeada substituta effectiva do
nosso grupo escolar.

Voltou de Taubaté, para ou-
de seguiu ha dias, acompanhada de
.sua filha d. Carmen de .Miranda Vi-
cita, que veiu passar aqui uma tem-
purada, a sra. d. Jovina de Miranda,
sogra do professor Antônio de Sá
Júnior.A professora d. Francisca Ro-
sa Gomes, adjunta do grupo escolar,
vai requerer ao governo seis mezes
de licença, para tratar de sua saúde.

 Com destino a diversas pro-
priedades agrícolas do nosso munici-
pio, passaram hoj'e por esta cidade
innumeros colonos, vindos dos muni-
cipios vizinhos, e que vão trabalhar
na colheita de café do corrente anno.

Foi celebrada hoje, na matriz,
ás 9 horas, uma missa pelo descanço
eterno da alma do sr. coronel João
Pereira de Sousa Camargo, fallcci-
do em Parahybuna.

Hontem teve inicio no Fo-
rum, sob a presidência do sr. Ale-
xandre Moreira Penna, juiz de direi-
to da comarca, o summario de culpa
do processo a que responde André
Ferrara, autor do bárbaro assassina-
to de sua esposa, a desventttrada Ma-
ria Graciana.

A Câmara Municipal vai, se-
gundo estamos informados, repre-
sentar ao sr. secretario do Interior,
sobre o provimento da escola mista
do bairro da Vargem Grande, que ha
alguns mezes se acha vaga.

Piraju
— NO»

(Retardado)
OONGRAÇAMENTO POLÍTICO

VO DIRECTORIO
PIRAJU', 28 — Acaba de organizar-se

o dlrectorlo republicano de congraçamen-
to desta cidade, que ficou constituído pe-
los srs. drs. Ataltba Leonel, João Franco
de Godoy, coronéis Joaquim Theotonio de
Araújo, Antônio F. Braga, Joaquim Leo-
nel de Carvalho, Albino Garcia e majores
João Leite e Joaquim Tucunduva.

A grande reunião effectuou-so no paço
municipal, sob a presidência do sr. dr.
Ataliba Leonel.

Reina grando contentamento entre a
população, estando a cldado em festa.

Taubaté
(Retardado)

NOTICIAS DIVERSAS
TAUBATÉ', 27 — Caaaram-ao neala cl-

dade a senhorita Augusta de Aguiar, filha
do sr. Clarlmundo de Aguiar, com o sr.
Manuel da Silva Santos; o sr, Josô Nabor
Ferreira com a sonhorlta Maria Thereza
Monteiro, filha do sr. Francisco Monteiro
dos Santos, agricultor no bairro dos Ro-
médios.

Falleceu nesta cidade a exma. sra.
d. Rosaria Longobardl, sogra do sr. Bene-
•llcto M. do Andrade, commerciante aqui
rcsldonto.

 A Câmara Municipal approvou íi»
loi 174 quo abro ao transito publico do au-
tomovels uma estrada que liga Taubatí
a Tremembô, pelo antigo loito du bondes
a vapor.

 A Câmara Municipal e a Mitra
Diocesana designaram uma subvenção de
3 contos o 1 conto e quinhentos, respecti-
vãmente, para a fundação de um asylo
para meninos orphams, nesta cidade, e
cuja illroeção serft dada fts Irmãs do S.
José.

No santuário do Sonhor Bom Jesur-
de Tremembô, terft Inicio amanhã, as 10
horas, o novenario que precede a esse fes-
tá Uuillelon.il.

 Pelo misto da tarde, regressou
hontom do Jacarehy, onde esteve como vi-
sitador diocesano, o revmo. monsenhor
Nascimento Castro, eminente vigário ge-
ral.

Para ahl partiu o monsenhor Ml-
guel Martins da Silva, missionário após-
tollco.

 Regressou do Rio o sr. dr. Felix
Guisard Filho.

TAUBATÉ', 20 — Realiza-se amanhã,
no ground do lurgo do Convento, um lm-
portanto match amistoso entre as valo-
rosa equipes do Palestra Itália, dessa ca-
pitai, o ilo Sport Club Taubaté,

 O sr. dr. João Rachou, esforçado
dlrector sportlvo do Sport Club Taubaté,
acaba de estabelecer um concurso de pe-
naltys, no qual tomarão parto os Jogado-
res dos 2.os teams o reservas.

O dlrector sportlvo offerece aos veneo-
dores duas medalhas de prata.

 Monsenhor Nascimento Castro, vi-
sitador diocesano, partiu hontem para 0
vizinha villa de Tremembô, onde vai fa-
zer a visita pastoral.

 O trem misto M. P. 6, proceden-
to dessa capital, chegou hontom aqui com
um atraso do 4 lioras.

 Tomou hojo pos3e do cargo de
adjunta do segundo grupo escolar a pro-
fessora d. Amélia Magalhães Pereira, ul-
timamente removida.

 A acreditada pharmacia Pereira.
de propriedade do sr. A. do Paula Pe-
reira, acaba de ser vendida ao pharma-
ceutlco sr. Nestor M. Bastos.

 O lar do sr. José Eürydes Torres,
agente da estação local, estft augmontudo
com o nascimento do seu filho Alfredo.

Itatiba
(Retardado)

CO.VEGO MANFREDO 1,1 ITJO
ITATIBA, 30 — Acaba do ser nomeado

vigário, om commissão, desta paroehla, o
illustrado saoordote rovmo. sr. conego
Manfredo Leite.

Essa noticia foi recebida nesta terra
com geral agrado, porquanto o distineto
sacerdote Jft era aqui bustanto conhecido
por seus méritos pessoaes o Intellectuaes,
como uma doa figuras mais proeminentes
do clero brasileiro.

Piraj uhy
(Retardado)

ASSASSINIO — DESASTRE — RE-
GRESSO — HOSPEDES E VIA.JAN-
TES

PIRAJ UHY, 30 — Devidamente escol-
tado, seguiu para Bauru' o soldado Fran-
cisco Gomes dos Santos, quo foi processa-
do pela delegacia desta cidade, por haver
n dia 25 do expiranto, na povoação de
Presidente Penna, desto município, assas»
slnado com um tiro de revólver o Indlvi-
duo Joaquim Fernandes, quando este
tentava, alta hora da noite, invadir o
posto policial dali para pôr em liberdade
duas mulheres que se achavam presas.

 Em dias desta semana, quando
trabalhava na serraria do sr. João Gra-
va Baptlsta, fot victima dc um aecidente
o operário Josô Zanetta, pois a serra cir»
cular, quo se achava em movimento, pe-
gando-lhe a mão direita, fracturou-lhe
doía dedos.

Transportado iiioonlinentt para a phar-
macia S. Sobastlão, prestou-lhe soecor-
ros o sr. dr. Aloysio Affonso Nogueira.

 Acompanhando sua digna esposa,
que ahl esteve em tratamento dc sua sau»
de, d, Anadia Laurent, regressou dessu
capital o sr. dr. Roné Laurent, engenhei-
ro aqui residente.

 Acham-so nesta cidade, desde ai-
guns dias, os srs. coronel Joaquim de
Toledo Piza e Almeida, fazendeiro e ln-
fluento chefe político nesta zona, e dr.
Luiz Piza Sobrinho.

 Afim do tomar parto nos festejos
que se realizam hoje, cm Albuquerque
Lins, por occaslão da inauguração da no-
va egreja ali construída, seguiu para
aquella localidade a exoellente corporação
musical "Popular", da qual ê regente o
maestro José de Azevedo Marques.

Rio de Jaueiro
O ENTREPOSTO DE S. DIOGO

RIO, 81 — O "Jornal do Commorclo*-
relatando uma longa visita aeu fez ai
entreposto de S. Dlogo, regista a mft lm
pressão quo teve pela absoluta falta di
hyglene existonto em todo o serviço di
abastecimento de carne verde A popula
ção.
DEMISSÃO DE UM MESTRE

DE LANCHA DA CANTAREIRA
RIO, 3 — O sr. João Robollo, ex-mes

tro da Companhia Cantareira, apôs 21
annoa de trabalho, foi dospedldo,

Rebollo procurou varias vezes os sou.
antigos chefes, quo o aconselharam a pe
dlr esmolas. Desesperado com Isto, espe
rou ello a barca em que viajava o supe
rintendonto da Companhia, e. no melo dl
bahla, foz meetlng, reclamando contra i
sua domlssão.
DESAPPARECIMENTO DE UM

COMMANDANTE DE NAV.f(
RIO, 31 — Os vespertinos dizem que i

comniandante Álvaro Pinto, do vap»"»:
"Urano", que deixou hontem o oorto des
ta capital, chegando fura da barra, vol
tou e ancorou na onseada de Botafogo
onde saltou, desapparocendo com 4.900J
que ae achavam em sou poder.

Conata que o commandante Pinto fu
glu para S. Paulo, eatando a policia a bui
procura.

CONTRA O KIOHO
RIO, 31 — A policia varejou hoje I

Casa Lopes, ft rua do Ouvidor, afim d'
reprimir o jogo do bicho quo ae fazia ali

Foram approhondidas multaa Ustaa d'
jogo, causando o facto grande escândalo

REGIMEN DA INCOMPETÊNCIA
RIO, 31 — Com montando a reaoluçãi

da Commlsaão de Finançaa sobre o orça
mento do 1917, um vespertino diz que es
Íamos em pleno reglmon da lncompeten
cia, pois, em logar da diminuição da dea
pesa, a Commissão propOe o augmontl
do 25 por cento, ouro. sobre oa dlreltoi
aduaneiros e a creação de 10 por centi
do sobro-taxas nos transportes de mer
cadorlas.

O parasltlsiut) burocrático continua,
acoréscenta o vespertino, persistindo !
existência de funcclonarlos reconhecida
mente desnecessários.

Gastamos com mil contos para não ter
mos exercito nem armada.

A ACTRIZ NINA SAN7.1
RIO, 31 — Acha-se nesta capital i

actriz Nina Sanzi. que pretende descançai
aqui alguns mezes, regressando depoii
para Paris, pois tem de trabalhar ni
theatro Gymnuse.

Nina Sanzi julga-se offendlda com i
critica dos jornaes brasileiros a seu res
peito, quando em Paris recebe ovações.
A VIAGEM DO MARECHAL HERME!

RIO, 31 — O marechal Hermes di
Fonseca, que parto depois de amanhã pa
ra a Europa, farft a viagem ft sua custa
não recebendo ajudas do cuato e nem gra
tifleações extraordinárias.

GAFE'
RIO, 31 (A) — Entradas hoje, 8.44

saec-us.
Entradas desde l.o do corrente, . .

120.3H4 saccas.
Embarcadas desdo l.o do corrente, .

I 20.871 saccas.
Venda do dia, 4.000 saccas.
Stock, 202.205 saccas,
O mercado funecionou estável ao proç

ilo DS400.
CAMDIO

RIO, 31 (A) — A taxa cambial foi d
12 3|8, sendo ns libras vendidas a 20(001

LETRAS DO THESOURO
RIO, 31 (A) — As letras do Thesour

aoffrerarh hoje na praça o deaconto d
0 o 1|2 por cento.

A.SSUCAK
RIO, 31 (A) — O mercado do assuca

esteve frouxo, regulando os seguintes pri
ços, por kllo, para os vendedores: crysti
branco de $580 a $G40 e demorara d
$520 a $560.

Entraram 1.923 saccas, sahiram 2.93
o existem em stock 134.177.

ALGODÃO
RtO, 31 (A) — O mercado de algodd

funecionou com os seguintes preços, p(
10 kilos: sortão ilo 20JOOO a 31$000 e pr
meira sorte de 28Í000 a 20$000.

Entraram 8!i!l fardos, sahiram 169
«xlstom em stn--k 7.231.

ALFÂNDEGA
RIO, 31 (A) — A Alfândega dosta Cf

pitai rendeu hoje 256:95li$133, sondo ei
ouro !iS:103$450.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO. 31 (A) — Foi o seguinte o mi

vimento deste porto:
Vapores entrados:
De Buenos Aires e escalas, o lngli

"Vasa ri";
de Bahia Bliinca, o inglez "Malsio";
de Laguna e escalas, o nacional "Ma;

rink";
de Aracaju' e oseulas. o nacional "Ri

peruna";
do Rosário e escalas, o suoco "Vidra
do Bordôos e escalas, o francez "Gi

ronna";
de Victoria, o nacional "Telxeirlnha*'.
Vapores sahldos:
Para Gibraltnr. o lnglez "Malsle":
para Londros e eacalas, o lnglez "Ca

nanvonshlro".
UM ALMIRANTE ROUBADO

Rio, 31 — Um indivíduo alcunhai"Pé leve", parente do almirante Carlti
Montanuri, que so achava enfermo no H
lei do Globo, servindo de enfermei'
aquelle offlclal, roubou-lhe hontem a lr
portancia de 2:200$000, guardando o ct
nhelro no cofre publico da Associaçl
Commercial.

O ladrão foi preso e depois de ter a p
lleia descoberto a chave do cofre e vel
ficado o dinheiro, confessou o crime.

O facto foi communlcado ao almlranl
que toi aeommettido de uma syncope.j.
ter a noticia.

Quando voltou do ataque, o almlran .
pediu ft policia quo nâo procedesse co '

tra o ladrão, cuja progenitora 6 cunha ,
daquelle officiai.

ROUBO AUDACIOSO
RIO, 31 — Quatro indlviduoa chegara 1

hontem em um automóvel A casa coi >
merclal do ar. J. Moutlnho, A rua Bucn ,
Aires, e usando chaves falsas, peneti
ram no armazém, como sl fossem don. |

Dali retiraram os desconhecidos varl
peças de fazenda, desapparecendo em i
gulda. " ^Alguns vizinhos que presenciaram"
facto conseguiram notar o numero do a'
tomovel que conduziu os expertalhões, q
era 2.377.

A policia effectuou lmmediatamente -»¦
rias diligencias, conseguindo apprehen(£;'V
o roubo.' Parece que os ladrCes são syrlos.
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PARA S. PAULO
RIO, 31 (A) — Pelo nocturno do hojo,

ogulram pura essa capital os srs. Azlzo
locater, Alberto Dias da Silva, José da
Uva Quinta Róis, Manuel Ferreira, Luiz
onzoro o Jnyme J. Ramos.
Polo nocturno do luxo seguiram os srs.

r. Alberto Alves, Sylvlo do Campos, dr.'ranclseo Ellls. dr, Carlos Guimarães,
: leitor Annodda c dr. Oregorlo N. Mar-

inoz.
OS NOVOS IMPOSTOS

RIO, 31 —- O sr. Pereira Lima, que-
timbrou o Imposto do circulação, nfio ap-
ilaude a Idéa do sr. Carlos Peixoto a ros-
icito do Imposto sobro ns mercadorias nas
stradas do ferro.

ASSEMBLE'A FLUMINENSE
- RIO, 31 — Sómonto amanhã seríi ln-

tallada a Assembléa Flumlnenso.
DESASTRE

RIO, 31 — Quando regressava dos exer-
Iclos o terceiro grupo do obOzelros, o sol-
lado Alberto dos Santos cahiu do uma
arreta quo conduzia, morrendo esmagado
ob as rodas.

. O sou eómift.nheIro Asccndino dos Sau-
os, quo tentou soccorrel-o, roce.eu tam-
lem ferimentos graves.
ISSiSTENOIA DE SANTA THEREZA

RIO, 81 — Sorá Installada amanhã, nes-
a capital, a Assistência de Santa Thóreza,
iam soecorror os necessitados.

> ) SUICIDA DA PRAÍíV DO FLAMENGO
RIO, 31 — Eri'ectuou-so hojo, d tarde,

io cemitério do S. João Baptlsta, o enter-
o do suicida Hamilton, fello pela firma3onna e GouvSa, a pedido da famlllu.
MPOSTO SOBRE O FUNCCIONALISMO

RIO, 31 — O Congresso Mineiro vai sup-
irlmlr o Imposto dc dez por conto sobre os'encimemos don funecionarios estaduaes.

ORfjA.11E.NTO DA GUERRA
RIO, 31 (A) — O deputado Udefonso'lnto apresentou ao orçamento dn Guer-

a a segulnto emenda: — "Elevo-se para
50 contos a verba destinada á acquislçao
o aeroplanos o sua conservação na Es-
ol.t de Aviação. A aviação militar ad-
íuiriu importância excepcional, tornan-

i o-se Indispensável como 4,a arma dosI xoroitos. A verba de jO contos é lnsuffi-
lente para os fins destinados."

Essa emenda foi a única que a com-
alssão do Finanças aeceitou, não uu-
montando, entretanto, a dotação orça-
nèntaria da Guerra, pois foram retirados
,00 contos da verba Intitulada "Diversas
•ratificações pessoaes".
l CARNE — MATADOURO

DE SANTA CRUZ
RIO, 31 (A) — No Matadouro de San-

x Cruz foram hoje abatidos 617 rezes,3 porcos, 29 carneiros e 15 vitellos.
Os preços foram os seguintes: bovinos,e $0110 a 5580; porcos, de 1? a 1Ç100*

arnelros, de 1J500 a l$S00, e vitellos dé000 a $800.
ÍA ESCOLA NACIONAL DE BELLVS

ARTES
/ RIO, 31 (A) — o sr. Victor aMnuel Nu-es,' l.o official da secretaria do mlnls-

srlo do Interior, foi nomeado para, jun-iinonte com os srs. Attlla de Sousa Gal-ão e Paulo da Câmara Moita, apurar as•regularldádes que, por ventura, existam
a Thesourarla da Escola Nacional delellas Artes.
C SR. RUY BARBOSA NO CATTETE

IUO, 31 (A) — o sr. "Aenceslau Bro»,residente da Republica, recebeu hoje, fts5 horas, em audiência especial, no salão
a. Capella, o senador Ruy Barbosa, queli foi em companhia do dr. Baptista Pe-
elra.

Serviu de Introduotor o capitão tenen-Pessoa, ajudante de ordens da presl-encia da Republica.
O sr. Ruy Barbosa estevo uma hora eleia em conferência com o chefe da nn-ão.

mudança do senado
e da gamara

RIO, 31 (A) — Esteve hoje -o Senado,ndo foi conferonciar com a mesa daquei-i casa do Congresso, a respeito da sualudanoa para o Palácio Monrõe, o dr.'arlos Maxlmlllanoi ministro do Inte-

^i^.'.----*---:*--*^^
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sessão ilo Senado
Urbano dos San-

RIO, .ll (A) — A
tol presidida polo s
tos.

Duranto o expediente, foi lido um offi-
cio da Junta Apuradora das eleições do
Estado do Rio, remettendo o diploma
conferido no barão de Mlracoma,

O sr. Alfredo Ellls communica fl. cosa
quo a commissão encarregada do repre-
sentar o Senado por occaslão do dosem-
barquo do sr. Ruy Barbosa so havia des-
empenhado da sua missão.

Não houve numero para votíçõcs, sen-
do n sessão levantada.

CONSEL1IO MUNICIPAL
RIO, 31 (A) — Na sessão do hoje do

Conselho Municipal na ordem dn dia 'oi
approvado o projeoto do sr. Campos So-
brlnho regulando a aposentadoria o ju-bllação dos funecionarios e professoresmunicipaes.

NOMEAÇÃO
RIO, 31 (»\) — Por decreto do hoje,

do dr. Azevedo Sodré, prefeito municipal,
foi nomeado docente da cadeira do por-tuguez da Escola Normal o sr. Francisco
Antônio do /Mirou.

UM UIGAMO CONDEM.NADO
RTO, 31 (A) — Por senti iiça do Juizda 3.a vara criminal, foi condemnado a

um anno de prisão ccllular Aristldes An-
tonlo Braga, que, sendo casado desdo 20
do junho de 1ÍI07, contralilu novas nu-
pcias em fevereiro do 1013.

As testemunhas ão 2.o casamento não
foram processadas, por tor ficado prova-do que agiram de boa fé.

RA/.õES DE VE'TO
RTO, 31 (A) — O- dr. Azevedo Sodré,

prefeito municipal, enviou uma mensa-irem an Senado, expondo as roiSes do seuveto ft resolução do conselho que conce-
deu a Eurlco Alves Salgado, ou empresa
que organizar, o direito do construeção.
uso o poso de uma Estrada do Ferro
Carril Electrica Elevada, destinada aotransporte de passageiros, bagagens ocargas do centro da cidade paru on su-
burblos.

Pcecu
C1U.SE M1N1STERJ/

LIMA, lil (A) -- O minlster
tou pedido de demissão ao pnRepublica.

apiTí-
[dente da

Chile
OS AVIADORES BRADLEY

F, '/.ULO.YGA
SANTIAGO, 31 (A) — Os aviadores ar-

gentlnos Bradley e Zulongn, que aqui so
acham, continuam a receber grandes pro-vas de apreço pelo exito da sua arrojada
travessia dos Andes em balão livre,

Os destemidos neronautas regressarão
a Buenos Aires na semana próxima,
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Uruguay
AS ELEIÇÕES

MONTEVIDE'0, 31 (A) — Não é aln-
da conhecida o resultado final das elel-
ções hontem realizadas no paiz para con-
stituição da Assembléa.

Pelas noticias até agora chegadas, pa-reco que os "colleglstas" soffreram der-
rota.

AS ELEIÇÕES GERAES
MONTEVIDE'0, 31 (A) — Continua

em todas as rodas a impressão causada
pela derrota do governo nas eleições ge-raes hontem realizadas em toda a Repu-
blica pnra- a constituição da Assembléa
Constituinte.

Devido ao resultado do pleito os offi-
ciallstus declararam que vão retirar o pro-
jecto do governo para a constituição do
Collegiado.

Tor sua vez o dr, Bailes y Ordoflez, quese Ia apresentar candidato novamente ft
presidência da Republica, renunciará, asua candidatura recolhondo-se ft vida prl-vada.

Hoje, pela madrugada, o dr. RJolfo O
Kessclrlng, superintendente d Soroca-
bana Rallway, recebei, commu.eaeão do
quo o nocturno daquela estica S N 7,
quo vai para o Inleritr, tovoi machina
descarrilada perto da istnção do Juru'-
mirim, devido a pedrascollocdas povver-
samento na linha.

A locomotiva ficou «rla*onto avaria-
da, não tendo en pnssanliv-i soffrldo da-
mno algum.

Os passageiros do tm nocturno, quo
vom do Bauru', terão (' fuzer baldoação
naquelle ponto, pelo qu o comboio che-
fjaríl a S. Paulo com n atraso do duas
a tres horas.

O sr. dr. Ruãolf Kosárlng partiu hojo
mesmo, ãs 3 horas o ma, om trem espo-
ciai, para o local do dosstro, afim do to-
mar as providencias que) caso requer.

ti. a, tol acompanhad do chefe da 11-
nha.

U. exc. communicou haver estado ante-
ontem naquelio palácio o ter, a respeito
essa mudança, trocado idéas com a mesa
a Camnra dos Deputados.
Ficou resolvido que amanhã, depol3 da

issão do Senado, a mesa desta casa vá d
amara ver o. edifício e propor a esta ce-
ol-o ao Senado.
Caso isso so verifique, a Câmara passa-i a funcclonar no Palácio Guanabara,

tnto do qual serft construída uma sala
ira as suas sessCés, ficando as outras
spendencias do palácio oecupados pelacretaria, archivo e blbliotheca.
No Senado foi acceita, com muita ea-

sfucção, a Idéa da ida desta casa para o
:onróe, que, sendo pequeno para a Ca-
ara, está perfeitamente em condições-ira nelle funcclonar o .Senado.

PEDIDO DE "HABEAS-CORPUS»
RIO, 31 (A) — Ao juiz da primeira va-

. o sr. Tyndnro do Amorlm Cardoso lm-
itrou uma ordem do "habeas-corpus",
lm do ser posto em liberdade da prisãon que se acha na Policia Central, ft dls-
isição do sr. chefe do policia, por ter sl-
) aceusado de passar unia cédula falsa
i 2005000, por occaslão do effcctuar o
-gamento dc perfumarlns que comprou.
O Juiz pediu informações ft chefatura

i policia e designou o dia 2 de agosto
oximo para julgamento da ordem.

"A ÉPOCA"
RIO, 31 (A) — Passando hoje o 5.0
ihiversarlo do jornal "A Época", a sua
dacção recebeu grando numero de fell-
:ações.
ONTRA-AI ;MIRA NTE AM KRI CANO

FREIRE
RIO, 31 (A) — No cemitério de S. .loito
iptista realizou-se hojo o enterro do
ntra-alniiraiite, Americano Freire, ten-

a familia do extineto dispensado as
uras militares.
Os alumnos da Escola Naval, iricorpo-
dos, acompanharam o feretro até ao
miterio e, em signal do pesar, tomaram

or S dias.
governo determinou a suspensão,

r tres dias, das aulas daquelle estabele-
;nto. ,

'O sr. presidente da Republica, e as ai-
.,¦•! autoridades civis o militares fizeram

Í 

representar nas cerimonias.
O TERRITÓRIO DO ACRE

RIO, 31 (A) — O deputado Ephlgenlo
j lies vai apresentar ao Congresso o se-

lnto projecto de lei:"O Congresso Nacional resolve:
Artigo l.o — Fica o poder executivo
torizado a entrar em aceôrdo com o
tado do Amazonas, no sentido de queo disista da acção quo contra a União
:entou para a reivindicação do Ter-
orio do Acre, pendente exclusivamente"verediclum" do Supremo Tribunal
deral.
\rtigo 2.0 — Afim de quo a União pos-
fazer face ;; indemnizaçãò aquelie Es-

lo, de corrente de tal aceôrdo, fica o
ler executivo autorizado a emittir apo-
38, rosgataveis em 10 annos, que vence-
> o Juro de 5 o|o pagavol semestral-
nte.
Srtigo 3.0 — Desde que em qualquer
apo seja concedida autonomia ao Ter-
jrlo do Acre para se constituir em lis-

• o, ficará este obrigado a indemnizar a
lão das despesas que fizer em virtude
i disposições constantes do artigo ante-
lente.
trtigo 4.0 — Rovogaiti-se as disposi-'. s em contrario."

j, 
ACÇÃO CONTRA A UNL\0

%UO, 31 (A) — O tenente-coronel Can-
{ o Castello Branco, que foi graduado
i. te posto por decreto de 2-1 de novem-
.. do anno passado, propoz no juízo fe-
| ai da primeira vara uma acção sum-
! ria especial contra a União, com o fim

annullar o decreto do 5 de Julho des-
.mno, que, inconstitucionalmente, o re-

nou pela compulsória, antes de attin-
, a edade da lei, pois que, tendo nasci-

_^em 30 de junho de 1860 sua edade*fial É de 56 annos, ao passo que a eda-
lestabelecida na lei para reforma com-
^sorla dos tenentes-coronols é de JOos.

Aá to do
1 O g<

1- I ...-,

CONDEMNAQAO DE UM "SOROO"
RTO, 31 (A) — O Juiz da l.a vara cri-

minai condomnou a 7 annos de prisão ed multa de 20 0)0 sobro 150 contos o co-
nhecldo "scroc" que so Intitulava fldal-
go sob o nome de Jaymo do Bourbon,
quo do comparsarla com outros falslfi-
cou cheques contra, o Banco Francez oTlallnno e o "Banco Ultramarino.
O USO DA BECA PELOS AUDI-

TORES DE GUERRA
• RIO, 31 (A) — Tendo o generalCaetano de Faria, ministro da Guer-

ra, em aviso, determinado o uso da
beca pelos auditores de Guerra, du-
rante as sessões do conselho, obriga-
toriamente, o auditor chefe da sétima
região, com sede em Porto Alegre,
consultou a s. exc. si os auxiliarei
de auditor estavam tambem obriga-
dos ao uso_ da beca. nos termos do
referido aviso, e qual a espécie de
beca que deve ser usada pelos au-
dilores.

Em resposta, o ministro declarou
que a beca a ser usada, segundo o
decreto n. 1,326, de IO de fevereiro
de 1854, é a dc juiz de direito paraos auditores, com distinetivo da ba-
lança e espada, já estabelecido paraesses funecionarios. bordado a ou-
ro ecollocado na altura do ante-bra-
ço direito c esquerdo.

Quanto aos auxiliarei, deverão
usar a beca simples, dc bacharel em
direito, corn o distinetivo descripti-
vo, na mesma posição.

NA CENTRAL DO BRASIL
RIO, 31 (A) — A directoria da E.

F. Central do Brasil resolveu orga-
nizar o cadastro da linha, sob as or-
dens de um inspector c com tres tur-
mas comportas de engenheiros resi-
dentes, auxiliares technicos.

Este trabalho vai ser feito de Bar-
ra Longa a Pirapora.

Para esse trabalho, a directoria da
Central designou alguns engenheiros
e funecionarios até agora afastados
dos cargos e addidos a outras repar-
lições dessa via-ferrea.

UMA DELEGAÇÃO
RIO, 31 (A) — O deputado Alber-

to Maranhão recebeu da Associação
Commercial do Rio Grande do Norte
1 delegação especial para represem-
ta 1-a aqui junto á Federação das As-
sociaçÕes Còmmerciaes.

MO ITAMARATY
RIO, 31 (A) — Acompanhados do

sr. Erasmo Callorda, encarregado
dos nc ;ios do Uruguay, visitaram
hoje no Itamaraty o sr. Sousa Dan-
tas, ministro interino das Relações
Exteriores, os srs. chefe e .ajudante
da commissão uruguaya de limites
com o Brasil.

Argentina
CONDE ANTÔNIO DEVOTO

Paraná
ALISTAM ENTO MILITAR

CURYTIBA, 31 (A) — O coronel
Theophilo Soares Gomes, commandante
superior da guarda nacional, indicou ao
general comníandantá da região militar
o coronel Brasil Ribas Pinheiro Machado
para completar a junta do alistamento
militar.

A PONTE DA BRAÇA OSÓRIO
CUUYTIBA, 31 (A) — Ficaram hon-

tom concluídos os trabalhos da fonte or-
namontal da praça Osório.

A fonte é toda do bronze e representa
um grupo de naraides, tendo no centro
uma moita de juncos, onde pousa umaáguia.

EXTERIOR
Hespanha

BUENOS AIRES, 31 (A) — Falleceu
hoje nesta capital o conhecido cavalheiro
conde Antônio Devoto.

O finado, quo era uma das figurai) oe
maior destaque na colônia Italiana, res!-
dia na Republica Argentina desde 1850,
quando aqui chegou paupérrimo.

Trabalhador incessante, porém, depois
do algum tempo estabelecia-se com capl-
taes próprios o actunlmento era possuidor
dc uma das maiores fortunas do Buenos
Aires.

Foi fundador do Banco da ltalla no
Rio da Prata o do Hospital Italiano, tendo
sempre feito doação de Importantes nom-
mas aos Institutos Italianos daqui.

A sua morto causou, por Isso, grande
pesar entro os membros da colônia,

MINISTRO DO INTERIOR
BUENOS AIRES, 31 (A) — E' espera-

do hoje nesta capital, de regresso de eu.i
viagem no Interior do palz, o dr. Miguel
Ortlz, ministro do Interior.

AS TERRAS DO ESTADO
BUENOS AIRES, 31 (A) — Na ultima

sessttò da Câmara, o deputado Pcríecto
Araya fundamentou um projecto pelo qual
so tornam inalienáveis as terras porten-
centos ao Estado.

Esse projecto serã ainda loiignnienle
discutido na Câmara.

"LA LKONA DE OASTEt-TíA"
BUENOS ATRFS, 31 (A) — Alcançou

grande suecesso, obtendo os artistas fran-
cos applausos, a representação do "La Leo-
na do Castella", Interpretada hontem, fi
noite no Theatro Odeon pela companhia
Guerrero-Dlaz.

TRATADO DE L1VRE-OAMBIO
BUENOS AIRES, 31 (A) — "El Dia-

rio" diz estar Informado do que lia nego-
claçCies reservadas para a assignatura de
um tratado de commercio do livro cam-
blo entro a Argentina o o Brasil.

UM EMPRÉSTIMO RECUSADO
BTJENOS AIRES. 31 (A) — O dr. do

La Plnza, presidente du nci»ui»u*»<», po»-
achar quo suas condlco.es não oram Biif-
flclentemonte satlsíactorlos, recusou a pro-
posta apresentada ao governo por um gru-
po de banqueiros norte-americanos, de
um empréstimo "yanlteo", destinado a
consolidar as dividas fluctunntes do go-
verno federal.

VENDA DE UM NAVIO
BUENOS AIRES, 31 (A) — Vai sor

proxlmamonte vendido em leilão, para pa-
gamento de dividas, o vapor austríaco"Julius Vessely", que se acha ancorado
no porto desde o Inicio da guerra.

DR. LUCAS AYARRAGARAY
BUENOS AIRES, 31 (A) — O dr. Lu-

cas Ayarragaray, recentemente transferi-
do da legação argentina, no Brasil para a
da ltalla, partira para Roma em setem-
bro próximo.

O SR. RU17» DE LOS LLANOS
BUENOS AIRES, 31 (A) -- O dr. Ruiz

do los Llanos, novo ministro argentino no
Rio do Janeiro, partirá para o Brasil em
fins de agosto para assumir o seu posto.

OS EUNEItAES DO SR. DEVOTO
BUENOS AIRES, 31 (A) — Está mar*

eado para amanhã o enterro do capita-
lista Italiano Luiz Devoto, cujos funeraes
so revestirão de um brilhantismo exce*
pclonal.

Acompanharão o feretro até ao cerni*
tc-rlo todas as associações Italianas, In-
corporadas, e os diversos "comitês" ll.a*
llanos de guerra, que nqul existem.

As associações Italianas do Interior
far-se-ão representar por melo de com-
missões especiaes.

REGRESSO DE fJM MINISTRO
BUENOS ATRES, 31 (A) — O dr. Or-

tiz, ministro do Interior, que se acha
afastado do exercício do seu cargo ha ai-
guni tempo, adiou o seu regresso a esta
capital para quarta-feira próxima.

CONSTITUIÇÃO IIF.LVETICA
BUENOS AIRES, 31 (A) — A colonio

sulssa aqui domiciliada festeja amanhã
o anniversario da 'Constituição helvetlea.

Dovido fl. guerra europeu; o ministro
sulsso não dará recepção na legação.

CONGRESSO IMIARMACEUTICO
BUENOS AIRES, 31 (A) — Realizou-

se a cerimonia de encet ramento do Con-

"Correio Paüistano"
Sorteio dos nossos prêmios om

mercadorls
Aos nossos nfrenf-s rogamos a

bondade de nos envirem as suas
prestações de contas, os talões de
recibos e os respectvos saldos.

Pedimos urgência em attende-
rem a este nosso peüdo, visto co-
mo desejamos marca* para logo
o sorteio dos nossos prêmios em
mercadorias.
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1TA.TUBY
'**. (Bo correspondente, en 27):

Dovo ser enviada, por estes dias, ao
Congressoo Lglslatlvb do Estado, uma ro-
presentação dos habitante, deste districto,
ponderando sobro a Indeclinável neces-
sldade da creação do município do Ita-
juby.

Nos termos em quo se. acha concebida
a referida representação, quo vai nsslgna-
da pelas autoridades, agricultores, com-
merclantes, industrláes o por mais do 200
eleitores, não poderá deixar, por corto, de
ser tomada em devida consideração o aco-
lhlda naquella casa legislativa eom a cos-
tumodu justiça quo caracteriza os dignos
representantes do povo paulista.

Em nossa correspondência do 14 do
corrente, procurámos pôr om ovidcncla a
Importância desto districto, que, do dia
para dln, vai progredindo na razão dlre-
cta de sous elementos vltaes,

E nenhum oxuggero praticamos ao tra-
çar aquellas linhas, pois estamos acostu-
ma dos a escrever com o máximo escru-
pulo, quo devom ter todos aqüelles sobre
cujos liomlirnB n»»=n«* _*¦- -»..,----ni,111.1,._
dos de representantes da opinião publica.

Sobro tão palpitante assumpto, a que
estão empenhados todos os quo trabalham
desinteressadamente com o firmo propo-sito do verem, dentro em breve, coroados
do bom exito os bous ingentes esforços,
tornaremos, em as nossas subsequentes
correspondências, a pecupar a attenção
dos nossos leitores.

 Eis o movimento (lo cartório de
paz deste districto, durante o primeiro se-
mostre do corrente nnno:

Escriputras de diversas naturezas, 511:
procurações, 48; casamentos, 21; nnscl-
mentos, 142; óbitos, 4.1.

 Em propaganda o tratando dc nc-
goclos da conhecida casa "Stamato", es-'abelccida om S. Paulo, á rua Santa Roso,
n. 2, esteve nesta vllla o sr. Domingos
Stamato. digno soclo o irmão do sr, Ra-
phael Stamato, Inventor o fabrlcanto do"Engenho Stamato", que tanto suecesso
tom alcançado entro 03 sous congêneres.
Não carece do reclamo esto Importante
engenho, que 6 privilegiado o premiado
eom medalhas de bronze, prata e ouro. o
quo conta milhares do attestados do im-
portãntes fazendeiros, por ser o mais sim-
pies e mais econômico atô hoje conhe-
cldo.

Nesta localidade, onde o sr. Domingos
Stamato se demorou poucos dias, fize-
ram acquislçao do tão aperfeiçoado quão
indispensável engenho 03 srs. Pedro An-
gelo Genezlne, Joaquim Pereira do Car-
viilho, Domingos Mozini, Antônio Buono
e iintonio Nesso; podendo, entretanto, fa-
eilmonlo ser obtido por nquolles quo o de-
selarem, entendendo-so nesta vllla eom o
seu digno representante, sr. coronel Fran-
cisco Tosonl.

—— Seguin para Pouso Alegre, Estado
de Minns, o sr. Archanjó Miguel Pero,
conceituado pfiarmaçeutico e, íllustrado
redactor d'"0 Ttajuby", aqui residente.

——— Para NovoTHorlzonto, onde foram
ministrar ns santas missões do que se
acham encarregados, depois do uma hoa
temporada entre nós, seguiram os revmos.
padres reilemptoristus Martinho c Este-
v.1111 Maria.

0111 sua companhia seguiram tambem
nara a mesma localidade o digno vigário
desia parochia, padre Caetano Cernlcchla-
ro o os srs. Francisco e Josí Gentil.

Estiveram nes^a vill.t os srs. te-

Está sendo collocado nu torro da
egreja matriz um pára-ralo.

As obras do novo templo continuam
actlvamento.

A commissão promotora, composta dos
srs. coronel Octavlo Ramos, tenente JosC-
Alves de Araújo, Fernando do Ollvolra
Lima, Antônio Luiz Duarte, capitão João
Brlsolla Duarte, padro Joaquim Innocon-
cio Ferreira o João do Araújo Costa, não
poupa esforços pura vêr convertido om
realidade tão almejado "deslderatum",

——- Acha-so nesta cldado, com sua
oxrua. família, o sr. capitão João Satyro
do Almeida Leme, quo protonde aqui fl-
xar residência.

 Teve, no dia 0 do corrente, o lar
cm feita, com o nascimento do um robus-
to menino, quo so chamará Antônio, o
correspondente dessa folha.

 Estevo basta.-to enfornio o sr,
»\vollno Theodoro Mciik, concoitutido ne-
goclnntc o Industrial desta praça.,

 Foi nomeada agente postal nesta
localidade a sra. d, Antonla Ramos de
Camargo, esposa do sr. Oetaviano Ramos,
secretario da Câmara.

O movimento do cartório do ro-
gisto civil desta cidade, do quo b official
o sr. J. Elias de Mello, foi o seguinte,
durante os dias do corrento mez: nasci-
mentos, 14; casamentos, 0; óbitos, S; os*
crlptura, 3; procurações, 5.

 Com a lei do ensino obrigatório,
posta em acção pela Municipalidade no
corrento anno, as quatro escolas Isoladas
aqui na sede tCm freqüência superanbun-
danto.

Os professores, srs. Jonas Alves dc Al-
molda, Américo Ugollnl o dd. Isaura de
Camargo Duarte o Antonla do Camargo,
pretendem, cm setembro próximo, fazer
brilhante festa dns arvores, para o que
desdo já preparam os alumnos.

 Sabemos quo os srs. Amador Do*
minguos Leito e major Antônio do Alniel-
da Leme, abastados commerclantes em
Itapetiningn, tSm Intenção do levar a ef-
feito a montagem do duas machlnas de
beneficiar algodão, nesta praça.

Tal fucto trouxe á população grande
contentamento, pois, não resta duvida, que
Isso seja um melhoramento bonoflco parn
esta locnlldado o municipio.

—— Com sua exma. família, está en-
tro nós o nr. tenente Fernando dn Oil-
vclra Lima, nosso conterrâneo o estima-
do negociante, que acaba do transferir
sua residência pnra esta cidade.

 O sr. Theophilo Duarte, subdolo*
gado de policia, afflxou edital prohibln-
do o uso do armas dentro da cldado.

-—— (*ontInu'a na agencia do correio
desta cldado a sentir-se a falta do sellos.
o quo tem prejudicado seriamente não ió
o commercio nao suas correspondências,
como ainda nos particulares.

 Pretende estabelecer-se nesta ci-
dade. o sr. Airenoi* de Mollo, residente ern
Angatuba.

—;— Consta que vai ser eleita nova dl-
rectoria do Bom Suecesso Foot-Ball Club.

Este sport, quo tem sido aqui cultiva-
do pelos amadores, não so tem ultima-
mente visto no grountl por falta de uma
enérgica directorla.

CACHOEIRA

(Do correspondente, em 31):
Reallzou-so hontem, no "ground" do

Cachoeira Foot-Ball Club, uma grande
manifestação de apreço no maestro Josí
Randolpho Lorena, promovida pelos seus
amigos o admiradores.

Das 14 horas em deante, começaram a
chegar aquello locai numerosas famílias e.
gentis senhorltas da nossa sociedade, qu"
se dirigiam ao campo, o qual se achava ri*
eamento enfeitado com bandoiras do dl*
versas nações, galhardotes o folhagem,
afim do assistirem a um match de foot-
bali, disputado entre os "teanis" Club
União a Grêmio Dramático, subindo esto
vencedor por 3 goals a zero.

A's 10 o meia horas terminou o jogo,
InteiTompendo-so nessa oceasião os festo-
Jos, afim do ser servido o jantar aos mu-
sicos da corporação musical.

Pouco depois das 17 horas, teve Inicio
um concerto musical.

ITornm cnni;utti'ln**j ljcllan uonipoote.rjOI!
dos maestros Armellndo Guimarães o Os-
ear Lorena.

Terminada a prlmolra parto da festa,
o pharmaceutlço João Gomes Xavier fez
a apresentação do advogado dr. Antônio
Câmara Leal, dizendo qu# esto dlstincto
orador vinha com a sua eloqüência ex-
tãsiar o povo desta localidade, o que por-
tanto se orgulhava 0111 apresontal-o conu.
orador official desta festa.

O dr. Câmara Leal proferiu um bellls-
sinio discurso, saudando o manifestado, a
quem offereceii em nome do.s seus amigos
e admiradores uma linda batuta do pru-
ta, afim de com ella reger a "ouverture"
Intitulada "A avançada dc Joffre".
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PINHEIROS

(Dò correspondente; em 30);
Festejou hontem o seu annlversarlo 11a-

taliclo o sr. tenente Manuel Guedes Ju-
nlor.

Por osso motivo realizou-se om sua ro-
Bldoneia um animado baile, quo se pro-longou ató altas horas. A's 24 horas foi
sorvida aos convidados uma lauta mesa
do ohl.

Entro as pessoas presentes notavam-no
as senhorltas Maria Eugenia Eive, Edlth
Guodos, Marli Serpu, Maria Lulza Leme,
Elisa, Francisca o /¦ilzliiha Silveira o 09
senhores Sebastião o Antônio Novaes,
Manuel e Miguel Bueno, Lulio Varnjão,
Bronno Mello, Mario Leme, Marcos o João
Silveira, Josfi Madeira a Josó Salustiano,
representante desta folha.

S. SIMAO

(Do correspondente, em 20):
As pesquizns Iniciadas pelo supplonto

do delegado em exercício o o escrivão du
policia, Slmáo C. Nogueira, quo lavaram
á prisão do presumido criminoso Joa-
quim Garcia, prisão essa effectuada no
dia seguinte ao do erlmo de Francisco
Pires, na fazenda de sou Irmão coronel
Arthur Pires, 110 Jatahy, o continuadas
pelo delegado de policia, deram espiou-
dldo resultado, fazendo-se plena luz sobre
o mysterloso assassinato.

Depois do lnnumcros interrogatórios e
cáhindo em diversas contradições, o em
vista do.s vehcmentes Indícios colhidos
contra sl, Joaquim Garcia, perdendo o
oynlsmo ti quo se tinha Imposto, acabou
por fazer plena confissão do seu crime,
cujos pórmonoros essa folha já publicou.O facto, segundo a < isão do criminoso
deu-se do segulnto niodüi

Devido aos commentarios sobro as suasrelações illloltas com a mulher do seucompadre, esto ameaçou do morto a am-ho.i, o quo em vlala disso, resolveu on-
trar ern explicações eom o mesmo, expli-
cações essas quo procurou dál-as justa-monte nessa noite.

Tendo esperado o Indlgitado Francisco
Pires na estrada que atravessa um pastoda fazenda e conduz á easa du vlctlma,
vieram conversando e que entrando nó
assumpto, Francisco Pires indignado sa-cou do uma garrucha, meaçando-o, dan-do-lbo nessa occaslão uma forto panca»lana fronte, com a nrgola do chicote, quetrazia, dèrrubando-o.

Cego de furor, como olle mesmo con-fossa, com um canivete afiado, qua sem-
pre trazia, cortou-lho o pescoço, fugindo
em seguida para sua residência, que distaduas boras de distancia do local docrime.

VIU,A AMERICANA

(Do correspondente, em 30):
Passou por esta vllla, com destino aRio Claro, o dr. Eloy Chaves, secretario

da Justiça o dá Segurança Publica.
.S. exc. viaja em automóvel próprio. Uma commissão de capitalista."

comprou a machina o deposito do beneíl-ciar arroz do sr. João Leonessa.A secca tem estado horrorosa,estando os poços seccando e 03 córregos
diminuindo consideravelmente.

— E' esperado aqui num destes diaso sr. dr. Antônio Lobo, presidenU da Ca-mitf.t dos Deputados.

CEEQUILJIO

(Do correspondente, em 20):
Seguiu om trem especial, cedido pelaSorocabana, pnra S. Paulo, afim do seisubmottldo a nova operação, o sr. JoãoGaiotto, fazendeiro neste districto.
Acompanharam o enfermo

membros da familia

TAYUVA

(Do cpiTcspoiidentc, cm 28):
O sr, Joaquim Tinto da Fonseca,

funccionario publico em Jaboticabal,desposou hoje nesta vilia a senhorita
Muna Rossi, filha do sr. Isidoro Ros-
Sl, negociante nesta praça. A festa de Santo Antônio,
que todos os annos se celebra nesta
vilia a 13 de junho, realizar-se-á no
dia 10 dc setembro próximo viu-
douro.
. .—- Pelos chefes da política local
101 dirigido um extenso teíegramma
ao deputado estadual por este circ.u-
lo, .sr. dr. Arthur Whitacker, pedindo
que, jicrante as estações competen-
tes, intervenha, afim dc que sejam
respeitados os limites deste districto,
quando fôr creado o de Lusitânia.

Si este novo districto ficar como
está projectado, virá, com as suas
divisas, a tres kiloríictros desta vilia,
o que representa, além de enorme
prejuízo para Tuyttva, uni contra-
senso.

PARNAHYBA

(Do correspondente, cm 26):
Apresentou-nos as suas despedidas

o professor Renato de Oliveira San-
çlòval. que da primeira escola desta
cidade foi removido para a do Cam-
bucy, nessa capital.

O professor Sandoval, depois do
formado, iniciou o magistério no
bairro do Surti', deste municipio, 110
dia 26 dc janeiro de 1906. Sendo re-
movido para a primeira escola desta
cidade, assumiu o exercício no di.i
14 de julho dc 1907.

Professor emérito, conquistou des-
dc logo a amizade do.s parnahyba.-nos, c é com saudade que aqui regis-
tamos a sua remoção, com os nos-
sos agradecimentos pela gentileza da
despedida.

 No dia 30 do corrente, com
toda a_ pompa, realiza-se a festa da
padroeira Sant'Anna, cujas novenas
começaram no dia 21, sendo bastan*
te concorridas.

OACONDE

ITAPOLI il

(Do correspondente, em 28):

esteve reunido.

VISITA DE .MINISTROS PORTUGUEZES
AO REI AFFONSO XIII

MADRID, 31 — 0 condo de Romano-nos, presidente do Consolho do Ministros,
annunclou que os srs. Affonso Costa, che-fo do gabinete portuguez, o Norton do.Mattos, ministro da Guerra, virão cm se-lembro próximo a esta capital saudarsua majestade o rei Affonso XIII.

Estados Unidos
A EXPLOSÃO DE NOVA YORK

NOVA YORK, 31 — Os prejuízos cáu-sados pela explosão, hontem havida neste
porto, foram avaliados em 25 milhões dedollars.

O numero total das victimas ainda nãob conhecido.
GOVERNO DO MÉXICO

NOVA YORK, 31 _ Telegrãpham deLaredo, dizendo que nos círculos admlnis-tratlvos mexicanos consta que o generalVonustiano Carranza dará proximamentea sua demissão de presidente do México,sendo substituído pelo general Pablo Gon-zales.

S. JOSE'

China

,,.,,, nente-coronel José Raphael Pero, agrl-g.esso Pharmaceutlço Argentino que aqui mensor 0 vc,,.o;ulnl. ,, kanlara -Municipal
de Ua polis, e Nicolau Pero, provecto ad*
vogado da mesma cidade.

 Hospedado 110 Hotel Internado-
nal, do sr. João llozani, acha-so ontre
nós o sr. dr. Josfi P.arbuglia, abastado
proprietário nesto districto, onde 6 gemi-
mente acatado.

 Em vluita ás suas Importantes pro-
nrledades agrícolas, eslevo ontre nfjs o sr.
dr. Arthur Whltakor, deputado estadual.

S. exc., que foi muito visitado 110 Uo-
lei Internacional, ondo se hospedara, ma-
nifestou-Ko multo favorável a respeito da
creação do nosso município,

—— Vindo de Itu polis, encontra-se
nesta vilia o dlstincto Joven Pedro Salles
Ribeiro.

 Acha-se entre nfts o sr. João Al-
cantara, distineto moço, digno represou-
tanto da "Singer Sewing Machino Com-
pany", residente om Taquaritlnga.

 Em serviços forenses, estiveram
nesta vilia os serventuários da justiça des-
ta comarca, srs. Euclydes Brandão VI-
nholis, JosC- Bellarmlno Fernandes Júnior
e José Domingues.

Seguiu para Ttnpolls. onde vai de-
morar-se alguns dius, o distineto moço
Marcilio Xavier dc Abreu.

 Passa-se a 29 do eorronto o pri-
iiieiro anniversario matrimonial do osti-
inadn moço Eausto Tripeno com a exma.
sra. d. Annita Piza Tripeno.

A Companhia Ruas levou íl scena, nas
duas sessOes do hontem, a revista de cos*
tuines portuguezes, "De Capote e Lenço",
que jú tem sido representada por diversas
companhias lusitanas nesta capital. O
desempenho decorreu regularmente, ten-
do sido mufto npplaudidos os prlnclpaes
interpretes, entre os quaes Zulmira Mi-
ruuda nos seus fados, Magdu Arruda, Jo-
sepbinu Soares, Aldu Teixeira, Gentil,
Roldão e Noronha. A rovlsta está bem
posta em scena. Alguns números de can-
to foram blsadòs, principalmente aqüelles,
om que figurou a actriz Zulniira Mi-
randu.

As duas sessões foram bastante concor-
ridas.

 Hoje, tanto na primeira como nn
segunda sessão, a mesma revista "De Ca-
pote o Lenço".

Tara amanhã, u nova revista decostumes paulista, "A Plcarotu".

DISTURIUO EM UANKOW
PEKIN, 31 — Houve um formidável

distúrbio em Ilankow, onde íoi queimadoe pilhado um importante quarteirão. Nu-
merosas pessoas foram mortas.

Foram feridas algumas mulheres rus-sas.

íris theatro

bom SUCOESSO

Neste
hojo os

freqüentado cinema oxhibem-se
esplendidos films "Nib, a selva-

gem", em ü longos actos, e "Odeon Aotua-
lidados", ns, G e 7.

 Para amanhã, o film artístico da
fobrlca Universal, "As chammas do des-
tino", em 5 lougos actos..

(Do correspondente, em 27):
Foi nomeado agente do "Correio Pau-

listaiio", nesta cldado, o professor Anieri-
co Ugollnl.

 A Câmara Municipal pretende pOr
tm execução a lei que obriga uos proprle-
tarios limpar os prédios dentro do peri-metro urbano, bem como eífectuar a caia-
ção nos mesmos, sob o ponto de vista hy-
gienico.

Já começou a Municipalidade por man-
dar reconstruir as casas em estado de
ruina..

Completou mais um anno de eixsten-
ciu o sr. dr. Francisco Antenor Jobim,
|ulz do direito desta comarca.

O fOro e funcclonallsmo desta comarca,
representados por unia commissão, preten-
deram coihméniorar a grande data annl-
versaria, offereeendo ao illustro anniversa-
riante um banqueta no "Odeon", cujo or-
çamento era de dois contos o quinhentos
mil réis, para 80 talheres, não so tendo
realizado, cm consideração ao justo mo-
tlvo que apresentou o nosso juiz do dl-
relto.

O sr. coronel Bllslarlo de Camargo
Andrade, capitalista, residente na capital,
contractou eom o agrimensor tenenle-eo-
ronel Jos»': Raphael Pcrd. o corto de
1.20(1 alqueires do terras na sua fazenda"Cubatão", situada no prospero districto
do ttajuby, deste municipio, em lotes do
vários tamanhos, para serem vendido.

Afim de se matricular na Escola
de Pharmacia, seguiu para Pouso Alegre,
o capitão Archangelo Pcrd, juiz de paz
do districto de Itajuby.

Continua a ser exportado om
grande escala, pela Doiiradense, gado vae-
eum c suíno.

Do dia 20 alé ao dia 20, foram embarca-
(ias pelo sr. Thomaz do Luecá, do Limeira,
SOO rezes.

—— Entrou parn o seu 3.o anno de
existência "O Povo", semanário redigido
polo talentoso advogado Ecrnardlno PI-
nhelro Torres.

 Étri oratório particular effeetupu-
se o consórcio da senhorita Michclina Stel-
la, filha do sr. João Stclla, com o sr.
Raphael Mericonde, ourives, residente om
ti. Curiós, tendo servido de paranymphOR
pela noiva, o dr. Antenor Jobim, juiz de
direito, e pelo noivo, o sr. Thomaz Rizzo.
capitalista em ti. Carlos.

——- O-lar do sr. Antônio do Arruda
Castro, proprietário nesta cidade, foi au-
gmehtado com o nascimento de mais um
robusta menina que receberá o nomo de
Lázara.

 Commemorou a dala do seu nas-
cimento, a. sra. fl. Maria do Carmo Cunha,
consorte, do tenente Narciso Marlano da
Cunha, 2.0 laliellião interino desta co-
ma reu. -

Fizeram nnnos tambem, as In-
telllgentes meninas Zlca e Linda, en-
toadas do sr. Telemaco Fernandes, escrl-
vão de pnz desta.

 Du cupital du Republica regres-
sou com sua exma. esposa, o sr. coronel
José dc Carvalho Leme, advogado e ve-
reudor á Câmara Municipal.

 Em diligencia do fOro, seguiram
para Novo Horizonte, o dr. Antenor Jo-
blm, juiz de direito; dr. Antônio Lambert,
curador geral; o advogado Domingos E
Gomes, o escrivão Martinho Porto, e ou-
tros funecionarios,

 Esteve nesta cidade o dr. Fortu-
nato dos Santos Moreira, advogado na
capital.

Vimos nu cidade o capitão Alfredo
M. Cabral, fazendeiro cm Novo Horlzon-
to, e vereador municipal.

 Acha-se nesta cidade o sr. Joa-
quim Pinheiro de Castro, agrimensor re-
sidento em Itajuby.

 O dr. Antenor Jobim, Juiz de di-
reito, designou o próximo dia 1, para na
sala do fórum, ás 11 horas, realizar o
exame do cidadão Olavo Porto, proposto
pelo cidadão Martinho Porto, para aju-
dante habilitado do cartório do l.o ofíi-
elo.

1—— 
Para Rio Preto seguiu com sua

familia o engenheiro dr, Mario Cunha.

nao sõ os
como tambem orovmo. vigário padre Pedro A. Cinrdella,José Bonadla e o Illustro facultativo sr!dr. José Soares Hungria.

 Acha-se em Cerquilho, a passeio,em companhia do sr. Eduardo Jordão, o'sr. dr. Joaquim P. Meyer Villaça, resi-dente om S. Paulo. Ylmlo do Tloté, ondo ronldo, oclo-vo entro nés o sr. João Baptista do Mo-raes Sobrinho.
 E' esperado nesta vilia, brovo-mente, o sr, dr. Laurlndo Dias Minho-to, Influente ohefo republicano em Ta-Uiby e illustro deputado estadual por es-to districto.
 Segue hoje para Morro Alto. a

passolo, em companhia de sua progenito-ra, o sr. Francisco da Costa .Magueta.Acha-se enferma ha alguns dla9a estimada sra, d. Anna Magueta. esposado sr. Antônio Henrlqués da Costa, ne-
goelanto nesta vllla,

Esteve a passeio nesta localidade
o estimado cavalheiro, sr. capitão Ar-thur da Silva Pontes, membro do dlre-ctorlo republicano conservador, de Tietê. Partiu para Bocaina o sr. ThomazAntunes Cardla, segundo supplento dnsub-delegado de policia, desta vllla.

ITAPÒRANGA

(Do correspondente, em IS):Vindo de Faxina, com escala por Ita-borá chegou a esta cidade no dia lõ docorrente, pelas 17 lioras, sua exc. revma.d. Lúcio Antunes de Sousa, Íllustradobispo do Botucatu'.
.Ao encontro de sua exe. o a distanciade meia légua desta cidade, partirama cavallo, os srs. dr. Arthur M. de Al-meida, juiz do direito; dr. Aprigló Gul-marttes, promotor publico; coronel VI-centé Russo do Amaral, advogado J, íloBaptista Macedo Mendes, João Russo, dl-rector do Grupo Escolar de Itaberá;' VI-conte Gurgel do Amaral, r?crlvão dó Ju-ry e outras pessoas componentes da com-missão dc recepção.
O sr. bispo, que viajava de aranha, lo-

ço que se encontrou em caminho oom n**
pessoas acima mencionadas, apeou-se dovehlculo o após haver recebido os eum-
prlnientos de boas vindas, dirigiu-se.
acompanhado por todos, em demanda da
cidade.

Ao se approxitnaroni dn entrada desia,onde se achavam exmas. famílias, mui-
tas senhòritas, grande multidão e nu-
merosas crianças, subiram no ar mnl-
tos foguetes e a bania musical da Ipcall-
dade tocou uma belllsslma peça do seu
repertório.

Nessf. oceasião o orador official dr.
Miguel Teixeira Pinto, delegado de poli-cia, saudou em um bello discurso sua
exc. revma.. em nome da população, sen-
do ao terminar abraçado por d. Lúcio o
esto coberto dc flores pcla.s crianças que
delle se opprbxirnaíam.

Em seguida, formando todos um gran-
de prestito, seguiram em dlreõçfló a, casa
dc residência dn vigário, padre Tliomaz
Martlriez e dali d. Lúcio agradeceu em
eloqüentes palavras a prova de estima
que a população acabava do lhe tributar,
fazendo votos peln felicidade do povo de
Itapòranga.

A's 10 horns, presente diversas Irman-
dados religiosas e grande mnssa de povo,
sua exc. revma. sahiu dn cnsa em que so
achava hospedado, fazendo a sun. entra-
dn na egreja matriz.

Sua exc. revma., depois das orações e
cânticos religiosos, oceupnu a tribuna sn-
grada por espaço de mais de uma hora,
sendo ouvido com o máximo interesse
pelo auditório que enchia o templo.

Fazem parto de sun comitiva, o revmo.
frei Daniel Meisner e, como secretario, o
sr. José Ricardo de Sousa.

Depois de tres dias do permanência
nesta cidade, onde administrou o chris-
ma o grande numoro de pessoas, retirou-
se sua exc. revma. para a Vllla de RI-
beirão Vermelho, sendo acompanhado
por diversas pessoas até Aquella locall-
dade.

Reabriram-se as aulas do Grupo
Escolar no dlu 17 do corrente.

Contractou casamento com a se-
nhorlta Maria de Oliveira, dilecta filha
do coronel Ignaclo Gonçalves, o estima-
do moço sr. Sebastião de Mello.

Prestou exame para o cargo de es-
crlvão de paz do districto de llibeirão
Vermelho, sendo approvado, o sr. Elisin-
rio Gonçalves de Oliveira.

No dia 2-1 deste Inslàlla-se a 3.a ses-
são periódica do jury.

Acham-se preparados para serem sub-
mettldos a julgamento 7 processos, sendo

por crime do morte e o restantq de
offensas physica:

I MUTILADO 1 Js.. jam \

(Do correspondente, cm 19):
Por lamentável descuido, tom ficado em

silencio um fneto ba mezes verificado
nesta cidade o que vem attestar os senti-
mentos de piedade do povo da comarca.

Na sessão do jury do mez de janeiro
ultimo, o jurado sr. Francisco Maria de
Araújo Nabuco fora nomeado pelo presi-dente do Trlbuna!r~Br. dr. I.eocadio Leo*
poldino da Fonseca o Silva, defensor de
um réo, que se apresentara sem patrono;
antes de terminar o seu discurso de de-
fesa, o sr. Nabuco dirigiu um pedido ao
sr. presidente do Tribunal, afim de quo
permtttlsso a collocação da imagem de Jo-
sus crucificado no logar de honra da saiu
publica das sessões do Jury, tão corto es*
tava de quo Interpretava a vontade da
unanimidade dos jurados presentes e qul*
çá do eorpo de jurados da comarca.

Findos os debutes, o dr. presidente do
Tribunal, disse que tomava em considera-
ção o pedido do jurado sr. Nabuco; quahavia muito'acalentava essa idéa, digna
homenagem da creatura a seu Creador;
entretanto, receava que ao vingar essa
Idéa, fosso o acto traduzido apenas como
om conformidade da sua vontade; mas
quo, emergindo esso sentimento do cora-
ção dos jurados, não somente a ollo so as-
sociava, como dava autorização para quefosse effectivada a vontade destes, de quao sr. Nnbnco so fizera Interprete.

Voltando, nesse mesmo dia, o conselho
de Jurados da sala secreta, o seu presi-dento, sr. Cândido Motta, leu uma sau-
dnção no sr. juiz dc direito, na qual ma-
infestava, em seu nome e no dos sous
collegas, a veneraçüo que votavam ao
honrado magistrado que por tantos annoa
preside os destinos du comarca, o lha
agradecia a solidariedade qun havín m.a-
infestado para o acto da collocação dn
imagem de Chrlsto crucificado na sala
publica das sessões do Jury; c fez-lhe en-trega de uma lista com as asslgnaturaa
de todos os jurados do conselho o de avul-
tada Importância em dinheiro, com a qualconcorriam paru u acquislçao daquella
imagem.

O dr. juiz de direito, recebendo-as,
agradeceu a saudação, fez entrega da lis-
tu e do dinheiro ao escrivão do Jury, no*
meando uma commissão, composta do
promotor publico da comarca, dr. Frade-
rico Roberto do Azevedo Marques, como
presoldeiite; do escrivão do Jury, sr. Pe-
dro Argcmiro Vargas, thesoureiro, e dos
srs. Osório do Almeida, jurado do districto
desta cidade, e Francisco Maria de Arau-
jo Nabuco, do de Tnpyrntlba, nflm de an-
garlarbm donativos e levarem a effeito a
Idéa tão solennemente manifestada.

Obtida a Imagem, bello trabalho artls-
tico do esculptor Mnrino dei Favero, des-
sa cnpltnl, esculpida em madeira e modin-
do O.mSO, afora a respectiva cruz, com
um doeel dc cortinas dc damasco e fran-
jus douradas, realizou-se a cerimonia da
suu collocação nn sala publica das ses-
soes do Jury, no dia 26 de abril ultimo,
designado para a 2.a sessão do Jury ne
corrente anno.

A commissão, devidamente autorlznda,
fez retirar da parede do fundo da sala
publica o bello retrato a óleo do exmo.
sr. dr. Francisco de Paula Rodrigues Al-
ves, trasladando-o pnrn a parede da di-
rolta, no lado do retrato do exmo. sr. dr.
Antônio Cândido Rodrigues, afim de ali
ser collocada a Imagem.

No referido dia 2S, foi celebrada mis-
sa soienne pelo vigário dn parochla,
revmo. padre João Miguel de Angells, quo
havia benzido u imagem, antes de prlncl-
piiir a solonnldnde, estando o templo re-
pleto de fieis.

Finda u cerimonia, formou-se o prestl-to, acompanhado pelo vigário da puro-
chia; sendo n Imagem conduzida sob o
pallio pelo sr. dr. Frederico Roberto do
Azevedo Marques, indo á frente a cruz
alçada, precedida das Irmandades e con-
frarlas, com os seus estandartes, o Colle-
glo dn Immnculndn Concel<;âo, com ns
alumnas e. rcvmas. Irmãs, autoridade»,
funecionarios públicos, exmas. famílias.
muitos jurados e grando multidão de pes*
sons, ao som do uma banda de musica.

Ao chegar o prestito á frente dò e.difl-
elo do Fórum, o sr. dr. Leoeadio Lcopol-
dlno da Fonseca e Sllvn, que já ahi 30
achava, veiu á porta da entrada e, njoe-
Ihnndo-so. osóülou os pés da imagem; e na
alumnas do Collegio e Irmandades, abrln-
do alas, deu entrada no edificio a commls-
são, conduzindo a Imagem, precedida de
grande acompanhamento.

Ao penotrnr a commissão na sala. publi*»
cn das sessões, gentillsslmas senhorita»
atiraram pétalas de rosas sobre a ima*»
gem, que, posta no docel, foi collocada no
lognr destinado, Junto á mesa da presi-
dencia do Tribunal.

Em seguida, o sr. dr. Leoeadio, em bre-
ves palavras, historiou o grande facto que
se realizava o deu a palavra ao sr. dr.
Jaeintho Angerami, Illustre advogado des-».
te fOro, qua leu um bello discurso, analo-
go ao acto, sendo muito applaudido.

Findo o discurso, o sr. dr. Leoeadio^'
consultando se havia maiB alguma pessoa'
quo qnizesse usar da palavra, fez um dls-
curso enaltecendo os nobres sentimentos
dn corpo de jurados, traduzidos em t&o
louvável acção que acabava de ser levada
a effeito; agradeceu á digna commlssflo,'
que tüo bem so havia desempenhado da
missão quo lhe fOra confiada, ao revmo.!
vigário da parochla, que tanto concorreu
para o brilhantismo da soloiinidadc, á» ir-
mandado!-, confrarias, revmas. irmos do»
Collegio da Immaculadal exmas. familfauf
e pessoas gradas, o seu compareclmento,*
e ao povo, que manifestava ãe modo lo-:
equivoco a sua plena approvação A von*»
tade do corpo de jurados da comarca, Mi
homenagem prestada a N. S. Jesus Chrl£*.
to.
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RIBEIRÃO PRETO

(Do corroBponãente, cm 27):

Hojo, ás 18 horas o mola, no populoso
bairro do Vllla. TIbero, fi rua Padro Fel-
Jfi, n. 29, deíionrolou-so umn. pavorosa
scena do sangue, ano impressionou o:-:-
traordlnarinmonte a populaçtto local.

O hespanhol Raphaol Gnjego, do 47
annos do edade, casado, sapateiro, da
Casa Brnsll, desta praça, residia naquelle
bairro com a sua familia, composta da
esposa, Dolores Gajego, do 40 annos, e
dos filhos, João Pedro Gajego, Joaquim
Gajego, Vlctorlo Gajego o Antonio Julião
Galego, semlii o primeiro casado.

Ttaphnol Gnjego, segundo so affirma,
ha longo tompo entregava-se ao vicio dn
embriaguez, promettendo assassinar a os-
posa por ("pinique"." pretexto.

Hoje, apôs haver assistido o enterro
tio um Indivíduo do nome Maneiro, Ea-
phacl Gnjego, quando jantava, Iniciou
uma questão com a sua mulher por mo-
tivo do seu filho João Pedro ter como
pensionista Gabriel Ximenes.

Depois do rápida discussão, Dolores,
quo servia a mesa, sahiu com um prato,
Indo ate o. cozinha. Raphael acompa-
nhou-a, armado cum uma faca do sapa-
teiro e, nn momento em que a dosventu-
lado mulher voltava pnra a sala do jan-
!nr, Raphael cravou-lhe a faca. Dolores
ealiiu, gritando por soccorro. Nesso mo-
mento surgiu o filho, do nome Joaquim,
do 14 nnnos lo edade, que recebeu tnm-
bem uma facada vibrada pilo prbpiio
tine.

Ouvindo os-rumores quo oram prodn-•/.idos, João Pedro, egualmonto filho de
Rnplmel, estando armado de revólver,
deu, segundo consta, vários tiros contra
o aggressor.

Dolores, a desventurada mulher, mor-
.-eu qunsl instantaneamente.

A morto do Raphael Gajego também
foi immedlata.

A referida familia residia ha cerca de
dois nnnos nesta cidade, sendo o filho do
Raphael, de nome João Pedro, chefe das
õíflclnas da Casa Erasil, de propriedade
do sr. major Antonio Alvos da Costa Ju-
nior, (lesta praça.

Compareceram no loeal da lamentável
çcena os médicos drs. Eduardo Lopes,
Cesarlo o Antônio Netto, que prestaram
soecorros ao menor Joaquim, quo apre-
sentava ferimentos num braço.

João Pedro apresentou-se X policio.
Os vários pormenores relativos X tórrl-

vel scena dc snnguo ainda não estão de-
vlilamente esclarecidos, pois o medico dn
policia encontrou, no corpo de Raphael,
6 ferimentos produzidos por faca.

A policia tomou ns necessárias provi-
ílonclas.

"A Cidade", diário loeal, na sua edição
tie amanhã, publicará todos os pormo-
¦ores da Impressionante tragédia.

IliANCA

corrospondente !7>:
ii a presença dos srs. drs. Oii.il*: Luz,
'or o Isiiudclino Gomes, .'lonas Rlbcl-
oão Marciano de Almeida o Sllvlno

Guimarães, professores, Torquato Calei-
ro, secretario o diversas pessoas gradai»,
Inauguraram-se no dia 24 do corrente
mez as aulas da Kscola de Pharmacia e
Odontologia "Oesto dc S. Paulo", com
sedo nesta cldado

 Perante os srs. dr. .Tonas Ribeiro,
representando o Clúb Phenlx Francisco;
/¦risio Marcondes, a Sociedade dos Em-
pregados no Commercio c major Flrmlnq
Cintra, o Grêmio Literário, Torquato Ca-
loiro, coronol Andrft Martins, dr. Ulysses
de Paiva Orlilc Luz e José Jardim Aze-

vedo realir.ou-so hontem, no salão da
Escola dc Pharmacia c Odontologia, a
reunião dn com missa o nomeada para ela-
boiar os estatutos da sociedade anonyma
denominada "Syllngcu Fran ca no", que
tem por fim a construcção de um predio
destinado ás sociedades literárias, recrea-
Uvas e sportlvás desta cidade.

 Seguiram hontem para essa cnp!-
lal: peio rápido, afim do tratar do sua
saude, o sr. capitão Ignacio Ribeiro de
Almeida, zeloso thesoureiro da Câmara
Municipal; pelo nocturno, o sr dr. Leonel
;de Rezendo, esforçado promotor publico
desta comarca.

 Acha-se nesta cidade, enfermo, o'sr. coronel Victor de Mendonça Ribeiro,
-chefo político do grande prestigio neste
imunieiplo o residente em Crystnen.

SAUAI-TI1V

(Do correspondente, em 20):

( Em transito para a cidade do Pilar,
aqui esteve o dlstincto professor sr. Dur-
Vallno da Costa e Silva.

,  Estiveram ha dias nesta cidade
os srs. Anísio Cardoso, estudante da Es-
cola Normal de Itapetlninga, filho do
conceituado pharmaceütlcò Senna Cardo-
so, do Pilar; os srs. dr. Josino de Paula
.Araújo c major Jorge Alves Cabral, ad-
.vogados residentes em Itapetlninga, e
que aqui vieram em serviço de sua pro-'fissão.

Requereu a sua aposentadoria a
.exma. sra. d. Maria Emilla Nogueira,
professora da primeira escola feminino
desta cidade, que ha 30 annos vem exer-
cendo o magistério com proficiência c
Eelo.

 Em commèmoraçao X data de 14
do julho, a Câmara Municipal deste mu-
nleipio fez Inaugurar a caixa d'agua,
recentemente construída.

A esta solc-nnldado compareceram os
vereadores e todas as pessoas gradas do
logar.

• Fizeram-se ouvir diyersrs oradores, que
enalteceram os serviços que vem prestar
a referida caixa d'agua.

Por esse motivo, íoi muito felicitado o
major Fellsblno Vieira, prefeito munici-
pai o Iniciado!' de tão utll trabalho.

 .Acha-se entre nós, em visita aos
seus parentes, o sr. coronel César Euge-
nlo da Piedade, quo veiu acompanhado•Ie sua oxma. familia.
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Em Portugal estão correndo editos
tando ns seguintes pessoas ausentes
Brasil:

Por Albergarla-a-Velha: Antonio
cento dc Oliveira, Inventario do Luiz An-
tonlo do Oliveira.

Avelro; Felippe Queiroz do Lemos, ln-
ventnrlo do Sebastião de Lemos.

Belmonte: Rcrniirillno Ventura dos
Santos, inventario do Maria do Rosário.

Bragança: Francisco Ferreira Mondes,
Inventario do Manuel Ferreira Mendes.

Guarda: Anna Joaqulna da Conceição,
inventario de Leopoldo Rodrigues; Carlos
Pimenta, Inventario do Luelano Pimenta,

Guimarães: Marianna Ventura Barros,
inventario dc Seraphim de Barros.

Illiavo: Nlcolau Fonseca o Joaquim Ivo
da Fonseca, Inventario de Ignacio Fonso-
ca; Bento Pereira, inventario de Rodri-
go Pereira.

Lamegn: Annlbal Costa, Inventario de
,'fosí- Costa; Luiz Rosa, inventario de Jo-
só Maria Rosa.

MontemOr-o-Vellin: Domingos Josô
Gusmão, Inventario de Venanclo Gusmão.

Oliveira do Azeméis: Pedro Rodrigues
e Manuel Rodrigues, Inventario do Rosa
de Jesus.

Oliveira do Bairro: Cândido Moraes,
inventario do José Moraes.

Ovar: Luiz Rego e Sophia da Coneel-
ção Rego, Inventario do Josí Rogo.

Ponaflol: Caetano Ranilro SanfAnna,
inventario de Jeronymo SanfAnna,

Porto: Bernardo Rocha, José Rocha o
Sorapliím Rocha, inventario do Fernan-
do ltocha.

Rezende: Thomaz Sllvn, Antônio Josí
da Silva e Francisco Antônio da Silva, ln-
ventarlo de Luelano Pereira da Silva.

Sabrosa: Duarte Teixeira, inventario
de Pedro Teixeira; Maria do Jesus, In-
ventarlo de Leonardo Lopes.

Satam: Guilherme de Mello, Inventario
de Josí' Joaquim dn Mello.

"A ALVORADA"
Circulou homem nesta capital mais um

numero da "Alvorada". A sympathica ro-
vista traz grande numero do cllehí-s de
nctuall.l.-ido, caricaturas e farta collabo-
ração om prosa e verso.

Um numero cheio, que foi mais um
suecesso.

_©..
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SEGUNDA PARTE

CAPITULO VI

l)e que moda Lelli-.yiiias o os seus com-
panlielios escaparam de boa

Ora, adeus! Vamos já vêr se está a
eocegar!

E abrindo rapidamente a porta do quar-
to, Laffeymas entrou, seguido de Mirabol
B do Gonin.

Bibinna estava sentada numa cadeira,
peito de uma janella que deitava para o
jardim da ostalagem. Ao lado delia esta-
va Marcellina a fiar.

Elblana, multo palllda e muito magra,
tinha a cabeça encostada a uma almofa-
da o dormitava. Nem mesmo abriu os
olhos quando ent.aram os dois espada-
chins; porém a mulher de Gonln levan-
tou-se immedintamcnte cm sobresalto.

Estes senhores são dois fidalgos que
qulzeram ter a bondade de vir pessoal-
mente saber oomo está a nossa filha, dls-
ee Gonin a sua mulher.

Ah! exclamou Marcellina.
A esta exclamação Biblana abriu os

olhos.
E' verdade, acudiu Laffeymas. Eu e

Gonin somos antigos conhecimentos, e por
Isso me dá cuidado tudo quanto o pena-
llza.

, E prosegulu, falando com a doente:.

Tragédia em S. Simâo
O administrador dc iiiiiii fazenda npparc-

cc dcgolliido na estrada — Brilhante
exilo das diligencias pollclaes — Dos-
vendado o mystcrlo, o criminoso oon-
fossa, por fim, o rcu delicio — üm

illgno cmiilo dc Israel Coimbra.

A policia de S. Simão prosegue actlva-
mente nas suas pesqjilzas, a respeito do
bárbaro homicídio, perpetrado na noite
de 11) do corrente, na pessoa do Francisco
Alberto Pires, o Infeliz fiscal da fazenda
"Jatahy", vietima indefesa do seu compa-
dre o amigo Joaquim Cândido Garcia.

Contrariamente ao quo noticiaram ai-
guns jornaes, o infeliz fiscal não era ad-
mlnlslrador da fazenda do assassino e sim
do uma grande proprledado agricoia dc
seu irmão, si*, coronel Arthur Pires, ca-
válhelro muito estimado naquella cidade.

Residia na referida propriedade, na es-
tação de Jatahy, no passo quo o sangui-
nario quo lhe roubou a vida, depois de
lhe subtrahlr os affectos da esposa, que
ha muito o trahia, reside em um Bitlo
cafeeiro de sua proprledado, na ostação
Tatuca, distante tres léguas do local do
dellcto, sendo quo este foi perpetrado
quando Francisco Pires, terminados os sous
aífazeres, se dirigia pnra a sua casa, ás
19 o mela horas.

Reconstituídos os detalhes do crime e
accumulada longa série do Indícios gra-
vlssimos contra o criminoso, não descan-
çou a policia eniquanto não elucidou por
completo a trágica occorrencla.

O seu trabalho methodlco o a orienta-
ção segura dada fis diligencias, desde o
Inicio, acabam de ser coroados do melhor
êxito possível, pois o protagonista da ter-
rivol scena, que negava firmemente a sua
responsabilidade, procurando com vlvacl-
dado evasivas e tangentes, acaba de con-
fessar ser o autor da morte do seu com-
na.dre o amigo, descrevendo as clrcums-
tancias do facto tal qual o reconstituíra a
autoridade.

O sr. dr. Aeliilles Guimarães, delega-
do de policia, a quem estão affectas us
diligencias, tem trabalhado lncessantemcn-
to o com muita dedicação, transportai!-
do-so successlvamente para vários pontos,
nflm de colllglr novas provas que eluel-
dem a tragédia de Jatahy.

Por fim, captando a sympathla do cri-
minoso, a quem tnm dado tratamento es-
peclal, fornecendo-lhe o que deseja, na
nrisiin onde se acha, conseguiu delle, om
nresença de varias testemunhas, a confls-
são cabal do crimo c desfarto rematando
ns diligencias do Inquérito com exlto fe-
Hi*.

Joaquim Cândido Garcia nega, entre-
tanto, as suas rolnçfips amorosas com
Claudlmira Garcia Pires, viuva do In-
feliz Francisco Pires, a qual, lmpassl-
slvel, asslto ao desenrolar dos faetos, ton-
-lo sempre palavras de defesa para o as-
snsslno, a quem não podo occultar, por
mais que o deseje, a sua synipathia.

Proseguem as Investigações, estando
roaquim Cândido Garcia preso preventl-
vãmente desde 27 do mez findo.

. Procura a policia agora apurar a co-
autoria da viuva no concerto criminoso,
do qne resultou a eliminação, pelo degol-
lamento; do seu marido.

A população experimentou uma sensa-
ção de alllvio com ns felizes diligencias,
que esclareceram um dos mais bárbaros
crimes commettldos naquella cidade o que
estava cercado de mystcrlo, por ser o seu
perverso protagonista um Indivíduo de nr-
truciu pouco conimum.

—- N2.0 nu: conhece, minha menina'.'
Aposto quo seu pae muitas vezes lhe tem
falado em mim?... Nunca ouviu pro-

iniciar o nome do Laffeymas. pelo me.»
nos quando sn falava nos Indivíduos que
desde certa época npparecem mortos por
estes sitlos. o quo eram todos meus aini-
gos?

Elbiana coiou ligeiramente, estreme-
ceu quando ouviu aquollas palavras do
chefe dos espadachins'

E até parece, continuou elle. que lhe
causaram impressão ns minhas palavras.
Desculpe-me; mas como seu pae apenas
nm deu informações mui limitadas ai' s-
peito dos assassinatos a que me refiro,
peço-lhe que mo diga o que sabe...

"Será verdade quo os dois últimos in-
(lividuos que apparnceram mortos tinham
almoçado pouco antes nesta casa?

Laffeymas empregava um meio pouco
delicado, mas quo por vezes tem bom ro-
Hultndo: dizia uma mentira para *or
uma verdade, o a sua pergunta, tão lnes-
nerada como insidlosa. produziu em Go-
nln um tremor nervoso."Biblana, 

porém, que a principio corára,
e depois se fizera ainda mais palllda do
quo estava anteriormente, abanou a ca-
bica, dizendo:

—Si meu pae não lhe deu as informações
que pedia, menos ainda as posso eu dar,
[>orqiie não saio deste quarto ha quasl
um mez.

Laffeymas mordeu os beiços.
Pois está doente ha tanto tempo?...

perguntou elle.
"Que doença tom?
Biblana poz a mão sobro o coração,

o respondeu:
Doe-me o coração.
Coitada!.,. Pobre criança!... Mas,

nem ao menos ouviu falar nos assassina-
tos commettidos no bosque?

i— NSo, senhor.
E o preboste de Paris, quando aqui

estevo, não a Interrogou?
Não, senhor. E si me Interrogasse,

rcsponder-lhe-ia como agora respondo,

^^óoawiMt Aikwima licua***. ^r'
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OS veilCilOS íia VMaí Isenção de fretes

SECÇÃO PARA HOMENS

IMPERMEÁVEIS
SEM BORRACHA

CAPAS DE BORRACHA das me-
lhores qualidades Inglezas

95$, 98$, 110$, 120$.

IMPERMEÁVEIS INGLÉZES, sem
borracha, de grande resls-
tenda e de corte lmpeccavel.
Cores sortldas — Forros de
lã e de seda

125$, 140$, 150$.

Jfapnta St
Rua 15 k JCovcmbro, 26
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coámos do estado
A administração dos Correios expedlr.1

hoje, pelo "Hollandia", via nocturno da
Central, malas para Nova York o para
os portos da Europa, inclusive os da Aus-
trla e Aliemanha, fechando a do Imprcs-
sos c cartas ás 18 horas, do objectos para
registar Sa 16. e a do cartas com porte
duplo ás 18 1|2 horas.

No mesmo dia, via nocturno da Cen-
trai, expedirá malas pelo "Brasil", para
os portos do norte da Republlc?,.

Dia 2, via Santos, expedirá malas pelos
paquetes "Desna" e "Carona" para o
Ulo da Prata, fechando a de Impressos o
cartas áa 22 horas, do dia 1, e a de
objectos para registar, ás 18, do mesmo
dia.

Prisão de um hipmo
üm "cliauffciir", tenente da guarda na-

clonal, quo usa dois nomes o & casn-
do com duas mulheres, foi liontem
oatriifllndo peln policia

O Gabinete de InvestigaçSes e Captu-
ras effcctuou hontem, nesta capital, a prl-
são do "ehautfour" Henrique de Paiva
Pitta, aceusado de crime do bigamla nm
Queluz.

Esso Indivíduo, que usa também o no-
mo de Henrique Monteiro de Paiva Pitta,
tendo casado em 19 de novombro de
1906, no Itlo. com Zaira Barbosa do Pai-
va Pitta, coutrahlu novas nupclas em
Queluz, no moz de novembro do 1011,
com Armlnda Nogueira.

Henrique dedlca-so á profissão de
"chauffeur", tendo trabalhado ultima-
mente no automóvel n. 1449.

Depois disso, dlfficllmente foi encon-
trado pela policia, pois mudava constan-
temente do íesidencia.

Hontem, finalmente, um Inspoctor des-
cobrlu-o na casa n. 201 da rua João
Theodoro e deu-lhe voz do prisão.

O bigamo, vendo-se perdido, tevo npc-
nas uma Idéa. fardou-so de tenente da
guarda nacional, para Ir á presença da
autoridade.

Interrogado pelo dr. Franlclin Piza. -l.o
delegado auxiliar, c chefe do Gabinete
do Investigações o Capturas. Henrique
Pitta confessou o seu crimo.

Hojo a autoridade mandará conduzll-o
pnra Queluz, onde já existe contra elle
ii i :i n (1:: ti o ò\o prisão preventiva.

nada sei. absolutanion-pois nada vi e
to nada... e. . .

Porque chora então?
Pois não vê que o está affllglndo

coin tantas perguntas?
Ern Gonin quem, dominado por grande

impaciência, assim interpellava Latfey-
mas. Porém este. voltundo-se para o es-
il.ijadeiro, exclamou:

.Mi!... aff lljo-al..: E' pena. real-
mente, mas apesar disso estou gostando
muito de conversar com a lua filha! Não
sei porque, palpita-mo que eBta conversa
ha de ser do grande utilidade para
mim...

E, portanto, tenham paciência; mas
vou continuar a conversar. Sl têm que
fazer podem retirar-se; não so incommo-
dem.. . vão.. . vão...

Sendo tão desabrldamente despedidos,
Gonln e sua mulher, pareciam resolvi-
dos a sahir, porém, Bibiana, assustado
com a Idéa de ficar a sés com os dois
espadachins, que não conhecia, extendeu
as débeis mãos para seu pae e sua mão,
como para lhes pedir que ficassem e a
protegessem.

O que resultaria daqueila situação não
sabemos nds, mas é certo (iuo Gonln, pa-
ra não deixar sua filha exposta a um in-
terrogatorio que era para elle um suppll-
cio atroz, teria gritado para que lhe aeu-
dignem as doze espadas, e Deus sabe o
que aconteceria.

Estava, porém, escripto que daqueila
vez os doze espadas do diabo nfio seriam
desembainhadas.

Quando Laffeymas se preparava já pa-
ra continuar o interrogatório, indicando
a Gonln e a Marcellina a porta para que
sahissem, abriu-se esta de repente, e ap-
pareceu João de Sagrera.

Quando viram o pagem, Bibiana, Mar-
eellina o Gonin soltaram uma exclama-
ção de alegria.

O que é isto, senhor?... disse o
pagem a Laffeymas. Chega a lndlgnlda-
do a ponto de nem ao menos se respel-
tar uma criança que soffro cruelmen-

Dói.» suicídios pu"-* enforcamento — Dos-
gostos Íntimos — A poUcIii tiú ns no-
cossiirliiB providencias

A ohroiiloa policial regista hoje dolo
suicídios por enforcamento.

Um doa suicidas 6 o ompregado da
Cosa Allomtt, Froderico Melgerln, solteiro,
de 23 annos de edade, residente X rua da
Consolação, n. 6, O outro 6 o italiano
Napolefio Folpa, pedreiro, de 28 annos de
edado, solteiro e morador num rancho
da rua Bom Pastor, bairro do Yplranga.

Frederico Melgerln, para conseguir a
realização do seu trágico desígnio, oceul-
tou-so nuin dos aposentos do estabeleci-
monto em quo era empregado, com fren-
te para a rua da Quitanda, 12, o ahl.
com o auxilio da uma corda, que atou
fortomente no pescoço, suecumblu om se-
gulda.

Napoleão Felpa tambom se serviu de
uma cordn, quo amarrou a um calbro do
rancho ondo morava, em companhia de
Henrique Bartholomnsi, dando depois no
pescoço a laçada fatídica quo o matou
quasl Immodiatamonte.

Communlcados os factos á píllcia, dei-
les tomou conhecimento o dr. Mascare-
nhaa Neves, delegado que se achava de
serviço na Central.

Os cadáveres dos suicidas foram remo-
vidos pnra o necrotério da policia, onde
foram convenientemente examinados oor
um medico legisla.

Desgostos Íntimos levaram os dois Infe-
llzes it praticar esse neto do desenpero.

Ao quo consta, Felpa estava alcoolizado
quando se suicidou.

Na linlin dn Ingleza — Um lavrador gra»
mento ferido

Um trem da Ingleza, que se dirigia
para Jundiahy, apanhou na linha hon-
tom pela manhã, próximo do Campo
Limpo, o lavrador ali residente, Bene-
dlcto Barbosa, casado, do 70 annos do
edade.

Tondo rocobldo gravíssimas lesões, qua
fazem recear pelo seu ostadD, o lavra-
dor foi removido para esta capital o In-
tornado no hospital de Misericórdia, dc-
pois dos primeiros soecorros da Assis-
tencia.

Aluda (i caso du Escola Normal dc Gua-
rntliigtietú — Regresso de uma au-
toridade

Regressou hontem dn Guaratlnguetá,
onde foi tomar conhecimento do grande
Incêndio que destruiu a Escola Normal, o
sr. dr. Accacio Nogueira, delegado de ln-
vestigações o capturas.

A autoridade ouviu no inquérito 45 tes-
tomunhos c vai agora elaborar o sou re-
latorlo.

Aggressão a faca
Um jogador incorrlglvel tenta matai' a

sun amante — Na rua Theodoro
Sampaio — O criminoso é preso em
flagrante

A parlcira .loanua Iglezias Martinez,
do 02 annos de edade, residente X rua
Theodoro Sampaio, n, C2, vive ha 16 an-
nos amaslada eom Francisco Martinez
Gul.ierrez, um jogador Incorrlglvel, que a
maltrata e pretendo viver á custa delia.

Hontem, ás 19 horas, Jonnnr^ conversa-
va com seu filho Gabriel Garcia, que so
achava cm companhia de um amigo de
nomo Josô Torrente, quando appareceu
Francisco Martinez que, armado do faca,
tentou ferll-a no peito.

Graças á Bua agilidade, Joanna recebeu
apenas alguns golpes nas mãos, conse-
guindo desarmar o aggressor.

Francisco Guttorrcz, quo 6 também eo-
nhectdo pelo nomo do Francisco Sanches,
foi preso e autuado cm flagrante, pelo sr.
dr. Cantinho Filho, terceiro delegado.

A offendida recebeu soecorros mlnls-
trados pelo sr. dr. José Luiz Guimarães,
medico da Assistência, o foi sumbettlda
a exame de corpo do delloto, pelo medico
legista, sr, dr. Paiva Lima.

Está aberto Inquérito sobro o facto.

Para os jota flo "Correio"
Rocebemos do sr. A. Is.

pobres que pedem por"Correio Paulistano'',

10$000 paia os
Intermédio do

concerto orchestrai
diariamente

das20h ás24âoras

ut
Recebemos o n. 57 do "O Escurslonis-

ta", horário official das estradas do fer-
ro brasileiras, correspondente ao mez de
agosto.

A presente edição publica as alterações
verificadas nos horários da Companhia
Paulista, Central do Brasil, norto de S.
Paulo, Sorocabana, ele, e encerra os cos-
tomados mappas ferroviários e telepho-
nicos.

Commuiiica-nos o editor sr. G. Castl-
ijllonc, quo publicou tres edições dlstin-
ctas d'"0 Excursionista", sendo o de ca-
pa cõr do rosa, especial para o Rio de
Janeiro; capa cõr azul claro, para o sul
do Brasil, o capa verde para S. Paulo e
rtemnls Estados.

te!... Disseram-me á entrada desta casa
que o senhor e os seus amigos tinham
vindo aqui pnra se informarem de cor-
tos assassinios commettidos neste sitio.
Estavam no seu direito, c acho Isso mui-
to Justo; porém, depois de Interrogarem
Gonin o o criado, julgaram dever inter-
rognr também esta pobre rapariga, que
está muito doente, e é este um procedi-
mento que eu não posso tolerar.

"Bibiana é minha amiga, senhor do
Laffeymas, o offonde-mo quem a offen-
de a ella. Ou sái immedlatnmcnte deste
quarto, onde nunca devera ter entrado,
ou ha dc dar-me uma satisfacção pelo
insulto que me faz, violando o asylo de
uma pessoa que eu estimo!

E o senhor do Laffeymas não pô-
de deixar de acceilar a proposta do sc-
nhor marquez, porque, sl sempre é tem-
po do reconhecer o reparar um erro,
também corre grande perigo aquelle que,
procedendo de modo differente, persiste
no mal.

Era Paschoal Simeonis que, entrando
no quarto apéis Jofio de Sagrera, ascim
completava o pensamento do pagem.

SI a presença de João dc Sagrera sur-
prehendeu os dois espadachins, maior
ainda foi a surpresa quando viram o
aventureiro.

Seguiram-se alguns Instantes de sllen-
cio, quo Laffeymas Interrompeu, dizen-
do com humildado affectada ao pagem:

Em presença de uma garantia co-
mo a sua, senhor marquez, as minhas
suspeitas... si acaso as tinha... desap-
pareceram completamente.

"Tenho por certo que o senhor mar-
quez, sendo pagem do cardeal, ntto pro-
tegeria os inimigos de sua eminência.

João dc Sagrera encolheu os hombros,
e exclamou:

E onde viu aqui o senhor de Laííey-
mas inimigos do cardeal?... Não é do
suppor quo os haja em casa desta pobro
gente que tem uma estalagem para sa-
nhar a vida!

E' verdade; mas para se encontrar
,o que se procura, muitas vezes é melhor

O dr, Ernesto do Castro, presidente do
Centro do Commercio e Industria do ti,
1'aulo, recebeu da Companhia Paulista dc
Estradas do Ferro o seguinte officio:"Do ordem dn sr. presidente desta Com-'-
pnnliln, c em solução ao objecto do offl-
cio dessa Associação, datado do 12 do cor-
rente, levo ao seu conhecimento que, at-
tendendo ao podido constante do mesmo,
dollberou a dlrectorla da Companhia Pau-
lista adoptnr a resolução ndeante, nccoi'-
dada na Commlssão do Tnrifns, para ser
proposta á approvação das demais Estra-
das:

Não haverá restrlcçilo para os despa-
chos gratuitos do saccos usados ou em rc-
torno.

Quanto nos saccos vazios, novos, quando
despachados pólos fabricas ou pessoas
que exercerem o commercio destas mer-
cadorlas, a restrlcçilo ê appllcad.a sêmen-
to para os despachos do saecarla nova que
so dostinar á exportação, Isto ê, quo do-
mandem o mercado de S. Paulo, Santos ou
Rio de Janeiro, ou quaesquer destinos e
estações Intermediárias com o mesmo
objectlvo o ficando mantidas ns demais
disposições relativas aos transportes gra-
tis quo não forem nnniillndns com a pre-
sento concessão.

AttoncIosaB saudações, (a) Adolpho Au-
gosto Pinto, chofo do Escriptorio Cen-
trai."
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IMPRENSA
Recebemos o primeiro numero do "Ypl-

ranga", orgam qne. so propõe defender os
Interesses do bairro que lbo deu o nome.

O seu artigo do anresentaçtto assim
concluo: "Com cr*to programma esforçar-
nos-emos para realizar n grando divisa
brasllolra: "Ordem e Progresso", nqul no
nosso bairro do Ypiranga, contribuindo
assim para o novo monumento que o go-
verno tenclona erguer."

Os sis. drs. Alfredo Pujol, Ernesto Pu-
Jol e Benedlcto Galvão participam-nos
haver transferido o seu escriptorio de
advocacia para n rua Direita, ri. 1, primei-
ro andar.

Forca Publica
í

Foram concedidas ns seguintes liecn-
ças:

A Francisco Boaventura dos Santos,
2,o sargento encarregado das valvulns do
Corpo do Bombeiros, 90 dias, para tratar
de sua saude;

a Ilenriquo Martins de Oliveira, solda-
do do S.o batalhão, 15 dias, para tratar
de negócios do seu Interesso;

a Ignacio Leopoldo do Camargo, cabo
do esquadra do Corpo de Cavallaria, 80
dias, para tratar do sua saudo.

BENEFICIO
Correm muito animados o.s preparativo:;

para a festa a reulizar-se no dia 5 do
corrente, nos salões do C. D. R. FlOr do
Bom Retiro, em beneficio do joven pintor
Alfredo Zcmlnghin.

Attendendo-so ao íim do festival, os
seus promotores têm encontrado em todn
parte o melhor acolhimento.

A' rua Aymorês, n. 49, residência da fa-
milla do beneficiado, rcoelicm-sn quaes-
quer prendas que ns almas generosas
queiram enviar, paia a kermesse que ha-
verá por oceasião da festa.

Contra qualquer Rhcumatlsmo
Só EUItYTIIMINE DILTHAN

LOTERIAS
LOTERIA DO ESTADO DE S. PAULO

Resumo dos prêmios da G82.a extrae-
ção, 6.a loteria do plano, n, 33. Realiza-
da em 31 do julho do 1916.

Prêmio maior 15:0005000
lüslo plano 6 composto de 80.000 bilhetes

68410 ,- -.- ...... -.- 15:000$000
47317 v v v -.- -.- :.- *r v 2:000{000

8230 .* v .-v v ". t v v 1:000$000
57013 ..--.--.- .- -. -. . .- 600$000
69704 500$000

5 prêmios de 800$000
10191 — 32022 — 40030 — 47720

01607
10 prêmios do 200$000

4978 — 47500 — 5065 — 56192
8713 — 50960 — 19715 •— 58648

40109 — 74004
18 prêmios de 1OOS000

1856 — 12405 — 48049 — 4034
17967 — 67501 — 4045 — 19848
67G32 — 4492 — 23803 — 70915
976G — 42026 — 72020 — 10005

45397 — 70980
25 prêmios de 40$000

109 — 29460 —¦ 52841 — 04460
5100 — 35527 — 55140 — 65046
7908 — 41234 — 55626 — 66506
9816 — 44558 — 56759 — 71456
9882 — 40211 — 57850 — 79096

19945 — 46932 — 28447 — 47363
G1645

Approximações
68409 e 68411 ...... 400ÍOOO
47316 e 47318 . . .- -.- -.; 200JO00
8229 e 8231 ....... 1005000

Dezenas
68401 a 68410 ....-.- 20Í000
47311 a 47200 ....-.- 100SO00
S221 a 8230 . . . . -., 10$000

Centenas 
'<' 

.
68401 a 08500 . . . .• - 6$000
47301 a 47100 • 4$000

Terminação
Todos os namoros terminas sm 0 têm

'$000

CAMAS DOURADAS|

Largura, 1,50 m. — Preço, 620$ 1

| Estrado de mulas — Fará casal, iQ0$ — Para solteiro, 80$ |
F>^ meSffÍll> mjft l

Jl ! 1111 1

v;#-s. A ^Z~ ~~- ~~M 1 f -\" **" - m •^W U ' i/llV-l 
'- '1 5 1

t Camas duplas - 0 par. 490$

Caixa, 

1391 — Telephone, 45 | |
SÃO PAULO

*—*" imnnanjmamad»—««nv ¦——m timmserssesmsmmssaaammmmsisaassrrxsj I
EBfca^s**-»*»'^^^

4 m.
6 w v n, b* wift tf*t tf**» ff* *w fíi

LOTERIA FEDERAL
Extracção da hontem

41437 20:ooo$ooo
34615  2:ooo$ooo
15858  1:5oo$ooo
344G5  1 :òoo$ooo

deixar o caminho direito e seguir por
atalhos, replicou Laffeymas.

"Emfim, confesso quo me enganei. Fiz
mal cm vir Incommodar esta rapariga,
o peço-lhe mil desculpas.

"Retiro-me. At6 á vista, senhor mar-
quez... at6 á vista, senhor Paschoal. E
muito agradeço a llcçfio que ajudou a
dar-mo hoje! Decididamente sempre se
lucra cm o encontrar... Não mo esque-
cerei disto.

Laffeymas, sem querer, flissC-ra uma
grando verdade, porque, effectivaraentc,
com a chegada Inesperada de João de
Sagrera e de Paschoal ,Slmeonl3 "lucra-
ra" nada menos do quo a vida.

Na presença do joven marquez e do
caçador de cobardes não podiam João
Farina c os seus rochelezes bater-se com
os espadachins.

Estavam promptos, é verdade, no seu
esconderijo, t espera do slgnal combl-
nado para se apresentarem de repente na
sala grande; porém, não ouviram o si-
gnal, quo nem fora dado, c por Isso ntto
appareceram.

Já Laffeymas e os seus companheiro*,
galopavam pela estrada de Paris, auan-
do Gonin e Valleton foram reunir-se aos
conjurados.

Então?... perguntaram elles.
Fica para outra vez! respondeu Vai-

leton suspirando.
E contou o que se tinha passado.

E' pena! exclamou Farina. Não
teremos talvez tfto boa oceasião! Ter nas
minhas mãos Laffeymas, aquelle malva-
do, e deixal-o escapar! E' multol

E João Farina tambom não euppunha
dizer uma tão grande vordade!

•Desde que Bibiana estava doente, era
a terceira vez que João de Sagrera hla X
estalagem da Forcllle, e naquelle dia f!-
ra acompanhado por Paschoal, porque o
aventureiro tinha grandes desejos de co-
nhecer a supposta "amante" do seu ami-
go.

.(Continuai,

Avisamos nos nossos dlstlnctos nssl-
gnnntcs, quo nos honram com ns suas
prezadas onlcns, que todo c qualquer pe-
dldo do Informngões, compras c etc, que
tenham dc sor obtidas fora do perímetro
central da cldndc, DEVE VIR ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

Sr. Esnu' Costa — Santa Rita do Sapu
cahy — O jornal foi remettido. As infor-
inações seguiram por carta.

Sr. Josfi dc Castro — Rio Preto —
Aguarde carta, que seguiu hontem.

Sr. João Santiago dc Oliveira — Xli'1»
rica — Espere carta.

Sr. Alcides Nogueira — Cunha — Rcs-
pondemos sua carta de 28 do mez p. p,

Sr. Godofrcdo tlc Camargo Bueno •—
trapô — Segue carta.

Sr. João Bento tle .Moura — Jambelro
Estamos providenciando sobre o seu

pedido.
Sr. Francisco Joüó dos Santos Ruivo —

Lorena — Segue, pelo correio de hoje, o
prospecto da sociedade a que se refere.

Sr. Antônio Paullno do A. Botelho —
Ibitinga — O contracto já íoi asslgnado
sabbado, ficando para ser enviado dire-
ctamento, pela Dírectoria de Obras, a có-
pia do mesmo. O saldo a seu favor seguiu
om sellos, com carta de 30.

Sr. João D. VIIliiH Boas — Anhemby —
O livro para registos custa 18$000; o
mataborrão, 2J000 e a caixa de pennas,
¦I*f500. Nestes preços nfio está incluído o
porte.

Sr. S. V. tlc Oliveira — Rio Claro
Para informarmos o que deseja ê ne-

cessnrlo saber sl o requerimento foi re-
mettldo directamente e si a Interessada é
professora em grupo ou escola Isolada.

Sr. A. R. B. — S. José da Boa Vista —
O preço ão tratado do autor a que se re-
fero 6 de 12?000, fora o frete.

Sr. dr. A. Mazzinl Petraglla — Ituy.u-
taba — O preço ão automóvel da marca
a que se refere, com 6 logares, é de ...
3:700$000, havendo tendências para su-
hir.

Sr. Affonso R. Persienno — Coqueiros
Recebemos o postal e ficamos sclen-

tes.
Sr. Antônio V. üe Freitas — Monte

Santo — Por melo de um annuncio pode-
rá conseguir o que pretende.

Sr. Norberto Rangel — Bebedouro —
Na Informação ante-hontem prestada, de-
ve-so lêr: "Os papeis e os cheques foram
recebidos", o não remettldos.

Sr. Fernando Mistura — Caçapava —
Os papeis subiram hontem a despacho.

JAGÜÁRY
(Do correspondente, em 29:
Falleceu a 17 do corrente, nesta ciiade,

a exma. sra. d. Rita Leopoldino Ferreira,
viuva do alferes Joaquim Zeférlno Ferrei»
ra.

A finada deixa diversos filhos, entre oa
quaes o sr. dr. Allplo B. G. Ferreira, ad-
vogado, residento em Piracaia; Antonfi*
Zcforlno Ferreira, d. Rosalina Ferreira,
esposa do sr. Valendo Dantas, negoclan»
te; Aurora Ferreira, consorto do capita."
Estelita Escobar, presidente da Câmara
o agente executivo municipal; d. Hum-
belina Ferreira, esposa do sr. Francisco
Dantas Vasconcellos, capitalista; d. Amo»
Ila Noronha, esposa do capitão Josí- Au-
gusto Ferreira, fazendeiro; d. Clara d«
Castro, esposa do sr. Carlos de Castro,
fiscal do Matadouro Municipal, e d.
Jovita Nobrega, esposa do sr. Jullo No»
brega, escrivão da collectoria estadual da
Bragança.

O seu enterro realizou-se no mesmo dia,
ás 17 horas, sahindo o feretro da avenl»
da Seluclano Brandão para a egreja ma»
triz o depois para o cemitério Municipal.

 No dia 18 do explranto, festejou o
seu l.o anniversario "O Ideal", folra de»
dlcada ao bello sexo e á causa publica,
da quol é director o sr. Waldomlro Dan»
tas.

 Anto-honlem, realizou-se nesta cl»
dade o casamento do sr. Octacilio do Pai»
va, filho do capitão Octaviano César du
Paiva, primeiro juiz de paz da comarca,
com a gentil senhorlta Olydla Pereira
Dias, filha do sr. Arthur Domlciann, ia-
zendeiro nesto município.

Foi nomeada professora da l.a ca<
delra do sexo feminino desta cidade <
normalista senhorlta Josellna do Oliveira,
quo Já tomou posse do cargo.

«•**•»¦

NOTA IMPORTANTE — Os bis. assl-
gimutes que desejarem resposta por car-
ta, deverão enviar o selio pnra o respe-
ctlvo porte. Também deverão remetter
sellos puro remessa, pelo correio e regls-
lados, dos títulos dc nomeação, portarias
dc licença o outros documentos. Sem esta
formalidade não nos rcsponfenhlllitamos
pela exuctldão do serviço. Para os res-
postas, por esta secção, poderão os srs.
ussignantes designar lnlclaes sob as
(umea desejem occultar os seus nomes.

Outroslm, para inals brevidade no
cumprimento dos podidos, deverão elles
ser feitos, sepurudumente e em curta di-
lijltlu 6 "Secção de Informações". Os pe*
dldos quo vierem em cartas, tratando de
outros assumptos exiranhos * esta "Sec-

ção", forçosamente terão de ser demora-
ilos.

TRIBUNAL BE III
GAMARA CRIMINAL

Sessão ordinária em 31 do Julho de
1916.

Presidente, o ar. ministro Xavier d»
Toledo; secretario, o ãr, Luiz ão Araújo.

Passagens dc autos

O ar. B. Bastos ao sr. C. Pereira, ai
crimes 7806 do Itapetlninga, 7872 de Cam»
pinas, e 7016 de Taubaté.

O sr. C. Pereira ao sr. Ph. Castro, a*
crime 7932 de Rlbelrio Preto.

O sr. Pinto de Toledo ao sr. Almeida a
Silva, as crimes 7888 do Palmeiras, 7949
do Taubatf, 7864 de Rlbelrilo Bonito o
7829 de Itapolis.

O sr. dr. procurador geral do Estado,
deu parecer nas appellaçOes crimes 7887.
e 7906 ãa capital, 7926 de Sorocaba,
7892 de Jacarehy, 7881 de Porto Feliz,
7898 de S. Jofio ãa Boa'Vista, 7895 d»
Santa Rita do Passa Quatro e 7880 da
Píndamonhangaba e nos recursos crime*!
3533 ãe Araraquara e 3526 de Santos.

JULGAMENTOS

Hubeas-corpas
Relatados pelo sr. ministro presidenta?

do Tribunal:
N. 2402 — Piracicaba — -Pacientei,

Antônio Vlto, Francisco Moraea Lopes o
Manuel Munhus. Prejudicado quanto «I
Antonio Vlto e Francisco Moraea Lopeu,
a vista da informação do ãr. chefe da Se«
gurança Publica, requisitaram Informai
ções do dr. Juiz de direito, quanto a Mu»
nhoz. :

N. S40S — Mogy das Cruws — Pacieai
te, Bylvino José dos Santos. Negaram «(
ordem • vista da taforma-aâo do dr. jul1*
de direita

1/fT Tnn íiiíé
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N, 2401 — Capital — Paclonto, Jorgo

Molkl. Indoferlda a ordom, a vista da ln-
formação elo dr. Juiz do dlrolto.

N. 2405 — Capital — Paclonto, dr.
Edulno do Andrade Figueira. Indeferida a
ordom a vista da Informação do dr. juiz
de dlrolto da l.a vara eivei.

N. 2406 — Itli' — Paciento, João Ba-
ptlsta Ribeiro. Não tomaram couhcclmen-
•to, a vlata da Informação do dr. chofo dn
Segurança Publica,

N..2407 — Ribeirão Preto — Paciento,
João Soares da Cruz. Indeferida n vista
da Informação do dr. juiz do dlrolto.

N. 2408 — Ribeirão Proto — Paciente,
Serafim Al.baile. — Requisitaram Informa-
•ções do dr. juiz de dlrolto dn l.a vara,'

Recurso erlnio
Relatado polo sr. ministro Brito B»jd-

tos:
N. 3524 — Cnpltal — Recorrente, Hon-

rlquo Rolohort; recorridos, ns llquiilntarloi?
da massa falllda do Henrique Rolohort.
Nfio tomaram conhecimento do recurso,
por não ser caso.

Appellnções crimes
Rolatada polo sr. ministro Campos Po-

reira:
N. 7682 — Capital — Appellante, Julio

Plrea do Camargo; appellada, a Justiça.
Nogaram provimento.

Relatadas polo ar. ministro Pinto do
Tolodo:

N. 7939 — Santos — Appollnnle, o Jul-
so, ox-offlclo; nppollndo, Alfredo Crysos-
tomo da Silva Bastos. — Doram provi-
mento.

N. 7875 ~- Areias — Appellunte. o pro-
motor publico; appellados, Marlanti Mala
da Conetoição e Virgínia Itlbolro da Silva.
Negaram provimento.

N. 7900 — Aübniii — Appellante o jul-
üo, oc-officlo; appellado, Benedlcto ele 011-
velra. Negaram provimonto.

Afrgrnvos
Relutado polo sr. ministre» Brito Bastoa:
N. 8144 —- Capital — Aggravnnto, João

Bruno; aggravado, Josfi Rossi. Deram
provimonto, contra os votos dos srs. C. Pe-
reira o Pinto do Tolodo, uor outros fun-
damentos.

Relatado pelo sr. ministro Campos Pe-
rolra:

N. 8100 — Casa Branca — Aggravante,
dr. Lableno da Costa Machado; aggrava-
dos, Baptista Darln o Comp. Tomaram
conhecimento elo recurso, contra o voto
do sr. Pinto do Toledo, e negaram provi-
mento contra os votos dos ministros Pinto
de Toledo o C. Pereira. Destinado o sr.
Ph. Castro para redigir o accordam.

Relatados pelo sr. ministro Ph. Castro:
N. 8166 — Cnmplnaa — Aggravante,

Francisco Maxlmlnno Junqueira; nggra-
vado, Companhia Mogyana de Estrada de
Forro o Navegação. Reaolvldo preliminar-
mente que o aggravo estft dentro do prazo,
contra o voto do sr. Ph. Castro, delle to-
maram conhecimento, com fundamento
em damno lrepar.avel, e deram provi-
mento contra o voto do sr. Philadolpho
Castro. Doslgnado o ar. Almeida o Silva
para redigir o accordam, o Impedido o sr.
Pinto de Tolodo.

N. 8211 — Igurapava — Aggravante,
Ângelo Munhoz; aggravado, Manuel
Eduardo Ferreira, ayndlco ela falleneia do
Ângelo Munhoz. Não tomaram conheci-
mento.

N. 8216 — Taquaratlnga — Aggravante,
João Votta; aggravado, Vlttl Pagrlanolll.
Deram provimonto, para ser a parto ros-
tltuldo o prazo.

N. 8221 — Capital — Aggravantes, An-
tonlo Buono e sua mulher; aggravado.
Francisco Sampaio Moreira. Negaram pro-vimento.

N. 8361 — Mooóea — Aggravante, Ca-
mara Municipal elo Mocõe-a; aggravado,
Azarlas Pereira da Silva. Negaram pro-vimento, contra o voto do sr. Ph. Castro.
Doslgnado o sr. Pinto do Toledo para re-
dlglr o accordam.

N. 8371 — Capital — Aggravante, Lau-rinda da Purificação; aggravado, Vlcto-rino Quoiroz de Vasconeellos. Deram pro-vimento, para não receber a appo.llaçilo.
N. 8376 — Capita! — Aggravante, dr.

Luiz do Sousa Barras; aggravado, Compa-nhla Prado Chaves. Negaram provimento.N. 8381 — Capital — Aggravantes,
Isidoro Nardelli e outros; aggravado,Eduardo de Medeiros. Negaram provi-monto.

N. 8386 — Capital — Aggravantes, Iai-doro Nardelli o outros; aggravado drAntonio Ferreira Lopes. Negaram provi-monto.
N. 8186 — Bauru' — Aggravante,Banco do Brasil o Carlos Ferraz de Sal-los; aggravados, Salvador do Tolodo Pizne Almeida e outros. Negaram provimento.N. 8226 — Capital — Aggravnnto, Pe-dro Saru; aggravados, Gambá o CompDoram provimento, contra os votos elo*,sra. Ph, Castro e Almeida o Silva. Designa-¦ do o sr. Pinto do Tolodo, para redigir oaccordam.
N. 8356 — IU,» Preto — Aggravante, dr.Presclliano Pinto de Oliveira; aggravadosCarloa Hass e outros. Não tomaram conho-'cimento, com InstrübçOes ao juiz sobre omodo de serem os autos contados.

Carta testemncnliiivcl
Relatada polo sr. ministro Pinto de To-ledo:
N. 303 — Capital — Supplicanto, Fran-cisco Sampaio Moreira; suppllcados, An-tonlo Lourenço e outros. Tomaram conho-cimento da carta e negaram provimento,contra os votos elos srs. Almeida e Silva cC. lareira.

Aggravos
Relatados pelo sr. ministro Pinto deTolodo:

r» ?¦ ,836J„ 
~~ Capltal - ASsWànte, dr.Oetavio Mendes; aggravados, Araman cComp. Deram provimonto, contra o votodo sr. Almeida e Silva.

«„N' H24," m° Prct0 ~ Agravante, aGarantia da Amazônia; aggravado, Anto-nlo Joaquim Custodio Paccn. Ne/craram
provimonto. b**-»»»»»

N. 8439 - Santos _ Aggravantes, Leo-poldo Eufrosino dn Silva Santos e auamulher; aggravado, Josfi Francisco Bar-loiros. Resolvido preliminarmente tomar-se conhecimento do aggravo, doram pro-Vlmen o, pnra que o Juiz conheça da ma-te™ doa embargos.
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artigo. Estas considerações suggorldas '
pelo rolator do feito, sr. ministro Pinto tle
Toledo, não foram udoptadiis polo Tribu-
nal, quo, seguindo a Jurlsprudonoia anto-
riormonto firmada, resolveu conhecer do
rocurso.

"De merltls", ontondeu o Tribunal qut»
o aggravo dovla ser provido para que o
juiz recebesse ou rojeltasae os embargos.
O tompo pura a apresentação dos embar-
gos permittidos pelo arllgo 575, paragra-
pho 2, mio estft fixado. A let exlgo sõ-
menlo quo aojam apresontados antes da
asslgniitúra da carta do arremntação ou
adjudicação.

Do modo quo, sl a parto, acabada a ar-
"omatação e atiles de asslgnuda a carta,
pedo vlsln pura embargos, ainda quo se
proceda ft cobrança dos autos, aquelles
ontrarão sempre em tempo, pola o prazo
dependo sõ da asslgnatura da curta; e es-
ta formalidade não r-odorfi, evidentemente
sor cumprida, emquanlo oa autos estivo-
rem com visla. Quer Isto dizer que a parte
pôde ficar Indefinidamente com os autos
o o nrreirintiimento Indefinidamente som
carta.

Para evitar taes inconvenientes, o juiz
deverft marcar prazo pnra taes embargos;
o a vista paru os offerecer sõ poderá sor
dada om cartório, '

Actos officiaes f Delegacia Fiscal
SEOTETAIUA DA FAZENDA

M. B.

Secção
Judiciaria

A louvação devo fazer-se no
Juízo depreendo.

Toneio de proeeder-so a uma diligenciafura da comarca onde corria o feito oJuiz desta mandou fazer a louvação Aparte aggravou de tal despacho, por on-tender que a louvação deveria fazer-se noJuízo depreendo.
O Tribunal, contra o voto elo relator doaggravo, sr. ministro Philadolpho do Cas-tro, quo entendia não sor caso do damnoIrreparável, deu razão ao aggravante.

Quando um perito do tora da comarcafaltar, o juiz, multundo-o, pôde nomearoutro. Qual o procedimento a haver st osperitos forem nomeados no juizo depre-cante? Sl um delles faltar 4 diligencia, de-vorft devolver-se a carta precatória, paraque o juiz deprecante proceda como cn-tenda? Nao; a regra é que a louvação seraça.no juizo deprecado. Mas não seráTiulil-jado o fazer-se no Juizo deprecante,si as partes niss.-, tiverem ooncordado

E' agf-ravavel o dospucho
pelo qual o Juiz despreza os•Jtnbargos 

por estarc»n fórn do
pruzo.

SI u juiz nõo marcar prazo,aue, uliiís, a lei nüo fixa, purao offcrccimeiito dos embargos
permittidos «lopols dn arrenia-
Jnçuo, elles estarão M-iupro emtempo desde quo sojum apre-sentados antea da asslgnatura
da carta. Pnra que, no cmtan-to, a carta não «quo indefinl-
(lamento por i.sslgnar, a vista
pnru taes embargos deve dar-seem cartório.

Na comarca de Santos, depois da arre-«natação feita num executivo, o executa-do pediu vista para embargos. O processoesteve com vista bastantes dias, sendo,por fim, devolvido eom os embargos, que
«i,t rr™1"'??"" P0r en**ín'ler que tinham«ido offereoidos fora do prazoO emliargunte aggravou e o Tribunaldiscutiu antes de tudo, sl devia S
• »íi 

l;Latíií''i*V0' tlU0 a oátte baseara noartigo 069, paragrapho 11. o juiz não re-c.obera nem rejeitara "in limine» os em-¦pargos; e assim o caso devia antes in-*.oiporar:_e no paragraplio 15 do mesmo

-YilBHimS rio $m*y
Installa-so hoje, sol» a presidência do

sr. dr. Gastão de Mesquita, juiz de direito
da 3.ii vara, furtcolonando como promotoro sr. dr. Mario Plrea o como oscrlvão o
sr. Siqueira Reis Junior, a oitava seHsão
permanente elo jury da capltal.

P/üa-imi ftYiiiniiiai
Funcclo.mrio relapso -- 1'clo sr, dr.

GastUo do Mesquita, juiz da 3.a vara, foi
pronunciado hontem o ex-fiscal Municl-
pai Hyglno Pastore, como incurso no ar-
ligo l.o, dn lelra A, do Decreto n, 2.110.
de 30 de setembro de 1909, por haver ap-
prohendido varias mercadorias an syrio
Josfi Calll», quo negociava sem licença, nu
dia 25 de maio do corrente anno, A rua
Wandenkolk com a Inhabllltação no oxer
eleio do qualquer funeção publica por chi-
co a quinze annos; o artigo 3.o, diz que.
na hypothese do artigo anterior, o criml-
noso poderft ser julgado ft revelia, proce-
dendo-se, comtudo, ft intlmieção na fór-
ma da legislação vigente.

O sr. dr. Gastão do Mesquita, de necõr-
do com o requerido, mandou quo se ex-
podlsse contra-mandado a favor do no.cu-
sado I-Iyglnn Pastore, quo do posso elas
mercadorias", tratou do vondel-as, ombol-
saneio o dinheiro resultante da venda quefizera.

Pelo seu advogado foi requerido ao Juiz
lho concedesse o que facultam os artigos
2.0 e S.o, da lei referida,

O artigo 2.0 diz quo s! antes do Julga
mento do réo fõr Integralmente resumido
o prejuízo, mediante restituição ou paga-
mento da cousa Btibtrahlda ou distribuída,
pena de perda do emprego, facultando-
lhe responder ft revelia, perante o Tribu-
nal do Jury.

Desistência dc queixa — Arthur e Ma-
nuel Ramos do Rezende, que moviam
queixa-crime contra Josfi Licciardi, apre-
sentaram hontom ao sr. dr. Matheus Cha-
ves, juiz da 4,a varn, uma petição dcsls-
tlndo da queixa, em virtude de. haver o
querellado desistido, tambem, dos execu-
livos eambl.aoa que lhea movia.

Pronúncias — O sr. dr. Paulo Passala-
«."«lua, juiz da segunda vara criminal, pro-
nunolou no artigo 356, combinado com o
368 do Código Penal, Benedicto Silva, ao-
«¦usado de haver no dia 1 de maio do
corrento anno, pela manha' nu casa n. 1,
da avenida Antarctica, arrombado umn
mala pertencente a Joaquim Fernandes e
delia furtar a quantia de um conto de
réis.

 Pelo juiz da 4.a vara ar. dr. Ma-
Ihous Chaves, foi pronunciado Pasçhoal
Braga, como Incurso no artigo 356 do Co-
digo Penal.

Condeiiituioões — O juiz da í.a vara
criminal, sr. dr. Paulo Passalaequa, jul-
gou os aceusados Carlos Mundo, Luiz Fu-
zina o Bonodlcto Antonio Almeida Sllvn
o os condemnou, este a 22 o moio dlns de
prisão cellular o aquelles a serem dopor-
lados do território nacional, por terem re-
incidido no crimo previsto uo artitio 400.
do Código Penal.

 O sr. dr. Matheus Chaves, juiz di»
4.a vara, condemnou A pena do 22 dias
e melo, o desocciipndo Antônio Pereira.

Dominei!» — Pelo sr. dr. Roberto Mo-
reira, 4.o promotor publico, foi denuncia-
da Amalla Bragglo, eomo Incurso no ar-
tlgo 303, do referido Código.

Vlstorin — O Br. dr. Adolpho Mello,
Uiysses Coutlnho e escrivão Figueiredo
respeotivãmente juiz da l.a vara, l.o pro-motor publico, e escrivão, realizaram hon-
tom, em S. Bernardo, a vistoria referida
pelo aceusado Rapliael Pellegrlnl, que res
poudo a processo perante aeiuello mngls-
tradn, por crime de furto.

Oa peritos pediram o prazo do tres dias
para a apresentação do laudo.

Improiiiiiielns — Fornm tmpronuncla-
dos pelo sr. dr. Paulo Passalaequa, Juiz dn
2.a vara criminal, Luiz JVAmnro, Josfi de
Oliyeira, José Piocgo, Fernando do Nns-
cimento, vulgo "Joãosinho", e Hermlnle
Ferreira, todos denunciados por crime de
offensas physicns leves.

Roqulslçõeg do pagamentos da Soorota-
ria da Agricultura: a Antonio Paullno do
Arruda Botelho, 900$000; a Domingos
Theodoro Gallo, 93$323; para as despoeaa
tio oonsorvação do ostradas, 4:491$260; a
P.othsclilld o Comp, 42$200; ldorn, . . ,
38"I$600; fi, Casa Vanorden, 36$000; á Es-
Irada do Forro Rezende a Bocaina, . , ,
1:500$000; a Domingos do Camlllo, . , ,
r>7S7r.0; ft Southern Ran Paulo Rallway
Company Limited, 22$610.

 Requisições do pagamentos da Se-
cretarla do Intorlor: ao pessoal da Com-
missão Sanitária de Campinas, 60$000;
aos fornecedores do Laboratório Pharma-
ceutlco do Estatlo, 19:118$105; aos forno-
cedores da Faculdade do Medicina o Cl-
rurgla da capital, 10:281$700; a Hono-
rato Faustino de Oliveira, 293$000; a Cal-
Ie o Splna, 125$000; ao dr, Álvaro San-
chos, 50$00»; ft Companhia Tolephonlcá
do Estado do S. Paulo, 43$500.

 Officios remettldos: ao oxmo, sr.
dr. socrotarlo ela Justiça, solicitando os-
olaroclmontos do negócios desta Socrota-
ria; ao oxmo. sr. dr. presidente do jury
de S; Simão, solicitando dispensa do oa-
orlvilo elu collectoria estadual do Santa
Rosa, a servir de Jurado nn. sessão a Inl-
ciar-se om 7 de agosto naquella comarca;
ao exino. sr. dr. socrotarlo da Agrlcultu-
rn, comiiiunicaudo quo ns companhias,
cujo offleio n. SJ1.050 mencionava, Jáiiiigaram na Recebedorla do Santos un
iiitiliaa impostas pela Inspectoria do Im-
migração; uo Illmo. sr. syndlco da Ca-
mara Syndlcal de» Corretores em Santos,
communlcando quu resolveu adralttlr ft
notação noss.e Bolsa as novas letras da
Câmara Municipal de Caçnpava; ao exmo.
cr. dr. procurador do Estado, ofCiclando
sobro negócios reforeiitòs ft esta Secreta-
ria.

MOVIMENTO DE HONTEM

Autos despachados: dos srs, Gus-
não Leão O. dos Santos, l.o supplouto tio

delegado de policia de Sallesopolis, ao
Thesouro; Adalberto Nascimento, pngiio-'"•o; Leopoldo do Almeida Prado, no Tln»-
souro; Caetano Josfi da Silva, ao Thesou-
i*'»: Empresa Rêdo Tolephonlcá de Jarell-
nopolia, no Thesouro; Antônio Carlos
Frederico Ramos, pague-se; Josfi da Sll-
vu Quinta Reis, roduza-se o lançamento
do accOrdo com a informação da Recebo-
doria; A. J. Sousa A. Brnzão, reduzti-sp
ci lançaii.io.ito de accordo com a informa--Ao dn Recebedorla; Asylo de Orpliamii
Desamparados do N. S. Auxiliadora da
capital, requisitem-se informações da Se-
ci-etnrlã elo Interior; Benedlcto P. Vieira,
expeçu-se o titulo; Escola Profissional Pa-
troclnlo de S. Josfi om Lorena, roquisi-
tem-So Informações da Secretaria do In-
lorlór; Benedicto A. do Clodoy, reduza-
so o lançamento de accordo com a infor-
rnáção ela Rooobodòrla; Adelaide O. ele•-Siqueira; ao Thesouro; Luiz Domlclane
Conceição, offiele-se ft Secretaria do In-'•-'i-ior; Manuel H. Campes, concedo; Per-'(•..tino de Freitas, sim, em termos; Llght¦ml Poivor, pague-se»; idem", pague-se;
Ir. Álvaro Guimarães, indeferido elo ao-¦•"'i-ilo com o pnrecer elo dr. procura,loi-'iscai.

SECRETARIA

Foram nomeadas
DO INTERIOR

Foruifii -Ove!
Officliics ele» dia — Estão escalados parao serviço de hoje, no Fórum Cível, os of-

ficlnes de justiça Vicente Ciconi. Vicente
Datri, Virgílio Simões, Vital Mendes de
Oliveira e Ubaldo Paulo Tagliaferro.

Acção procedente — O sr. dr. Miguel
do Godoy, Juiz da primeira vara cível e
commerclal, Julgou procedente a acção
oi-dinnrla em que Francisco Luiz dos San-
tos Silva e sua mulher contendem com
Manuel do Andrade o aua mulher. O mesmo juiz julgou lmproooden-
te a acção ordinária quo Rapliaol Juliana
move contra Miguel Tofolo.

Segunda vnrn — O sr. dr. Martins ãeMenezes, juiz de direito da segunda varocível o commerclal. proferiu hontem, en-tre outras, as Begulntes decisões:
Arbitrando os salários dos peritos navistoria processada nos autos da acçãode notlflcnção, com preceito commtnato-

rio, entre a Câmara Municipal do S. Pau-lo o Josfi Botelho de Campos;
declarando em prova a acção ordlna-

ria, entro partes, o coronel Adolpho Gul-mantos Corrêa e sua mulher e a S. Paulo
Nortlii-i-n Railroad Company;

recobendb os embargos para contesta-
ção e declinando a causa em prova, nos
autos de manutenção de posse, entro par-tes a Câmara Municipal de S. Paulo eDamião Borrenei e sua mulher;

declarando om prova a acção ordina-
ria, entre partes Henrique Lofredo eFrancisco Vlctorino;

Julgando subsistente a ponhora no oxo-cutlvo hypothecarlo, entre parles, JoséRamos Junior e Fnblo Grazzlnl o sua mu-,lher;
rejeitando ns nullldades arguidaa e re-'cobondo a respectiva contestação, por par-te de Francisco Zuccolo, na acção ordl-

narla do cobrança que lhes movem An-tonlo Lnurindo o João Slano.
Terceira vara — O sr. dr. Manuel Po-lyçarpo de Azevedo, Juiz do dlrolto da ter-colra vara cível e commorclal, proferiuhontom, entre outras, as aegulntos doei-soes: . ,
Mantendo a decisão que Julgou olrcum-dueta a citação da S. Paulo Rallway, noexecutivo fiscal quo lhe move a CâmaraMunicipal, e mandando subir o aggravo

para o Tribunal de Juatlça;
Julgando por sentença o lançamento deMaria Muller, na acção que lhe move odr. Numa Pereira do Valle;
julgando por sentença a proatação dc•sentas do dr. Nabor Jordão, na qualida-de de depositário do immovel, no exocu-tlvo hypothecarlo que o Banco Commer-

cio e Industria move a Arthur Furtado deAlbuquerque Cavalcante.

coinmlssões medicai
para Inspecclonar amanhã, ás 1.3 horas,
ná Directoria do Serviço Sanitário, os se-
gulntes adjuntos de grupos escolares:

D. Maria Apparecida Barros, do do
Itararé;

fl. Ouvia de Assis Moura, do segundo
de Taubaté;

d. Mnrla Amalla Carneiro, do de Jahu',Por acto do hontem, foram no-
meados:

José Lellte, para Bubstituir o professo!¦In • scola nocturna pnra adultos da cida-
'!»• de Cruzeiro;

d. Carollna Pimenta, para substituir a
(Ji-nfessorn ela escola feminina do Posse,
cm Me.gy-mirim;

d. Anosia Anlsla, Guerra, para substi-
tuir a professora da escola mista de Cns-
cavei, om S. João da Boa Vista.

Foi nomeada d. Dcboraíi Vieira
para o cargo tle substituta cffectiva do
grupo escolar -de Limeira.

 Foram removidas, a pedido, as
seguintes substitutas offectivas de gruposescolares":

D. Helena Chiocoa, do do Villa Maria-
uu para o do Pary;

d. Esmeraldlna dc Vasconeellos, do dafranca para o da Lapa.
 Licenças concedidas a adjuntas

Je grupos escolares:
Do 3 mezes, u d. f.eonor do Assis Vello-so, do terceiro de Tuubatfi;
de um mez, a d. Virgínia Duprfi, do deSanto Amaro.

Foram concedidas os seguintes 11-
cenças:

De tres mezes, ft professora d. Corin-•hia TUpInambft Hrnsii, da escola mistade Cascavel, em S. João da Boa Vista;
do dois mezes, a professora d, Mariade Lourdes Malhado Ramos, da escol;.feminina de Posse, em Mogy-mirlm; 

'

do um mez, ao professor Pedro Jor-dão de Castilho Junior, da escola noctur-na para adultos do Cruzeiro.
Requerimentos despachados:

De el. Maria Augusta Corrêa — Simem termos;
de d. Maria de Queiroz Braga e d. Ze-fluido Monteiro ele Carvalho e Silva. —

A Directoria Gera! da Tmtrucção Pu-blica;
do d. Ruth Rosa da Silva, d. Doloivsda Costa Neves, João Vieira da Silva, Car-le»s Augusto dc Lima o d. Thereza Car-nelro Sesane — Indeferidos;
de d. Corinthia Tupinnmbá Brasil —

Ue accordo com a inspecção, sim;
de d. Maria de Lourdes Malhado Ra-mos — Sim, por 60 dlns;
dc Pedro Jordão do Castilho Junior -

Sim;
de Josfi Joaquim da Graça — Não po-Je ser attondldo;
de dd. Ismenia Ribeiro de Sousa o dAmalia Cubero Rodrigues — Não podemi.i* attcndldas; ;
de dd. Maria Apparecida do Barros,Ol.via de Assis Afoura o Maria AmoliaCarneiro _ Siil»mottam-so á Inspecçãomedica;
de Augusto Baillot — Não pode serattendldo;
de Josfi Grosso — Indeferido;
do ar. Carlos Brosohl, pedindo releva-

Çiio de multa - Nogo provimento ao re-curse», em vista da Informação da Dlrecto-«ia do Serviço Sanitário;
do José de Paula Sousa Camargo, pro-fessor da Escola de Artes e Offlclos deAmparo — sim.

Offlclos remettldos:
A' Dlrootoria do Gabinete, oncami-

nhando o requerlmonto om quo o segun-
do officlal duitnolro da Alfândega de San-
tos, Raul Fornandos do Ollvolra solicita
abono de ajuda de custo do preparos e
despesas do viagem,

Ao commando da sexta região militar,
solicitando inspoeção do saúde para agen-
to do correio da Consolação, d. Eugenia
Moreira da Coata.

A' Directoria da Rooolta, reatltulndo
o processo do reatltulção do dlroltos da
firma Warier Vlconto o Craig.

A' Directoria do Contabilidade do MI-
Historio da Guerra, remettondo a caderno-
neta do capitão Francisco Nabttco.

A' Directoria de Contabilidade, remet-
tondo o processo do divida do exercidos
findos ni Importância do 124$000, do que6 credor o pratleanto da administração
doa Corroloa deste Estado, Joaquim Re-
bouçaa elo Carvalho.

Portarias expedidas:
A' collectoria em Santa Isabol, decla-

rando que o ministro, tondo presente o
processo relativo ao recurso Interposto
por Francisco Antonio Barbosa, da doei-
são da delegacia quo reformando a da-
quella exactorlit impoz ao roeorronte a
multa do ,500$000, em virtude do auto la-
vrado pòlõ agento fiscal Jorge do Moraes
Barros, resolveu, por despacho do 17 do
vigente, tomar conhecimento do reourso,
para o fim de sor appllcada a pena doartigo ii, X, alínea D, no valor de 
I50$000.

A' collectoria da capital, remettondo,
pura os fins do artigo 167 do regulamcn-
lo untiexo ao decreto n. 11.915 do 10 de
fovórelro ultimo, o auto do Infracção la-
vrado conlra a firma Martuscello o Spe-
ranza.

A' collectoria federal em Giiaratingue-
tá, uulorl/ando pagar no corrente anno a
gratificarão fixu que compete ao ngento
fiscal dos impostos do consumo Manuel
flenodieto dos Santo:!.

A' alfândega de Santos, remettondo o
processo de restituição de direitos da
Companhia Paulista do Estradas de Fer-
ro, afim de ser cumprido o despacho dnDlroolprlii tia Receita Publioa.

A' mesma Inspectoria, remottendo o
processo dc restituição do dlroltos da Re-
partição de Águas e Exgottos desta ca-
pilai, vliielo da directoria da Receita Pu-iiliea com a ordem n. 120. dr, corrente,
afim de ser cumprido o despacho daquel-
Ia directoria, exaraelo a fls. do mesmo
prncpsHo,

A' mesma inspectoria-, remottendo o
processo do reourso dc li. Johnston e C,Ltd. que acompanhou a ordem da dire-'•teria da receita n. 123, ele 24 do corren-
1". afim de ser cumprido o despache» da-
quella dlr-oloria.

Certidões passadas:
Aos sra. Anlonlo Vieira Rodrigues, An-!«»nio Ferreira elos Santos,' Antônio Xa-vier da silva, Gustavo Vieira de Sousa

João Maciel do Almeida, José Franco deílodny, JoÉéi Bonifácio de Moura, Martim
!'Yaiici.'cco de Andrade Sobrinho, Pedro
Lemo Brlsòla; Tliicros Galvão ele Fran-
ça. o dd. Maria do Azevedo Corqueira,
l.ranelsca do Amaral Alves e Rita Amttlln
Metolo du Aguiar.

' Isnpcotorla Geral do Fiscalização, 28do Julho do 1916,
Foi embargada a obra alta ft estradauo ti. Miguel, por Infracção do art 147elo acto 849, e o proprietário FranciscoRodrigues Secleler, multado om 80$000

polo fiscal Alfredo do Barros.
Foram multados: polo fiscal Annibalt opi, Antonio P. Borba, a Cachoeira, n.69, em 10$000, por lnfraoção do art l.odo acto 102; polo fiscal Jullo Alblerl, Jo-Bfi Alves do Frelta, A rua Domingos doMoraes, n, 415, em 20$000, por Infracçãodo art, 18 do acto 849; pelo fiscal JoaéMoya, d. Leonor M. da Silva, ft rua Ma-ria Antonla, n. 48, Antonio Lima, ft ruaMajor Sertorlo, n. 24, d. Maria C. Slquoi-ra o Matta, ft rua D. Vorldlana, n. 2, om20$000, cada, todos por Infracção do art.18 do acto 849; pelo fiscal Bernardo R.Ratto, Joaquim Gonçalves da Silva, á ruaBrlgadelrfo Toblas, n. 07, em 30$000, porInfracção do art. 147.0 n. 1, do acto 849;

polo flsoal Enéas Tinto, d. Maria N. deSiqueira Campos, ft rua Alfrodo Mala n47, om 30$000, por infracção do art. 147,n. 1 do noto 849; pelo fiscal João Salorno,José Gouvea, ft rua Barão do Jaguara n.-1 (vllla) om 10$000, por Infracção doart. 8i do Código de Posturas; pelo fis-cal Alfrodo de Barros, Francisco Rodrl-
gues Seckler, ft estrada do S, Miguel emS. Miguel, om 30$000, por infracção doart. 147 n. 1 do acto 849.

Foi Intimado pelo fiscal João Jocome
o dr. José P. Lolto do Barros para mandar
concertar o passeio em frento ao predlodo sua propriedade ft rua do S. Bento n.22, na extensão de 2 metros, no prazo' de
15 dias improrogaveis.

Foi ombargada a obra sita á rua som
nomo que sftl ela estrada da Penha ft S.Miguel, por infracção do art. 147 n. 1,
elo anto 849, o o proprietário Urlas Vieira
dos Santoa, multado om 30$000, polo fia-
cal Alfredo do Barros,

Foram multados: pelo fiscal Bornar-
do Ratto, Domingos Mammana, ft rua
Couto de Magalhães, n. 43, em 60$000
por infracção do art. 4.o da lei 1491, de
accOrdo com o art. 13.0 elo aoto 443; polofiscal Enêás Pinto, Caixa Mutua de Pen-
soes Vitalícias, á rua S. Lázaro, a|n. em
30$0()0, por infracção do art. 147 n. 3, do
acto 849; polo fiscal Annibal Pepl, Sousn
Nosóhesi, ft rua Jullo Ribeiro, n. 66, em
I0$000, por Infracção do art. 14 do Ro-
guiamonto de Pesos e Medidas, e Manuel
Fernandes, ft. rua Silva Telles, n. 00, em
50$000, por infracção do art. 14 da lei
1491 de accordo com o art. 13 do aoto
448,

Cambio
Este merendo abriu hontom estável com

_\o ?íuSi ¦•e(-la™»<lo sacar entre 12 112o l* 17(32 d,

n 
Pelas 12 horas, o mercado apresentou-so fraco, reousiindo ob estabelecimentosbancários, negócios acima da cotação dei« í|1o a.
Depois das 8 horas, o mercado affrou-xou passando a ser folto o fornooimen-to do camblaes, nos oxtremoB de 12 5116d. a 12 3|8 d.
A' tarde, o mercado melhou um pou-co, parecendo mais firmo, adoptando oabancoa om geral, para os saquea do ex-tremoB do 12 3|8 d. a 12 7|1C d.
Com catas taxas cm vigor, o mercado fo-ehou estável, o com pequeno numero denegocieis feitos no correr do dia.

A' taxa do 12 15)32, a 90 dlaa do vlata,
sobro Londres, quo foi a officlal do hon-
tem, a libra esterlina valo 10(248, o fran-
co $683 o o marco $721,

A' vlsln, 12 17(32, a libra esterlina vale
L0$448, o franco $691, o marco $731, a
libra $628, cem réis fortes $294 o o dollar
4$08S.

f"

CÂMARA SYNDICAL
A Câmara Syndlcal doa Corretores affl-

xou lionlom a segulnto tabeliã:
00 d-v. A' vista

Londres . . .
Paris '. 

"

Hamburgo ....
Itália 
Portugal
Nova York . , , ,

Extremos:
«"lontra banqueiros .
Contra caixa matriz
I5m egual data do

nnno passado:
Extremos:

Contra banqueiros
fnnlra enixn malrlz

12 16|32 12 11|32
683 691
721 781

628
294

4$086

12
12

3|8

518

17|32
17|32

• nu;

SANTOS
Curso offlolnl de cambio o moeda me-taUjea affixado lionlom pela Câmara Syn-dleal dos Corroloros:

¦•«»-_

IIDÜSTRÍA
E COMMERCIO

"___¦.—_______,

Café
JUNDIAHY, 31
Durante o ilin do hoje foram recebidas

9r».5,'l7 saccas de caffi, sendo com destino
n S. Paulo 8.43! o 87.106 pura Santos.

K. PAULO, 31
Cnre baldoitdo hoje, até melo dia, para.Santoa, 94.464 saccas, sondo:

Londres . .
Paris . . .
Hamburgo .
Ralia . . ,
Portugal .
Hespanha .
Nova York
Argentina .
Soberanos .

90 d-v
12 7|16

687
730

A' vista
12 6|16

697
740
640
292
84(1

1$790
1$79*.

19$500

EIPElflllEIWill
'•ftMWÍirílBiaííBí-âSfi

l*l:i HOJE A 31 DE DEZEM-
BRO de min ,-  J2$,*»00
As nossas asslgnatúras vencer-se-ãó a'ü de dezembro,
E> convliltiito a comparecer na adnil-nisliação desto jornal o sr. Joiio UnirãoSobrinho, nosso ox-ngentò nn bairro doItrae, parn içcnlhcr o saldo era reu no-de»».
E' tiiniliem convidado n recolher o sal-do om sen poder, nn importancin do ...7178800, o nosso cüt-ngoiitç em Santa RI-li» do Passa Quatro, sr. João BnptlstnJfuttoso,

-<*>

Recebidas de Jundiahy , ,
Recebidas da Bragnntlna .
Recebidos elu Sorocabana .
Recebidas de» Pary ....
Recebidas do Braz '. . . .
Recebidas da Barra Funda

Saccas
84.881

983
2.443
3.952
2.205

'refeita jo limpio
EBim,<orin dícral

JUSTIÇA E SEGURANÇA POBLIOA
Foram despachados os aegulntoa reque-rimentoa:
Do medico do Posto da Assistência, drBaul de Frias Sft Pinto, pedindo autorl-zação para goaar das férias regulamenta-

res. — Sim;
do S.o esorlpturario do Alnioxarlfado,

sr. Antonio José Rodrigues de Siqueira
pedindo autorização para goaar daa fériasrogulamentares, a contar flo dia l.o deagoato próximo. — Sim;

de Sabato Ronsini, resldonto em SantaBarbara. — Requeira em termos oonve-niente, querendo;
de d. Maximlna Maria de Oliveira —•

Provo a qualidade de viuva da ex-praçade quo trata;
de Pedro Antonio de Campos. — Aosr. commandante geral interino, tendoom vista o disposto no artigo 43 das ln-strucções que baixaram oom o decreto de10 de fevereiro de 1914;
de Francisco Labate. — Ao sr, oom-mandante geral interino, tendo em vistao disposto no artigo 48 daa instruoções

que baixaram com o decreto de 10 de fe-
verotro de 1914;

de Pasçhoal Prozztllo. — Sim, indemnl-zíindo os cofres do Estado da importou-
cia do 21$887, proveniente de farda-monto;

do Franolsco Franoeschi. — Compareçanesta S-aoretarla para assumpto da ueuInteresse

EXPEDIENTE DO DIA 31 DE JULHO
DE 101(1

Transmlttiii-se á Cumaru o projocto de
alinhamento da rua Jullo de Castilho, or-
gunlzado pela Directoria de Obras e Via-
ejão.

Das propostas apresentadas para o
serviço do regularização da estrada "la
Lapa — flua Guaycuru's, entre as ruas
Cubatao o Anastácio, fo! escolhida a de
Oscar Americano c autorizada u despesa
elo 2:992*900, com o referido serviço.

Foi nomeado para o logar ele chefe da
Garage Municipal, na vaga aberta com a
desistência de Caetano Stoeco. o chefe
de irrigação. Heitor Pedro Antônio dc
Lima.

Requerimentos despachados:
Do Manuel Corren, Julia Crlstianlnl, E.Ilnrding, Nlcolau Sohnoldor, dr. Dine»Bueno, elr. F. Chaves, pedindo approva-

Ção do plantas. — A' Directoria do Obras
e Viação, para os devidos fins;

do José Alibertl, A. Sibillo, pedindo II-cença o relovameuto do multa. — Sim,
quanto ft licença, indeferido, quanto fl
multa;

da_ «Providência. Caixa Paulista dePensões", sobre abertura de rua uo bitir-ro du Moõca. — Indeferido, ft vista donrt. 11 o paragrapho O.o do urt. 19 doActo n. 769;
de Josfi Marbldiieol o Irmão, Luiz San-'oro, Luiz Màntesso, Maria Adelaide, Ma-nuel Antunes e Irmão, A. C, Andrade, A.M, Lowòby, Bonedieto Agostinho, Co-ronza o Rlghl, Bmllla Santa, Josfi Gonçal-vos, pedindo licença; Josfi da Silva, pe-dindo transferencia; Cneti.no Sandri, po-dlndo licença especial; Josfi FioravantI eFilhos, pedindo licença para lotrolro. --

Sim, em termos;
do Celso do Amaral, pedindo releva-vamento do míilta; Francisco AntonioFavale, sobre canoollamento; n. 667, daLight and Power; Celso do Amaral o ou-tros, sobro execução de Inthnueão. —

Indeferido.
Devem com pnrecer, para osolarecimen»

los, na Portaria Gorai, os seguintes srs :o dlrector do Lyceu do Sagrado Coraçãode Jesus e o monsenhor Benodioto PaulaAlves de Sousa.
As turmas da Directoria do Obraso Viação, para o dia l.o do agosto proxlmo,^ foram assim distribuídas:

Turma de calceteiros: Rua Mauft, 6calceteiros, 5 serventes o 1 carroça, re
posição do calçamento; alameda Glotte,o calceteiros, 6 serventes e 1 carroça, re-
posição de calçamento; rua Bresser. 5calcetelroa, 6 serventes e 1 carroça, repo-slção de calçamonto; rua Aurora, 7 cal-eetoiros, 7 serventes e 2 carroças, reposl-
ção de calçamento; avenida Tlradentes,
5 calceteiros, 4 serventos e 1 carroça, rn-
poaição de calçamento; rua Domingos deMoraes, 6 calceteiros, 4 serventes e 1carroça, repoaiçfto de calçamento; rua
Quintino Bocayuva. 5 calcetolros, 4 ser-ventes e 1 carroça, reposição do calça-
mento; Porto Canindé, 2 serventes paraguardas; diversas ruas, 6 caleetelros, 4serventes e 2 carroças, ligações de água
e ga:;.

Turma do macadam: Rua das Palmei-
raa, 2 feitores, 10 operários e 3 carroças,recomposição de macadam; rua Hadock
Lobo, 1 feitor, 6 operários e 2 carroças,
recomposição de macadam."Turma 

do trabalhadores: Almoxarlfa-
do: 2 operários, guarda e arrumação da
materlaes; centro da cidade, 7 operários
o 2 carroças, calçamentos espeelaes; rua
Anhanguéra, l feitor, 4 operários e D
carroças, aterro da galeria; rua Manuel
Nobrega, 1 feitor, 10 operários e 4 car-
roços, movimento do terra; rua Monte

SANTOS, fll
Vendas dcliojo . , , ,

.Mercado calíno.
Vendas desde l.o do moz .
Vendas desde l.o do juilio ...,„„

Nns vendas rciill/ndas regulou o profiodo 5S700 para o typo fl.
SANTOS, 31

Entradas ,
Desde l.o do mez ....
Idoin. dead-s l.o de Julho ..
Exlstoncta hojo om' prlmoirii'

o segunda mão:i ....
Média
Despachadas
Idem tleade l.o do moz , ,
Idem desdo l.o elo Julho. .
embarcadas
Idem desdo l.o do moz . ,
ldom desdo l.o do julho . .
Passagens ele hoje
Idem, desde l.o do mez . , .
Idem, desde l.o do julho . .

Sahldas:

20.000

580.000
180.000

107.527
1.246.914
1.240.014

1.243.255
40.223
26.728

696.216
896.215

5.387
670.004
670.004
94.464

1.262.424
1.262.424

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento do di-
reltos em ouro, na Alfândega, 3 2 31|84 d.

Aglo: 2$163 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Uml™!: 

^ ,lMC°n'" ''" "•1<,rt'"'" '¦n "¦"-"•"o "«

Para a Europa .... . ,
Argentina ¦ ,
Estados Unidos
Por cabotagem . . . ...
Pnra o Chllo ,'
Pnra o Uruguay

Em egual data do anno
passado:
Entradas
Desde l.o do mez
Desdo l.o do julho. , . ,
Existência em primeira o se-

gundii mãos
Média
Vendas 
Base ......
Despachadas
Embarcadas .....

SANTOS, 3
Movimento de café na Companhia Cen

trai do Armazéns Geraos no dia 31:

281.542
10.353

158.074
5.461

559

80.219
1.318.006
1.318.065

1.121.841
42.518
15.869
4$200

28.238
36.08S

7'mi ili» dcseònlo tio linn-
oe» ein Inilnlnim, . .Inxn elo ifo.onnln iio llnn-
cn ela Prnnçii....

1'aTH tio tlcu-niilo iio llnn-
co dn Allomiuiliil . ."fit-tn tle ilosoonln no mor-omlo il.» Londres :i me-
"/.Ci*"

IJAMIili);.
Novn-Yorle sohrn Loii-lies,tl vlsin, por I,h. . ,Novii-Yorlc nohro Londres,i» (1(1 iliv por 1,1». . .IJnhoaBohro l.onilrea il flj.Ia, por mil rfiis . , ,I iirls sohrn l.onilrn-» íl ris.•a, por Lli. , ,"«nova sohro I.onilie»,:! via-tn, nor 1,1», . . ,'lailrlil nohro Londros, fl

flsln, pnr l,b. . . ,''nrls sohro llnlin, -i vl.ita
por 100 liras ....larls cohro Hespanha, il
vista, por r.Ofl pcsolas ,«ova.Ynrk sohro fiorllm, *
vlsti», por 1 marro». .

lionlom

0 0|0

6 0(0

r»0|0

An tori oi

«OiO

fJOiO

8 0|0

8 llltlt »l|l I, lt|l« 0|!l

4.T6 7t,8

4.TS.00

ff» ItS

Ü8.1S

no.gr,

üs.ho

91 l|!l

696 01

7i r.|S

Existência no dia 29
Entradas hoje

Total ....
Sabidas hojo .

100.733
4.603

ntiilos brasileiros em Londres
HontomApólices todonio.i, 188!)

i (1*0'•'¦¦itmacs 180.'., fi 0|0 . , ,(«'ün.llng, fi h|0. . . . ,"1'ilndlhg, 1014 .....
Knnüln"*"-, 190.1, r, «iio . , ,I (l|(l Conrorsío, 1010 , ,
0|0 imw . , ,-¦¦.lo Paulo, I88H . , ,Silo l'aiilo, 18WI ....

s.lo 1'anln, inoi ....
Sflo 1'atilo, Ifilü, '» 0(0 , ,llio do .lanolro Mimlolpalt»

rtmloíiflfO . , . ,llollo llorizontn, 1005, 8 0r0boopolillna Itnllway Co.
I.lil. Sloele . . .Hraziliaii Trnollon L. íe P.
Md. Stnclt Onl. . .S. Pnulo Uallwnv Co. Ltd
tlf'1 . . ....

Iliaali llallwny Co„ Llld.
Ord. ....

Dumontl Colfoc Co. Lld.- ll8 0|0Cum. ITof. .Consollilntlns inulczes 2 1|1
f.'|0, cx-Jnios ....UoilcoNoith Westerniiall-
wnv Co. I.til Ord

55 8|l
71 1|4
91 ü|l
81 1|2
SS 8*4
67 li»
70 l|l
83 «»'

100

85

8(1

62 «|4

10".

TT|8

8T|8

60 1,1

4.75 T»8

I.T2.00

86 1|S

28.13

80.05
•cs.eo

01 1|*

800. li

71 6|8

Anterior

55 8-1
71 'i*4
01 fl|l
RI 1|2
88 ll[l
6T lt2
70 1|4
88 8|l

100

85

80

82 3[4

195

7[8

7|8

60 1|4

'

., f!|l.'l»,-|lillíIIII'li'i,OX-J. .
u»,,'v-mlrlm ,

,, Ilumine ,
„ Loionn •
m Knrnrft •

., Hniifiii». . . ,
ípnnipíivn. ê

„ Pnltn do lli* ,
, Ifln Proto. ,

¦» TnfiiriTntlruía t
>i Tiniu i
„ 'rniiih'. , ,

h Pln-lnthotiliiinffaba «,
„ Si'fl1i,'lnlin • ,
ii ,, H, Cjirtni .
,, i, S. (Irhz dn Illo Pardo
n ,, »l*. Mnniiol . ,

Mnlliin
,. Meirénn
„ H. Joilo dn llooalnn

.. .Iiihi'. . .
H, Podro

Oõmmoroln ò IndtistrlH, &k-ú\y, .
Ifnlílo dc M Pnulo
S. 1'llllln, OX-lllT. ,
rtrm, n fin fllofl ,

i omrnorrlfil Mn Kstndn i!o H,
Pnnln, nnm (V) OfO, ox-dtv, *

ldcm, n -in dln" .
4.'nii»»>.»iii!ili»"i

''nnllctd, o.t-dlvidondo . .
ldom n fia dln , ,
Mnorvnnn, tix-dividotido , «¦ dom. n no d|n»» . •'nlolndnm Prfldlnl • •
^ollinrnmfntni dn S. Pnnln •'"'em, a :in dln» ...."¦¦irndn iliv KerTO Porils-Pirapora
Tnlonlionifii flrncnntlna . .
AnfjinMIpn ,
IVInnhnnlnn do M. P.-niln .''nniiofn dn -*íf"nirn-», rnm ÍÍ0 0[0.t",i-r(il ilr- AutnmnvnU . . ,Urnsllplrn do Molalltircln . .¦"fiinnliif-híi Aruí. o RxROftOS ¦
1'r/innnMMdfidn . . a1'nlfln Miilnn . ,"nvnt Tltentro ....
"nlfn dn* Poflnadorcu. . éf»3. Kerrn *.»nnrn»ln . . ."nrtjn " l.n» Nnrlo do H. Paulo ,¦"In. í-íimtíinnrl ¦•
Tfií»|iln« I -*ii>oT . tTi'. o 'IVnldnq — (looruldn . •«ao. .'nr.lv , ,"nlnlin innflsfn , .hfnffrnhfl dc 'IVnldoa . . •f'n1ntiiri(*in RhtlÕlpliO í'rr*Spl
"rnillnirn dp ^o-rritro**. rnm «10 OjOl'«lnn f'>Hior . ,1'lnnlll fCnmhi"rirliifYn-Q Oirlc ,
l'"nhrli»"i,lnr."l dl» Panol .('¦InemnloBTnpliloíi ürnsllolrn
\r Llrinldn ...
Crlcnrlfloa Pn.lnill"nnll.la di» l»rn"n»l flnt.v¦'rrlonln Pniill.ln.yn*» Anon*.*. fnifi Vnnnrdcn
Armaíons (lonics dn ti, Paulo .
Iiiir c Pnron 'if .Inliú .
rinlpado fínrtíin .
ur.|i»f»rnnirn do Pnrni do Cnlflftíl*Hn<rrnnMn rinrimnnn. • «^. Pmiln.Oi.vn-i ....'•'nlirli Pniill.fnnn,
¦fVhtfní iio >\Tmnrnn° GortiM .
Vidraria «-'unia »'arlna
^"iin t\ \,m ''o \Tnijv-mlrIm .unl,ii.iiiini PnnIM.l
'fiditiirln» 'IVrtls .
f l.i,. Il.irlhm.inn .
límpreii llvlrn lílcolrloa Horra

d/1 "OTilm . . «
««•licitliire».

Anlnrolie.i Paulista . •
Irnraniinrn. in n,'i . . ,"irarafinarn P 0,0 . . . ,
A fila i» .''Tr». Salto do ítn\ .¦\cnn o l.n**; do Mney-mlrirti «
Vff.a o Ft. d,. Illhelrflo Prolo ,
Atrrin .* PxiíoIIos do Rnnnl ,'fVnpInrrpm do Vod» : . •"niion ílnlln. , ,
f.*h}mtrn fndiistrlnl • » •
nòrtiimo \«w\ Urn non. . ,¦"'imnlnplnt dn Ac-nnn o ^xa-ottos
¦"¦íimplnfirn Trnnríín. tini^3Força
Kinnro.n ITvdró Kloclrlcn Serra

díi nnonln» .
.•¦Jootrloa PIn Claro
l.nr o Fnron dn UnráflnjçdoU ,f"'nrcn o l.nz 8. Vnlonllm .^ffin. íl.nrdv. «
l.uz e» Poron 'Io .Inhollonhal .
Lu», o [.'orou do Tlntó . . ,
1.117 f» 1'nrfn do «anta Orne* .VJcrldlnmii Panll.ln . .¦''Inntrif-iilndo dr CornmhR'. ,'¦'rnnnnnfi «'n Rlnntrlotdndn *
l"'nl»rll Pntillsinnn. .
Prnilnecln» Clilmloni I,, Onrlro»,'nd. n Oommerolo ("nãn Tolle ,(.'oroa o fiiti do Rlhelrflo Preto ,
Vidraria «anis Mnrlnn . .Perro 1'límnllnilo Klloi
\a\7, n Pnrcn iio .Inndialiy . .
l.nnlOo.lo Knee-nrloli , 

' . ,f'l»tr.idn dn f'Vrro H. P.iulo-floya»"¦oololnilo Annnvmn "O ('lotado
do «.. Paulo.'. ....

ldom a no dln» ....Rlnolrlon do ilchodouro .
l'oreca .» I,tiz dn tlbrrnhlnlm •Woolrloa S. Pnulo o Rio . .^nnrl n Altranr.lo.-i « «Pahríoftdorn (Io Pata fusos , ¦». Mnrllnliii ....
IVIp|ihoriic.'i do S, Paulo . ,Pastoril do Atcrrndinho . .
UfnomaibtfTnphlcA Rrasllolra
Korçn n l,uz Norlo tio H, Paulo
Hnnlaüoinlla
-1'rnncflo, l.uz o Porca .Melhora-

mnntõfl iio Parannnanorna .Vlaçilo M. Pniilo-Mntto flrosso ,Pnrnliyhii lio Norlo .
McMifirnmentos do S. Paulo
Mnlhorarnnnios do Paranaguá ,
Mplhornmcnlos do ParanA* .
Molhprumohtos tle >s. .íoJio. .
Naoloiíal do Ks tampa ri a •» •
1'orçii o l.u/. do Anigi.nrjr . ,
Soe., ('asa Vanorden . . •S. liornnrilo Fnhrll . , ,••.alio Fnliril ...
Ualeado Itoollil * «Pinolli (inmliti . ,Indiislrlnl do Uiiiiriilhns , ,Aserlcolit Santn llariuirn . ,Ktne.tricidadn dc U.-iitrú ,
Pinhal fabril ....
Luz o i«'orçn iln Jahrt . •
Paripio Hítlrjoario. , aTecidos S. .infln
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Stoclc, bojo 104.717

Telegramma especialSANTOS, 31 —
d ii "Cjrroin".

As cntnefies do fechamento da Compa-
nhla Registadora o Caixa de Liquidação
dn Santos, na base do typo 4, foram as
seguintes:

Agosto . .
Setembro .
Outubro .
Novembro
Dezembro

Comp.
0*425
6$225
6$176
6$175
6$175

Vcnd.
0$45()
6$260
C$200
6$200
6$200

VISITEM A
1

S. PAULO, 31.
Conforme aviso telegraphlco entraram

em Jundiahy pela Estrada Paulista:
Saccas

noje ,
Anterior
N'o mesmo período do nnno

passado 
Entradas pola Estrada Soro-
cabana

Anterior
No mesmo período do anno

passado 

84.881
64.233

69.849

9.583
4.792

-— M eoncedldo paasaporte a René Â, gx%, 1° eUor. 10 opoS. Tn SS?

,u ooerarlos o 3 carroças, regularização

Total, hoje
Anterior
No meamo porlodo do anno
passado

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na oataçlto do
Jundiahy:

Com destino a S. Paulo . . .
Anterior ' ,
No mesmo período do anno"

paaaado 
Com destino a Santos . . ,-
Antorlor
No mesmo período do anno
pasaado  .

Total, hoje , .- ,: -.- -,- r ¦„-
Anterior
No meamo período do anno
pasaado

10.037

94.464
69.025

79.886

Suecas
8.481
8.631

8.769
87.106
53.825

56.845

LIQÜMÇiO ANNUAL
da Casa Franceza do

L. GRUMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

Bolsa de S. Paulo
OlTIOUTAS UM 31 DK JULHO

96.687
66.956

69.614

MKROAOOS KXTRANGEIROS
NOVA YORK, II.
Hoje abriu este mercado estável, eom

alta parcial de 6 pontos.
Cotações:

Setembro .-•¦ < -.- . . . , 8,41
Dezembro . ...... 8,60

NOVA TORK, 81.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se estável, oom alta de
2 a 7 pontos.

Cotações:
Setembro . ¦-,- j- ?• m s -e 8,50¦Oozembro . ., ;.. -,; a :í ... 8,68

1'iiiiiIoh piilillcniaiApólices tio l':stndo,ü.n A 6.a sótfos,
oi-luro»

ldcm dn ü.ni óric, do 500! .'dom, 7.n fl o.a serie».
Iilnm, lO.a sírio ...
ldom, Auxilio Agrlcoln, R ojo .Idem, dn HnUlo. 5 op, oi-jnros

¦iclrn-s
Câmara do t. Pnulo, 6.0 (Vladu-cli"
tdnm, Kit oriilssfío. . ',
!dom„ 2.acinlssflo. . . .ldom ompicsllmo do 1018 . ,ldom, a nn i%s ....
ldom, empréstimo dt» 1014 . .(dom, a 80 dlns ....
Unmn,rn do Amparo . , .

n r Ariir.ii|ti:irli , ,
h h Atllmla . , ,
. . Annnnolls , ,»n ¦ h Araras • .» *
ti n Avnrô • • ¦
n i, üariv . , ,
n „ üniirti . , ,
» „ llntiicatti ¦ • ,
» „ Rfirrotos . • ,•¦ D Campinas, . ,
„ „ Cruzeiro . , .

i| <'apivary, .
,. ,, Oriu-inhos ,
«i „ Orlnndln, ei-Jnros .
r> m Cnçanava. ,

rv Serra Nogra ,
„ s. iton.io ,

i, „ Dcscalvailn , ,
,, „ Fl. M. do Klnhal .
ii , Pixlna . . ,

. Klhoirílfi Prelo, ex-J.
„ S. Joiio ilu Hon Vlntii
„ S.Josdtlo Itlo Pardo
„ JaoarohT. .
. 8. Slmtto .
, Piracicaba. ,
. Pedreira ,

Plrassununga ,
ti. José dos Campos
Porlo feita
Uberaba . ,
Sla.Ultailol*. ('nutro
Itlhtjlrfli» llonlto
Jabotlcabal, , ,
Jnrdlnopolla . ,
Jlapoteninga . ,
itaplra . , ,
Ibitlngn ¦ , .
itatliiga . ,
lturorara, ,

Vondo-
doros

Compra-
dore»

040100;i

Valores da Bolsa
Transacções realizadas hontem, n:. lio-

ra officlal da Bolsa:

FUNDOS PÚBLICOS

200 letras ela Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1933,  78$509

50 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo dô
1913,  781500

100 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1913,  79$000

100 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1913, 70900A

50 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1913, 791000

100 letras ela Câmara de S.
Paulo, empréstimo do
1913 (30 dias), a . . . 791600

70 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo do
1913 (ÜO dias), a . . . 79$600

7 letras da Câmara de S.
Carlos, ( 72$000

BANCOS
60 aoçfles do Banco Com-

mercial elo Estado de 8.

075W1 0601010
075*000 060KKKI

- liOOSfOTO
80OÍ0O0 «OOfOOO

70'00!l

70 «"00
FOffOO
87*000

80"'00
80*100
78>5IK1
70*0-10
86 6 0

Rüfono
78'fiOO
eo$ooi-

26*1000
oo ooo
5 *0O»l
70KIOO
(lOtOOJ

13
Paul,
acçõf s
Pnulo,
ncções
Taiilo,
noções
Paulo,
acçõos

C| 60 0|0, a
elo Banco de S.

do
i .

elo
i .

elo

Banco de S.

Banco de S.

Hanco do S.

— 40Í0O.I

f0'00l
56-moo
75$000

eotooo

7OM00

6OÍ000
70'00„
84»0f)0
05-ÍOOO•JS-ülKJ

J

108(000

70(«j0i,
84(1.00

- 85*000

70*«W0

•MIOOO C(*»00
Tüíooo

27

20

10

31

140$000

«9$000

69$000

09$000

70$000Paulo, 
noções do Banco do Com-
mordo e Industria de S.
ratilo, 470Í000
aecüos do Banco de Com-

merclo o Industria de S.
Paulo, 4708000

COMPANHIAS
aeções da Companhia
Paulista de Estrada do
Ferro, ox-dlvldendo, a . . 3418000
acçõos da Companhia
Paulista de Estrada do
Forro, ex-dividendo, a . . 3418000
acções da Sociedade Ano-
nyma Casa Vanorden", a. 30$000

Bolsa de Santos
oi»'i:it't'AS

Cambio
beiras pnrlictilaros, a 5 dias
Loiras inrtloularos, a 8(1 dias 

'.
Loira» hnncarlas a r» dias
i.ctr.is bancarias a ü*J dlns

Franco ouro i 697-
Apólices :

Ktnprostimo oxtorno do Ibs, ..„
I5.00J.00!)-'."-.)

Kstntlo do Ij, Paulo, 6.a .lí-ilo
1'lsliulo do il. Paulo, 7.a sôrio
Kstiido do S. Paulo, 8.a s6rlo
i .símio do s. Paulo, o.a aérío
Mstado do S. Paulo, 1.13a oétle

Ketrns :
Camnra Municipal do 8. Vlccnto
Câmara do S. Paulo, coipres»
Umo do 1014 ....Gamam da S. Paulo, ompros-

1 liiiiode 1013 , . . ,

Vend. Comp.

12 8|8
12 8|H
12 íl|8
12 8|8

12 1|i
12 1*1!
12 t|2
12 1|2

HIlTTIi

050$000 020*000,¦161li0.il! (120(1100
950*000 02UifO00,
950*000 020*000.

00*000 -

008000 88ÍO00

80ÍOOO 39ÍOOOOAno
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COBREI© PAULISTANO - Terça-ieiva, i dl© de 1916

DobonlurCJ
Xocolaiçcm «le Suiln Itnto-Brast-
luirii ¦

Tcnlrnl Ammon.1 Gcrnos. .
Snntlsta Jo IlnhltnçOos Econo-

miras . . > • •
AcçSos

<"om|], Snntlsta «Io Tocnlnrrcm l
Oomp. Uii.lRtnilora iiii Santos
Moinho Kflntifltri. *
I-nstorll «lo Rllmlrllo Plron
Companhia Paulista «Io Arma-

zona ("ornei ....
Companhia Contrai ilo Arma-

miu Gornos ....
Companlila «Io Pouca Santos .•
Companlila Pniillsln «1«» Vias

F-rroas o Flnrlacn.
Companlila Mogynnn Jo Unira-

ilas ilo Forro o Nnvcgaçilo cx-
illvliloodo . . •

Companhia 1'iurllsl • ¦ >
Companhia Paulista «Io Terras

o 1'olonlzaçfin. . . •
Companhia Clilmlea o Agrícola

Sanllsin ...
Companhia Kimüsla ilo Horda-
(Ini . .

Companhia ICnsaccailoia o Ilo
ncfiniailnra «Io CM, 8 0|0 .

i Companlila Kantlsla «lo Dro„ns
Coiiipanhin Unlflo ilo Transpor-

Conip. Constrnctoin ilo Santos
Foi roglslaila a venda, no «lia 2D
Libras •

«rtfooo 80Í000
8CÍ00J 80?0O0

!t5*00) I05?00

lOOOíOOO 1:5001003

SOO'000
175*001 130M00

a-Siaoo ihoíooo

"'.IO*. """'000

r.?000 76*000

100 lOM
— «o roa j

¦Io corrorilo, doi
lil.SXl-O-n

055.ooj

«•'.

LM

. •

Francos . •"'""¦•l»,'J
Marcos . . • • •"*•**"
Escudos . . . • —•"
Pcsolas . . • • --• —
Liras ...••« —.—
."OollaT." ..... —•-—

l_cii0.i.ientos flseacs
ATjPANDÈGA

SANTOS, 31.
Tapei . •. ¦. v -. _00!__-$__7
Ouro . . -. ¦.- . i. i. ••• 62:301""C21
Consumo . . -. v :.- :•¦ C:lG7$2r»ü
Estampilhas . ¦• v ; ; 
Verba . . ,.. •. . .-. i.r 345 •*0-J 0
Tolc-rrapho . . .. v :. SG-i$SC0"luias . j v . •,- :.- ¦.- :.
Licenças . . -.- •. -. .- 

Total .. v v (.- v *LG*0:173**G7S

Renda desde primeiro
do mez 4.137:200$715

RECEBEDORIA
Exportação paulista . 72:M3$B37
Exportação mineira . •.- 23:4S0S37í>
Expediente . . .. .. ¦.- -.- "57J800
Impostos . . ;,: ;.- ¦,¦ -.- 1:123$000
Estampilhas .- -. v :. r.r 12E?000

Total . . -. . !)7:C'I0$.1C
CAPE' DESPACHADO

Paulista . . . .....:. .- 19.0-13
Paulista (baixo) i: v 
•¦Mineiro ..... -. ¦¦¦ 7.0S5e 58 Its.

Dc Pernambuco e escalas, com 8
dias dc viagem, o vapor nacional
"Itatinga", de 926 toneladas, carga
vários gêneros, consignado a G. Sau-
tos.

De Nova York c escalas, com 32
dias de viagem, o vapor norte-ameri-
cano "Wcstoil", de 1.401 toneladas,
carga vários gêneros, consignado a
Wilson Sons c C, Ltd.

Sahidas:
Vapor nacional "Itatinga", com

vários gêneros, para Porto Alegre;
vapor norueguez "San Remo",

com vários gêneros, para Buenos
Aires;

vapor sueco "Axcl Johnson", com
vários gêneros, para Buenos Aires.

Total 2C.72S e 58 lts.
RENDA EM FRANCOS

Paulista  08.215"Mineiro 
. . .¦ ;. , . •. 21.. 257,00

/
Tolal 119.-172,90

! -4'íí

.EXPORTAÇÃO DE CAIE'
"OS, 31

. lo dos exportadores que pagaram
, na Recebedoria dc Rendas:

Cafú Puulislii
•"Rand e Comp. . 12:720$7õ0

Os mesmos — Saccos 3.025
Os mesmos — Francos 18.12.0

Companlila Prado Chaves S:7755000
A mesmo — Saccas. 2.500
A mesmo — Francos 12.C00

R. Alves, Toledo o Comp. S**0**i9'0
Os mesmos — Saccas 2.39-1
Os mesmos — Francos 11.970

Pedro Trinlis 7:722$000
O mesmo — Saccas. 2.209
O mesmo — Francos 11.000

Lcvy o Comp 4:S25$250
Os mesmos — Saccas 1.375
Os mesmos — Francos C.S75

Santos Coffcc Comu. . .. _:5G0$000
A mesma — Saccas. -. 1.300
A mesma — Francos 0.500'.eoii, Israel o Comp. . . 4:3S?$000
Os mesmos — Saccas 1.250
Os mesmos — Francos 0,250

Conip, Leme Ferreira . . -.• 3:573$1R0
A mesma — Saccas. ¦,-. 1.018
A mesma — Francos ,- 5.090

Guslav Trinlis e Comp. . •• 2*10C$OOn
Os mesmos — .Saccas <»00
Os mesmos — Francos 3.000

_oci.'to Financlére 1:930$950
A mesma — Saccas. ,• 835
A mesma — Francos ,' 4.175

Eorronner, BUlow c Comp. .- 2:2S1$500
Os mesmos -— Saccas ^SO
Os mesmos — Francos 3.250

(íaumann, Ciepp e C, Ltd. 1:895$100
Os mesmos — Saccas 5-10
Os mesmos — Francos G.250

E. Johnston e C, I.td. . l:'5ú$000
Os mesmos — Saccas 500
Os mesmos — Francos 2.500

Leite, Santos c Comi 1:053*.000
O- mesmos — Saccas 300
Os mesmos — Francos 1.500

Picoiie «; Comp. .... 877JT00
Os mesmos — Saccas 250
Os mesmos — Francos 1.250

Antonico Alonso G20$500
O mesmo — Saccas, -.. 150
O mesmo — Francos 750

Comp. Nac. de Café . . . •.- 512Ç-1C0
A mesma — Saccas ..- 140
A mesma — Francos 730

Diversos  35?100
Os mesmos — Saccas .• 10
Os mesmos — Francos 50

Cnfí; Mineiro
Nauinánn, Ocpp e C, Dtd. .- 9:2-18$850

Os mesmos — Saccas 2.790
O.s mesmos — Francos 8.370

E. .Tohnslon e C, I.td. . 5:519J30I
Os mesmos — Saccas . 1.004 o 58 ks
Os mesmos — Francos 4.991,90

Malta c Comp 4:153$(I95
Os mesmos — Saccas 1.253
Os mesmos — Francos 3.759

"Clete Flnanci'i'0 3:1S2$-I00
A mesma — Saccas. <, 900
A mesma — Francos •«¦ 2.S80

Com]). Leme Ferreira . .. ¦_ 1:183^46.5
A mesma — Saccas. -,- 357
A mesma — Francos -,- 1.071

R. Alves, Toledo c. Comp. 202$215
Os mesmos —• Saccos .¦ 61
ps mesmos — Francos 183

TELEGUAMMAS
CABO FRIO, 31.
O poquote "Itaperuna" sahiu liontom

para o Rio «le Janeiro.
i-ARANÁGUA*, 31.
O paquete "Italtuba" chegou liontom «le

S, Francisco.
MACEIÓ', 31.
O paqueto "ItassucG" sahiu hontem

para o Bahia.
PELOTAS, 31.
O paqueto "Itcpuhy" sahiu ante-hon-

tem para Porlo Alegre.
FLOHIANOrOLTS, 31.
O pnquoto "Itíipuro" sahiu hontem para

o Rio Grande.

RIO ' •. I***!'
Vapores cspc-vaílos

Rio «la Prata, "Vasari" . . v ?
Inglaterra e escalos, "Ar.iguaya" r.i
Rio da Prata, "Holiandia" . ,v v.
Portos do Norte, "Maranhão" ;,, w
Portos do Norte, "Gurupy'* . ••• y
Inglaterra e escalas, "Oronsa" -,. r.-
Rio da Prata, "Cordova" ....
Nova Yorlc o escolas, "Minas Geracs"
Portos do Norto, "rar.t" . ,. si
Rio da Prata, "Amiral Nlolly" r.: :.-

Vnporo.s a ualiii*
S. Matheus c escalos, "Espirito Santo"
Natal o escolas, "Itauba" (12 lis.) v
Rio da Prata, "Araguaya" . . v
Nova York o escalas, "Vasari" . •¦•
Itajahy o escalas, "Itaperuna" (8 hs.)
Amsterdam o escalas, "Holiandia" .
Portos do Norte, "Brasil" . . -.-
Portos do Sul, "Itapemo" (12 lis.) .
Montevldeb e escolos, "Sírio" (12 lis.)
Victoria o escolas, "Philadelphia"
Rosário, "Bòrhorema" . v
Cnllüo e escalas, "Oronsa" . . ¦•¦
Gcnova o escalas, "Cordova" .
Laguna c escalas, "Mayrinlc" (IC hs.)
Portos do Norto "Ruy Barbosa" (12

horas) 
Aracaju' c escolas, "Italtuba" (17 lio-
ras)

agosto

Sud, está resgatando as suas debentures
sorleadns o pagando os respectivos juros,
com a deducQUo do Imposto federal,

 A Câmara Municipal do Espirito
Santo do Pinhal, por intermédio do es-
erlptorlo do corretor sr. Ernesto R. do
Carvalho, a rua Alvares Penteado, 41, es-
IA resgatando as suas letras sorteados e
pagando o respectivo coupon n. 10, daa 11
fts 14 horas.

TRANSFERENCIAS SUSPENSAS
Da Companhia Mogyana do B. de Per-

ro e Navegação, at6 novo aviso, para pa-
gamento do dividendo.

 Da Companhia Paulista de Es-
Iradas de Ferro, ate novo aviso.

->

r

Movimento maritimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS
SANTOS, ;•].
Do Havre e escalas, com 26 dias

¦ dc viagem, o vapor francez "Bou-

gainville", de 4.025 toneladas, carga
vários gêneros, consignado a J. A.
Boqttet.

Dc Nova York e escalas, com 54
dias de viagem, o vapor inglez "Rio
Verde", de 2.579 toneladas, carga va-
rios gêneros, consignado á S. 1'aulo
Light and Power C., Ltd.

Do Ceará e escalas, com 11 dias
de viagem, o vapor nacional "íris",
de 887 toneladas, carga vários gene-
ros, consignado a R. Yasconcellos e
Comp.

De Rosário, com 8 dias de viagem,
p vapor argentino "Uenjaniin", dc
636 toneladas, carga trigo, consigna-
do a Pascual Gomez e Comp.

De Nova York e escalas, com 42
dias de viagem, o vapor nacional
"Tapajoz", dc 2.442 toneladas, car-
ga vários gêneros, consignado a R.
Vasconccllos e Comp.

De Alborg c escalas, com 45 dias
de viagem, o vapor norueguez "San
Remo", de 1.269 toneladas, carga va-
rios gêneros, consignado a Zerreh-
ner, Bulow e Comp.

De Góthcnburg, coin 31 dias de
viagem, o vapor sueco "Axcl 

Jo-
hnson", de 2.359 toneladas, carga
vários geiieroSjConsignado a Schmidt
Trost e Comp.

De Nova York e escalas, com 31
dias de viagem, o vapor nacional"Rio de Janeiro", de 1.487 touela-
das, carga vários gêneros, consigna-
do a R, .Vasconccllos e Comp. ,

%~+«i^r#. „ ~„.l-wv_ „ ,._^ri_,^__^l^_»_^?__.._,,„,____-'..'

Noticias commei-ciaee
¦n*l*OS E DIVIDENDOS

 A Companhia Luz o Forca do Tle-
ti estft pagando os coupons do juros de
suas debentures, por intermédio do eserl-
ptorio do corretor sr. Ernesto R. do Car-
valho, A rua Alvares Penteado, 41, dos
11 fts 1-1 horas.

 A Companhia Paulista do Scgu-
ros, em seu escrlptorlo central, o rua do
S. Bento, "10, estft pagando o 20.o divi-
dendo, correspondento ao semestre findo,
ft razão do 10 o|o ao anno, ou 5"S0')0 por
aceso.

A Companhia Campineira do
TrocQão, Luz o Forcu, por Intermédio
do London and River Plato Bank, cslft
resgatando as suas debentures sorteadas
c pogando os respectivos juros, com o
desconto de 5 o|o do imposto de rendo,
dos 12 íis Iii horas.

A Câmara. Municipal de S. Jcão
da Boa Vista, por intermédio do escri-
pterio da Socíedado Anonyma Commer-
ciai o Bancaria "Leonidas Moreira", esta
pagando o O.o coupon de juros do suas
letras, das 12 fts 14 horas.

 A Companhia Mogyana do Estía-
das de Ferro e Navegação esla pagando,
em seu escriptorio central, das 11 fts 14
horas, o 84.0 dividendo, correspondente
ao primeiro semestre do corrento anno, a
razão de 8$000 por aci;ão.

 A Companlila Paulista do Energia
Eloctiica, cm seu escriptorio central, a
rua ti. Bento, 7S, estft pagando os juros
das suas dobentures, das 13 fts 15 horas.

A Câmara Municipal de S. Manuel
do Poraizo, por intermédio do escriptorio
do corretor sr. Ernesto lt. do Carvalho. íi
rua Alvares Penteado, 41, estft pagando o
lO.o coupon do juros do suas letras, das
11 fis 14 horas.

 A Companlila Paulista de Estra-
das de Ferro, em seu escriptorio central,
eslft pagando o S8.0 dividendo, rclatlv''
ao primeiro semestro do corronto anno
ft razão do 10 o|o ou 10$000 por acção.

A Empresa Eleotrlca do Bebedouro,
eslft pagando ft rua de S. Bento, 55, o S.o
coupon de juros de suas debentures, dos
14 fts 16 horas.

A Sociedade Anonyma "O Estado
de S. Paulo", pelo escriptorio da Soclo-
dade Anonyma Commercial e Bancaria"Leonidas Moreira", estft pagando o 9.0
coupon de juros de suas debentures, com
a dedução do imposto federal, das 12 fts
14 lioras,

A Companhia Francano de Electrl-
cidade, por Intermédio do escriptorio do
Companhia Paulista de Eleetricidode, ft
rua de S. Bento, 5" cslft pogando os cou-
pons de juros de suas debentures e res-
gatando as sorteadas, dar, 12 lis 14 ho-
ras.

A Companhia Pinhal Fabril, em
seu escriptorio central, ft rua do S. Beu-
to, 8, estft resgatando as suas debentures
sorteadas e pagando os respectivos juros,
das 12 fts 10 horas.

A Companhia Melhoramentos do S.
Paulo está pagando o dividendo de 5$000
por acção, em seu escriptorio central, A
rua Anchielo, 5, das 12 fis 14 hora.?.

O Banco Commercial do E. do S.
Paulo estft pagando o dividendo de 4$800
por acção, cquivalento a 8 por cento so-
bro o capital realizado.

A Fabrica do Tecidos Santa Rosalia,
por intermédio da Banca Franceso o Ita-
liana per rAmerico dei Sud estft pagando
o 14.o coupon do juros de suas debentu-
res, com o desconto do imposto de ron-
das, das 10 fis 12 horas.

O Banco Commercio o Industria do
S. Paulo, estft pagando o 53.o dividendo
de 18$000 por oeção.

O Banco do S. Paulo estft pagun-
do cm sua tliesouraria o 53.o dividendo,
ft -azão de 7 0|0 ao anno, ou 3$500 por
acção.

A Companhia Sallo Fabril, em seu
escriptorio, fi. rua S. Bento, 42, está res-
gatando ns suas debentures sorteadas e
pagando os respectivos coupons, com o
desconto dc 5 por cento do imposto fe-
deral.

A Companhia Nacional de Estam-
paria, em seu escriptorio contrai, ft rua
Alvares Penteado, 3!), estft resgatando os
suas debentures sorteadas e pagando o
coupon n. 0, das 12 fts 15 lioras.

A Sociedade Anonyma Fabrica do
Ferro Esmaltado "Silex", por intermédio
do Brasiliaiiiseh Bank fui* Deutschland,
estft pagando o coupon n. 14 o rasga-
tondo as suas debentures sorteados.

A Companlila Luz e Força Santa
Cruz, em seu escriptorio central, fi rua
Direita, 14, eslft pagando o coupon n. 12,
com o desconto do 5 0|0 do Imposto de
rendas.

—A Empreso "Orion", dc Barrotos,
por Intermédio do escrlptorlo do corre-
tor sr. Antônio Aymorê Pereira Lima, ft
rua de S. Bento, 01, sobrado, está- pa-
gondo o coupon u. 11, do juros de suas
debentures. das 12 fts 15 lioras.

 A Companhia Força e Luz de Ja-
boticabal, eslft pagando o coupon n. 10
do juros de suas debentures, por lnter-
médio do escriptorio do corretor sr. An-
tonio Aymorú Pereira Lima, á rua do S.
Bento, Cl, sobrado, das 12 fis 15 horas.

 A Empresa do Eleelricidado dc
Araraquara, fi, rua Floriano Peixoto, C,
estft resgatando as suas debentures sor-
toadas o pagando os respectivos juros,
com a deducção do imposto federal,

• A Companhia Industria Papeis e
Cartonagcm, por Intermédio da Banca
Franceso e Italiana per 1'Amerlca dei l

CEREAES
Brazilían Warranl Company, Limited.
Recebe cnrojieg cm consignação, sobre

«m.in mercadoria fria adiantamentos ilo dl
nliolro.
Caixa postal, 914 . S. Paulo

Brazilián Warrant Company, Ltd.
Sccçüo ilo pioiluolo» iln Estado

1'rnçm concntM
Arroz licnoflci.-ido, Agullin ilo I.u 68 kilos 241000 ,1

SiTOOO.
Oito ldem, lilcm, do ü.n' Idom 28» .*» 24!.
Dilo iilrm, Idcm, ilo O.n Idcm, IS> n UH.
nilo idcm, Ontlolr, do l.n, Idom, 22* n 24'.
Dilo I.lom, Idom do 5.n, idom, IR' n ÜO?.
Ollo ,dom, Idom, do ,1.n Idom, 10! n 18».
1'ilo Idom, Qulrern, lilom, R» n 101.
Dito om wisoa Agulho, boiri HO ltllos 13*0 A 14*10.
Dito Idom Cnüolc, Idcm, ldem, 12*J5 o 1315.
Algodüo, ir. kllos. '0' ii 1)51.
Amendoim, 100 litros. r>* n (115.
A.-snom cryslal (10 Ullos, Ml n «IO!,
nnt.ilns, 100 lllros, 18» n in».
Horrnolin mnnirnlinirn, superior, 15 kilos, 351 ft '0.',
Ditn Idcm, rognlnr. Idom, W n 10!.
Dlln Idcm, ordinária, idcm, 201 u Ml.
Onlò mluilo, liom, Idom, 7! n 8'.
DUO Idom, ordinário, Idcm, ll? n 7'-
Dilo cscollin, sii|iorlor, Idcm, 5Í n nl.
nilo Idcm, regular, idom, 4í a 6Í.
Oito Idcm, ordinário, idcm, S*6 a 4>.¦'«•IJfln miilnlinlin noro. *ni|icrlor, 100 litros, 10Í5

ir
UMo idcm, Idcm, regular, iilcm, Idcm, 01 a 101.
Dilo idcm. vcllio superior, Idem, 91 a 10$.
Dito Idem, regular, idcm, 81 a Ot.
Ulto Idcm, blcliado, para vaceas, Idem, li! a Cl.
Dito hranco, Idcm, 10!5 ali».
Dlln manteiga, no»-o,.10(5 a 111».
Millio ('alicio; novo, liem nccoo, idcm, 7!' a 7!0.
Dilo amarcllo, hon», ldem, IH a HO.
Dito amarellilo, Idcm, ldem, 7(4 a 7;0
Dilo branco, lilon», idom, 7 i n V0

_a_iÉi tf

jftr%

Secção livre
Livros de direito

Lafayette — Cousas c Família; Barbo-
Dio — Constituição Federal; ti. Bandeira
— Procurador «los Feitos; T. Barreto —
Estudos do Direito; Lovlndo — Reforma
Judiciaria; Ribas — D. Administrativo;
Merlmi — Obras completas; c muitos ou-
tros Indispensáveis na pratica da advoco-
ela. Compram-se o vendem-so livros no-
vos e usados.

Rua Onze de Agosto, n. 2-A.

G0ÍI1E5 D05 SflllTOS

Jardim de Académus
/.' venda em todas as livrarias e na ad

ministração do "Correio Paulistano". -
Preço. 3$ooo réis; pelo "Correio. 3$5«x>.

*

¦2 Pertences nara automo.eis *
«DK .35

jAccessorios JJ
^ Pneumaticos igf
-$g Gazolína M
X, Lubrificantes Ü
a — ík
X Preços sem competência jf
SC Acoeíta pedidos do ínlorior, aa- M>
5_J sim como recebe encommendas J_J
X:-: :-: para o extrangeiro :-: :-: W

S Telephone, 3706 • Caixa, 284 £
g End. Telegr. «aUTOGERflti» M
g R. Barão de Itapotininga, 17 |J

S. PAULO S
»*B.ií_r'_-__^__^__^__^ ?<_fQ_-^_r%*_P^.*F-v_.^ fR

Exames no Gymnasio Jo Estado
O mclbor preparo para oi exames por-

colladoa «jue devem ser prestados, em (ío-
zombro do corrento anno, no Gymnaski
do Estado, e bem assim pnra os de ad-
missão a 'qunlquer anno •rymnaslal, no
nnno <"e 1*117, d_-so no Instituto de
Sciorcins o Loiras, onde o excellente
corpo docente conla vários lentes catbc-
draticos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 fis 10
o das 15 As 18 horas.

O dlrector — Lui/, Anionlo dos Santos.
Rua Senador Queiroz, A — ti. Paulo.

» ft—
<^«fld*-fei4*A*t*-_-*-iâtk I _ftAUÉ_*M_____Dh|_•£} k,

jj Escriptorio de advocacia de {
g Carlos de Campos |

I Sylvio dc Campos |
Í Praça Autonío Prado n. 13 í
^t'*_»*_í^**_^*_]7-t_F-*iS-| XSPi&'&ljntVt®'&

1)I{. ER»VESTO GOUtiÀRT PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8. l.o andar, saio 15

S. PAULO

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

Clinica medica chi Kor.il, _tT.oellllnion<c
«lc .r!nii'in_, CO.N-Ul.iüKIÓI rua (.ulntl.
no ilocayiivn, n, ilo t .Ia 3. Tolopliono 1,808

 Clniinailoa pura o tolepKotf. SrM 

PREFEITURA DO AIDNÍCIPIO
K-tliwg-o do formigueiro

Sclcntlrico ao proprietário do terreno A
rua Dr. Ismael, na Ponha, a vlnto metros
mais ou menos do n, 50 ojuc, dentro do
prazo de 6 dias, a contar desta data, dovo
extinguir, de accOrdo com os artigos l.o,
S.o e 4.0 do Acto 102, do 17 do dezem-
bro do 1904, o formigueiro existente no
referido terreno, sob pena do 10$000 de
multa c de ser o serviço feito pela Pre-
feitura, p*or conta do proprietário, com
o acerescimo do 20 0|0 pelo traballio de
fiscalização o cobrança, depois do mui-
ta na reincidência.

Directoria do Policia c Hygicne, 31 dc
julho do 1010.

O Dlrector,
Alberto da Costu,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços do ealnção, pinturas, etc, dc

De ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu-
blico que, nos termos do art. 18, para-
rrrapho unlco, do Acto 849, de 27 do Ja-
neiro de 1916, não dependo do plantas
approvadas, nem do alvará do licença, a
execução dos serviços do limpeza, eaia-
ção, pintura, empapelamento, etc, o po-
quenas reparaçOcs no interior dos edlfl-
cios. ou no exterior destes quando re-
«iuados das vias publicas, desdo quo as re-
paraçôes não alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
«lo. Devo, porím, a <*xecução do taes ser-
viços ser procedida de conimunicação a
Directoria do Obras c Viação, sob pena
de multa do 20JOOO, ex-vi do art. 201, do
Acto acima mencionado.

São consideradas partos essonolacs cm
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis munlclpaes, que não
podem ser alterado::

l.o — altura dos edifícios;
2,o — altura do pü direito;
3.o — espessura das paredes;
4.o — superfície dos compartlincntos,
5.0 — alicerces e cobertura;
O.o — altura o largura das aberturas:
7,o — acerescimo ou suppresstto de

aberturas;
8.0 — tamanho das saliências.
Directoria de Policia o Hygleno, IS de

julho dc 1910.
O Dlrector,

Alberto da Costa.

________-B8_B_M

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COM.MERCIO E OTOÍAS

PUBLICAS
DIRECTORIA DE VM.AO

Concorrendo publica pnra Inslnllnçíío de
lux clcclrlco

De ordem do sr. dr. secretario da Aurl-
cultura, Commercio cr Obras Publicas, fa-
ço'publico quo so acha nberto, atC fls 12
horas do dia 14 do agosto próximo vin-
douro, concorrência publica para o ser-
viço de Installação do lllumlnaçito oio-
ctrlca desta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos os interessados as ns-
pcclficaijões respectivas, bem como as
condições geraes a que deverão obedecer
as propostas,

Directorio de Viação, 20 do julho do
1010.

Tlieophllo Sousa.
Dlrector.

AVISOS COMERCIAES

|JÉ__g&fâiÉ
—í?«^_fi*~

Hoje e amanhã, exposição de um

Enxoval para Noiva
Executado sob medida em nossas officinas

W.-»_X_'H, S--__,_I.I._C__ O:, «o.

Prof. A_ Hefourf
GRflPBOuOGO

Consultado por vultos eminentes do
Brasil o da America do Sul

«•»< Consulta das 13 ás 17 horas

Kii.a A_.-.__ijo n. 10
_E_EI'IiONI_, 48.;13

Dr, Rubião fileira
Professor dc clinica medica

Residência: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua

| José Bonifácio. 13-De 13 ás 16 hs
!] T<*lephoi*e, 4.500
*•"*•**_•*___•* •**•*-¦ ***•*•_•-_* 

BB*; __******__**_| -*-____________' ___l__*rTlT*tTT_____***_______*-_l

Dlt

Lar,

SOARES DI"! FA1HA

Advogado

o da SO, 15 (salas 1, 2 e 3)

^_-___.-_.____-_9___-_____________.-'
J BENTO VTDAL i

LUIZ SILVEIRA ^
A U V o u A a O ^

J16-A-Rua da Quitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 f

Nl fia

AVISO
As contas tle publicações do

jornal <Correio Paulistano*» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. P/iyLA PEBBJG^E

(K..íi* 
¦'-n._-,_s_,A);

Com innlicn ün clinica do piol. UiitlnoLdo 1'arli
C.MbUI.TOltlO: ilus Ulrolla o. .3, du 8 At

4. — Tclciihono d. 6.03J.
IH-SID-NUIA: Avenida Paul^la n. UL—To

lepliouo u. s.lM i.

EDITAES

snM.sriauo da giíiíiiha
Dlstrlcto da Lilieriladc

EDITAL DH CONVOCAÇÃO PARA O
ALISTAMENTO MILITAR

Joflo Mauricio do Sampaio Vlanna, pro-
sldontii da Junta do Alistamonto Militar.
Paz sabor aos nuo o presento edital lerem
ou delle tenham conhecimento que, nesta
data, foram installados os trabalhos de.-
la Junta o, porlanto, convoca a todos os
jovens da edade de vlnto annos, oomple-
tos no anno pruximo pa.sE.ido o domicilia-
«los neste distrleío, a virem so inscrever,
atfi o dia 15 «le setembro ilo corrente
nnno, o bem n.ssim todos aquelles quo,
tendo 21 annos ou mais, ainda não cs-
t£ío inscrlptos nos registos militares, co-
mo determina o regulamento para a exc-
çt*c3a da lei do alistamento militar, — de
21 alô 30 annos de edade completos.

Convoca lambem todos os interessados
a, apresentarem, a bem do seus direitos,
esclareci mentos ou reelan>icõcs, afim de
«me a Junta possa ficar bom orientada
tia verdade o dar as informações precisas
o esclarecer o Juízo d.i Junta do- Revi-
são «iuo tem do apurar esto alistamento.

Districto da Liberdade, cm 15 de julho
de 1916.

A Junta fu [lecionara cm todos os dias
utols, dc 1(1 as 17 horas, na casa de n.
1*111, da rua da Liberdade. E para conhe-
cinuriito dc todos manda lavrar o presen
te edital, por mim feilo o assignado, ru-
brieado peio presldento João Maurício de
Sampaio Viauna; secretario, Antônio
Saltamini da Oliveira:

•Toiin Maurício de Sampaio Vlanna,
Presidente.

COMPANHIA MOGYANA DT* ESTRA-
DAS DJO 1 "-•llUO E NAVEGAÇÃO

neaherluríi ito transferencias
No dia primeiro de agosto próximo fu-

turo serão reabertas as transferenciou do
acçõ-S desta Companbln, tanto neste es-
erlptorlo Central, como no de ti. Paula.

Campinas, 31 de julho de Ifil".
Alfredo Monteiro de Carvalho o fillvii,

Chefe dó Escrlptorlo Central.

AVISOS RELIGIOSO!

mabtamt,

GENTE RICA!
^_.^_ _-_____. ___.-__.ftk

4
4 ?

Porque não comprar, vós
que podeis, o magnífico terro-
no que tenho fi, venda em
llyftienopolis, para nello con- t*-,
strnir vosso palacete? Infor- T
mai-vos com Cavalcanti, cai- F
xa porital 208, que vos dará ^

4 as necessárias iníormaeões. W

Attenção
Um professor com longa pratica .nst-

nr. thoorica o praticamente allemão, fran-
ee.-;, inglez, arithmotlca commercial e
escrlpturação mercantil. Preços modl-
cos o optlmos referencias. Dirigir-se a
Gustavo Luiz, travessa do Quartel, 9-B.

'BIS'

Externato Paulista
Rii? Veridlana, 49

Director: Professor Pedro Wolll
Curso dc prcpariitorbs para admissão
às Escolas Normaos, G.ymnasios, Me*
dicinii, P«»l> toobnioa, í)iroito, Phar*
macia, Odontologia, Commercio, oto.
Aulas diurnas o nocturnas para am-
liososscxos.ALiglit fornooe passeado
100 ríis aos alumnou deste Externato

FRAXOISCO VIMIltA DE SOUSA .
Isabel de Serpa o Sousa, "Uargarklo

Perolra do Serpa, filhos, genro o netos,
agradecem penhorados a todas ns pes-
soas quo acompanharam on restos mor-
taes de seu Idolatrado esposo, genro, pae,
sogro e avó

Francisco Vieira ile Sousa
o convidam-nas o a todos os parentes o
amigos para a missa do 7.o dia, que será
rczaiia, tcrya-felrn, ],o do agosto, As 8
e 1|2 lioras, nu egreja do Sagrado Cora-
«•ão de Jesus. K poi* esto acto do religião
O caridade, desde Já agradecem.

GRANDE CHÁCARA
Villa Syria

Tenho cm minha chácara, sita na Sexta
Parada, Penha, mudas dc fruetas de todas
as qualidades, como ameixa do Japão de
tedas as qualidades, cald, peras, figo bran-
co, castanha, uvas, laranjas, mexiricas de
todas as qualidades, para plantações, afim
dc aproveitar a estação, que começa a 1/r
dc maio. Vendo de todas as qualidades,
a preços muito módicos, Para mais infor-
mações, rua Florencio de Abreu, n. 2Q, ou
tekphone n, 47, Braz.

PARES MUíROU.

MUTUALISMO ¦
Mutua Paulista

ItüA AI.VAHUS PENTEADO, 30
Eallc.liiienlo

La, ..a 3.a SKIUKS •>';:'*
Pi-azíi de («ileriiiiciii

Tendo terminado hontem o l.o prazo
para pagamento das quotas para forma-
«.•ao de novos pecúlios nas series supra,
pelo faliecimento do associado sr. Emílio
Gomes Crespo, convido os associados, quo
não o fizeram, a contribuírem com a res-
Roctlva Importância até ao dia '5 JK)
COKKENTE.

ti. Paulo, l.o de agosto dc 1916.
O l.o secretario,

Dr. Alfredo Medeiros.

INSECTICIM
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

5empre têm em stoch
LION & C.

Caixa, 4. 5. Paulo [

TIIl-SO-RO *MÜ*V1CII'AL 
DÜ S. PAULO

Directoria da receita
KD1TAL N. 15

Do ordem do sr. dr. Inspector do The-
••"ouro, fa«*o publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 dc agosto do^corrente anno, so proce-
dera nesla Dlreotorla, .1 rua Libero Ba-
Uarú, n. 98, A arrecadação a boceti do co-
fre dos impostos do Industrias o Profis-
sues correspondentes ao 2.0 semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosai-Uo do
abatimento do 20 0|0; os quo pag_rcm do
«lia 11 0,0 dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, e, finalmente, os quo-pugarom
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
dc 10 OJO.

T*uranle o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos lm-
poslos com a multa adflicional de 20 0|0.
Oircctoria da Itoceita do Thesouro Muni-
cipal do S. Paulo, 01 do julho"de.l91C.

O Director.
Diniz P. ae Ázambuja.

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUEItHA — ESTADO

DE S. PAULO
EdKnl do Convocação pnr» o alistamento

milhar .
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constnntino Xavier, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Faz saber aos quo
o presento edital lerem ou deliu tenham
conhecimento que, nesta data, foram ins-
tallados os trabalhos desta Junta è, por-
tanto, convoca a todos os ,'uvons da eda-
do de vlnto annos, completos no anno pro-
ximo passado, o domiciliados neste muni-
ciplo, a virem se Inscrever, atú ao dia 15
da setembro do corrente nnno, o bom as-
sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão inscrlptos nos ro-
gistos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do all3ta-
mento militar, — de 21 ate 30 annoa do
edado completos.

Convoca lambem todos os intoressados
a apresentarem, a hem do sous direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdade o dar as Informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta do Rovisfio quo
tem do apurar esto alistamento.

A Junta funecionar- em todos os dias
úteis, na casa n. 335-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento do todos, manda
lavrar o presento edital, por mim feito e
assignado, rubrlcudo pelo presidonte, quoserá affixado junto ao edifício em quofuncclona esta Junta. O secretario, tenen-
te Justo Anselmo Blanehl.

S. Paulo, 15 de julho «Je 1016.
Coronel Constnntino Xavier,

Presidente.

PREPEiTüiL", do município
Coustrucçüo du passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do aoto n. 769, de 14 do junho de 1916,
e dentro do prazo do 60 dias, lmproroga-
veis, a conlai do 22 do corrente mez, do-
verão os proprietários do casas e terrenos
construir os necessários passeios atô a
largura do 3 metros, na rua Pamplona,
em frento A alameda Rio Claro, e nesta
até ondo foram collocados as guias, de-
vendo a pavimentação ser feita eom con-
creto do podregulho, ecm argamassa de
cimento, cylindrado com rolo picotado,
tendo traços para formar quadros ae
um,5OxOm,C0.

No caso do serem construídos os pas-
seios depois da terminação do prazo aci-
ma referido, deverão os interessados eom-
municar Isso A Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidado da eommunlcação^ ser
feito o cancellamento do imposto do 20
réis diários por metro linear do guias
assentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso Imposto não comprehcndo os pas-selos construídos dentro do prazo do tiU
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so Btijol-
larão a fiscalização municipal e as pres-
cripçOes da Prefeitura relativas ao ma-
ierlal quo deverá ser empregado e a
ludo o mais quo seja julgado indlspen-
savol A solidez e á boa esthetlca dos pas-
seios, devendo para isso o construetor dar
aviso a Directoria do Obras, oom anto-
eedeneia do 24 horas, afim do quo sejam
examinados e aoceitos os materlaes a em-
pregar, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o imposto,
como si não tivessem sido construídos Os
proprietários são obrigados a mantel-os
om bom estado do conservação, sob pena
do pagarem o referido Imposto.

Directoria do Policia e Hyglene, 21 do
Junho do 1910.

O director Interino,
Jos*» Gonzaga.

EDITAL
De ordeni do sr. Prefeito, faço publi-

co que, pelo prazo do dez dias. contados
da presente data, so acha aborta concor-
renoia publica para o fornecimento, ate
31 de dezembro do 1917. do tijolos para
serviços nos cemitérios da Consolação,
do Araçá o do Braz.

Os % concorrentes apresentarão preços
por milheiro. entregue nos cemitérios
acima mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
cificadas as condições do fornecimento,
nos termos deste edital o da proposta ae-
coita, as penas de multa o de rescisão,
épocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrecta-
monto no Thesouro Municipal, a caução
dó 150$000, para garantia da assignatura
do contracto, sondo quo o proponente ac-
ceito deverá exhibir recibo da caução ão
300$000, quo será depositada antes da
assignatura do contracto, para garantia
da sua execução, do accôrdo com a ta-
bella constanlo do art. 31. paragrapho,
do Aoto n. 899, de 15 de maio do 1916.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, solladas convo-
nienlemcnte e acompanhadas do recibo
da caução de 1505000, acima referida,
deverão ser entregues em cnveloppcs fe-
chados o lacrados, mediante recibo do
director do Expediente, na Portaria Go-
ral da Prefeitura, atfi ao dia 5 do agos-
to próximo futuro, para serem abertas
no dia 7 do mesmo mez, ís 13 lioras, em
presonça dos interessado.", ilo que se la-
vrará termo nesta Directoria.

Accelta a proposta, lavrar-sc-á o respe-
ctivo contracto. dando-se disso aviso ao
Interessado, que deverá assignal-o dentro
do prazo do dez dias improrogaveis, sob
pena de ficar o mesmo do nenhum effcito,
perdendo o proponente a caução deposl-
tada.

Directoria Coral da Prefeitura do Mu-
niciplo de S. Paulo, 27 de Julho de 1916,
303.o da fundação de S, Paulo.

Q director geral,
Arnaldo Cintra.

Pequenos annuncios

AVICULTÜRA
-HOCADEIRAS E CHIADEIRAS

"COUTO"

As mais procuradas. Premiadas com
Cirando Prêmio do Honra na Exposição
laullsta de Aviculturn, em 2n — 7 — 916.;
Peçam prospectos a C. Coralri. Rua
Quintino Bocayuva, n. 4. Telephone, 34S.

/Jà LOUER chambre ot sallo moublfie-£mponr monsiour ou dame, confort mo-
domo. 61 rua Ilariio Itapotiniuga.

Artigos para pinturas
Acabamos do receber grande stoclc cm

artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
c aquarella, verniz seccativo "Courtral",
fixativo, oleo do llnhaça, pincéis, tinta
nnnkim, carvão o crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. 8

«3 10.

Leilão
- DK -

PENHORES
Emilio Israel & Comp., estabelecidos

à travessa do Grando lio tol n. 8, pre-
vinem aos srs. mutuários quo 110 dia

& lio agos.-» p. vindouro
farão loiifio dos penhores, cujas cau-
telas vencidas nao forem reformadas.

S. Paulo, 2*1 do julho do 1.1G.

Casa para pepena familia
de tratamento

Vende-se unia, para residência própria,
próxima ao largo do Àroucne, Construo-
«jáo moderna, artística fachada, 3 quar-
tos, 1 toilette, escriptorio, saiu do jantar,
sala do visitas, terraço, cozinha, banhei-
ro o W. C.i W. C. para criados, porão
cimentado o habltavel, 2 varandas, pe-
queno Jardim, gàlliiíliolro, etc. Preço 35
contos.

Negocio dlrecto, sem resposta a Intcr-
mediarlos. Cartas nesta escriptorio para
O. C.

Casa Victoria
Especialidades ciu iiianteigits, frios pa-ra repasto, salsichario, conservas, caçna,

sardinhas, inicias, Ulscoutos, requeijão,
queijos, mortntk-llas c vinhos portuguc-
zes.

itua Libero Badnró, n. 101, telephone,
4172. Eni frento íi Cninarii Muiiicipnl.

MERCEBES
Vende-so por preço do oceasião:
1 double-phaeton, torpedo, 2.-HP.,

novo, eôr marrou, capote americano, illu-
minação completa. — Werner, llllpcrt o
Comp., S. Paulo, rua S. Bento, 11. 10.
—¦ Caixa, 141.

Sementes novas
Catiuguelro roxo, legllimo, saceo de 200

litros, 5$000. Cabello do negro, sacco de
200 litros, 10$000; Jaraguá, germinação
garantida, puro do cacho, saceo de 200 11-
tros, 7$000. Pedido ao antigo o aromado
fornecedor JosO Marccllino dc Agnellos —
Linha Mogyana — ICstação do Restinga.

«EMENTES DE CAPIM, novas, de Rcr"•"minação garantida, vcndcm-sc: "Catin-
gruoiro Roxo" a «350 o "Jurngu-", do ca-
cho, a .650, o kiio, onsaceado, a dinheiro.
Pedidos a Manuol Eduardo Forre ira, esta-
ção do Jussara.

II OS
Quadro de Títulos
DA BOLSA DE S. PAULO
Organizado por João Pimenta —

Esta util publica«*ão, correspon-
ciente ao semestre findo, estará á
venda do dia 31 em deante, á rua
de S. Bento, n. 61, na Secretaria da
Bolsa.
Preço, i$500 — Para o interior, 2$.

*'Gets*ll" E' Magíco
Para Qualquer Sallo

Experimentai a Nova Cura Para Cal*
Io», "Ga*.-It" Fácil, Simples,

Nunca Falha.
"Um, dois, trez!" E nã.o lovarelamais tempo do quo isto para appll-car "Gets-lt," a nova cura, a maissimples e mais certa ju, vista no

Munca corte um callo! U«e''Gets-H." Nunca
folhai Sulrorcu vossa vida e vossos oés.

mundo. .Ta não so perde mais tempo
triiiíiudo-so ou aperreando-so com
calles. Callos, dores o callosidades
estão absolutamente condemnados _
morto desdo o momento em quo
appllcais "Gets-lt." Elimina-se o
tormendo do inujels emplastros,
tmguentos quo so espalham pelos
dedos, pequenos anncls ou calços
«iuo comprimem os callos, facas, p
navalhas, tesouras o o perigo de
evenenamento do sangue, devido ao
corrimento de sangue e as arma-
duras quo Blmplomento fazem o
callo pelorar. "Gets-lt" nunca af-
fecta p. poile, nunca falha. E'
nppllcado cm 2 ou ll minutos e som
dOr. Secca immcdiatamente o po.
derols calçar aa meias depois da
npplicaoao. O callo amolleco o
cabo. E' a maior cura do mundo •
para callos, callosidades e vorrugas.

Fabricado por B. Lawrence & Co..
Chicago, Illinois, V. ti, A. Vende-se "
em todas as drogarias o phar-
macias.

Depositários geraes:

Granado & Cia. =Riode Janeiro
Barroso Soares&Cia.=S.Paulo

SEDAS E GASIMIRAS
A èjÁBA IIIE. LEI.

Aenliii ilo receber mn rnilndò Borliimrnlo «lo
sedai o cisimirai para Bc_.iioi.l9i comu «sejam;
latfulili, cliniincuso, cr.po «Ia Chln.i, railium,
páyfU.tHC. tnffclil foiili.nl oerislmiírt fr.-inccz.i o

iiiiçlcza, K_b'_r_l_a ujlniiigolni. olc.
(iranilu snrUiucuto ilo lilusus borilml«3 11 m"lo
o a miiehii.i, tio nbitjçü lnvfivcl do croji*. da

UliEu.i cio. - Prcooi eom conipütcaüla
Abre-se conla corrente 11 piofcssor.is o famílias

RUA DIREITA,'43-Telepli. 5035

¦*£*__k-áfc- ¦•-*-/-a- _-_._ea._af, .•Í.V.^-^Ç.Ç* ..fíli .&.-. -<\ £k .£ii -Úl. A&j^J&iM-¦• .__. ^iMIAIlEl-fi FABKICA «1© BILHAIIES \
«I *5íSt:"*S3íi Moilclos novos 1: ciuricliosos — Uonslruccflo csincraila — ftecos sem eomiio- tb«e _iE_Ü*ll_jUE ESOfEIPA ==

Moilclos iioi'os 1: caprichosos — (Jonstrucrüo csincraila — .ncços sem coni|io-
tenda — Acceiiam-so ciicoromenilas para o Interior — Venda do objecloa para
bilhares — Cunccrlos — Kicoula-so T),. n PT>-in>-ir)ní»>n iTriliioci 7WIoda classe dc trabalhos do tornearia filiai £>_ ¦g-IAlUIU XUIJItl'**, . í
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Itogaquidao, MM, O exmo. sr. coponclJosé Do- i TOSSE CONTINUA
Inflnenca ele li .i?ífSSa ^èiijes curou-se |L 

1 A exma. sra. d. Anua Illlias,Bunu-Liusa, tie. ^ h ile tosse impertiuente c alíor- lik parieSra dc mimcha classeiceSda com , ^| curou-se com oXarope de GrindeliaI i Xai-epede

1
Curam-se com o

DE OLIVEIRA JÚNIOR
?pe

DE OLIVEIRA JÚNIOR DÊ OLIVEIRA JÚNIOR

ASTIIJfIAli4 U ANNOS
A exma sra. d. Siiiwh Cliae-bjrVde Aíçen, B-Yaiifa, dixfume,

sofiíi-endo Ita f a annos, curou-
se com o

Xarope
DE OLIVEIRA JÚNIOR

Wíia lilla do Estado dc S. hà
MUDANÇAS IIAMDAS NA LISTA DOS ASSIGNANT

MAIO DB 1!)1(!
üs Durante o mez de

ltnlrrii N." App. Nomes Rcsldcncliis

Contrai
Central
Central

Central

Central

Central
Central

Central
Central
Central
Central

Central

Central
Contrai

Bran

Central

Central
Central

Central

Central

Central

B. Retiro

Central
Central
Central
Contrai
Central

13. Retiro

Central

Central

Central

Central

Üentral
Central
Central

Central
Central

Central

Central

Central
Central

Central
Central
Contrai
Central
Central
Central

B. Retiro

Central

B. Retiro
Central
Contrai
Central
Bra».

Central
Braz

Central

Braz
Braz
Central
Central

Central

Braz
Central

Braz
Central

Braz
Central
Contrai

Contrai
Centra!

Central
Central

Cambucy

Central
Braz
Central

Contrai
Central
Central

Central

Central
Central
Central
Central

Central
Central

2-19". Afjougue Rio Branco Rua General Osório, n. 91
5S.il Agumr — fobias do Rua Ponte do Anastasla (Lapa), s|n.
i'1'Vl 

' 
Alfaiataria — Estrclla
da Luz Rua Maufi, n. 108

49-11 Amora —. Josô Lou-
reiiQO Rua Direita, n. 8-A

Íi-IGT Banco Cooperativo
Comm. de S. Paulo . Rua Josô Bonifácio, n. 7

1782 Barra — Eduardo . Rua das Flores, n. 04
1088 Blfnno — Marcello —

Dr Avenida Luiz Antônio, n. 42
4590 Brlsottl — Rizzieri. Rua Paula Sousa, n. 4-B
3739 Brolm' — Jacob Elias. Rua Anhangabahu, n. 110-A
3540 Btllau — Avenida Paulista, n. 147
4001 Café 5 do Outubro e

Restnurant Rua Maufi, n, 147
4015 Canto — Clovis Cotrin

dn Cunha — Dr. . Avenida Angélica, n. 309
3733 Capelle — Thoodore Alameda Santos, n, 13
2032 Carmona — Alberlo—

Off. do Costura . . Rua da Liberdade, n. 20
190 Carneiro — Albino

Sousa — Dentista . Rua Oriento, n. 195
391S Carvalho — Bento .To-

sé de — Coronel . . R„a da Consolação, n, 80
1930 Carvalho — Ernanl -*ua dos Bandeirantes, n. 47
1800 Carvalho—Raul Ran-

eel do R.,a calo Prado, n. 13 (sobrado)
2727 Casa Alves — Aibano

Alves Diniz Rua Brigadeiro Galvüo, n. 203
2-107 Casa Christal J. Do-

mirigos Silva s. Bento, 28-A
3203 Casa DestrI — Cal-

Gado a, Caetano, n. 120
100 Casa de Moveis — Ita-

lo Russo nua José Pauilno, n. 130-A
4023 Cattlnl e Coinp. . . Rua General Carneiro, n. 77-A
13-13 Chatenet — A. . . Ladeira Santa Iphigenia, n. 18
4921 Club Athletico Victoria Ladeira do S. Joao, n. 4
1084 Commodo — Vicente Avenida Tiradentes, 43
3684 Drogaria Almirante —

Barroso Soares e C* Rua Direita, n. 11
1G3 Duarte Serva o Comp.

Deposito Rua Tenente Penna, n. 1-A
•1977 Estatística Demogra-

pho-Sanltarla .... Rua Ypiranga, n. 24
15-10 Estella Moretz-Sohn —

Maria Rua General Jardim, n. 65
4019 Fabrica de Sabão Bar-

ra Funda Rua do Eosnue, n. 206
4920 Filpo — Francisco do

Acougue .... Rua Manuol Dutra, n. 16
4072 Fines — Oscar . . Rua Libero Badarô, n. 167
40-10 Freitas — Antônio . Alameda Jahu', n. 57
4 044 Foltas — Adolf -—

Marcenaria Alameda Lorena, n. 101
10-10 Fòítlni — Eva . . Rua Cardoso de Almoida, n. 8-A
2810 Fox — Manuel Fran-

cisco Rua Barra Funda, n. 257
008 Garage Benz .... Quintino Bocayuva, esquina Josô Bo-

nifaclo — Poste da Companhia
4003 Goachetta — Miguel—

Tlntúrnria Largo do Paralzo, n. 96
24-12 Guerra — Álvaro . Avenida Angélica, n. 108
4003 Guimarães — Mario —

Dr Rua Castro Alvos, n, 28-A
3313 ,T. Barros e Comp. . Rua do S. Bento, n. 02-A
3S09 Josô Raha! o Irmão Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, n. 42
5099 Làbanca e Comp. , Rua 15 do Novcmliro, n. 1'7-A
5S85 Lima e Comp Rua 15 de Novembro, n. 59
3345 Lima — Juvenal . . Rua Direita, n. 8-A
3260 Lisboa — Oscar do

Oliveira — Dr Avenida Angélica, n. 05
101 Litliogrnphla Oabrlel

Sayngo Rua dos Italianos, n, 39
3751 Lúcherlni — Josô (Ar-

mazom de Vinhos). Rua Tamandaré, n. 5
162 Luiz Belli o Comp. Rua Anhala, n. 48

3320 Maluf — Mllcm Azer Largo Guanabara, n. 14 — V. Marlana
1955 Marina — Domingos Rua Brigadeiro Galvão, n. 195
1812 Marques — Emílio Rua Brigadeiro Galvão, n. 84

189 Matarazzo — Luiz
(Fabrica) Rua Frei Gaspar, n. 23

34S2 Martins — Germano Dua Direita, n, 8-A
286 Mattos — Dora —

Mme Rua da Moôca, n. 57
3827 Melciiert Júnior —

Adolpho Aguiar . . Rua Consolação, n. 22
2S9 Mollna — Jacintho Avenida Rangel Pestana, n, 253
28S Moneta — Irmãos . Rua da Alegria, n. 6

15-10 Noschése — Antônio Rua Antônio do Queiroz, n. 30
1402 Oliveira — J. Fran-

cisco Rua da Gloria, n. 10
4100 Ossent — Charles —

Dr Rua Maranhão, n. 7
183 Padaria 21 do Abril Rua 21 de Abril, n. 292

2380 Paiva — Joaquim Tel-
xelra Rua Aurora, n. 2

191 Pnstificlo — Perrota Avenida Colso Garcia, n. 350
1550 Paula Machado — Se-

bastianu — Mme. . Rua Monto Alegre, n, 58
187 Pecorari e GalbiatI Rua Josô Monteiro, n. 44

2874 Prado — Octaviano Rua Couto Magalhães, ri. 74
473 Pujol Junlor — Hip-

poli-to — Dr Rua de Santo Amaro, n. 6 — Itape
cerlea

2033 Rnniiro Tabaeow e C* Rua S. Bento, n. 14-A
8552 Redondo — Alfredo —

Dr Avenida Angélica, n. 322
15S5 Riockmann — W. . Avenida Angélica, n. 154
3024 Rodrigues Alves So-

brinho —i José . . Rua Arthur Prado, n. 74
0 Rocha — João Morei-

ni- m1 
(1'\~ Dl'^" ",," Estrada do Ypiranga, n. 67-A6423 Sampaio — Oswaldo Avenida Luiz Antônio, n. 116

otnl l?i 
~ R C. . nua Domingos de Paiva, n. 70J103 Schwoltzor — Leo-

„00r "••ard Rua Veridiana, n. 21
111a £?,m'a T ,Ul 

' ' ' Rl,a -*iljera ^aneC, n. 201
Uni 

'-.".- V''1 A';cvci10 ° Com»'' Kua da Boa Vista, n. 58J201 Silva — Josô Nogueira

Atio a!1 
~',^r Cesarío Motta, n. 254110 Siinoniiii — Ollnto 

Fabrica do Banha . Rua Pelotas — V. Mariana aln13 Sorgenioht _ Conrado Rua Brigadeiro Galvão n? 87
! 

iellermann _ Lolo Rua do Ypiranga, n. 31
jm 

Universal Cinema . Bar Itapetininga, n. 12•id-l-l vergueiro — Luiz r.
,,-. ?.*. G"'\1»"S — Dr. . Rua Marllnlco Prado, n. 7
iiii íviisfw e ;rp' • Uua Libor°Badar(i' »• -341811 Welszflog - Max . Rua Arthur".Prado, n. 91

Exteniato Motta
Dirigido pclo dr. Arthur Moita Junlor.

qne conta com a collnliornção do oito dis-
tlnetns professores, prepnra alumnos pn-rn os c.tnmea do admissão fia escolas nor-
mnes o todas na escolas superiores.

Os progrommns offlclaca são rlgorosn»
mente observados.

RUA JAGDARIBE. 72 — 8. PAULO

^^^^^ ¦"¦¦'''-""'---¦¦¦¦¦¦•^¦MIIMIMIIWIMIMIUII ¦ II  ¦,l,.jmMMMiiaBMBaBMBMiiiMaBBBHMMBMi

I-KNNÂO nHA-ILBIRA-llolIsarlii Itlbol-ro iioiniuiiiilcii nos sem fro..'ueio3 quo tiiiiisforluii sou e-triiioluclmonln parn um grmiiln prodlo nocontro iln cidado, junto no larço da tio, i\ uin ileSanta Thoroia; 2.', ondo continua a rocolior lios-
potlos diários o pensionistas ile moi», liem oomo n fornecer comliln a domicilio 

A Internacional
Fabrica de caixas do papelão — Im»

portagão directa (fundada om 1906) —
Executa-se todo o qualquer trabalho em
caixas do fantasia ou redondas. Acceita-
s» qualquer cncommenda do interior. —
Burzn o Irmão — Telephone, 1637. Rua
Barão Duprat, n. 17 — S. Paulo.

CASA AMANCIO
Agencia (!o Lotorias

F. ROCHA & COMP.
RM GENERAL CARNEIRO, 1

Km fronto aos Corroios
Cul-tu 190 . Tclcph. 997

S. PAULO

vííg eíe Janeiro

HOTEL AVENIDA
maior e mais importante

io Brasil pofjèndo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si-
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Rie

Branco (Antiga Central)
01 Ai. ¥--£ I A: complete

a partir de 10,1.000
End. Telgtaphico: AVENIDA

HIO DE JANEIRO

• PRESERVATIVO Q- VH
£ Uuxln  0$OOU Z
(| Pelo rorrclo «uiiIh . $500 «• Ao Boticão Universal et
I Rna 15 fle Noycml.ro, 7 S

Turbinas de assucar
Precisa-se comprar uma ou duas

turbinas de assucar, de segunda mão,
porém em bom estado.

Offertas á Fazenda Jamaica —
Santa Barbara — para J. L. Keese.— Linha Paulista.

Companhia Central
Caioca Ua 22S - Rua lã eie fflorem&ro n. mi

ie Armazéns Geraes
FISCAM5KAIIA PliliO «OVKK1VO IDO IÜSTÀDO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniano Rodrigues Alves - SecretarioBelmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral.

Recebe café dos srs. lavradores, cobre*ndo somente @&® reu
por sacca com direito a fé mezes de

armazenagem e separo

Cartas de D. Pedro I,
regente do Brasil, a seu

pae, D. João VI rei dè
Portugal

Documonto do muis alto valor
histórico (1821-22), com um
rolruto do D. Podro J, soRun-
do Dobro! .... 105000

ty

A declaração da maiori-
dade (1840)

Emocionante publicação sobro o
extraordinário movimento pa-triotico qu.i nlovou no govor-no o sonliorD. Pedro II, 5Ç0UO

Roodiçõos organizadas por
EUGÊNIO EGAS

TYP0GRAPHIA BRASIL
Rua 15 Novembro, Ü9 - S. Paulo

9% 80' AS TEM QUEM
QUER OU QUEM DESC0-
NHECE A EXISTÊNCIA
DQ PODEROSÍSSIMO

WÊtW^(j$7ir/r-aM/Lda4«

Ejítraeeões ás segundas e quintas-feirassob a fissalização do qoverno do Estado
Rua Quintino Booavuva, 32

*w

OLHOS
GRAXAS

CARBURETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

" ' ,mmâ l'reco» sem eonoovrencta <
CASA TONGLET

Rua Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1.518

Ordem das extracções em agosto

1 | MliZ
-; "' 

(i-;i 2 do Agosto
684 1 „ „685 8 „ „
6PC II „ „
087 14 „ „688 18 „ „
(180 22 „ „690 25 „ „
09I 29 „ „

Dia

Nixti fòira
Tero.i-telra
SoxU foi ri
Snirundii-fnir.*!
Sexta-feira
'"¦¦ro, i (e;r-i
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'Perçn-fnif i
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Qiiart-i-fGira, 6 «le sitemlr\ nr-nh litirii commeiiior-otlvi fiaIndensnilencli rin Bri,.|| BtofBtim9fí'ii§itâ'fB.m tloisnr ndesprêmios de Sfir^fâlíSfímà vhSh, mh - Pnr 45000

EI1

PROCUREM sempre os acreditados f
PIANOS PLEYEL

OS MAIS I'01-TI...Í.aSKS E HFSISBIIIMIES JM» BHASII-
GranflB EXPOSIÇÃO na CASA LEVY micos representantes no Estado
50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A m

Mmmmmmimmím]mmmmj

Ob livtUüij,-*. uu iiiíeriur, ao»
maiá n (iiinnüa nocsscarla paru
103 AsentoB Oerae*.

.lu!!;. Anlunte ie Abreu o Cntnp —

porto dn

•in -r-.ipuoliv,! .
oorrcln. rtèvoní mi dirigido'.'

S,
Comp.

Paulo.
J Azovedo

8. Paulo.
Amunolo Ro-lrlguts floí

—» Caixa, 16B — a. Paulo.
VALI! Q',T.M MM _ R„n

nos do Alirou o Comp.
0. U. Snrmento - Run BarRo

nlnns

Pua 39

10

Cnlxa. 177

Caixa, ae

Direita,

— Ca2a D'6'llváda ¦ Rua Dlrol:

Sa.nt(,s e Comp. — Praça Antonl. Prado 6

Dlroltn, 4 — Cn!m. 107 —

do .lasnara. 1B — Caixa.

ilnlli .i-.nii»

71 — (-nm

aHtfaii-B^aa-8S*5i*Ea-^^

m
ES reu cia

Garagens Reunidas
Do Sampaio, Castre, o Comp. — (Sue-

cessófes da "Companhia do Automóveis
Clarages Reunidas"). Rua Duquo de
Caxias, n. 40, esquina da Alameda Barfi.0
de Limeira,,Telephone, n. 1.400. — Sec-
Qõos completas de mecânica, carpinteria,
sellaria, pintura, carga de aecumulado-
res o viiloanizactlo do câmaras de ar e
pneumatleos. Reformas completas de
automóveis e motores. 13xocuta-se com a
maior perfeição todo e qualquer serviço
concernente a esta Industria e acceltam-
se chamados do Interior. Attnndem-so
eom a maior promptidilo chamados di
automóveis do aluguel: Taxis, Torpedos,
Urnousínes e Landaulcts de. luxo,

Vendem-se diversos nulomoveis Ll-
mousínés, \rolturettes, etc, de diversas
¦nareas e acceitam-se automóveis para

j venda o estadia. Pneumatleos Michelln c
Pirell.

***"3ffi3EIEg^'ffi^*fflSBBffl"MEBW»Bi**-

Ferramentas, artigos para
cptistrucções o pintura

Thsmaz. Pi-mèo & C
liiit» cio 1'liosoui-o, 11

(SKSffi^SSSKfTfSSif5*Jffi3

Um livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

i **-li'.emJ nOS de.voIver. ° P1"---""*" annuncio, com seu endereço bem legível, receberá
B'* do W"-10- a •'¦••° àe propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, comoüKINUE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conseÍUir pelo Iiypno-magnetismo a Saudc, a Riqueza e a Felicidade.Este utilissimo livro tnsina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e ao-¦-litros as mais cnronicas enfermidades, o vicio da. embriague?, etc. etc.

_ Indica comu obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem comrinspirar o amor.
«. ..?.t/?F de ían*i'ia,1 os commerciante. os empregados, o.s formados. 0s militaresos sacerdotes, em fim, todos os homens, seja qua! fôr a sua posiç3o social, encontrararo Que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio. acompanhado de um sello para o(Kjrte do precioso livro, aoj representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,n. 29 — Botafogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.
NOME

HESIDENCfA ...... .,,

om stock
cm preços

typos vnriiitlos e modernos, não temendo concor— Cirande sortimento de solas, giz, taeo3, etc.
Attendem-se pedidos do interior

RUA DOS GUSMOES, 49 -~ S. Paulo -- Telephone, 1,894

i~a.' ;•"••* »»T

A AO PUBLICO!
Os fabricantes do Grande Depurativo do San*

gue ELIXIR DE NOGUEIRA, do Phar*
maceutico J*ão da Silva Silveira, avisam
que, apesar da actual crise, não augmentaram o
preço do referido preparado, não havendo razão
para o publico contpral-o por preço mais elevado
do qut o seu antigo custo. ; •

S. !'r|-,i!.i, I dò -. -i-r.i. dO lüllj n r>i-...t. •,- ..-, ., I Ed ^^^mmmtmmemmmmmmmmmmta

^m_________ -\n\TE gaii.ey. | fíXmimB^^isw^nmm^ií^m^ímmSmmmimíi

ílgOStO mem^¦-. um SiMartanf-eii

Completo sortimento do material pan.
photographiai phòtogravura, clnemato-
i-raphla o niici-ophotonraphla. recebido
flirectamcnle dos prlncipaes fabrloantos
da Europa o Americi do Norlo. (Irnridp
í-oducçílo em todos os preços. Chapas
papeis e produetos chtmlcos por preço.-
que desafiam qualquer concorrência.

BASTOS DIAS
52, Run Gonçalves Dias, soliinilo

RIO DE JANEIRO

Marmovaria Tomagnin!
Especialidade em túmulos (le

mármore e granito polido ou
tosco. Preços sem competeiíciii

ICxnoKlçuo permiinpnle:Sua Barão de Itanetlninua, 40
OIIIc:iiuw c B:srrl|i«irioi= Rua Paula Sousa, 85 = 4

?['*mÍ><$m*<&-4&'^-<*&<itp.-m^.e*P-%

E^ Í

mm. V?!^^.'&-,>rmOr£tâ1&18cmm. A

. lijfl iiiliiez í
HoSlandia Í

?
SnliirA ilp Knnlo.-i no ilin r> ilir a-çnslo pnraUio, llnliin, 1'ornnmhueo, Vi|-o, Fnlmoiitli

c Amstonlíim
Ho so nccoltnm |inssai;òiros onm pnssn|ior-ln Tcroolni clnsso pnra Vlf;n, if.9ío.m, In-
cluldo o impo-itn. l.a o s.n nlussns, tratai

com n agencia

HOJE — Terça-feira, i.o de
Brilhante spjréò cia moda

admirável e maravilhoso cohjuncto
de filins que eonstiíuem o prograin-ma ri. 596.

NIB, A SELVAGEM
Grande roíii-mcc de aventuras,

cheio de situações as mais emocio-
nantes, e com uma interpretação ma
gistral c correcta. Protagonista, a
linda artista Eugenia Tetoni, a" bel-
Ia e encantadora interprete da Io-
nia, 110 film "Pompeia".

5 longos actos
Completa este programma:

ODEOM ACTUALIDADES
NS. 6 e 7Bella e interessante reportagem ci-

ncmatographica, dc propriedade ex-
clusiva da Companhia, em duas grau-des partes.

Amanhã — O soberbo trabalho da
fabrica '!Universal":

AS CHAMMAS DO DESTINO

ra - 2 úe agosto, ás 21 horas - Quaráa-íeira
Festival de caridade em beneficio dos SOLDADOS
-^2S FKAKCJEZES 111 ntllados e reíormados ^—^j;

Conferência patriótica de E. BRIEUX, da Academia Franceza, escri-
pta especialmente para ser lida na America pela actriz Mlle. JUANITA
DE FREZIA, do "Vaudeville", de Paris, commissionada otficialmenté
por MILLERAND, antigo ministro da Guerra, presidente de "La Pro-
tection du Reforme'', n. 2. Na segunda parle será exhibido original e interessante"film,, tia BATALHA de VERDUN, extiiDição autorizada peio ministro da Guerra da França
G^-bLÍbÍb r^-JZ188^. ír"' 

'v$m 
*""»C?.nW-lí)y0T' 20?0U0 ~ Oa-narotcB de 2.a, 16#Ü00 - Poltronas o lialoôos A,üvuuu balcões t», O, 5gOQQ - Oadelraa Foyor A, B, C, U, fl, I", ájpOüO - üaüoiraB Fi  " " ?oyor, (1, II, 3$Ü00 - Galoria, 2$000 - üoral, 1$000

Os bilhetes dispoüiveis acli<am-se á yenda, de 1 ás 5 da tarde, na bilheteria do theatro = As ...tieiras disponíveis poderão ser procuradas também nas administrações do «ESTADO DE S PAULO= e «JOlüililO PAULISTANO» e na CASA-ORUMI3ACII, á rua de S. Beato 

ca-
>

THEATRO S. JOSE'
Emprega José Loureiro

Últimos cspcctaotlIOH i!:i
Companhia portuf-noza do Oporetas, Kovistas

e Fcírios UU AS
HOJB — 3.;i-feiru, 1 ilo aposto — HOJE

1.a sessão: fis 7 1|2
S.a sessão: fis D 3|4

De Capote e Lenço
Presos:
Frisaa, 15$000; camarotes, 12$000; ca7

delraü, 3Í000; balcão o amphltheatro,
2?000; galeria numerada, 1Í600; gorai,
lfOOO.

Amanhã, quarta-íeira, 2 de agosto, prl-
melroa representações da revista do cos-
turnos paulistas:

A PICAUETA
Original do Augusto Gentil, musica de

Pasehoal Pereira.

A 10 do agosto, estréa de FÁTIMA
MIR1S, rainha do transüormismo.

Bilhetes A venda na "Charutarla Mlml",
rua 15 de Novembro, n. 56, Soa 10 às 6
da tarde o deuols no theatro.

:.,--,.:."::f .:>;¦:-;:

W A.. JL A. JL Js. A A Ja A J

SEMÈITÊS"» PAZE1ÍDÍR0S
Quem incllior vende sementes du cn-

pim CATrNOUBIRÕ, ROXO, JARAOUA'
e CAP.EI.LO DE NHO RO, garantindo a
(-erminagrio, sem temer concorrência e
preços? E' Incontestayclmente Otlorlco
liarbosn. estação de Restinga* Unia Eo»
t;j"ana, fazenda da Matta.

¦SnlilrA .Io Sàntin nn lin 1". ilu .-irosIo paraMontovliléo o Hiionos Alrca
Paasngons do s.n Cnssc, is. liüíouo, inclui-

Ho o Imunflto
Voltará do 1'rnta rai Ü9 ilo agosto o partirano inc-snío illa pnra a Huropa

¦HHHKHHMS

Sociedade Anonyma MARTINELLI
S. PAULORua Quinze ie Ilouenibro, 35

(.'nixu |ion(..| n. sm

sm-Jtos
Praça Barão do Rio Branco, 12

CillX» ]IOM(llI cl. 100

&
THE ROYAt MAILSTEAM P/>.CKEI <*•

MALA REAL INGLEZA
(HE PACK-ICSUAtuNAVIü-riONC

COMPANHIA 00 PÂCIFSC0

í

I

a i.tmui-APAyUBTbb i-AKA
A sahir ile Santos:

ARAGÍjAXA
no iliii 34 du agiisio |i:iin ulu, uniria,
1'ciiiiiiuliiicu, ti. Vlcento, i.lsbou, Vig-i

v liiRiatorra

!*A("UItTES DA ÜUIÍUI-A Ebl-lilÍA-
DOS EM SANTO-

.mti-ÈlSAA
no dia 4 do Agosto, i-aliii.i no mes-

mo dia puni .Montevidéo o Unimos
Airua

ARAGUAIA
no dia 4 do Agoslo, snliir.t no mesmo
dia paru Montevidéo e niienos Aires

0R0NSA - 8 üe Agosto
Exige-se passaporte e não será perii.iili.lo o ingresso de visitantes

1'ara preços daa passagens ir inloruia;Sea dingir-so ao cseriptoriu Oa

The Koyai iii Sim hM Co. • tiaa fle s; Bento
Be Faciüc áleauí Havi^utton Co. %$£ KAâSrí

^S-^iS^^SSJ^^

A. s/ihir (ío líio:
B)}.Bi]8íXA ¦

íto dia lã de iij-o-to pai.i
LISBOA, e IttQLATERRi

A aaliir do llio :
0RITA - 25 üe agosto

8
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lü
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