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O seginulo anniversario da guerra,
que hontem passou, foi cohimi* no-
rado entre os alliados com as ccri-
monias que são do estylo. O gene-
ralissimo Joffre dirigiu uma procla-
mação ás sitas tropas, loiivaudo-as
pela intrépida serenidade com que
souberam afírontar um inimigo terri-
vel. Os jornaes recordam tudo quan-
to os exércitos alliados têm con.se-
guido fazer em dois annos, lembran-
do que lio começo da guerra esta
inspirava as mais legitimas inquieta-
ções, ao passo que actual mente se
pôde encarar o futuro com animo
confiado. De facto, bem que os allia-
dos não tenham conseguido ainda
derrotar o seu adversário, nem siquer
deslocal-o das posições que elle esco-
lheii e onde se mantém desesperada-
mente, grande milagre foi já não fi-
carèm esmagador, sob a avalanche
enorme que sobre elles precipitaram
os impérios centraes. Preparavam-se
estes, desde trinta annos, para esta
guerra, com aquella tenacidade,
aquelie espirito de ordem e de orga-
nização, que são a característica da
raça teutonica, A Allemanha, no co-
meço da guerra, era a primeira po-
tencia militar do unindo; elevara a
uma suprema potência tudo quanto
os homens têm sabido inventar para
mais facilmente se destruírem; Favo-
reciam-na o seu systema de allianças
e a sua posição geographica, ambos
concorrendo para as vantagens do
que os technicos denominam a "linha

interior", cm contraposição á dispor-
são geographica em (pie os alliados
se encontram. Quando ella invadiu
os paizes do oceidente, precipitando
nelles um irresistível caudal de h>
niens, que tudo varriam na sua fren
te, os mais optimistas tremeram pela
sorte dos alliados. A admirável ha-
talha do Marne restabeleceu o equi-
librio violentamente perturbado; sou-
be-se que na Europa havia um outro
exercito capaz de rivalizar com o ai-
lemão; os horizontes pareceram me-
nos ennegrecidos e sombrios. Os sue-
cessos posteriores deram novo alento
aos que já desesperavam da victoria
da França e dos paizes amigos. Tão
formidável era o poder germânico
que tel-o paralyzado e reduzido á de-
fensiva a todos se afigurou um co-
meço de triumpho, uma façanha di-
gna dos tempos homericos.

E não estão inteiramente fora da
verdade os que assim pensam. Quan*
do se iniciou a campanha, era opinião
corrente, nos círculos militares alie-
mães, que esta não duraria mais dc
tres mezes, — o tempo estrictainente
necessário para bater os russos.
Quanto á França, o problema con-
vertia-se num, fácil e siniplês p.isseio
militar até Paris; não se acreditava
que os francezes dispuzessem de
meios capazes de conter a onda eiio»*-
me que ia invadil-os, por quatro pon-
tos a um tempo. Em vez dc tres
mezes, a campanha já dura ha dois
annos e ninguém se atreve a calcular
quando ella terá um termo. Si todos
os belligerantes experimentaram no
decurso da guerra, como é natural,
muitas desillusões. nenhuma nação
soffreu mais que a Allemanha as
cruéis decepções, nem foi mais pro-
fundamente attingida no seu orgulho.
Si ella considera somente as suas
fronteiras de guerra, tem ainda ino-
tivo para regozijar-se; o seu territo-
rio está indeinue; é ua casa do ini-
migo que ella lueta e combate. Mas,
si remontar a um ponto de vista su-
perior, deve reconhecer que o seu po-
der militar entrou em franca decli-
nação, que se acha incapaz de tomar
a offensiva onde quer que seja e que
o bloqueio, imaginado pela inglater
ra, é cada vez mais estreito e cada
vez mais a suffoca, e que a resisten-
cia brilhante, porfiada c duradoura
que possa ainda oppôr aos seus ad-
versarios vale por um adiamento da
catastrophe, mas é insusceptivel de
cvital-a. Os seus adversários ir.ias-
cem incessantemente, multiplicam-se.
invadem os povos neutros, ganham
á sua causa os mais indiffcrentes,
apaixonam c electrizam as conscien-
cias, realizam uma obra de propagan-
da considerável, ameaçam-na com
uma guerra moral, intellectual, com-
mercial e política, que ha de perdu-
rar muitas décadas depois da paz.
Razão têm, pois, os alliados em fes-
tejar este segundo anniversario da
guerra como um augurio de victoria.
Para elles, durar é vencer.

Contínua o avanço das tropas do grão-duqtte
Nicolau no Caucaso - Será executado amanhã

sír Roger Casement
E' péssima a situação econômica da

Allemanha e da Áustria

Os russos marcham sobre Kovel
Os teutões evacuaram Wladímir Wolynsk - A
lueta nas margens do Dníester assumiu uma
intensidade extraordinária - Os austriacos recua-

ram para as margens do Zlota Lípa

O exercito de von Bothmer
está quasi cercado

Os telegrammas do "Correio Paulistano"

NOTICIAS OA GUERRA
—*—

REGIMENTOS HÚNGAROS
CASTIGADOS

PAUIS, 2 — Uma nota official do eo-
verno forneço pormenores preciosos ácer-
ca da pnniijão Infligida a doía regimentos
húngaros. Do 7.o da "lantlwehr", quo se
tinha juntado aoa amotinados húngaros,
217 soldados foram passados pelas ar-
mas.

Do 13.0 rjglmonto da "lantlwehr", que
fugiu deanto dos russos no combato de
Plltischowo, 123 soldados foram fuzilados.

HOMENAGEM A RUX BARBOSA
RIO, 2 — O "Jornal do Commorclo",

na sua edição da tardo, diz quo o convl-
to quo o senador Ruy Barbosa acaba de
receber é uma honra para toda a men-
talidado brasileira o para todo o Brasil,
cujo homem de gênio mereceu, assim,
uma homenagem quo até agora a França
não prestou a nenhum extrangelro, O
'¦Jornal" dedica os maiores elogios posai-
vela d personalidade de ltuy Barbosa.

O BRASIL E OS NEUTROS
PAItiS, 2 — Íim editorial Intitulado

"O Brasil o os neutros", a "Tribuno do
Genévo" acaba de declarar que um gran-
du oxomplo para o:s neutros partiu agora
do Brasil.

A joven Republica sul-americana olío-
roceu ao mundo um cspectaculo do muni-
festação de liberdade o justiça, que os po-
vos conscientes devem proteger,

O direito, Indignamente calcado, peloa
exércitos da invasão, suscitou na America
Latina magníficas Inioiativas, quo os neu-
tros do Velho Mundo ainda não tiveram
coragem do imitar.

A "Tribuno de Gonéve." pedo aoa neu-
tros que, numa profissão de fé geral, pro-
testem contra todas aa violações' passadas
e prementes do Direito Internacional o que
tenham tt coragem de declarar quo o direi-
to do mais forto não b direito, juntando
assim os seus protestos aos do Brasil.

Terminando, diz quo desejaria que a
Suissa, quo celebrou hontern o 625.0 an-
nlvorsãrlo de sua Independência, tomasse
a Iniciativa da approxlmação dos neutros,
em vista da manifestação collectlva da
defesa dos direitos Imprescindíveis para
baso da existência doa povos livres.

UMA CARTA Dü PRESIDENTE
DA FRANÇA

PARIS, 2 -*- Por motivo do segundo
annlversarlo da guerra, o "Boletim doa
Uxereitos" publica uma carta do ar. Poln-
caré, presidente da Republica, lembrando
a aggressão do inimigo que, falsamente,
tirotende tor sido provocado e elogiando
a altitude do povo quo. acliundo-so em
•ístado de legitima defesa o realizando a
"união «agrada" — condição indispensu-
vel da victoria suprema — encontrou »»a
sessão parlamentar do -1 tio agosto do
lOi-i a consagração grandiosa da guerra
que ao tornou, logo, em toda a extensão
do termo, uma guerra nacional.

O sr. Poincurü salienta depois oa til-
gnaes da victoria e diz:

"Vós rovolastes ao inundo, numa lrra*
•.Ilação do gloria, a verdadeira Franga,

A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA ALLE*
MANHA E DA ÁUSTRIA

LONDRES, 2 — A situação econômica
da Allemanha o da Austria-Hungria íoi
objecto daa observações seguintea, por
parto dum personagem multo bem ln-
formado, cuja opinião tem a maior au-
toridado:

Quanto a Allemanha, o ministro impo-
rlal da alimentação não fez oa milagrea
que alguna esperavam. O ar. Eibatoclcl
pareço ter tido mesmo pouco suecesso no
tocante ao fornecimento do viveres d po-
pulação, nsslm como não poude sustar
o crescente descontentamento Aaa mas-
sas.

A despeito dos maiores esforços das
autoridades a alimentação torna-se cada
vez mais rara o as rações tornam-ao cada
vez menoa substnnclaes,

Abundam provas dlsao.
A theso freqüentemente defendida, de

quo o "déficit" dos gêneros alimentícios
provim do açambarcamento, encontra
poucos defensores.

No referento fla colheitas, aa Informa-
ções obtidas de fonte independente
mostram que mau tempo lhea causou es-
tragos consideráveis.

O melhor que so podo esperar 6 uma
colheita môdla.

Em numerosas regiões, a colheita lm-
portanto do centeio soffreu prejuízos Ir-
roparaveis.

As populações jíl não dão credito fts de-
claráçBes optimistào das autoridades o os
jornalistas imprimem-nas, om muitos ca-
sos, contrariando a sua íntima convlc-
ção.

O "Vonvaerts", "por 
exemplo, acompa-

nha unia dessas declarações com üm com-
mentario tão curto, quanto significativo:
"A ber wio slght cs ln wirltüchltelt aus."

Oa diplomatas residentes om Berlim,
que experimentam difficuldades para
obter alimentos, mandam-nos vlr'dos pai-
zes Umllrophes o mesmo da Inglaterra e
dos Estados Unidos.

Um rico addido de uma missão diplo-
matlea extrnhgeirá, manda vir todos os
seus comestíveis do um grande armazém
do comestíveis do Londres.

A embaixada dos Estados Unidos em
Berlim e oa consulados americanos em
Berlim e Hamburgo recebem duaa vozes
por semana do consulado geral doa Esta-
doa Unldoa em Stockolmo aa suas provi-
sues de toucinho, batatas, farinha, etc.

Ainda recentemonte, o ministro do uma
legação extrangeira om Berlim pediu 11-
oença para mandar vir do Copenhague,
para olle o aeus empregados, sois mezes
do provisões de farlnaceoa, farinha, leito
de conserva, sabão, sardinhas o artigos do
mercearia.

Em geral, os viajantes rogressantes da
Allemanha dão Informações um tanto
cóntradlctorlas o ita quaes, em muitos cu-
sos, não so podo dar credito, mas, om sua
vasta maioria, mostram que as privações
são extremas na Allemanha.

Jíl so renuncia á tentativa, organizada
no anno passado, com vistas a llludlr os
"tourlstes" extrangeiros o fozer-lhes acre-
ditar quo tudo corria bem na Allemã-
nha.

As peasoaa abastadas, hospedes dos prl-
melros hotéis, estão ellas mesmas submet-
tidas â lei commum, como o resto da po-
pulação.

Um americano, membro das profissões
aquella cuja desapparição ou enfraqueci- Hbcracs, quo fora a uma grando cldado de
mento seria uma calamidade universal
e um luto perpetuo para o gênero liu-
mano.

A vossa paciência o bravura contiveram
duranto mezes a pressão doa allemães.
Eoates vós quo porinlttlstes á França or-
ganlzai" a sou apparelliamento militar,
emquanto a Bélgica o a Servia reconstl-
tuiram os seus exércitos, a Inglaterra
tevo tompo de formar as admiráveis dl-
vlaões de soldados quo se batem ao voa-
so lado o a Rússia achou melo de abas-
tecer-se do fuzis e canhões.

Hoje, vede. os alliados começam a co-
lher os fruetos da vossa perseverança.

Oa russos perseguem os austríacos, der*
rotando-oa.

Os allemães estão sondo atacadoa ao
mesmo tempo a oriente e a occldento o
empregam em toda a parto as suas ro-
servas.

Inglezes, russos e francezes cooperam
para a libertação do nosao território.

No ceo descobro-so jd o sol quo se le-
vanta.

A luetu. porém, não está terminada.
Será rude ainda; será preciso continuar

a trabalhar sem tréguas, com paixão e
fervor.

Já a superioridade doa alliados apparo-
ce aos olhos de todos.

A balança do destino tevo longas os*
elllações, mas uni dos pratos já deixou
do subir o agora desce carregado de um
peso quo nada allivlará.

A gloria Immortal do Verdun preparou
ti, acção commuui dos alliados.

Gloria a vós, meus amigos-, que salva-
reis a França e vingareis o direito ultra-
Jado!"

EXECUÇÃO DK CASEMENT
LONDRES, 2 — O ministro sr, Roberta

Cecil declarou a United Press quo Case-
ment, um dos chefes da revolução irlan-
deza será executado amanhã.

UM APPELLO AO PAPA
PARIS, 2 — O arcebispo de Reims, no

appello que foz ao papa Bento XV, a fa-
vor dos habitantes das regiões invadidas,
supplica a sua santidade usar a sua alta
influencia pnra obter que ns autorldndos
allomãs renunciem os processos manlfea-
tamente contrários d humanidade, ila
convenções lnternacionaoa do direito daa
gentea e da mtwal,

Saxo visitar a familia de sua esposa, que
era allemã, declarou que, no correr das
ultimas semanas, a situação peorara eon-
sideravolinento no império e que o esta-
do doentio duquella família era o resulta-
do dlrecto da falta do alimentação o do
mau estado geral das condições do exls*
tencia.

A situação tornara-se tão má que ti*
vora do renunciar a bons negócios o do
abandonar defnllivamento a Allemanha.
porque o palz lhe parecia estar numa sl-
tuação tão deplorável que estava em es-
tado de bancarrota moral o financeira,
que persistiria por multo tempo.

Um eminento banqueiro neutro, que no
anno passado exprjmla a convicção de
quo a guerra terminaria 4 guiza do um
empate, dizia recentemente não com-
prehender porquo effectufimos a grando
offensiva, quando, sem fazer avançar um
unlco regimento, temos a Allemanha ft
nossa mercê'.

A crlso econômica na Allemanha tor-
nava-so tão Intolerável que, quando rnui-
to, poderia ella resistir por mais uln
anno.

Como prova convincente da boa fé des*
to banqueiro, somos Informados de que
esso homem, que ha um anno manlfes
tava uma prudência extrema nas suas
operações fiiiancoiras com a Inglaterra,
se offerece agora para abrir um credito
quasi llllmitado a um bem conhecido
banco londrino.

Um negociante extrangelro, que Unha
vivido numerosos mezes no melhor hotel
de Hamburgo, contava ultimamente a um
dos seus amigos, que a manteiga, leite e
o assucar faltavam virtualmente em
Hamburgo.

Um garçon, ao qual olle perguntara
porque se dava esso facto, respondeu quo
era por causa destes malditos lnglezes.
Um frango, dizia elle, vendia-se a 24 mar-
cos. e um ganço magro, a 40.

Podia-se ter carne somente uma ven
por quinzena.

A colheita de batatas é froqulssima o as
batatas existentes «ram boaa para ali-
mentar os porcos.

Em geral, as cartas encontradas om
poder dos prisioneiros ou interceptadas
são mais pessimistas do que nunca.

Certas carioa vindas de todos os pontos
da Allemanha testemunham eloqüente*

monte os soffrlmentos daquetlesque as cs-
ereveram.

Estão cilas cheias de phrases oomo os
seguintes:

"Todas os manhãs, ao acordar, somos
prosas do Inquietação polo pão quotidla-
no.

Todo o dia temos do correr para com-
prar, ora isto, ora aqulllo. A' noite, nos
deitamos eafonioados o de manhã nos le-
vantãmos famintos.

Não ha nada para comer. Todas as mo-
dldas estão tomados de maneira a nos
Impedir de morrer do inanição. Todavia,
numerosas pessoas têm morrido entre
nós.

Reina em Berlim uma miséria lndea-
crlptivel. Estamos desesperados, não b
nada bom ter fome o a nos outros alio-
mães é preciso agora que sofframoa ío-
me."

A fome faz sentir-se em Colpnia. A pre-
tenção da Inglaterra de reduzir-nos pela
forno não 6 tão mal fundada, afinal de
contas. Duro a guerra mais tres mezes e
estaremos liquidados. São tempos terri-
veis para a Allemanha. Dous castiga-nos
severamente. Vivemos numa época Ur-
rlvel. Não temos mala nada quo comer.
Não so possuo ainda a prova bem segura
do quo a escassez dos gêneros allmenti-
cios tenha tido sobre as rações doa com-
batentea na linha de frente uma repor-
cussão apreciável.

Entretanto, as cartas quo oahlrnm no
nosso poder encerram indicações com-
provantes do que os soldados, mesmo os
daa trincheiras, não estão tão bem a11*
montados como do costume.

Dá disso testemunho esta phraae des-
tacada da carta encontrada em poder de
um soldado allemâo: "Tua mãe mostrou-
mo teu ultimo cartão postal, em que dl-
zes «que estás nos trincheiras soffrendo
fome".

Em carta que um soldado escrevo para
a sua terra, em 30 de junho, diz: "Peço-,
te mandaros-me outras encommendas.
Tenho fome".

Um desertor alsaclano, que conseguiu
refugiar-se na Sulssa, declara quo desdo
ht\ algum tempo os tropas allemãs não
recebem rações Inteiras. ÍJão lhes são
servidas Inteiras sinão nas nemanas que
precedem os ataques a que são condu-
zldos.

Do outra fonte, quo mereço o melhor
credito, temos Informação do que os sol-
dados na linha do fogo são bem allmen-
tados o recebem boa ração do carne,
mas os da reserva são menos bem aqi:l-
nhoados e são privados de carne e gor-
dura, em certos dias, sem falar cm que
ti carno do cavallo entra cm grando pro-
porção na ração do carne.

Flnalmonte, uma carta achada em po-
dor do um prisioneiro de guerra contém
estas palavras: "E' trlíte que oa soldados
feridos não tenham, á farta; o que co-
mer, e é por esta razão qU '"'noa que fl-
car ostropeadòs. . **

"InfonnaçOes recebida... »An. ' terra dl-
zem-mo quo vocês tambrt-.i suffrem.

Nas trincheiras não têm comida em
quantidade suíficiente."

As privações bojo impostas noa alie-
mães não se limitam á alimentação.

O cabão, qno é quasl tão necessário d
saudo como os alimentos, lorna-so mullo
raro, o ha alguns mezes accümülam-so
indicações que denunciam a existência da
falta quasi absoluta de sabão.

Nada, pois, admira, quo a organização
governamental quo lançou em situação
próxima da forno um grande numero de
cidades, seja objecto de criticas amargas.

O descontentamento é ainda aggravado
pela persuasão do quo os soffrimcnloa são
em larga escala dovltlos ao Tacto de que
Ò3 ngoirlos o outros fabricantes e forno-
cedores exploram a altuação, de sorte a
tirarem vantngena pecuniárias.

Junker torna-se para os socialistas um
Inimigo quaal tão grande como o dotea-
tado Englander.

Os oradores, os Jornaes e os manifestos
dos socialistas fazem ouvir ameaças de
um levanto popular e declaram que a pa-
ciência ão povo está exgottada e que a
condomnação de Llobknecht não pôde dei-
xar de concorrer para oggravar a situa-
ção.

E' impossível* conhecer a verdade exa-
cta; mas sabo-so que é bastante para sen-
tir quo o catado do espirito do povo deve
causar gravo ancledade aos governantes
da Allemanha.

Novoa o graves motins oçforreram em
numerosa cidades, àtr.-VSs tio Império.

Houve-os em Berlim, em Charletten-
burg, Brunswick, Magdeburg, Colônia,
Coblonz, Alx-!a-Chapelle, Dwlsburg, Bres-
lati, Klel, Drosdon, I.eipzig, Chemnitz,
Munlch, Nuremberg, Essen o Dusseldorf,
e nesses motins foi necessário chamar o
exercito para restabelecor a ordem.

Foi mesmo necessário, em alguns casoa.
voltar aa metralhadoras contra o popu-
Incho,

Acreditar quo esses distúrbios constl-
tuem o prelúdio de uma revolução, seria,
entretanto, commettcr um grando erro,
pois é dlfficil acreditar-se na possibilldn-
de de tlma revolução num paiz em quo
todos os homens adultos, até os de cin-
coonta annos, eatão incorporados ao exer-
cito, e 90 por cento da multidão quo par-
tlclpa nesses motins, são constituídos por
mulheres o crianças.

A nação allemã sup por tara as privaçOcs
o a fome, do coração alegre, emquanto
conservar a confiança no triumpho final,
e o governo fnz o possível por estimular
essa confiança, oscondendo, ou pelo me-
nos diminuindo, a mudança verificada na
situação militar.

Mas, mesmo assim, é certo que as mas-
sas enganadas do povo allemâo devem cs-
tar profundamente impressionadas pelos
últimos faetos, como a avançada russa, o
fracasso defronto de Verdun, a offensiva
dos alliados na frente occidcntal e a retl-
rada dos austríacos ante o contra-ataque
dos italianos.

Alludindo ft Austria-Hungria, a mesma
pessoa autorizada declara que, comquan-
to um véo do silencio envolva o que se
passa na moinirchia dtiál, podemos, ontro-
tanto, verificar que, pelo menos na Hun-
gria, é grande o resentimento contra o
governo e oa^gencraca austriacos, pela
maneira como conduzem a guerra.

Jft foi proposto que os autores reapon-
savels dos actuaes desastres por elles ros-
pondain, e o parlamento de Budapeslh
tem sido theatro de acenas duma violen-
oia som precedentes.

Alludlr aos acontecimentos militares 6
sahlr do quadro deste relatório, mas sl o
fazemos b para mostrar a Influencia de-
prlmente daquellea acontecimentos sobre
a moral do Inimigo, agora menos disposto
a supportar aa prlvaçOes e os soffrlmen-
tos quo lhes lmpomos.

Somos precisamente teatemunhas do
começo dos auecessos mllltarea dos allia-
dos, quo sempre considerei como precur-
sores necessários do exgottamento eco-
nornlco, tanto da Allemanha como da
Austria-Hungria.

Emquanto o Inimigo considerar como
certa a vletorla, apertará a sella na bar-
rlga e supportarâ as privações mais des-
agradáveis para attingit* um resultado
glorioso. Quando a confiança tiver des-
apparecido ou soffror um abalo, e si on-
tao sobrovierem dlfflculdadeí economl-
cas, o descontentamento das massas for-
cara as suas classes dirigentes,

Dopols do posslvol resultado da offon-
slva russa, a questão quo maia Interessa
a sorte da monarchla ilual é o rendimen-
ÍO da próxima colheita.

Quanto ás promessas das colheitas, ha
opiniões muito divergentes, mas pareço
geralmente admlttldo que as colheitas
têm soffrldo a ferrugem e que o tempo
om maio e no começo do junho foi des-
agradável, pelo que b pouco provável que
a colheita seja superior á boa média,
quando ao mesmo tompo melhoram sen-
slvolmente.

Décimo — A significação desta con-
fissão 6 augmenttidu pola recordação do
oxaggerado òptlmlsmo daa previsões do
anuo passado.

Até agora nenhuma melhoria do tempo
parece ter sido assignalada, visto como
o ulllmo boletim de Budapesth, que vi,
com data de 30 do junho, dizia que se
recoava que a coihoita ilas planícies
húngaros fosse inferior á média.

Um official húngaro, fugido, declara
que, segundo seu calculo, toda a colheita
da Hungria em 1010 será lã ou 20 por
cento inferior á do 11)16. A das beterra-
bas será CO por cento Inferior b de l!iin.

No momento actual, em que a colhei-
ta é do importância tão urgente, verno:
o conde do Tlsza admitiu* fráncàmenli
que, depois tle exbauridas todas as fon-
tes, o govi ino ainda! está bom ionge dr.
possibilidade de substituir os milhões dc
homens arrobandados pela guerra. O mez
passado offereceu uma prova convlncen-
te da miséria propagada por todas as ro-
glões da monarchla austríaca. Segundo
uma declaração publicada polo munici-
palidade viènnense, o numero das pessoas
pobres, que diariamente recebem rofel-
ções gratuitas, nas cozinhas publi-
cas, aügmentou tle 10.450 em outubro dc
1914, para 51.000 no fim de maio d.'
1910.

Quanto ao preço da alimentação, a lis-
ta segulnto dc preços pagos em Vlenna,
no mez de maio, fala por si: vitelia, do-
zo coroas, por Itllo; vacca e porco, onde
coroas; banha, não refinada, 9|20 coroas;
assucar, om quantidades limitadas, me-
diante apresentação de cartas, 1|12 co-
roas; café, dez coroas.

Na Moravla o na Silcaia, toda a caça
fi 1 requisitada.

A maior parte do gado, ba muitos me-
zes já foi morto.

Por causa da falta de alimentação, os
camponezes vivem de aves e legumes, que
produzem nas próprias quintas e rceu-
sam-se a vender tudo quanto podo eer-
vir dc alimento.

Em Praga, os esforços das autoridade»
municipaes para allivlar a falta do vive-
res foram Inteiramente inefflcazes.

Na terceira semana do maio. om djz
dlstrletos do Praga foi permittido a oa-
da habltanto ter uma simples migalha
de pão por semana.

Nas semanas seguintes, cs habitantes
doa inala pobre3 bairros receberam me-
noa do duna migalhas cada um.

Em Viohna, aotualraente, existo com-
pleta falta, mns o pão faz-se com 25 o|o
do trigo, 25 ojo de centeio e 50 o'o de ce*
vada.

Quanto á Hungria, que ê o verdadeiro
cc-lleiro da monarchla; a maioria do-,
prognostico.! nobre a colheita deste anno
contrasta fortemonto com o òptlrrílsriio
ènthúfllastã do nnno passado.

A julgar-se indo "Woren Preis Ber!*
elite", orgam official dos austriacos, o
arroz dèsappareceu completamente do
moroado de Vienna.

A venda do assucar foi suhmcttlda a
restrloções addlciònaos.

O preço da carno continua a subir cor.i
rapidez.

Em Vienna existe egualrnente escasso:;
de leite.

A falta de gorduras animaes torna-
se cada vez mais aguda.

Ultimamente, a imprensa allemã an-
nunolou que haveria, brevemente, na
Áustria, dlaa som gordura.
O SEGUNDO ANNIVERSARIO DA

GUERRA —¦ A SAUDAÇÃO DO Ml-
NISTRO DA GUERRA BRlTANNl-
CO A' FRANÇA — A RESPOSTA DO
MINISTRO DA GUERRA FRANCE/»

PARIS, 2 — O Boletim doa Exércitos
publica unia carta dc Lloyd Georgo aos
exércitos da República, por oceasião do
segundo iinnlveirarlo da guerra.

Nessa carta o ministro brltannlco glo-
riflea a resistência franceza, repelllnão os
assaltos encarniçados do inimigo, notudii-
mente cm Verdun, emquanto o Império
brltannlco assegurava a liberdade do
Oceano, mantinha o bloqueio, crerivn um
exercito poderoso e fabricava armas o
munições em quantidade tal, que a pro-
visão dos allludos excede emfim, a provi-
süo dos Invasores.

Lloyd George accrescenta:
"Os homens bravos não se gabam an*

toa do suecesso quo elles esperam; matl
niais tio quo nunca vós combateriam com
a c.-rteza de a_»:o si oa n bailados são fortes
pelos seus direitos, o são tambem pelo
numero, pela accumulação do tudo o que
pôde assegurar a victoria do Direito.

O nosso triumpho é desejado e espera-
do pelas nações allladas e por todos os
povos que cultuam a honra e a justiça."

A carta termina com estas palavras:
"Soldados da França: Serfi. bom vive;

no vosso palz, quando tíverdes oxpulsado
o Invasor, quando aa vossas virtudes guer-
reiras tiverem assegurado ás gerações que
vos seguem. Uma paz na liberdade."

No mesmo numero do Boletim, foi pu-
bllcada a cart;*. do general Douglas Halg.
renovando solennemento a confiança nu
Vletorla final, enumerando as victorias
francezas sob a direcção do generallssl-
mo Joffre, o grande chefe, que enche de
respeito e admiração o mundo inteiro.

A Gran-Bretanha, que sellou, nos cam-
pos de batalha, a entento eterna com a
França, se empenhará, até ao íim, ao lado
da sua nobro alllada, nas reparações ne-
cessarlas ás nações que soffreram a ag-
grossão do império germânico.

Respondendo á carta de Lloyd George
aos exércitos francezes, o general Ro-
gera, ministro da Guerra da França, diz:

"A mensagem de Lloyd George foi direi-
to ao coração dos soldados da França,
que, em pé dc guerra, ha dois annos, es-
tão mais fortes quo nunca para a iucta
conlra o inimigo e acolherão com orgu
lho o alto testemunho de estima com quo
são honrados.

O general Roques fuz um vivo elogio
aos oxercitos brltannicos, cuja poderosa
rapidez do organizaçRo ficará na historia
como um padrão de gloria e de admira-
ção.

Accrescenta que as batalhas decisivas,
estão empenhadas, na hora escolhida po-
los alliados, om completa união de acção.

Atacámos o Inimigo, quo bom depressa
verti, desfazer-se seu Bonho de domínio
e cahlrá om todas as frentes, poderosa-
mente organizadas para ostaa batalhas
conduzidas com abundância de meios e de
materiaes, que lhes faltavam no principio,
tendo o sentimento profundo da tarefa
que lhes compete, neste momento, paro o
triumpho do direito e da Justiça.

Os vossos exércitos e oa nossos com to-
dos os dos nossos fieis alliados, prose-
guem, sem tréguas, esta lueta, que será
talvez ainda longa e rude, mas que dará
a vlclorla fts nossas gloriosas bandeiras.

A ACÇAO DOS ERANOEi.ES E A OPI- '
NIÃO DAS ALTAS PERSONALI-
DADES DO .MUNDO

FARIS, 2 — Os jornaes continuam a
publicar testemunhos do sympathla o nd-
miração de altas personalidades extran-
gélras á causa dos alliados.

Lord Grey declara que o segundo anno
de guerra termina sob os auspícios mais
favoráveis.

A offensiva allemã quebrou-se sobre o
rochodo do Verdun o os incomparavels
soldados da França avançam, com os
seua alliados, para a vletorla finai, quo
os porá, no futuro, ao abrigo das amea-
ças de ataque.

O sr. Antônio Salandra manifesta n
sua admiração profunda e comriiovida
pela heróica condueta do povo francez,

A França excedeu em todos os seus
gestos, a sua gloriosa historia, dando a
maior o a mais bella prova de perpetua
vitalidade.

A civilizarão latina do inundo deve*
lhe ainda unia vez o triumpho do huma-
nltarlsmo sobre a barbaria.
OS DOIS ANNOS DE GUERRA

PARIS, 2 -— Os jornaes comine-
moram, em longos artigos, o segun-
• lo anniversario da entrada da Fran-
ça na guerra, fazendo minuciosos es-
ludos da situação militar cm todas
as frentes, salientando como, para a
Allemanha, a situação se torna peor,
á medida que o tempo passa.
AS DEVASTAÇÕES NO NORTE

DA FRANÇA
PARIS, 2 — Segundo um relatório

official, hoje publicado, as tropas ai-
iemãs que invadiram os departa-
mentos do norte da França destrui-
ram 42.263 edifícios, situados em 754
cidades.

Foram destruídas 335 fabricas, on-

OS ALLEMÃES EVACUARAM KOVEL
LONDRES. 2 — Referem de Amstor-

dam que os Jornaes daquella cidade asse-
guram correr o boato de que ns tropas ai-lema.;, não podendo mais supportar a
pressão dos russos, evacuaram a praça de
Kovel.
OS PRODROMOS DA QUE'DA

DE LEMBERG
LONDRES, 2 —- Telogrummas chega-

dos a esta capilal confirmam que a"Neuo Freie Press" publicou uma no-
ta dizendo que os austriacos catão retl-
i-üiulo o material bellico existente em
Lemberg,

A população civil retirou-se da cidade,
o quanto, era possível.

As tropas começaram a evacuação, ten-
do desmontado os canhões das fortalc-
zas.

Os russos atravessaram os pântanos do
rio Koropetz, fazendo passar os canhões
de grosso calibre.

A AOÇÃÒ DOS UUSSOS
PETROGRAD, 2 — (Official) — Nn

região de Slólydva e Smolary, os allemães
utncarinn Inutilmente ns torças moscovl-
tas, que oecupam ti margem Occidental dc
rio Stolchod.

Os teutões soffreram perdoa elovadas.
A batalha empenhada naqucllo seclor

ainda continua.
No Caucaso, progredimos a. oeste do Er-

zingam, om direcção a Ulvus.
¦" ***mi-/y- T-'t= *•¦**¦¦¦¦
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le trabalhavam 5.764 o; icranos.

grande batalha
A FRANÇA E O BRASIL

PARIS, 2 — Muni artigo publica-
do 110 "Boletim Official do Partido
Republicano Democrático", o sr.
Lotiis Casabona, depois de coniineu-
tar a adhcsão do Senado e da Cama-
ra brasileiros ás idéas de R..y Bar-
l.osa, externadas em Büèrios Aire?, a
¦favor do direito c da justiça, stigge-
i'c a conveniência de ser enviado um
èonvite ás duas casas do Congresso
Nacional do Brasil, para faz-srèm no-
mear delegações que virão cm com-
panhia do senador Ruy Barbosa vi-
sitar a França.

Diz o articulista não se tratar de
um caso de excursão e. t ..Visiiio,
mas sim de uma viagem de negócios
para preparar as futuras relações eco-
nomicas entre os dois paizes.

Accrescenta que, si os parlamenta-
res brasileiros conseguirem fazer
comprehcnder á França a onvenien-
cia dc abrir mais largamente suas
portas aos principaes produetos lira-
silèiros, terão assentado as bases de
uma entenlc fecunda..

DUELLO DK ARTILHARIA
P»VRIS, 2 — Um teíegramma do Ilavre

diz que o ultimo communicado official
oeiga informa continuar intenso o duello
de artilharia, na "fronte" do exercito real,
principalmente ao norte de Dixinudo.

A LUCTA NO SOMME
NOVA ÍORK, 2—O "New York Ame-

rican" recebeu o seguinte despacho do
seu coréspondente na França:

"Toda a gente pergunta, na "fronte",
que so passa com os australianos'.'

Continuam elles supportando a cortina
do fogo que nos esconde as ruínas de
Pozieres, onde se estabeleceram num sú
lado da rua principal, fazendo frente aos
allemães instailado:* do outro lado?

Oa teutões, sem cessar, mantém essa
cortina de fogo, com shrapnells, acom-
panhada do formidável dilúvio do balas
explosivas, eunearecom a terra.

Do oulro lado, oa restos do povoado
formam uma pequena altura, a qual b
objecto do fogo incessante dos inglezes.
Kssa cortina de fogo Impede a passagem,
poia 6 uma verdadeira berreira da morto.

Desse modo, torna-se Impossivol a uns
e aos outros receber reforços. E' um cir-
culo infernal do fogo.

Apezar do tudo, vemos quo á nossa
retaguarda chegam prisioneiros e com
elles canhões.

Ao passar alguns soldados, informam-
mo ellea que os australianos estão aborre-
cidos, porque só dominam um lado da rua
de PoziOres. Actualmonto, os soldados da
Austrália estão cavando tiinuois, para
chegai* á outra extremidade, 110 moio de
um fogo terrível, que os obriga muitas
vezes a retroceder.

Entretanto, as forças australianas não
esmorecem e avançam pouco a pouco, no
meio das ruínas fumegantes da aldeia,
A carneficina humana b terrível.

Torna-se uma dura missão o domínio
do povoado, tanto para nós como para o
inimigo.

Jamais, desde que começou a batalha
do Somme, se viu semelhante bombardeio
de ambas as partes. E' aem descanço
em todos os pontos da linha, mas a sua
maior actividade faz sentir-se na ala direi-
ta. da nossa fronte e tambem na esquerda
de Pozieres.

Os allomães lançam um dilúvio de pro-
jectia sobre a ponte de Guilíemont, onde

GOVERNO PORTUGUEiS
LISBOA, 2 — Os «rs. Augusto Soares e

Affonso Costa reassumiram hoje as suas
funcçOes nas pastas dos ExtrangelroB e
das Finanças.

Hoje, o sr, Bernardino Machado, pro-
sidente da Republica, deve presidir uma
reunião do Congresso, perante o qual será
relatada a mlsfão daquelies dois mlnls-
tros.

SARGENTOS ELOGIADOS
LISBOA, 2 — Foram officialmento elo-

glados os sargentos encarregados do sor-
viço de vigilância sobre os subdltos alie-
mães, em Cabo Verde, pela maneira cor-
recta como so desempenharam do tal ln-
cumbencla,

lfs aconiecwra
JííIhíJI

A LUOTA NA MACMDONIA
PARIS, 2 — Noticias de Salonlca relati-

vas ás ópernçOes dos exércitos do oriente
dizun que os postos av.i-içados servtos re-
pcíliram, 110 dia 24 do mez passado, os
destacamentos búlgaros que estavam nas
alturas do Jouvll e na bacia superior do
rio Moglunlca.

As mesmas tropas servia», apesar do
bombardeio do inimigo, oecuparam, no
dia 25, a aldeia de Sborsko e avançaram
no dia 20 para o norte de Pojar e Stru-
piro.

Os búlgaros retiraram-se abandonando
10 mortos. Os servies perderam apenas
dois dos seúa homens e tiveram tres feri-
dos.

Nos outros pontos da "fronte" o cunho*
neio b por vezes violento, sobretudo r.o
valle do rio 'Varílur.

A liai ao laí o aos
mos n perra(lll Kl

CHAMADA )>i: 5IEDIOOS ITALLYNOS
BUENOS AIRES, 2 (A) — O consulado

da Italia nesta capital está chamando poi
edltaes, os médicos italianos residentes
na Republica Argentina, nascidos nos an*
nos de 1870 a 1S75, afim de serem in*
corporados ao exercito cm guerra.

UM FESTIVAL BENEFICENTE
BUENOS ATUES, 2 (A) — Os membroE

italianos da Ordem do.s Saloslanos, estabe-
lecidos em La Plata, e3tão organizando um
fcstlvel em beneficio dos filhos menores
doa reservistas da ltalla.
HOMENAGEM A FRANCISCO JOSE'

BUENOS AIRES, 2 (A) -— Produziu
grande indignação no selo da colônia Ita-
liana de Cordoba uma carta publicada no
jornal local "Los Princípios", carta esta
que 6 asslgnada por um pequeno grupo de
pessoas ali residentes, nnscidos no Tren-
tino,
.Ios*.

prestando homenagom a Francisco
Imperador da Áustria.

Ií para ro nar
A GUERRA SUBMARINA

LONDRES. 2 — Os submarinos alie-
mães metteram a pique, hontem, no mar
do Norte, um vapor ingiez, outro norue*
guez e um Italiano.

Assignala-se a presença de submarinos
austriacos ao largo das costas da Argélia.

O "DEUTSCHLAND" E O "BREMEN" .
NOVA YORK, 2 — A partida do Deu-

tschland", de Ballimore, deu-se hontom,
a altas horas da noite.

Toda a bahla do Chesapeaclc está en*
volta om grande cerração não tendo sido
mais avistado o submarino.

Do "Bremen", que ae sabe ter partido
da Allemanha nos primeiro dias de ju-
lho, continua a ausência de noticias.

Acredita-se geralmente que o "Bremen"
está perdido.

A <:arga que elle tinha a bordo era do
íatro mil contos de

I 
valor de sessenta o qi
réis.

b a esquerda e liuillemont e Gindry a di- UMA ESTATÍSTICA l>0 ALMIRANTADO
reita.

Segundo parece, os allemães trouxeram
novas reservas e mais canhões de Verdun.
para conseguir alguma cousa de decisivo
110 Somme."

¦Io lheatro oriental à ima
O EXERCITO DE VON BOTHMER

ESTA' AMEAÇADO
PETROGRAD, 2 — Dizem.: notlcIaB che-

gadas a esta capital que aa tropas do ge-
neral condo von Bothmer eatão quasl cer-
cadas pelos russos.

Para que o aeu envolvimento aeja com-
pleto íalta apenas a oecupação, pelos sol-
dados moscovitas, de dois pontos estrate-
glcos.

A retirada do exercito do conda de von
Bothmer torna-se muito difflcH, devido
á destruição das estradas do ferro, algu-
mas das quaes estão em poder itos russos,

ALLESíAO SOBRE AS PERDAS
DOS ALLIADOS

NOVA YORK, 2 — Radlographam du
Berlim:

"Uma nota offlolosa do almirantado an*
nuncia que, desdo o inicio da guerra, alõ
30 do junho, os alliados perderam 11 cou-
raçados, 17 crúzadoròs-couraçados, Vi
cruzadores-protegidos.

Além disso, os allemães metteram a pi*
que 1.303 vapores mercantes alliados, com
um total de 2.000.574 do toneladas.

A Allemanha perdeu, ao todo, trinta
navios de guerra.

A nota não refere as perdas da marl-
nha mercante allomã."
O SUBMARINO "DEUTSCHLAND" EM

VIAGEM
NOVA YORK, 2 -— Dizem de Newport

News que o submarino allemâo "Deut3-

chland" foi asslgnalado, as C horas, ao
largo de Trangier-Sound.

\ CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO TE*
LÊGRAPHIOO da guerra, vai na
3,11 PAGINA.

v..' '
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SENADO
REUNIÃO EM -i DE AGOSTO

Presidonela do.sr. Jorgo 'rililrlçií
'A's 13 horas, feita a cliamadíi, verifica-

so a presença dos srs. Padua Salles, Car-
los do Campos, Gabriel do Rezende, Qua-
lavo do Godoy, Joaquim Miguel, Jorge Ti-
birlçfl, Luiz Finquei-, Luiz Piza, Aurellnno
do Gusmão, Albuquerque Lins, Oscar dc
Almeida e Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas doze srs.
hartoros, deixam dc ser lidas as netas
sessão e reunião anteriores.

da

O SR. PRESIDENTE — O nobre soua-
dor sr. Dino Bueno communlca que tem
,'dclxado dc comparecer ao Senado por mo-
tlvo justo,

O SR. l.o SECRETARIO
seguinte

EXPEDIENTE

conta rto

Representação rta Câmara Municipal de
Platina, solire a mudança da sedo da co-

,ihi..ví de Campos Novos rto 1'aranapane-
[iria'. - A.' Comnilssilo de Estatística,' TOMelo do sr, l,o secretario da (.'amara
•dos Deputados, remettondo o seguinte pro-
jecto, que
Justiça:

O lido o vai fl Çommissão de

COBKEIO PAULISTANO - Quiáta-téirà; 3 d© agosto de Í-9Í6

CASO IMPRESSIONANTE

>

PORMEN0RES DO DESASTRE
Prosegulndo na tarefa dc osclarocer os

que acompanharam o lamentável accl-
dente dc Rocinha, coni respeito a tudo o
que oceorreu de Importanto durante os
trabalhos levados a effelto afim dc salvar
o infeliz operário, reproduzimos a seguir
uma longa palestra quo entretlvcmos
liontem com o sr. Sebastião Antenor de
Limii, empregado municipal naquella lo-
envidado..

Conversemos. Vamos polo principio.
A que horas oceorreu o desastre?

A's 17 horns do dia 19, quarta-
felrn.

O Cândido era seu amigo?
E parente. A primeira mulher dello

era minha prima Irmã. Tinha aluda com
elle parentesco por parle do pne.

Seguiu logo para o loenl do dosas-

Theatro Municipal a;cab«íe M©T_£s|Tl©alr»7

¦_£V'»A^;v*;*.*s*a-;r-^^

tn '
tive a mi noticia

PROJEGIO N. *18, DE 1015, DA
CÂMARA

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

Art. l.o — Fica crendo o município de
"Conchas" na comarca de Tietê.

Art. 2.o — As divisas do novo munlcl-
pio serão as mesmas do respectivo dis-
trleto de paz.

Art, 3.0 — Revogam-se as disposições
cm contrario.

Eelta a segunda chamada, mola hora
depois, não responde mais nenhum sr. so-
nador. Deixam dc comparecer com causa
participada 03 si'B, Dino Bueno, Fontes
Júnior, Eduardo Canto, Ignacio Uchòa,
Guimarães Júnior c Nogueira Martins, e
sem participação os srs. Lacerda Franco,
Pinto Ferraz, Bento Bicudo, Fernando
Prestes, Pereira dc Queiroz e Hcrculano
<le Freitas.

Não havendo numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-se a reunião, desi-
gnada para 3, a mesma

ORDEM DO DIA .'^
'Apresentação üo projectos, IndlcaçScs c

requerimentos.

REUNIÃO EM 2 DE AGOSTO
Presidência do sr. Antônio Lobo

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença das srs. Abelardo
César, Alfredo Ramos, Cazcmiro da Ro-
cha, Américo dc Campos, Antônio Lobo,
Arthur Whitnkor, Ascanio CcrquOrn, Au-
gusto Barreto, Francisco Sodré. Thomaz
do Carvalho, João Martins, Veiga Mlran-
da, Joaquim Gomidc, Alcântara Macha-
do, Freitas A'alle, Josó Roberto, Almeida
Prado, José Vicente, Julio Cardoso, Julio
Prestes, Mario Tavares, 1'aulo Nogueira,
Pedro Costa. Tlieophilo do Andrade o
Wladlmiro rto Amaral.

Tendo comparecido apenas vinte c cln-
co srs, deputados, deixa do ser lida a
acta da sessão anterior.

O SR. l.o SECRETARIO dá couta
seguinte

EXPEDIENTE

do

HEPHESENTAÇÃO dos juizes de paz,
autoridades pollclaes c proprietários ro-
sldentos om Tayuva, pedindo a recüíica-
ção das divisas daquelle dislricto com o
de Pitangueiras. — A' Çommissão do Es-
\Uistica.

O SR. PRESIDENTE — O nobro de-
putado sr. Gabriel Junqueira communlca
quo ainda deixará de comparecer fls se:-;-
soes durante algum tempo, por motivo
dc moléstia.

Feita a segunda chamada, verifica-se
não ter comparecido mais nenhum sr.
deputado, deixando de comparecer com
causa participada os srs. Amando de
Barros, Coriolano do Amaral, Darlo Ri-
beiro, Gabriel Junqueira c Procopio de
Carvalho, e sem participação os srs. Ac-
cacio Piedade, Salles Júnior, Azevedo
Júnior, Ataliba Leonel, Claro Ccsar,
Erasmo de Assuráptjão, Gabriel Rocha,
Guilherme Rublão, Machado Pedrosa,
Perejra de Mattos, Rodrigues Alves, Tra-
Jano Machado, Laurlndo Minhoto, Cam-
pos Vergueiro, Rodrigues de Andrade,
Olavo Guimarães, Plínio do Godoy, Ra-
phael Crestes, Vicente Prado o Carvalho
Pinto,

Xão havendo numero legal, não ha ses-
são. Levanta-se a reunião, designada pa-
va 3 a mesma

ORDEM DO DIA

2.a discussão do projecto n. 1, deste
nnno, prorogando o prazo para as instai-
lações domiciliares de oxgottos em San-
tos e S. Vicente.

"HORA UNIVERSITÁRIA"
Conforme antecipámos, realiza-se a 1-1

do corrente, no theatro Municipal, "
quarto sarau de sciencia. arte e litcratu-
ra, organizado pelos alumnos da Univer-
.idade de 6. Paulo.

Nesse dia será feita solennemcnte a en-
troga do busto cm bronze do dr. Lui"
Pereira Barretto, ao instituto de cari-
dado quo tem o nomo do eminente scien-
tista.

O eloquento tribuno dr. Pedro Moacyr,
que aqui virá especialmente para reall-
zar uma conferência literária, dlsserta-
rã sobro o thema; "S. Paulo no Brasil".

EXPOSIÇÃO FERRIGNAC
Continua aberta, numa cias salas

da "Cigarra", a que tem aflluido
grande número de amadores e aman-
tes das bellas artes, a interessante ex-
posição de caricaturas do joven ar-
tista Férrigiiac.

EXPOSIÇÃO TRAJANO
Na Galeria Paulista, á rua Direita, con-

tinun aborta a exposição de pinturas do
Trnjano Vaz, * 

que tem sido muito visl-
tada.

Foram hontem adquiridos dois quadros:"Largo da Gloria A noite", pelo sr. Cas-
sio Prado, c "Abacaxi e caju's", pelo sr.
Ernesto Ramos.

CONCERTO
O conhecido pianista cego Alfredo San-

giorgi realizou hontem no salão do Con-
sorvatorio o seu concerto, em que exocu-
tou com brilho todo o programma já pu-
bllcarto por esta folha, nesta secção.

O joven pianista fol muito applaudldo.
Notava-se no salão regular concorrência,

tmmodlatamentc
o parti.Sfislnho?

Sim.
Tomou algumas providencias?
Quando cheguei no poço descia a ei-

le uni irmão do Cândido, Carlos Isaias.
- Tambem poceiro?:-,'ão. Ninguém na família Unha esso

offieio, nem mesmo o próprio Isaias, O
Condido ora roceiro; naturalmente, por
necessidade, àccoltfira aquello serviço.

Quo fez o sr. então?
Auxiliei o iriíião de Isalas, quo cn-

trou no poço fls 5 horas, trabalhando até
meia noile sem resultado.

Mas que faziam?
Retirávamos tijolos.

Quem os suspendia?
Eu o outras pessoas. A' meia noite,

desanimado, o Carlos so retirou do poço.
Pediu-me então que chamasse um poceiro
em Vullinhos. Sogui nessa mesma noite,
regressando ás 3 lioras da madrugada,
com o profissional Leopoldo de tal, que
desceu duas vezes ao poço. Dc volta de
uma dessas descidas diise qua não mais
so atrevia a emprehender aquolla esour-
eão, pois estava sacrificando a vida. Vis-
to isso continuou o irmão de Cândido a
trabalhar até ás 8 horas do dia seguinte,
20, quando chegaram dois bombeiros dc
Campinas, chamados pelo telephono. Am-
bos desceram tambem, c, vendo o perigo,
disseram que nãu podiam retirar o Isalas,
pois continuavam os esbarranoamentos;
temiam ficar soterrados. Então o fa-
cto foi communlcado ao delegado do
Jundlahy, que pediu providencias ao
sr. secretario dn Justiça. Em trem
especial, ás 3 horas da manha do dia 21.
chegaram a Rocinha o dr. Moysés, o ca-
pitão Affonso Clanciullo, o delegado de
Jundiahy o os bombeiros. Díssemos-lhes
que o homem já estava morto, pois.
por mais que o chamássemos, nada nos
respondia. Além disso, a noite se passara
6em quo ninguém descesse ao poço, nem
os bombeiros do Campinas. O serviço de
desentulho, porém, continuara até ás
duas horas da manhã, sondo que era o
próprio Cândido quem enchia a caçam-
ba.

Quando chegou a turma rte S. Paulo,
«seguiu ella lmmedlatamenle para o lo-
cal?

Seguiu.
E quo fizeram lá?
O capitão Affonso desceu logo.
O sr. viu?
Ari, o assisti a todos os serviços do

salvamento, duranto dia o noite.
Que fez o capitão'*
Disso quaj o homem estava vivo, o

Informou o dr. Max sobre o estado em
que se achava o fundo do poço. Combina-
ram, então, nessa oceasião, quo o traba-
lho devia ser de escora, mas quo isso só
poderia ser íeito com o aaerificio do al-
gttnias vidas, devido aos desbarrancamon-
tos

E o capitão desceu outra vez?
Sim, fazendo uma injecção. Em se-

gulda, começaram o desentulho.
Iniciaram logo esso serviço?
Inimcdialamentc. Fui mesmo um

dos que nello ajudaram.
—¦ Que sabia do fundo?

Tijolos, água, barro. Trabalharam
até ás 22 horas do dia 21, que foi quando
chegou a guarnição do alferes Álvaro'
Martins, tendo o capitão Affonso oonti-
nuado ít prestar serviços ao seu col-
lega. Na oceasião em que chegou esto
turma, havia muita esperança de so sal*
var Isalas.

Por que?
Porque, sendo amarrado por algumas

cordas, foram ellaB puxadas pelos bom-
beiros, auxiliados por diversos populares,
entro elles eu.

E suspenderam-n'o?
Senti que vinha ello sahlndo, quando

rebentou a corda quo eu puxava.
•— A (tuo attribue esse accidente?

Supporiho que Isaias. como não es-
tava no centro do poço, ao ser guindado
pela corda, bateu com o hombro num
dos cantos do bojo quo na baso do poço
foi formado pelos desmoronamentos. Nes-
se instante houve novo desmoronamento.

Porque diz isso?
-— Porque, logo que rebentou a corda, I

desceu um bombeiro, quo voltou commu-
nicando que o Isalas estava do novo so-
torrado até no pescoço.

E não teria sido o desmoronamento
que a. rebentou?

Nfio sol explicar esso ponto.Mas qual íol a impressão que o cr.
tevo em tal momento?

Quo Cândido agarrou no cano da
bomba,

Mas porque?Talvez com medo dc que o machu-
cassem, pois devia estar com o corpo do-
lorido.

Ello gritava? que dizia?
Gritava, mas não se comprehcndla

O que falava.
O dr. MoysC-s estava no local quan-

Oo isso se deu?
•— Não. Havia regressado lioras antes.
Estavam presentes o capitão Affonso,

o alferes Martins e os inferiores de bom-
beiros .além de outras pessoas.A que horas foi isso?

A's dez da noite.
Havia muitos curiosos?
Umas 50 pessoas.E depois que fizeram?
Recomeçaram os trabalhos, retiran-

do-so os entulhos duranto toda a noite e
dia, até chegar a turma do tenente Emy-
gdio Guimarães, a qual como as dos
alferes Martins e capitão Affonso,
Inclusive os seus commandantes, traba-
(liaram com todo interesse, fazendo o
possível jiara salvar o Infeliz Isaias.

Fiz«*rain-Bo novas iujecçües no ho-
mem?

O capitão Affonso, duas; o o alferes
Martins, a pedido do sr. dr. Olavo Gui-
rnarães, prefeito de Jundiahy, desceu ao
fundo do poço, fazendo tainbem uma in-
jecção.

E a turma do alferes Martins des-
enterrou o homem?

Conseguiu desatolal-o até aos joe-llios.
—. E tentaram suspendol-o?
—- Sim. Amarrarain-no de novo e pu-xaram-no, mas sem resultado, porque

houve novo desmoronamento, o qual che-
gou quasi a encobrir o homem.

Quando chegou a guarnição Gui-
mames, qual ora o estado de Isaias?

Estava submergido quasi até ao pes-coco, como constatara o sargento Ar-
guillez, que descera ao poço por deter-
minação do tenente Emygdlo, afim do
explorar as condiçOes do soterrado e da
cisterna.

E que fizeram depois?
Chegaram a tirar o entulho até des-

cobrir o Isaias pelo joelho. Nessa oceasião
foi mesmo retirado um pedaço de
cambota, além de tijolos, água e muito
barro.

Dc quantos homens ora essa turma?De dei:, como todas as outras,O tenente Guimarães tentou suspen-
der o homem por meio do cordas?Tentou. Amarrou cinco cordas, sen-
do uma nas pernas c, as outras na cln-.
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Sebastião Autouor dc Lima, empregado
municipal cm Rocinha

tura e debaixo dos braços. Resumo Isto
do seguinte modo: uma corda nas pernas;
um cinturão na barriga, puxado por duas
cordas o um lençol, dobrado conveniente-
mente, por baixo das axilla», o puxado
tambem por duas cordas.

E que conseguiram com isso?
Nada, pois. houve novo desmorona-

mento na oceasião cm quo so puxava, o
que foi constatado por um bombeiro que
desceu ao poço.Quem amarrou as cordas?

Um sargento hespanhol, ajudado por
um poceiro dc Valllnhos.

O mesmo que o senhor fol chamar
na noite do sinistro?

O mesmo. Trabalharam elles lnln-
Corruptamente uma hora c meia no fundo
do precipício.

Mas como, as duas pessoas ao mos-
mo tempo?

Sim, senhor. Os dois homens, que
com o Isaias perfaziam o numero do tres
no fundo do poço. Eu llio explico: desceu
em primeiro lognr o sargento; ficando este
em baixo, desceu, em seguida, pela mesma
corda, o poceiro.

E das outras turmas desceram tam-
bem duas pessoas, permanecendo ellas no
fundo da cisterna por algum tempo?

¦— De todas as turmas, desde a primei-
ra, que foi a do capitão Affonso.

-— Mas como, si no principio o ar era
asphyxianto?

Sim. No prln.iplo, quando o oi* era
asptiyxlante, devido decerto ás emanações
da lâmpada de lcerozene, com que duran-
te a noite trabalhou o irmão da victlma,
ora dlfficll a descida até do uma su pes-
soa. Mas depois, com a renovação do ar,
devido, de certo, ao movimento das caçam-
bus, puderam descer duas pessoas.

Mas, dlga-mo uma cousa: o senucr
falou que um poceiro do Valllnhos auxl-
liara a turma do tenente Guimarães.

E' verdade, e outras pessoas auxilia-
ram tambem, mas estas do cima.

Então não é verdade que os officiaes
não acceltaVam os serviços dos popula-
res?

Não f. A melhor prova é quo eu
os ajudei desde o principio até no fim.

Que mais fez a turma do tenente
Guimarães?

Trabalhou incessantemente, sem que
aquello official se rotirasso um momento
da bolra do poço, á feição dos comman-
dantes das outras turmas.

Quantas caçambas empregaram pa-
ra retirar os entulhos?

Duas, as quaes se encontravam na
parto mais larga do poço.

Então o esforço foi geral?Sim, em todas as turmas.
Quaes foram ellas?

— As do capitão Affonso Cianclullo, que
trabalhou duranto 30 horas, e a qual che-
gou a Rocinha om trem especial, quo
tambem conduzia o dr. Moysés Marx; do
alferes Álvaro Martins, do tenente Emy-
gdlo Guimarães, do alferes Amaro Sobri-
nho, do tenente Antônio Inojosa o do ca-
pitão Marcillo Franco. Todos esses bravos
officiaes o os seus inferiores, homens de
coragem e dedicados, luetaram, arris-
cando a vida, afim de salvar o infortuna-
do Isalas.

Diga-me uma cousa. Quo sabo so-
bre os bombeiros de Campinas?

Posso dizer-lhe que o bombeiro RI-
bas desceu diversas vezes, trabalhando
tambem com esforço.

•— Que mais me poderá dizer sobre ei-
les? Continuaram no local?

Um delles, sim, o sr. Ribas, quo la
a Campinas e voltava. Desceu mais algu-
mas vezes. Não fazendo injustiça á
sua dedicação, devo dizer-lho que não
Tez mais do que aqi.illo quo fizeram os
bombeiros do S. Paulo. Si o serviço pres-
tado por elle mereceu uma medalha, o
prestado por alguns bombeiros de S. Pau-
lo merece duas.

E a acção do pessoal Sa Companhia
Paulista?

Chegou ello com vontado do salvar
o homem, mas, empregando todos os es-
torsos, não conseguiu fazer mais do que
os bombeiros daqui.

Mas, então, faça-me o favor dc ros-
ponder a estas perguntas, quo um matu-
lino Inseriu e que estão asslgnádaa com
duas lnlciaes:

1—Porque é que no poço os bombeiro'1
sú trabalhavam 10 a 10 minutos, alie-
gando falta de ar, e o "pedreiro" da
Companhia Paulista, Alarico, chegou u
trabalhai- quasi -1 horas?

Ll num jornal esses quesitos e yen-
do que não estavam do accõrdo com a
verdade, com os factos, escrevi uma car-
ta ao capitão Affonso, dizendo que cor.to
estava ao par de todo o serviço, desdo o
começo ao fim, me promptificava a dlzjr
a verdado sobre o occorrldo.

Nossa carta, que não foi publicadr.
naturalmente o sr. esclareceu todos oo
factos. Como porém não a tenho em
mãos, desejava que mo respondesse ás
perguntas a quo me referi, a começar
pela que já lho fiz.

Pois bom. Vários bombeiros de S.
Paulo chegavam a trabalhar até hora c
mela sem sahir do poço; outros quaren'.u
minutou, outros meia hora.

— Porque é quo no poço sõ podia ca-
ber um homem, e assim mesmo não ee
podendo quasl mover, e quando o pessoal
da Paulista chegou lá, desceram dois, tra-
baibando admiravelmcnte, sem auxilio
do cordas ou amarras?

Quanto a Isso Já lhe falei. Mas pos-
so acerescontar-lho que desde o segundo
dia cm que trabalhou o corpo dc bombei-
ros de S. Paulo, sempre descoram dois lio-
mens, os quaes permaneciam por muito
tempo no fundo da cisterna, como Já lhe
disse.

—¦¦ Declarando os bombeiros quo o
pobre homem já estava descoberto para
baixo do joelho, onde puzeram elles o
entulho?

A pessoa quo isso escreveu, si tives-
se chegado ã beira do poço, teria visto a
enorme quantidade de, barro quo está
amontoado ao redor delle.

-1 i— Uma vez que os mesmos descobri-
ram o homom abaixo do joelho, como é
que não descobriram o enxadão, assim
como a colher com que o mesmo traba-
lhava, estando os materiaes atolados nes-
so logar?

O enxadão do cabo curto e a colher
a quo so refere foram pedidos quandolá esteve a primeira turma, pelo dr. Moy-
sés Marx, afim de ver si com elles se con-
seguia mais facilmente retirar os entulhos.
Fui cnlflo.eu mesmo em pesson,pedil-osao
sr. Carlos Eichemberg, dono do sitio cm

A conferência de mlle.
Juanüa de Frezia

O hello o Bympathlco festival promo-
vido por mlle. Juanita do Frezia, ão Vau-
dovlllc, do Paris, cm beneficio rta. "Obra
dos Reformados Francozes", reallzou-so

i hontem, fi noite, no Theatro Municipal.
A concorrência foi numerosa o seleota,

notando-so a presença da "elite" da colo-
nla franceza e representantes rta fina
flor da socledado paulistana.

Ao erguor-sc o panno, uma secção da
Banda Policial executou os hymnos brasi-
lelro o francez, que foram ouvidos do pé
por toda a assistência.

Sra seguida, a elegante artista franceza
penetrou no palco para ler a conferência
espcclalmonto oscripta pelo .grande ho-
mera de letras Brleux, para a sua caritati-
va "tournêo" pela America do Sul.

Mlle. fol recebida com uma ca-
lorosa salva do palmas, procedendo, com
voz firme o nclla. dicção, á leitura da
lüjda peça literária do Brieux.

E' um trabalho do fôlego, elegante o
repassado do intenso patriotismo, exal-
tando a alma franceza, o valor do seu
soldado, o estoicismo dos defensores de
Verdun.

Finda a leitura da bella conferência,
que agradou immciisamente, mlle, de
Frezia foi novamento acclamada.

Mlle. recitou poesias patrióticas, tendo
despertado cnthusiasmo a de Billord,
exaltando o pavilhão tricolor.

Foi então dado Inicio ã exhiliição das
fitas inéditas, tiradas em Verdun, com
autorização do ministro da Guerra fran-
cez.

As fitas são nítidas o Interessantíssimas
e do grande actualidado.

Na primeira parte, são vistos os mu-
tllados em plouo trabalho, reeducaiido-so,
tornando-so utcis A pátria.

As outras fitas representam movlmcn-
tos de tropas, vistas do Verdun, visitas
officiaes, condecorações, etc, fitas quo,
por vezes, provocaram manifestações pa-
trlotlcus da assistência.

Findou a bella fosta com a Marselhe-
za, executada pela banda da Força Pu-
blica.

<»
CXDAR-SE-A' ESTE ANNO,
na Republica Argentina,
por oceasião do Congresso

Nacional dc Medicina, a reunir-se na
capital portenha cm meados de se-
tembro próximo, uma Sociedade Sul-
americana do Hyglene, Mlcrobiologia
e Pathologia. Quando foi da visita,
em 1914, do notável «cientista patri-
cio dr. Oswaldo Cruz a Buenos Aires,
o profossor Kraus, diroctor do lnstl-
tuto Bacteriológico do Departamento
Nacional do Hyglene daquella c-lda-
dc, com elle trocou Idéas, ficando ro-
solvldn, entre o illustro professor ar-
gentino o o .celebro investigador bra- ,
Bilelro, a fundação daquella socieda- *

de, que virá, por certo, mercê do ale-
vantado alcance do programma que
a orientará, a «er um dos mnis lm-
portantes núcleos acientificos da
America meridional.

Logo que se funde o novo grêmio
realizar-se-á a sua primeira reunião,
a qual revestirá a solennidado de um
verdadeiro congresso. Oswaldo Cruz,
Mlgone, Chagas, Kraus, Rosenbusch,
Neiva, Escomel, VJtal Brasil, Nous-
say, Roífo o outras summidades me-
dicas do continente disse-rtarão por
essa oceasião sobre matéria de ma-
gno lnteresnc, na qual so contam
theses sobro A lepra, o cretinismo, a
moléstia de Chagas, o leishmanlosis,
os víboras, a_ aranhas e o cancro.
Afim de que a grande assemblea as-
suma o maior esplendor possível, se-
rão convidados, para neila, tomar
parto, todos os bneteriologos, hygie-
nlstas o pathologistas sul-america-
nos. Além disso, com o fim de mais
abrilhantar essa egrégia reunião,
outras medidas serão tomadas pelo
dr. Kraus, que prestará informes so-
bre o ássumpto a todos os lnteres-
sados, os quaes poderão dirigir-se ao
Instituto Bacteriológico de Buenos
Aires. Como se vO, dentro de um
moz e pouco, caso não advenlta al-
gum imprevisto, será uma realidade,
para júbilo dos quo estudam o se de-
votam As delicadíssimas pesquizas
scientiíicas neste glorioso recanto
do universo, a Sociedade Sul-ameri-
cana do Ilygiene, Mlcrobiologia, e
Pathologia,

Boletim do Matadouro Municipal do B.
Paulo. — Movimento do dia 2 do agosto
do 1010:

Foram abatidos B loItSes, 10S bovinos,
131 suínos, 18 ovinos o 10 vltellos,

Foram Inutilizados 2 suínos por oysti-
corais o 0 mocotós por lesões do aphtoso;
11 pulmCes, 2 fígados e 2 intestinos dol-
gados do bovinos; 18 pulmões, 2 flgndos
o 2 intestinos delgados do suínos; 0 pul-
mões o 1 fígado do ovinos,

Emblema do carimbo — "Touro".
Em Osasco foram abatidos 81 bo-

vlnos o IB suínos.
Emblema do carimbo ;— "1".

 Em Barretes foram abatidos 100
bovinos, 39 suinos, 10 ovinos o S vltellos.

Emblema rto carimbo •— "Cabeça do
suíno".
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1 e demais afíecções |

O sr. secretario da Fazenda despacha-
rá hoje, ás 12 horas, com o sr. presiden-
te do Estndn, no palácio do governo,

Hoje, á tarde, os srs. secretários do
Intorlor, da Justiça e da Segurança Pu-
blica e da Agricultura darão audiência
publica, nos seus gabinetes de trabalho,

e demais afíecções
do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
E econômico tratar-se
immediatamente des- !
ses males com o mel §
hor medicamento, a

miifôao <fe
{de Puro Óleo de

Figado de
Eaca.lh.ao com

Hypophosphiios)

li'

Estamos Informados do quo o sr. dr.
Altino Arautos, presidente do Estado, con-
saltado a respeito da atlIlude quo deveria
tomar a bancada paulista na Câmara Fe-
deral, cm rolação ao Imposto do dez por
cento (im- se presente crear solire os Ire-
tes das estradas do ferro, não aconselhou
a. sua approvação porque esse imposto
vem onerar ainda mais a nossa producção.

Realmente, não so justifica quo se quel-
ra desenvolver a nossa riqueza exporta-
vel, por meio dc Impostos com que ficam
aggravados do modo extraordinário os fro-
tes já bastante elevados das nossas ostra-
das do ferro. •*'
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que se dou o desastre. Eni seguida collo-
quei-os dentro da caçamba quo os con-
duziu ao fundo do poço, onde trabalha-
va aquella hora um bombeiro. Desoemos
um de cada vez; primeiro a colher, dc-
pois o enxadão, quo foi em segundo lo-
gar por ter l,ido necessário improvisar-
lho um cabo curto.

6 — Sobro uma acta que foi lavrada
pelo delegado de policia á beira do poço,
quando o homem ainda permanecia vivo
no abysmo, os jornaes nada disseram.
Porque?

Não vi tal acta; nem sei nada a s.U
respeito, nom mesmo si foi lavrada.

— Quando o pessoal da Paulista che-
gou ao local, nenhuma pessoa so atrevia
a descer. Assim quo esso pessoal come-
çou a trabalhar. descendo ao abysmo,
por que o bi-, commandanto dos bombei-
ros fazia questão do que o seu pessoal
tambem descesse?

Posso dizer-lhe a caso respeito qu3
os bombeiros trabalharam sempre jun-
to com o pessoal da Companhia Paulista.

— Finalizando estas perguntas, estou
certo de que si o pessoal da Paulista tosio
no primeiro ou no segundo dia para Ro-
cinha, o pobre Isaias n3o estaria a estas
horas morto. Que diz a Isso?

Depois dc empregar todos os esfor-
ços, não conseguiram retirar o Isaias.
Si é certo que o descobriram até aos pés,
por quo o não retiraram ainda que morto?

Falou-se tambem num podaço dc
cambota. ..

... que um empregado da Paulls-
ta serrou. Não admira, porquo um pe-
daço delia foi retirado na noita do sab-
bado para domingo por um sargento hes-
parihol do corpo de bombeiros de S. Pau-
Io c uni poceiro de Valllnhos.

Nesses últimos dias havia muita
gente em torno do poço?Domingo, cerca de duas mil pes-
soas.

Quando foi dos serviços da Paulista
houve esperanças de se retirar o infeliz
operário?

Esperança havia sempre. Na ocea-
sião em que o homem falleceu, disse o
empregado da Paulista quo trabalhava no
fundo do poço, quo estava ello descober-
to até aos pés. Tentaram então reli-
ral-o. Mas nessa oceasião rebentaram o
cinturão e uma corda quo o prendia por
baixo dos braços. Ouvlu-so nesso mo-
mento o barulho de um grando desmo-
ronamento que cobriu o cadáver de ter-
ra. Assim finalizou o triste desastre, no
dia 24, segunda-feira. Terça-feira do ma-
nhá voltei ao poço e, avallando-o com uma
corda, constatei que elle media apenas 23
metros, sendo que antes, como so sabe,
tinha a profundidade de 27 metros o
meio. Portanto, eslava cheio em mais dc
4 motro3.

—: E hoje qual é o estado delle?
¦—i Já não existe mais; sotorrámol-o.

Accrosconte agora na sua noticia que vim
a S. Paulo relatar estes factos do 11-
vre o espontânea vontade. Varias pes-
soas, ao meu embarque, disseram-me quo
estão dispostas a vir fazer estas mesmas
declarações, que são o testemunho sln-
coro sobre tudo o que do vordadolro fle-
correu sobre o doloroso desastre.

O DIA
Invenção de Santo Estevam, proto-

martyr
Sob o império dc Honorio, cm Je-

rusalcni, encontraram-se os corpos
de Estevam, Gamaliel c Nicodémos.

Um sacerdote, Luciano, guiado
por uma visão celeste, descobriu o
logar cm que repousavam, pedindo
ao arcebispo de Jerusalém, João, quelhe désse permissão para collocal-os
dignamente.

O patriarcha accedeu ao pedido e
foram encontrados os corpos dos san-
tos.

Exhalavain um perfume delicioso
c muitos doentes sararam, tocando-
lhes, apenas.

O corpo dc Santo Estevam foi
transportado para Roma, no rcitia-
do de Theodoro, o Joven.

D. JOSÉ' DE CAMARGO
BARROS

O arcebispo metropolitano pontifi-
cará amanhã, ás ij lioras, na Cathe-
dral Provisória, egreja do convento
do Carmo, nas exéquias em suffra-
gio da alma do pranteado bispo, d.
José de Camargo Barros.
CONFEDERAÇÃO CATHOLICA

Rcuiiir-se-á no próximo domingo,
6 do corrente, ás 14 lioras, no salão
nobre da V. O. T. dc S. Francisco,
a secção masculina da Confederação
Catholica, sob a presidência de mon-
senhor clr. Pereira Barros.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Amanhã é a primeira sexta-feira

do mez, dia consagrado ao Coração
de Jesus.

Por esse motivo, haverá em todas
as egrejas e matrizes cm que se acha
canonicainente installado o Aposto-
lado da Oração, missa, communhão
geral c recepção de novos associa-
dos.

MONSENHOR DR. PEREIRA
BARROS

Regressou do interior do-Estado o
revmo. monsenhor dr. Pereira Bar-
ros, vigário dc Santa Iphigenia.

S. exc. já reassumiu o exercício dc
seu cargo.

Os deputados federaes srs. drs. Amerl-
co Vcspuclo, Nicanor do Nascimento,' Bcu-
lo do .Miranda, Ribeiro Junqueira o Álvaro
BptelhOi que so acham em í». Paulo, 0111
companhia do seu collega sr. dr. César
Vergueiro, visitaram hontem o sr. presi-
dente «lo Estado, 110 palácio do governo;

O sr. dr. Altino Arautos recebeu liontem
o seguinte telegramirrn do sr. presidente
do Estudo do Rio do Janeiro:"Nictheroy — Com as multas attonclo-
sns saudações a v. oxc, tenho a honra de
comrnunlcnr a v. exe, «mo so installou
hoje a nos;:a legislatura da Assernblén tiú-
minense. — (nl Vil*» IVi.-aulia."

Os deputados rcut-raes srs. Vespuclo de
Abrou, Álvaro Botelho, Ribeiro Junquei-
ra, Rento Miranda o Nicanor Naselrncn-
to, quo so acham nesta capital, visita-
ram liontem, ás S horas o mela, em com-
panhla dos srs. dr. Primitivo Moacyr o
Jfloróneio de Abreu Netto, 03 corpos da
policia aquartelados na Euz.

Sa. exes. foram recebidos pelo com-
mando geral, córoraandantcs do corpos
o tortos os officiaes disponíveis.

No pateo Interno do quartel formou,
com uma seoção da banda de musica, o
primeiro batalhão, que effectuou algumas
hCfiões de gymnastlca o esgrima de balo-
nota o ovoluçOes do escola do batalhão,
finalizando o exercido eom um manejo
de arma.

Bm seguido, os mostres visitantes per-
coreram todas as dependências do edi-
fido.

O director da escola do educação phy-
sica apresentou, no respectivo pavilhão, as
secrj.es do esgrima o do gymnastica e
mandou executar alguns exercícios. O cor-
po dc «-avaliaria, quo aguardava a che-
gada dos itincrantes 110 picadoiro abor-
to, effectuou tainbem diversas évolúçOès
e exercidos do equitaçãó.

Terminada a visita, a.s forças formaram
na avenida Tlradèrites.

Fol escellento a impressão que dessa
visita receberam os nossos illustres hos-
pedes.

O sr. presidente do Estado asslgnou
hontem o decreto nomeando o sr. dr. Ar-
mando Prado, archivista do Archivo, para
exercer, cm eommissão, o cargo do dire-
ctor do Museu do Ypirungu.

h tmêb£.
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IESTA ETOCA do ditficul-
dades financeiras e de
earestia de vida é quasi

uma utopia pensar em conquistar
uma fortuna. Todos os meios fa-
lliam lamentavelmente. Por mais
que o indivíduo so armo rto audácia,
do coragem o de boa vontade, por
mais que se revista dc paciência, por
melhor quo dirija o seu esforço e
guie a sua actividade, a conquista da
fortuna é uma cousa irrcalizavcl.
A audácia, a coragem, a volição, a
tenacidade o o csíorço são apenas
elementos do quo o Indivíduo dispOe
para poder viver com dignidade,
mas não com desmarcada largucza.
Entretanto, para os ambiciosos, para
os que desejam ganhar grandes
quantias sem dispendio de esforço,
ha um melo que, por vezes, offerece
alguma segurança o promette, não
raro, um bello exlto: 6 a loteria. E'
verdade que a loteria falha tambem.
Ha pessoas que a tentam toda a vi-
da sem nunca alcançar o prcmlo a
que aspiram. Ellas crêem que é
falta de sorte. Pôde ser. Mas tom-
bem pOde ser — o a experiência o
tem demonstrado — que a falta do
sorte resida menos no lndividuo quo
na casa onde elle vai tentar a íortu-
na. A escolha -da casa é, multas vc-
zes, tudo. Quem quer que viva acos-
eado pelo azar, devo, antes.de renun-
ciar A conquista do premio, escolher,
dentre as casos mais bafejadas pela
«sorte, aquella que o é mais. Dentre
essas, quo são poucas, aquella que
se tem imposto & confiança do publl-
co 6 a agencia dos srs. Taliberti e
Barlc-tta, A rua do S, Bento, setenta
o seis, A.

O sr. dr. Antônio Eobo, presidente da
Gamara dos Deputados, recebeu do Cam-
pinas o seguinte télegramma:

"Em Campinas, tendo visitado, cheio?
do veneração e saudade, o túmulo do go-
neral Francisco Glycerio, pedimos a v. exc.
apresentar cumprimentos A exma. viuva.
— (a) Illbclro Junqueira, Álvaro Bole-
lho, llcnto dc Miranda, Nicanor Nasci-
monto, Vcspncio dc Abreu c César Ver-
guciro."

MUNICIPAL
A companhia, franceza dirigida polo

lllustre artista Luclon Cuitry, devo es-
trear-so a 7 do corrente, levando á soe-
na a comedia em 4 actos, de Alfrc-rt Ca-
pus, "La Veino".

S^JOSE'
A Companhia Ruas levou A .scena, nasduas sessões de hontem, a revista paulls-ta 0111 2 actos o !) quadros, "A Picareta",original do Augusto Gentil, musica d.Paschoai Pereira, Em nada dlffore daoutras revistas a quo nos deu hontem a"troupe" lusitana: deparam-se nelladois "eomperes", "O Picareta" o "Boho-

níio antigo", tendo desempenhado estoo actor A. Rodrigues, o aquello o actor¦l. Oentll. O autor da revista aproveitou-
se do "homem mystcrloso" para fazer al-gumu. scenos com certo chiste-, porsona-ll-izurto o typo dc "Mirapollo", que eeomo se denomina n'"A Picareta" o "lio-
roo" do fio do cabello o da cera, que tan-tn preoecupou a attenção do nosso pu-blico durante mnis do uni mez. Além dor-so faeto. que, rtlga-se do passagem, po-ma ser explorado com mnlor doso doespirito", pois dava ello para r.oennnmuito ougrüfiadas, o rovl.teiro fez aindacritica sobre cousas do Museu do Vpira;i-gn, o Trlanon c alguns typoi», que provo-caiam boas gargalhadas. Porccbe-so, en-trotanto, que a "Picareta" foi feita fiapressas e que, tlrante dois ou tres faetono typos, podia ter-se dado aqui ou noRio.

Quanto ao desempenho, o artista ,r.Silva, quo so Incumbiu do ".Mirapollo"!
sahlu-se galhardamente, apresentandoum typo bem observado, posto o "òrigl-
nal" não possua um physlco tão alenta-do como o quo nos deu o intelligen'3actor. o sr. a. Rodrigues fen um «bòhc-
mio antigo" com muita graça; o actor¦1. Gentil teve 110 "Terencio Mattoso" ensejoda patentear as suas habilidades comobom "compere"; J. j'rata, Ribeiro,Amorim, Josí Victor, Noronha, Rol-dão, Magdá Arruda, Stichlni, Osório 55ut-mira, Alda Teixeira, Joscphina .Soares ooutros artistas movimentaram bom a ro-vlstn.

A montagem está feita a capricho,Haja vista a apollieoso final.
•Sobre a musica, arranjada pelo maes-tro Paschoai Pereira; so temos a diz-»**

quo olla agradou, sendo blsados algunsnúmeros.
As duas sessCcs estiveram bastante con-corridas.

 Hoje, tanto na primeira como nasegunda sessão, a mesma revista, "A Pi-careta".

APOLLQ
Deve estrear-so a !", rto corrente, neste

theatro, o reputado illuslonista dr. Ri-
cliards, que o nosso publico conhece van-
tajosamente, pois jã aqui esteve por di,
versas vezes.

íris theatro
*^"L^IL™L^L^ll,lM,l,^*^"**'*'ii"f«»f'«»w«.»w_w__™__^^

Neste freqüentado cinema oxhlbc-sj
hoje o grande fllm d'arto "Marqueza e'
Gigoletto" ou "Meclic d'or", em 6 longos
actos.

O lllustre clinico argentino, sr. dr.
Gregorio N. Mnrünez, diroctor da Assis-
tencia Publica e professor da Faculdade
de Medicina de Cordova, que se acha em
visita A nossa capital, esteve hontem no
hospital da Santa Casa,

O dr. Martinez foi ali recebido pelo
corpo clinico, e percorreu todo o estalo-
lecimento.

O nosso lllustre hospede visitou tam-
bem o Instituto Vaccinogenico, a Facul-
dado do Medicina e Cirurgia, o Instituto
Pastcur o Instituto Bacteriológico.

A' noite, uma çommissão do estudan-
t<*s do "Centro Osivaldo Cruz", foi a, Rô-
tisserio Kporisman cumprimentar o dr.
Martim.z.

O distineto clinico embarcara hoje pa-
ra Santos, dc onde seguir.1 para a Argen-
tina.

Com destino a Matto Grosso, passou
hontem por esta capital, ãs 15 horas o 15
minutes o 5-l.o batalhão de caçadores,
quo vai reforçar a expedição enviada pa-
ra aquello Estado, sob o commando do
sr. general Carlos dc Campos.

Em nome do sr. presidente do Esta-
do, o capitão A fro Marcondes compare-
ceu na gare, onde cumprimentou o com-
mandante do 54,0.

«_r» __

O governo do Estado acceitou, para o
seu trafego, um uovo trecho do ramal do
Tibagy, alC-m da estação de "João Ra-
malho", com a extensão do 15Um.SS3, e
eonipreliendendo a estação de "Raneha-
ria", situada no kllomctro 715—188 de
S. Paulo.

O sr. José* Augusto Alves Junqueira,
na qualidade do presidente da Câmara
Municipal de Ipaussu', fez parto da jua
ta apuradora das elelçOes do dois deputa-
dos federaes, reunida ante-hontem na
sala de sessões da Câmara Municipal Aí
H. Paulo;

Com uma edição especial de quarenta
paginas, a "Gazeta de Noticias" comm*:-
morou hontem o seu -ll.o annivcrsarii)
dc publicidade.

Fundada pelo inolvidavel jornalista e
tribuno Ferreira de Araujo. a brilhante
collega logo conquistou o logar do desta-
que quo atf: hojo mantém na Imprensa
brasileira, dc que é um dos mai*J apro
ciados orgams.

Saudando cordialmente a "Gazeta do
Noticias", auguramos a continuação da?
suas prosperidades.

Recebemos do Centro Acadêmico de
Ouro Fino o seguinte télegramma:

"Participamos A redacção do velho or-
gani "Correio Paulistano" o reconheci-
mento da Escola de Pharmacia e Odonto-
logia desta cidade, por parte do governo
federal. Reina nesta localidade, por esse
motivo, indescriptivcl cnthusiasmo."

O sr. presidente do Estado asslgnou o
decreto concedendo mais a quarta parte
do respectivo ordenado ao sr. Benedicto
de Camargo. 2.o escripturarlo da Rcpar-
tiç-ão de Estatistíca e Archivo. visto con-
tar mnis do 30 annos de effectlvo exerci-
cio no funecionalismo publico.

Por decreto dc hontem, foi nomeado o
sr. Sebastião Ramiro do Mendonça para
o logar do escrivão do juizo de paz do
dlstrlcto de Nova PaulicCa, comarca de
Araraquara.

Pelo sr. secretario da Justiça e da Se-
gurança Publica foram concedidas as se-
gulntes licenças:

De quinze dias, ao escrivão do Juizo do,
paz do dislricto de Monte Alto, comarca da capital.

JOCKEY-CLUB PAULISTANO
Stud Book Paulista

No Stud Book foram hontem tran*
sferidos os seguintes animaes:

Voltige, do sr. Jacques Fomni
Schutcl, para o sr. coronel Quinta
Reis;

Nelson, do sr. Antônio QuintaReis, para o sr. conselheiro Antônio
Prado.

* •
Regressou hontem-do Guurujá q

estimado turfman J. A. dc Oliveira.'
Coelho.

Pelo que ouvimos em rodas bem
informadas, o sr. Oliveira voltará,'
brevemente, á vida activa do turf.
fazendo rcapparcccr as suas côrcs na
pista da Moóca.

« »
Lembramos aos interessados que

sabbado, ás 15 lioras, encerram-sc,1
na secretaria do Jockey-Clttb, as in-j
scripções para os "Grandes Prêmios"
e prêmios de "Animação", 

que serão^
levados a effeito na próxima tempo-
rada hippica.

Na mesma oceasião serão tambem
recebidas as inscripções para o'
Grande Premio "Derby Paulistano";
de 1917 e 191S, e Grande Premio"General Couto de Magalhães".

A. A. DAS PALMEIRAS
Realiza-se hoje, ás .16 horas, um

match treino entre os primeiro e se-
gttndo teams.

O director sportivo solicita o com-
parecimento dos jogadores seguintes:

Paulo Sousa, Regina, Leite, Lulti',
Agenor, Rheinfnmck, Renouloau,
Duarte, Camillo, Laraya, Moraes,'
Fábio, Toledo, Leonel, Lefévre, 3_or-
borcina, ítalo, Octavio, Celso, De*
mostheiies, Nazareth, Mario, Gil*
berto.

poot-bu.ls Inalczcs o úcccSsorlos
CASA TONGLET

Rua Barão dc llapctiningn, B3
S. P»\ULO

A. P. DE SPORTS ATHLETICOS
Communica-nos a A. P. de Sporta

Afchlcticos que transferiu a sua ,-ério
do largo da Sé, 11. 3, parti a rua de
S. Bento, 11. 61.

ASSOCIAÇÃO OLYMPICA PAULISTA
Hoje, as lü horas, no campo do Par-

que Antarctlca, havèrft um trainlng entre
os primeiros teams do A. O. Paulista o
do S. C, Americano.

do Jaboticabal, sr. Josó Cupertino Botto,
para tratar de negócios do seu interesse;

de seis mezes, ao escrivão do juizo de
paz do districlo de Guarehy, comarca de
Tatuhy, er. João JosC* de Moraes, para
tratar de 'sua saúde.

Fol nomeado o sr. Juvenal Chrlsche-
ner Davld MuzeI, para exercer, interina-
mento, o cargo do escrivão de paz do
dlstricto de Guarehy, comarca do Ta-
tuhy.

¦¦¦—¦"¦ »"——-

O Tribunal de Justiça reformou a pro-
visão do sr. major Nestor de Sil o Silva,
para exercer u, advocacia nos auditório»

A-_-,.,
~T
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POLÍTICA DO PARA' ~- DE-

CLÁRAÇÕES DO SK. LAURO
SODRE'"

RIO, 2 — 0 sr. 1.atiro Sodré, cn-
trevistado por mn vespertino, disse
¦pie caso exijam os seus cenierra-
ueos, acceitará a indicação de seu
nome para a suecessão do sr. Ehéas
Martins, no governo do Pará.

O poiitico nortista declarou ser
tuna perfídia a declaração do sr. Ar-
thur Lemos, cie que o seu reconheci-
mento senatorial foi o preço da sua
ãtlhcsão ao P. R. •-'., acerescentando
que este aleiye já foi desfeito por
completo, por meia de documentos
que ò "Norte'..' publicou ha tempos.

A INSTITUIÇÃO DO JURY
RIO, 2 — O sr, G. Ribas, inter-

pellado por um jornalista, disse que
considera o jury uma instituição
prejudicial aos interesses da justiça
e uma vez (pie se não pôde suppri-
mil-a, opina pela reforma, como fez
liilio de Castilhos uo Rio Grande do
Sul, obrigando os jurados a darem o
seu voto a descoberto.
ROUBO NO ARCHIVO DA CA-

MARA DOS DEPUTADOS
RIO, 2 — Hoje, pela nanhã. um

guarda civil desconfiou de um cami-
nhão que estava parado á porta do
antigo edifício da Câmara dos Depu-
tados, onde se acha installaclo o ar-
chivo.

O carroceiro, interpellado, disse
que transportava livros para a -asa
de um deputado residente ?.m Bola-
íof?°'

Telephonando para a policia, para
onde conduziu o caminhão, o guarda
verificou tratar-se de um roubo.

O sr. C. Ribeiro, secretario cia Ca-
mara, suspendeu os serventes e con-
tintios, nomeando uma commissão de
íunecionarios da secretaria para pro-
cedere® a inquérito.

A policia está processando o car-
roceiro,

O roubo do archivo vinha sendo
praticado, ha dias.

$ íi') rc a ib d&
iüü, 2 (A) —- Careceu dc Importância

n sessão hoje realizada pelo Senado.
Não houve 'oradores, nem numero para

votação da ordem do dia,
Esteve reunida, sob a presidência,

do sr. Gplt.aoio Pessoa, a Commissão de
Justiça.

O sr. Epitacio Pessoa leu o seu voto so-
bre a proposição da Câmara que di o tra-
lamento de ministros aoa membros do
Tribunal de Contas, acceitando a denoml-
iiação proposta de siib-directores para os
chc-lés de secção daquelle Tribunal.

O sr. Adolpho Clordo pediu vista dos
papeis.

Em seguida o sr. Kpilació leu o pare-
cer favorável A concessão do 10_ hectares
(lo terra A Escola Pratica de Agricultura
de Quixadá, no Ceãrã.

Também se reuniu a Commissão dc
Finanças.

foram lidos diversos pareceres, todos
contrários aos requerimentos do conta-' dor dos correios do Para, pedindo con-
tagem de tempo, do capitão Collatino
Marques, pedindo isenção de direitos e
outros favores pina uma cidade balnea-
ria em JacárepoBtifi e âs proposições da
Câmara, autoriziuulo a elevação dos ven-
cimentes dos funcclonarlos da secretaria
do Supremo Tribunal Militar e equipa-
rando os empregados das classe3 econo-
nucas aos funccioiiavios públicos fede-
raes.

Foram ainda asslgnados ouiros parece-
tes concedendo licença o autorizando pa-
gamenlos em virtude de sentença judi-
ciaria.

Quando a reunião estava para termi-
nar, o sr. Erico Coelho propoz que dal!
por deante olla se tornasse secreta, pois
tinha assumpto urgente a apresentar.

Deferida a pretenção do sr. Erico Coe-
lho, a Commissão continuou a trabalhar
secretamente.

HOMENAGENS DOS ESTUDAN-
TES AO SENADOR RUY
BARBOSA

RIO, 2 — A Associação Brasileira
de Estudantes aeclamou o senador
Ruy Barbosa seu presidente honora-
rio.

No dia 7 de setembro, a Associa-
ção realizará unia sessão solenne, em
homenagem ao eminente brasileiro,
entregaudo-lhe então o diploma.

A essa sessão devem comparecer
todos os estudantes daqui e os re-
presentantes das escolas dos Esta-
dos.

UM VIGARISTA PRESO
RIO, 2 — A bordo do vapor "Bra-

sil", foi hoje preso um vigarista, dis-
farçado com as vestes sacerdotacs.

ALFÂNDEGA
RIO, 2 (A) — A Alfândega desta capl-

tal rendou hoje 361:271$475, sendo em
ouro 152:180$040.

GAFE'
Entradas hoje, !i.!SG6 saccas.
Entrados desde 1,0 de julho, 151.429

saccas.
Embarcadas hoje, 8.G00 saccas,
Embarcadas desde l.o do julho, 145,005

saccas.
Vondas do dia, ü.ãOO saccas.
Stock, 195.8 55 saccas.
O mercado esteve frouxo aos preços do

I.J.200 e 9*300.
CAA1DIO

HIO, 2 (A) — A taxa cambial foi do
.12 5|8, sendo as libras vendidas a 19J700.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 2 (A) — As letras do TheBouro

lOffreram hoje na praça o desconto do
D por eento.

ASSUCAR
RIO, 2 (A) — o mercado de assucar

estovo frouxo, regulando os seguintes pre-
ços, por kllo, para os vendedores: erystaes
brancos de $570 a $680 e demorara de
$520 a $560,

Entraram 4.811 saccas, sahiram 2.875
» existem 140.379.

ALGODÃO
RIO, 2 (A) — O mercado do algodão

funecionou com ob .seguinte preços, por 10
kllos: sertão do 29$000 a 81$000, e pri-meira sorto do US$000 a 30$000.

Entraram 37G fardos, sahiram 387. e
e.-.istem em stoclc 5.863,
A OARNE — MATADOURO

DB SANTA CRUZ
RIO, 2 (A) — No Matadouro do SantaCruz foram hojo abatidos 614 rezes, 61

porcos, 20 carneiros o 43 vltellos,
Os preços foram os seguintes: bovinos,•le $620 a $580; porcos, de 1$ a 1$100-carneiros, de 1$200 a 1$800. e vltellos, dêJ600 a $«00,

Í.AfliAKA.
KIO, 2 — dldo o expediente da sessão

de hoje, da Câmara, oecupou a tribuna
o sr. Pereira lioilc, para tratar da poli-
tlca de Matto Grosso.

S. exe. ooctipou-so longamente dos uui-
cessou que se desenrolam naquelle Esla-
do, procurando justificar n condueta do
general Caetano do Albuquerque.

Ern seguida, falou o sr. Antônio Car-
los, "le.idor" da maioria, para dar ex-
plIcaçOes sobro o requerimento do Infor»»
máçõos apresentado pelo sr. Joaquim
Salleú o referente â Nortli lOii.slorii o X
curta do ministro lnglez ao ministro d.i
Viação.

ASSEM«liE'A FLUJJIINENSE
RIO, 2 (A) —- Na sessão do hojo, da

Assembiéa Fluminense, foi reeleita a ro-
spectlva mesa, assim constituída: presi-
dente, dr, João tiuimarse; l.o secrotarlo,
dr. Raul llegu; 'l.o secretario, dr. Con-
stnncio Monnerat,

Em seguida foram reololios, respecti-
vãmente, l.o o üo vlce-iirosldentes, os
drs, Francisco Marcondes o Teixeira
Leite.

Foram eleitos supplentes de secretários
os srs. Ferreira ile Aguiar, Cieero Costa,
Arthur Cosia e Mario Ramos.

Em seguida procodeu-so X eleição das
comniissões permanentes.
DESORDENS DE ESTUDANTES —

ATAQUE DOS ACADÊMICOS AOS
BONDES DA LIGHT

HIO, 2 — Hoje, it tarde, o trafego dos
bondes foi subitamente interrompido na
praça da Republica, ao lado da Faculda-
de de Direito.

Os estudantes puxavam e arrancavam
us taboletas dos carros electricos que por
ali passavam, chegando a virar o rebo-
quo de um bonde.

A' proporção que os bondes chegavam,
os estudantes assaltavam-no, aos gritos
de "vira", "vira".

Avisada a policia, compareceu esta no
local, quando os estudantes ja se haviam
dispersados.

O facto foi motivado por não ter a
Light attendldo a um pedido dos acade-
micos para a reducção dc SO OjO no pre-
ço das passagens.

Todos os postes daquelle trecho foram
pintados pelos estudantes, estabelecendo
confusão aos motornelros quanto .ás pa-
radas.

Vários bondes foram apedrejados, sen-
do necessária a intervenção da policia
armada para o restabelecimento da or-
dem.

I.'ma hora depois, recomeçaram as sec-
nas, pendo de novo chamada a policia.

Compareceu no loeal o sr. Aurélio Leal,
chefe de policia.
BRASIL-URUGUAY — UM AL-

MOÇO AOS MEMBROS DA
COMMISSÃO DE LIMITES

RIO, 2 (A) — Realizou-se boje,
uo Hotel dos Extrangeiros, o almoço
que o dr. Sousa Dantas, ministro in-
terino do Exterior, offereceu aos
membros da commissão de limites
entre o Brasil" e ò Uruguay.

A' mesa sentaram-se o dr. Erasmo
Callorda, encarregado dos negócios
do Uruguay; Manuel Bernardes,
cônsul do Uruguay; coronel Silves-
tre Matto e tenente Trabal, mem-
bros da commissão uruguaya; gene-
ral Caetano dc Faria, ministro da
Guerra; general Bento Ribeiro, che-
íe do estado-maior; dr. Azevedo So-
dré, prefeito municipal; general Ga-
briel Botafogo, chefe da commissão
brasileira de limites, e drs. Sylvio
Roniero Filho, Bíiggs Jansen, Raul
de Campos e Raphael Mayrink, do
Ministério do Exterior.

Ao "champagne", o ministro Sou-
sa Dantas dirigiu uma saudação ao
encarregado dos negócios do ¦ Uru-
guay.

O dr. Erasmo Callorda, encarrega-
do de negócios uruguayos, agracie-
ceu a esta saudação, com palavras
.-¦cntilissimas para com os ministros
Rio Branco, Lauro Muller e Sousa
Dantas, fazendo votos pela eterna
amizade do Uruguay com o Brasil.

Terminou s. exc, bebendo á sau-
de do sr. presidente da Republica.

O ministro Sousa Dantas levan-
tou-se então e bebeu á saudc do pre-
sidente do Uruguay.

 Ao terminar o almoço, o ge-
neral Botafogo entregou ao coronel
Matto unia espada, para que elle a
entregasse ao alumno da Escola Mi-
litar do Uruguay que mais se distin-
guisse durante o anno corrente.

Disse o general Botafogo, mais
uma vez salientando a velha amizade
e cordialidade existentes entre os
dois paizes, que a caixa que continha
a espada era de madeira nacional, fa-
zendo votos para que ella durasse
tanto tempo quanto a da amizade
existente entre os dois paizes.

O coronel Silvestre de Matto, vi-
sivelmente commovidò pela singela,
mas expressiva e tocante demonstra-
ção, que, na sua pessoa, acabavam de
ser objecto o scu paiz e o exercito
lirugúayo, agradeceu, num breve im-
proviso, dizendo quão profundas
eram a sua emoção e a sua gratidão,
por todas as gentilezas com que, des-
de o seu inicio nos trabalhos da com-
missão de limites, o tinham cumula-
do a avr.izdde c a cultura brasileiras.
A VIAGEM DO MAttEClIAI. HERMES

RIO, 2 — O marechal Hermes da Fon-
seca partira amanhã para a Europa, em
companhia de nua esposa e do barão e
baroneza de TeffÉ.

S. exc. embarcara As 16 horas, no Ar-
senal do Marinha, a bordo do "Hollan-
dia".
DECLARARÃO DO SR. JDSTINIANO

SERPA
RIO, 2 — 0 deputado Justlniano Serpa

declarou a um jornalista que nio proce-deu a Innovações na Comrnlssão de Fl-
nanças acerca da votaçüo de credltoB para
pagamentos em virtude de sentenças judi-darias.

Fez voltar alguns a CommlsBao, por-
que os cálculos estavam errados.

PARA S. PAULO
RIO, 2 (A) r-. Pelo noeturno de

hoje, seguiram para essa capital os
srs. dr. José Dario de Vasconcellos,
S. Leite, Amadeu G. Braga, Reynal-
do S. Proença e Júlio de Lemos Gui-
marães.

 Pelo noeturno de luxo, ae-
guiram os srs. deputado Valois de
Castro, José Corrêa do Amaral, co-
ronel Ludgero de Castro e familia,
dr. Raul Kennedy de Lemos, dr. Syl-
vio Margarido e senhora, dr. Carva-
lho Lima, Paulo Bozzano e com-
mendador Ferreira Botelho.

A TRAGÉDIA DA GÁVEA
O, 2 — Os jornaes registaram

a passagem do primeiro anniversario
da tragédia da Gávea, na qual per-
deu a vida o barão de Werther, as-
signalando que já prescreveu o cri-
me de assalto á propriedade; de que
eram culpados os companheiros da-
qticlle titular.

LIGA DOS PROPRIETÁRIOS
HIO, 2 — Apôs vários discursos, em

tuna reunião do proprietário..!, havida no
salão da Sociedade dos Empregados do
Commorclo, foi hojo fundada a Liga dos
Proprietários, destinada a promover a do-
tosa dos Interesses desta classe,

A Liga vai fundar um jornal, quo so-
rfi o seu orgam.

CONS15IJIIO DE ENSINO
RIO, 2 — O Conselho do Ensino encer-

ra amanhã os seus trabalhos, Inaugurando
os retratos dos srs. "Wenceslaii Braz o Car-
los Maximlllano.

EXTERIOR
Portugal

BANQUETE AO MINISTRO
DA IIESPÁNHA

LISBOA, 2 — ltealizou-HO na cidade do
Porto o bariqueto offerecldo ao sr. Mu-
noz, ministro da Iíospanha om Portugal.

O banquete estevo brilhantíssimo, ten-
do sido muito acclamado o rei Affonso
XIII.

Fizeruin-so vnrlos brindes, sendo troca-
dos votos pelo estreitamento da amizade
entre Portugal e a Iíospanha.

AR VIOTORIAS RUSSAS
LONDRES, 2 — Taleffrapha o cm-res-

pendente do "Dnlly Cbronicle", om Mos-
oo w:

"Os russos acabam do abrir passagem
nas cabeceiras do Stochod, atravC-s das
Unha.s austro-alleniães, o avançam rupi-
damento om direcção a Kovel.

Os allemães acabam de evacuar Via-
illmir Volhyni.ld o começaram a evacuar
Kovel.

1'ara a retaguarda começaram a sor
enviados apressadamente grandes dopo-
altos do vlveres o munições, quo os aus-
tro-allemilos tinham nas duas cidades.

Também toda a artilharia posada alie-
mã, do Kovel, foi desmonlitlfa c levada
para aa margens do Bug.

Na região do Onlestor, a lueta lomou
domingo o segunda-firira, intensldado ex-
traordlnarla:"

Outro correspond-iite assegura que o
exercito austríaco do conde von Both-
iner çstft quasl cercado.por uma columna
de co."saeníi, que. num "raid" audacló-
slsslmo, passou para a retaguarda dos
austríacos, e não so destruiu as Unhas
ferroviárias, numa grande extensão, oo-
mo ainda Impede todas as eommuiiiea-
çOes,

A EVACUAÇÃO J)E IiFMllEUO
LONDRES, 2 — Do Vieniui, via Oo-

nelira, lambem annmiclam que os auslro-
allemães se preparam parn evacuar Lem-
berg.

A "Netio Freio Prfisse" declarou, seu
numero do hontem, quo toda a popula-
ção daquella cidade já recebeu hontem
ordem do sahir, corn urgência.

AS NOTICIAS ÍVTiTiUMÀS

-•SttXtm-

Itália
FAI.TjECISIENTO

ROMA, 2 — Falleceu nesta Capital, o
conde tientiloni, antigo presidento dn
União Catholica,

Peru
GRANDE INCÊNDIO

LIMA, 2 (A) — Violento iuceii
dio manifestou-se hontcin na loja de
ferragens de Gallo Mujica, pecasio-
naudo prejuízos consideráveis.

Vários desmoronamentos se de-
ram, tornando-se por isso, difícil o
serviço de exlincção.

O chefe dos bombeiros que acudi-
ram, tornando-se por isso, difíicil o
dirigia os trabalhos, foi ferido, achan-
do-se cm estado grave.

Argentina
DIPLOMATA EM VIAGEM

BUENOS AIRES, 2 (A) — O sr. Fre-
derieo Stimson, ministro dos Estados Uni-
dos junto ao governo argentino, partira
oom sua esposa no dia 10 do corrente, a
bordo do "Vasari", com destino ao scu
palz.

Ao que parece s. exc. não voltará a oc-
copar o seu cargo nesta, capital, devido
a modificações nu, politica norte-umeri-
cana.

Amanhã, o sr. Stimson offereecrá um
banquete ao dr. Luiz Murature, ministro
do Exterior, como agradecimento pelas
attònçOes quo recebeu durante a sua per-
inanencla nesta capital,
"LA NACION" E A FALTA DE

PAPEL — O PREÇO DA
VENDA AVULSA

BUENOS AIRES, 2 (A) — Devi-
do, á grande falta de papel, a direc-

au-;ão de "La Nacion" resolveu
gmentar o preço dos exemplares do
jornal, o que poz em execução hoje

Os vendedores, porém, não concor-
daram com isso e recusam-se a fazer
a venda do jornal, acarretando gran-
des prejuízos á empresa.

DR. RIVADAVIA CORRÊA
BUENOS AIRES, 2 (A) — Che-

gou hoje a esta capital o senador
brasileiro dr, Rivadavia Corrêa.

S. exc. demorar-se-á aqui apenas
alguns dias, embarcando em seguida
para o Rio de Janeiro.

Chile
O NAUFRÁGIO DO "EQUADOR"
"SANTIAGO, 

»¦ (A) — Chegam
novos detalhes sobre o naufrágio do
vapor ''Equador", cm frente a Con-
stituicion, produzido por uma expio-
são nas caldeiras.* Ao contrario do que fora noticia-
do nos primeiros momentos, con.se-
guiram escapar da catastrophe qtiin-
ze pessoas, entre tripulantes e pas-
sageiros, que foram soecorridas pelo
vapor "Corau", 

que passava pelo lo-
gar na oceasião do sinistro.

O numero de victimas attinge a S°»
-es*

íelirnas tia perra
NAS IilNIlAíi DA FRANÇA

PARIS, 2 — Ao sul do Somme, toma-
mos algumas trincheiras, entre EstrCes e
Bèlóy-èn-Santorre, fazendo prisioneiros
nesto sector uns ;,eiscentos soldados Ini-
migos.

Na margem direita, do Mouso. depois de
violento bombardeio, os allemães ataca-
ram as nossas poBlções, ao oosto o ao sul
da obra fortificada do Thlaumont. Os tl-
ros de barragem dos nossos canhões e das
nossas metralhadoras quebraram todas as
tentativas du assalto do Inimigo. Rochas-
sames o Inimigo que chegou até ás nossas
trincheiras e progredimos, por melo de
combates de granadas, ao sul dessa obra.

Os allemães cffectuaram ainda um ata-
quo em frento de Vaux, Chapilro o Cho-
i.ois, conseguindo apenas tomar pé em
Chènois o cm alguns olementos de trln-
cheiras avançadas, do ondo porém, pouco
depois foram expulsos.

Em todos os outros pontos, os seus ata-
quos quo lhes custaram grandes perdas,
Íoram sustados.

No resto da linha de frento regista-se
um canhoneio intormlttente.

A DUCTA NO NORTE DA FRANÇA
PARIS, 2 — (Offlclal) — Ao norte do

Somme, entro o bosque de Hem e a her
dado de Monacu, tomámos uma obra for-
liflcada, poderosamente defendida.

Ao sul do rio, na região de Estréea, oo-
otipamos uma trincheira inimigo.

Nos combates havidos a noroeste de
Denlecort, flzomos vários prisioneiros.

Na Champagne, a oeste de Auberlve,
uma patrulha de reconhecimento russo
atacou a batoneta um destacamento lni-
migo, dlspersando-o.

Os allemãea deixaram no campo várioscadáveres.
Na margem direita So Mosa, a luota

continuou violenta, extondendo-so desde
os bosques de Vaux e de Chapitre até &região leste do Damloup.

Nesses ataques, o Inimigo, depois de
empregar inutilmente gazes asphyxlantes,
ganhou algum terreno nos bosques do
Vaux, Chapitre e Chonols, deixando, po-rém, no campo, numerosos mortos.

Fizemos ahl elevado numero do prlslo-nelros.
No Somme, reglstaram-se 83 combates

aéreos sobre as Unhas allemãs.
Um avião Inimigo cahlu em ohammas

e 14 outros, ou forem obrigados a aterrar
ou a cahlr nas próprias linhas,

A situação era
laíto Grosso

Vil l-..l)*!K> I)],; INFORMAÇÕES DA
ASSEMBLE-A IiÉGIST/ATIVA AO GO-
VERNO
CUYABA', 2 -— Na sessão dc hojo da

Assembléa Legislativa-, o deputado Trigo
Loureiro pronunciou um discurso sobre o
movimento de forças de paisanos assalã-
rin dos pelas ruas dn. capital, dizendo quenada justificava esse enorme apparato
belllco, que tem trazido grandes despesas
aos cofres públicos, ns quaes, não sondo
autorizadas polo poder legislativo, acar-
rotam responsabilidade civil a quom os
ordenou.

O orador terminou o sou vehoinonte
discurso dizendo que á Assembléa não
podia ser indlfferonto a tal situação, pclo
que, interpretando o sentir doa seus col-
legas, fazia o seguinte requerimento:" rteqtlelro que, por intermédio da mesa,
so .solicitem com urgência do poder oxo-
cutlvo as seguintes informnçííos:

1,0 — Qual o aeto do governo do lis-
tado, em virtude du qual foram organiza-
dos nesta capital o. eni dlfferentes loca!!-
dades do Interior diversos batalhOes cl-
vis?

2.0 — Qual o numero dessos batalhões
e qual o eslado offectlvo de cada. um?
Quem suo os s.ms offleiues; quanto ven-
cem offlelaea o .soldados?

ü.o — Qual o fim dessas forças; quan-
do houve perturbação da ordem publicu
nesta capital?

¦HHtatwwni»SSgMBWBBMBÉJMgWMgMgl

LONDRES, 2 —
grad ridicularizam
mão, por affirmar
neral vou Linsinge

Oa Jornaes de Feiro-
o estado-maior alio-
íue o exercito do go-

íi, que está operando
no Styr, aprisionou, durante o mez do
julho, I t.000 offieiaes o soldados russos.
Oõ exércitos, russos, em toda a frente,
não perderam, desdo quu iniciaram a oT-
fensiva aquelle numero de prisioneiros.
NA tfKONTI* MOSCOVITA — l-ROKÍÜAS

DUM AlillOriiANO GMHMANICO
PETROCtRAD. '-' — tOffieial) — Na

zona oeste, reglstiiram-so vivos duellos
de artilharia o fuzilaria.

Em vários pontos da linha, destaca-
mentos inimigos tentaram atacar as nos-
sas posições, porém, foram repellidos!

llm acroplano inimigo bombardeou
um transporto de feridos, perto do Dusl-
tclii, no caminho de Vludlmir Velhyn-
criei a Lutzk, matando um soldado c fo-
rindo vinte.

O mesmo acroplano bombardeou o
hospiial de Dusitchl, causando a morte a
um doente e ferindo oito.

No Caucaso, o avanço das tropas mos-
òovltas continua.

O MINISTRO AFFONSO COSTA
LISBOA, 2 — 0 sr. Carncgie, ministro

da Grau-Brelanha, visitou o ministro Af-
fonso Costa, a quem cumprimentou pelo
êxito da sua missão no extrangelro.

I-ARTIOIJ-AÇAO DK 1-ORTUG
NA GUERRA

Ali

LISBOA, 2 — Correm nesta capital ru-
mores dosencontrados sobre a participa-
i;ão de Portugal ua guerra.

Fala-se na constituição de um governo
nacional de quo participarão represen-
tantes de todas as correntes políticas.

A TURQUIA QUER A PAZ
NOVA YORK, 2 — Um jornal

norte-americano noticia que a Tur-
qttia se dirigiu á Inglaterra, deela-
rando que está disposta a aceeitar a
paz, dando, de ante-mão, o seu as-
sentimento ás condições propostas
pelos alliados.

lissa noticia acerescenta que a In-
glaterra respondeu que não pode re-
solver isoladamente sobre a proposta.
TREM BÚLGARO DESTRUÍDO

ATHENAS, ¦?. — Dizem para1 esta
capital que uma bomba destruiu um
trem carregado de tropas búlgaras,
próximo de Kustendil.
UM TREM DE TROPAS BUDGARAS

ATiCANÇAOO POR UMA BOMBA
LONDRES, 2 — Ura aviador alliado

lançou uma bomba, na estação dc Kus-
tendei, sobro um trem do tropas bulga-
ras, que so dirigia para Sofia.

A bomba destruiu numerosos vagões.
O numero de mortos o feridos ê muito
grande.
A DUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS — OPERAÇÕES DO
DIA 1

RIO, 2 (A) — A- logação da Allomã-
nha em Petropolis recobeu do Berlim, via
Washington, o seguinto telegramma of-
ficiai: — "O quartel general communlca,
em data do 31 do julho:"Frento oeste: — As operações brl-
lannlcas em Pozleres e Longueval, que so
prolongaram até hontem, eram o pre-
iudio do um novo grande ataque dos an-
glo-francezes, quo so effectuou durante
a manhã, estendendo sobro toda a linha
do fronto, ontro o Longuoval e o Somme.

O inimigo poz em acção, pelo monos,
0 divisões.

O ataque foi contido duranto o dia pelo
fogo das nossas metralhadoras.

Durante a nolto, houvo apenas comba-
tos locaes, emprebendidoa pelo adversa-
rio com forças consideráveis.

Os Inglezes o fraacezes foram rechas-
sados em toda parto, soffron-do gravlssl-
mas perdas, e não oonsogulram ganhar
um unico palmo do terreno.

Os combates corpo a corpo, que se tra-
varam durauto a acção, foram decididos
pelas reservas saxonias o pelas tropas de
Sohieswlg o Holstcln.

Aprisionamos 12 officlaes o 700 solda-
dos o capturamos 13 metralhadoras.

Houve duellos do artilharia nas pro-tl-
mldades de Prunay.

Na mesma região fracassou um débil
ataque francez.

A intensidade do fogo du artilharia au-
gmentóu no sector do Mosa.

Houve poquenos encontros a granadas
du mão a sudoeste das obras de Thlau-
mont,

Bombardoamos Pont-a-Mousson, em
resposta ao ataque do um aeroplano Inl-
migo a Couflans.

Uma esquadrilha aorea franceza, que
emprehendeu uma nova excursão contra
Muebein, em Badon, foi detida pelos nos-
sos apparelhos foklcor e posta em fuga,
nns proximidades de Neuenburg.

O aeroplano e o capltanoa foram abati-
dos a noroeste do Mulhausen.

O tenento Hochdorf destruiu, ao norte
do Bapaumo, o seu ll.o, e o tenente Wl-
tgons, a leste de Peronne, o seu 12.o aoro-
plano Inimigo.

Foram abatidos mais dois blplanos fran-
cezos nas proximidades de Pont-Housson
o em Thiaumont.

Frente leste — Exercito de von Hin-
demburg: rechassámos os dostaoamentoa
russos nas proximidades de Frledrlchs-
taçlt.

Exercito do príncipe Leopoldo: fracas-
saram os ataques Inimigos na região do
Lcgischln o Nobol, no Strumlen, a sudoes-
te de Plnslc.

Exerotto de von Linsingen: continuam
os fortes ataques dos russos, emprehen-
dldos com grandes massas.

Em toda a frento rechassámos o inimi-
go, victorlosamente, lnfllglndo-lhe gravls-
slmas perdas. Do unico logar, ao sul de
Stebuchwa, onde o adversado havia con-
seguido penetrar nas nossas posições, ex-
pulsámol-o por melo de um bem prepara-
do contra-ataque, aprisionando 1.829 of-
flclaes e soldados.

Nossa esquadrilha aérea, durante os ul-
tlmos dias, causou ao Inimigo conslde-
ravels damnos e perdas, atacando os seus
abrigos, suas columnas em movimento,
sous acampamentos o as communicaçOes
com suas retaguardas.

Exercito do conde do Bothmer: os rus-
sos continuaram seus ataques a oeste e a
norooste do Buczacz, tendo sido rechnssa-

l dos em toda parte, com grandes perdas."

verba por onde são

tem doí-í pendi do com

."i.o —¦ Qual é a
pagas essas forças?

(l.o — Quanto se
o sou custeio?

7.0 — Essas forças acham-se armadas
o Humildadas? No caso afftrmatlvo, qual
a procedência desse armamento o mur.i-
ção?

8.0 — Do batalhão de policia militar,
sahiram armamentos e munições para os
lia tal ln"...; Intitulados patriotas? No oaso
afflrmutlvo, qual o numero de armas o a
quantidade de miinii
systema e qualidade?

Ü.o — Finalmente,
das essas forças?"

Esse requerimento
approvado,

¦", liem assim o sou

ondo outão localiza-

foi unanimomonte

ANNIVER.MR.OS
Fazem uiinos hoje:

• A menina Yuyá, filha do sr. Domingos
Gomes;

a menina Helena, filha do sr. Jullo
Chaves, guarda-livros nesta praça;

o menino Fabrielo, filho do sr. Danton
Vam pré;

a sonhorlta Eugenia, filha do sr. dr.
Augusto Freire da Silva;

a professoranda senhorita Francisco
Catão, filha do finado professor Olympio
Catão;

a senhorlta Gilberta, filha do finado
dr. Miranda Azevedo;

a senhorlta Amélia, filha do sr. Bento
Cardoso;

a sra. d. Julietn Machado tíeys, esposa
do sr. Ulysses Reys, ajudante habilitado
do primeiro tabolliUo do nolas da capl-
tal;

a sra. d. Maria .Tose Nogueira Porto,
adjunta do grupo escolar da Barra Fun-
da;

Mathllde Bourroül de Queiroz,
phurmaeeulieo Amadeu de

a sra. d.
esposa do
Queiroz;

a sra. d
posa do sr,

Maria da. Costa Sampaio, es-
Alceu da Costa Sampaio, func-

cionario do Serviço Sanitário;
o sr. Domingos Andrade, nosso colle-

ga de imprensa, director-gerente da "Ci-
dade de Campinas";

o sr. Edgard Horta Rodovalho, soeio
da Casa Rodovalho;

o sr, llenriquo Uastos;
o sr. Mario Passos;
o sr. Abílio Gomes do Faria, funcclona-

rio da Escola Polyteclinica;
o sr. Augusto Veríssimo Alves, funceio-

mudo da Sorocabana Hailway.
NUPCIAS
Conlractii.ram casamento om Vargem

Grande o clrurgião-dentlsta sr. Nlcome-
des Gomes, filho do sr. dr. A. Xavier Go-
mes, clinico nesta capital, o a gentil se-
nhorlta Mariana Junqueira da Costa, fl-
lha do capitão Gabriel Frnncisco da Cos-
ta. Importante fazendeiro naquella loca-
lldade.

Os novos impostos solire
os cliaruíos

O Centro do Commerclo e Industria do
Rio de Janeiro dirigiu, om data de ante-
hontom, aos sra. presidente e mais mem-
bros da Câmara IrVderal a seguinte repre-
sentação:

" O Centro do Commercio e Industria
do Rio do Janeiro tem a honra de levar
ao conhecimento dessa lllustro casa ao
Congresso quo, nesta data, recebeu do Es-
tado da Bahia o seguinte telegramma, re-
férente á questão dos novos Impostos so-
bro charutos:

"S. Fellx, 31 do julho de 1818. —
E.vnios. srs. membros do Centro do Com-
merclo o Indústria do Itlo dc Janeiro. —
Oa fabricantes de charutos do ti. Fellx e
Cachoeira fazem a seguinte proposta: cs-
tampilhamenlo de charutos, um por um,
até noventa mil réis o mllheiro, oito réis;
até cento o clncoenta mil réis, quinzo réis;
até duzentos e sessenta mil réis, trinta
réis; até quatrocentos mil réis, quarenta
o cinco; até setscentoa mil réis, cento c
clncoenta réis; mais de seiscentos mil réis,
200 réis; oigarrllhas ou cigarros com capa
do fumo, envolvendo fumo desfiado, mlgado
ou picado ou folha do fumo picado, por
maço ou carteira do vlnto ou fracção,
trinta réis. A base para as ditaa taxas
devo sor o preço da factura dos fabrlcan-
tes, menos a importância dus estampilhas.
No interesse do commerclo de charutos,
os fabricantes podem para tomar em con-
slderação esta proposta. Respeitosas sau-
daçõos. — Dannoniann e Comp., Sten-
der e Comp., Costa Ferreira e Penna."

Submcttendo A esclarecida analyse dos
srs. representantes da Nação a proposta
constante do despacho acima, o Centro do
Commercio o Industria do Rto de Janeiro
attende ao pedido dos respectivos fabrl-
cantes, signatários, o tem por certo que
essa Câmara se dignará tomar o assumpto
em Justa consideração.

Servimo-nos do ensejo para apresontar
a vv. oxes. a segurança do nossa mais
alta estima e mui distineto apreço. —
Domingos Pinho, presidente; Narciso Bra-
ga Pereira do Siqueira, secretario."

Aggpcssão a navalha
Na rua Visconde de Parnahyba —

Um transeunte é inopinadamen-
te aggredido, recebendo um feri-
mento grave

O hespanhol Julião Alfredo San-
ches, ao dirigir-se hontem, ás 3 horas,
para a sua residência, á rua Oscar
Horta h, 49, foi traiçoeiramente ag-
gredido na rua Visconde de Parna-
hyba, por um indivíduo desconheci-
do, que lhe vibrou extensa navalhada
na face lateral do pescoço.

Julião foi removido para a Santa
Casa, em estado grave, depois de ter
prestado declarações perante o sr.
dr, Tamandaré Uchôa, quarto" dele-
eado interino.

"XI DE AGOSTO ¦1

Promettem revestir-se do maior
brilhantismo as festas com que o
Centro Acadêmico "XI de Agosto"
celebra este anno a fundação dos cur-
sos jurídicos no Brasil, liem como o
seu 13.0 anniversario.

O programma consistirá, ao quenos consta, dc uma sessão solenne na
Faculdade dc Direito, dc um sonsa-
cional match enlre os alumnos das
escolas superiores do Riu c cie S.
Paulo, no campo da Floresta, onde
será distribuído aos (•¦tudantes
cliops cm profusão.

A' noite, o grande actor Guitry da-
rá, gentilmente, no Municipal, um
espectaculo dc gala cm homenagem
á data de 11 de atrosto.

« ã V »
Está um primor So. impressão o nume-

ro que "A Cigarra" - a popular o que-
rida revista Jo (ielasio Pimenta — hoje
distribuo a seus Innumerrs leitores. A
maioria, abundante c variada, está üls-
post. com verdadeira arto, numa combi-
nação de tonto, clichês o vinhetas, quo faz
honra á arte graphioa do S. Paulo. A
collaboração, d;oolhid'i e finíssima, com-
prohendo desdo oa sonetos lapidarea de
Ifranclsca .Tulia e Cyro Costa, desde a pro-
sa faceta do Manuel Lelrnz o Athalla Do-
tholdl, até a obriniica leve o esfusianto
dos perfis elegantes e outras attrahentea
aocoões permanentes. A roportagom pho-
tographtea de todos os factos de aotuali-
dade, oçcorrllos na quinzena, appárece
numa porção de gravuras do uma nitidez
admirável, entre un quaes salientaremos
as do embarque da expedição militar a
Matto Crosso, do poço de Rocinha, dn
inauguração do Instituto "Luiz Pereira
Barrettò", da visita do dr. Altino Aran-
tes á Força Publica, dns festas sportivas.
soeiaes o an ar livre. Ao l.ido das pholo-
graphtas, vòem-se l-mbem espirltuosas"charges" o caricaturas de Voltollno, que
agora fa-,'. parto do corpo de collaborado-
res eftectivos d'-A Cigarra".

Feita com tamanho capricho, <• natural
que "A Cigarra" so tonliá tornado não sé
a revista do maior circulação no listado
do S. Paulo, eomo tambom uma publica-
ção que penetra em tudo o Brasil, S.
Paulo, pelo seu progresso, pola sua cul-
tura, é hoje objecto da attencão dos ou-
tros Estados da Federação, todos os fa-
ctos o acontecimentos do nosso melo são
lá fora acompanhados eom o máximo in-
teresse, o "A Cigarra" é um dos melhores
elementos para a divulgação o conheci-
mento da actividade paulista, com a van-
tagem de apresentar uni corpo de colla-
boradoroa de primeira ordem, em que fl-
guram alguns dos melhores poetas e pro-¦adores nacionaes.

Evasão de presos
Da cadeia dc Jabotlcabal — Providencias

ilu Gabinete ilo Investlguçõcs 1: Ca-
pioras

A todos os delegados do policia do Es-
tado, o sr. dr. Franklin Piza, 4.0 delega-
do auxiliar o director do Gabinete de
Investigações e Capturas, expediu hon-
tem uma circular, nos seguintes termos:"Sr. delegado de indicia:—Rocommon-
do providencies, emrn-nhadamonte, afim
de serem capturados, caso appareçam
nessa comarca, os seguintes criminosos,
ovadtdos na madrugada de hoje da ca-
dela de Jabotlcabal; ondo se achavam re-
colhidos:

Francisco líomero Ortuíio, filho do
Pedro líomero o .Maria Ortuíio, liespa-
nhol, natural de Murcla, de 45 annos de
edade, casado, jornaleiro, branco, barba
foila, cabellos e bigodes castanhos escu-
ros, sobrancelhas e olhos castanhos, ai-
tura o corpo rogularea. Foi preso a 23
do março do corrente anno, pelo crime
de homicídio, identificado sob o 11. 35.402
e aguardava julgamento desse dolicto;

José Cândido do Oliveira ou José Can-
dido do Nascimento, registo geral n.
23.021, fillio de Marlano Proeoplo dos
Santos e Maria Cândida de Oliveira, de
21 annos de edade, brasileiro, natural da
Uahla, solteiro, lavrador, pardo, cabellos
negros e crespos, barba feita, tendo, ape-
nas, buço, olhos castanhos e sobrance-
lhas pretas. Iístá sentenciado a. cumprir
a pena do 10 annos de prisão cellular pe-
!o crime de homicídio, e José Arloto,
vulgo José Italiano, registo geral n.
30.031, filho do Luiz Arloto o Regina Be-
ziota, italiano, solteiro, jornaleiro, de 24
annos de edade, branco, barba feita, hu-
ço castanho, eíibellos, olhos e sobrance-
lhas castanhos claros, tendo uma cieatriz
de tres centímetros de extensão na região
maxilar superior direita. Está condemna-
do á pena do 10 annos o 4 mezos de pri-
(ão cellular pelo crime previsto nos arti-
gos SfiS e 204, paragrapho 2.0, combina-
do com ns artigos 13 e 03 do Código Pe-
nal. Junto photographlas dos 2.o e 3.o.

Idêntica recommondação (leveis fazer ás
sub-dologàelas dessa circurnscripção.

Saudo e fraternidade."

«IC J1IR01K»
Do sr. Antônio Annunzlato, estabeleci-

do com agencia de jornaes o revistas na
praça Antônio Pra.dò (Café Central), re-
cebemos o ultimo numero da interessante
revista franceza "f.e Miroir".

NS «««§

Coinmuiiioa-nos o sr. Joaquim Azeve-
do, director da sucòursal do "Jornal do
Commerclo", em tí. Paulo, que acaba de
ser investido das funeções de representan-
te, neste Estado, da Associação Commer-
ciai, Centro do Commerclo e Industria e
Câmara do Commercio Internacional, do
líio de Janeiro.

Na carta em quo nos participa esse
honroso encargo, diz o sr. Azevodo:

"Sendo meu desejo auxiliar o com-
merclo o a Industria do nosso Estado,
oom a máxima dedicação, rio encaminha-
mento do tudo quanto lhes diga respeito
e dependa dos poderes legislativos e
executivos, estradas de ferro, linha de
vapores, repartições publicas estaduaes
o foderaes, receberei com prazer qual-
quer reclamação ou representação para
ser encaminhada (m mencionadas associa-
ções.

O grando despertamento havido uiti-
mamento no seio daquellas associações
do classe e as victorlas quo ellas têm con-
seguido para os sous representados nas
momentosas questões por ellas levanta-
das o defendidas, são penhor seguro de
que as causas em que estiverem empe-
nhadas as classes produetoras e conserva-
doras deste grando Estado serão defen-
didas com o mais elevado interesse pelas
minhas representadas.

Para tratar de qualquer assumpto ou
fornecer qualquer Informação, estou á
disposição dos interessados á rua do
Commercio, n. 9, nesLa capital. Toda a
correspondência postal podo ser enviada
aos cuidados do Centro Commercio e ln-
dustrla do S. Paulo, com cujo programma
.lo acção sou Inteiramente solidário."

Desastre e morte
Falleceu hontem, na Santa Casa, o

operário Benedieto Barbosa, que ha
dias foi victima de um desastre, cm
Campo Limpo.

«Guia £cvi»
Reoebemob do sr. .Miguel Migiino,

cdltor-proprieturio do "Guia I-ovi", ai-
guiis exemplares do numero de agosto
dessa optlma publicação.

O presente numero, quo foi notável-
mento melhorado, na parte typographica,
regista todas as modificações havida até
agora nos horários das estradas de fer-
ro e vem acompanhado da nova ediçã'
do mappa colorido da viação íerrea.

orte m hospital
O delegado de Cotia remeíte para S,

Paulo um indivíduo gravemente
ferido — A autópsia

G medico legista dr. José Libero,
cni companhia do sr. Francisco Con-
ccição Júnior, autopsioii liontem, no
necrotério do Araçá, o cadáver do
italiano l.uix Tabaracci, que, na noi-
te dc 30 do mez findo, cni Cotia, pro-.ximo dc Baruery, foi encontrado gra-vemente ferido e sem fala.

Transportado para a Santa Casa,
o infeliz veiu a fallecer hontem,
11 horas.

Presume-se que um desastre o
nha victimado.

is

ie-

"S. Paulo Imparcial''
Circula hoje o quarto numero des-

¦ o bem feito periódico local, dirigido
pelo nosso collega ús imprensa
Francisco Sucupira.

A brilhante folha, caprichosami.n-
te collaborada, traz grande numero
de "clichês" muito nitidoç, sendo ai-
guns delles inagnificamcntc impre'3-'¦os a cores.

O noticiário é abundante; a colla-
boração, em prosa e verso, abundam-
te. Entre as suas locaes se salienta a
cm (pie homenageia alguns dos nos-
sos companheiros de trabalho, e quesão aquelles que ha pouco tempo es-
tiveram empenhados numa campa-
nha altamente: moralizadora, que ai-"
çançou um exito completo, mereceu-
do os applausos de toda a culta so'
ciedade paulista.

.Para os pobres to "Correio"
Recebemos tle um auouyino a

quantia de o$ooo, para ser distribuída
entre as pobres: Antonia Silva, Be-
nedicta Martins e Maria Augusta.

e
Na sua residência, á rua Cetano

Pinto, 11. 82, o operário José Mararo,
casado, de 54 annos de edade, entor-
non accidciitalmcnte 110 corpo, hon-
tem, ás 11 horas, uma va/.ilha dc
água fervendo.

Mararo recebeu queimaduras de
primeiro e segundo graus, sendo soe»
corrido pelo medico da Assistência,
dr. Carvalho Braga.

a t

O pequeno José, dc anno c meia
de edade, filho de Nicolau Fortes, re-
sidente á rua Visconde dc Parnahy»
ba, n. 51, fazendo travessnras hon-
tem, ás 12 horas e meia, na casa doa
seus pães, queimou-se accidental-
incute no tliorax, na região gluttea fl
uos membros inferiores.

A Assistência Policial prestou à
criança os necessários soecorros.

Ma casa dos seus pães, á rua Bres-
ser, Villa Ferreira, 11. 51, a menor Al-
zira, de 7 annos de edade, filha de
Rodrigo Marques, çahiu desastrada-
mente de uma cadeira, hontem, pou-
co depois das 15 horas, fracturando
o ante-braqo esquerdo,

Soccorrcu-a o dr. Pedro Nacarato,
medico da Assistência.

*
Quando jogava foot-ball hontem,

ás 17 horas c meia, em frente á casa
dos seus pães, á rua Visconde dc Ou-
ro Preto, o menor Origeries, de 13
annos dc edade, filho de Vicente Les-
sa, deu uma queda desastrada, fra-
cturando o aute-braço esquerdo.

O dr. Alfredo de Castro, medico da
Assistência, prestou soecorros ao
menor.

¦

O servente dc pharmacia, Álvaro
Abreu, de 42 annos de edade, soltei-
ro, residente á rua Saltà-Saltu, n, 28,
tem um irmão que é guarda da por-
teira da Sorocabana, na alameda No4
thmann.

Hontem, á tarde, achava-se Alva-
ro em visita ao seu irmão, quando es-
te teve necessidade, de se ausentar do
posto por alguns instantes.

Apenas o guarda se retirou, a Al»
varo pareceu ter ouvido o signal dc
um trem que se approximava.

Nesse momento o automóvel n.
1.171, guiado pelo 

"chauffeur" Tosi
Gomes Loureiro, ia atravessar a por.
teira, quando Álvaro a abriu abru
piamente.

Uma das folhas da cancella, ba'
tendo no para-lama do automóvel,
foi, por meio de um choque reflexo,
de encontro a Álvaro, produzindo»
lhe varias contusões na região fron-
tal, no dorso do nariz e no queixo,
tendo produzido fraetura de um
dente.

A victima foi soecorrida pela As-
sistencia.

Desastre na Mogyana
Na estação de Barra Alegre, dea-

carrilou ante-hontem um carro de
primeira classe do trem expresso que
vinha de Caldas para S. Paulo.

Não houve felizmente nenhum de-
sastre pessoal, e- apenas damno ma-
terial proveniente das avarias sof-
fridas pelo carro que descarrilou.

Devido a esse accidcntc, o trem
atrasou bastante a viagem.

Centro io Coinercio o Industria
Ao sr. dr. Cincinato Braga, ao pre-

sidente e aos membros da Câmara
dos Deputados, o Centro do Com-'
mercio e Industria de S. Paulo cliri-
giu, hontem, os seguintes telegram-
mas:"Dr. Cincinato Braga — O Centro
do Commercio e Industria de S. Pau-
lo applatide calorosamente a pátrio-
tica attitude dc v. e.xc, na Coinnis-
são de Finanças, e faz votos pclo rri-
umpho das icléas contidas no magis-
trai voto vencido de v. exc. — Dire-
ctoria.""Presidente e membros da Câmara
dos Deputados — O Centro do Com-
mercio e Industria de S. Paulo faz
seus os termos da magistral renre-
sentação feita á Câmara dos Deputa-
dos contra a elevação da taxa ouro,
pela Câmara de Commercio Inter ia-
cional do Brasil, e faz votos por que'
as razões nella contidas pesem nas
resoluções do Congresso.

Aproveita este Centro a opporui-.
nidade. como representante do com-
mercio c industria deste Estado, pa-
ra manifestar a sua dèsàpprovação ao
projecto Bento Miranda, visando a
fixação da taxa cambia! em 12 di"
nheiros. — Directoria."

,
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CASA Ml
Apesar da3 enormes difflculdades tra»

ztdas pela presente crise, no quo diz res-
peito .1 Importação do mercadorias da
Europa, o niaxlmô om so tratando de ar-
tigos do luxo, o Cusa Michcl, estabeleci-
mento dn Jóias, sem duvida o mais lm-
portanto da America do Sul, acaba do ex-
pôr ã venda um variado stock dc artigos
concernentes ao seu ramo do negocio, a
preços verdadeiramente reduzidos o ao
alcance de Iodas as bolsas. E' caso, pois,
do todos os cavalheiros do bom gosto e,
multo especialmente, as exmas. famílias
visitarem a grande exposição de jóias ila
Casa Mlehel, afim do se certificarem do
quo vimos do dizer.

Leiam, para esso effeito, o grando o
circumslaneiosn annuncio, quo so vS boje

.na ultima pagina desta folha.
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Prefeitura lo

.j_

Avisamos uos nossos dlstlnctos nssl-
giniiiles, que nos honram com as suns
prezadas ordens, que Iodo o qualquer pe-
dldo do Informações, compras o etc, quo
tenham do ser obtidas fora tio perímetro
central da cidade, DEVE VIR ACOMPA-
l-ÍHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE RONDE
(IDA E VOLTA).

1 mino
Blirec^orin -fulcral

EXPEDIENTE DO
DE

DIA 2
lllll!

DE AGOSTO

As exmas. «ras. 'dd. .Maria Luiza ãe
Queiroz Aranha o Nieota Aranha, com-
memorando o anniversario do falleclineii-
to do sua progenilora, d, Anna Joaqulna
do Prado Aranha, ontregarain X thesou-
rarla da Santa Casa do Misericórdia a
quantia de 100ÇOOO, sendo 75?000 para'o 

Hospital doa Lázaros o 2õ$000 para, o
Asylo dos Inválidos, quo aquella Insti-
tuição mantém.

0 3apã@ cm S. Paulo
.lã d bastante conhecida, do nosso pu-

bllco a acreditada casa do merca d mias
'orientaos que, estabelecida nesta capital,

fi, rua de S. Bento, n. 08-A, tem sempre X
venda e a preços relativamente baratos
artigos de luxo originários do Japão e de
outros paizes afflns.

Aoonteco que, annualmente, a cnsa "O
Japão em S. Paulo" costuma, iniciar uma
grando liquidação do seu variado stocl;,
offerccendo assim uma boa oceasião para
a sua numerosa clientela adquirir os ar-
tigos de quo porventura preciso e com
considerável reducção do preços.

Nesse sentido, vê-se hojo um annun-
elo na secção competente desta folha,
pnra o qual chamamos a attenção dos
leitores.

o de

S.

instrucção Publica
Decretos naslgiiiulos

Foram nomeadas adjuntas de grupos
escolares:

D. Lydla de Mello Godoy, para
Berra Negra;

d. Othilla do Toledo Ramos, para o
de Hlo Claro;

d. Ibrantlna Cavalheiro, para o de
Roque;

sr. Waldemar Lucchesl, para o do Ser-
ra Negra.

 Foram autorizadas a pormutar os
logares ns adjuntas d. Dallla do Vaacon-
eólios, do grupo escolar da Franca o d.
Carrnen Munhoz Coelho, do de Santo
Amaro.

Foi efCcelivado no cargo do dire-
ctor do grupo escolar de Curralinho o
professor Benedlcto Marques de Oliveira
Filho.

Foi concedida mais a quarta parte
do ordenado ao adjunto do grupo escolar
de Píndamonhangaba, Pedro Silva, por
contar mais de trinta annos de effectivo
exercício no magistério.

Foi aposentada a professora, d. Ma-
ria Cândida da Motta Leite, no cargo de
adjunta do grupo escolar do Bananal, nos
termos do artigo (12 da Constituição do
Estado o letra "b", paragrapho l.o, do ar-
tigo l.o da lcl n. 985, do 30 de dezembro
de 1806.

 Foi exonerada, a pedido, a profes-
eora d. Joaqulna Mlllone, do cargo de
adjunta do grupo escolar do Taquari-
tingn.

,  Foi nomeada d. Ottilia Ribeiro
¦opes, normallsfà primaria, para reger n

escola do sexo feminino de Guaraplranga,
em Ribeirão Bonito.

Foi removida, a pedido, d. Blanca
Zurlcker, professora da escola do Jacutln-
ga, em Bauru', para a mista da sede do
municipio dc Plrajuhy.

 Foi exonerada, por haver sido no-
lieada substituta effectlva xlo grupo esco-

;lar, d. Maria "Violeta do Mello, professora
ãa escola mista do Santo Antonio do Pi-
nhal, em ti. Bento do Sapueahy.

Sr. Josí Fernandes — /.'ouso Alegre —
Escrevem os-lho.

Sr. Armando do Azevedo — S. João da
Bocaina — Aguarde carta acompanhada
dos recibos.

Sr. Assigiianlc 1070 — Pindamonhan-
gaba — A enoommenda Jã foi despacha-
da. Espero carta, com o saldo em sellos.

Sr. Antônio Hiihnl — Pederneiras —
Escrevemos pelo correio do hontem.

Sr. Amador P. tlc Almeida — Itaberfl
Espere carta, que seguiu hontem.

Si1. Jorgo Alves Cabral — Itapetlninga
A livraria vai escrever dlreetamente.

Seguo carta.
.Sr. Virgílio Anl unes de Fnrla — Natl-

viJade — Espere carta.
Sr. Vlctor Miguel Romano — Leme —

Porá evitar que caduque a portaria de
licença do que trata sua carta de 25 do
mez passado, e necessário que nos envio
a quantia que falta, visto a, mesma pagar
HfOOO, fora resisto pelo correio.

Si'. Fernando Mistura — Caçapava — O
Thesouro do Estado expediu hontem a
urdem de pagamento pela collectoria des-
sa cidade, por ondo devera receber a Im-
portancia a quo se refere em carta do
20 ultimo.

Sr. Josd Rufino Sampaio — Jardlno-
polis — A portaria do licença de que
trata em carta do 26 do mez passado,
paga Cf SOO de sellos, fora registo pelo
correio. E' necessário enviar a Importan-
cia que falta, para evitar quo caduque a
referida portaria.

Sr. .Toso Antônio — Piracicaba — O
coupon devera sc-r enviado dlreetamente,
conforme os dlzeres do final do próprio
annuncio.

Sr, Anionio Ferreira Cnnjnno —- Pira-
cala — Sim, os papeis jã estão em mãos
fla pessoa a tiuo aliude.

Sr. Edgaril Perdia Toledo — Pedro
Alexandrino — O preço por vez é dc
21500.

Sr. Pedro Jordão dc Castilho .Tunlor —
Cruzeiro — A portaria do licença foi
hontem remettida, registada, pelo cor-
relo. O livro serã enviado hoje.

Sr. J. G. G. —• Taubaté —- Pelo correio
do hojo, seguiu carta.

ACTO N. 050, DE 2 DE AGOSTO DE 1010

Approvii o plano dc nivela-
monto da rua Dr. Clementlno,

O Prefello do Município do S. Paulo,
usando das attrlbulçõos quo lbo são con-
feridas por lei, o nos termos do disposto
no artigo 5,o do Acto n. 700, de 1-1 de
Junho do 1015, resolve approvar o planodo nivelamento da rua Dr. Clementina,
conformo a planta. levantada pela Dire-
ctorla do Obras o Viação, nesta data ru-
brleada, do accôrdo com a qual serão da-
dos os nivelamentos.

Prefeitura do Municipio do ti. Paulo, 2

Rua Bressèr, 5 calceteiros, 5 serventes
o 1 carroça, reposição do calçamento.

Itun. Aurora, 7 calcoteiros, 7 serventes
o 2 carroças, reposição de calçamento.

Avenida Tlradcntes, 5 calceteiros, 4 ser-
ventos o 1 carroça, reposição do calça-
mento.

Rua Domingos do Moraes, 5 calceteiros,
4 sorvenl.es e 1 carroçn, reposição do cal-
ciumento.

Rua Quintino Rocnyuvn, 5 calceteiros,¦1 serventes e 1 carroça, reposição de cal-
çamento.

nivo.raas ruas, 5 calcetolros, 4 serven-
tos e 2 carroças, ligações do água o gaz.

Porto Ganindo, 2 guardas.
Turma de macadam:
Alameda Barão de Limeira, 2 feitores,

10 operários o 8 carroças.
Rua Addoe.k Lobo, 1 foltor, 6 operários

e 2 carroças.
Turma do trabalhadores:
Almoxarifado, 2 guardas, guarda o ar-

rumação do matorlaes.
Centro da cidade, 7 operários e 3 car-

roças, reposição do calçamentos ospoeines,

***tt»aavmMsstmmm»mmmms^mm»m4maami

Rua. Anhnnguóra, 1 feitor 5 operários"" «"""¦:» '1" '¦"¦', -'¦¦-" d.i íiiinli..,!-,,, U- o (1 carroças, aterro da galeria. 
°"P''l"°*S

Rua Monte Alegro, 1 feitor, 10 operários
S. Paulo.

' i

O Prefeito,
Washington Luis 1*. dc Sousa,

O Director Geral,
Arnaldo Cintra,

, Hemoglotine
Fracos

STAR dá a força aor

OS
, Esta em circulação mais um numero
daqueila excellente revista, orgam do
Syndfoato Brasileiro de Agricultura e que
se publica nesta capital sob a direcção
do dr. Manuel Viotti. E' o segulnto o
eummario da matéria contida no presen-
te exemplar:

Dr. Jorge Tibiriçã, Escola Agrícola
"Luiz de Queiroz", Medida acertada, dr.
Washington Luis, Os sub-produetos do
algodão e a pecuária, O presidente do
Syndicato, Galllnhas de pescoço pellado,
Um pedido, Pecúlio agricoia, Arvores
fruetiferas, A primeira Mensagem, listra-"das do rodagem, Dr, Cândido Moita,
Ensertia, Coronel Oetavio Meycr, No-
ções elementares de botânica horticola,
Os ninhos, Instrucção agrícola, Ois ban-
deirantes, Dr. Alencar Piedade, Sêmen-
tes o forragens, Noções de biologia ve-
geta!, Calendário agrícola, A cultura dos
euculyptus, Machinas de escrever "Fox",
Fãrenda de cafí.

Como se vê, está um numero variado,
que offoreee aos leitores matéria abun-
danto e utll — excellentes trabalhos rc-
(ativos fl agricultura nacional.

LOTERIAS
LOTERIA BO ESTADO DIO S. PAULO

Resumo dos prêmios da 083.a extrac-
ção, 7.a loteria, do plano n. 33, realizada
cm 2 de agosto dò 1910,

Premios de lõ:000*f000 a 500Í000
03.171 15:0005000 *
58414  2:000$O00
20995 ...... 1:0005000
*223 5005000

571 «S 5005000
5 premios de 300$000

¦118G — 9070 — 15201 — 37772
55200

10 premiou de 2005000

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições do pagamentos da Secreta-
ria do Agricultura:

.\o dr. Benedlcto Roberto de Azovedo
Marques; a Luiz Strlna e Comp., 138$; â
Sdühérn San Paulo Raiiway Company
Limited, 1325880; á Casa Nathan, 01$;
a Antonio Felix do Araújo Cintra, 80$;
ft Casa Pratt, 820$; a Rothsohild o C,
232$; a Matlieus Alves Negrão, 80$; ao
Jornal "O Commercio do S. Paulo", 35$;
despesas de passagens em balça, 1:076$;
a Lion e Comp., 2255880; a Antonio Go-
mes, 44$; ao dr. Augusio Lefévre,
3:50S$375; a Odilon Corrêa, 19$; a Gul-
lbermo Baccolli, 75$; a Domingos Theo-
doro Gallo, 3:573$162; á Companhia Pau-
lista do Força e Luz, 1:1C3$2G0; ao Ly-
ceu do Artes o Ofílclos, 532$.

Requisições de pagamentos da Se-
cre-tarla da Justiça:

A Lion e Comp., 429$700; a José Ru-
fino de Moraes, 145$708; ao dr. Braz
Bicudo de Almeida, 93$.

Offlcios rcmettldos:
Ao sr. secretario do Interior, romet-

tendo para, que seja tomado na consldc-
ração que merecer, os requerimentos nos
quaes casas pias da capital e do Interior,
pedem pagamento de auxilio orçamenta-
rios do corrente exercício; ao sr. prosl-
dente do Tribunal do Jury da capital,
solicitando dispensa do funcclonarios da
Recebedorla do Rendas da capital, a ser-
virem de jurados a presonto sessão; ao
sr. secretario do Interior, offidando so-
bre a reclamação do sr. Luiz Domlclano
da Conceição, dlrector Interino do gru-
po escolar de Ubatuba, referente a des-
contos em seus vencimentos, no período
de licença em cujo goso está.

ACTO N, 951, DE 2 DE AGOSTO DE 101(1

Manda quo sojnm observa-
tias us disposições do «loto ui.
030, do 30 do Junho tlc 101(1,
liara o serviço do urrccadnção
do imposlo tlc Industrias c pro-
fissões, relativo ao segundo sc-
mostro do 1016,

O Profelto do Município de S. Paulo,
usando das attrlbulçõos quo lhe são con-
feridas por lei, resolve mandar quo se-
Jam observada.*! as disposições do Acto
n. 930, do 30 do junho de 1910, para o
serviço de arrecadação do Imposto do In-
duslrias o profissões, relativo ao segun-
do semestro do 1910.

Prefeitura do Município fle S. Paulo, 2
do ngosto do 1910, 363.o da fundação de
S. Paulo.

O Prefeito,
Wnsliliigton Luis P. do Sousa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

ACTO S, 052, DE 2 DE AGOSTO DE 1910

Abro um credito do rüooosooo, siipnicmcntnr íi
vcrlin "Pagamento do vnecits
coiidemnndiis", do orçamento
vigente.

O Prefeito do Município dn S. Paulo,
usando das aüribulçües quo lhe são con-
feridas por lei, o de accôrdo com o artigo
14 ria lei n. 1920, do 30 do outubro de
1015, resolve abrir no Thesouro Muni-
clpal um credito de 5:0005000 (cinco
contos do rêls). supplementar .1 verba"Pagamento do vaccas eondemnadas",
consignado no paragraplío lfl do artigo
3,o da lei do orçamento vigente, por con-
ta do saldo a so verificar ao encerrar-se
o corrento exercício financeiro.

Prefeitura do Município dn ti. Pnulo, 2
do agosto de 1910, 303.o da fundação de
S. Paulo.

O Prefeito.
Wn.shlnglon Luis P. tlc Sousa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

o 2 carroças, regularização.
Rua França. Pinto, 2 feitores, 20 ope-rarlos o 5 caroçns, demolição de cercasde arame.
-—- Fiscalização Sanitária Municipal.
Na segunda quinzena do mez de julho

próximo findo, foram feitos 1.432 exa-mes de leito om ambulantes, 159 em lei-
teria'*, 24 em cafés, 21 em confeitarias e5 eisi depósitos.

Foram multados por venderem leitemisturado com água os seguintes senho-
res:

Ângelo Lotlto (3.a vez esto nnno), cha-
pa 1.022; Antonio Papatolo, chapa 092;Domingos Gerclll, chapa. 113; Dlonyslo
Carvalho, chapa 951; .Ernesto Perpetuo
(2.a vez esto anno), chapa 1.020; EIvira
Espoelto, chapa 709; Josfi do Sousa, chapa
335; João Vieira Carreiro (2.a vez estonnno), chapa 888; Jullano Freuilletto
(S.a vez este anno), chapa 375; Luiz Au-
gustlnho Arruda, chapa 934; Manuel Ma-ria Pires (2.a vez esto anno), chapa 943;
Mathlas de Carvalho, chapa 558; Staroíol-
dl Domenico, chapa 43S: Antonio Sllvn,estabelecido com Icltoria á rua Uello Ho-rizoiile, 20; Anna Silveira, á rua Cubatão
n. 84; Jaclntho Vieira, X rua ilo Parálzo
n. 4-3; Lycurgo Castellonl, á rua Visconde
do Parnáhyba n. 482.

Foram Inoculadas com tuborculinn
50 vaccas, das quaes 12 foram abatidas eInutilizadas no Matadouro Municipal, porterem sido verificadas tuberculosos.

* — Acham-se approvadas na Directo-
ria de Obras e Viação as seguintes
tas:

De Alberto de fiem, para construir um
muro com gradll á rua Antônio Carlos;

do Antônio Egydio, para construir uma
parede divisória ft rua 13 de Mulo n. (10;

do Daniel Orsi, para construir um bar-ração ft rua Gulcuru/s n. 190;
de Deodatn do Mello, para augmentar

um predio X rua Brigadeiro Galvão n. 173;
de Fernando Dias da Silva, para au-

ementar um predio X rua Pinto Gonçal»
ves n. 14;

de Francisco Bronze, para construir
um armazém X rua Florida n. 34;

do dr. Francisco Laraya, para construir
uma garage x rua Arthur Prado n. 55;

dn Francisco Rodrigues Socklor, parn *}
construir dois prédios X rua Costa. Aguiar
ns. 130 o 141; I

de João Wlllhosft, para construir dois
barracões fi rua Tenente Penna n. 1;

do Jorge Corrêa Pinto, para construir
doz prédios á rua Xavier Curado ns 128
a 140;

do José Gonçalves Ferreira, para au-
gmenlar um predio á rua 25 do Marco
n. 75;

do d. Josopblna Matarazzo, para au-
gmontar um predio ft rua Lnvnpés n. 235;

do Leonardo Tino, para construir uma'
cozinha ft rua Fontes Júnior n. 182;

do Manuel Alves Garrido, para construir
um muro ft rua Capitão Matarazzo n.

ãe Molliea o Lemo, para augmentar um
prodlo X ruu. Eugênio do Lima n. 37;

do di'. Numa P. Valie, para abrir duaBvallas fi. rua. Sabarfi, em fronte aos ns.
19 o 21;

do Olivler Moraes Mello, para construir
um predio X rua Itapleuru' n, 27;

do Tomaso Ferrarn, para construir dois
prédios fi, rua Anhanguéra n. 07.

Devem comparecer na mesma Directo
ria, para esclarecimentos, os srs. dl*. Al-
fredo Pujol, Ângelo Luplnaro, Antônio
Rodrigues de Araujo Costa, Chrlstlano Sdas Neves, Domeirlo Picelli, Eugênio La-
banchlerl, Fornntl Rossl, dr. Francisco
Laraya, d. Gullhermlna Ferreira, Gaspar
Sohlltter, Joaquim V. Ferreira, José Do-
mlngos do Oliveira, José NIcolIno Marques,
José Patrício Fernandes, dr. José Mendes]
engenheiro Júlio Mlcholl, La me Irã o e

Comp., Luiz Santorl, Luiz Vachlnni, Macdo-
nal Cury, d, Mnrln Glordano, Mario San-
iloval, Nprborto Jorge, Ricardo Sichlori
Raul Augusto Lamac, Salvador Fernan-
dos, Saverlo D'Angli c Jollo Baptista Chi-
rello.

Câmbios Extrangeiros
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•nte, sr. clr. Üastão
ta; promotor, sr. dr. Mario Pir
vão, sr. Siqueira Reis Júnior.

Por falta do numero legal, não houve
hontem sessão no Tribunal,do Jury,

O si*, presidonto recorreu á urna sup-
plementar, sorteando mais os seguintes Ju-rados: coronel Antonio Baptista da Cos-
tn, dr. Boccacio BadarO. dr. Cicero da
Silva Prado, dr. Agenor de Azevedo, Frc-
derico Bueno Penteado, Justlno Aurclla-
no Barroso Llntz, dr. Jorge de Mo-
raes Barros, dr. Celso Vianna, dr.
Callxto do Paula Sousa, João do Amaral
Camargo, coronel Benedicto Martins de
Siqueira, dr. Flavio do Mendonça Uchõa,
Gustavo Pires de Andrade, dr. JosC* Car-
los do Macedo Soares, Amadeu Amara],
Burlco Oliveira Freitas, João Antônio de
Oliveira Coelho, Eraldò Pacheco Chaves,
tlr. Clemente Ferreira do Sousa, dr. José
Augusto de Andrado, major Claro Silvei-
ra, João Pieossi, capitão Alfredo Üoni;al-
ves dos Santos Diniz, coronel Francisco
Ignacio do Toledo Barbosa, Antônio Pie-
cossl, di*. Luiz do Sousa Barros, dr. Ar-
thur Motta, Clemente Bocha, JosC; Ansol-
mo do Carvalho, Antônio Vieira Bragn,
dr, Paullno Ccf-ar Otto BarrSre e dr. Ho-
rarlo Gonçalves Pereira.
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SIS i;taiua do ixteiuor

.'lal — S4J2 — 20720 329.15
45106 — G0572 — 072911 08005

65859 — 79:iõ-i
IS prêmios do 100$000

10J9 — 3082 — 120-18 129-10
13225 -- Id633 — 18451 1S507
23056 — 24713 — 310.10 34429
39009 — 07022 — 08100 05023

O0SS0 — 7480S
25 premios de -|0$000

2384 — .3023 — 0078 0375
1S340 — 20091 — 20114 21502
25492 — 31309 — 32421 33730
SG320 — 40365 — 40202 5032G
52018 — 57-107 — 58083 53237
61372 — 70238 — 70297 78213

79835
Approximaç.ões

03270 e 03272 400J000
58418 e 5S415 . .... 2005000
20994 e 20990 ..... v 100$000

Dezenas
63271 a G32S0 . . -.- -. .- 201000
6S41I a 68420 .... ••• 10$000
20991 a 21000 . . . :.: ... 10$000

Centenas
03201 a 03300 .. . ,. .- .. O-JOOO
58401 a 6S500 . , . , ... 4JO00

Terminação
Todos os números terml-

nados em 1, tGm . . , ijooo

LOTERIA PEDERAIi
Extrucciio do liontem

(50889
24138
{798
¦171»

20:000$000
. 3:000$000

1:000$000
l:000$00O

Foi nomeada uma commissão medica
para inspeccionar do sau'de o professor
Gennaro do Abreu, no dia 7 do corrente,
ás 13 horas, na Dlrectorla do Serviço Sa-
r.ltario.

 Foi egualmonte nomeada uma
commlssão medica, para inspeccionar o
professor Manuel Nestor Pereira, no dia
10 do corrente, as 13 horas, na mesma
repartição.

 Foram nomeados:
D. Hilda Franco Sampaio, para sub-

stltuir a professora da l.a escola feml-
nina de S. Joaquim, em Orlandla;

d. Maria da Conceição Fonseca, para
substituir a professora da 2.a escola de
Torrinha, em Brotas.

 Por actos de hontem, foram no-
meados substitutos effectlvos de grupos
escolares:

D. Ottilia do Camargo Salles, para o
2.0 de Bio Claro;

d. Orminda Andrade, para o do "Co-
ronel Siqueira do Moraes", de Jundiahy;

d. Minervina SanfAnna, para o de So-
rocaba;

sr. Antonio Fernandes Villas Boas, pa-
ra o de Piraju'.

 Foi nomeado o sr. João da Ro-
cha Campos, para o cargo de porteiro do
3.0 grupo escolar de Campinas.

 Foram nomeadas commissões me-
dicas para Inspeccionar, 110 dia 4 do cor-
rente, ás 13 horas, na. Dlrectorla do Ser-
viço Sanitário, dd, Maria Josfi Wagner,
acl.lunc.tas do grupo escolar de Itaplra, e
üulmira de Oliveira, adjunta do de Ita-
poranga.

—- Foi nomeada umn Junta para In-
speccionar, em Jacarehy, em dia e hora
marcados pelo presidente da Junta, o sr.
Joaquim Antonio Miragaia, porteiro do
grupo escolar de Jacarehy;

*
JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
Foram despachados os seguintes reque-

rmleltos:
De Adolpho Silva Carvalho. — Indefe-

rido;
de d. Lucilla de Freitas Plnientcl. —

Sim, em termos;
de dd. Zulmira de Oliveira o Maria Jo-

sfi Wagner. — Submottain-so a lnspecçfio
medica;

de Antonio Maestri, proso da cadela
do Jaboticabal. — Indeferido;

do José Chrysostomo de Paiva, do 31 de
julho. — Separo os exercícios, dlrlglndo-se
fi Secretaria da Fazenda;

de Callxto Garcez, de 31 de julho. — A'
vista da informação do commando geral,nada ha a attender;

de João Antonio Sanches Carrasco. —
Aguarde opportunidade;

do Henrique dos Santos,-l.o — Sim, em
termos;

de Bernardino Moreira Fontoura. —
Selle o documento que juntou;

do Abílio Borges do Moura. — Com-
plete o selio da petição;

de Alexandre Gama. — Sim, em ter-
mos; .

de Avelino Carneiro. — Compareça nes-
ta Secretharla, para assumpto do seu In-
teresse,

058, DE 2 DE AGOSTO DE 101(1

Approva o plano tio nivela-
mento dn rua Georgc Smlth.

O Prefeito do Município do S. Paulo,
usando das altrlbuiçfíes quo lho são con-
feridas por lei, e nos termos do disposto
no artigo 6.0 do Acto n. 709, de 14 de
Junho do 1915, resolve approvar o plano
do nivelamento da rua Ccorgo Smlth,
conformo a planta levantada pela Dire-
ctorla do Obras o Viação, nesta data ru-
brleada, de accOrdo com a qunl serão da-
dos os nivelamentos.' Prefeitura do Município de S. Paulo, 2
do agosto do 1916, 303.O da fundação de
S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. de Sousa.

O Direotor Geral,
Anuildo OIntrn.
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LIOIÍIDIOÃO ANNUÂLI
da Os*-1 Frínc&za do

lílóolrlôa Hio Claro
Lu**, o Forca íln (iarallnniiol.l '.
Porçn n |,ui ,-:, Vnlonllm ,
Vno. llar.lv. . ,
Istiü o Forca ilo ./nliollciliiit ,
sim o Foron ilo Tlotí . .

\aü n PVirrri flr** Mfltitn Crua .
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, ''o *¦-• Pnulo". .

ilniii ¦¦ ii ,|)n, _•-Icciricn .1,. linhoilouro
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1'nioç/Io, l.ui o Forço Mclhoriúnicolo» .In Piiriiii.ipiinomii ,Vlaçõo «. 1'miln.Mnllo Uroaso .1'nriiliyhu do N'orto»lRlhnriimi»nl-iM ilo S. Paulo•Inllionimontos iló PnrnnagiiA ',
'lelliornrnentos ,1o Pnrnint.
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-•oc. I"n»ii Vnnordun . ,s Iliirnnriln Fnlirll . .ünllo Fnhrll ,
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lii.liislrlul ilo Gieirullini , 
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701000
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TransacçBes realizadas hontem na bom .
ifficial da Bolsa:

FUNDOS PÚBLICOS
50 letras da Câmara de S.

Paulo, empréstimo de
1914, 

RUMBACH «.»«.
Eua do S. Bento, S9 e 91 |
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Solsa c!@ Se Paulo
OFKBllTsVa KM 3 DK AGOSTO

(tomprn-

€aié
JUNDIAHY, 2.
Durante o dia do hoje foram recebidas

41.341 saccas de caffi, nendo com destino
a S. Paulo 3.019 u' 3-8.222 para San-
tos.

Caffi baldeado hoje, atfi meio dic
Santos 42.439 saccas, sendo:

No mesmo
passado ,

íieriodo

pa ra

TrantHulttlu-se 4 Câmara o orçamento
n. 238, na importância do 165:738*100,
para o serviço do fornecimento o assen-
tamento do guias o calçamento a paral-
lelepipedos da avenida Behouças, entre a
avenida Municipal e o córrego Itlo Verde.

 Remctteu-so X Secretaria da Agrl-
cultura, por cópia, a indicação n. 89, do
vereador Joaquim Marra, solicitando lllu-
mlnaçfio da rua Albuquerque Lins, no
trecho comprehondido entro a avenida
Hygienopolls e a rua Veiga Filho.

 Solieltou-so da Secretaria da Jus-
tiça e da Segurança Publica a extineção
do formigueiro existente no terreno onde
ustá inslallado o 5.o batalhão da Força
Publica.

Autorizou-se a despesa do 120J000,
com o serviço de construcção de um muro
do fecho no terreno municipal, X rua de
S. João, n. 308.

 Determinou-se o pagamento de
39:510$C80, a Rn.phael Ferrara, pelos sor-
vlços do calçamento das ruas Visconde de
Ouro Preto e Frei Caneca, em junho.

 Requerimentos despachados:
De Josfi Domlngues de Oliveira, Fran-

cisco Armando, Eduardo Kibeiro, Eduar-
do Mareelio, Companhia Inlciladora Pre-
dal, Antônio Fernandes Lopes, João Vc-
laldi, Francisco Guadagnoll, Josfi Pereira,
Francisco P. R. Azevedo, José da Silva,
Nilo Mlngrono, Salvador Mazzl, Joaquim
Leonel de Barros, Luiz Bruno, Aurellano
Lopes, Abrahão Jorge, Companhia Liglit
and Power, Mariana de Araujo, Antônio
Santls, Antonio Desimoni, pedindo appro-
vaçâo de plantas. — A' Dlrectorla de
Obras o Viação, para os devidos fins;

de Tamelr&o e Cunha, Auria Roberto,
Fernando Rugno, Fernando Fiori, Irmãos
Gusberti, Ottoni Castanho, pedindo relê-
vamento de multa; Cassio Villaça, pedln-
do contagem de tempo; Maria P. Rodo-
valho Coutlnho, sobre multa. — Sim;

de Carlos Alberto Pires, Victorino Fer-
roira da Costa, Lycurgo Castolanl, Com-
panhla Industria Nacional de Pebce "Ma-
rlnata", pedindo licença; Antonio Vieira,
Braga e Irmão, pedindo licença especial;
Bicckmann e Comp., sobre termo do res-
ponsabilidade. — Sim, em termos;

de Miguel Goubielse, pedindo licença
para açouguo, — Indeferido, X vista da
Informação-

de Sacoman Fréres, Companhia Indus-
trlal e Agrícola de Baruory, pedindo pa-
gamento. — DiriJa-se ao Thesouro Mu-
niclpal, onde se acha a ordem de paga-
monto;

de Domingos Emílio, podlndo reeonsl-
deração de despacho. — Mantenho o ães-
pacho anterior;

ãe Raphael Altorlo, pedindo prazo. —
Concedo 3 mezes;

do Asylo de N. B. Auxiliadora do Tpi-
ranga, pedindo pagamento de auxilio. —
Junto prova da personalidade Jurídica do
Asylo;

de Josfi Martins Pereira, pedindo rectl-
ílcação de lançamento. — Sim, nou ter-
mos da informação do Thesouro;

de Josfi C. Rlzzo GualtlerI, sobre pro-
posta para fornecimonto de fardamentos;
Maria Salomfi de Oliveira, pedindo pra-
zo; Manuel Mondes SlmOos, pedindo re-
lovamento do multa. — Indeferido.

 As turmas da Dlrectorla de ObraB
e Viação, para o dia 3 do corronte mez,
foram assim distribuídas:

Turma, de calceteiros:
Rua Mooca, 6 calcoteiros, K serventes

e 1 carroça, reposição de calçamento.
Alameda Gletto, 6 calcoteiros, 5 serven

Saccas
2S778
1.415
7.ICO
4.089

397

Recebidas de Jundiahy . ,
Recebidas da Bragantlna .
Recebidas da Sorocabana .
Recebidas do Pary ....
Recebidas do Braz ....

SANTOS, 2.
Vendas :r T .,- ,- -

Mercado calmo.
Vendas desdo l.o do mez ..
Vendas desde l.o do julho ,,

Nus vendas realizadas regulou o precodo !>S7(K) pnrn, o typo 0.
SANTOS, 2.

20.(10(1

15.0*00
oní.ooo

Saccas
50.430

102.19S
1.349.112

1.3S7.130
51.099
49.030
74.GS2

800.501
10.737
10.737
635.424
42.439

102.101

Entradas ...,,- v -,-
Desdo l.o do mez ....
Idem, desde l.o de Julho
Existência hoje em primei-

ra e segunda mãos , .
Media . . ..... .
Despachadas 
Idem, desde l.o do mez .-
Idem, desde l.o de julho .
Embarcadas ,.
Idem, desde l.o do mez .
Idem, desde l.o de julho
Passagens de hoje ....
Idem, desde l.o do mez . ,

Sabidas:
Para a Europa. , ,: -,-
Argentina . . ,. ,- -,. -,
listados Unidos . ,- «. . ,-
Por cabotagem , -.- , , .
Para o Chile . . ,,- v -.-
Para o Uruguay ....

Em egual data
Entradas ....
Oesde l.o do mez. . .
Desde l.o de julho . .
Existência em primeira

segunda mãos ....
Mídia . ..... v 

'., 
...

Vondas ..... v ,- T
Base ...... ... v .,
Despachadas .. ,: ,: ,- ,f
Embarcadas. , .• , ,. v

SANTOS, 2.
Movimento de caffi na Companhia

Central de Armazéns Geraes, no dia 2:
Saccas

Existência no dia l.o
Entradas, hojo , ,

Total, hoíe . . .- «
Anterior
No mesmo período

passado
do

67.C91

41.8.11
42.77S

72.054

do

693

anno passado:
. 66.752
. -.* 66.752

. . . 1.384.818

.199.040
33.370
14.812
4$200

30.218
33.1S7

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA TTORK. 2.
Hontem fechou esto mercado estável,

com baixa de 5 a 8 pontos, do fecha.men-
to anterior.

Cotações:
Setembro .- ,- ,- .,- .,: ... $,23
Anterior ... ,-.-,-, -,- 8,44
Dezembro . , , -, , -. s,ü'i
Anterior ...,,,-. 8,58

NOVA TORIv, 2.
Hojo abriu este merendo estável, eom

baixa de 2 a 3 c alia dc 2 pontos.
Colações:

Setembro . -. -, . -, . K 8,30• Dezembro . . -,- -.- -. -,. 8,50
NOVA YORK, 2.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

eado apresentava-se calmo, com alta de
l ;i. 4 pontos.

Cotações:
Setembro . . , , . -,- S,4f)
Dezembro . .- ,- -. . -, -.- 8,54

LONDRES. 2.
Hontem fechou esto mercado estável,

com baixa de 3 ds. do fechamento an-.
terior.

Colações:
Setembro , ,
rnterlor . .
Março . , .
.'.nlerior . ,

II AVI! E, 2.
Hontem fechou

com baixa de 1|-1
terior.

*. v -. -,- 46|r.
.- -.- 4G|6

-. y. -. 49|
. 4913

este mercado estável,
fr. do fechamento an-

107.839
2.007

Total a v v ¦

Sahidas hoje
Stock, hoje.

109.840

1.367
108.479

SANTOS, 2 r— Telegranima especial
do "Correio".

As cotaçães do fechamento da Compa-
nhia Recistadora e Caixa de Liquidação
do Santos, n a base do typo 4, foram as
seguintes:

Cambio

Apoiicci (lo Kslailo,»,» il C.u sírlcs,
ci-inrn: • . .

Moro ilo. -'..ii iirie. (Io SOO1 ."'orn, 7..'i rt 'vi «Arit-*» , . »
¦•Ipfli, lO.n Bi*rln ,
lilciu, Auxilio Arrifnln, ° r\in ,ldom, da Hnfílo, r> ojo, ox-Íiitos

..elMiM
i.'nmiira üo s. Pnulo, no (Viudii-nln. , ,¦lem, l.n cmisnii, . . 

',
'dem,. 2.ncmi««"!o . . .Moni rmnto.Umo dc lon . .Idcm, ri ''i ''i.a*** ....
i.Iimii, |.|ii|iic«linio.!i. l!ll| , ,lilcni. ii si .i|a» ....IJarnn.Tn do Amparo . • •

« ..A rftrniiiftrn * »
.. Allhnln . .

y> m A nnnnnlfs • •
•¦» i» A rn r.*i s • , •
is ,, Av-s.í!
.- „ "cri- . , ,

„ H-..O.I .
.< .. Mofnnníti » • *
„ ., r*»..cis,» .
•t »i .'pmníníia, , •
»• ., C.TlFflTÚ |
,. .. ('•.!..síl .
¦t ¦» »'niMvirv ,
,, .» «"piviiiiini •
ii ., ní!a!ii!ln, ...x-juros .
ri f.finannvn .
ii - ,. SVrrn Xfltrm ,
il ,, ¦ti. "itiito ,

l)cs(.||lvillli> ,
,, ., R. w. .lo 1'inliiil
it ., K^x-nn . .
• Kllifílritn 1'rpfn, cx-í.

S. .lo-»oHaP.i..( Vlci-i
-* »ts. .lo-iA »io Rio Pardo

.InflrfliV .
- S. '•"iroín .
ii PlrnpsPnhfli . ,

Pedreiro
,, Plm*ffnnimafl .
., H. .lo«f> iinq Cftmpo.i" 

Porlo Koli»
lrTiprnltíi

sin. "lln ilo K tjiinlro
., Ulhflrto Pnnílo
m n .l.iV-nlio.ihnl, ,
„ .Inrilinnpolh .

., Itíiripipnln^B •
„ ., Ilnnlri .
„ Ililltn-Ki .
„ lliilin-s.-i .
•» ii n.M-rrfnvii ,

OiinroHiientsliljQx-j, .
•¦ ^,^rT.fntrlm •

T.ímí-iríi ¦
„ l-M-fíMll ,
., n-ir-in'- ,

Ifnn-filf-i t
Nurnnavn. «

,i ,. Sn Mo rln Tti* .
Pi.s lircin .

., Tnnnamtlmrn ,
Ttclí

„ „ Pio.^.ntnflr.hnnff
„ í-'i-r»Tsirlnhn

I, „ M, í';ir,n»» ,
.. ,. P. Oriln 'Io llio Pnnlo
„ ,, S-*. "aiinol

,. MnlIHo
,. N'npAr-1 ,
„ N lofto ita Rocaln.i

.Intui.
,. L' IVilrn

Venilo-
ilorü''

iirninoo onw)
n7."l*o:i! 9!»')>0"(i
!n.í?o')i iwnfono

_ H00570TO
Sl 1*000 —

70.no] i|8*590
_ cn* na

»e»0l
79 "01 7R '¦"'

Hl'000 7n>0'0
87*000 B0 ií <i

15P,*0iT.|
*)81 (XI
0U-* iui'

80W-0

n.i*too

70ÍOO0

25'OtO
¦ o roo
n *iii)i
(IIIOOO
liCrfilO.'

40*00)

tiroo
55». 00
7MÍ00O

fi I!(lfl0
711'00
scnofi
iii»u0n
iij>(ii;c

COMPANHIAS
7 acções Companhia Pau-

Ilata de Estradas de Fer-
ro, ex-dividendo, a" . . .

2 acções Companhia Pau-
lista de Estradas do Per-
ro, ex-dividendo, a . . .

35 acções da Companhia Mo-
gyana de Estradas do Fer-
io, c.t-dlvidondo, a . . .

•10 acções da Companhia Mo-
gyana do Estradas de Fer-
ro, ex-ãlvifléndo, a , , .

20 acções da Companhia Mo-
gyana do Estradas do Fer-
ro, ox-dlvidehdo, a . . .

IS acções da Companhia Mo-
gyana do Estradas de Fer-
ro, ex-divldendo, a . . ,

10 acções da Companhia Mo-
gyixna do Estradas de Fer-
i'¦-. dividendo, a . . ,

3r< ü da Sociedade Ano-'(.'asa. Vanorden",
.,,

lil.BEXTimiCS
30 dobeniures da Melhora»

mentos de Paranagi3á,„a .*

87*000

342?000

342$000

23S-500O

233Ç009

2381000

233.1000

233-Í00O

30*000

-$000

Ei
te llüu

Capitni autorizado,
Capital subsçrlpto
Capital rekiiyado .
Fundo do reserva. ,

4.000.000
8.000.000
1.800.000
2,000.000

BALANCETE DA CAIXA FILIAL NES-
TA PRAÇA, EM 31 DE JULHO DB
1910

ACTIVO

— noifloo

87*1)00
70'n'-
80!l 00

— 85 WW

7.W.0O

40-íoOO

«lha

Comp.. .Vond.
Agosto . ;,: -,- ... ... .,.. 6$350 0*5376
Setembro :,- x -,: .. .., 0$150 6$175
Outubro ,: i: -,: ... .., 6$100 6$125
Novembro :í :,- -J: £ „ 6»100 6$1:0
Dezembro ,- y :,. w M $$ioo 0$125

S. PAULO, 2.
Conforme aviso telegraphlco entraram

em Jundiahy pela Estrada Paulista:
Saccas

Hoje -.- *.: :.: y -,; :fi ..-,_ :(i .„
Anterior .- -.- .- ... 

*-.. 
T 

'x '-,,

No mesmo período do anno
passado -

Entradas pela Estrada Soro-
cabana . ,: Vi ,. ¦,. ... ... -,;

Anterior . , . -,- ... v v .'
No mesmo período do anno

posftado ,: -,-. x :„ .,, „ x ..

Este mercado abriu hontem estável,
com os bancos em geral, declarando sa-
car, nos extremos de 12 1|2 d. a 12
9|1C d.

Depois das 12 ho: .is, o ' mercado flr-
•noii-se, generalizando-sc nos estabeleci-
mentos bancários, para saques, a cotação
de 12 9|16 d.

A' ultima hora, o mercado firmou-se
ainda mais, passando a ser feito o for-
necimento de cambiacs entre 12 19[32 d.
e 12 D|8 d.

Com estas taxas em vigor, o mercado
fechou mais ou menos firme e com pe-
qtieno numero de negócios feitos no cor-
rer do dia.

A' taxa de 12 9|16, a 90 dias de vista,
sobre Londres, que foi a official do hon-
tem, a libra esterlina vale 19J104, o fran-
co $077 e o marco $717.

A' vista, 12 7|16, a libra esterlina va-
le 19$290, o franco $685, o marco 0727, a
lira $023, cem réis fortes $285 e o dol-
lar 4$055.

GAMARA SYNDIOAL
A Câmara Syndical dos Corretores affl-

xou hontem a seguinte tabeliã:
00 d-v,

28.778
58.254

57.008

13.601
6.408

8.S62

tes e 1 carroça, reposição de calçamento, Anterior

Total, hoje ,* .-. x ,- -.- -e m
Anterior . .- -.- -,- ..j 

',, ",- 
.,.

No mesmo período do anno
passado ...,.• ¦, .. ,;

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação de
Jundtahyi

Com destino a S. Paulo . *,-
Antorlor ..... . v „¦'¦
No mesmo período do anno

passado • .. .,. M
Com destino a, Santos

42.439
59,062

66.3(5

no .
6Ü -y'

Saccas
8.619
1.630

4.768
88.122
41.148

Londres . -,- -. -,- -,- ,- -. 12
Paris . .- -,: -,- ',,- -,- -.
Hamburgo ,- :, y :.: .
Itália , . , v -ij a; -,
Portugal . :,- -,- rr -.
Nora Tork -,- y r« x

Extremos:
Contra banqueiros t :.
Contra caixa matriz -.
Em egual data do

anno passado:
Extremos:

Contra banqueiros y -.,-.
Contra ealxa matrlí -.-

9|16
077
717

A* vista
12 7|16

685
727
623
285

4$055

12 9116
12 9 16

12 1|1 12 11(16
11 »|19 18 81-4

SANTOS
Curso official de cambio e moeda me-

talllca affixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretores!

S0 d-v A' vlaU
11 »|1< 11 T|16Londres -.,. 5

Paris . .- -r,
Hamburgo
Itália . B
Portugal j:
Hespanha -.
Nova Tork
Argentina j
Soberanos .

: t. n: x t. ai
3! X X 1"
x ' x •**. t.
'£. ai on si :*

x x x. a: ¦
T. s:, x a: •

: x x s:
s: x ¦£ r. :•:

y
«80
.TM

690
T40
«12
110
818"iflOO

í H770
1DÍ300

BANCO DO BRASIL, ,.-\V ^
Valoa onro

Taxa cambial para pagamento <5o dl-
reltos om ouro, na Alfândega, X] 81|84 d.

Aglo: 2$168 por 1?000 ouro,

Büiís-ioí;»-!
''nmrni'tf*.in n Inilnslrlíi, cx*(liv. .
I Hliln 'Ic H Pnulo
"V Pílllln, CX-iliV. ,
¦Tom, n íl ¦ dlii-i ....

''ninmcrclnl dn Kstftrio 'In 8<
Pnulo, p<tin f(i otn, er-dlv. •

lilem, a u' sli.-i". • ,
*.'iini'.>.itt"ili-i<«

"nillltllll, ev-iKi-iiieniln .' ,'.lom n an sii- , .""õirvnnn, 
ox-illvlilcuilo . .'•Icm. n r.0 .lln* . ,'nlpffldoTíi Prodlal • •''•'"'íininK-Titn-a de S. Paulo ¦'•lem. o ro illnq ....•'oiro.li .'c 1'crro 1'crih-Pimporn

Tcif.p)inntn.'t ílracíinttnn .
Aníriri-tíon ,
Pfflpnliõnlp« do sí. Pnnlo .
Pnóli^lh it»» ^nmiTn-i, pnm ,r)0 OfO.-¦"Ir-ml íTt» Anlomovol» . . .'"'rn.ilii.ir.i sio Mclnlhiriria . .''omnlnelra A-»ii,*i o KitROltos ¦
¦'ninnrilNMn-.t' • * •"oliio llnlun . . ,"ovoi •riionis,. , . .llnlio ilo» 1'ofln-iilorca. . .'Pí. Forro Donrorto • . ,'•'orcn c l.n/ Norto ilo 8. Paulo ,''Ia. flimlnnarii ....
Tcclilo. I.alior ....
K n IVnldos — íipnrcrlilíi . •"ac. Hantv . . 

'. 
. ,"olnlio Cnnllsla . . , ,'

Woirvflhn ilo Tooiilos . . .''olonlOclo Poilolnho frc.npl
n.rnallplrn .Ic Mof-riros, com 40 0]0''«imi rnllior ...."inoltl Carolia ....'offiimp**- Pirlc ...»li-alirloailora i!» Panei . . ,'üncmnlnisTiipliicn Rrasllclm ,
4 r Unniito
(''ric-orlfloa PnilOTll . . .Paiillüla ilu Proeos (InU .
AcTicola Paiillalii. . . .•-'oo. Annnv. ra.«o Viinorilcn .
armnzen» «oriios ilo S. Pnnlo .Isn* o Porca ilo Jaha . .
(lal eado Roolia ....Kollioramon. do Pooo» do Caldasl.ltoirrarilila Ilorlmanns . ,1. Panlo-floTau ....
Fahrll Paulistana. . . ,fentral do Armaion» (loraoa .Vidraria Ranta Marina . ,**. irxtn, n Luz .T« Mo^mlrim * .'"nluirhana Panll»ta . . .IndnsrrtiM ToxHa....
I.Hh. Haittimann ....
Empresa Hydro Kleotito» Sana

da Rocnfaft » . « •
Uoben<i»rc*

Antarollcn 1'anllite . . ,Ararnqnarn. 10 OrO . . .Àraraquara 8 OrO. . . ,água • Exg. Mogy tas OmMf,
Agna • Kxg. 8alto de Ita*. ,Agiu o Lu Sa Mogy-mlrlm ,
Água a Ex. Aa IUbclrflo Preto .
Água a Kxgotto» da Daurt •
Teoatagcni de Boda . • W'.:.
Danoo Llnlio. , . »-'<-,'Ohlmloa Industrial , »'• 

' 
.*¦

Oorlurao A gua lirnnea ,' ,"'
Campineira de Agnu a ExgõUoa
Uamplnel» Tnaõli», Loi t Força
Kmpresa Hjrdro KlaeMo* Hn»

ia Docslna ....

wnii

80»ÕOO

771000
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Letras descontadas :,* -,-
Letras a receber . .. •.•
Empréstimos, oon tas

caucionadas, etc. . .
Caixa matriz, fillaes, e
agencias -

Diversas contas ....
Penhores ilo ompresti-

mos e diversos vaio-
res

Caixa em moeda eor-
rente no cofre do
Banco . . ^ ,i -.,. :, ..

Réis -,- .- -, -.-

870:749?830
4.443:780?72O

2.625:OOS$S10

2.610:506$270
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3.812:2315380

52.196:1085500

PASSIVO

Capital declarado da
caixa filial -

Depósitos a prazo fixo ,:
Contas correntes com

o sem Juros .... ...
Diversas contas ..-..,-
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ti. E. ou o.
S. Paulo, 2 do agosto de 1910.

Peln Loiiilon and Illve.r Platc Kank, Lttl.
(Asslgnado) 1IEXRY R. SHORTO,

Cerontc.
D. M. RAE, Contador Interino.

Secção livre
DR. ERNESTO GOULART PENTEADO

Advogado
Rua Direita, 8, l.o andar, sala lã

S. PAULO
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O melhor preparo para or exames par-
eellados ipio devem ser prestados, em dê-
zembro do corrento anno, no Gymnasio
(lo Estado, o bem assim para os de ad-
missão a qualquer anno gymnaslal, no
anno ão 1917, dá-se no Instituto de
Solorcias e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes catho-
dratleos do dito Qymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 ás 10
e das 15 as 18 horas.

O. dlrector — Luiz Antonio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, H — ti. Paulo.

DR. SOARES DE PARIA
Advogado

Largo da S0, 15 (salas 1, 2 • 8)

Moléstias das crianças
DB. 80USA PARAÍSO

üllnloa moillca am geral, eapeclalmenle
ae erianvaa. (jOHBULlORIOi rua Uiilnil-
no Hocayuva, 14, 4o 1 it 8. Telopliouo 1.803.
—— Chamados para o telephone 8.2*4 
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Dr» Rubião fileira
Professor de clinica medica.

Rosldnnclii! Rua das Palmeiras, 9.
Tolephono, 1813 - Escriptorio : Rua
José Bonifácio. 13- De 13 ás 16 lis.

Telcphono, 4.500

¦• -ms%cwt*"C ¦**-**-¦-

Prof. A. IKétótàrt
GRf.P50I_0Q0

Consnltatlo por vnlfou eminentes do
Brasil o tia America do Rnl

«« Consulta daa .13 ás 17 horas

I _lE»..._jk. BB.
.KLEPIlONi., »8-i»l*
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j.PBrtBníiss "ara automóveis ^
| Acces.soi-ift*? JÇ
| Pneuniaíicos <-#

Lubrificantes^
Ü$» Preços sem cornoetencia $_>
<sK Acccita pedidos do interior, as- $•?
JHJj sim como recebe encommcndas §{_
M :-: ¦-. pnrn. (i extrangeiro :-: :-: f&
%Ò W
Q Teleniione, 3705 - Caixa, 284 S
p End. Telegr. «flüTOSRRflli» *J|

Q E, Barão de Itapetininga, 17
S. PAULO

w^®M^ftV$

Livros
taíayolto — Ci

llio — Constltüiçilo Federal; S. Bandeira
— Procurador dos Feitos; T. Barreto —
Estudos ilo Direito; T.evlndo — Reforma
.Tudiclarla; Ribas — D. Administrativo:
Merlini — Obras completas; o muitos ou-
tros indlspcnsavols na pratica da advoca-
ela, Corhpvnm-s. o vendem-se livros no-
vos e usados.

Hiin Onze ile Agosto, n. 2-A.

mente Inutilizados); Queluz, 1,1 de Julho,
ilo 1910. P, p. Joufi Gomes Roseira,
Eduardo Leito da Silva, Joflo «lo Ollvel-
ra Carvalho Junior. Assim, pois, ficam
Intimados todos on interessados do Intel-
ro coiitoudo da mencionada petI«*ao o
respectivo termo do protesto. E, para «iuo
chegue ao conhecimento do todos, e pas-
sado o presente, para ser publicado pela
Imprensa. Dado e passado ncsla cidade,
de Queluz, aos 22 dias do mez do Julho,
«lo anno do 1010. Eu, Francisco Moreira
tia Silva, escrlvilo do primeiro offlclo,
«iuo o subscrevi. — DOMINGOS MAR-
CONDES DE ANDRADE.

SEOltETARIA 1)A AGRIOUIiTURA,
coMMEncio ra obras

PUBLICAS
DIRECTORIA DE VIAÇÃO

Concorrência publica pnrn liisliil]n<;no do
luz clcclrlcii

Do ordem do sr. dr, secretario da Agrl-
cultura, Commerclo o Obras Publicas, fa-
«;o publico quo se acha aberta, ntfi fts 12
horas do dia 14 do agosto próximo vin-
douro, concorrência publica para o sor-
viço de Installação do illiiminai*ao oio-
otrlca desla Secretaria, fornecendo esta
ropartl.üo a todos os interessados ns os-
poolfloacOos respectivas, bem como as
condiijSos geraes a «iuo deverão obedecer
as propostas.

Directoria do Vinc,ão, 20 de Julho de
1010.

Tlieophllo Sousa.
Dlrootor.

Família; Barbri-

-¦•— *"*5^-'>-_r_t»
*,?**-i-*w_a'>'****__r****^^

MOLÉSTIAS RAS CRIANÇAS
PAULA PEÍ-UC-íE

(KHPKVIAIíÍNTA)
Com prntlcnil.-i ollnlen ilo|)TOf, lliitliioLdo IVul»
COKMII.TOIIIH: Kim Diroita li. «, ilns i! A'
•*.. — Tolopltorio n. 5,022,

I lilSIDIíNCIA : Avónliln Pnnllstn n. Ul. -Tc-
!e[i!iouo u. IÍ.8-.1.

13t*n»*f-»lI^_-UX.*2i3__7_.*T;F_^
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PUlOiKITUr.A ÜO MUNICÍPIO
Coustriieçíio dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do acto n. 760, do 14 de Junho do 11)16,
o dentro do prazo de 60 dias, Improroga-
veis, a contai do 22 do corronto mez, do-
verüo os proprietários do casas e terrenos
construir os necessários passeios at6 li
largura do 3 metros, na rua Pamplona,
cm frento A alameda Blo Claro, o nesta
atfi ondo foram collocadas as guias, «le-
vendo a pavimentação ser feita com con-
creio ile pedregulho, eom argamassa de
cimento, oylindrado com rolo plcotido,
tendo traços para formar quadros «le
Um,50 -0iu,50.

No caso do serem construídos os pas-
selos depois da terminação do prazi aci-
ma referido, deverão 03 Interessados com-
inunicar Isso A Prefeitura, afim do, veri-
ficada a veracidado da communlcação, sei
feito o cancellamonto do Imposto de 2U
reis diários por metro linear de guias
assentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso lmposlo não comprehendo os pas-
selos construídos dentro do prazo da 6U
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
mrão ft fiscalização municipal o fts pres-
crlpçiícs da Prefeitura relativas ao ma-
torlal que deverá ser empregado e a
indo o mais que soja Julgado indispor.-
«avel ft solidez o á boa esthetlea dos pas-
se!o«, devendo para Isso o construstor dar
aviso ft Dlrecloria do Obras, com ante-
eetlencla do 24 horas, afim do que selam
examinados e acceltos os materlaes a em-
pregar, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o Imposto,
como si não tivessem sido construídos üs
'iroprielarlos silo obrigado? a mantel-ns
m. bom eslado do conservação, sob pena
le pagarem o referido Imposto.

Directoria do Policia o Hyglcne, 21 de'unho do 1910.
O dlrector Interino,

Josú Gonzaga.

SEGUNDA PRAÇA DE UMA OASA
NESTA CAPITAL

O dr. Joilo Baptista Martins do Menezes,
Juiz do dlrolto da 2.a vara cível e
commorclal desta capital do í). Paulo

Faço sabor «os quo o presente edital
vlroni, o o sou conliecimonto Interessar
quo, no dia oito do agoBto em doanto, as
12 horas, ft porta do edifício do Fórum
Civel, ft, rua do Thosouro, o porteiro dos
auditórios, João do Sousa Dlaa Batalha,
ou quom suas vozos fizer, trará, a publioo
progão do praça, vonda o arromotaçfto, a
quem mais der o maior lanço ofíerocor,
acima de eua respectiva avaliação, o lm-
movei odcnnte deseripto, penhorado a
Miguel Saplonza e sua íllha Luola Sa-
plenza e outros, no executivo hypotheca-
rio caio lhes anovo José da Costa Mes-
quita, cujo' Immovol A o soguinto! uma
casa o seu respectivo torreno, sita ft rua
dos Italianos numero conto o sessenta o
quatro, bairro do Bom Retiro, treguezla
do Santa Iphlgonln, comarca «la capital,
eom duas Jançllas «lo frento o um portão
«lo madeira ao lado, medindo, do fronte,
seis metros o clncoenta centímetros, por
clncoenta metros do fundos, confrontan-
do, de um Indo, com Russo Dupolno, de
outro com Mario Perrone, o pelos fun-
«los com Ângelo Piclarlo, quo, com uma
dependendo, foi avaliada om cinco con-
tos do reis (5:000$000), e serft vendida
pela avaliação aclual do 4:500ÇOOO. E,
para que chegue ao conhecimento do to-
dos mandei expedir o presento cdltnl, que
serft publicado pela imprensa o affixado
no logar do estylo, na forma da lol. ti.
Paulo, 27 do julho de 1016. Eu, Antônio
Ludgoro de Sousa Castro, escrivão, sub-
screvo. — João Biiptlsta Martins do Mc
nezes.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRÜCÇOES ^Fmulada Bm 1910
Approvada e fiscalizada pelo Governo Jedcral - Carla Patente, n.
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Eadoroço tclog-rapliico MÜTÜAIDEAL Tolephono, 8.710

Ilcllsarln lllliolro oommunica nos sons froguouos quetifliwforlu o sen oitftboloolmonlo para nm grando
preilío no ccntri) iln oidnilc, Junto ao largo dn .Só, ,1
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hoap.iloH diários o ponslonislns do mcn, bom como> n fornecer comlilu a domicilio 
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CASA am

«MtVIÇOS para chi. o café, turra ootta,'-J* Infrlczos, 4 poçns por li*i ; louco, os-
maitarla paru co/.inlm; fôrmas para doces o
ompaaas, tslhoros. Tudo polo custo o aliai-
xo do custo, na liquidação do Bandoirnnlo.
ma do S. João, 87.

Sementes novas
Ctitlnguclro roxo, legitimo, sacco do 200

litros, 5*000. Cftbello do negro, sacco de
200 litros, 10$000; Jaragufi, gcrmlnaolo
garantida, puro de cacho, sacco do 200 II-
tros, 7Ç000. Pedido ao antigo o afamndo
fornecedor Jose Marcelllno do Agnollos —
Linha Mogyana — Estacíío do llestlnga.

'" i
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Af-oncia, i.'o f.olorias

F. E0CIHA & COMP.
RUA GIER-L CARNEIRO, 1

Km fron to aos Corroí os

Cnl-i» |-r« _ :relcph. 9».
S. PAULO
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EDXTA.ES
EDITAL

Protesto
U doutor Domingos Marcondes do An-

drado, juiz do direito da comarca de
Queluz, do Estado do S. Paulo, por
competente nomearão na forma da
lei, etc.
Faço sabor «iuo por d. Joanna Mar-

garida Catharlna Half, por seu procura-
dor Josó Gomes l.oseira, me foi dirigida
a peti«,-ão do teor seguinte: Exmo. sr.
dr.juiz do direito da comarca.Por seu pro-curador, abaixo assignado o constituído
no instrumento junto, diz d. Joanna Mar-
garida Catharlna Half que tendo falle-
cldo, em Pinheiros desta comarca, Mar-
garida Dorotliéa Sophia Mattos, casada
no regimen do comniunhão de bens com
Frederico Joaquim Ralf, irmíío da sup-
pllcante o o qual ha annos que se acha
ausento em logar incerto e nllo sabido, e
tondo a dita finada deixado uma heran-
ca constante do bens moveis, Immovels,
dividas activas, apólices da divida publi-ca o outros, conforme so concluo dos au-
tos da arrecadação a que so cata pro-cedendo nesta comarca, pelo cartório do
primeiro officio, herança esta, que, de
accOrdo com as disposições do artigo l.o,
do decreto federal n, 1839, do 31 de de-
zembro do 1807, devo pertencer ao seu
dito irmão ausente, visto não ter tido ocasal deste filhos c. nem constar quo exis-
tam ascendentes da mesma finada o sa-
bondo a requerente quo, por meio do es-
qripturas e documentos fraudulentos onulloa como opportuiiaiiientc será prova-do, tentam pessoas menos escrupulosas
so apossar de bens dessa herança, pro-curando fazer averbar o levantar apólices
pertencentes a dita finada o existentes naCaixa tle Amortização, a .supplicante ten-

habilltar-ae opportunamoiitc
qualidade do única .

para lhe ser deferi

l.o,
va

Tit, 02,
do direitos

bem
tamen-

a finada, na
«iuo tudo será

direi-
assistem por direito

'''  .i upporiunamcnte na
parente mais próximauo referido ausente, para lh>

da a curadoria e uuecessão provisória dos>"'¦-' i sto. segundo permitte a Ord. Iiv.
paragraplio 38, o para rosai-

o com o fim de acautelaros interesses hereditários dc seu dito ir-m&o, protesta desde já contra, todo oqualquer acto qeu importo na. entregados bons dn mencionada herança, a quomnuer que seja, que a isso pretendacomo contra a averbaçilo ou levantto de apólices pertencentes
Caixa do Amortização, oconsiderado imllo e em fraude dctos hereditários que
ao seu nlludldo irmão au.* oi,., io ,,„¦„
QUO esto alludldo Irmão produza todos o,er-eitos legues, requer-se a v. exc. paraque junte esta aos autos da dita arreea-cuo o, tomado por termo, seja publicadonela imprensa o inteiro teor desta peti-.ao e o termo de protesto e que delle-Bejam citados o curador de ausentes Am-ta comarca, o.s cidadãos Cláudio Novaeso Iimlliano de Freitas Novaes e por offl-oio seientificada a Caixa do Amortização-Nestes termos P. deferimento. (Estavamtrezentos reis de sello estadual devida-
me-ito; nutllteaflòa). Queluz, 13 de julho•Jo 101(1. P. p. jos6 Qomea r-esoi,,.,. Naqual proferi o despacho seguinte: Nos au-os com,, regue.. Queluz, 13 de julho fle10. '"o.ningos 

Marcondes. Em virtude
que loi lavrado o termo dc protnta.
,': 

stfmlf T«'mo de protesto.Aos treze dias do mez de julho, de milo dezesels, nesta cidade demeu cartório, compareceud. Joanna Margarid
Half, representada

EDITAIi
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S, PAULO
Edital dc Convocação para o alistamento

militar

DISTRICTO DO BHAZ E MOO'CA
O coronel honorário do Exercito

Constantlno Xavier, presidente da Juntn
de Alistamento Militar. Faz Eaber aos que
o presente edital lerem ou dollo tenham
conhecimento que, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos «lesta Junta e, por-
tanto, convoca a todos os jovens da eda-
de do vinto annOB, "completos no nnno pro-
xlmo passado, e domiciliados neste muni-
clplo, a virem se inscrever, até ao dia 16
«le setembro do corronto nnno, o bem as-
sim todos aquelles quo, tondo 21 annos ou
mais, ainda não estão Inscrlptos nos ro-
glstos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lol do alista-
mento militar, — do 21 ato 30 annos do
odade completos.

Convoca tambem todos os Interessados
a apresentarem, a bem do seus direitos,
esclarecimentos ou reclamaçãcs, nflm «le
quo a Junta possa ficar bem orientada do
verdade o dar as Informações precisas a
esclarecer o juízo da Junta de Revisão que
tem de apurar este alistamento.

A Junta funcclnnará em todos os dias
ntels, na casa n. 335-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presente edital, por mim feito e
assignado, rubricado pelo presldento, quo
será affixado junto no edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
te Justo Anselmo Dlanchl.

S. Taulo, 15 do julho de 191".
Coronel Constantlno Xavier,

Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços «Io caiarão, pinturas, etc, dc

cnsaa
Do ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu-

blleo que, no3 lermos do art. 18, para-
graptío unlco, do Acto S-1D, do 27 do Ja-
neiro do 1910, não dependo de plantas
approvadas, nem do alvará do licença, u
execução dos serviços do limpeza, caia-
cão, pintura, ompapolamonto, etc, o po-
quenas rcparaçiles no Interior dos edifi-
elos, ou no exterior destes quando rt-
«suado- das vias publicas, desdo quo as ru-
paraçôcs não alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Dove, porém, a execução do taos ser-
viços ser precedida do communlcnçâo íi
Directoria do Obras o Viação, sob penaile multa do 20"000_, ex-vi do art. 201, dn
Acto acima mencionado.

São consideradas partos essonciaes cm
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, quo nilo
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.o — altura do pi direito;
3.0 — espessura das paredes;•t.o — superfície dos oompartlmenton,
li.o — alicerces o cobertura;
O.o — altura e largura das aberturas;
7,o — aoeresolmo ou suppressKo do

aberturas;
8.0 — tamanho das saliências.
Directoria do Policia o Ilygieno, 18 do

Julho tio 1910.
O Diroclor,

Alberto di» Cosia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Saneamento «lc terreno
Scientifico ao proprietário do terreno

A rua Tupy, entre os números 58 o 66,
quo, dentro do prazo de dez dias, dove
mandar iniciar o serviço de saneamento
do referido terreno, serviço esse quo de-
verá estar concluído dentro do prazo de
trinta dias, a.mbos a contar desta data,
sob pena do 20$000 de multa, dc accôrdo
com os arts. l.o o 2.o da lol 254, de 7
de julho ile 1890, e art. 5.o da lei 209, do
11 do março do 1S96, o de ser o mesmo
feito pela Prefeitura, por conta do pro-
prietario, com o accresclmo de 20 o|o
polo trabalho dc fiscalização o cobrança.

Directoria do Policia e llyclene, 2 do
agosto do 1910.

O Director,
Alberto «la Costa.

novecentos
Queluz, ern
sra a

ia. Cathariim
por seu procuradorcap tuo Josí Gomes Roseira o disso quéprotestava desde Já contra todo e qual-•mer acto que importe na entrega aquem quer que seja de bens pertencentesa herança deixada pela finada d. Mar-Banda Dorothéa Sophia Mattos, esposado irmão ausente da protestante, bem co-mo contra a averbação ou levantamentodo apólices na Caixa de Amortização,o tciicentes a dita finada, sob pena dóbc.» tudo isso considerado nullo e emfraude dos direitos hereditários do seualludldo. irmão ausente, tudo de confor-mlda-ie com _ sua petição retro, que fica•azemio 

parto integrante deste termo. Edc como assim o disse, assigna, este tor-mo, com as testemunhas presentes, quereconhecem a sua identidade. Eu, Fran-cisco Moreira da Silva, escrivão do prl-meiro officio, que o escrevi. (Estavamtrezentos reis de sello estadual devida-

EDITAL DE PRAÇA
O doutor Washington Osório do Oliveira,

juiz federal da secção do Estado Ai
ti. Paulo.

Faz saber aos quo o presento edital vi-
rom ou dollo conhecimento tiverem qu¦•o porteiro dos auditórios, Luiz Sampaio
Moreira, ou quem suas vezea fizer, traru
o publico prígão do vonda o arremata-
«.-ão a quem mais dér e maior lanço offe-
recer acima da avaliação, no dia 3 de
acosto do 1910. _s 13 horas, no edifieio
desto juizo. os bens abaixo dcscriplos, o
penhorados a «1. Antonla Soares do Que!roz, dr. João Baptista Soares de Quei-¦ oz o sua mulher, d. Elvira Augusta Po-
reira; Juraey do Moraes Castro o sua
mulher, d. Thereza do Jesus Soares dü
Queiroz, na acção executiva hypothecnrí,.
mie lhes move d, Fnnny Marx, a sabor:
ITm prédio A rua Riachuelo,- sobrado, en,
fôrma de chalet, sob ns. 32 e 34, freguo-
zin da Sé, desta capital, com seu respo-
clivo terreno, o que tudo medo onze mo-
tros o 30 centímetros na frento por 20
metros da frento ao fundo; e mais unirecanto de terreno, com tres metros odez centímetros sobre quatro metros e
clncoenta centímetros, com seis portas nofindar térreo, uma das quaes dá accesso
ao sobrado, onde tem quatro Janellascom sacada na frente, confrontando porum lado com propriedado do dr. Paulo
de Sousa Queiroz, por outro com o sr.dr. José de Sousa Queiroz e. pelos fun-
dos, com a do herdeiros do dr. Luiz Au-
gueto Ferreira, prédio este com depen-
dencia no quintal, avaliado por 60:000",
(clncoenta contos de réis). E. para quochegue ao conhecimento dos interessados,
se passou o presente edital, quo sorá nf-
fixado e publicado na fôrma da lei.
Dado e passado nesta cidade do B. Pau-
lo, aos dez do Julho de 1910. Eu, João
Baptista Dantas, escrivão, o subscrevi.
— Washington Osório de Ollvolra. (Do-
vldaniente aellado).

O dr. Manuel Polyearpo Moreira do Aze-
vedo Junior. juiz do direito da S.a vara
civel o commorclal denta comarca da
capital.
Faz saber aos que o presento edital c

o seu conhecimento possa interessar, que,
por parto da Companhia do Madeiras e
Carvão S. Seb.iHtlão. lho foi dirigida a
petição do tcòr seguinte: Exmo. sr. dr.
Juiz do direito da 3.a vara civel o com-
mercial. Diz a "Companlila do Madeira;,
o Carvão ti. Sebastião", por seu advoga-
do sub-asslgnado, conformo procuração
Junta, que, ontro os suhscrlptorcs das
suas acções, acham-se o sr. coronel Ar-
lindo do Castro, d. Aurora do Almeida
Teixeira do Carvalho. Mario Maciel Lei-
te, Dagoberto do Almeida e Silva. dr. Ma-
rio do Almeida o Silva. dr. Olavo Egy-
«lio do Sousa Aranha, dr. Manuel Viottl,
dr. J. F. do Mello Nogueira o dr. Alberto
Soabra. Aconteco quo desses acclonlstas
os quatro últimos deixaram do pagar
duas prestações daquellas acções o oa
sois primeiros deixaram do pagar toda.i.
tudo conformo consta da relação inclu-
sa, Em taes condlçOes, quer a supplican-
to usar do direito que A facultado pela
disposição do art. 33 do dec. n. 43-1. d»
i do julho do 1891, fazendo vender em
leilão ditas acções, por conta o risco doa
suppllcados, para o quo pede a v. exe.
so digno mandar intimar os mesmos sup-
pllcados por edital, que deverá ser publi-
cado dez vezes, em duas folhas das de
maior circulação nesta capital, do accGr-
do com a referida disposição, o durante
o prazo do 30 dias, findo o qual serão ha-
vidos como notificados, para todos os
effeltOG do art. citado o mais do art. 3-1
do mencionado dec. salvo pagando o?
suppllcados ns suas prestações, cm atra-
so, dentro do dito prazo. Pena do revelii:
o as mais da lei. Assim, D. ao 4.o offl-
cio o A. E. R. D. S. Paulo. 15 do Ju-
lho do 1910. P. p., o advogado J. da Mat-
ta Cardlm. (Scllada devidamente). Des
pacho: D. A. pára conclusão. S. Paulo.
15—7—916. Azevedo Junior. Distribui-
ção: Ao 4.0 offlclo. S. Paulo. 15—7—910
Juvenal T. Ramos. Para quo chegue an
conliecimonto do todos, mandei expedi''
o presente, quo será affixado o publicado
na fôrma da lei. S. Paulo, 17 do Julho
•lo 1910. Eu. José B. Pinheiro da Silveira
escrivão interino, o subscrevi. — Manuel
Polycnvpo Moreira «lo Azevedo Junior.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO

Directoria «Ia receita
EDITAL N, 15

Dc ordem do sr. dr. Inspector ão The-
souro, faço publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrente anno, so proce-
dera nesta Directoria, á rua Libero Ba-
darô, n. 98, á arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos do Industrias e Profis-
sões correspondontoa ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus lm-
p«»stos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento de 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
«le 15 0|0, c, finalmente, os que pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

Durante o mez dc setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm-
postos eom a multa addicional tle 20 0|0.
Dlreotorla da Receita do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 de julho do 1910.

O Director.
Diniz P. dc Azambiijn,

MINISTÉRIO DA GUERRA -
REGIÃO MILITAR

DISTRICTO DE S. MIGUEL
S*«ll(iil «lc Coiivochcíío para o alistamento

mililiu*
João José Pereira, presldento da Junta

do Alistamento militar. Faz saber aos
quo o prosonto edital lerem ou dollo to-
nhani conhecimento que, noata data, fo-
ram Inslaliados oa trabalhos desta Jun-
ta, c, portanto, convoca a todos os jovens
da, odado do vinto nnnos, completos ilo
anno próximo passado o domiciliados
nesto município, a virem go inscrever,
até o dia 15 de setembro do corrento an-
no, o bem assim todos aquelles que, ten-
do 21 annos ou mais, ainda r.ão estão
Inscrlptos nos registou militares, como
determina o regulamento para a execu-
ção da lei do alistamento militar, — de
21 até 30 annoa do odado completos.

Convoco tambem todos os inloreasados
a apresentarem, a bem de seus direitos,
esclarecimentos nu reclamações, afim dc
quo a Junta possa ficar bem orientada
da verdade e dar ao Informações precisas
a esclarecer o Juizo da Junta do Revisão
quo tom do apurar esto alistamento.

Dlstrlcto do ti. Miguel, em 15 do Julho
do 1910.

A junla funeclonará om todos os dias
utols na cisa do escrivão do paz.

E para conhecimento do todos manda
lavrar o presento edital, por mim feito e
assignado, rubricado pelo presldento, João
José Pereira, secrelnrio Arlliur Barros.

João .Tosa Pereira,
Presidente.

AVISO

Falíencia d«i Vicente «11 Pletro

Acham-se em cartório a relação do?
credores o os documentos da referida fnl-
lenel.1, quo podem ser examinados pelos
interessados, polo prazo dc cinco dias. a
contar da publicação desto.

Duranto esso prazo, ns credores inclui-
dos naquella relação poderão ser Impugna-
dos quanto á sua legitimidade, Importan-
cia ou classificação.

A imptignação deverá ser dirigida ao m.
Juiz da 3.a vara commercial, por melo do
requerimento instruído eom documentos,
justificações ou outras provas.

S, Paulo, 1 do agosto do 1910.

O escrivão,
Canuto de Oliveira.

«EMENTES DR CAPIM, nnvns, do gor-^minueiío gnrantiflu, vendem so: "Cotin-
gttoiro Roxo" a "850 o "Jniugaà", do ca-
cho, a »fi50, o kiio, ensneendo, a (linlioirn.
Podidos a Mu nuol Eduardo Forrolrn, osta-
ção do Jussara.
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COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA-
DAS DE FERRO E NAVEGAÇÃO

Reabertura dc transferencias
No dia primeiro de agosto próximo fu-

turo serão reabertas an transferencias de
acções desta Companhia, tanto nesto eu-
erlptorlo Central, como no do S. Paulo.

Campinas, 31 do julho do 1010.
Alfredo Monteiro do Carvalho o Silva,

Chefe do Escriptorio Central.

AlirUBu Uo
uva

AO COMMERCIO DE CA!"!".' E GENE-
ROS 1)0 PAIZ

Joaquim Gonçalves da Silva eommunl- j
ca aos sons amigos o freguezès que abriu i
novamente sua casa do commlssões, cate
o gêneros do paiz, A run. Brigadeiro To-
bias, n. 07, ondo fica aguardando .-.uas
ordens.

Caixa do correio, 717.
S. Paulo, 1 de agosto do 1010.

Joaquim Gonçalves dn Sllvn.

•**s*sg****^***<rt****-a**_**i^ .r***** •****•*

ÇliUPlIUo dII.II.UIIui.Ub-

DA BOLSA DE S, PAULO
— Organizado por João Pimenta —

Esta ulil publicação, çorrcspon-
dente no semestre findo, está á ven-
da, desde o dia 31 dc julho cm dcan-
te, á rua dc S. Bento, n, 61, na Secrc*
taria da Bolsa.
Preço, i$5__ — Para o interior, 2$.
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Artigos para pinturas
Acabamos dc receber grando stoclc em

artigo.*! para pintura, como sejam: cal-
xaa, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
o aquarella, verniz seccatlvo "Courtrai",
fixiiüvo, oleo de linliaen, pincéis, tinta
nanklm, carvão o crayons, — BAZA.K
DA GLORIA — Hua da Gloria, ns. rt
e 10.

A LUGA-SE uma lioa cnsa ,. rua Aum-
¦^"Mhiiio Coiilinlin 11 A,^ pnr.i f;iinili;i do
tratamento. Preço 280S. Trnta-so A rua São
Vicento do Paula, 19 A.
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PREPEITOBA 1)0 MUNICÍPIO

Extlncção do. formigueiro
Bclentirico ao proprietário do terreno ft

rua. Dr. Ismael, na Penha, a vlnto metros
mais ou menos do n. 50 que, dentro do
prazo do G dias, a contar desta data, devo
extinguir, do accOrdo com os artigos l.o,
3.0 o 4.0 do Acto 102, de 17 do dezem-
bro do 100*1, o formigueiro existente no
referido terreno, sob pena do 10$000 de
multa o do ser o servii;o feito pela Pro-
feitura, por conta do proprietário, com
o acerescimo de 20 0|0 pelo trabalho de
fiscalização e cobrança, depois do mui-
ta na reincidência.

Directoria do Policia e Hyglene, 31 de
Julho do 191C.

O Director,
Alberto du Cosia.

Brwga»

•.DITiVIj

Do ordom do sr. Prefeito, faço publi-
co que, pelo prazo do dez dias, contados
da prosonto data, so acha aberta concor-
renda publica para,o fornecimento, ate
31 do dezembro de 1017, do UJ0I03 para
serviços nos ' cemitérios da Consolação,
do Araçá o do Braz.

Os concorrentes apresentarão pre«;:js
por mllhoiro, entregue, nns cemitérios
acima mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe.-
cificadas as condições de fornecimento,
nos termos desto edital o da proposta ac-
ceita, as penas de multa o de rescisão,
épocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, dlrecta-
mente no Thesouro Municipal, a caução
do 150$000, para garantia da asslgnalur.i
do contracto, sendo quo o proponente nc-
ceito devera, exhibir recibo da caução do
3005000, quo serã depositada antes da
aesignatura do contracto. para garantiu
da sua erecução, do accôrdo com a ta-
bella constante do art. 31. paragraplio.
do Acto n. 890. de 15 do maio do 1911».

As propostas, com firma reconhecida,
som emendas ou razuras, selladas convc-
nlcntemcnto o acompanhadas do recibo
da caução do lfi0$000, acima referida,
deverão ser entregues cm envoloppos fo-
.bodos o lacrados, mediante recibo do
director do "Expediente, na Portaria Go-
ral da Prefeitura, ate ao dia G de agos-
to próximo" futuro, para serem abertas
no dia 7 do mesmo mez, ás 13 horas, sm
firòs.n.a dos Interessalo.i. ilo quo so la-
vrará termo nesta Directoria.

Accelta a proposta, lavrar-se-íi o respe-
ctlvo contracto, dnndo-so disso aviso ao
Interessado, quo devera asslgnal-o dentro
do prazo de dez dias Improrogaveis, sob
pena do ficar o mesmo do nenhum cffcito,
perdendo o proponente a caução deposl-
tada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de 8. Paulo, 27 de julho de Í91.,
363.0 da fundação do S. Paulo.

O dlrector geral,
Arnaldo Cintra.

<\ ITARK-IIOS pnra jantur, meia porccl- I j
"lan-,;, decorados com ouro, louça in-1 <

g/l.za, o 8o o loo ooo, idom, pnrn chá o j
café a 8o', na liquidação do Bandeirante, j(íi raa do S. João 87. 11

€"*1HI0AI'AS 
do firanito branco, inglez, para^Ciifó, (luzia 8 5oo o 4l; idom, para chi,

a 7>, pratos a 7', tòrrihai A 6', liiilos nara
cha o cafíi a 4', idem, leitairas o assaca-
reiros a 2 5oo • na liquidação do Handei-
ranto, rua do S. João, 87.

0
Alflrniativamento estã

tumores que existem, o

Casa para pequena familia
de tratamento

Vende-so umn, para residência própria,
próxima ao largo do Arouche. Construo-
ção moderna, artística fachada, 3 quar-
tos, 1 toiiette, escriptorio, sala do jantar,
sala dn visitas, terraço, cozinha, banhei-
ro e W. C.| W. C. para criados, porão
cimentado o habltavel, 2 varandas, pe-
queno jardim, gallinhelro, etc. Preço 33
contos.

Negocio dlrecto, sem resposta a lnter-
mcdlarios. Cartas neste escriptorio para
O. C.

jRIOPOS para chops, 2S a diraa; idem,
'•^forma barril, a !)'; idom, com pi a 5 ;
cálices a fl*, frueWra. a 2T>oo, ostnjos
pnra mnsn, tres poçns (l.G metal por -t"; na
liqiiidnção do Bnntloiranto, rua S. João, 87.

Casa Victoria
Especialidades cm miintclicas. frios pa-

ra reposto, salslclinrla, conservas, caça.»,
sardinhas, friidas, blscoutos, requeijão
queijos niorlnilcllns c vinhos porluguc-
zes.

Umi Libero Bailará, n, 101. ísleplione.
1172. Rm frente ú Camora Municipal.

-________________________s__s

descoberta a cura da Lepra, tios
quo affligem tanto a humaniila-

«lc, a «iuo nos temos referido das Immensas curas opera-
das, com o opulento o vertiginoso "Extracto de Jambuassu'"

E quem soffro destas terríveis moléstias, o suns conse-
quoncias, não deixará, do so utilizar do portentoso "Extra-
cto do Jambuassu".

Demorel-mo em fazer esta publicidade, om relação íi
enorme .procura do referido ''Extracto de Jambuassu'", que
pouco tive descanço para satisfazer as oncommendas, re-
lativamente ãs curas realizadas do todos os pontos, e as
que estão em via de realizar-se, conforme apreciarão os In-
teresoados: curas Importantíssimas:

"Gommunlco-voa o seguinte, quo peço a gentileza do
responder-me. Logo completam 0 mezes quo minha filha
estã em uso do vosso afamado "Extracto do Jambuassu'".
B tem o desejo de comer fruetas; desejo quo V. Exa. indi-
«Hie-niB as fruetas que podo usar. E, mais alguns mezes, a
familia communicar-vos-ha que a cura serã realizada."

esta, vai mais u. Importância
11 caixas, o acho «iuu não

sobrem alguns vidros, do que
- Em tratamento temos de todas as classes: me-

pharmaoeutlcos, etc., cem resultados satisfactorlos.

Outras consultas: "Junto a
iVuma caixa, que completa
precisarei da 3.a. Antes quo
faltar.
dicòs,
conformo as cartas quo temos nas mãos, o deixando do pu-
blical-a_. Mais ainda outra carta: "Venerando Dr. V. Exa.
disso em suas carta, que, depois do curado, é conveniente
guardar a dieta alguns ineze.--, depois da cura, para deixar
fortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes quo se acha
restabelecido. Pergunta-vos se podo abandonar a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamos resposta".

Contenares de cartas assim nestes termos. A cura sou-
do corta, 6 Inevitável, não interrompendo o tratamento,
desdo o principio atô o fim da cura. Para acabar de con-
firmar a efficacla do "Extracto de Jambuassu'", faltaria
aquello quo reconhecemos nosso Deus. Tinia caixa custa
120*000. Os pedidos não podem ser maiores, sim menores.

RUA DA LIBERDADE, N.

para onde os pedidos e consultas devem

7.1

ser enedereçailo?

S. Paulo, Agosto, de 1016.

O autor. A. DURAND

lÉBCElfES
_ui

Von-lfi-so por nrCQO rfi.til7.iilo
1 Dniihip-ii.lia.òtnn, tnriuvio, •!'> IIP., novn, edr

escuro, mòtacn ntckoláilos, oaimlo amorican o, oca*»
hatnc.ito ito lodo o luxo, motor sem válvulas. Wa*
gner, llllpcrl _ Cin., S. J.uJn, rua do lionto, lo -
(J.ilxii Ml.

PARTE1EA
-tJiiK*. Irireinii» »l«? ."*iatlriiil«> Fiitiielrcclo,

parte trn illplnrriaila pela Ksc'la 'io Phnrrnncln du H,
/\ulo, o:- littonif. (1» Matõtiíidftdo desta òniilta ¦ At-
ton'1o a oiramnttn.t a qualquer hora. Pcstdoiicla o
consultório* rim Gencnil i sorlo, iiO. 7'elepli:, B.'.-'0.

RE0ISA-SE do uma senhora inglozq, do
UO a -10 annos, iiern educada n instrui-

da, para tomar conta de uma menina dn 5
annos. Exigem-so referencias, Dão-so infor-
maçOes m rua .TosiS lior.ifncin, 82, da 1 .is
!) lioras da tardo.

RATOS do porcollana branca, do Li-
móffòs, (luzia 18-. idem, chicaras para,

c!i,'i, porcollana, a 14', dúzia: serviços dc
clià. o café, porcollana om coros a õo'; idem,
F.iyenne, em coros, para cnfé, 15 pegas por
l,r)$; na liquidação do Bandeirante, run São
João 87.
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Sede sócia! em Paris: Boulevard des Gapucines
CAPITAL: FRANCOS, 15.0OO.0OU - RE'IS, 9.000:000$000

Saccursãl ie S, Paulo: 3.-A, m ile S. Bento, 34-A
CAPITAL H.**» SUCCIinSAIi _..í«Oi©<ÍO$«00

Secção de contas correntes limitadas
HecelJO dinheiro em o onta corrento dc iieiiuenoa depósitos a

Juros do 4 0|0 ao anno, capitalizados semestralmente cm 30 do Ju-
nho e 31 dn dezembro. A entrada inicial minima será do 505*000,
n;"io excedendo o máximo de 10:000$000. As entradas subsequen-
tes não serão inferiores a 20*000. As horas do expediente, símen-
to para esta classe do depósitos, Eerão das 0 horas da manhã ds 5
du. tardo, salvo aos sabbados" dia em que o Banco fechara. A 1 hora

ii ii ila tarde —=—»,  i n

V** •*-
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Theatro APOLLO
Bua D. Josó do Burros, 8

- Empresa PASCHOAL SEGRETO -
Companhia ClneinatoKrapliicn Brasileira

THEATRO MUNICIPAL
Cniice-Dionario: *.*5,',*_B/E'_;aa XltWVilt

Sabbado, S de agosto de 1916

ESTREARA'
o celebre illusionista e -cientista

indiano

I
homem sobrenatural que,

sem ser Deus nem diabo,
faz cousas maravilhosas e

..."' de sensação ———
E' o vea-dadelro fa.n_.i-i
do PABZ Í9S S_Dfa.íi_.S

HOJE i— Quinta-feira, 3 de agosto
Maravilhosa soirée elegante .—

Uma verdadeira nota de grande e
pura arteII!

Programma n. 598.'
Pina Menichelli, a admirável e

suggestionadora interprete do inol-
vidavel capolavoro "O Fogo", a ar-
tista sem rival, junto á qual empalli-
decem todas as demais estrellas, no
grande film de arte:

MARQUEZA e GIGOLETTE
OU

MECHE D'OR

Sublime e maravilhoso trabalho da
fabrica "ítala", em 6 longos actos.

Pina Menichelli é inimitável r—
Mais do que rainha — ella é a

DEUSA DAS TELAS

Inauguração da temporada offieial do 1916, sob a fiscalização da exma.
commissão directora do Tbeatro Municipal

COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mr. LUCIEN ÜUI7RY
Acha-se aberta neste theatro a assignutura para 8 recitas
§m®8 Mms $Me €is®imnmimr€$

Estróa em 7 de Agosto
ás

l.a Bécita de assignatura
horas

Comedia om 4 actos de ALFRED CÂPU8 Mr. LUCIEN GÜITRY, juuerá le role de Julien Breard, qu'il a creé a Paris 

Aviso — Os srs. assignantes que já entraram com a quota de
50 oio, ijoderão vir retirar os seus bilheles. i

THEATRO 8. JOSE'
Í-'IÍS1H'<!«« Juhú fiOurcBi-o

LMtlmos cspcctaculos da
Companhia portugueza do Operotas, Eevistas

e Feórios BHUA'.
HOJE HOJH

Quinta-feirii, 3 dc «kosIo de 191G
l.o sessão: fis 7 3|4

S.a bcssüo: lis 0 S|4
Representação da revista paulista eni

2 actos e 9 quadros, original de Augusto
Gentil, musica de Paschoal Pereira

A picareta
Preços:
Frisas, 15$000; camarotes, 12$000; (A»

delras, SÇ0O0; balcüo e amphltheatro^
2$000; galeria numerada, 1$500; geral,
UOOO.

Aiuiiiiiui — Sexta-feira, 4: 11E'C1TA do
AtTlOR da revista "A PIOAIIETA».

Espeotaculo coniploto, em que tomam
parto por especial gentileza lllustres ar-
tistafl, entre os quaes: OS GERA1.DOS,
mlle. Margot de Morval 6 Luiz Alonso
flllio («iuo dançarão o tango argentino) .i
No acto de cabaiet tocara a deliciosa or-
chestra de Damas do Palalí des Fleuríi,

NÚMEROS NOVOS NA REVISTA!
A 10 de agosto, esti-6a de FÁTIMA

MIRIS, rainha do transformismo.

.::...;¦.^_;:'-;;.*íí.--.'*.:;^-'>.;í ;v^;:-':.;:. _/¦-;-•;,¦
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llIMSIPROPEllCEÍ^lffl
Pense em seus filhos, dê*

lhes uin lar feliz
Não esqueça que existem

muitas eousas que
V. (S. ainda não conhece

Esta é uma dellas

v-V

Bas 3 és 17 horas, de*»
monstramos gpatuitamen-»
te como se adquirem ter—
renos em Villa Mariana,
sem desembolso de dinhei-
ro, a todas as pessoas que
ganham 300$000 e mais.

Wainsteirr & Comp.
Rua Libero Badaró, n. 134L*

Sobre-lo ja

^.ii-.^s..r,>i,¦ ,.¦¦¦ a-, »¦,¦¦,.>—~ij|. »*
' i'l :



CC3KRE.lt® PAULISTANO - Quinta-teira, 3 de agosto 7
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MANCHAS
SARDAS
ESPINIIAS
RUGOSIDADES

CRAVOS
VERMELHIDÕES
COMICUÕES
IRRITAÇÕES

FRIEIKAS
FERIDAS
OASPA
PERDA DE CABELLO

DORES
ECÍ5ÊMAS
DARTIIRO?
GOLPES

(Sabão em fôrma IBqsiiSsfla)
Sendo em fórma liduida é de uso commoilo e asseiado, serve para o banlio para a barba e para os denles

A' venda em qttalqner pharmacia, êarfienria/s e iierjnmaà'ias

CONTUSÕES
QUÈ0IADURAS
ERVSI PELAS
INFLAMMAÇÕffS

"—¦—  
. i —.  .
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Porque nfio comprar, vós
. que podeis, o magnífico terre-

$ no que tcnlio á venda em
4 Hygienopolis, para nellecou-

struir vosso palacete? Infor-
mai-vos com Cavalcanti, cai-

4 xa postal 208, que vos dará
A as necessárias informações.

i£

SOAS TEM QUEM

QUER OU QUEM DESGO-

NHECE A EXISTÊNCIA

DQ PODEROSÍSSIMO

A Internacional
Fabrica dc caixas de papelfio — Im-

;ortay5o dlrecta (fundada om 1900) —
1'lxccuta-so todo o qualquer trabalho cm
«lixas de fantasia ou redondas. Acceita-
in qual-iuer encommciida do interior. —
'urza c Irmão —• Telephone, 1037. Rua
ínrão Duprat, n. 17 — S. Paulo.

\

Rua Veridiana, 49
Director: Professor Pedro Wolif
Curso cio preparatórios para ndmissíío
ás Kscolas Normacs, tlyiiiiiusios, 11c-
dioinii, Poi* totihiiicii, Direito, Pltur-
macia, Odontologia, Coinracrcio, otc.
Aulas diurnas o nociiirnas para uni-
bos os sexos. ALtght forneço nassesdo
100 réis aos alumnos desto Kxtornato

^üMÍM*^SmW2àSmmm^0mmÍ

Jfoayõy-sMVtLÍcr' m*

\ "A PROPAGANDA" \
AGENCIA DE ANNUNCIOS ü

Lima ã Comp. |
Rua 15 do Novembro, 59-Sol).

S. PAULO
Telephone. 5885

I Acccitamos niiiiuiiciut*! para todoa oe jornaes, P¦ revistas o Impresso» do Urasil c Kxlranjciro m

l-www-pres-sw-s-wiw

AOS PINTORES
Olco genuíno Fenrier 11700
Alvaiade V. *:*.000
Verdes: Tarls, composto, Ijon-

dres, etc. ...... ... . , , .. 2$000
Osso ............ :»: 5400
Ocre franceza . .,. ,; . .- , % •¦• $600
Seccanlo Caslcllo ....... Í700
o mais tintas, vernizes, etc, a preços re-
duxldos,

"Casa Excelslor"

Largo do Arouche, 11. 83,

Attenção
Um professor com longa pratica cnsl-

ac theorlea o praticamente allemíio, fran*
ncn, lnjjlez, arithmellca commercial e
tscripturaQfl.0 mercantil. Preços modi-

jos e optlmaa referencias. Diriglr-sc a
íiustavo Lul;:, travessa do Quartel, 9-B.

- DE -

PEMHOEES
Emilío Israel & Comp-, estabelecidos

à travessa do Grando Hotel n. 8, pro-
vinora aos srs. mutuários quo no dia

5 dc agosto p. vlnrtonii*ii-
farão leilão dos ponhores, cujas cau-
leias veueidas nflo forem rolormudufí.

S. Paulo, 24 do julho do 1910.

y-r-T-**™*-*-**?-*"*"*!!-^^

.ARMORARIÁ
'¦ia» mi •a_BaaBgMB_—wawa

RARAj
NiCODEMO ROSELLI & COMÍ

Rua *S dc Abril ns. %%% c %% - Tcleplionc, %.
Os proprietários desta Impoiliuitti casn avjsnm it' ennias. famílias quo na mesma põilcrto

achar sempre prompto variado sortimento du timiiilus, ostntum, snrcophni;os, «rijos, ermos, vasos,
cto. por prems razoáveis. — Especialidade om tiiinulos do grauilo. .Mandam-se ilcsuulios, n podido,

CASA FILIAL EM SANTOS:
Rua S. Éfraiicisco n. IS© - Teie-píiouc n. §89

PHOTOGRAPHIA
Completo sortimento do material para

pliptographla, photoyravura, clnemato-
graplila- o microphotosraphia, recebido
directainento dos prlnclpaes fabricantes
dá Europa o America do Norto. Cirande
rodueijão em todos os pregos. Chapas,

'j papel» e produetos chimicos por preço.»
que desafiam qualquer concorrência.

BASTOS MAS

52, Itua Gonçalves Dius, sobrado
IUO DE JANEIRO

Garagens Reunidas
Ue .Sampaio, Castro e Comp. — (Sue-

cessores da "Companhia do Automóveis
Garages Reunidas"), Rua Duque de
Caxias, n. -10, esquina da Alameda Barão
do Limeira. Telephone, n. 1.400. — Sec-
OOes completas do mecânica, carplnteria,
acllarla, pintura, carga do accumulado-
rea o viilcanlzacão do câmaras de ar c
pneumatlcos. Reformas completas do
automóveis e motores. Executa-se com u
maior perfeição todo e qualquer serviço
concernente a esta Industria o acceltam-
80 chamados do Interior. Attendem-sc
com a maior promptldão chamados de
automovelo do aluguel: Taxis, Torpedos,
Limouslncs o Lanclaulets do luxo.

Vondom-se diversos automóveis Ll-
mouslnes, Voiturettes, etc, de diversas
«norens o acceltam-se automóveis para
venda o estadia. Pneumatlcos Jtichelin e
PIrell.

--^-^-r---^

f/Svl
MíilVSA

DEBILIDADE, NEURASTHEN»
30NSÜMPCÂ0, CHIUOROSE
CONVALESCENÇA

^^^ ¦* / WêmogUhím

__ VINHO E XAROPE DeSCpíSM
T^maSaJLT^ T^!^0Í

fnrbinas de assucar
Precisa-se comprar unia ou duas

Airbinas de assucar, de segunda mão,
noréin em bom estado.' Offertas á Fazenda Jamaica •—
Santa Barbara —• para J. L. Keese.
•— Linha Paulista.

StjüUltt-*

Marmoraria Tomagnini
- ¦¦¦»¦¦

Especialidade era tumnloa dc
raaraiorc o graníto polido on
tosco. Preços sem competência

-8-
E-Ixpovlcão pcrni.iueiile:

Rua Barão de Itapetlnlnga, 40
*>fIlc;miH e flNciipdirioi

-=- Rua Paula Sousa, 85 =

SEMENTES ¦• FAZEflDEÍEOS
Quem melhor vende sementes du ca-

plm CATINCIUEIRO, ltOXO, JARACUA'
o CABELLO DI3 NEGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência e
prcc.os? E' Inconteatavclmente Odorico
Hariiosa, estação do Rcstingn, linha I/.o-
gyana, fazenda da Jlatta.

ÓLEOS

Completo sortimento de pertences para automóveis
E*reeoff sem concorrência

CASA T0N6LET
Rua Barão de I.apetininya, 33 - Telephone, 1,518

Exigir a antiga e verdadeira marca

r*V
EN 'Ber

e

•Sd >
TRADE MARK

-Ã;j*«3iEaií^aí?_*?-s^&,5í'

*fO sShguè viciado é a r.ãúm lâíènfei
de iodas as moléstias" (BOURDIEU)

lOtena ie S. Pulo

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

5ernpre têm em stock
UOM & €.

Caixa, 44 5. Paulo

Extraeeões ás segundas e quintas-feiras
sob a fisealização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
ii» ir-iii iwin.i»w»w-»i*«Mi>iw ¦•*—¦Mf ¦•-¦«¦^«Tir-. ini—ii •••¦¦¦¦ili— 111 ¦¦¦•Miiwnriwnr- iiii .._——-—-

OíOOO$OOo
POR 1$800

CASAMENTOS
VANTAJOSOS!

Conseguirão todas as pessoas de am-
bos os sexos que desejem. Mesta insti*
tuição so encontram inscrlptos senhoras,
Benlioritas e cavalheiros dc todas aa ca-
madas sociaes e com íortuna de 5 a G0U
contos» ActuaUnente entre outras cita-
remos 2 meninas brasileiras, do 13 e 21
annos, naturaes (lo Itio Cirando do Sul,
elegantes o Instruídas, dotadas com 1U0
contos. Esta instituição têm realizado
importantes casamentos entre os que
citaremos o da sra. Beimira R. Antu-
nes, como o sr. DIonyslo d'Albu(iuer-
que, no Maranhão, o outros muitos que
já estão cm relações directas. Os pre-
tendentes podem dirigir-se a "Matrlirio-

nlal Club of Ne.v-Yoi'1*." Apartado, 398,
Montcvidúo. Registando as cartas e re-
rncttcndo mai3 5500 para a resposta re-
Slstada»

Ordem das extracoões em agosto
i

05 *-*-> Preco do
411* MEZ Día Prêmio maior 

^j^
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C81 4 do Agosto Soxta-íoira 20:00OíOCO 1$S00
685 8 „ Terça-feira 30:000$000 2S700
G8C 11 „ Sosta-fcira 20:000,* OOO 1$800
G87 14 „ Sesunda-foira 15:000.-}O0U 15000
688 18 „ Sexta-íelra 50:0f)0§000 4$500
089 22 „ Terça-feira 20:000»000 1SS00

690 25 „ Sexta-feira 40:000^000 3S600
091 29 „ Torijà-foira 15:000í000 ISOOO

jfa ¦ "¦¦" ¦! 1M1W-II II l"ll"Í» ti «LlIJUli 
"¦" 
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Quarta-íelra, 6 de setembro, grande Loteria commemoratlva da
Independência do Brasil ÉOOtOOO$OfBi9 em dois grandes________________ ea(Sa mn " Por 4$00°

Os pedidos do interior, acompaiihai-oa da respccllva Importância e
mais a quantia necessária para o porto do correio, devem ser dirigidos
tos Agentes Geraes;

Júlio Antunes da Abreu o Comp. — Rua Direita, 30 — Caixa. 177
S. Paulo.

J. Azevedo a Comp. — Caaa Dollvass - - Itua Direita, 10 — Caixa, 26
S^Paulo.

Amando Rodrigues dos SWtos e Comp. — Traça Antônio Prado 6
Caixa, 100 — 8. Paulo.
VAI»E QOEJ1 TEàl — Rua Direito, 4 — Caixa, 1(17 •— -Jullo Antu*

nes dc Abreu o Çomp.
d. U. Sarmento — Rua Barão de Jaguara, IB — Caixa, 71 — Cam-

pinas *«BB___^—i——S_—BB~~B___—

, DEPURAE O VOSSO SANGUE USANDO A

TâYUPIRÂ silva araüjõ
Lueoi- exclusivamente tfecjetal

MARAVILHOSO CONTRA

SYPHIÜS-RHEUMÂTISIV10
MOLÉSTIAS DA PELLE

AlbertRobi m

r-A

Únicos Depositários Etablissements Bloch
Paris - 2ê7 Cite Tpevisé

fiB-Ü DE -JAR3EIRO, 116 rua da ABfandega
S. PAUL©

47, Rua Direita-Caixa,462-Teleph. 1214

Cl**-**" °E3~

H*»**1» *%* 4\m afr-apia», ? ?H

' 
i^£_>*^L-J^

procuratorios
DRS. JOSE' PIEDADE, QUUUNO GUAE-

T1EIU e ARTHUR MOREIRA, rua

Libero Badaró, n. 119 — Caixa postal
n, 605 — S. PAULO — Tclcplioní n.

i93i.
Questões forenses de qualquer natureza»

perante qualquer juizo ou tribunal. Cobran-
ças e liquidações còmmerciaes e hypotheca-
rias. Procuratorios nas repartiçõespublicas
federaes, estaduaes c municipaes. Empresti-
mos liypothccariosi caução dç títulos, etc.

TUDO MEDIANTE MÓDICOS
HONORÁRIOS

ESTA' C0NSTIPAD0 ?
TOSSE MUITO ?

RESFRI0U-SE?
useaCAPIUNA
Preço de um vidro Rs. 1$000

Vcndo-so cm todas as pharmaciaa
DEPÓSITOS PlUNCIPAES :

DROGARIA PACHECO
Rua dos Andradas, 43 - Rio

DROGARIA BARUEL
Rua Direita, 1 - S. Paulo

Laboratório Ilomoopathico
Alberto Lopes & Cia.

Rua EníTCDlio do Dentro, 20 - Rio

t LIoyfl Real IMicz 
'

FRISIA
4% Subirá dc Santos no dia 29 dc agosto para
? llio, Bahia, Pernambuco, Vigo, JTalrnotith

o 
Amsterdam

Só so acoollam passagolros com passopor-
.to - Terceira classo para Vigo, 159f OUO, ln-

A cluido o imposto, l.a o s.a olasses, tratar
oom 11 agencia

FK1SBA
Sablr* dc Eantos no dia 15 du agosto paia

MontcTldéo o liuenos Alies
Passagens do 8-a classe, rs. 05ÍOOO, inclui-

do o Imposto
VoltarA do Prata cm 29 do agosto o partira

no mesmo dia para a Europa

Sociedade Anonyma MTINELLl
S. PAULO

Rua Quinze de Ilouembro, 35'
•*;•»"•»;!. |iOM*(nl u. !M<1*

SANTOS
Praça Barão do Rio Braoco, 12

C.':k-;*.í IIOFitlll 11. !:'•<'.

Gratuitamente dado aos nossos leitores
(Juem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, receberá

pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE ÜKA1IS, comq
wRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-,

tuir pelo liypno-magnetisnío a Saude, a Riqueza e a felicidade.
Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aoí,

outros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.*:, etc. etc.
Indica como obter o bem-estar cm casa. como impor a vontade a outrem, comq

inspirar o amor. .,."
Os paes de familia. os commerciantes, 03 cmçregados. os formados, os muitares<

os sacerdotes, cmfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de uni sello para o(
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes»*
d. 29 — Botafogo. Rio dc Janeiro, e recebercis o nosso brinde gratuito..

NOME,.. :*.,,,,..: ...... ........

RESIDÊNCIA. ,, ..

•A A-it) >.••. ••.». • • • .*¦•'•' XtX - ¦A &J£ ?JÍÍ -••-* ffO•i
..:..< ••.« .•*.* '.".•: :>•• '•"•'.' *»'•'• ?-•-• •"•*• -*": --'*: frt ta

gtm RM SP * PSN C ™
TMEROYAtMAILSTEAMPACKETC** tHE PACIFIC 51EAMNAVIGATI0NC?_í> ,4 MALA REAL INGLEZA C0MWNHIA 00 PACIFICO J

í
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PAQUETES DA ÜUHOPA ESPERA*
D03 EM SA.NTIH

ARAGJLAUA
no dia 4 do Agosto, sahlrA no mesmo
dia para .Montevldéo 6 Buenos »\ircs

OMÕXSA
no dia IO do Agosto, sabint no mes-
mo dia para Montevldéo o Port Stan-
Icy, i'tinta Aronns e portos cio racifleo

DEMERARA - 23 tle Agcsto

PAQUETES i-AltA A EUKOPA
A sahlr do Santos:

ARAGUAHA
no dlu lt do agosto pnra itio, Bahia,
Pernambuco, S. Vieento, Lisboa, Vlgo

o Inglaterra

A sabi r do itio:
BBMSSXA

So dia IS do agosto para
LISBOA c IKQLATERRA

A «abir do Bio :
ORITA - 25 de agosto

I
Exige-se passaporte e não sorá permittlda o ingfesso de visitantes a bordo

Para preços das passagens o inIorn*.açi5es dirigir-se ao escriptorio da

Tle Rojai Mail Steam Packét Co. • Rua ie 8, Bento
Tlie Pacific Steam Saviiati Co, l8%â! ^ASSt

-. -. .
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COSIHEIO PAULISTANO - Quinta-leira, 3 ã@ agosto de 1916
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=5 C=3 C=a GRANDES ESTABELECIMENTOS BE JÓIAS E^a e^

WORMS IRMÃOS
PROPRIETÁRIOS i

Rua 15 de Novembro, 25-27 — Rua da Quitanda, 2 — S. PAULO
Bl 6=3 E=l OS MAIS IMPORTANTES DA AMERICA DO SUL C3 D ea
O melhor sortimento - ....... Os preços mais baratos
Offerta e^ijeeial «a preços d© reclame

\\\T^~-r~a*aJ,mm •fà_fÊ*m*ri'~'~ ~~_~ilM»a

N. 2 — Binóculos para Uior.tros,
da couro desdo Rs. 80l?000

SORTIAUONTO COMPLETO DE
MADRIIPEUOLA, TARTARUGA

10 ESMALTE

N, 1 't—j Itelogios finos garantidos,
De nlckol desdo Rs, 0S500

De prata do lei, desde Rs. llíJOOO
Folhado a ouro Inalterável DJOQO

' í

N. 9 — Botões pnra pu-
nhos: Em ouro, 18 ks.,
Rs. 15$500; cn» prata,
ilcstlo 2$000; om folha-
tio, Rs., 1$500.

.SK-%-5^^
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N. 8— Pulseira ouro 18
k. com medalha para
orlançaa em diversos
modelos desde Rs. 15$
Em folhado desde 8$

I
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N. 11 — Barretes em ouro 18 k. e
platina com brilhantes e pedras fl-
nas. Em diversos modelos desdo

lis, 96*000

(l

I
N." ia- — "Anoto

ouro 18 k. com
brilhantes e pe»,,
dras de eOr. Com
1 brilhante e 1
rubi Rs. 22$000
Com 2 brilhantes

Rs. 859000
Com 8 brilhantes

Rs. 451*000

tf. 10 — Anel
com 1 brllhan-
te para homem,
desde itu. ,15$.
Com 2 brllhan-
tos e uma pe-
dra do cOr no
melo desde Rs.

40$00(>

m ."^^a^ t\

.'«'. 18 — Collar de ouro
18 lc. com medalha 18 k.
Rs, 10$500. Idem om
prata dourada desde

Us. 29500
N. 14 — Pendon-
tlfs ouro 18 k. e
platina, com bri-
lhantea e podras
finas, Bm dlver-
sos modelos des-

de Rs. 759000
N. ÍS — Anel pa.
ra sinetô ouro 18
k. desdo Rs,

N. 16 — A-
nels com 2
brilhantes »
1 pedra de
oOr Rs. 429

jí'.yw<i-'V'i>-.'<-

iW

N. C — Bengalas com
oastOea «le prata desde
Rs. 89500. — Com oas-

tao de motal branco
Rs. 09000

N. 5 — Meda-
lhas em ouro
IS lc, com Ban-
tos, em dlvor-

sos modelos
desde Rs. 5$

í!^Wl^ÍiÍ!^Él.
N. 7 — Artístico relógio para cima
de mesa, altura 20 cm. Rs. !i2$()()()

*¦*¦-> •» «(r-r ^^^^^^ N*. ll. — Alfinete para
oollarlnho molle cm ou-
ro 18 k, desdo lis. 8$ —
Km folhado desde $800

Jmsitia?

N. )""—-Chntolãliro" ae
seda prela com gufir-
nlçjíio do ouro 18 k.
sem medalha Rs. 3()S.
A mesma com guür-
nit*ão de plaque fina,
oom medalha Rs. 0$

Ü
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N, 21 — Pulseira com relogk- toda
do ouro 18 k„ desde Rs. OÓSOÜO

Do prata fina Itu. 229000

K^^-v BB
\%^C^Ài--j'bih[ ; ¦»íxW^ÊMBsimÍmltmi^.í&.MYik.i,-y.^i.-irkK^!a^fi^(*

i A N* -°
I I \\ nim

^^LAs^/y oom
\'v7 ~ \ \y'x

- Bo-
lieiiuu-

modein-i
castü-i

N. 22 — Estojos para costura, de
prata de lei Rs. 109000

Com 1 dedal « uma tesoura 59500

SORTIMEXTO COMPLETO EM ES-
TO.IOS ATE 20 PEÇAS

de P»T.,.LUS SORTIMENTO COMPLETO PARA159000 UNHAS

í*ír''s*fc. ^<^»b>k
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N. 8 — Guarda-ohuvas para "homens, ae soda rina e
csistões do prata cm d.versos modelos, desde Rs. 209000

N. 10 — Serviço completo de fino tóoTal para lavatorlos, liso e lavrado egual ao
modelo Rs. 2459000 Sortimento completo a preços maiores.

N. 23 —- Despertador "Paulista"'
Marca registada, garantido

Rs. 8$000
Com repetição lia. 109500

WkWm

i. 21 — Licorelros de Roya! Metal
Un. 2«-.S0,'l()

Seccao especial, unlca ein S- Paulo, para exposição e veiada «le J^-rtígOis Piiios em Joalhería Rica,
coasao ise|aiii s JBiailhaEites Biraiièos séin ílelelto, Pérolas Oriente, Collarcs de

pérolas de todos os preços, Objectos para presentes em Pratarãa FraiiceMa, Brouxes íegitlutos
Sèvres, Cí-allé, Marauore, Arte é Crystaes Pimos = Preços seua competência
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Seis Medalhas o'OU RO
naa

Exposições Universaes é o mico

j&BB$gfc*$»fo

por todos os Recompensa Nacional
do

IG.GOO FF.ANCOS

Toda a gente conhece as propriedades da Quina, porque
esta substancia é de um uso quasi indispensável na practica
diária, Muitas pessoas ignoram, porém, que a maior parte dos
preparados de Quina contêem quantidades insignificantes do
precioso tônico. A razão d'isto é em extremo simples: taes
preparados não são fabricados pelo processo que permitte
extrair todos os princípios activos existentes na casca.

Entre os diversos medicamentos que têem a Quina por base,
a QUINA-LAROCHE é o único merecedor com justa causa do
título de "Extracto completo das tres Quinas". Esta
qualidade é precisamente aquella a que ella deve as suas
maravilhosas virtudes tônicas, confirmadas pela experiência
quotidiana, e que têem contribuído para a tornar tão celebre
ha tantos annos a esta parte.

A QUINA-LAROCHE, de gosto muitíssimo agradável, contém todos os

princípios das tres melhores espécies de Quina. E' superior a todos os demais
Vinhos de Quina, e as maiores Celebridades médicas do mundo são unanimes
em consideral-a como um remédio soberano para todos os casos de :

Falta de porcas
Doenças do Estonpago. .
Convalescenças
Febres, etc  .
Aijenfia
Cfylorose. , . 
Conseqüências de parto.

QUIMMAR0GHE
SIMPLES

QUINA LAR0CHE
FERRUGIN0SA

E' impossível enumerar aqui todas as propriedades d'este
incomparavel medicamento, ou reproduzir os milhares de
cartas elogiosas a seu respeito escriptas, No entretanto, que-
rendo caracterisar com uma só phrase as maravilhosas
vantagens da QUINA-LAROCHE. diremos que este preparado
é universalmente reconhecido, como sendo o tônico e o
reconstituinte por excellencia.

A QUINA-LAROCHE é, como todos os bons preparados,
objecto de numerosas imitações. Por este motivo, deverá
exigir-se em todas as pharmacias

a verdadeira QUINA-LAROCHE
cujo rotulo reproduz a assignatura LAROCHE, e o endereço :

PARIS — 20, Rue des Fo*3sés-Siiúit-Ja«-ques, 20 — PARIS

M. 1.43.
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\ FABRICA de BILHARES
;--¦ fiii-Kitigu***. EsxEPA . '' " '; 

;.;;;-:—
*í IPISiitóS»'" ''ll,ll.,jl03 novos o cnprlchoi-03 - LSonstriioçllo camoratlii - líoços som coinjib.

» l«*-ííTr^L tonc'a — Aecollnni-Bo cncoiiimi-iulas piirit o Interior — Viindii dc olijectoa |iarn<\ y. ^.^zaoTd %
à%1*W^%W'y*r ¦»*jjl>r'*»jy^'*)y-»jy
__ P

* 6RANDE FABRICA
I Tenho em stock typos variados e modernos, não temciido concor-

rencia em preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, etc.Attentlem-se pedidos do interior

ll SAVERIO BLOIS
t RUA DOS GUSMÜES, 49 - S. Paulo - Telephone, ia94

Comp nma Central de Armazeiis Gerai
Caiam ri* 22*% - Mina ÍS fie Norembru tf. MG1

¥WmV>AlÀ\WiABA FULO «íl-VHiyS^ít, BM> I^VAIIO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniano Rodrigues jtüves - Secretario
Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral.

SEDAS E GASIMlRAi;
A CASA 1IILL.EL
Aciibit do rooobot um vaiiniio aortlmciito iio
soilii» c ciislnilnia iium sonlio.i.s, como sujiini:
talfotas, kIiriiiiiiiiso, crOpo .lu Uliinti, rmliiim,
bnynduii', InKotíi loiiliinl o cisiniini Iriinccza o

üljrloil», giilinnlinu cxtiaiigüirii.ctc.
(iranilc Burllincnlo ,ic lilusits honlailas a milo
u a macliiiiii, ilo poiigõ lavavcl ilo crc(,o ila

UIiluii do. - l'ioço» to..' obnpeteóoln
Abrc-sc conlu concilie a [iioroasoras o Injnlllti»

ülstinotiis.

RUA DIREITA, 43 - Teleph. 5035

Recebe café dos srs. lavradores, cobrando somente tí&O
por sacca com direito a O meses de

armaxenanem e segura

réis

Exíeniato Motta
Dlrl/flUi) pelo tlr. Arthur Moita Júnior,

nue conta com u collaljoruçtto tle oito tliss-
tiiictos professores, prepaía alumnos pu-
ru os exumes tio atlmlssão as escolas nor-
nines e todas as escolas superiores.

Oa programmas ofílclaos são rigorosa*
mente observados.

RUA .IACUARIBE, 72 — S. PAULO

AVSCULTURA
OHOOAnisiÍKÁS !•: ORIADlsiniAS

"COUTO"'
As mais procuradas. Premiadas eom

Cirande Prêmio dc Honra na K-xposiQüo
I niilista de Avlçultura, em 25—7 —91C.;

Peçam prospectos a C. Córalri. Rua
Quintino Boçãyuvâ, n. 4. Teleplione, 848.

GRANDE CHÁCARA
Villa Syria

Tenho em muiiu chácara, sita ua Sexta
Parada, Penha, mudas de fructas de _todas
as qualidades, como ameixa do Japão de
todas as qualidades, caki, peras, ligo bran-
co, castanha, uvas, laranjas, mexiricas de
todas as qualidades, para plantações, afim
de aproveitar a estação, que começa a l.o
de maio. Vendo de todas as qualidades,
a preços muito módicos. Para mais infor-
mações, rua Florencio de Abreu, n, 29, ou
telephone n. 47, Braz,

PARES MUT.10V.,
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