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Imitando o que fizeram os jornaes
dos dois mundos, neste segundo au-
niversario da guerra, o governo in-

glez entregou ás agencias tclegraphi-
cas, para que o espalhassem pelo or-

be, um longo communicado recor-
dando os íactos principaés destes
dois annos de campanha e mostrando
como a situação dos alliados é aitúal-
mente melhor do que nunca. O com-
niunicado official coteja a situação do
anno ultimo com a do aetual; põe
cm relevo o enfraquecimento gradua
do inimigo; accttsa, com minúcias
escrupulosas dum "deve" c "haver",

os lucros destes dois últimos sémes-
tres; e mostra, emfini, as possibilida-
des do futuro. A leitura desse tele-

gramma official, serio e lacônico co-
mo de costume, mas abundante
factos, convém aos que alguma
tivessem desesperado da causa
alliados e a vissem mal parada
azares da campanha. Ella inspira
ainda uma outra reflexão: é que os
impérios centraes se veriam bem
embaraçados, si tivessem dc fazer
um "releve" exacto da situação e

quizessem, com elle, dar animo aos
seus (partidários. Depois da campa-
nha da Rússia do anno findo, que foi
a ultima grande victoria dos austro-
allemães, estes não têm feito outra
cousa sinão perder terreno. Da sua
alliança da ultima hora, a Bulgária,
desconfiada dos rumaicos e a ncaça-
da pelos franço-iiiglezes de Salonica,
a que se juntaram agora os servios,
nenhuma collaboração séria têm pres-
tado á causa cor.iniuiu; e a Turquia,
batida na Armênia e no sul da Per-
sia, abandonada pelas suas aluadas,
com o inimigo dentro de casa, procu-
ra;'neste momento concertar a paz,
si é verdadeira a noticia a que os
telegrammas dc lia dias se referiram,
O assalto a Verdun, que. na opinião
dos allemães devia esmagar a Fran-

ça, mallogrpii-se completamente e
marcou perdas colossaes e irrepara-
veis. A offensiva austríaca contra a
ítalia não poude proseguir, graças á
opportuna intervenção dos russos.
Em nenhum ponto da "fronte" os
austro-allemães se encontram aetual-
mente na offensiva; de todos os la-
dos exercem os alliados uma pressão
vigorosa e irresistível; as victoria.*"
dos russos, na Volhynia e Bukovina,
têm alguma cousa de estonteante; o
bloqueio é cada vez mais cerrado, sem

que possa pensar em forçal-o aquel-
la esquadra batida na Jtitlandia e

que não se atreve a sahir dos seus

portos. Não ha trecho dc horizonte
que á AUemanha e á Áustria appa-
reça desannuviado e limpo. Persistir
na campanha é, agora, uma questão
de orgulho mal entendido, ou, talvez,
a procura duma formula.de "paz hon-
rosa"; não pôde ser' uma sincera
expectativa de victoria.

nnjOs allemães preparam um novo assalto contra
Verdun - Os inglezes fizeram progressos entre o
Somme e o Ancre - Um heróe de dezesete annos

Os fp-ancezes fizeram pro-
gressos ao sul de Fieupy

Os soldados tedescos foram rechassados na mar-

gem direita do Meuse - As vanguardas russas
estão a 25 kilometros de Kovel - A pressão das

tropas moscovitas é enorme
O marechal Hindenburg commanda to=
dos os exércitos dos b impérios cen-

t-raes no oriente
Os turcos vão defender os Carpathos - A lueta
entre os italianos e os austriacos - Notícias de
Portugal - O Parlamento servio vai ser convocado

Os telegrammas do "Correio Paulistano"

VICTORIA BELGA NA ÁFRICA

HAVRE, 3 — Um cornmunicado
sobre as operações na África infor-
ma que uma canhoneira belga, que
cruzava a costa allema no iágo TaB3-

ganika, poz a pique a canhoneira ai-
lema "Graffvon Gotzcn",' a qual des-
embarcava tropas.

Estas foram dispersadas pelos bel-

gas.

RR. lü. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARIT1NGA

AS

O DUQUE DK CUMBERLAND

LONDRES, 3 — Depois de um longo
debate na Câmara dos Communs, o sr.
Herbert Àsqüith, chefe flo gabinete, de-

olarou uue o governo tem et nhfclme.n-
io de (iuo o duque do Cuniberlanel, eiuo

ostenta um titulo nobiliarohico allemão,
está em armas contra a Grã-Bretanha.

A EXECUÇÃO DI", SUl ROGER
OASEMENT

LONDRES, 3 — Foi enforcado esta
manbã, no atrio da prisilo, sir Rogor Ca-
sement.

O governo não poude, de maneira ai-

{•urna, recomméndar ao rei uue titten-
desse aos pedidos de indulto, quo de to-
ela parte foram recebidos, visto quo aquel-
lo político confessou, e no processo ficou
Isso comprovado, tor Bldo ello o cliefe es-

piritual da revolução da Irlanda.

IMPRESSÕES SOBRE
A GUERRA

RIO, 3 — Chegou hoje a esta eapi-
tal o sr. Francois Fonson, que, entre-
vistado pòr um vespertino, narra as
suas impressões do velho continente,
revelando grande enthusiasmo pela
França.

Quando irrompeu a guerra estava
na Bélgica, passando por diversas
peripécias afim de fugir ao dominio
allemão.

O sr. Fonson fará algumas come-
rendas nesta capital e em S. Paulo,
indo depois á Argentina e ao Chile.

HOl" BÀJttBÒSÀ TÃÍ Ã FRANÇA —
ULTIMA IlOítA — URGENTE

Díroll*», 8i — Iolojriunmtis rctietiiilos lieinleiu
tnr.ni Informam çuo n '•CuiulKiirla f»Iii>.roH«»
abriu uiiiii iii.üosn lii|iiuliie,'ilo do svu giauelei ei neiiieiio
Mue-le mu» »»ir«'iiii,:»t.

NOTICIAS 1 iiii
SIR ROGER OASEMENT

LONDRES, 3 — Sir Rogeí Cascment
foi executado hoje, tn 9 horas, sendo
•esse acto absolutamente privado.

O sentenciado, apezar de irlandez, era
protestante, mus converteu-se liontem ao
natholicismo, tendo pedido um sacerdote
romano para ouvil-o em confissão.

Tambem hontem foi-lho concedida li-
cença paru despedir-se do sua família e
«los parentes.

Estes estiveram durante algum tempo
r.a torre do Londres; onde elle se achava
recolhido.

A tocante cec-na de despedida foi ineies-
criptivel.

Sir Roejer abraçou um por um os seus
parentes, não trahindo o menor signal do
fraqueza.

A todos disse quando sa retiravam, tor-
minando o prazo concedido para a vlsi-
ta: "Vou morrer, não como um tralildor,
mas como um patriota que se sacrifica
pele» seu ideal."

DECLARAÇÕES DO PRIMEIRO
MINISTRO INGLEZ

LONDRES, 3 — Na Câmara dos
Communs, o sr. Asquith declarou
que os resultados da conferência eco-
nomica dc Paris convencerão ao ini-
inigo da realidade da unidade de ac-
ção militar e 'econômica dos allia-
dos.

O perigo, que a supremacia militar
e econômica da AUemanha queria es-
tabclecer, está definitivamente con-
jurado.

O sr. Asquith accresccntou que os
livre-cambistas deviam subníetteV-
se ás novas circumstancias.

Depois de outras considerações so-
bre a aetual situação, o primeiro mi-
nistro terminou dizendo que os allia-
dos exigirão dos impérios centraes a
reparação, para todos, dos estragos
feitos po/ -clica nos territórios inva-
ilidos,

•Mw*'<»aTiiti'i**T>ii*r" vrxAt bn -«co, i

O CONVITE DO GOVERNO
FRANCEZ AO SENADOR RUY
BARBOSA
RIO, 3 — O senador Ruy Barbosa

ainda não respondeu ao convite que
lhe foi dirigido por um grupo de ho-
meus eminentes da Franca, para que
visite aquelle paiz.

O emérito brasileiro está empenha-
do cm corresponder á gentileza do
convite, associando-se por algumas
semanas á vida do povo francez cdos
exércitos alliados, mas nada ainda
assentou sobre isto, devido ás preoc-
cupações que tem tido nestes últimos
dias, por motivo da enfermidade da
sua esposa e cm consideração da
grande somma de trabalhos lorenscs,
cujo estudo interrompeu por oceasião
da sua viagem á Argentina.
AS INCURSÕES DOS "ZEPPE-

LINS"
LONDRES, 3 — Vários dirigiveis

voaram sobre a costa oriental da In-
glaterra, lançando bombas.

Hoje, ás 3 horas e 20, foi feito um"raid" por 6 ou 7 "zcppelins", que
lançaram numerosas bombas nos
condados de este e suéeste, não cau-
saudo, porém, nenhum prejuízo mi-
litar.

As nossas baterias anti-aéreas
mostraram-se activas.

Um dirigivel pelo menos foi attin-
gido. ; _

Os "zcppelins" foram primeiro as-
sigrialajos, á meia noite, na costa
leste.
PORMENORES DO RAID DE AEUONA-

VES .V INGLATERRA'

LONDRES, 3 (Officlal) — Vários oi-
rlglveis inimigos approxlmaram-se dos
condados de leste e sudeste da Inglatorra
na noite de 2 pura 3 ão cori*ento.

As primeiras informações relativas o
presença dos dirigiveis teutonicos foram
recebidas jierto de 10 lioras,

Dellas rosalta que eram pelo monos
seis dirigiveis que atacavam os condados
do Norfolk, Suffolk o Esses, mais ou mo-
nos simultaneamente.

O rale! durou meia hora. Salvo num
ponto, os zeppolins não penetraram mui-
to no interior do paiz, mas contentaram-
se em bombardear localidades multo uius-
tildas umas das outras, lançando varias
bombas uo mesmo tempo, cm cada logar.
A maioria destes logares fica perto do
mar. Varias bombas teriam cabido no
mar.

'Os nossos canhr.es anti-aoreos abriram
fogo numa localidade, mas os zeppelíns
conseguiram escapar.

Nesto ataque, uma aeronave dlrigla-se
para a costa- do condado de Kent. Gran-
ile numero de observadores eonla que uma
segunda aeronave seguiu a primeira.

O numero elo bombas lançadas neste
ataque eon firma a probabilidade desta
opinifin. Os canhões anti-aereos abriram
fogo eiiiitra o primeiro dirigivel, que te-
riu sido nttiugielo uma, sinão duas vezes.

Um total de oitenta benibas foi conta-
do ate» agora. Os prejuizos foram extra-
ordinariamente insignificantes. Foram
mortos nove cavallos e feridos tres.

O objerllvo militar deste raiei nüo é
apparente.

A SITUAÇÃO GERAI» E' FAVORÁVEL
AOS ALIJADOS

LONDRES, 3 — E' a seguinte a situa-
ção militar dos belligerantes no inicio do
terceiro anno do guerra:

As potências centraes oecupam 43,000
kllomotros quadrados tle territórios per-
tencentes aos palzes alliados. Estos, por
sua vez, oecupam 2.775. "10U kllomotros
quo pertecernm no inimigo.

Mas não devemos medir por kilomo-
tros as vantagens dos alliados. Importa
recordar qual era a situação em 1915, Sl
a murcha elos allemães para oesto Jã. os-
tava sustada, 6 certo quo olles avança-
vam na Rússia, conquistavam a Servia, o
Montenegro o a Albânia.

A Itália estava parada. Os oxercitoa
anglo-franoczes achavam-se immoblliza-
dos em Clalllpoll o os turcos na Armênia
impediam os rus3os do avançar.

Os allemães om toda a parto eram se-
nliores da offensiva.

A situação mudou desde o anno pas-
sado.

A península do Gulllpoli, onde as tro-
pus anglo-francezas se achavam inútil-
mente inimoblllzndas, íol evacuada.

Apesar das perdas da iruarniçâo ela
Kiit--el-Aiiiiira, a campanha da Mesopo-
tiiinlu dou tios inglezes o domínio complo-
io de» Schetto-el-Arab e da província tur-
ca elo Irule.

A influencia allema foi ollmlnada ao
sul du 1'ersia.

Os alliados om Salonica ameaçavam o
Bulgária o as conimunicações dos Impo-
rios centraes com a Ásia.

Todas as colônias allomãs na África
occldental estão em poder dos alliados;
«m da costa oriental -escaparam-lhes ao
seu domínio.

A mudança mais Inesperada o sensaclo-
nnl deu-se, porím, na Europa, ondo os
francezes repelllram o formidável ataque»
contra Verdun.

Ao sul, batidos naquella praça, os Inl-
mlgos perderam a iniciativa que possuíam
«tt(j então. Pela primeira ver, as potências
centraes ficaram reduzidas t defensiva-

Os allemães prometteram nos turcos
protegemos e os turcos Já, perderam a
Yrmuuia o a Arábia o veem-so agora
obrigados a enviar tropas em soecorro
das potências centraes.

Os Italianos nos Alpes obrigam os aus-
trincos a um recu'o.

Continua a avanço dos russos na fron-
teira húngara, reconquistando territórios
perdidos o anno passado.

Os servios, reconstituídos com o auxilio
dos francezes o Inglezes, preparam-so pa-
ra enfrentar as tropas búlgaras.

Na Armênia ob russos continuam a
obter vantagens sobre os turcos na região
Tiontanhosa, approxlinanelo-so das plu-
nlcles, ondo poderão ope»*ar om melhores
condições.

Nonhuin porto britannico foi até agora
Invadido pola esquadra allema.

Na guerra do submarinos e nns Inour-
JSea dos "zeppelíns" nns costas da Ingla-
terra não se constata nenhum resultado
militar efflciente.

«V producção de munições tomou ener-
gleo Impulso sob a acção de Thomas, son-
do hoje a producção Ingleza multo maior
«3o que foi em 1915, permlttlndo fornecei"
'iiaterial não súmento aos exércitos bri-
i.annlcos, hojo enormes, como tambem
tios exércitos alliados.

O serviço militar obrigatório foi ndoptado
om março, mus a Inglaterra conta com cln-
co milhões do voluntários alistado:, anto-
riormente.

Além disto, a Gran-Brotanha dlspCi)
ele todos os homens validos ele seu tori*!-
torio, aos quaes se Juntam os combateu-
tos da índia, Canada, Austrália, Nova-
Zelândia o todas as colônias de além-mar,

E' manifesto, por conseguinte, que a
situação militar mudou, tornando-se fa-
voruvel aos alliados.

Este terceiro unno de guerra fortaleço-
vã as nações alllaelus 0111 vista do não
cessar o augmento do munições o outros
recursos. .

As tropas Inglezai) e francezas contl-
nuam 11 fazer pressão sobre as alleniãs
na reeião do Som 1110.
O ANNIVERSÀRIO DA GUERRA NA

GRAN-BRETÀNHA
LONDRES, 3 — Amanhã, nm todo o

império britannico, serã celebrado o ,»;e-
gundo anniversàrio da entrada do tíeino
Unido na guerra europeu,

Nas milhares de. cidades o aldeias, dos-
de a capital até íi colônia mais remota;
será Btibmettida ao suffragio popular a
seguinte, moção:

"Precisamente no segundo annlvorsa-
rio da declaração da guerra, a assomblêa
doü cidadãos (de tal logar) afflrma a :n-
fléxl\*el determinação ele continuar, até
fl victoria, na lueta em defesa dos ideues
de liberdade e justiça, quo são a causa
coinniiiiu sagrada dos alliados."

Na África oriental, o general Smuts ve.i
organizar manifestações em todos 03 ter-
ritorlos que pertenceram aos allemães.
Os cidadãos brltannicos reunidos votarão
uma moção patriótica.

O general Luiz Bolha vai tambem or-
ganizar numerosas manifestações na
África do sul.

Todos os residentes o governadores
dos domínios brltahnlcòs em todo o glo-
bo farão o mesmo.

Essa eommemoração, que fará reflc-
ctir aos allemães, serã um juramento so-
lenne eomo jamais foi visto.

CRUZADOR GLASGOW
RIO, 3 (A) — Deu entrada hoje

neste porto, sendo saudado pela for-
taleza Villegaignon, o cruzador inglez
"Glascow".

O CASO DO CAPITÃO 1'KA'ATT

EXPLICAÇÕES ALLEMÃS

LONDRES, 3 — A execução do eapi-
tão Eryatt provocou tal indignação e hor-
ror nos palzes noutros, quo facilmente so

explica todo o trabalho quo então tendo
os allemães para representar osso acto
como justificável.

Mus, por mais plausíveis quo pareçam
as oxcusas invocadas pelo governo gornia-
ulco paru a sua defesa poranto o mundo,
é Impossível ver naquello acto sinão uma
flagrante prevaricaição judiciaria.

A pratica internacional universal de
dois séculos passados fornece testemunhos
irrefutáveis, justificando :i -tentativa do
"Brussels", para escapar ii captura ou t
destruição por um navio ito guerra ini-

migo.
No seu appendice ao regulamento rela-

tlvo Cia presas navaes, cm data do 22 do

tunho do 191*1 o publicado 110 dia 3 do
agosto, o próprio Ahiiiruntado Allemão
estipula (pio serão tratados como prlslo-
neiros do guerra os marinheiros do todo
o navio mercante armado," eme resistirem
á captura. .

O argumento apresentado na versão ot-
ficlal elo processo, que tevo por opllogo a
«xocução do capitão FryaU, é que esse
officlal, embora não pertencesse íls forças
urinadas combatentes, tentou esporear o
submarino allemão.

Sl sou navio fosse armado e houvesse
mettido a pique o submarino a tiros, o

próprio regulamento allemflo prohlbla-lhcs
tratar o capitão Fryatt de outro modo
qualquer, que não fosse como prisioneiro
do guerra.

Um navio mercante, polo faoto do estar
armado, não deixa do ser navio mercante,
o a sua tripulação o officiaes não perten-
oom fia forças combatentes.

Pelo facto da acharein-so a bordo ca-
nhões paru u defesa do navio, o regula-
monto allemão, relativo ãs presas navaes,
reconheço a legitimidade íivemprego des-
eio armamento', para defesa do bordo.

O.s difterente.i Estada-: j eutros, como a
Hespiiiihfi, os Estados .l,"".:.(lu-C" 8 .0 Chile,
«.«•pois do início da guo-cui. presento, re-
conheceram a legalidade do armamento
defensivo.

.Na sua obra "Das Sellerlegsrecht", pu-
bllcada no correr desta guorra pelo dr.
Hans Wehberg, Jurteconsulto Internado-
nal allemão, reconheço tambem a logili-
ma dofesa, escrevendo, em 1915:

•» A resistência de navios mercantes Inl-
mlgos A captura, sô seria prohlbida si este

principio houvesse sido geralmente reco-
nheclelo; mas, na verdade, 03 precedeu-
tes Internae.ionaes não fornecem nenhum
exemplo dum Estado que tenha contos-
tado uos navios mercantes o direito do
so defender contra o ataque inimigo. E
esso direito podem elles exercel-o contra
a visita, porquanto a visita constituo, na
realidade, preliminar de captura.

O navio mercante atacado podo até

apodoror-se, ello próprio, do navio de

guerra vencido por elle o fazer dello sua

presa do guerra."
O regulamento allemão estabelece, no

ontretanto, distlncção entro ataque e actos
defensivos da parto do navios mercamos
armados o considera os ataques como acto
de pirataria, quo nlo Boja legitimo para
navios mercantes atacarem navios mer-

cantes Inimigos.
E' uma these que muitas autoridades

sustentam.
Mas, do que modo cstabolecor distinc-

ção entro ataque e defesa, quando ne tra-
ta do guerra submarina, que os allemães

promovom ha mala de 18 mezes?
Os commandantes dos submarinos ai-

lemãos, com raras excepções, agiram sem-

pre contrariamente a todas as leis de guer-
ra e do humanidade.

O direito das gontes e a moralidade ln-
ternaclonal foram Bystomaticamcnto vio-
lados por allemães, em terra o mar, du-
rante a presonto guerra.

A visita o a busca aos navios Inimigos,
mesmo por vezes om navios neutros, fo-
ram substituídas por ataque sem aviso

prévio.
A obrigação de por em segurança as

pessoas do bordo, antes do metter a pi-
que o navio, foi constantemente despreza-
da e mesmo nos casos em que foi conco-
elido prazo do espora, para permittlr que
essas pessoas se refugiassem 0111 escalo-
res, estes foram abandonados ao sabor
das ondas, a distancia do milhas elo pon-
to da terra mais próximo.

Os allemães nenhuma distineçüo fazem
entre navios morcantes armados ou não.

Consequentemente, os navios mercantes
brltannicos, sem quo se deixem do defen-
der polo assassinato do capitão Eryatt,
continuarão a defender-se, por todos os
meios ao seu alcance, de conformidade
com a lol internacional.

RUY

O ENFORCAMENTO DE SIR
ROGER CASEMENT

LONDRES, 3 — Sir Roger Case-
ment, condeninado pelo Supremo
Tribunal, por crime de alta trahição,
como implicado na ultima revolta da
Irlanda, foi enforcado hoje, na prisão
de Pcntonville, onde se encontrava
encarcerado.

PROTESTO DE PARLAMENTARES
FBANOEZES

s PARIS, 3 — Um grupo de parlamen-
tares deus regiões Invadidas lançou um
veheniento protesto peranto a opinião
mundial contra o rapLo, effectuado em
clreuinstanclas atrozes, e do que lorum
vlctlmas as infelizes populações do norlo
O SEGUNDO ANNIVERSÀRIO DA 15N-

TRADA DA INGLATERRA NO CON-
FLICTO
LISBOA, 3 — Os subultos inglezes, re-

slelentcs nesta capital o na cidadã do
Porto, resolveram commemorar amanhã
o segundo anniversurlo da entrada da
Grã-Di-clunha na guerra, niunelnndo ceio-
brur serviços religiosos, in suffragio
das almas dos seus compatriotas mortos
na campanha.

E'COS DA CONFERÊNCIA DOS
ALLIADOS

PAUIS, •'! — Um dos delegados 4 con-
ferencia da enterite reconstituiu paru"Lo Matin" a allocução na qual o sr.
Aristldes üriund demonstrou luminosa-
mente a absoluta necessidade paru os ai-
liados de servirem a uniu se» causa, por
meio de um unlco exercito, combatendo
nuiiiu sé frento contra um só inimigo,
sob uma dlrecção uniea.

"Lo Matin" enumera us conseqüências
dessa collaboração, os recursos e a uni-
iludo do vontades e harmonia nos planos,
resumindo-se 110 lançamento successlvo e
no desenvolvimento simultâneo dus di-
versas offonsivns, accedendo nos quatro
cantos da guerra fogueiras, que o inimi-
go tem de alimentar, consumindo reser-
vas, que o condemnam fi. defensiva e
muls turele ao exgottamento.

"Le Mutin" assim concluo as suus con-
sldertiçeies:

"A 33ulgarla serã dentro em breve cas»'
ligada. Operações alimentados por toda
ei ontente vão dentro em breve dosencu-
ilear-so nos Balkans",

Os jornaes unanimemente sublinham
a dlfferença das proclamações do leaiser
em 191C, visivelmente inspiradas pela fa-
diga o a preoecupacão do futuro, e as suas
fanfarronadas de 3915.

As folhos parisienses consideram-nas
como uniu nova certeza na victoria.

Os jornaes desta caiiltal reproduzem
um artigo extremamente sombrio do co-
ronel Gaedke, estampado no "Vorwaerts",
na occaslãe» ela passagem elo segundo an-
niversario da guerra.

Â grande batalha

OS ASSAI/1'OS DOS ALLEMÃES EM
VERDUN

PARIS, 3 — Depois do relativa calma,
quo não llluelia uo estudo-mulor do exerci-
to traneez, as tropas alleniãs recomeçaram
os seus ataques ãs posições que defendem
11 cieludellii de Verdun.

Em seguida a um violento bombardeio,
us torças teutonicos Investiram contra as
obrus de detesu de Thlaumont.

Colhidos do surpresa polo fogo lnces-
sunte dus metralhadoras dos francezes ha-
bllmento oceultas em certas voltas do ter-
rono, os teutões viram fracassadas por
completo as suus tentativas de avanço,
deixando no campo de batalha 300 mor-
tos.

Nos scetores de Vuux e dos bosques de
Chupitro e le Chenols, dernni-se, suecessl-'
vãmente, pequenos encontros a granadas
ele mão.

Os allonules conseguiram tomar pé em
alguns elementos de trincheiras, mas dei-
les foram expulsos pouco depois, com per-
dus relativamente Importantes,

Julga-se que esses ataques não serão
rõpotldos, ã vista do avanço dos francezes
o inglezes no Somme, ondo cinco divisões
continuam a progredir ao oeste do PozK-
res o ao norto de Longueval.

A BATALHA DO SOMME

GENEBRA, 3 — Segundo lnformaçôoí-
trans.nlttlelas pelos correspondentes de

guerra austriacos, junto ao quartel-gone-
ral allemão, acredita-se que se approxima
o fim dj batalha do Somrne.

Adeantiiui esses jornalistas quo, segun-
do a opinião de altos chefes, os allladot
não podem manter por muls tempo a sua
ucçúo ciltusiva, eom a sua aetual lnten-
.slelaele.

iapl alar
OS INGLEZES TOMARAM

MOULEBIT
LONDRES, 3 — Tclegrapham de

Mitylenc, dizendo que a esquadra
ingleza' bombardeou Moulebit, na
costa asiática, desembarcando ahi
um destacamento de marinheiros.

BOMBARDEIO l>A COSTA DA ÁSIA
MENOR

LONDRES, 3 — Telegrupham pura esta
capital que os navios alliados bomburdea-
ram, durante cinco horas consecutivas, as
posições ottomanas no Cabo Monlenbeu,
nu Ásia Menor, Incendiando a aldeia ele
Mykall, situuda utrãs, daquelle promonto-
rio. Depois do bombardeie, houve um des-
embarque dos marinheiros que oecuparam
as ruínas da aldeia e o cubo.

Os acontecimentos

A CONFERÊNCIA DE
BARBOSA

RIO, 3 (A) t- O sr, Etienue La-
hei, ministro da França aqui acredi-
tado, cominunicou ao senador Anto-
nio Azeredo o seguinte telegramma
que recebeu do sr. Aristidcs Brian,
presidente do conselho de ministros
da França: "O sr. G. Haiiotauxpede
para remetter em seu nome ao sena-
dor Azeredo o seguinte telegramma:
"O Comitê França-Anierica, dose-
jando fazer que a opinião publica co-
nheça melhor, tanto na França como
nos demais paizes alliados, a eloquen-
te manifestação do parlamento brasi-
leiro, propõe-se a publicar próxima-
mente uma plaquette consagrada á
conferência feita em Buenos Aires
pelo sr. Ruy Barbosa, e ás sessões da
Câmara c do Senado, uas quaes essa
conferência foi commentada.

Os resumos dos discursos pròniih-
ciados por essa oceasião serão ''egual-

mente publicados.
Seremos reconhecidos a v. exc, _si

nos enviar algumas linhas, que serão
publicadas, encabeçando a. "plaquet-
te", uas quaes farei sentir o caracter
da acção da Republica amiga, pela
sua alta autoridade como presidente
do Senado."

ENTRE OS FRANCEZES E OS
ALLEMÃES

PARIS, 3 — (Official)'— Ao nor-
te do rio Somme, não se empenhou
acção alguma de infantaria.

Segundo os pormenores agora co-
nhecidos, a obra fortificada, que to-
mámos entre Hcm c a herdade de
iVlonacu, encerrava centenas de ca-
daveres dc soldados allemães.

Dcsentulhamos ahi quatro metro-
lhadoras.

Ao sul do rio Somme, repellimos
dois contra-ataques do inimigo a
uma das trincheiras de que nos ha-
viamos apoderado a nordeste dc De-
niecotirt.

Na margem esquerda do Meuse, a
artilharia allema* de grosso calibre
bombardeou as nossas segundas li-
nhas, ao sul de Mort-Homnie.

Na margem direita, conseguimos
estabelecer escalões de tropas çn-
tre o rio, .ao sul dc Fleury, e o bos-
que a leste de Vachcrauville.

A oeste da obra fortificada de
Thiauniont, assim como na ravina
ao sul de Fleury, tomámos trinchei-
ras e pontos de apoio organizados
militarmcnte. Fizemos alu uns 600
prisioneiros e tomámos unia dezena
d,e metralhadoras.

A golpes dc granadas, repellimos
nm contra-ataque do inimigo i,a re-
gião ao sul de Vachcrauville.

Nos scetores de Vaitx, Chapitre e
Chenois, o bombardeio continua vio-
lento.

O ESFORÇO ALLEMÃO CONTRA
VERDUN

LONDRES, 3 — As noticias rece-
bldas nesta cnpltal referem quo os alie-
mães estão preparando um novo assalto
ã pi-aça de Verdun, om cujo sector ha ai-

guns dias acoumulam novas tropas.
O objoctivo do ltronprlnz é dar um gol-

pe desesperado contra fi guarnlção da for-
midavel fortaleza.

Caso o estudo maior toutonlco lhe re-
cuse auxilio pura prosegulr na offenslva
uaquelle soctor, acredita-se ser disposição
do príncipe herdeiro renunciar o elevado

posto quo oeeupa no exercito Imperial.

OS FERIDOS DO SOMME
HAYA, 3 — Sabe-se nesta capital

que, procedentes do Soninie, chega-
ram a Colônia 5.000 soldados
mães gravemente feridos.

Assegura-se nesta cidade que os
civis evacuaram varias localidades da
Bélgica, afim de que haja nas casas
logar para receber os feridos.

A LUCTA NOS ARES

PARIS, 3 — A3 forças francezas oceu-

param novas trincheiras uo sul do Somme,

fuzondo vários prisioneiros.
Hontem, asslgnalaram-sa trinta e sois

combates aéreos na frente do Somme.

Os francezes derrubaram um apparelho

allemão. Foram' vistos descer quatorze
aèr'opian'03 Inimigos avariados.

OS PROGRESSOS DOS INGLEZES

LONDKliS, 3 — As tropas lnglezas fa-
zem progressos, tendo tomado algumas
trincheiras u leste da aldeia da Pozleres.

As forças do general Douglas llaig Ini-

pedem que os aliemiies atravessem a Unha
de obstáculos.

A artilharia, do combinação com as in-
formações dos aeroplanos destruiu sete
ombnsamentos de cunliões o ti depósitos de
munições nas proximidades de Grnnd-
Court e ein outros dlftorcnles pontos,

AS PERDAS DE VON LINSINGEN

COPEN1IAGUE, 3 — O "Polltlken" re-

(oobeu um despacho de Petrogrud utfii*-
inundo que o genoial von Linsingen per-
deu nus ultimas batalhas 5U.0U0 homens,
ou seja a terça para» dos seus efféotivos.

COMO AGEM OS RUSSOS
PETROGRAD, 3 — Na região de

Smórgon, o inimigo levou a efteitò
ataques, com gazes asphyxiantes, dos
dois lados da estrada de ferro.

Esses ataques, que começaram oe
madrugada", á 1 hora, terminaram ás
seis horas. O emprego dos gazes ve-
nenosos íoi descoberto a tempo, üs
allemães seguiram as nuvens cie gaz,
tentando avançar, mas, colhidos pe-
los tiros de carabina e das mctralha-
doras, softreram severas perdas. As-
sim, os teutões não conseguiram nem
mesmo sahir das suas cercas de ara-
me farpado. Desse modo, regressa-
ram rapidamente para as suas trui-
cheiras. .

No Caucaso, nao direcç.io dc is-liar-
put, na região de Nurik, os destaca-
mentos russos avançaram, obrigando
o inimigo a regressar para as suas
posições fortificadas de VV urtchala.

Na margem direita do Euphrates, a
lueta de artilharia é intensa, sem ne-
nliunia acção de infantaria.
OS GRANDES .SUCCldSSOS DAS TilO-

PÁS MOSCOVITAS — O CALCULO
DUS CRÍTICOS SOBRE AS BA1-
XAS AUSTRÍACAS

LUNDllldS, 3 — As uvunçiidas russas,

estão 11 25 kilometros de Kovel o a menos

de 20 do Vladlmir Vulhynskt.
A pressão dos russos naquello sector fi

enorme, apesar da resistência obstinada
dos austro-allemães,

Os russos continuam a avançar numa

frente do quusi cem milhas.
O eibjectivo immedittto dos russos, pelo

eiue se depreliende das suus directlvas, é

Kovel o o norte de Lemberg.
O sul dos caminhos quo vão ter a Ko-

vel segundo dizem os aviadores russos,

estão cheios de tropas austríacas, que re-

tiram precipitadamente sobro aqueila cl-

(js russos apoderaram-se du estrada de

ferro do Kovel a Rovno, com a qual po-
derão comriiunicar-so, facilmente, com o

interior do império. , .
Os austros-alleiiiães, na precipitação

da fuga, nem cuidaram da destruição du

Unha férrea, que apenas sdffreu estra-

gos de facll reparação.
O marechal Hindenburg, que assumiu

u dlrecção de todos os exércitos austro-

ulleuiães na frente leste, segundo consta,

chegou a Lutilin, onde vai dirigir as ope-

rações contra os russos.
Consta que vão ser enviadas tropas tur-

cas, para a defesa dos Carpathos,
Na região do Dnlester, muls ao su! dos

Carp..thos, a situação é tambem muito

favorável para os russos.
Os críticos militares russos dizem inu-

os austríacos perderam 10
otivos que tinham u leste,
russos tomaram a offensiva.

O critico militar Hilário Belloc, refe-

rlrido-so a esto calculo, diz que ele é

exagéerudo, pois, si as perdas austríacas

fossem dessa ordeni, os austriacos não po-

elorinm manter a resistência que mantém,

deante do avanço russo.

tjtu calculo sobre as perdas
austríacas

LONDRES, 3 — Segundo o calculo

feito pelo critico militar italiano, as Dal-

xas soffrldas pelos austriacos de Junho a

Julho, nas frentes italiana, e russas, ele-

vam-so a estes algarismos phuntasucos:
751.000 homens, entro muitos, feridos e

prisioneiros; 645 canhões, 1.100 metralha-

doras, além de material sufflo ente para

equipar cinco corpos de exercito.

A REVOLUÇÃO NA ALBÂNIA
PARIS, 3 — Informam de Saloiii-

ca que augmenta a revolução, que
estalou na Albânia.

Os revolucionários adquirem 110-
vos elementos.

OS TURCOS NA HUNGRIA
LONDRES, 3 — Annuncia-se nesta ca-

iiltalque o estado-maior allemão promet-
teu uo conde ele Andrassy ipie a fronteira
húngara serft protegida por dòstncamen-
tos turcos desde Jublonlcu até fi fronteira
ia Rumanla,

OS BÚLGAROS BATIDOS .PELOS
SERVIOS

PARIS, 3 — Semente hoje foi aqui co-
iilieciilo, na Integra, o communlcado of-
flcial servio, de 25 de julho, relativo te

primeiras operações do seu exercito, na
fronteira da Maeedonia.

Diz a nota: "As nossas tropas ataca-
rum os búlgaros, que tinham tomado po-
slções avançadas no território grego, o
• lecupiivam as alturas de Sevriunu, ltovil
e Strouplneko,

Todos os contra-ataques do inimigo

fracassaram deante das nossas linhas.
Os búlgaros retiraram, por fim, defini-

i.ivamente, abandonando mortos e feridos,

e grando quantidade de material belllcó."

O PARLWXENTO SERVIO

PARIS, 3 — Tclegrapham de Corfu'

me o governo da Servia decidiu convocar

o Parlamento,
O rei Pedro e o governo grego foram

avisados sobre essa resoluçf.0.

UM FACTO GRAVE

LONDRES, 3 — Referem de Bucaresl
que a tentativa dos búlgaros no sentido
.le apoderaf-so du uma ilha rumaica du
Danúbio; nus vizinhanças ele Glorgovu,
causou grande sensação no reino.

As estações ruiiuilcas, uue descobriram
u operação, deram alarma, sendo aberto
vivo tiroteio contra 03 búlgaros, que fu-
giram.
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1IÍII 9HH

0|0 dos effe-
depois quo os

«a-»-»*»"

ü gmm no
MARINHA ITALIANA

"ROMA, 
3 — Dois dos nossos submer-

slvolsi que ha tempos partiram Junta-

mente com outros navios de egual typo,

em missão ãs costas inimigas, não tendo

regressado até agora ás suas bases, do-

vem ser considerados como perdidos.

BOMBARDEIO DE UM PORTO TURCO

LONDRES, 3 — Os navios inglezes

bombardearam o porto de Moulelut
eosta da Turquia aslutica, e depois elesem

barcuram ali uni contingente, que tomoi

possa da cidade.

NAVIOS INGLEZES AFUNDADOS

LONDRES; 3 — O Lioyd'8 Reglster—
nuncia que o navio
"Marguretsuttoii",

powtos u pique..

nu

O SERVIÇO POSTAL EM
PORTUGAL

LISBOA, 3—0 governo resol-
veu que só poderão transitar pelo
correio correspondências escript.is
em inglez, francez, italiano, hespa-
nhol ou portuguez.
A RESERVA DO MINISTRO

DAS FINANÇAS

LISBOA, 3 — O sr. Affonso Costa, ini-
nistro das Finanças, ha pouco chegado da
sua missão Junto dos paizes alliados, foi
.entrevistado pelos jorn.ies.

S. exo. guardou absoluta reserva, guar*
ilanelo-se pura relatar 110 Congresso Na-
cional; que vai ser especialmente rounldo
pura esso fim, os trabalhos da sua ml3-
são.
REUNIÃO DO CONGRESSO

PORTUGUEZ

LISBOA, 3 — 0 Congresso Nacional
reunlr-se-ú 110 dia 7 do corrente, pura ou-
vir os srs. Augusto Soares, ministro dos
Extrangeiros, e Affonso Costa, ministro
das Finanças, sobro a situação internado-
nal e sobre o resultado da sua missão jun-
to dos paizes alliados.

A SITUAÇÃO POI ICA

LISBOA, 3 — O sr. Brito Camacho
coiiferonolou hoje longamente com o pre-
sidente Bernardino Machado.

O Jornal "A Capital" rolaclona eosti
conferência com os boutos reforentes fi
modificação du situação política, por melo
da ereação do uni ministério nacional.

Atremendabatalha
de Verdun

Como se toseavoWe a lueta
AS VI CTOR IAS DOS FRANCK/.liS

PARIS, 3 — As tropas francezas, na3

operações levadas a effeito, hontem, U'«-

rante o dia, conquistaram um importan-

te núcleo dc trincheiras em Vachehau-

ville, ae» sul (le Thiauniont c uu sul da

Fleury..

O NOVO ASSALTO A VERDUN

PAUIS, 3 — Ua indiciou seguros de

quo os alieiiiãet* preparam um novo as-

salto a Verdun.
C) inimigo aceiimuln uaquelle sector

numerosas tropas. Esse golpe julgam ser

o ultimo do Kromprinz, que, sentindo-se

diminuído nó seu prestigio, ameaça de-

mlttir-se, coso o estado-maior não lho dU

recursos para proseguir na offensiva.

Britanic" o o veleiri»
ambos inglezes, forTA (O SERVIÇO TELEGRAPHICO Dâ

1 UIORRA CONTINUA NA l.u PAGINA).
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Legislativo ———_JL—"
SENADO

REUNIÃO EM !! 1)1* AGOSTO

Presidência do sr. Jorge Tiblrlgli

A's 13 horas, feita a chamada, verlfi-
ca-so a presença dos sra. Carlos do Cam-
pos, Gabriel do ltqzcude, Gustavo de Go-
doy, Joaquim Miguel, Jorgo Tibirlçá, Luiz
Flaquor, Aureliano de Gusmão, Albuquer-
quo Lins o Rodrigues Alvos.

listando prosoiilos ap*nas nove srs. so-
nadores, deixam do ser lidas as actas da
scssilo o reuniões anteriores,

O Slt. PRESIDENTE _ Q pobre seua-
dor sr. Oscar de Almeida communlca que
deixa de comparecer por motivo Justo.

O SK. t.o SECRETARIO declnra que
não ha expediente a ser lido.

Feita a segunda chamada, meia hora
depois, não responde mais nenhum sr.
senador. Deixam do comparecer com cau-
sa participada os srs. Dino Buono, T-on-
tes Júnior, Eduardo Canto, Ignaclo UchOa,
Guimarães Junlor, Nogueira "Martins o
Oscar de Almeida, o som participação os
srs. Lacerda Franco, Padua Bailes, Pinto
Ferraz, Bento Bicudo, Fernando Prestes,
Pereira de Queiroz, Luiz Piza e Herculano
de Freitas,

Não havondo numero legal, deixa do
haver sessão. Levanta-se a reunião, desl-
gnnfla para 4 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projectos, indicações e
requerimentos.

as seguintes

CÂMARA

REUNIÃO EM S DE AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado

i A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Alfredo
Ramos, Cazemiro da Rocha. Américo do
Campos, Artliur "Whitaker. Ascanlo Cer»
qu6ra, Augusto Barreto, Francisco So-
drê, Thomaz do Carvalho, Guilherme Ha-
bião, João Martins, Veiga Miranda. Mi-
ehado Pedrosa, Joaquim Gomide. Alean-
tara Machado, Joso ltoberto. Almeida
Prado, Josú Vicente. Júlio Cardoso, Cam-
poa Vergueiro, Mario Tavares. Pedro

(Costa, Theophllo do Andrade. Vicente
Prado, Carvalho Pinto e Wladimiro do
Amaral,

Estando presentes apenas vinte o cinco
irs. deputados, deixam <\e ser lidas aanetas da sessão e reunião anteriores.

O SR. l.o SECtRETARIO dá conta do
icguinte

EXPEDIENTE

Officio da Câmara Municipal do Am»
paro, pedindo approvação da sentença
proferida por um juizo arbitrai sobre a
questão de divisas entre aquello munlcl-
pio o o de Mogy-mirim. — A" Conunissãode Estatística.

O SR. PRESIDENTE ¦-. O nobre de-
putado sr. Antônio Lobo communica que,por motivo justo, deixa dc comparecerhoje.

Feita a secunda chamada, vorifiea-sonão ter comparecido mais nenhum sr.deputado, deixando de comparecer ccncausa participada os srs. Amando do Bar-ros, Antônio Lobo, Còrlolaho do Amaral,
Darlo Ribeiro, Gabriel Junqueira e Pra-copio de Carvalho, e sem participação os ',',,)"
srs. Abelardo César, Accaelo Piedade, "l0
Salles Júnior. Azevedo Júnior, AtalibaLeonel, Claro César, Erasmo de Assum-
pção, Gabriel Bocha, Freitas Valle. Pa-reira do Mattos, Rodrigues Alves. Traja-no Machado. Júlio Prestes. Laurindo MI-nhoto, Rodrigues de Andrade. Olavo Gui-ruarães, Paulo Nogueira, Plínio de Godoye Raphael Prestos.

Não havendo numero legal, não ha ses-Sao. Levanta-se a reunião, dcsiznaoa para4 a mesma

O DIA
S. Domingos, conressor.
Fundador da Ordem dos Pregado-

res, traz na mão um lírio, symbolo
da virgindade que guardou toda sua
vida.

O cão, que sua mãe vira em ;.o-
nho, trazendo um facho acceso, rc-
presenta a guerra feita aos heréticos
e a luz que delle irradia a chanima
ateada no coração dos peccadore.-" pc-Ia pureza de sua doutrina e santidade
de sua vida.

Nossa Senhora appareccu-lhe, ;»1-
gum tempo antes dc sua morte, queoceorreu no anno 1221.

EXPEDIENTE. DO ARCEBIS-
PADO

Foram concedidas
provisões:

De dispensa de proclamas para a
parochia dc Santo Amaro a favor de
Antônio Pires de Andrade e d. Ame-
lia Augusta da Silva;

idem de oratório particular para a
parochia de Villa Mathias a favor de
Daniel Henrique Christol e d. Graci-
liana de Paula Machado;

idem de confessor substituto das
Irmãs da Visitação a favor do revmo.
frei Casto Delgado;

idem de uso de ordens, confessor e
pregador a favor dos revmos. padresFrancisco Alves e Ncstor Thomaz de
Sousa;

Ao requerimento do revmo. padreManuel Fernandes Guimarães, viga-
rio de Guararema, foi dado o seguiu-
te despacho. — Como requer, portrinta dias, ficando a parochia annexa
á estola dc Mogy.
D. JOSE' DE CAMARGO BARROS

A cphemeride da archidiocese pau-lista regista hoje o io.o anniversario
do trágico desapparecimento do sr.
d. José de Camargo Barros, na catas-
trophc do "Syrio" cm Cartagena, nas
costas da Hespanha.

Relembrar o triste acontecimento
c sangrar o coração do povo catholi-
co paulista, que teve no incuto pre-lado um digno filho dc S. Paulo e um
pastor sempre solicito ás necessida-
des dc scu rebanho.

Fundou a Confederação Catholica,
facto esse que bastaria para sagrar-
lhe a memória.

Reformou o antigo Seminário
Episcopal, estabeleceu o retiro do
clero e no curto espaço de tempo, em
que se achou á frente da antiga dio-
cese de S. Paulo, impulsionou todas
as obras catholicas, com o verdadeiro
zelo espiritual que abrazava o seu
coração de bispo da Egreja Catholi-
ca.

A gratidão do nosso povo para com
o sr. d. José, revela-se na hérnia quese levanta no largo do Coração de
Jesus, imprimindo no bronze os tra-
ços característicos do grande cidadão
e grande bispo.

A piedade christã, na sua sinceri-
dade, não o olvidará c hoje, de ac-
côrdo com o ecrimoniario dos bispos,
realizam-se na Cathcdral Provisória,
ás 9 horas, solcnnes exéquias cm suf-
fragio de sua alma.

Pontificará o sr. arcebispo metro-
politano, que dará a absolvição ao tu-

pontancamente se prestaram paracom o seu concurso abrilhantarem
esta festividade.

—- A parte da Escola Cantorum se-
rá desempenhada com esmero pordistinetas seiihoritas da parochia sob
a regência do sr. Leandro Meirelles.•— A's 14 horas será administrado
o Sacramento do Chrisma pelo exmo.
sr. arcebispo metropolitano.

— Ã-s 16 horas, a procissão sahi-
ráda_ egreja matriz percorrendo as
principaes ruas do* bairro, tomando
parte na mesma todas as associações
catholicas do logar.

•— A' entrada haverá bençam com
o SS. Sacramento.
,. 

— A's -9 -I2 1-0-'as terá logar no
Salão S. Geraldo" um certamen li-

terario-draniatico-musical no qualtomarão parte vários sócios do "Cir-
culo Catholico S. José", constando de
um drama "O 

grilheta" em 4 actos,
uma comedia e um interessante 1110-
nologo.

O
Sexta-teira, 4 de agosto de í&m

imposto |
(le transportes
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MUNICIPAL

CONVENTO DO CARMO
Inicia-se hoje, ás 18 e 30, o triduo

que precede a festa de Santo Alber-
to, patrono das escolas, que funceio-
nam no Convento.

A festa será no dia 7, coistando de
missa e communhão geral, ás 8 ho-
ras.

ELEIÇÃO NO CAPITULO
No Capitulo da Província Carme-

litana Fluminense, realizado no Rio
de Janeiro, foram eleitos para:Provincial e prior dc S. Paulo, frei
Cyrillo Thewes; prior do Rio, frei
Guilherme Meyer; vice-prior do Rio,
frei Eliseu van de Weker; prior de
Santos, frei Affonso van den Bergh;
prior de Mogy das Cruzes, frei An-
tonio da V. Aíaria Muniz Barreto;
prior dc Angra dos Reis, frei Brocar-
do dc Vlieger; procuradores da pro-vincia, no Rio, frei Eliseu van de
Weyer; em S. Paulo, frei Maurício
Lans.

Apresentamos ao sr. frei dr. Cyril-
lo de Thewes nossas felicitações pelasua confirmação no cargo de provin-ciai da Ordem Carmelitana no Bra-
sil, que já vinha exercendo com
grande competência.

SPOET
TURF

hu-podromo OAMPINIiIRO
Para a corrida do próximo domingo, no

prado do Bonifim. ílcou organizado o se-
gulnte programma:

l.o parco, "Abertura" •— 800 ma. è—
100$ o 2$000 — Matto Alto 40, Cervantes
BS, Sibéria 62. Cabrito 02.

2.o parco, "Imprensa" — 1.450 ma, 
300$ o 00$000 — Abul 40. Bohemio 47,
Ibirubá 00, Gazeta 00.

3.o parco. "Esperança" — 1.376 ma,— 250$ o G0$000 -— Marfim D2, Cáspio
Cervantes 45. Isér 63. Thais 53.51

ORDEM 1)0 DIA
2-a discussão do projecto n. 1. ães<e¦¦mio, prorogando o prazo para as instai-

de exgottos em Sai-laqijes domiciliares
tos e S. Vicente.

OS BAIRROS
LIBERDADE

"CORREIO PAULISTANO"
O sr. Armando Nobrega 6 nosso re-

presentante neste bairro e reside A ruaThomaz Gonzaga, n. 22, onde poderá ser
procurado para tratar de negócios com
referencia a esta folha.

ANXIVERSARIOS NATALICTOS
Passa depois do amanha o anniversa-

rio natalicio do tenente Bernardo Ramos. Festejou hontem o seu natalicio
o sr. dr. Luiz Gonzajra ''da 

Silva Leme,
engenheiro residente no districto.

COROXED K/.EQUIEI- PAIXÃO
Mandada dizer por sua exma. familiarcaliza-so amanhã, as o horas, na egre-ja dc Nossa Senhora dos Remédios, umamissa de sétimo dia, pelo eterno descim-co do sr. coronel Ezcciuiel Paixão da Sll-va Guimarães, que por muitos annosexerceu o cargo de officiai do registo ci-vil do districto.

EM VIAGEM
Acompanhado do sua exma. famíliapartiu ante-hontem para Santos, com

Sl». 
aÍISl,apc' 

, ° "-••• -^"«o Nelson--arneiro Braga, ajudante habilitado noquinto tabelllão desta capital.
REGRESSO

Regressaram de sua viagem nupelal
ao llio de Janeiro o sr. Francisco dePaula Sérgio, negociante nesta praça osua exma. esposa S. Alipia Ferreira.

ALBERGUE KOCTURXO
O movimento dessa casa do caridade,do districto, foi durante o mez de julliopróximo findo, de 2.823 pessoas assimdiscriminadas:

¦ Sexos
507.

Edades: maiores, 2.210 e menores, 013Nacionalidades: brasilei
lianos, G21; hespanhôes,
zes, 218; allemães, 39
austríacos, 50; inglezes,
russos, 12; turcos, IS; japonezos, 11Estados: solteiros, 2.021; casadose viúvos, 3G0.

Cores: branca, 2.209, e preta, 614Sabendo ler e escrever, 2.112
phabotos, 711.

Procedências: da
Interior, 1.427.

O movimento do 1 dc janeiro a 31 deJulho, foi de 30.485 pessoas.Graças a boa o intelllgente direcção dosr. capitão Cândido Henrique da Silvanflo houvo duranto todo esse tempo — óque f digno de registo - a menor pertur-bacio da ordem entre os freqüentadoresdo alberguo,

masculino, 2.310, o feminino,

Uos, 1.58-1; ita-
120;; portuguc-
franeezes, 18;
89; belgas, 31;

430,

o anal-

capital, 1.396, \e. do

A esse aeto deverão comparecer oclero secular c regular, associações
catholicas e fieis em geral,O "Correio Paulistano" far-se-á
representar por um de seus redacto-
res. t
V. ORDEM TERCEIRA DE S

FRANCISCO
Apostolado da Oração ~ Hoje ás8 horas haverá comunmhão, missado SS. Coração de Jesus ao qual essaOrdem Terceira está consagrada. Acommunhão geral reparadora será no

próximo domingo ás 8 horas.
Devoção dc N. Senhora. — Sendo

amanhã o í.o sabbado do mez, diaconsagrado, pelo S. Pontífice Pio X,dc um modo especial a Nossa Senho-ra haverá ás S horas missa votiva noaltar da Immaculada Conceição; átarde, terço, ladainhas, "niagnificat"
e bençam com o SS. Sacramento eimposição do escapulario azul, ás19 horas.

. Os irmãos que commungarem c as-sistirem á missa votiva poderão lu-crar indulgência plenária.Adoração do SS. Sacramento. —
Occorre 110 próximo domingo, 6 docorrente, festa do Senhor Bom Jesus,o 17.0 anniversario da instituirão naegreja da Ordem Terceira da Expo-siçao solenne do SS. Sacramento aos
primeiros domingos dc cada mèz,cm desaggravo do SS. Sacramento
(6 de agosto de 1899), haverá portan-to as 8 lioras asperges solenne, mis-sa cantada e communhão geral re-
j-aradora, procissão c exposição so-lcnnc do SS. Sacramento no thronodo altar mor, durante todo o dia,eucerran do-se á tarde com as solen-mdades do costume e bençam como _SS; Sacramento ás 19 horas c dis-tribuição dc lembranças.

Retiro. — Precedendo a festa dcS. Luiz IX, rei da França, realizar-se-a o retiro annual dc 8 dias.
A abertura dar-sc-á 110 dia 20 ás 19noras c o encerramento 110 dia 27 ás8 horas com communhão geral e ben-

çani papal. As conferências para oshomens serão ás 20 horas e para assenhoras ás 7 horas.
Os fieis poderão tomar parte nc-tcretiro.
Porcitmcula. -- Realizou-se ante-hontem a festa do 7.0 centenário do

jubileu da Porcitmcula, encerradacom as ladainhas dc todos os Santose_ bençam com o SS. Sacramento. Asvisitas prolongaram-se ate ás 22 ho-ras, estando a egreja bem illuminada.
SANTUÁRIO DA PENHA

Iniciou-se hontem ás 18 horaso triduo solenne em honra dcS. José, padroeiro do "Circulo Catho-ico , o qual constará dc pratica ebençam com o SS. Sacramento.
Domingo, 6.
Haverá ás 7 horas missa c commu-nhao geral com admissão de novossócios do "Circulo Cathoüco".¦— A's 8 horas missa e communhão

geral para as crianças do catecis-mo.
r~. A's 10 i|2 missa solenne, orches-trada por habilitados moços que cs-

4.0 parco, "Combinação" — 1,200 me.— 200$ o 50SO0O — Isabeau 54, Poli 52,
Tangar.1 54, Cldra 53,

5.0 parco, "Derby S, Carleiiso"*—1.500
ms, ¦— 350$ e 70$000 — Burity 64, Cor-
sa 45. S. Clemente 49, Rubi 52.

Co pareô "Companhia Mogyana" —
1.700 ms. — 1:000$ o 200$OOO — Golden
Spurs 53, Abricot 50. Sornelte 63. Eclipso
61, Soneto 56.

7.o parco, "Hlppodromo Campineiro"—- 1.500 ms. — 400$ o 80$000 — Yagò
53, Pathí 54, Rubi 40, S. Clemente 45.

FOOT-HAiili
ASSOCIAÇÃO DOS CUllONISTAS SPOR-

TIVOS vs. RACHOU TEAM
Rcalizou-sc ante-hontem, 0111 match

amistoso, o terceiro encontro entre o Ra-
cliou Team e a equipo representativa da
Associação dos Clironlstas.

O Jogo, cm ambos os tempos, estevo re-
guiar, reglstando-so bons lances do parlea parte.

A lueta terminou pelo empato de zeroa zero, por onde ee vê que o team da As-soclacão, apesar de enfrentar uma equipebem organizada, como o Rachou Team,ainda conserva sobre ella uma corta su-
perioridade.

Da nossa edição da noite:
A reforma do nosso systema tribu-

tario, dc modo a garantir a distribui-
ção cquitativa dos impostos por to-
dos os ranlos da actividade, e dever
que,^aos nossos homens públicos, se
impõe, tanto quanto o de alliviar a
lavoura dos enormes encargos que a
sobrecarregam.

Ninguém, decerto, negará since-
ro e caloroso applauso ás iniciativas
que busquem corrigir os excessos
dos gastos administrativos c restabe-
lecer o equilíbrio orçamentário.

0_ esforço que se despender neste
sentido, com prudência e critério, ha
dc ser vantajosamente compensado
por sólidos fructos, entre os quaes a
estabilidade da nossa economia c
das nossas finanças, o levantamento
do nosso credito e o estimulo das
nossas fontes de riqueza.

Mas, é forçoso que, no empenho
de sanar os males existentes, não se
creiem, por inadvertencia ou precipi-tação, novos males c não se augmen-
tem os que, em vez de aggravamen-
to, carecem de lenitivo.

Julgamos, pois, condemnaveis
quaesquer providencias tendentes a
melhorar a receita que tragam no seu
bojo o vicio de origem de onerar
ainda mais uma classe já exaggcra-
damente tributada.

> Está nesse caso a idéa, ora sugge-
rida, da creação do imposto dc trans-
portes pelo Congresso Nacional.

S. Paulo, núcleo primordial da pro-ducção brasileira e contribuinte ma-
ximo do erário da União, não pôdedemorar o seu protesto contra aquel-
le infeliz alvitre.

Ao passo que aqui nos preoecupa-mos em dar eficaz amparo á agri-
cultura e ás industrias e a facili-
tar-lhes.a expansão tirando dos seus
hombros uma parte dos pesadíssimosônus que lhes interceptam a marcha
para os seus grandes destinos, ha re-
presentantes da nação que pensemem amargar a situação quasi insup-
portavel dessas classes, mananciacs
da maior parte dos recursos com quese alimentam os cofres públicos paraas despesas da administração c com
que se fomenta o progresso em todas
as suas correntes.

Outro effeito não é de esperar-se
do projectado imposto. Augnientar
os tributos que attingcm as empre-
sas ferro-viario e de navegação é in-
duzil-as a augnientar os fretes, cm
prejuízo da collectividade.

Si o preço dos transportes é pre-sentemente um dos elementos maia
nocivos á producção, pelo seu vulto
excessivo, que não será si, porventu-ra, se tornar realidade a triste lem-
branca ora em debate?

Um dos_ problemas, cuja solução
mais difficil se apresenta aos pode-res públicos paulistas, c exactanicnte
a carestia dos fretes. Depois dc lon-
go exame, dc profunda investigação
sobre os meios.de remover esse eu-
trave da nossa'-prosperidade, o sr;
presidente do Estado aponta como
remédio extrenío a encampação das
estradas.

Não vemos como conciliar essa
douta opinião, qife aliás reflectc o
pensamento dominante cm S. Paulo,
com a opinião dos congressistas ade-
ptos da creação do imposto de trans-
portes.

Os nossos interesses seriam por es-
sa medida tão fundamente feridos,
que constituiria um crime o nosso si-
lencio.

Em nome delles, portanto, consi-
gnamos aqui estes reparos, confian-
do cin que o descortino dos dignos
membros do Congresso impeça o
suecesso da nefasta iniciativa.

f
O sr. secretario do Interior

visita os estabelecimentos de
ensino de Campinas

Notas diversas

soca

CAMPINAS, 3 _ Em carro reservado
S 

a°„tr?m *••»-> - horas, chegou hoje,
Alvos iTi' 

° "¦ °r" °8Car RodriguesAlves, lllustro secrotarlo do Interior

tomo Bueno dos Heis Júnior, dlrector daInstrucção Publica.
Na gare da Paulista a. exe, foi rece-bldo -pelos srs. dr. Antônio Lobo. pre-

Sfi 
d!l 

,C:"na,'a aoa Deputados; dr.hranclsco do Araújo Mascarenhas, prcsl

A companhia dramática francezadirigida pelo celebre artista Lucieiíbtutry, estreia-se a 7 do corrente, nes-te theatro, com a brilhante comediaem 4 aclos de Alfrcd Capus, "La
Vcinc .

Encerra-se hoje definitivamente aassignatura para os oito cspectaculos
que vai realizar a "trottpc" franceza.

S. JOSE
( 

-¦¦¦¦.-- ............ ii.uiu.rij.ai; ,1. Ji,;.„,b." A revista paulista 
"A Picareta"

1 m^oZ&nÚ^^ hontem nas duasts':
, ra vara; drs. Octavlo Marcoi^cH Ua- n^ ?U^IlUl re8llI:l;' COUCÓrrenciS

chado e Francisco do Arruda itoso. «i,„„ Us pnncipaes artistas foram muito

ANNIVERSARIOS
Festeja hoje a sua data natal leia aexma. sra. d. Paullna Passos, distineta

progenitora do nosso companheiro do tra-balho Mudo Passos.

fillio do sr, Marcos

Aiwin , 
a 

,da Comi-"^ao Sanitária;Alberto¦ I.ária, inspector escolar; dri Anitonio Rodrigues Alves Pereira, dlrcctot
Cr„nnmrttSl?: °Ctavl° Forraz< "•'•e'--'--" &Grupo Escolar Modelo; Reyualdo Lau-bensteln, ajudante do traXego da Compa-nhia Mogyana, o outras pessoas.Da estação, o sr. secretario do Interioracompanhado daquellas pessoas o do dr'He tor Penteado, prefeito inuniolpal, dl-rlgiu-sc para o (Jymnaslo, visitando todasas depondencias desso estabelecimento doonsuio.

Sahlndo do Gymnaslo visitou a seguiro 1.0, o 2.0 e o l.o grupos escolares.Nellcs assistiu a algumas aulas, fazen-do os professores o professoras contl-nuar nos seus trabalhos, inquirindo dos'dlrectores sobro o movimento das aulas,necessidade do ensino, condlçOes dos es-tabolcclmentos escolares, etc.
Viu de passagem as obras do 4.o gru-po escolar quo so acham paradas ha 4para 5 annos, estando a construcção ael-ma do vigamento do l.-o andar.Depois disso aquellas pessoas queacompanharam o sr. dr. Oscar Rodrl-gues Alves diriglram-so A residência dodr Antônio Eobo, onde lhes foi offero-cldo lauto almoço, toniando parto nellealem da família do sr. presideatc da Ca-mara dos Deputados, as pessoas da comi-tlva do lllustro secretario do InteriorDepois do almoço,

desceram a visitar o
Escola Normal.

em automóveis,
Desinfcotorio e a

No l.o, viu o titular da pasta do Into-ir, os apparelhos de defesa sanitáriaa disposição dos respectivos serviçosNa Escola Normal, onde funcelonava

.-- - JlltC- 1
.Í0S.,a!!1M™"10- de üoCcan. sanitária o ]

cola Normal, onde funcclonaas aulas, n. exc. percorreu todas rs sa-las, verificando com cuidado o velho ca-sarão, cujas condicCcs do segurança sãoprecárias.
No Paço Municipal foi offerocido peiosr. dr. Heitor Penteado, prefeito munici-pai, champagne o cafí aos distinetos vis!-tantos.
O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves estevetambém no Palácio Episcopal, em visl-ta a d. João Nery.
S. exc. regressou ft capitai pelo tremdas 17 horas, levando excellcnto impres-stto das visitas que aqui realizou
Foram de.iped!r-so de js, exc, na gareda Paulista, os «rs. d. João Nery, dr.Araújo Mascarenhas, coronel Manuel deMoraes, dr. Antio de Moraes, dr. Anto-no R. Alves Porolra, Antônio Viliela Ju-nlor, dr. Heitor Penteado, dr. Oscar Ma-gro, Alberto Faria, dr. Asael Alvares Lo-00, dr. Ary Lobo, JoSo Brcnn, dr. Al-melda Pires,' João do Barros, dr. Arru-da Roso, dr. Octavio Marcondes Macha-do, Eiia.i Lobo Netto, dr. Fellppe Gon-calvos, dr. Vicente Mellllo, dr. Bandeirado Mello, Marcelllno Velcz, JosC Perel-ra Bueno, Adalberto Nascimento, Arthurfecgurado, Octavlo Ferraz do Camargo eoutras pessoas.

Acompanhando o sr. secretario do In-terior, seguiu também para essa capitalo dr. Antônio Lobo, presidente da Cama-ra dos Deputados.

Correio de Minas

ipplaudidos
—¦ Hoje, cm espectaculo cbmple-

i0-!.? .''?cratu (-'More"', dos autoresd_ A Picareta", levando-se esta re-vista com alguns números novos 110açtç do "cabaret". Representa-se
amda a comedia cm 1 aeto, "A Tra-^e-dia da Galeria". b

— Para 10 de agosto, estréa dcf'atima Mins, que é considerada arainha do transformisnío".

APOLLO
O apreciado illusionista dr. Ri-chards deve estrear-se amanhã, nestetheatro, onde pretende realizar ai-

guns cspectaculos com os melhores
trabalhos de sua especialidade.

íris theatro
Neste procurado cinema cxhihcm-st; hoje os magníficos films "Os mys-terios dc Nova York" (21 episódio~A maia verde) e "O Tio San 110 tra-balho , sendo este cm duas duplas

partes e aquelle em 4.— Para amanhã "O sensacional
film de aventuras, "O X n. 3".

VARIAS

Pedro

uo sr. Ma-

Espectaculo em beneficio
A Companhia Lyrica Brasileira da-ra hoje, no Theatro Municipal, umespectaculo em beneficio ila nova

matriz da Consolação, com as operas
Helena", dc João Gomes de -\rau-

jo, c "Moema", de Delgado de Car-
valho. Tomará parte no festival o cor-
po coral do Conservatorio,que exceu-
tara "As Aves", letra do dr. Gomes
Cardim, musica do maestro JoãoGomes.

Pclo interesse que despertou em
nossa _ sociedade »ssa festa de arte,
organizada com elementos exelusi-
vãmente nossos, é de esperar que se-
ja bastante concorrida.

A

Fazem annos hoje:
O menino Norberto, filho do sr. BasilioFerreira dos Santos;
o menino Clodomiro, filho do sr. j.JVe.nol do Amaral;
a menina Euialia, filha do sr. Francís-co Aloraos Ribeiro;
o menino Benedieto, ního do sr. Alfro-do Pacheco;
o menino Manuel,

do Faria;
a senhorita-Maria, filha do-Sr.

Forsters;
a senhorita Marlana, filha do

nuel JosC- Ferreira;
a senhorita Amalia, filha du sr. dr. An.tonio Nunes de Campos;
a sra. d. Ernestlna Vieira Borges, es-

posa do sr. Lupcrcio Borges;
a sra. d. Olympla do Canípos Varella,

esposa do pharmaeeutlco João Alfredo
Varella;

a sra. d. Risoleta Mendes do Almeida
Costa, esposa u*o sr. Francisco A. Costa;

o sr. dr. Luiz Arthur Varella, procura-
dor fiscal do Thesouro do Eslado;

o sr. dr. Majiuel Corrêa Dias;
o sr. dr. Austln Nobro, depositário pu-bllco desta capital;
o sr. Alberto Marques;
o sr. Domingos da Silva Gomes;
o sr. Jacob Brann, funcclonario da

Repartição de Águas;
o sr. Aristóteles Alves Paranhos;
o sr. Antônio Sampaio Motta, sócio da

firma Sampaio o Moreira, desta praça;
o sr. Eugênio de Oliveira Borges, gra»

duado em Odontologia.

NASCIMENTO
O sr. Luiz César Pamiain c sua cs-

posa, exma. sra. d. Joé dc Sousa Pan-
nain, tiveram a gentileza de partici-
par-nos o nascimento de scu filhinho
Nelson.

FESTAS E BAILES
O Congresso Dramático "Gil Vi-

cente" realiza 110 dia 12 do corrente
a sua festa social, que constará de
espectaculo, baile c kehncsse.' Para esse festival, a direetofia do
Grêmio teve a gentileza dc enviar-
nos um attencioso convite.

S, PAULO CLUB
Amanhã, como de costume, have-

rá ,atila de dan(*a, das 20 ás 22 horas,
para os filhos dos sócios do S. Paulo
Club, dirigida por mme. Poças Lei-
tão.

FESTIVAL BENEFICENTE

-s>-

PELAS ESCOLAS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS
ATULETICOS

Hoje, üs 20 horas, na nova sede da AP. S. A., A rua S. Bento, n. 61, realiza-ss unia reunião da dlreotorla, para a qualpedem, por nosso Intermédio, o compare-cimento dc todos os membros.

O HOMEM vivo eempro a
correr no encalço da vontu-
ra. Em que consiste, em ri-

gor, a ventura? Em duas cousas:
no amor e no dinheiro. O amor, tal
como o Indivíduo o suppOe. reside
apenas na imaginação, o quo quer
dincr quo não existe sinão como en-
tidado metapliysica ou como aspi-
ração irrealizavcl. O Indivíduo que
tentar reallzal-ò, conhecel-o do per-
to, obter a prova do todos os sa-
criflcios que elle promette. em v3o
fard experiências através da vida.
Cada experiência terfi como remato
uma decepção. D. Juan Tenorio, que
foi o mais tenaz dos experimentado-
res, foi por Isso o maior dos desillu-
dldos. Posto, pois, de parte o amor
como elemento de ventura, sô res-
ta o dinheiro. Esto, sim, existe, ê
palpável, é real. Pena ê que soja tad
íugidlo... Para conquistal-o í preci-
so que o indivíduo disponha de todo
um arsenal do aptidões, como se-
jam: a vontade bem dirigida, o es-
forço constante, a tenacidade, a ln-
telligencla, a percepção aguçada e
multa cousa mais. Com tudo isso,
ainda são falhas as tentativos para
a sua conquista. Porque tudo falle-
cè, sl o Indivíduo não tiver sorte,
Ha, entretanto, um rüelo que nem
sempro falleeo e que garante, nao
raro, a quom o lenta, a fortuna am-
blclonada. Esso meio esta ao alcance
de todos nós. Basta quo dlrijamos ob
nossos passos ao seu encontro, ou,
melhor, basta que dlrijamos os nos-
eos passos ate a Casa Amancio. ü
rua General Carneiro, numero um,
onde os srs. F. Rocha e Com*), nos
esperam todo dia com promessas da
sorto que nunca deixaram de cum-
prir.;

EXTEKNATO S. FRANCISCO
Foi installada hontem a escola gra-

tuita da V. Ordem Terceira de Ã Fran-
cisco, em uma das aolas do edifício do
sua slide, ao largo de B. Francisco, com
a denominação de "Externato 8. Fran-
cisco".

As aulas fuuccionam das 12 o mela as
16 horas e mela,

A direcção do ensino acha-se a cargo
do distineto professor normalista Chrls-
pim de Oliveira, lrmSo terceiro e mem-
bro da Conunissão Escolar da Ordem
Terceira.

O ensino religioso está a cargo do
revmo. padro eommissario frei Fellppo
Niggcmeier, O. F, M„ quo muito so tem
esforçado para a installação dessa es-
cola gratuita.

Fazem parto também da commissão
escolar os Irmãos dr. Ayrosa Galvão, Cie-
mente do Araújo Sampaio, Guilherme
Bonamy Platt, José Estanislau Barbosa o
Octaviano Pio do Camargo Bittencourt,
thesoureiro.

ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Esteve muito concorrida a eleição, rea-

lizada hontom, ás 18 horas, da nova di-
rectorla da Associação Universitária.

A mesa, que dirigiu os trabalhos elei-
toraes, era constituída dos seguintes aca-
domicos:

Aibano Braga, Alcides Bernardlno do
Campos, João Pedreira Duprat e Octavio
Pereira de Almeida.

Foi eleita, por grande maioria, a so-
guinto ehapa: presidente, Gonçalves
Vianna, do curso,do direito; vice-presi-
dente, Jos6 Bastos Cruz, do curso de Me-
dicina; l.o socretarlo, Martinho FrontI-
ni, do curso de .Engenharia; 2.0 secreta-
rio, Arlstides Ricardo; l.o thesoureiro,
Affonso Oliveira Santos; 2.0 thesoureiro,
Annibal de Oliveira; oradores: Aibano
Braga o Castro Paes; bibllothecarlo, Pa-
choco o Silva Netto.

A cerimonia da posse realizar-se-á, so-
lonnomcnte, a 14 do corrente, no Thca-tro Municipal.-

VILLA DO CARACOL
(Do correspondente, em data de 31):
Pela retirada do sócio sr. Elias Zoghbi,

foi dissolvida a firma que girava nesta
praça sob a razão social do Mubsí o Zo-
ghbl, assumindo o actlvo o passivo da-
quelia firma o sr. Salomão Mussi.

¦ Realizou-se no dia 25 do exp!-
rante o consórcio da sonhorlta Maria
Tobias, filha do sr. Benedieto Tobiaa,
com o sr. Messias Mendonça.

Houvo animado baile, que se prolon-
gou até A madrugada.

 No dia 29 do actual mez, no cs-
tabeleclmcnto commercial do sr. Salomão
Mussi, reuniu-so a laboriosa colônia sy-
ria, com o fim de promover uma sub-
serlpçao afim do auxiliar a commissão
"Prõ-famintos da Syria".

A subscripção rondou regular quantia,
que será enviada A comnilssão central
ora S. Paulo.

f-—- Nas notas do tabelllão desta villa,
coronel Mario Bueno de Oliveira, foi pa3-
sada a escriptura da venda do uma clia-
cara pclo padre dr. A. A. Burattl, ao sr.
Deocleciano Venturelll, pela quantia do
10:000$000.

• Estfi, restabolecido da eníormida-
de quo o acommettou o sr Luiz Jorge,
considerado membro da colônia syrla lo-
ca! e chefe político.

Assignaturas
DE HOJE A 31 DE DEZEM-

BRO DE 1910 , .; ;. ,: ..: .- 12fj500
As nossas asslgnaturas vencer-se-ão a

31 de dezembro.
E' convidado a comparecer 11a adml-distração desto jornnl o sr. João Bairüo

Sobrinho, nosso cx-ngento no bairro doBraz, paro recolher o saldo cm seu no-
der.

E' também convidado a recolher o sal-do cm seu poder, nu importância do ...717$800, o nosso cx»ngcnto em Santa Ri-
.ta ao Passa Quatro, sr. João BaptlslaIMaltoso,

POÇOS DE CALDAS
(Do correspondente, cin 1):
Seguiu para o Rio, acompanhado do

sua esposa, o sr. dr. Orozlmbo Corrêa
Netto, conceituado clinico e oculista real.
dento nesta cidade.

 Em serviço do seu cargo seguiu
para Caracol e Caldas o sr. major Josí
Joaquim dos (Santos Silva Filho, digno
agente fiscal do consumo desta 2G.a cir»
cumscripção.

¦ Acha-so cm festas o lar do sr.
Joaquim Ferreira de Paula. conhecido
dentista residente nesta estância, com o
nascimento de mais uma menina, quo na
pia baptismal recebera o nome de Aracy.

•—-—- Regressou de Ribeirão Preto,
acompanhado do sua senhora, o concel-
tuado advogado sr. dr. Fellclo Buarquo
do Macedo.

i—r Aeha-Eo em nossa estância, ein
uso dos banhos thermaes, o sr. Francisco
de Moura, funcclonario da Secretaria das
Finanças desto Estado.

 Regressou a Santos, onde 6 con-
ceituado commerciante a cavalheiro do
destaque social, o sr. coronel Joaquim
Cândido Gomes, que viera de Poços de
Caldas trazer um filho seu para Internar
no ,Gy-nnasIo "Pedro ganches", conho-
cldo estabelecimento de instrucção prl-
marla e secundaria desta cidade.

—— Sob o titulo "A Voz do Trabalhador",
appareceu hontom mais um periódico em
nossa estância, de propriedade da Liga
Operaria Internacional.

Poços conta agora 3 jornaes.
——- Começa esto mez a estação cha-

mada de agosto.
.1.1 não faz em Poços,
A temperatura esta multo agradável,

sendo ootinio o estado sanitário.

DATA DE HOJE recorda
unia catastropho inariti-
ma: o naufrágio do trans-

atlântico "Sirlo", naa costas de Car-
thagena, águas da cavalheirosa Hes-
panha de Affonso XIII. A bordo da-
quolle vaso italiano, tragicamente
anniqullado pela voragem daa ondas
oceânicas, viajava, como se sabe e
como tio sontidamente deplorou a
nossa sociedade, o ultimo bispo do S.
Paulo, mallogrado sacerdote que foi
uma dns glorias do clero brasileiro. D.
José de Camargo Barros, cuja bon-
dado era proverblal, gosou sempre,
no seio da communhão paulista, de
incondicionaes sympathias. O seu-
temperamento superior e simples, do
democrata sincero que aluava ás bel-
lezas da tolerância uma grande cor-
dura espiritualizada, era bem o do
um ministro convicto e abnegado da-
quolle Rabbi divino que pola terra
passou semeando os preceitos da
Bondade, pregando os sagrados man-
damentos da Virtude. .

Ha dez annos desappareceu, em
condições tão imprevistas quão do-
lorosas, esse ecciesiastico por quem
a alma paulista, fundamente ferida
o emocionada, se cobriu de luto por
tanto tempo. Deixara Roma com des-
tino A pátria; a fatalidade do desti-
no surprehondeu-o, porím, quando
não deixara as águas do Meditcrra-
neo. Todos ainda se recordam, com
certeza, do quo foi esse sinistro, que
tantas famílias arremessou .1 negru-
ra do erepe, arrastando, prematura-
monte, o nosso bispo para a suprema
paz da morte. Hoje, relembrando a
memória inapagavel do saudoso re-
presentante da Egreja, e em suffra-
glo da sua alma, rcalizam-so pela
manhã solennes exéquias'nu cathe-
dral provisória, e, á noite, um grupo
do admiradores do saudoso exlluclo
dirigir-se-á ao largo do Coração do
Jesus, indo depositar flores na her-
ma do venerado bispo. Essa d uma
tocante homenagem que bem com-
prova o quanto era querido aquelle
sacerdote, que ainda hojo 6 recorda-
do, com saudade, pelos leaos adml-
radores das suas virtudes impollutas.

Registo it arte
EXPOSIÇÃO MARIO E DARIO

BARBOSA

Acha-se aberta, das 15 ás 17 horas, á
rua dc S. Bento, n. 22, a grande exposi-
ção de pintura dos irmãos Barbosa, a
qual tem sido multo visitada nestes uiti-
mos dias.

A extracção doE bilhetes da tombola,
de 30 quadros, será no dia 19 do corren-
te, correspondendo aos grandes prêmios
da Loteria da Capital Federal, plano n.
186.

Encontram-se á venda bilhetes para a
grande tombola, na exposição.

EXPOSIÇÃO TRAJANO VAZ
Continua a alcançar suecesso a expo-

sição de quadros do pintor patrício Tra-
Jano Vaz, installada na Galeria Paulista,
a rua Direita.

O livro" dos visitantes diariamente ac-
cusa as visitas de numerosas pessoas da
nossa melhor sociedade.

Foram já adquiridas varias telas,-

O revmo. padre Benedicio Marcos,
digno vigário do Belemzinho, e di-
versos seus auxiliarei, estão organi-
zando um festival em benefício das
obras da nova matriz de S. José do
Belém.

Esse festival que se realizará 110
Theatro Colombo constará dentre
outras cousas da representação do
drama"Os dois sargentos",a cargo do
grupo de amadores "Domingos Sa-
vio", do Lyceu do Coração de Jesus.Pelos preparativos que se estão
fazendo e pclo enthusiasmo que rei-
na entre os promotores desse festi-
vai beneficente, é de prever-se queelle se revista de grande brilho.

TRIAN0N
Chá-Concerto

A's quintas o domingos costuma reali-
zar-se no salão Trlanon o cbá-concerto da
moda.

O do hontem estevo concorrido o ant-
mado, notando-so a presença do innúme-
ras famílias da "C-lito" e algumas fami-
lias uruguayas, em excursão pelo Brasil.

Afinada orchestra deliciou a -.ssisten-
cia com escolhido programma, durante o
concerto.

HOSPEDES E VIAJANTES
A bordo do paquete "Brasil", se-

guiu hontem, para a Bahia, o sr. dr.
Joaquim Laranjeira da Silva, que
ocetipou, com a máxima corecção, os
cargos de delegado de policia de Itu''
c de promotor publico em diversas
comarcas do Estado.

NECR0L0GIA
Dr. Dliiaiuerioo Rangel

Falleceu hontem, as 23 horas, repentl-
nainente, em sua residência A rua da Con-
solução, n, 130, o sr. dr. Dinamerico Au-
gusto do Kego Rangel, advogado do nos-
so foro.

A infausta noticia vai causar, por cer-
to, justificado sentimento do posar, por-
que o lllustre extineto, ás suas apreciáveis
qualidades moraes, alllava uma intelligen-
cia e uma cultura pouco vulgares.

Formado pela nossa Faculdade de Dl-
relto, após um curso distineto, o dr. Di-
namerlco Rangel entrou para a magistra-
tura, tendo exercido o cargo do juiz nar
comarcas de Mogy-mlrim e Batatacs, nes»
te Estado.

Ha muitos annos fOra posto em dispo-
nibilidade, depois de haver prestado á jus-
tiça os maiores serviços.

No reglmen deeahido mllltou activa-
mento na política, desempenhando man»'
datos de confiança e de eleição popular.

Morre aos sessenta annos do edade, dei-
xando viuva a sra. d. Isollna Rangel a
treze filhos, entre os quaes os engenheiro!
Francisco de Paula Rangel e Dinamerlca
Rangel e o acadêmico Luiz Rangel.

O enterro realiza-se hoje, ás 17 horas
sahlndo o feretro da residência do finado
para o cemitério da Consolação.

*
Falleceu_ hontem na cidade do

hu'o ancião Romão Glyccrio.
nheiro,

O extineto, que contava 84 annoa
de edade, era cunhado do capitão da
Força Publica Antônio Quirino Pei-<
xoto.

MISSA FÚNEBRE
Amanhã, primeiro anniversario do

passamento do acadêmico Celi de
Carvalho Martins, a familia do desdi-
toso moço mandará rezar uma missa
em suffragfio da sua alma.

A missa será ás 8 horas, ro altar
de S. Luiz, na egreja de Santa Iphi-
genia. , . ; ¦ \
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Tâ AS ARMAS DA CIDADE

Realiza-se hoje a contorencln collectl-
va dos «rs. secretários do governo com
o sr. presldento do Estado.

I,

O
tilo

'Estado", de hontem, em sua eat-
vespertina, bordou commonlarlos

Roorndos contra tuna determinação da 3.a
delogadn auxiliar, com referencia A ro-
presontnção de uma revista tlicntral.

Nada mais Injusto,
À pollola, pelo sou digno represontnn-

le, cumpriu, no caso, apenas uma deter-
nilnaçflo legal, que exige prévio oxamo
das poças n serom rcprescntudas. Esse
exame n policia o faz por intermédio do
Conservatório, que põe o seu "visto" nas
obras quo podem ser lovndas a sconn.

Não tendo sido cumprida essa formali-
dado, multo ncortndamcnto o sr. 3,o dele-,
gndo auxiliar prohlbiu a representação
da revista e multou o empresai-lo.

Fol esse o motivo da medida, exercida
multas vezes em casos om que não eram
orltlcadns ns pessoas dos srs. secretários
dc Estado.

E tanto assim fol que, obtido o "visto"

do Conservatório, n policia permittlu a
continuação das representações, sem exl-
glr corte das criticas foltns nos membros
do governo.

Aliás, o gr. secretario da Justiça, em
sua Jft longa administração, tem sempre
dado sobejas provas do sou espirito de
tolerância deante dos ataques o criticas o
sua pessoa.

Seguiu liontem do manhã para Cainpl-
nas, em vlsila A Escola Normal, Gymnasio
do Estado o grupos escolares locaes, o sr.
dr. Oscar Rodrigues Alves, quo levou om
sua companhia os srs. Mario Roys, seu of-
flclal de gabinete, o dr. João Chrysosto-
mo, dlrector geral da Instrucção Publica.

8. exc. regressou (l noite a S. Paulo.

O sr. presldento do Estado recebeu

hontem do Rio do Janeiro o seguinte te-
logramma dos deputados federaes que
foram ha dias nossos hospedes:

"Profundamente penhorados pola gen*
tll acolhida do generoso povo pau
lista, saudámos affoctuosamento o sou
lllustre presidente, manifestando o nosso
entl.uslasmo pela prosperidade do grand"
Estudo.

(aa.) Vcspuclo de Abreu. Ribeiro Jun-

queira, Álvaro Botelho, Bonto Miranda c
Nlciinor Nascimento. "

ii il ei ai
RÉS

A Commissfio Dlroctora do Partido Re-
publlcano reconheceu o directorio polltl-
co de congraçainenlo de Espirito Santo do
Pinhal, constituído pelos srs. 'dr. Abelardo
de Cerquelra César, dr. Jost* do Araujo
Matto-Orosso, coronel José Ribeiro de
Ollvolra Mottn, tenente-coronel Faustino
de Alcântara Pereira o Silva, major Esle-
vam Elpidio Romão, tenonte-coronol Ma-
nuol Joaquim Alves Fontes, coronel Joa-
qulm Leite de Sousa, tenente-coronel Sa-
bino Bueno Ribeiro, dr. Antônio de Sousa
Freitas, tenente-coronel Randolpbo Agos-
Unho Ribeiro, major Francisco Jost- Fer-
nandes o capitão Amador Bueno Machado
Floronco.

O sr. Acliilles Isella, cônsul da Sulssa,
«gradeceu hontem ao sr. presldento do Es-
tado o aos srs. secretários do governo os
cumprimentos que s. exes. lhe mandaram
apresentar, por oceasião da passagem do
anniversario da fcHta nacional da confe-
deração llelvetloa,

O digno cônsul da Suissa teve a gentl-
leza de envinr-nos um cartão agradecendo
os referencias que fizemos ao seu palz,
por oceasião da sua festa nacional.

Pela Çommissão Dlrcctora do Partido
Republicano foi reconhecido o directorio
politico de congraçaniento do /"ivart*.
constituído pelos srs. coronel Miguel de
Abreu de Lima Pereira Coutinlio, presl-
denlo: coronel Juvenal Comes Coimbra,
ooronel Pedro Lias Baptlsta, major An-
tonio Gomes do Oliveira, dr. João de Góes
Manso-Sayào, coronel Faustino do Lima
Gutlerros, coronel João Venancio de Mel-
lo e Henrique Pavão.

No despacho do sr. secretario da Fa-
zenda com o sr. presidente do Estado, foi
aòsignado o decreto effectivando o sr. Al-
fredo Mario Ouastinl no logar de terceiro
escripturarlo da Recc-bedorla de Rendas
da capital.

A çommissão constituída para o Jul-
gamonto do concurso quo tinha por fim
dotar a nossa capital com um brazíto,
concluiu a sua incumbência, não olnsst-
ficando nenhum dns projoctos apresen-
tados. Os seus membros, que não os srs.
dr. Carlos de Campos, monsenhor He-
nedieto dc Sousa, dr. Eduardo Aguiar de
Andrade, .Mario Villãres Barbosa c Nes-
tor Pestana, depois do detidamente exa-
minarem todos os trabalhos que concor-
rora.ni ao corlami-ii, i-euniriun-se hontem,
An 11 horas, na sala da exposição dos
projoctos.

Fol acclumado presidente o sr. dr.
Carlos de Campos, que convidou para se-
cretarlo o sr. Nostor Pestana, designando,
cm seguida, o sr. dr. Aguiar de. Andra-
do para relatar o parecer da oom mis-
são.

Usando", então, da palavra, o relator
começou dizendo quo, após um exame al-
tento, é, som duvida, multo llsònjclra a
impressão geral que inspira o con ju neto
doi projectos apresentados no concurso
aborto pola Prefoltiira para a escolha das
armas da cidade dc S. Paulo.

'"Si ;i maioria dos trabalhou — conti-
rida o dr. Aguiar de Andrado — ostenta
qualidades fcchnlcas muito apreciáveis,
todos, sem excepção, revelam um psfòr-
ço sincero o tanto mais notável quando
se considera a deficiência de recursos o
dc elementos básicos com que tiveram de
luctar os concorrentes para um estudo
minucioso e aprofundado do ássumpto,

Essas qualidades, todavia, se acham dl*
tal forma disseminadas pelos diversos
projectos apresentados, que seria diffie.il,
si não Impossível, destacai- do coiijuncto
um trabalho qualquer e conferir-lhe um
premio sem praticar uma injustiça parn
com os demais concorrentes. Púde-se,
comtudo, afflrmar que os anuas da elda-
dc de S. Paulo, perfeitas e completas, sue-
glrlam desse conjuneto, si fora licito apro-
voltar de cada trabalho este ou aquello
detalhe, esta ou aquella particularidade,

No projecto n. 1, por exemplo, teve o
seu autor a feliz inspiração de cravar no
escudo o perfil alteroso do monte .ia-
raguft, esse syrnbolo Immutavol «• pérpo-
tuo das primeiras e ásperas conquistas do
sertão que através os séculos assiste a
Iodas as transformações por que S. Paulo
vai passando. Pela sua situação topogra-
phica, c-m relação A capital, o .'íiraguíí
pode ainda symbolizar a meta do desen-
vqlvlinento da cidade que, seguindo a
marclia mysteriosa do todns as .iviliza-
ções, no encaminha para o oocldcnto.
Qualquer cldado se ufanaria de ostentar
nns suas armas esse grandioso monumen-
to da natureza.

No n. S, admiramos a perfeição do
desenho no lado da technica esmerada;
outro tanto não diremos dn concepção
heráldica do trabalho.

O n. 1.1 encerrou no cantão senextro
motivos que, embora se afastem dos mol-
des heráldicos, seriam, comtudo, sufri-
cientes para uma bella composição de es-
cudo. Ali, tambem, figura o Jaraguft, la-
doado da Cruz do Christo, esso outro sl-
gno perenne das primeiras descobertas.

O n. 18 destaca-se, incontestavelmente,
pela singeleza da concepção o sobriedade
do detalhes, qualidades primordiaes om
um escudo do armas do cidade. Dos pro-
Jectos apresentados, 6 aquello onde o
Bymbollsmo se manifesta sob uma forma
mais acurada. Poderia, comtudo, ser mais
foliz o sou autor na combinação das cõ-
res do brazão o divergimos quanto A es-
colha da forma do escudo. Não pensa-
mos, como o autor, que a forma "samnt-
ta" ou franceza moderna, seja a mais
apropriada para o estudo do armas de
S. Paulo. Ao contrario, saímos do parecer

POETAS
Todos nés brasileiros somos, mala ou

monos, Hontlmontnlistas. SoffremoB os
males alheios, vibramos com as alegrias
quo vomoa transbordar das almas dos
outros. Pôde ser que Isso, nestes civill-

, zndos tempos do uttlltarlsmo o de mate-
rlalismo, seja um gravo prejuízo e até
uma ameaça para a Integridade da na-
ção. Confiar na força do direito e n»
acção julgadora da justiça, quando ê o
direito da força quo predomina, torna-se
realmente uma Ingenuidade.

Entretanto, nos brasileiros ainda assim
pensamos, sinão para maior gloria da
nação, ao menos para maior honra nos-
sa. Vivemos mais pelo coração do que
pela razão. E por isso somos um povo do
poetas c utopistas, obstinadamente afor-
nulos ao sonho.

Ainda agora, com a guerra curopí-a, o
povo brasileiro tem dado as maiores de-
nionslrações do nobreza de sentimentos,
cõllocando-se, desde a elite intellcctual
até aos operários humildes, ao lado da
facção que possuo a seu favor melhor
somma de dignidade o justiça. E entro
essas manifestações sobresãl, por certo,
a voz dos poetas. Semente ella bastava,
porque somente se faz ouvir no concerto
das cousas santas e bellas. íl o seu fra-
por, que t* doce aos ouvidos, é mais to-
moroso que o rlbdmbo dos canhões, por-
que f- eterno. O som da lyra de Virgílio,
descrovendo-nos as batalhas de Tróia,
faz vibrar ainda ns nossos sentidos. No
emtanto, dlsslpam-so em minutos no cs
pnqo, carregados pelas ondas sonoras, os
ecos dos mais tremendos bombnrdolos...
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J SERVIÇO ESPECIAL T
do C0BK610, da _1g.tt.ia _1ttt.ri.atia e da .Havas

O sr. presidente do Estado assignou o
titulo declaratorio de vencimentos do pro-
fessor em disponibilidade da escola da
várzea do Santo Amaro, sr. Joaquim Bar-
bosa de Sousa, com 1:033$340 annuaes.

Por acto do hontem, fol nomeado o
dr. Davld Jurdim para oxercer, interina-
mente, o cargo de promotor publico da
comarca do PIrassununga, duranto o im-
pedimento do funcciónario effectlvo, om
gos. de licença.

Foi nomeado lolloolro official da praçade Santos o sr. Casslano Bllveira, que ja
prestou a competente fiança e obteve arespeotlva carta.

Foi declarado som effelto o aoto de27 do moz do Julho findo, polo qual osr. secretario da Justiça nomeou paraexercer, interinamente, o oargo de pro-motor publico da comarca do Plrassu-nunga o bi*. Dlonyslo Davld Teixeira.

Por esorlptura lavrada em notas do T.otabellião desta capital, fol adquirido polaCâmara Municipal de Bauru', represen-
tada pelo seu prefeito, sr. dr. Luis Vlcen-
te Figueira de Mello, o acervo da Compa-
nhla Água e Exgottos de Bauru', oraíalllda. A acqulsiçao fol feita por melode um empréstimo do .00:000*000, prazode ÍO annos, juros do 6 o|o, cujas letras
so destinam A substituição das actuaes de-benturos de 8 o|o, conforme acoOrdo feito.

que o formato "flamengo", do lados re
dos o base arredondada, tradicional de
todas as velhas cidades do Portugal, 6
aquello quo deveria ser adoptado, por ser
o unieo que recorda as nossas origens.

O projecto n. 19 6, realmente, notável
pela perfelçllo da technica que lhe dá um
inoxcedlvel cunho artístico. Revela pro-fundos conhecimentos da scloncla hera!-
dica, tanto na fôrma como no fundo. Pec-
ca, no entretanto, pelo excesso de symbo-
los e complexidade de datalhes, o quo, a
nosso vêr, constituo dofelto grave no bra-
zão de armas do uma cidade.

Finalmente, o n. 32 se rccommenda
multo particularmente pela feliz inspira-
ção de sua divisa "Non ducor, Duco" que,na realidade, resume toda a historia do
S. Paulo e exprimo do um modo eloquen-
to as velhas tradlçOes de seu povo. O seu
timbre "um braço armado do prata om-
punhando uma acha o uma flammula do
mesmo metal" é de todas a melhor con-
copção symbollca do bandeirante.

Nessas condiçOes, e tondo em especial
attenção a grande responsabilidade do
uma rosolução que pesará, perennemontesobro as gerações futuras desta cldado,
não so julga a çommissão autorizada a
classificar, de modo a tornal-o o brazão
de armas definitivo de S. Paulo, nenhum
dos projectos apresentados.

Esse parocor foi approvado unanime-
mente o logo dopois communlcado ao sr.
prefeito da cidade.

ei-

A Commiss&o do Poderes da CâmaraFederal esteve ante-hontem reunida e aa-«hjmou parocer reconhecendo deputado
Jielo 2.o dlstrloto d_ Pernambuco o sr.Fábio da Bllveira Barros.

O er. Rodrigues Alves Filho, relator daeleição do Lo dlstrlcto do mesmo Esta-oo, fe* o relatório verbal do pleito; e,como nfto tenha .havido contestação, oparecer roconheoondo o sr. Manuel der^uvfia Barros serft lavrado na próxima

O sr. ministro da Fazenda autorizou n.

&Ò.V1, 
F- Itapura a CornmbA _. dois

ÍS?m*!1 
8Ua» WWrtMo situados nasproximidades do porto Esperança, parahelles 8_r inBtaiiada a mesa de rVnd_T

Realizou-se ante-hontom no salão de
actos do Lyceu do Coração do Jesus o
ultimo sarau que a actual dlrectoria of-
foreceti aos freqüentadores daquelle sa-
dão.

Como todua as festas que ali se reall-
zam, a do ante-hontom revestlu-se Ai-
grande brilhantismo.

No elegante salão notava-se a preson-ç.t do numerosa o selecta assistência, en-tre a qual o sr. d. Antônio Malan. bispodo Amlflo, acompanhado de seu secrotd-rio particular; monsenhor dr. Benedicto
Alves de SouBa, vigário gorai deste arce-bispado, e a quem aquella festa era dedi-cada; dr. Waldomlro Pinto Alves, dr.Carlos de Moraes Andrade, dr. Pedro VI-conto, revmo. padre José Noronha, do Ly-cou Sateslano de Campinas; coronel Theo-dollndo do Carmo, dr. Luiz Gonzaga emuitos outros.

Ao iniciar o espeotooulo, occupou atribuna o professor Antônio de SousaLeal. S. s. disse que o homenageado da-quella nolto era monsenhor dr. BenedictoAlves de Sousa, que foi sempre slnoeroadmirador daquella agremiação, tendomesmo dado exuberantes provas doamor que a ella dedica. O orador saudouainda o sr. bispo de Amlso. sendo aoterminar multo applaudldo.
Em aeculda falou monsenhor Benedl-cto, agradecendo a homenagem _ue osox-alumnos lho prestavam o fez no seueloqüente Improviso honrosas referenciasao rovmo. padro Mario Maspea, assisten-te eoclealastlco da associação, que multotem trabalhando, sacrificando-»- até, rperao progresso sempre oresoeot. do CentroNao podendo s. exc. erguer naquellemomento um enthusiaatloo- viva ao ope-roso padro Mario Maspe», por ali seexhar o sr. d. Malan, -terminou erguendoum. "va ao pae dos saloslanos—4. Bosoo.O distineto orador reo___u, ao terml-nar, prolongada salva de palmas,A seguir subiu A aotmt, o drama "A

voz do sanguo", sob a dtro-çtto do sr. Pag-onoal Corona.

vE£ _.BUa _?.t_*éft nMt* -"«e* ° wlnoPinto Alves, filho do sr. flr. WaldomlroPinto Alves.
O novel amador, com o colorido oueaeu ao seu papel, demonstrou tor multainclinação para a arto dramática.A nota mate interessante da festa foisem duvida a representação da comedia"Os espiritas", om dois aotoB.

Fizemos, mais uma voz, essas consido-
rações deanle dc dois trabalhos poéticos
que cantam ns acções heróicas dos oxor-
citos da "entente" o com os quaes aca-
ba de enriquocçr-so a literatura paulista:"Quadros da guerra", de Antônio Faria,
e "Lusitânia", de Affonso Sclunldt.

Anlonio Faria ê um poda lyrico de va-
lor, que nos sabe transmitiu- nos seus
versos as emoções de sua uluui sensitiva.
Não é um novo, pois em IDOS publicou o
seu livro dc estréa, "Flores d'alma", 11-
vro de sentimento e quo jã era uma re-
velação do futuro poeta. Hoje nos sur-
gi* elle escorreito, com roupagens- novas,
A fronte de oito magníficos-sonetos ale-
xanilrinos, modelados solire emocionan-
tes sconas da actual conflagração euro-
péa, A sua bandeira é, porém, a mesma,
dc poda sentimental o delicado.

Algumas dessas bellas prodtieções fo-
rum inspiradas em chronicas que publi-
cou no "Jornal do Còmmercio", do pio,
o brilhante escrlptor dr. Castro Menezes.
Re.salvnndo o aou escrúpulo e em hoi.e-
nagom a este lllustre belletrlsta, Antônio
Faria poz A sua plaquette o mesmo tltu-
Io das cbronicas de Castro Menezes e *".e-
dioou-lhe o seu trabalho poético.

Este faeto não deslustra, porém, o me-
rito dos "Quadros da guorra". Porque
poeta não é somente aquello que cria
idéas, mas ê tambem aquelie que as sabe
vasar na linguagem que seduz o encanta,
e que sabe encontrar belleza e emoção
nas palavras e nos eousas singelas e sim-
pies. E Antônio Faria é um poeta de loi.
Os seus versos flcnm-nos soando aos ou-
vidos. Nas quatorze linhas de um soneto
sabe elle resumir um turbilhão do pensa-
mentos e faz surgir 1 nossa visão os qua-
dros mais diversos o impressionantes.
"O ultimo beijo", "A morte de Pégoud"
e "As duas águias" são sonetos quo hon-
rariam os nossos melhores poetas.

Affonso Sclunldt é um poeta consagra-
do. Possuo jã a preciosa bagagom de qua-
tro livros de versos, o penúltimo dos quaes,"Japellas abertas", mereceu o 2.o pre-
mio no concurso literário que a Acado-
mia Brasileira de Letras realizou om 1911.
Sylvio Romero, o eminente critico sergl-
pano, que fol o relator do parecer da
commlssUo Julgadora desse concurso, eB-
creveu, com a sinceridado que o caracte-
rlzavn, quo nas "Jancllns abertas" nada
encontrara de banal e que as suns poesias,
da primeira A ultima, eram todas aprovei-
tavols e dignas do leitura. Si a çommissão
lhe concedia o segundo logar, era porque
havia outro livro em ogualdade de con-
(lições e que tinha a seu favor a primazia
na ordem de inscripção.

Affonso Schmldt ô um poota bohemlo,
dospreoecupado o simples, quo desconhece
o que vale e que tem malbaratado crlml-
nosamento o seu gonlo e a sua mocidade.
Dormiu sobre os louros das "Janollns
abertas", e apesar do escrever sempro,
pois quo os versos lhe brotam da alma
sonhadora com a mesma persistência com
que as estrellas vão surgindo num cí-o que
escurece, sõ agora ello nos apparecc do
novo, com o seu poema "Lusitânia". São
versos occaslonaes, que alludom A entra-
da do Portugal no confllcto das nações.
Escreveu-os Affonso Schmldt do um dia
para outro, afim de aproveitar a passa-
gem por Santos, torra do poeta, do uma
companhia dramática portugueza. Os ver-
sos da "Lusitânia" formam, pois, um epl-
sódio patriótico, que fol representado, com
vordndeiro suecesso, no Colyseu Santlsta.

Agora appareoem ft luz da publicidade
em formosa plaquette e foram recebidos
com as mosmas palmas que os acolheram
no palco.

Raymundo REIS
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VARIAS NOTICIAS
SiVNTOS, 3 — Com a odade de 72 au-

nos, fallecou nesta edade o sr. Manuol
Alexandre Gonçalves, cujo onterramonto
se realizou boje no cemitério do Pa-
quetá.

Acha-se tiestu cidade o úarytorio
brasileiro Roger de Mesquita, quo realiza-
rft um concerto no iteiil Centro Portu-
guez.

 Na próxima terça-feira realiza-se
no Colyseu Santista o concerto do terior
Almeida Cruz, no qual tomarão parto os
dançarinos Ilulcão e .\largot, os gultarrls-
tas .Salgado Caruso e Armando Duquo, e
a cantora mlla, Ncly.

 Na próxima segunda-feira estréa-
se no "Rio Branco" a Trotipe Cuno, do
que faz parte n artista Picrreto Flori.

—— Realiza-se depois do amanhã no
salão nobru do "Puruue Balneário Hotel",
o grande baile offerecldo pelos srs. Foiuiii
o Comp., ao cbrnmaridanto e demais offl-
daes do seout "Uio Cirande do Sul", surto
neste porto.

Fazem partu da çommissão de recepção
os sra. Armando llrogi, Lovy Sodré, Carlos
de Barros, Ariatides Barbosa, José Porei-
ra das Neves Filho, James Bjomberg, Por-
sio Martins, Victor Affonseca, Frederico
Ditl, F, 1'. Ennor, Edgard Cumprido e
Win. Slmonscn.

»V direcçao do saião gslurft a cargo do
sr. Luiz Calalfa.

A exma. sra. Idalina du Silva Azo-
vedo o dr. Nilo Costa, protectores do »Vsy-
lo do Orphams, durante o mez do junho
próximo lindo, enviaram ao sr. dr. Victor
de Lamare, presidente do Asylo, a Impor-
landa de 2:12D$500, produeto liquido do
concerto realizado nesta cldado, na nolto
de 27 do Junho, no Colyseu Santista, pola
exnia. sra. Antonieta Rudge Mlller.

 Por falta de numero do sócios, fol
transferida para 7 do corrente a assem-
bléa geral da Associação Commercial, que
devia realizai-se hontem.

No dia 17 do corrente deverão vir
a esta cidade os alumnos do "Lyceu do
Coração de Jesus", em numero de 450.

Os alumnos virão uniformizados o ar-
mados, com a respectiva bunda, terno de
corridas e tambores e cyclistas.

O batalhão chegara, pelo trom da ma-
nhã, de S. Paulo, dirigindo-se, depois d«
atravessar a cidade, em bondes especlaes,
A praia do José Menino, pretendendo fa-
zor uma leve refeição na Ilha Porchat.
Dali partirão para S. Vicente, pela praia,
em visita ft ponte penstl, regressando pe-
los bondes da linha ri. 1 (Matadouro). Na
praça Barão do Rio Branco formarão om
parada o furão evoluções militares, dopois
do que sogulrüo para a estação, afim de
regressarem para S. Paulo, pelo trem dos
lü horas.

Afim de tratar da vinda dos alumnos,
esteve aqui o revmo. padro Henrique
Mourão, dlrector do "Lyceu".

 Regressou para Villa Bella o sr.
Pedro Paulo Moraes, profoito daquella cl-
dado.

Com o mesmo destino sogulu o dr.
Carlos Julio Spon,

 Pelo "Hoilnndla" regressou de
Buenos Aires o.dr. Mario Cardlm,

 Chegou a esta cidade o Br. dr.
Paula Sousa, diroctor do Serviço Sanlta-
rio.

Pelo "Garonna" chegou hoje a es-
ta cidade o sr. A. Koatlng.

 Em Santos, entraram hojo 60.472
saccas de café, sendo na Recebedorla de
Rendas despachadas 16.206 saccas.

 O commando da 42.a brigada da
Guarda Nacional communlcou ao corres-
pondente do "Corrolo Paulistano" ter
transferido o quartel dessa milícia para
a rua General Câmara n. 600.

 Pelo vapor "Garonna" chegaram
hojo a este porto 22 Immlgrantes, sendo
amanha esperados 4, pelo "Araguaya".

 Polo vapor "Raperuna" regressou
hoje do S. Sebastião a escolta policial que
para ali seguira sob as ordens do alferes
Louronço, afim de manter a ordem.

 A nacional Maria de Sousa, rosl-
dente no "Hotel Lisbonense", sito ft praça
dos Andradas, tentou hoje suicldar-so In-
gerindo croollna.

»V policia central tobiou conhecimento
do faeto, fazendo remover a victlma para
a Santa Casa.

 Roaílza-se amanhã, fts 20 horas,
na Escola do Còmmercio "José Bonifácio",
uma sessão solenno, em commemoraçao
ao 4,o annlversario de sua fundação.

Afim do assistir a esso acto, fol enviado
um convite ao correspondente do "Cor-
relo Paulistano".

Oam pinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 3 — Na estação do Ro-bouçaa fallecou hontem, ft tarde, quandoora transportado para esta cldado, afimde sor Internado na Santa Casa, o Indl-
gente Antônio Adolio Aurora, do 30 an-nos dc edado.

Dopois das formalidades logaos, fol o
sou corpo sepultado no cemitério daquella
localidade.

 Na matriz de Santa Cruz sora co-lobrada amanhã a missa do trlgosimo diaom suffróglo da alma do coronel José
Francisco Aranha.

 A Companhia Mogyana ontregou
hoje .1 baldeação da Paulista 22.986 sac-caa de café despachados para Santos.

Peranto o sr. dr. Almolda Pires,
Juiz ila primeira vara, foram hojo ava-
Iludiu, em Robouças, os bons do Jacomo
Manl ova ni.

Adia-so nesta cidudo, hospedado
na residência do sr. Francisco de Almei-da, o illustro clinico do Poços do Caldas,sr. dr. Faria Lobato.

Na Boneficencla Portugueza folboje operado um dos oporarios, victlmada explosão do uma mina nos trabalhosda nova usina quo a C. C. do Tracção,Luz e Força estft assomando no rio ..a-
guury.

O operário perdeu um braço e uma dasvistas.
Dois dos forldos continuam em estado

grave.
 Afim do tratar do sua saudo, se-

gulu hoje para essa capital o sr. JoãoWilson da Costa, funeclonarlo da Compa-nlila Mogyana.
 O trom P-10, da Companhia Pau-lista, que aqui passa fts 17 horas, desde ftInauguração dos novos horários, vem aem-

pro oom atraso.
Nestes últimos dias, o comboio até Jun-dlahy, tem sido puchado por duas loco-motivas.

 O movimento da Maternidade, nomea de julho, foi o seguinte: existiam 6
pãrturientes, entraram 8, sahiram 10,existem 4.

Nasceram 7 crianças o foram feitas
4 intervenções do obstetrícia.

 A Companhia Mogyana entregou
hoje ft baldeação da • Paulista 21.616
saccas de café, despachadas para San-
tos.

 O movimento do Matadouro »\Iu-
nlcipal, no mez passado, foi o soguinto:
Receita, 11:203*}.00; despesa, 2:956*000;
saldo liquido, 8.:247?>800.

 A Companhia Maresca-Welsa farft
a sua estréa no Theatro S. Carlos, desta
cidade, no din. 5 do corrente, com a ope-
rota "Eva".

 De 17 a 31 de Julho ultimo, om
troze dias lectivos, na blbliothoca da Es-
cola Normal Primaria local, houve 99
consultas; média diária, 7,6.

Das 99 consultas, 44 foram de obras
pedagógicas, 23 do gcographla e historia,
9 do physicá e chlmica, 8 de mathema-
tica, 8 do literatura portugueza e 7 de
literatura franceza.

Das- 99 obras consultadas, 70 são em
portuguez e 29 em fruncoz.

 Praxodes Campestre, preto, de 25
annos, empregado na Usina Esthor, em
Cosmopolis, raptou, na noite passada, a
menor do 16 annos Manuela, filha do hea-
panhol João Garcia, tambom empregado
na Usina.

A policia, tendo conhecimento do fa-
cto, effectuou a prisão dos fugitivos,
quando embarcavam para essa capital,
remotlondo-os para Cosmopolis, onde
serft feito o inquérito.

 De Moct.ca, onde foram fazer uma
vistoria no kilometro 57 do ramal de
Mocôca, regrossnrnm hojo os srs. drs. Ma-
nuol 7*edro Tapajoz, Plínio Moreira, Dur-
vai Ferrão o P. Lobo.

"Correio Paulistano"
Sorteio dos nossos prêmios

mercadorias
em

Santo Antônio do Pinhal
PADRE BERNARDO CHICO, SALESIA-

NO — OUTRAS NOTICIAS
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, 8 —

Chegou a esta localidade, no dia 29 do
mez passado, tendo assumido esta paio-
chia, para a qual foi nomeado, o revmo.
padre Bernardo Chico.

No dia 30, s. revdmo. celobrou missa,
que esteve muito concorrida de fieis, na-
vendo depois dello animado folião de
variados prendas,

Na noite datruelle dia, diversas prlncl-
paes pessoas desta localidado, precedi-
das da corporação musical local, "Lyra
Plnhalense", dirigiram-se ft casa do capl-
tão Isalas Homem do Mello, onde o vir-
tuoso parodio so achava hospedado, pa-
ra fazer-Ibo uma manifestação do apre-
ço, saudando-o nessa oceasião, num bel-
lo discurso, o Ulustro joven, professor
Octavio Homem de Mello.

O padro Chico, bastante commovido,
respondeu agradecendo.

Do dia 23 até oo dia 30 do mez
passado, foram celebrados no cartório dc
paz desta localidade 24 casamentos.

Por motivo de até agora ter geado
pouco, os lavradores temem fazer neste
mez as suas lavouras.

Aos nossos agentes rogamos a
bondade de nos enviarem as suas
prestações de contas, os talões de
recibos e os respectivos saldos.

Pedimos urgência em attende-
rem a este nosso pedido, visto co-
mo desejamos marcar para logo
o sorteio dos nossos prêmios em
mercadorias.

Os personagens em destaque nesta oo-
media silo oa conhecidos Carlos Mirabelll,
sob o nome de Carlos Norbolll, o Jorge
Bacu\ Bob o nomo de Jorge Babu'.

O grupo dramático "Domingos Savlo"
recebeu da platea enthuslastica ovacfto.

Num dos intorvalloo o celebre vlolinls-
ta Jaoomlno (canhoto) executou esco-lhldos peças do seu vasto cabedal artlstl-
co, arrancando da assistência merecidos
applausos,

Pindanioniiangaba
DIVERSA*. NOTICIAS

PliNDAiVlONlLVNGABA, 8 — Hontom,
no bairro do Ribeirão Grande, foi assas-
alnado o jornalelro Sebastião José Can-
dldo, vulgo Sacy, por Antônio Dlno, tam-
bem jornalelro, o seu filho menor José
Galdlno.

Quando essas pessoas tomavam parte
num "mutirão", Sacy oomeçou a insultar
Antônio. Repollldo, ambos, numa Iuda
terrível, ft foice, se empenharam e vendo
seu pae em perigo, Jos. lntorvoiu, esfa-
queando Sebastião, que veiu a falleoer.

O dr. Eurico Barbosa Lima, zeloso de-
legado desta cidade, teve conhecimento
desse crime, abriu inquérito o mandou
proceder ao exame cadavorico, polo sr.
dr. Claro César e pharmaceutloo Raul
Moreira Marcondes.

Até que o Tribunal de Justiça re-
aolva a respeito dos footos políticos aqui
desenrolados, não haverá expediente na
thesourarla e outras dependências da Ca-
mara desta cidade.

Não circulará, amanhã a "Tribuna
do Norte".

O sr. Olympio Azevedo, faz oelebrar
no dia 7, na matriz, uma missa por ln-
tenção de aua falleclda esposa, dia de
Beu annlversario.

Os sra, drs. Manuel Ignacio Romel-
ro. Benjamim Pinheiro e José Vicente

Mogy-mirim

Octavio Simões, Luiz do Mello o proferi-sora senliorita Maria José Monteiro, sen-
do todos calorosamente applaúdldòs,

Em seguida ao ultimo numero do pro-
gramma, deu-se começo a um grandobailo, que, no meio de entliiiflliisino e ale-
grln, se prolongou até fts 6 e mola do so-
gunda-felra.

Durante a festa os roportors da "Cl-
garra" tiraram multas photographios a
magnoRlo.

Para assistir fts solonnldados da inati-
gurar.ão da sedo do "Gabinete", vieram
a osta cidade muitos cavalheiros e dis-
tlnctas famílias das cidades vizinhas e
dessa capital,

Os mombros da dlroctorla foram pro-digos om amabilidadoa para com os pro-soutos, motivo pelo qual morecom os pa-rabons justos das exmas. famílias quecomparoceram nessa esplendida festa.—— Em rounião dos professorandos
do corrente anno da Escola Normal dos-
ta cidade, foram eleitos: paranympho, o
professor Geraldo Alves CorrCa, o orador
official, sr. .Máximo Gurgol.

Os professorandos resolveram unanl-
momento, prestar homenagem a todos os
lontes e professores da Escola.

 Viajou para Desoalvado o sr.
Gregorio Fazzio, proprietário da casa de
roupas para honions "Ao Elegante".

Em sua companhia foram tainbem aua
exma. esposa e sua irmã d. Angelina F.
P&ullno.

 Com destino a. Ourinho partiu
hontem o sr. pharmaceutloo Clovis de
Avollar Pires.

 O amador thoatral sr. José VVa-
gner, tevo a follz idéu de fundar om Bo-
tucatu' um gromlo dramático, sendo a
mosma recebida com satlafacção por par-te de todos quo apreciam o palco.

Os amadores locaes rounlram-se e ele-
geram a, directorla. do "Grupo dos Re-
peutinos", que t* a seguinte: presidente,
Ataliba Pires; secretario, Aluizio Mar-
quês; thesoureiro, João de Almolda; ora-
dor, Máximo Gurgel, e ensalador, Josfl
Wagner.

O grupo, que conta 14 sócios fundado-
res, inicia hoje os ensaios das comodlaa;"Tio Padre" e o "Ensaio da grande sce-
na", esta da lavra do soclo Aluizio Mar-
quos.

 Promovido por diversos cavalhol-
ros de nossa sociedade, reallzou-so hon-
tom um espectacuio no Clnomu Caslno,
em beneficio da Casa Pia S. Vicente do
Paulo.

Tomaram parte nesse festival de ca-
rldade os srs. drs. Arlindo Paea e Brito
e Araujo, dlssortando o primeiro sobre"O evoluclonlsmo om gorai, e o segundo
sobro o thema "O Beijo".

Ambos os oradores foram applaudidos
pela selecta assistência, que não negou
palmas a esses srs., jft conhecidos do nos-
so publico.

O dr. Brito a Araujo, que pela segunda
vez se faz ouvir em nosso meio, produ-
zlu uma conforenda belllsslma, Impres-
slonando sobremodo ft numerosa o Intel-
ligente platea.

 Os professorandos da Normal
pretendem fundar uma "Hora literária"
nesta cidade, e, para esso fim, vão dlrl-
glr circulnres aos literatos daqui, os
quaes, certamente, não deixarão de pres-
tar aeu valloslssimo apoio, a essa bolla
Iniciativa.

• — Em inspecção aos serviços do nos- '
so ramal férreo, estiveram bojo nesta cl- )dade os distlnctos engenheiros FrandBcc» IMonlòvado, Alberto Moreira e PedroSoares de Camargo, funccionarlos da ad-niinlstração da Companhia Paulista,Regressaram do S. Paulo os srs.Jonquim Pedroso, Ciilil Baruld, JoséAnnlchlno e Manuol Avelino: do Cam-
pinas regressaram os sra. Fortunato Ly-ra, Peregrino de Oliveira Lino, presidenteda Camnra e membro do dlrectorlo poli-tico local, e a senhorita professora AldaSoares,

 No dia 6 do corrento faz annos omonlno Mario, filho do sr. Antônio Igna*do de Campos, auxiliar da fazenda Ja-maica.

li. MALAN — EGREJA MATRIZ — DE-
PUTADOS FEDERAES

MOGY-MIRIM, 2 — Realizou-so hon-
tom, no salão do cinema Brasil, a confe-
rencia do bispo d. Malan, sobre a cale-
chese dos arrojados salosianos noa sor-
tõos do Matto Grosso.

A's 20 o 30, o salão estava repleto do
pessoas e a essa hora dou entrada na sala
s. oxc, acompanhado do vigário da pa-
rocliia, sondo recebido por uma prolon-
gada salva de palmas.

O sr. dr. Arthur Whltaker, juiz do dl-
relto da comarca, em brvees e oloquentes
palavraa, apresentou s. exc. ao auditório,
explicando os fins da sua visita a esta cl-
dade, descrevondo o trabalho verdadeira-
monto patriótico e arriscado quo tem tido
s. oxc. na espinhosa missão de domosti-
car os selvagens.

Ao terminar a sua bolla oração, a, exc.
recebeu multas palmas.

Em seguida, d. Malan, assumindo a
tribuna, ecoou em todo o salão uma salva
do palmas, dando inicio ft sua interessante
conferência, com projecções luminosas na
tela, do quadros sobro os costumes dos
Indígenas e trabalhos da catocheso.

S. exc. começou agradocondo aa pala-
vras do juiz da comarca o, com a oloquen-
da que lhe é poculiar, discorreu brllhan-
leniente aobre a vida o costumea doa ln-
dlos nos sertões do Matto Grosso.

O Ulustro orador prendeu a attenção
do auditório por mais do hora e mela, re-
cebendo multas palmas ao terminar o seu
discurso.

O resultado da collecta de âbolos para
os trabalhos da catechoso fol regular.

Durante o dia, s. oxc. recebeu multas
visitas do pessoas gradas da cidade.

 Estão quasi concluídos oa traba-
lhos de reformas na egroja matriz desta
cidade, sob a direcçao da digna commls-
são nomeada para tal fim.

O templo apresenta um bollo napecto.
A sua inauguração estft marcada para o
dia 9 do setembro próximo.

 Pelo nocturno, passaram hontom
por osta cidade, vindos de Ribeirão Preto,
os deputados federaes que foram a S. Car-
los do Pinhal assistir ft Inauguração da
exposição regional de animaes.

Pedreira
NOTICIAS DIVERSAS

PEDREIRA, 3 — Na sessão da Cama-
ra, realizada a 30 do mez findo, fol apre-
sontuda uma indicação autorizando o sr.
prefeito a adquirir os terrenos existen-
tes em frente ao grupo escolar, para nel-
lea ser construído um jardim publico. Victlma do um desastre, que ío-
llzmente não tovo punestas consoquenclis,
encontra-se recolhido aos seus aposentos
o prostante cidadão major Antônio José
da Costa Cardoso, influente membro do
direclorio político o vereador da nossa
Caniara Municipal.

Cavalheiro respeitável e abastado la-
vrador desto município, é sogro do dr.
Ernesto Moreira, conceituado clinico
aqui residente, e do coronel Luiz Wence?-
lau de Godoy Moreira, delegado do po-
llcia.

 De rogresso de uma excursão, que
foz ft Noroeste, jã se encontra entre nós
o sr. Carlos Augusto Guedes, digno pre-
feito municipal.

 Com boa acceltação por parto da
população desta cidade, a troupe Inter-
nacional tem dado espoctaculos dramatl-
cos com boa concorrência.

Para hoje estft annunciada a peça dra-
matica de Arthur Azevedo. Intitulada "O
sogro dos diabos".

 A lavoura do município tem son-
tido extraordinariamente os offeltos da
Intensa estiagem, apresentando um os-
pecto desolador,

 A prefeitura deste município, com
autorização da Câmara, estft providen-
ciando sobre a irrigação das ruas por
meio do caminhões apropriados.

Ribeirão Preto
"TROUPE" ALZIRA LE.lO — PELO

MNSINO — PEIX) FORO — COM-
l*ANHIA FLOKIANÓ

R1UISIRAO PRETO, 3 — A "troupe"
dirigida pola aetrlz Alzira Leio otto-ctuou liontem, fts 21 horas, no Polythca-ma, uma nova recita, de accõrdo com umóxcellonte programma.

Os vários números do bem elaborado
programma foram desempenhados com amáxima perfeição artística e. todos os in-terprotos receberam applausos da nume-rosa assistência.

A "troupe" Alzira Leão possuo todouos elementos para fazor uma temporada
verdadeiramente artística no referido cen-tro de dIv.oraõea.

Alzira Leão tom manifestado brilhante*
mento os seus raros dotes artísticos, etn-firmando dcsCarte o conceito que gi if.como actriz.

O magnífico espectacuio terminou con
um attrahente acto do "cabaret".

A referida actriz cantou, com oxtraoi-
dinaria graça o muita arte, fados, mime-
sas o sentimentaes trovas populares, et<-,

Para hoje estft annunciada uma novn
exhlblção de accõrdo com um program-ma muito artístico.

A oxcdlente "troupe" darft apenas umi
pequena sério de espoctaculos nesta ci»
dade.

 Continua aberta a matricula no
Extornato Agostinlano, estabelecimonto
de ensino exoluslvamonte gratuito. Ao gabinete de identificação, fo-
ram enviadas as fichas o planilhas de Ml-
guel Favero, Pedro Paulo e Benedloto
Ovldio.

 Eatá a.nnuncladu para o dia 6 do
corrento a segunda praça doa bens pe-nhoradoa pela Câmara Municipal, no
executivo que move oontra Fructuoeo
Alves.

 A grande companhia eqüestre soh
a habll direcçao do afamado athieta Joaé
Florlano Peixoto, que excep-ional sueces-
so estft obtendo nesta cidade, realizou
ante-hontem • um novo espectacuio, exhl-
btndo bellos trabalhos.

f1 programma constou dc vários nume-
ros o d.s estrt-as do. Ajax and Georgo,
Interessantes acrobatas excêntricos; Ju-
dge, homem de dentes de aço, cujos tra-
balhos se revestem de muita originallda-
de.

Os espectadores applaudiram com mui-
to enthusiasmo todos os artistas.

A companhia Floriuno possuo elomen-
tos do primeira ordem, e, no gênero, não
tem rival.

Do seu elenco artístico, faz parto o ap-
plaudido Trio Florlano, cujo.s trabalhos
são verdadeiramente extraordinários.

Para hoje, estft annunciado novo espe-
etaculo de accõrdo com optimo program.
ma.

Ipaussú

Botucatu
VARIAS NOTICIAS

BOTUCATU', 2 — Revestiram-se de
um brilhantismo Inoxcedlvel as aolennl-
dades com que a directorla do Gabinete
Literário e Recreativo, com-memorou, do-
mingo ultimo, a inauguração de sua sedo
social, ft rua Marechal Deodoro.

A's 21 horas teve Inicio a sessão so-
ienno, na qual foi ompoasada a nova di-
rectoria, sondo convidado para presidir
esse aoto o meritlsslmo juiz de direito
desta comarca, dr. Joaquim Mamedu da
Silva.

Orou por esaa oceasião o distineto fa-
oultatlvo dr. Vianna Júnior.

Apôs este discurso, que merooeu uma
salva de palmas, foi cumprido fielmente
o substancioso programma elaborado pe-
lu, directorla, constando de belltsslmas
poesias, trechos mustcaea, etc.

Na parte musical dlstinguiram-ae os
srs. A. Andrada, oximlo vloloneellista
brasileiro, e Braz Martorolll, além da or-
cliestra, cujos membros revelam grande

vão organizar um directorio, de franca habilidade a gosto,
e tenaz opposlção ao partido ropublloana A parto literária fol executada pelos

HOSPEDES — VIA DE COMMDNIOA-
ÇÃO — EGREJA MATRIZ — IL-
LUMINAÇÃO 1'UBLIOA — RETRA-
TO — SANEAMENTO — EM VIA-
GEM

IPÁUSSU1, 3 — Bm visita ao sr. coro-
nel Henrique da Cunha Buono, prefeito
municipal, acha-se nesta cidade o sr.
Joaquim da Cunha Bueno, acompanhado
dos seus filhos, srs. Mario o Thomaz da
Cunha iluono.

 Estão na cidade os srs. Sebastião
Louzada, goronte da Companhia Luz e
Força "Santa Cruz"; Luiz Octavio dc
Sousa, escrivão da policia do Santa Cruz
do Rio Pardo, e o advogado Raymundo
Vianna, redactor do Jornal "O Contem-
poraneo", que se publica nesta comarca,
om serviço do mesmo.

Estes nossos hospedes ostivoram hoje.
de automóvel, na fazenda Bella Vista, em
visita ao sr. coronel Honrlque da Cunha
Bueno.

 Attondendo ao pedido do nosso
prefeito municipal, o sr. secretario da
Agricultura officiou communicando ha-
ver autorizado a remessa de uma balsa
do govorno, quo so encontra em Barra
Bonita, para esta cidade, afim de servir
para o porto do Baptlsta-, ligando Ipaus-
su' ft povoação do Retiro.

 Uma çommissão Somposta dos sm.
padro Faria, major Cavezzale Natale,
Dlogo de Mattos Azovedo, Serafim Rodri-
gues Corrêa e Octavlano Baptlsta Xavier
solicita o auxilio do publico para a re-
construcção da egreja matriz desta cl-
dade.

 Doutro do poucos dias, devem ser
trocadas todas as lâmpadas de carbono
polaa de filamento metnlllco na llluml-
nação publica local.

 Sorft inaugurado ainda este anno,
na sala das sessões da nossa Câmara Mu-
nlcipal, o retrato do sr. senador Antônio
de Lacerda Franco.

—:— A prefeitura municipal contractou
o saneamento do brejo que sopara esta
cidade do bairro do Pnranlí. cujo serviço
jft estft sendo atacado com a abertura de
validas.

 Afim do tomar parte na apuração
da eleição fedoral realizada a 2 do cor-
rente, seguiu para a capital o sr. José
Augusto Junqueira Júnior, presidente da
Camnra Municipal.

Rio de Janeiro
ESCOLA DE AVIAÇÃO

RIO, 3 — No campo do Sanla Cruz Jft
está prompta a F.scola de Aviação do
Exercito.

LOUCURA DE UM TELEGRAPUISTA
RIO, 3 — Durante a ultima viagom do

••Maranhão", enlouqueceu um dos tolo-
graphlstas de bordo.

Os symptomas de allucinação inanif.es-
taram-se primeiramente pela suspeita que
concebeu contra o commandante Costa
Rego, cujo camarote era junto ao seu, os-
plando-o continuamente, sob pretexto du
sor aquelie official um espião allemão.
O IMPOSTO SOBRE OS TRANSPORTES

— AS OPINIÕES DOS "LEADERS"
DA CÂMARA FEDERAI»

RIO, 3 —• Um vespertino entrevistou
hoje os diversos "leadors" da Câmara doa
Deputados sobre as idéas do governo om
relação ft situação financeira.

O sr. Álvaro de Carvalho, "leader" da
bancada paulista, acha que seria uma ex-
torsão aggravár o frete ferro-viario com
um imposto.

Elogia o sr. Carlos Peixoto, mas sente
estar em desaccOrdo com elle na questão
do Imposto sobre o frete.

O entrevistado disse quo certamente os
demais Estados, ondo é intensa a vlação
férrea, recusarão tambom essa medida.

O que precisamos é diminuir os fretes
e o governo do S. Paulo procura até fazer
a encampação de todas as ferro-vlas quo
cortam o Estado, afim de reformar por
completo o systema dos fretes.

Seria preferível um imposto addicional
aos Já existentes, em caracter honestamen'
to transitório.

Quanto ao augmento da quota ouro na
Alfândega de S. Paulo, o "leador" paulia-
ta declarou que ostá de inteiro accõrdc
com o sr. Carlos Peixoto.

O sr. Álvaro de Carvalho não acha to-
llz a Idéa da dispensa de funccionarlos,
pois osta medida não produz economia
que compense a vehemencla do golpo.

O senador Adolpho Gordo, entrevistado
polo vespertino, manifestou-se contrario
fts duas primeiras ldéas, estando de ac-
cõrdo com aa ldéas do sr. Cinclnato
Braga.

Interpollado sobro o ássumpto, o sena-
dor Alfredo Ellis declarou-se radlcalmon-
te lnfonso a qualquer accresclmo das ta-
xas de transporte, classificando de lllogi-
¦ -i e Improductlvo semelhante imposto.

Compara as tarifas brasileiras e argon-
tinas para provar a lmproprledade da me-
dida que se quer adoptar.

O sr. Costa Ribeiro ê contrario ft taxa
de 10 o|o sobre os fretes ferro-vlarloa,
achando que a medida devia generalizar-
so aos transportes marítimos.

Espera que, com a votação em terceira
discussão dos orçamentos, ficará assonta-
do o que fôr de Interesse nacional.

Finalmente, o sr. João Pernetta mos-
trou-se contrario ao imposto forro-vlarlo.
ROUBO DE LIVROS — A POLICIA

DESCOBRE O LADRÃO DO AR-
OIIIVO DA CÂMARA DOS DEPÜ-
TADOS

' municioal.

Santa Barbara
NOTICIAS DIVERSAS

SANTA BARBARA. 2 — Está na cl-
dade o ar. João OUvoira Machado, fls-
cal do imposto do consumo.

 O nosso conterrâneo sr. pharm.
Américo Benedicto de oliveira contra-
ctou o seu casamento com a gentil se-
nhorlta Laura Mlller, fillia da sra. d,
Clara Guimarães Mlller,

 Para a sua propriedade agrícola,
noste município, transferiu sua residen-
ela o sr. João Leite de Moraes.

Fixou sua residência aqui o sr.
Melcliesideck Lins do Oliveira.

 Em sua propriedade, no bairro do
Bom Retiro, noste município, falleceu
hontom a sra. d. Maria Harlland. viuva

srs. Drofessores Deocleclano Pontes, dr. do sr. João W. Welssinger,

RIO, 3 —-A policia descobriu quo OS
livros roubados do archivo da Câmara
dos Deputados haviam sido levados para
casa do continuo Francisco Rodrigues de
Paiva, cognominado "alfarrabista brosi-
loiro", encarregado do archivo e actual-
monte licenciado.

O continuo fol preso e interrogado pe-
la autoridade, declarando que se dedica-
va ao estudo da historia do Brasil e pia-
curava adquirir livros, principalmente d».
assumptos políticos e parlamentares. Tro-
cava ê comprava livros dessa natureza,
negociando com as livrarias e com parti-
culares.

A policia apprebendeu vários livros,
que Francisco disse que não foram tira-
dos da Câmara o sim de uma collecção
quo comprara.

! Entre os livros roubados estavam oa
annaos da Câmara desde 1823 a 1889.

A policia prendeu tambem o carrocei-
ro Manuel Isidoro, que fazia o transpor-
te dos livros, o qual declarou que os
transportou paru a casa de Francisco,
sendo o carreto contractado por um indl-
vliluo alcunhado "Cubcllelra".

Este confessou que arranjara o carro-
ceiro a pedido do continuo da Camarn.

A policia effectuou a apprehensão dof
livros roubados.

ASSALTO A' RESIDÊNCIA DO SU.
LAURO MULLER

RIO, 3 —- Hoje, pela madrugada, oa
ladrões assaltaram a residência do ar.
Lauro Muller, sendo repellldos pelos cria-
dos da casa, que presentiram a entrada
dos assaltantes e reagiram a tiro.
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O 30C.O Xít) BICHO

RIO, II — Os vespertino:!

q.,;

publicam
inmonlniins sobre a regulamentação do

igo do bliilin, publicando ontrevislns com
anquolros, bicheiros, etc.

Ha actualmento nesta capitnl um mo-
Imenlo diário do 550 contos, sendo om
úmero de 1.200 ns casos que oeoeitnin
)go do bicho, cognomlnndo pelo sr.
Irlco Coelho de "loteria Indígena",

ÜM JCOtlCO ACGRESSOR
mo, 3 — Hoje, íi. tardo, o jardlnoiro

lathlas Ferreira achava-se na Avenida
tio Branco, próximo íl esUt-ão do Jar-
im Botânico, quando por ali passou o
enhorlta Aurlila Ramos.

Mathlas alvejou-n com o sou rovólvor,
esfenhando cinco tiros quo nflo ottingi-

'am a moça,
. A policia prendou o aggrossor, verlfl-
ando que o Jardlnoiro nilo eonhecln a
enhorlta, parecendo tratar-se de um
ouço.

A LIGHT E OS ESTUDANTES
RIO, 3 — A Llght prometteu respon-

er segunda-feira no pedido dos estu-
'lautos sobro o abatimento de 50 0|0 no
ireço das passagens.
„ JUNTAS DE SORTEIO MI-

LITAR
RIO, 3 — Um vespertino fez ho-

a uma inspecção ás juntas cio sorteio
Viilitát*j eneon tran clo-.is abandonadas,

om excepçãp de cluns, cujos presi-
lentes estavam presentes, dando as
nformações que o jornal desejava.
í VIAGEM DO SENADOR RUY

BARBOSA A' ARGENTINA
RIO, 3 — Um jornal da tarde co-

neçou a publicar hoje uma Ferie de
rtigos do sr. Sertorio de Castro so-
re a viagem do conselheiro Ruy Bar-
iosa á Argentina,

y APOSENTADORIA DOS PRO-
\ . FESSORES PRIMÁRIOS

' RIO, 3 — Os professores primários
«irotestaram perante o conselho mu-
Yicipal contra o projecto que preten-

,e augmentar para 35 annos o prazo
e aposentadoria, que é actualmeute

le 25.
i VIAGEM DO MARECHAL

HERMES PARA A EUROPA
RIO, 3 — A bordo do paquete'Hollandia" embarcaram hoje para
Europa em companhia das nuas se-

ihoras o marechal Hermes da Fon-
eca e o barão de Teffé.

O embarque do marechal Hermes
de sua esposa, d. Nair de Teffé, ef-

[ ectuou-se no arsenal de Marinha, e
¦ 1 do barão de Teffé e sua esposa 110

áes Maná, sendo ambos muito con-
orridos.

DR. MONIZ SODRE'
RIO, 3 — Embarcou hoje a bordo

flo vapor "Hollandia" o sr. Moiiiz
iodré, deputado federal pela Bahia.

Esteve presente no cães gran-
le numero de políticos bahianos, en-
re os quaes o sr. Seabra.

ALFÂNDEGA
RIO, 3 CA) — A Alíandega desta capl-

ai rendeu hoje 243:97(i$454, sendo em
mro 104:Í20$029,

ASSEMBIjE'A fluminense
RIO, 3 CA) — Sob a. presldénclti do sr.

ir, J-oão Guimarães, realizou-se liojo a
ouiiião da Assembléa Fluminense.

Durante o expediente, foram lidos dois
elegrammas: um, do preCeito municipal

r lo Maeahí, solicitando a Assembléa pela
] ilclção da mesa, e outro, do sr. dr. Josí*
• .ezerra, ministro da Agricultura, agra-

, lecent.o a communicação da Installação

j la AssrmblOn.
O sr. Buurque Nazarcth/ oecupando fi

libiiiia, pediu 11 nomeação dc unia com-
[ nlssão para rever a lei 11, 1.137, de de-
; ombro de 1012.

O sr Bulhões de Carvalho, Jullão de
lastro e Benedlcto Peixoto requereram,
qespootlvamente, a Inserção na acta dc

' im voto de posar pelo fallecimento dos
. rs. João Alvos Meira, Adolpho Fonce de

. »oon e Francisco Glj'oerlo.

A OAUNE —¦ MATADOURO DE
SANTA CRlJf*

' 
RIO, 3 (A) — Na Matadouro da San-

l> a Cru»*, foram hojo abatidos 664 rezes,
11. porcos, 23 carneiros e 41 vltellas.

Os pregos fornm os seguintes: bovinos,
Ie 520 a 000 réis: porcos, de 1Í000 a
Ç100; carneiros, de 1*200 a 1 $800, e vi-
ellas, do 600 a SOO réis.

ESCOLA NACIONAL I)E AVIAÇÃO
RTO, 3 (A) — Acha-se prompto para

LJJtiríecionai" o nerudromo do Campo de
I 'anta Cruz, onde foi Installada a Escola

•ínclomU de Aviação, dirigida pelo erige-
iheh'0 italiano Nlcola Santo.

Já dois officiaes do nosso exercito co-
negaram s realizar ali exercidos do vôos,

' ;om optimos resultados.

FALLENOLV
RIO, 3 CA) —- Foi declarada aberta a

flallencla de Antônio Costa, estabelecido
| :om casa de moveis.

CAMBIO
I RIO, 8 (A) — A taxa cambial foi de

12 11|10, sendo as libra? vendidas a . .
19$600.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 3 (A) — As letras do Thesouro

jòfíreram hoje na praça o desconto de
13 por cento.

ASSUCAR

RTO, 3 (A) — O mercado de assucar''esteve frouxo, regulando os seguintes pre-
i nos, por kllo, para os vendedores: crystal
| branco tle ?ii70 a $030, e domernra de

$520 a $580.
, j Entraram 700 saccas, sahlram 3.557 e

-¦-..existem em stock 1-10.274.
ALGODÃO

¦^ RIO, 3 (A) — O mercado de algodão
funcclonou com os seguintes preços, por
10 kllos: sertão de 2 fi $0 00 a 31$000 e pri-
meira sorte de US$000 a 30$000.

Entraram 36 fardos, sahlram 337 c exis-
tom em stock 5.502.

A REFORMA DO ENSINO
' RIO, 3 (A) — Ao sr. dr. Carlos Ma-
ximillano, ministro do Interior, o sr. ba-*rão de lírnsilio Machado, presidente do
Conselho Superior do Ensino, communi
cou ter aquelie Conselho resolvido con
ceder inspecção aos seguintes institutos
de ensino superior e secundário: — Es-
cola de Engenharia de Bello Horizonte.
Gymnaslo Amazonense, Lycéu Alagoano,
Gymnaslo Municipal Lemos Junlor, no
Rio Cirande do Sul; propor a equiparação
da Faculdade Livre de Direito do Rio do
Janeiro, da Faculdade do Sciencias Ju-
ridlcas e Scciaes do Rio de Janeiro, da
Faculdades de Direito tle Minas Geraes, da
Faculdade de Direito da Bahia, da Fa-
euldade Livre de Odontologia do Rio de
Janeiro, da Escola de Pharmacia e Odon-
tologla do Rio de Janeiro, do Externato
do Gymnasio Mineiro, do Atheneu Norte-
Riogrnndense, do Gymnasio 1'ernambuça-
no e da Escola de Pharmacia e Odonio-
logia de Ouro Fino.

MOVIMENTO DO FORTO
RIO, 3 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento deste porto:
Vapores entrados:
de Porto Alegre e escalas, o nacional

'Ilagiba";
de Montevldéo e escalas, o cruzador in-

ílez "Glasgow";
de Manaus c escalas, o nacional "Ma-

rahhão";
de Buenos Aires o escalas, o hollandez"Hollandia".
Vapores sabidos:

- para Porto Alegre o escalas, os naclo-
naes "Itapema" o "Itapoam";

para Recife e escalas, o nacional "Al-
mirante Jaceguay";

para Amsterdam e escalas, o hollandez•Hollandia";

tè 13 b% A B O
KIO, 3 (A) — »\ sessão do Senado foi

presidida pelo sr. Antônio Azeredo.
Durante o expediente, foram lidos va-

rios pareceres, hontom assignados pela
Coinirilssilo de Finanças.

Não houve oradores,
A ordem do dia foi toda votada e

constou: discussão unlea do requerimento
da Commissão de Marinha o Guerra re-
[ativamente ft proposição da Câmara, que
manda supprimir as restrlcçõea portas
pelas ultimas leis de amnlstla; discussão
unlea da Indicação para quo so consigne
na acta que foram recebidos com espo-
ciai agrado os agradecimentos do go-
verno belga pela sua decisão, inserindo
nos annaes a conferência do sr. Ruy Bar-
bosa, feita na Faculdade do Direito de
riiiiinos Aires; 2.a discussão do projecto
do Senado, quo determina que são nullos
os contractos celebrados pelos agentes do
poder executivo cm que não estejam de-
clarados o artigo o a lei que autoriza o
oontracto o a verba do orçamento que
autoriza n despesa; discussão do projecto
do Senado que autoriza o governo a adhe-
rir ft Convenção Internacional asslgnado
em Berlim, em novembro tle 1008, para
inscrever o Brasil entro os membros de
l.a classe do Bureau Internacional, para
protecção das obras literárias e artísticas;
3.a discussão da proposição da Câmara
dos Deputados que manda considerar co-
mo Instituição de utllldado publica o
Aere» Club Brasileiro com sede na Ca-
pitai Federal.

— A commissão especial do Código
Commerclal esteve hoje reunida, sob a
presidência, do sr. João Luiz Alves.

Por proposta do sr. presidente, ficou
resolvido qne so mondnssn aos Juriseon-
suites do Districto Federal o dos Esta-
dos, b projeclo deste Código elaborado
pelo dr. Tnglez de Sousa, pedindo-lhes a
sua cfillaboração na confecção do Código
definitivo, eom os seus trnhallns o estu-
dos, dentro do prazo máximo de 6 me-
zes.

*.A3F.,4SS A.
O SERVIÇO DE PROTECÇÃO AOS IN-

DIOS — A SITUAÇÃO EM MATTO-

GROSSO—FALAM VÁRIOS DEPU-

TADOS

RIO, 3 (A) — A sessão da Câmara foi
presidida pelo sr. Astolpho Dutra o se-
cretarlada pelos srs. Costa Itibeiro e Ju-
venal Lamartlne.

Duranto o expediente, foram lidos os
diplomas dos dois novos deputados paulis-
tas ars. Cnrlos Garcia e Salles Junlor.

O sr. I.uiz Domlngues oocupou-se da
sorte dos funecionarios addldos ao'ser-
viço de protecção aos índios, chamando
a attenção da casa para o caracter alta-
mento mornl e patriótico dos serviços
e&mmpttldos ílquella repartição e para
0.1 embaraços ft sua acção e effeitos crea-
dos pelas exigências orçamentarias.

A dotação daquelles serviços foi redu-
zida de 42 o|o no orçamento de 1014, o
que tornou insufficiente a repartição
para. o fim a quo se destina.

Acoresce ainda que a verba reduzida
era do material e não do pessoal, o que
•ornava lógica a extlneção dos serviços.

O orador recapltula então os desastres
do toda espécie oceasionados pela sup-
pressão dos funecionarios de protecção
aos Índios, recordando n propósito os pro-
juízos que dahl tf-m advindo ao seu Esta-
do natal.

Realmente no Maranhão, de accOrdo com
o governo federal, o governo do Estado
despendeu centenas de contos com os
trabalhos do canal de Culmau a S. Mar-
cos, restando apenas como attéstado de
tamanhas despesas uma Infinidade de
maciilnlsmns e Instrumentos que, no lnl-
cio da obra, eram manejados polo pessoa!
do serviço dos Índios, mns jazem ngora
expostos no tempo, paralysados e arrul-
nados, devido ft falta do pessoal, não jft
para movol-os, para conserval-os.

Tendo em vista essas considerações e
sobretudo a altitude especial dos addl-
dos especiaes daquella repartição, recom-
mondados pelo orador ft sympathla dn
Câmara, 6 que apresenta um projecto que
considera addldos ao Ministério da Agrl-
cultura os funecionarios das lnspectorlas
do protecção nos Índios e de localização
dos trabalhadores nacionaes, cujo serviço
foi suspenso pela lcl n. 2.842, de 3 do Ja-
nelro de 1015.

Em seguida falou o sr. Costa Marques.
S. exc. começou por estigmatizar a con-

dueta do general Caetano de Albuquer-
que na política de Matto Grosso, quo ae
atirou nos braços da opposição e se dei-
xou subjugar por seus antigos adversa-
rios.

Occupou-se depois s. exc. de um artigo
de autoria do sr. Maurício de Lacerda,
lamentando que aquelie deputado ee liou-
vosse referido com menos preço fl. Assem-
biéa Legislativa do Matto Grosso.

A este respeito o orador 1G vários com-
montados tecidos sobro o artigo do depu-
tado fluminense, dizendo que aquellas
palavras respondiam formalmente fts ln-
forrnaçõi. :njustas do sr. Maurício do La-
cerda.

Rofcrindo-se depois ao discurso que
proferiu hontem o sr. Pereira Leite, o
orador extranlia que houvesse aquelie
seu collega declarado que a scisão poli-
tica do Matto Grosso era conseqüente ao
facto de haver o general Caetano do Al-
buquerque montado guarda ao Thesouro.

O orador não acredita que com estas
palavras o sr. Pereira Leito queira justi-
ficar a sua solidariedade com o general
que tem a mão no Thesouro.

Para a honra da terra de Matto Gros-
so nem um sô doB membros da Assem-
bléa Legislativa qulz ficar com quem se
acha na posse do Thesouro, a montar
guarda para attender a seus novos ainl-
gos.

O sr. Maurício de Lacerda enviou ft
mesa o seguinte requerimento do Infor-
inações:

"Requelro que o governo informe, por
Intermédio da mesa, qual a importância
recebida umiualmente como subvenção
ou outro título pelo Bureau das Republi-
cas Americanas de Washington o desde
que data b a mesma paga pelo Bureau.""Roqueiro que o Ministério da Guerra
informo si jft cessaram p.s operações ho
Contestado."

"Requéiro que o Ministério da Guerra,
por intermédio da mesa, Informe a data
da publicação do regulamento a que se
referiu o mesmo Ministério, responden-
do no pedido de Informações da Câmara
sobre o Gabinete de Identificação do
Exercito, bem como sobre os termos do
11 ferido regulamento."

Passando-se ft ordem do dia, foi cons!-
deradó objecto de deliberação o projectoapresentado, durante o expediente, pelo
sr. Luiz Domlngues, sobre os funceiona-
rios da inpectoria dos serviços uos Índios
e localização dos trabalhadores naclo-
naes.

Ao ser julgado objecto de delibera-
Ção o projecto contra a "Black List" In-
gleza, o sr. Floriano de Brito requereu ve-
rificação, ficando constatado não haver
numero.

Foram em seguida encerradas as dis-
cússOes de quatro projectos sem deba-
tes.

— Sob a presidência do sr. Cunha Ma-
chado, esteve reunida a Commissão de
Justiça,

O sr, Pedro Moaeyr leu o seu parecer
favorável ao projocto que veda a remo-
ção dos funecionarios públicos, nomeados
por concurso, para cargos dc categoria in-
ferlor, bem como a sua demissão, a não
ser em virtude de sentença Judiciaria.

Esso parecer foi asslgnado por todos os
presentes.

Em seguida a commissão se oecupou
do projecto que regula a responsabili-
dado dos funecionarios públicos.

O seu relator, sr. Gumercindo Ribas re-
digiu este projecto definitivamente nos
seguintes termos:

cópias das poças necessárias â lnstruc-
ção de uma acção repressiva, que, sob
pena do responsabilidade, serft proposta
pelo ministério publico contra o funcclo-
nnrlo obrigado ao roaarclmonto do damno
que a Fazenda Nacional houver pago, ac-
ção quo obedecerá, ft fôrma summaria.

Artigo 2.0 — O ministro da Fazenda,
logo que o Thesouro tenha pago qualquer
quantia em vlrtudo do sentença con-
domnatorla motivada por aolos lllogaos
ou omissões dos representantes da Unlllo,
determinara, sob pena de rosponsnbillda-
do, que, por melo do offlcio registado,
so dO sclencla do pagamento competente
ao orgam do ministério publico, para esto
obrar immodiatnmente como de direito,

Artigo 3.0 — Revogam-se os dlsposl-
ções em contrario."

PARA S. PAULO

RIO, 8 (A) — Pelo nocturno de hoje
seguiram para essa capital os srs. dr.
Henriquo Santos Dumont, P. Cabral da
Sllvn, Victor Martins de Almeida, Isaac
Peixoto, A. Lourenço do Sousa o Abel S.
de Faria.

Pelo nocturno de luxo seguiram os srs.
dr. Pedro de Abreu Castello Branco, PH-
nlo Ribeiro de Castro, Annibal F. Rabel-
io, José Cândido da Rocha e familia, Abi-
lio J. de Sousa, Domingos P. Sampaio e
Álvaro da Silveira.

GAFE*
RIO, 3 (A) — Entradas hoje, 3.800

saccos.
Entradas desde l.o do corrente, 10,256

saccas.
Embarcadas hoje, 9.160 saccas.
Embarcadas desde l.o do corrente, , .

17.760 nacens.
Venda do dia, 2.400 saccas.
Stock, 103.085 saccas.
O mercado esteve frouxo uos pregos du

0$200 e 0$300.

REUNIÃO DA COMMISSÃO DE
OBRAS PUBLICAS

RIO, 3 (A) — Sob a presidência
Ho sr. Alaor Prata esteve reunida a
commissão de Obras Publicas da Ca-
mara.

Foram assignados dois pareceres:
um do sr. Simões Lopes,indeferindo o
requerimento em que o engenheiro
Mencar Lima propunha as condições
nara a construeção de uma estrada de
rodagem do Rio a Petropolis e outro
favorável ao projecto rb sr. F.varisto
do Amaral suspendendo a autoriza-
cão contida no artigo 90, da lei 3.089,
de 8 de janeiro de 1916.

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO
COMMERCIAL

RIO, 3 (A) — Na Associaç.ão Com-
mercial reuniu-se hoje novamente a
directoria da Associação Commer-
ciai com a presença do seu conselho
fiscal.

O sr. Christiano Heckler leu uma
nroposta propondo a fixação (lol)
câmbios, achando que para iiso seria
necessário ter o governo um banco
de confiança em Londres, Berlim, Pa-
ris ou 'Nova York, como fp:<em os
bancos estabelecidos 110 Chile.

Essa proposta teve sua discussão
adiada para a próxima reunião.

O sr. Cornello Jardim falou depois
sobre os atigmentos dos impostos ou-
ro para 65 o|o.

Sobre o mesmo assumpto falou o
sr. Sampaio Corrêa dizendo que não
era possível á Associação Commer-
ciai acecitar o equilíbrio orçamenta-
rio só feito com o augmento da re-
ccita e sem reducção das despe-
sas. r
FACULDADE DE MEDICINA — A

TOSSE DO DR. AFRANIO PEI-
XOTO

RIO, 3 (A) —- O flr. Afranlo Peixoto
tomou hojo posse eolennemento, perante
a Congregação da Faculdade de Mediei-
na, do cargo de professor cathodratico de
Hygiene, para o qual foi promovido de-
pois da jubllaçtto do professor Rocha Fa-
ria.

Por oceasião da cerimonia, usaram da
palavra os dre. Alulzlo de Castro, dlrector
d.. Faculdade, e o dr. Afranlo Peixoto.

Depois da cerimonia, a congregação da
Faculdade se reuniu cm Bessão ordlna-
ria, sendo então lido um offlcio do pro-
fessor Rocha/Faria, agradecendo os cum-
prlmentos que recebera por occaslão do
sua, jubliagão.

O dr. Maurício de Medeiros propoz um
voto do louvor ao professor Bocha Faria,
voto que foi unanimemente approvado.

O dr. Miguel Pereira justificou a pro-
posta do ser denominado "Rocha Fnrla"
o amphltheatio do Hygiene.

O dr. Nascimento Bittencourt alvltrou
ainda quo nesso nmphithcotro fosse col-
locado o retrato do Jubilado.

Todas essas propostas foram approva-
das unanimemente.

Por proposta do dr. Bruno Lobo foi
determinado o prazo de 3 mezes para o
interstício Imposto aos médicos exlra.n-
gelros que forem reprovados e pretende-
rem submetter-se novamente a exame.

Resolveu ainda a Congregação que as
homenagens nos lentos vivos, consistindo
em lnstalloções de retratos ou denomina-
ções dc salas, sú sejam consentidas quan-
do de Iniciativa da própria Congregação.

Sexta-ieira, 4 de agosto de

Paraná
ASSASSINIO DE LM ENGENHEIRO
CORITIBA, 8 (A) — Communicam de

Ponta Grossa que, por ter sido despedi-
do do cargo do guarda-livros da Estrada
de Ferro, Luiz Antigo assassinou o enge-
nhelro Fernando Guaemnl, quando este
so dirigia para o seu escriptorio.

O criminoso foi preso em flagrante.

"Artigo l.o — Sempre que a União
tor condemnodn, em conseqüência do
actos lllegaes ou omissões de seus repre-
sontantes, o Supremo Tribunal determl-

paxá Buenos Aires e escalas, o ingiez nara no accordam respectivo oue sejam'Aí-np-ii.-.-,-.-, ] extrahldaa dos autos, no prazo de 15 dlas.i
¦Araguaya".

EXTERIOR
Hespanha

A SITUAÇÃO NA HESPANHA
MADRID, 3 — 0 conselho de ministros

esta estudando cuidadosamente a solu-
ção proposta pelo Tnstltuto dns Reformas
Sociaes no conflieto actual entre os ope-
rarios, o os patrões.

No conjuneto das medidas alvitradas
por aquelie Instituto, a principal é o ro-
conhecimento, pelas companhias de via-
ção férrea, da personalidade jurídica das
associações de operários quo obtiverem
para os seus estatutos a approvação do
governo.

A GREVE EM BARCELONA
MADRID, 8 — A greve dos operários

das industrias texlis do Barcelona, em
que figuravam 80.000 mulheres, o que
durava ha um mez, teve hoje solução,

Argentina
UMA DESCOBERTA SENSA-

CIONAL
BUENOS AIRES, 3 - "La Na-

cion", sob o titulo "Descoberta sen-
sacional", informa que o sr. Carlos
Ameghino, irmão do sábio Ameghi-
no, ha pouco fallecido, acaba de des-
cobrir a parte inferior de um hume-
ro humano, num terreno em forma-
ção da Araucana, na província dc
Catamarca, que corresponde ao po-riodo Mioceno. Preve-se que este
descobrimento causará sensação
mundo scientifico, pois, faz datar
da era terciaria, o povoamento do
continente.

FALLECIMENTO
BUENOS AIRES, 3 (A) — Os Jornaes

desta capital publicam hoje telegrammas
•vlo Santiago, dando noticia do fallocl-
mento da sra. d. Emllla Horrera Torre,
pertencente a uma das mais dlstlnctas fa-
mlllas chilenas e aqui multo rolaclonada
e estimada.
BANQUETE AO MINISTRO NORTE-

AMERICANO
BUENOS AIRES, 8 (A) — O sr. Regi-

nald Tower, ministro Ingiez Junto ao nos-
so governo, offerecera no próximo sabba-
do um banqueto ao sr. Frederico Stlmson,
ministro norte-americano nesta capital,
que no dia 10 do corrente embarcara, com
sua esposa, com destino a sou palz.

MINISTRO DO 1NT1ÍRIOR
BUENOS AIRES, 8 (A) — O dr. Ml-

guel Ortlz, ministro do Interior, qne se
achava afastado de sua pasta, em goso do
licença, reassumirá hoje d tarde o exer-
ciclo do seu cargo.

Iih
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Portugal
O MINISTRO DA HESPANHA NO

PORTO
LISBOA, í — Referem do Porto que

tem sido Multo festejado o sr. Mufloz, re-
prosentanto da Hespanha Junto ao gover-
no portuguez de passagem por aquella cl-
dade.

O governador civil oífereceu-lhe um ai-
moço, durante o qual so trocaram amlsto-
sos brindes.

México
AS NEGOCIAÇÕES COM

OS ESTADOS ÜNJJUOS
MEXIOO, 8 — Os srfl. Cabrera, Bonll-

Ias e Pani, foram nomeados delegados do
.México, para entrar em negociações com
os Estados Unidos,

OERQUILHO

(Do correspondente, em l.o):
Estão em Ccrqullho, onde vieram pro-

ceder o Inventario do finado Roberto
Grando, o exmo. sr. dr. Eugênio Rocha,
Juiz de direito da comarca; major Joa-
quim Jesuino da Cruz, escrivão do l.o
officio; dr. Rodrigues Tocunduva, pro-
motor publioo; avaliadores e officiaes de
Justiça.

Seguiu para Anhemby, em visita .1
sua propriedade o sr. Antônio da Costa
Magueta, capitalista e industrial nesta
vllla.

Seguiu viagem para Itapetiningn,
onde pretende fixar residência, o sr. .'u-
lio Gracloli.

A venda de sellos e mais formulas
de franquias, na agencia local, 110 moz
de junho, foi de 207ÍC20.

SANTA BARBARA

(Do correspondente, em l.o de agos-
to):

Regressou do Campinas o sr. João 011-
vclra Lino, que foi naquella cidade sub-
mettido a uma operação na vista, sob os
cuidados do illustro acullsta, dr. Penldo
Burnler.

Estiveram na cidade os srs. advo-
gado Mario Sampaio, Carlos M. Feito-
sa, padre João M. Roma, Theophilo Pln-
to Nogueira, d.d. Gertrudcs Gonzaga Ma-
chado, Rita Caetano Meyer o professora
d. Maria Patrocínio Gomes, Raul Gui-
moraes o Malheus Pinto.

Sob o titulo "O bodoque", iniciou
hpjo a sua publicação um pequeno Jor-
nal critico e humorístico, sob a direcção
dos srs. Francisco Cnstlono, João Can-
dido Rangel o Danto Tortcllt.

Fizeram annos, durante o mez pas-
sado, os srs. Joaquim Pedroso, dia 2;
Cláudio Savnget dc Oliveira o Benedlcto
Soares, a 3; d. Anna Cândida Ferraz, dln
4; Ollvlo Sll es, a 7; João Baptlsta Ro-
cha, a 8; a menina Maria Barbara de Ar-
ruda Ribeiro e o sr. Josó Machado de Oil-
veira, a 9; a menina Maria, fllhinha do
sr. Joaquim F. Costa Machado, a 10; o
a sra. d. Francisca Calvino de Godoy, n
20.

RIO PRETO

(Do correspondente, em 1):
O sr. juiz de direito desta comarca, em

data de 28 do mez próximo findo, pro-feriu Bentençn cm uma dos causas mnls
Importantes quo se t*lm agitado em nos-
«o fOro.

O anno passado, os suecessores de Ma-
gdalona de Jesus, patrocinados pelo dr.
Fernando Gomes, propuzeram uma acção
rescisória contra o dr. Roberto Tood Lo-
cko o sua mulher, para annullar a sonten-
ça que, em acçüo executiva movida, hu
annos, por estes contra aqüelles, para co-
branco do honorários do agrimensor, ndju-
dlcou ao dr. Loclto 1.04-1 alqueires do ter-
rns divididos na fazenda "Doa Vista dos
Castllhos", próximos fi povoação de Cer-
radão.

Bastante dehatldo o feito que, sobre hc
de um valor do oitenta a cem contos de
reis, envolvia questões transcendentes de
direito, teve ello afinal a sua solução na
primeira Instância, que deu ganho-do cau-
sa ao dr. Locko e sua mulher, que con-
fiaram a defesa de seus direitos nos advo-
gados, coronel Lto Lôrro e dr. Faria
Motta.

Deve estríar quinta-feira próxima,nesla cidade, a conhecida e applaudido
companhia eqüestre, acrobatlea e do va-
rledades, sob a dlrecção do apreciado ar-
tlsta Josfi Alves Martlnelli.

 Acha-se na cidado o sr. ITermoge-
nes Ribeiro Noronha, abastado fazondel-
ro no município de Casa Branca e venc-
rondo pae do sr. dr. Josí Nogueira de No-
ronlia, Influente membro do Dircctorio
Politico e vice-preíeito municipal

S. s. velu a esta cidade em visita a sou
digno filho e sua exma.; familia.• A 23 do mez passado fez annos a
galante Elz.i, querida fllhinha do sr. ma-
Jor Jacob Bltimer, director-proprlctario
d'"A Cidade".

Fazem nnnos a 3 do corrente a In-
terèasanto menina Marina, galante flilil-
nha do sr. coronel Lro Serro, diligente
prefeito municipal o prestigioso membro
do Dlrectorio Politico, e a. gentil senhorita
Jacoma Musegantc, dliecta filha do sr.capitão Jos.'* Musegantc, conceituado iu-
duslrlal nesta praça.

 O sr. Guilherme Germann, pro-
prlctario da Sollarla Germann, tem o seu
lar nugnicntiido, desde o'dia 2-1 do mezfindo, pelo nascimento de mais uma ga-lante fllhinha.

Seguiram: para S. Piiulo, o sr. co-
ronel João Braga, escrivão do l.o officio,
e para ti. Carlos os srs. dr. Fernando Go-
mes, advogado nesto foro, c major Oswal-
do dc Carvalho, proprietário nesta cidade. Regressou hontem para essa ca-
pitai o sr. Gallleu Couto de Magalhães,
que aqui se demorou muitos dias em vi-sita d exmn. família Noronha.

—— Esteve na cldado o sr. dr. Fredo-
rico Meyer, engenheiro residente em Ja-
boticabal e cunhado do sr. major Jacob
Blumer.

O sr. Victor Brltto Bastos, advogado do
nosso foro e membro Influente do Dlre-
ctorio Político, mudou sua residência du
rua General Giicerlo para o vasto e ele-
gante predio que adquiriu, sito a" rua 7
do Setembro, esquina da rua do Commer-
cio.

 A Empresa Telephonlca, ató o dia
8 do corrente, estará com esta cidade 11-
gada aos dlstrletos de Cedral, Vllla Adol-
pho, Ignaclo Ucliõa e Iblrâ.

 O cinema do Éden Parque, com
grande suecesso, tem oxhlbldo os admira-
veis trabalhos da "Fox Film Corpora-
tlon".

Sempre que a. empresa, lncançavel, an-
nuncla os "fllms" desta fabrica, o Edon
apanho oxcellente casa.

 Em visita ,1 sua noiva, a gentil se*
nhorlta Lulza Roifsen, dliecta filha do sr.
Martinho Roifsen, conceituado industrial
e proprietário em Araraquara, seguiu pa-ra esta cidade, o sr. Dezembrino Silva, da
redacção d'"A Cidade".

RAID DE UMA ESQUADRILHA DE
"OAPRONI" — O BOMBARDEIO
DE BRISOEGLIE

ROMA, 8 — Os Jornaes publicam hoje
o seguinte communicado official do esta-
da-malor da Marinha:

"Uma esquadrilha de apparelhos "Ca-
pronl" bombardeou a fabrica de torpedos
de Whltohoad, a tres kilometros a oeste
de Flu me.

Os aviadores Italianos lançaram quatro
toneladaB de explosivos, provocando rui-
nas e Incêndios.

Um dos nossos "Copronl", devido a ava-
rias que soffrou, aterrou no terreno ini-
mlgo.

Esta manhã, dois eaça-torpedolros lnl-
mlgos atiraram contra a pequena cidade
do Bisccglle, quo 6 completamento Indefe-
sa o não apresenta, absolutamente, obje-
ctlvo militar algum, para o Inimigo.

Seis pessoas, dns quaes mais gravemen-
te duas mulheres, foram feridos pelos ti-
ros dos canhões austríacos.

Os damnos materiaes causados pelo
ataque a Blsceglio não tõm Importância.

Esta manhã, os nossos aviões bombardeo-
ram muito efllcivzmente Durazzo, lança 11-
do bombas sobre pontes, abarracamentos
o o aerodromo militar, quo foi repetidas
vezes ottlngldo.

Os nossos aviões, a não ser 1 quo nter-
rou, avariado, em terreno inimigo, regres-
saram, Incólumes, d sua bose do opera-
ções.

A OFFENSIVA ANGLO-FRANCE/.A

LONDRES, 3 — Entre o Soiiuno o "
Ancre, as tropas lirltaniiicas, segundo in-
1'urma o general Douglas Iluig. progre-
dinmi, oecupando mala algumas trln-
cheiras a lesto de Pozieres. Os allcmão-i
contra-atacaram em diversos pontos des-
esperada mente, agindo de combinação
com a sua artilharia os seus aeroplanos,
para. que pudessem romper as linhas brl-
tunnlcas. Os esforços foram intelramon-
te Inúteis. A artilharia Ingleza lambem
agiu hontom durante todo o dia. do com-
binaeão com os aeroplanos, o destruiu
sete installações de cimento armado, on-
de estavam collocados canhões de grosso
calibro o mais depósitos de munições, um
dos quaes nas proximidades do Grahd-
Court. Na frento franceza, as operações
tomaram grande Incremento, principal-
mente na região de Verdun, onde os fran-
cezes fizeram novos progressos.

A LUCTA NAS LINHAS GAULEBAS
PARIS, 3 (Official) — Ao norte do

Somme, repelllmos durante a noite aa
tentativas do ataque dos allemães á her-
dado do Monacu.

Os nossos soldados organizaram as
suas novas posições, entro a herdade de
.Monacu e o bosque de liem.

Confirma-se a noticia de que tiveram
dc ser substituídas as unidades allemãs
empenhadas um Monacu, devido ãs for-
tes perdas que soffreram desde 30 do Ju*
lho para ca.

Ao sul do Somme, fracussou um con-
tiu-ataquo íis nossas posições ao sul de
Estrées,

Na margem direito ão Meuse. os alie-
mães contra-atacaram violentamente va-
rias vozes as trincheiras que conquista.*
mos hontem, mas em toda a pano os ti-
ros do barragem o o fogo da Infantaria
quebraram os esforços do Inimigo, que
soffreu pesadas perdas.

Prosegulndo nus 110..sas vantagens, li-
zemos sérios progressos uo sul de Fleury,
Attínglmos os arredores da aldeia e pas-
gamos alC-m da estação.

A cifra dos prisioneiros que fizemos ua
região de Fleury, hontom, ultrapassa a
setecehtos homens, elovando-se a mil o
cem o total dos homens validos quo to-
mamos desde 1 do agosto, na margem di-
reita do Meuse, na região do Vaux, Cha-
pltre e Lo Chenols.

A LUCTA NO NORTE DA FRANÇA
— ACTIVIDADE AÉREA

PARIS, 3 — A nossa fuzilaria disper-
aou varias patrulhas allomãs na floresta
do Àpremoht.

Na frente do Sommo, o sargento avia-
dor Chalnat abateu dois apparelhos ini-
mlgos, Cum estes elevam-se a oito o»
aviões por elle destruídos.

Um outro apparelho germânico, ataca-
do por um aviador francez. cahiu dtsgo-
vernado, perto do Chaury.

COMBATES AÉREOS
PARIS, 3 — Tem havido grande adi-

vidade aérea, quer na frente do Verdun,
quer na frento do Somiue. Somente nesu
ultima houve hontem 30 combates
aéreos, tendo os francezes derrubado uni"fokkcr" e avariado 14.

A ACÇÜO DOS LNGLEZES
LONDRKS, 3 (Official) —- Continua-

mos, d .íoite, a consolidar o terreno quo
gunhamoa, abrindo commünloaçOcs com
as trincheiras.

A artilharia estevo activa. .1 noite, con-
tra o inimigo, que estã postado na nossa
frente, entre o. herdade de Altz o Longuo-
vai e tambem 110 bosque de Mametz. Trl-
court, Becourt e a aldeia de Pozieres.

O fogo do inimigo afrouxou de madru-
gada. O Inimigo explodiu uma mina. que
não causou nenhuma perda.
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

AI.LLVJOS — OPERAÇÕES DO
DIA 1.0

RIO, 3 (A) — A legagilo da Allemanha
em Petropolis recebeu de Berlim, via Was-
hington, o seguinte teíegramma. offieial:"O quartel general com 111 única, em da-
ta de l.o do corrente:

Frento oeste — Ao noite do Somme
sú houve combates loeaes, embora cucar-
nlçados, como ultimas conseqüências doa
grandes ataques de 30 do julho.

Os inglezes quo haviam peneirado num
ponto 110 bosque do Fouroou foram ex-
pulsos.

Um ataque Inimigo etfcctuado em 8 on-
das consecutivos na vizinhança do .Mau*
repôs, foi francamente repellido.

Os francezes investiram próximo b her-
dade de .Monacourt, sendo completamente
lechassodos, depois dc lueta. encarniçada.

Houvo vivos duellos do artilharia uo
sul do Somme a leste do Mosa, especial-
mente 110 sector de Thiaumont, em Fleti-
ry o a lesto dali.

Os destacamentos inimigos que nos íit.i-
raram 110 referido sector a granadas de
mão, foram postos em fuga.

Por explosões dc minas, destruímos os
trincheira.'; francezas ao norte de Flírcy,
numa extensão de 200 metros.

No resto da frente houve cmpreUendi-
mentos dc patrulhas e do forças de expio-
ração, quo so decidiram a nosso favor.

As bombas que o inimigo lunçou sobre
ns cidades do V/erviek c Comlnes, na
fronteira franqa-belgá, fizeram numerosas
vietimas na população civil e estragos mn-
terlaes insignificantes.

Abatemos tres aeroplanos Inimigos, dois
no districto do Somme c um nas proxl-
midodea de Llhoim.

Frento leste: — Uma companhia rus*
sa, quo avançou isolada, na direcção de
Wolko, a leste do canal do Ojisnk, foi
completamente aiinlqullada.

De ambos os lados do lago Nogel, o
fogo da artilharia nugnientou de intensl-
dade.

Uni baiallião russo, que effecluou um
ataque a leste do mesmo lado, foi repel*
lido, com perdas sangrentas.

Em frente ao Stochod, o inimigo con-
tinua suas Investidas Inúteis.

Tres ataques no norte do Smoreny
fracassaram ante o nosso fogo.

Nas proximidades de Porsk, fizemos
um bem suecedido contra-ataque.

Entre Witolzo e Ksielln, os russos em-
prehenderam seis assaltos, não tendo
obtido o mínimo suecesso.

Combate-se nas proximidades de \VI-
toniez, para a posse de algumas trin-
oheiras Isoladas.

Fizemos ali ate agora 276 prisioneiros.
Ao sul do Ttirija houve encontros de

patrulhas e combates a granadas de
mão.

Um ataque dos russos, a sudoeste de
Burjanow, fracassou sob o nosso fogo de
barragem.

No sector de Koropiec, a oeste de
Buczacz, houvo vivos combates entre
pequenos destacamentos,- nos quaes fize-
mos 271 prisioneiros.

de 2S

que o
unlco

 Ha um moz os Inglezes e franco-
zos Iniciaram um grande golpe, chamado
na Inglaterra "ereat s.vcep", polo qual,segundo haviam annunclado, devia ser
obtida, n decisão sobre todas as olroum-
stanclas.

O inimigo avançou numa frente
kilometros no profundldado de 4.

Sl antes das experiências feitas a 20
32, 24 e 30 do Julho, nada mais podia ai-
legar, não affirmara depois dellas
muralha allemil foi abalado num
ponto.

Este "suecesso" pagaram-no os Ingle-
zos com a morte do, pelo monos, 23.000
homons, segundo cálculos multo prudon-
tes,

Quanto ãs perdas fran cozas, a base pa-
ra o calculo S menon segura..

Considerando, porém, quo aos franco-
zes coube a mulor parte do esforço, em-
bora tomando 0111 conta a sua maior ho-
bilidado do combater, podemos afflrmar
que ns perdas totoes dou alliados attirigl-
ram a 350 mil homens, entre mortos, fe-
lidos e prisioneiros.

As perdas allemãs não podem ser com-
paradas com estas cifras.

Duranto o curto progresso da offensi-
va tivemos tempo pnra construir novas
fortllieações atr.is das linhas actuaes,
com a mesma solidez o resistência des-
tas.

Accroscentamos, para lllustrar a situa-
ção, que durante o l.o mez de combato
do Mosa, conquistamos o duplo do terre-
110 acima referido, com perdas modera-
das.»

"O Almirantado allemâo
em (talo de l.o:

Os dlriglvels allemães atacaram o noi-
lo plissada com suecesso os condados
orlentaos da Inglaterra

Foram partloularme. . * alvejadna os
tortlficações costeiras o 03 estabeleci-
mentos fabris utilizados para fins milita-
ren.

Os dlriglvels foram violentamente ca-
nhuneados pelo inimigo; regressaram, po-rem, Incólumes,"

ySnX»t<-vmml,m

"A Vida Moderna
1»

da re*Circula bojo mais um nun
vista "A Vida Moderno",

Bem impressa o artística como'sempre,
a apreciada revista paulistana apresenta
um texto vnrlado e interessante, consl!-
tulndq o presente, mais um numero
gno da aoceitação dos leitores.

Mais um grande .suecesso vai certo-mente alcunçur bojo u synipathlca "Vido
Moderna".

di-

vaitiagcm
Bu.-ante o mez do julho findo, o dr.Francisco de Rezende, S.n delegado, em lõaudiências, assistidas pelo dr. Mario PI-res, 3.0 promotor publico, processou 03ilesoccupados, dos qunes 45, incursos noart. 31)0, do Código Penal, e 18, Incursos

no art. 400, como reincidentes.

communica,

Á situação em
Matto Grosso

Violenta pedrada
Na ruu Vlnto o Cinco (lo Março mn me-

nor é gravemente ferido por outro,
solTrendo uma fniclura Uo crunco

O menor José Pestana, operário, de 14
annos do edade, flllio de Manuel Pestana,
morador d rua Vlnto e Cinco de .Março,
n. Ili, quando recolhia d easa, hontem, as
10 horas, roí provocado pelo menor JosC;
Alves, de 14 para Jã annos, empregado d.a
Pharmacia Cruz Vermelha, d rua Vinte e
Cinco de Março,

Depois de dirigir pesados insultos a
Postona, José Alves arremessou-lhe vlo-
ienta pedrada na cabeça, fugindo em se-
guido.

A vlctlma quoixou-so do facto a policia
e foi submettida a exame do corpo de de-
Meto pelo medico loglsta, dr. Josí Libero,
e soeconida pelo medico da Assistência,
dr. Alfredo de Castro.

Josõ Pestana apresentava forte contu-
suo nas regiões occipital o parletal os-
quenlo, com fractura do croneo.

Sobro o facto foi aborto Inquérito pelo
dr. Francisco de Rezende, 5.0 delegodo,
que so achava de serviço no Repartição
Central du Policio.

PEDIDO DF INFORMAÇÃO AO
GOVERNO

CUYABA', 3 (A) — O deputado Trigo
Loureiro apresentou, na sessão do hon-
tem, da Assembléa Legislativa, um reque-
rlmento, pedindo Informações ao general
Caetano do Campos, presidente do Esta-
»lo, sobre o movimento do forças o so-
bre 11, verba para o seu pagamento,

anjNiçOEè para as forcas do
CORON EL CELLESTINO

CUYABA', 3 (A) — Embarcou hoje, o
tenente-coronel Veiga Cobrai, que, ao
que se sabe, esteve aqui encarregado de
fazer o ínventorio do material do Arse-
nal.

Esse ofCiciai, de posso da chave do Al-
moxorifado, aproveltando-ae da niisen-
cia do olraoxarlfo, mondou entregar fts
forcas do coronel Pedro Celestino sete
mil cartuchos.

O acto do tenente-coronel, no Arsenal
da Guerra, é tão censurável, quo o ma-

j jor Emílio Sarmento, quo fazia parte
da sua commissão, não qulz continuar.

A EXALTAÇÃO DO PARTIDO
POLÍTICO

CUYABA', .1 (A) — Continuam exalta-
dos os nnlmon entre os partidários dos
dois grupos políticos do Estado.

Os partidários do coronel Celestino, so-
gundo declaram, estão dispostos a en*
frentar as forças federaes, caso estas se-
jam contrarias aos seus desejos.

--«¦O*—
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A TOM MIM
O Conselho Director do Club de Enge-

nhnt-iá do Rio, em sua ultima sessão, de-
pois de ouvir as Informações dadas pelo
sr. almirante Josí Carlos do Carvalho, o
respeito da sua excursão íl Serra da Bo-
calna, para exominar as — Turfeiras —
ali existentes, approvou, por unonimlda-
de do votos, a indicação do sr. dr. Paulo
do Frontln, presidente do club, pnra que
se of lidasse ao sr. dr. Oliveira Botelho,
-«-presidente do Estado do Rio dc Ja-
nelro, agradecendo o agasalho fidalgo e
todos os meios ao seu alcance, prestados
5. commisslío do club, encarregada do es-
'.lido dos combustíveis — carvão o turfa.

As turfeiras da Serra da Bocaina são
encontradas a 1.7-15 metros acima ilo nl-
vel do mar, na secçíío da Serro do Mar,
que divido o Estado de S. Paulo com o
Estado do Rio do Janeiro, e desse logar
ce communica com a E. F. C. do Brasil,
pela E. F. Rezende e Bocaina, e com o
costa do mar, pelo estrada abandonada
quo vai ter no porto Ao Mombucabo,

O Ciub de Engenharia, por suo ecmimis-
são especial desses estudos, promove por
todos os meios possíveis chamar a atten-
ção dos poderes públicos e a iniciativa
particular para o aproveitamento da —
turfa —, como combustível econômico o
protector das no.;sas maltas, que deixarão
dc ser devastadas com tanta selvageria e
transformadas em lenho.

Nesla ordem do serviços do tanta abne-
gagito, a commissão do Club de Engenha-
ria. resolveu enviar fi. Commissão de li-
nnnçaa da Câmara Fedoral, por intorme-
dio do sr. dr. Barbosa Lima, uma collec-
ção de amostras do turfa dc varias pro-
ccdenelas, já briquotadas, e tambem de
carvão nacional, para quo esse ramo do
poder publico julgue com perfeito coube-
cimento do combustível que so encontra
no nosso palz, Inaproveltavel atê boje.

Inspecção de delegacias
Segue hojo. para o norte do Estado o

dr. Augusto Leite, l.o delegado auxiliar,
que vai inspeccionar as delegacias daquel-
la zona.

Banso Coopltó OBiiera.il
ie S. F

Esto Instituto do credito, que funeciu-
na nesta capital, ã rua José Bonifácio.
11. 7, Incumbiu o ar. dr. Joaquim Coutl-
nho, nosso collega do imprensa e gerente
interino do estabelecimento, de elaborar
trabalhos subro cooperatlylsmo, em di-
versos optisculos, referentes ao credito
agricola e d sciencla Ao, oooperagão.

Ha dias, noticiamos a publicidade do
seu primeiro trabalho, quo moreceu elo-
gioa geraes Aos nossos confrades..

Entro ns iiinumeran felicitações dirigi-
das ao Banco e ao dr. Joaquim Coutinho,
ha a seguíule carta do sr. ministro da
Agricultura, dr. José Bezerra:

"Rio de Janeiro, l.o de agosto de 1010.
— Sr. flr. Joaquim Coutinho. Saudações.
Com grande prazer, recebi u exemplar do
'¦Credito Agrícola o a Scienciã da Coope-
ração", qiit teve a bondade de me rc-
metter.

Li-o com a attenção quo merece e sO
tenho motivos para felicitai/o pela iní*
clativa tomado, pois o serviço que essas
publlcoções vêm prestar aos agricultores
do paiz serft de real alcance.

Sou multo grato ft gentileza de me ha-
ver dedicado, como membro do governo
da Republica, o seu excellento trabalho.

Queira acceilar os protestos do minha
subida consideração e estima. (Assimila-
ão) — Jo.sé Bezerro."

O trabalho do dr. Coutinho trata da
cooperação, porque o Banco Cooperativo
Comniercial de S. Paulo b o iniciador do
grando plano destinado a resolver o pio-
blemn. do credito agricola, com a funda-
ção do cooperativas,

Aoyressão a cacetadas
Hontem pela madrugada, o "chauf*

feur" Deollndo Paulo, tendo uma desaven-
ea com Rosallna Vieira Gonçalves, mora-
dora ft. rua de S. João, n. 335, nggredlu-a
a encetadas, froeturondo-lhe o braço es-
querdo.

Em seguida o aggressor evadiu-se.
A policia abriu inquérito sobre o fa-

cto.

Loteria Federai
Extracçâo de liontem:

30(110 30:000$Ü00
9033 .** 3:000*000
4000  2;OOÒ$000
0937 . ..:..,. 1:000*000

*— ... 1. ¦ ¦ **à

Contra dois advogados
A sra. Francisca Falcão requereu 11a

policia um inquérito policial contra os
conceituados advogados dr. Antônio IJen-
to Vldal e Josí .Martins Pinheiro. Feito o
inquérito, com testemunhas apresenta-
das por aquella senhora, requereu a mes-
ma a prisão preventiva dos dois advoga-
dos. Os autos seguiram então porá o Jui-
zo da quarta vara criminal, tendo o dr.;
Matheus Chaves, a vista do parecer do
promotor, dr. Roberto Moreira, c da
prova dos autos — negado aquelia mo-
dida. O parecer do dr. Roberto 'lorel-
ra 6 o seguinte:

"A requerente do inquérito pede, por
intermédio do dr. 2,0 delegado auxiliar,
a prisão preventiva do dr. Bento Vldal

do àollcltadõr Josí Martins Pinheiro,
sob o fundamento de quo esses advoga-
dos incidiram na saneção do art. 331, 11.
2 do Código Penal, aproprlãndó-se da
quantia do seis contos de ríls que lhes
entregara. Ora, o dr. Bento Vldal de-
monstrou, com documentos que se acham
Juntos aos autos em publica forma, rue
daquella quantia elle deduziu a impor-
taneia de 5:3379500, entregue ao solioi-
tador Pinheiro para cumprimento do
mandato que u-mbos receberam da re-
quérénte; e mais os importâncias de
2S0JOO0 e 895$000 pagas, respectivamen-
le, a A. Pieossc e Comp., e d própria
requerente, restando apenas a quantia do

7iõ00 quo aquelie advogado despendeu,
»»m beneficio da requerente, com certi-
does e registos.

O solicltador Josí Martins Pinheiro
provou, por sun vez, com o documento a
tis. -19, que pagou a importância do
2:053$021 ao escrivão Josí Tbeo.iosio
Seira, de Bauru', por custas devidas em
processo do Inter».sse da requerente; que
foi a Bauru' pleitear pelos Interesses da
requerente, tendo feito diversas diligen-
cias e despesas em seu beneficio; que
firmara com a requerente o contracto a
fis. 30, pelo qual ella se obrigou a pa-
ga-rlhe, a titulo de honorários, trinta por
cento do produeto do venda de suas ter-
ras situada-s nns comarcas de Agudos,
Bauru' e Santa Cruz do Rio Pardo, sen-
do esse pagamento exigivel desde que a
requerente, sem cousa legal justificada,
revogasse a procuração que lhe outor-
gãra.

Consta ainda dos auto.s que, aos 25 do
jullio p. p., o dr. Bento Vldal requereu
00 sr. juiz do direito da l.a vara. cível e
commercial a prestação das suas contas
••om a requerente. Todos esses faetos de-
monstraro d evidencia que nem o dr. Ben-
to Vidol nem o solicltador Josí Tlartlns
Pinheiro são passíveis do imputnção que
lhes irrogou a requerente, pelo quo dou
parecer que deve ser denegada a ordem
de prisão preventiva solicitado contra os
mesmos. S. Paulo, 3 de agosto de 1916.
— Roberto Moreira."

Eis o despacho do dr. .Matheus Cha-
ves: "Vistos, etc. Do accOrdo com o pa-
recer do dr. promotor, de inteiro accfir-
do com a prova dos autos, nego a. prisão
preventiva requerida. Custas ex-causa.
Devolvam-s" os nulos íl policia."

Loíeria de S. Paulo
Realiza-se hojo mais unia extracçâo

desta acreditada loteria, sendo o prêmio
maior dc 20 contos de ríls.

esasirese
Fazendo travessuras na caso de seus

pnes, ó rua Pinto Ferraz, 11. 49, o peque-
»io Francisco, de lõ mezes do edade, fi-
lho de José Gomes, ctihiu desastrada*
mente do uma cadeira, hontom bs 10 ho-
vas e meia, fr.-.eturándo o cul.itos es-
queijo.

A criança foi soecorrida pelo dr. Pedro
Nacorato, medico do Assistência.

4

O sapateiro João Fusco, de 51 annos
do edade, .residente o, rua do Ypirango,
il» 147, sahindo de casa hontem üs 13 bo-
ras*, afim de entregar um por de sapatos
a um seu freguez residente no centro da
cidade, foi, 110 atravessar a rua Libero
Bailarõ, atropelado pelo automóvel n.
S63, guiado peln "chauffeur" Luiz Carra-
ra.

Fusco recebeu
110 cotovelo di-

Arremessado ao chão,
contusões nas pérnna e
relto.

O "chauffeur" evadiu-se e a victlma foi
soecorrida pela Assistência.

Aborto criminoso
Ao Jahu Criminal o dr. Octavlo ee*.

veira Alves, l.o delegado, remetteu hon-
tem o inquérito instaurado contra. Esme-
ralda do Almeida Figueiredo, moradora
ft rua Carlos Garcia, n. 48, e contra a
porteira Joonno Pedroll, tambem conhe-
cida por Nina Altleii. por crime de pro-
vocação de aborto.

>, _ ..-i,:^.^ j MUTILADO vLÉLi
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LARGO DA LARV
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Casa para famílias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamoiite mobilados de novo,asoensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos • Bondes para todas as partes
Telephona em todos os andares -TelegrapUo, Grandhotel

[a filial, quartos com ou semVn
snanotei w

pensão/

Libello — Foi apresentado libello
contra Joaquim Flores, pelo mesmo
crime.

Impronuncias — Forairi impronun-
ciados Roque Jorge e Nicola Flore-
to, que respondiam a processo por
crime de ferimentos leves.

Pareceres — O 3.0 promotor
opinou pela pronuncia de Roberto
Jayme Pinto, no artigo 294 paragra-
pho 2.0 e pela condemnação de Ga-
briel Bento de Oliveira, a 22 dias e
meio de prisão cellular.
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Da

vasao (te presos
cuilolii do Jubotlcnbol loisem Ires cri-

mluosos — Providencias tio Gabinete
tlc Invcstlgitijõea c CupturiiB
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Informações

Actos officiaes

Avisamos nos uossoa dlstlnctos nssl-

gnunlcs, quo nos honram com as suas

preziiilas ordens, que todo c iiuiiltnicr pc-

dldo do Informações, compras o cta, que

tenham de ser obtidas fora do perímetro
central ila cidade, DEVE VIU ACOMPA-

NHA DO DA 1M1-OHTANCIA NECESSA»

KIA PARA O T1UNSPOUTE DE BONDE

(IDA E VOLTA).
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Moreira CoqueirosSr. Pompon
Segue carta.

Sr. Norherto Rangel —- Bebodouro —

A provlsilo foi hontem remettida, regis-
tada, polo correio. Aguardo curta.

Sr. 1'edro Jordão dc Castilho — Cruzei-
ro  o livro foi hontem remettldo, regis-
tado, pelo correio. Segue carta.

Sr. Paullno Gonçalves do Amnrunte —

Una — Espero carta.
Sr. ¦lonquini Pedro (le Oliveira e Silva

—S. Pedro do Turvo—Respondemos fi. eua
carta do 25 do mez passado.

Sr. OsffM* do Almeida. — Santo Antônio
da Boa Vita — O preço do cada vidro ê

de 8$'.'a Para o porte, mais 11000.
Sr. * •**.nel A. O. Valente — Descalvado

— Amanha será dada a Informação que
pediu.

Sr. Asslgnnnlo (11185 — Ipaussu' — A
Casa Clark ainda nüo recebeu o conheci-
mento da encommenda quo foi despacha-
da. Os bilhetes seguem hoje, registados,

pelo correio.
Sr. dr. 3. D. D. — Una — Belo correio

de hontem, seguiu, registado, o titulo do

liquidação do tempo do serviço. O do-

cumento que falta ainda depende ão des-

paoho.
Sr. João Josó do Moraes — Guareby —

A portnria de Uoenga e-stíi prompta para
sor r. tirada, e paga 120JO0O de sellos,

resisto pelo correio. Aguardamos a" 
do excedente, para ser providen-

Fórum Civel
Officiaes do dia — Aluizio Rocato,

Antonio Millano, Antônio Ricci, An-
tonio Colucci e Antonio R. de Frei-
tas.

Appellàção — O sr. juiz da j.a
vara julgou deserta a appellàção in-
terposta por Romani Casselatto e 3r-
mão, na acção ordinária que lhe mo-
vc José Conrado.

— Foi julgada procedente a acção
ordinária proposta por d. Maria
Francisca de Sousa contra Ângelo
Livio e outros.

Segunda vara — O sr. juiz da
2.a vara civel e commercial proferiu
hontem, entre outras, as seguintes
decisões:

Julgando subsistente o deposito
em pagamento entre o dr. Roberto
Lucci e a Sociedade dos Imtnigran-
tes;

indeferindo o pedido de Francisco
M. Pompeu c Antônio Joaquim Ben-
to, na manutenção de posse da Cama-
ra Municipal dc S. Paulo contra Da-
mião Barretti e outros, visto os sup-
plicantes não serem partes na acção
e ter deixado de declarar em que
qualidade pretendiam intervir;

reformando, cm resposta ao aggra-
vo de Alfredo Leitão, nos autos de
arresto contra Pedro Monaccclli, o
despacho aggravado, para o effeito
da conta das custas ser reformada
pelo contador;

mandando proceder k louvação em
peritos para a avaliação dos bens da
herança de Francisco Munhoz, na
fôrma requerida pelo sr. curador fis-
cal, em seu parecer;

respondendo e mandando seguir
para o Tribunal de Justiça o aggra-
vo de José Enrico, da decisão que
rejeitou "in limine" a excepção de
incompetência de juizo, no executivo
hypothecario que lhe move Antonio
Anthero Roxo.
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Sr. .1. G. O. — Taubaté
do hontem seguiu carta.

— Belo corrolo
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JOSE' CÂNDIDO DE OUVEIKA

Da cadeia de Jabotleabal evadiram-ae
ante-hontem, conforme noticiamos, tres
criminosos, dois dos quaes cumpriam
Benlenca por crime de morte.

São elles: Joso Cândido de Oliveira ou
José Cândido do Nascimento, registado
sob o n. 23.021, de 21 annos de edado,
brasileiro, solteiro, lavrador, pardo. Estfi
sotenclado a cumprir a pena de 10 an-
nos de prisão cellular, pelo crime de ho-
mlcidlo; e José Arloto, vulgo JosC- Ita-
liano, registado sob o n. 30.031, solteiro,
ltaiin.no, jornaleiro, de 2-1 annos do eda-
de. condemnado íi pena de 10 annos e 4
mezes de prisão cellular, pelo crime pro-
visto nos arts. 358 e 20.1, paragrapho 2.o,
combinados com os arts. 13 e 03 do Codl-
go Bonal.

'Tribuna iílustrada»,
I*'oI Iui pouco fundada icsta capital,

pelo sr, .1. lí. Sousa, a "Tribuna Illus-
trada. E' um semanário ão formato re-
guiar, impresso em papel assetinado, bem
collaborado o qno traz bom numero de
piiótographiaa do políticos e outras pes-
soas tio destaque.

Fazemos votos por quo tenha vida
longa o seja bafejado pela mais franca
prosperidade.

Hospital És hnm
O or. Elyseu Augusto Teixeira, Inven-

tarSanto do fallecido sr. Francisco Tel-
xelra de Sousa Tinto, entregou ao thesou-
rciro da Santa Casa do Misericórdia a
quantia de um conto de reis (1:0005000),
quo aquelle finado legou om testamento
ao Hospital das Lázaros, de Guaplra,

^^^t^^&^SmSi^SSS^SSSaSS

NOTA IMPORTANTE — Os l*S8. asst-

gnantes que desejarem resposta por cnr-

tn, deverão enviar o scUo para o respo-

ctlvo porte. Também deverão remetter

sellos pnra remessa, pelo correio c regis-

tudos, dos títulos do nomeação, portaria*-
tie ilccnçn e outros documentos; Sem estn

formalidade não nos responsabilizamos

pelu e.vnctldão do serviço. Para ns rcs»

pontas, por estn secção, poderão os srs.

iisüIçiiiintCH designar Inlclaes sob ns

qunt-s desejem occultar os seus iionies.

Outròslm, para mais brevidade no

cumprimento tios pedidos, deverão elles

6cr feitos, separadamente o em carta dl-

rljlda Ií "Secção do Informações". Os pe-
dldos que vierem em carUis, tratando de

outros assumptos estranhos u esta "Sec-

ção", forçosamento terão do ser demora-
dos.

Seccao
Judiciaria

.<*>-

concerto orchestra!
diariamente

das 20h ás24ãoras

Gabinete de Queixas
e Objectos Achados

Bela Light, foram entregues os seguln-
tes objectos achados nos bondes: uma car-
ta dirigida ao dr. Domingos Laucada,
uma bolsa do senhora, do crochet, eom
duas chaves e um lenço, um embrulho de
fazendas, uma pasta, um caderno com
o nemo do Oetavio Martins, um caderno
de apontamentos, uma chave, um par de
luvas, um embrulho de roupas, uma ben-
gala, um guarda chuva do senhora, uma
bolsa de senhora, tres chaves, um tele-
gramma a tenente Theophilo Cruz, um
pacote do sabonetes, um porta-Ianche,
dois fasciculos, um pí do botina, uma
camisola de enfermeira, uma pasta de
couro.

Pela quinta delegacia de policia íol en-
trégua a quantia de 20J000.

Pelo commando da Guarda Cívica, íol
entregue uma quantia encontrada no
largo do S. Bento.

Bor particulares, foram entregues um
molho de chaves encontrado na rua Ll-
bero BadarO e outro molho do chaves en-
contrado no largo do Arouche e um alfl-
note de gravata.

Tribunal do «91117
Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-

quita; promotor, sr. dr. Mario Pires;
escrivão, sr. Siqueira Reis Júnior.

Não houve hontem sessão no Tri-
bunal do Jury.

Foram sorteados mais os seguiu-
tes jurados: Francisco Bueno .Sim-
paio, Juiio J. Fernandes Costa, Bal-
tiiàzar Fidelis. Alfredo Justo, dr.
Vicente Penteado, dr. José Marti-
niarío Rodrigues Alves, dr. Fernando
Nobre, dr. Alfredo de Medeiros, An-
tonio Joaquim de Camargo, dr. Fe-
dro Borba Cruz, Jorge Orozimbo de
Azevedo, Humberto Bueno Pentüu-
do, Isaac Lemos dos Santos, José
Octaviano Inglez de Sóüsii, Fausto
Bressane, dr. Fernando Paes de
Barro*-., dr. Eugênio Gimencs, dr.
Celestino Bourroul, Brasilio Ramos
de Toledo e Silva, Agostinho D.
Horta e Antonio Pinheiro da Cunha
Júnior.

Foraasii i-n-SnBíâaiaS
A vadiagem — Foi julgada, itnpro-

cedente a aceusação feita contra o
réo Antonio de Oliveira, como con-
traventor do artigo 400 do Código
Penal.

Os vadios Herculaao Gomes,
Raphael Valéntini, Marcellino da Sii-
va, Alfredo Schombcrg, Antônio Fc1
liz Dias de Araujo e João Baptista
Tinipano foram condninnados á pe-
na de 22 dias c meio de prisão cel-
lular.

O vadio reincidente Oetavio
Ferreira Sampaio será recolhido á
Colônia Correccional, pelo tempo de
dois annos.

Pronuncia — Foi pronunciado no
artigo 303 do Código Penal, João
Climaco Raposo da Silva, aceusado
de haver aggredido o sr. Ferinino
Silva, facto este oceorrido no dia 13
de julho findo, 110 largo de S. Ben-
to.

r— O sr. juiz das execuções crimi-
naes mandou expedir alvará de soltu-
ra a favor do sentenciado Francisco
Peçanha Falcão, que acaba de cum-
prir a pena de 22 dias e meio de pri-
são cellular.

Denuncia —¦; Foi denunciado, por
crime de ferimentos leves, Gabriel
Paschoal.

•Juízo FcdcraS
(Cartório do 1.0 officio -— Escri-

vão, sr. João B. Dantas).
Mariano Guimarães requereu con-

tra a Fazenda Nacional uma execu-
ção dc sentença para haver desta a
quantia dc 87:40^503, tendo assi-
ghado, em audiência, prazo para em-
bargos.

Manuel Brasil requereu a aber-
tura da dilaçao probatória na acção
ordinária em que contende com a Fa-
zenda Nacional.

Thiers Galvão de França, pro-
poz uma acção ordinária contra a Fa-
zenda Nacional e assignou prazo pa-
ra contestação.

Está designado o dia 10 do cor-
rente, ás 13 horas, para se realizar a
primeira diligencia especial, da divi-
•"ão de terras da Fazenda "Ponti-

nhos", requerida por Firmino Garcia
de Oliveira, situada no municipio da
comarca de Monte Alegre.

Realiza-se na audiência crimi-
nal de hoje, á3 12 horas, o julgamen»
to do processo crime que a Fazenda
Nacional move a Manuel João de
Freitas.

(Cartório do 2.0 officio — Escri-
vão, sr. Marino Motta).

Na audiência civel, por parte dc
Ismael Braga, foi proposta uma acção
ordinária contra a "União Mutua",
para cobrança de pecúlio. •

Por parte de Adolpho Schntidt
e Comp., na acção ordinária que mo-
vem contra José Tavares Paes, foi
aberta a respectiva dilação probato-
ria.

Foi, por parte do Gymnasio de
S. Bento, de S. Paulo, na acção que
move contra a União, procedida a
louvação de peritos para examinarem
o estabelecimento em que funeciona
o Gymnasio.

Por parte de Joaquim Leonel
Monteiro, collcctor federal de Ttapeli-
níngá, foi proposta uma acção siim-
maria especial contra a Fazenda Na-
cional, para o fim de ser declarado
nullo o acto do ministro da Fazenda,
que o destituiu daquelie cargo.

Por parte de Paschoal Scgrctp,
agente theatral, nos autos de arresto
requerido contra Pietro Maresca, di-
rector da Companhia Maresca-Weiss,
que ha pouco oecupou o Theatro
Apollo, desta capital, foi assignado o
prazo para embargos.

0 io pssue mais
ãe 100 iii prédios

A
llio,

Secção de Estatística Municipal, du
concluiu ha dias os trabalhos di

apuração do Imposto predial lançado
como base de cobrança no exercício do
11)13.

Na zona atthiglda pelo imposto foram
lançados S3.500 prédios, dos quaes 5.40fi
estavam i.-íentos: 231 como próprios mu-
nlclpaes, 703 federaes o 4.533 pertenceu-
tes ao patrimônio de diversas associações
e do particulares, assim boneficlados por
lei. tiem valor locatlvo foram também
laiirados 2.402, sendo 905 por estarem
vagos, 270 em obras, 040 em construoçaa
e 041 Interdletos.

Dos 75.572 sujeitos ao imposto, o valor
locatlvo attribuldo elovava-so fi impor-
tancia de 140.712:239$213, produzindo
de Imposto 17.033:491*820, cobrados
205:9565797 pela taxa de 6 o|o; 100$43G,
pela de 10 o|o e, finalmente, 
16.707:434$687 pela mais commum, do
12 o|o. Segundo os boletins foram alndn
apurados 112 templos lançados.

Bor ahl, ntto é possível, entretanto, de-
terminar o numero de prédios da Capital
Federal. A ultima, estatística, própria-
mente predial ou domiciliaria, publicada
em 1000, aceusava no Rio a existência de
84.875 prédios.

Addlcclonando a esso total o do 22.215
prédios construídos do 1902 a 1915. dc
aocordo com as Informações jfi. publica-
dns, e verificada a media annual deus*
acerescimo, que attingou a 2.455 prodlos,
ou sejam 7 prédios por dia, ntto serfl
oxnggerado orçar em mais de 100 mil o
numero do construcções no dlstrlcto, fei-
ta a natural deduoção dos demolidos e
arruIna,dos.

íl' preciso notar ainda que no total dos
84.375 nilo foram contadas aa casas de
avenidas e estalogens, que representam
um augmento de 7.212 para aquellas e
do 4.6G3 para estas.

SECRETARIA DA FAZENDA

RoquIsiçOos de pagamentos da Secreta-
ria da Justiça e da Soguranoa Publica: a
Joamna da Silva, 267*280; ao dr. Gautao
da Câmara Leal, 2:878*-*«\60,* a. Falcão,
Kleoberg o Clancloel, 7*600; a Rothuchlld
o Comp., 1*500; ao dr. Rudgo Ramoa,
600*000; a Almeida Silva e Comp., . . ,
68*500; a Rothaohlld a Comp., 66*000;
a Ferreira Pasaarello e Comp., % •,¦ :, :.
10:767*720; a Braullo a Comp., . . *.* .
4:849*050; a Josí Torcei», 8:146*000; a
Augusto Rodrigues e Comp., 160*000; ao
commandanto geral da Força Publica,
12*000; Idem, 132*400; Idem, 174*020;
a Bnéofl de Barros, 5:411*800; ldom,
10:000*000.

 RoqulsIçBes do pagamentos da Se-
cretarla da Agricultura: A Rothschlld e
Comp., 99*000; a Casslano Jo»ê doa Ne-
ves, 60*000; a Josfi Fernandes do FIguel-
redo, 160*000; a Manuel Oavagnarl, 800»;
ao dr. Gregorio Conçalves de Castro Maa-
carenhas, 1:000*000; a Costa Ferreira o
Comp., 40*400; a Danucql o Pardlni,
29:248*437; a B. A. Pereira o Comp.,
23*600; A Empresa Eleotrlca de Plraclca-
ba, 1:390*000; a Costa, Campos e Malta,
746*900; ao dV. Francisco de Paula Ra-
mou do Azevedo, 12:605*549; Idem, . . .
29:506*860; a Ernosto Cftstro o Comp.,
100*000; fl Cnimara Municipal do Areias,
270*000.

 Requisições de pagamento da ile-
cretarla do Interior: Aos dlrectores dc
urupos escolares do Interior do Estado.
397*600; aos dlrectores de grupos escola-
res da capital, 272*300; aos fornecedores
da Escola Profissional da capitnl
1:600*000.

 Offlclos remettldos: Remettendo,
para quo sejam Informados e devolvidos
oara os respectivos pagamentos, os pedi-
dos de auxílios orçamentários feitos por
diversas InstltulçOos da capital e do Inte-
rlor.

 Auto3 despachados: Nerlo Costa,
sim, em termos; Jovlno Tavares de Lima,
expeça-se o titulo; Cnmara Municipal de
Angátuba, offiele-so X Secretária do Inte-
rlor; JosC. Pedro Malhado llosa, offlote-so
\ Secretaria do Interior; Jotto II. Lourci-
ro do Mello, Indeferido; Victorio Itir/.atl,
reformo o lançam onto pnra, segunda elas-
ne; Asylo do Orphams o Externnto Inima-
eulnda Conceição de Descalvado, reiiulül-
tem-se informações da Secretaria do ln-
terior; collcctor do S. Josfi do llio Pardo.

provldoncle-so do accôrdo; Alexandre til-
"lllano, restltua-ss n quantia do 1445CRO:
P.oKosl Saturmo", Indeferido do accOrdo
eom o parecer; propostas para arrenda-
mento do predio da rua General Carn-i-
ro, aceelto a proposta do Vicente U. Pen-
tendo; Snntn Casa do Misericórdia do Lo-
rona, requisitem-se Informações da Se-
cretarla do Interior.

SECRETARIA DA AGRICÜI/rURA

Foram despachados os seguintes recue-
rlmcntos:

De Francisco Finocehiaro o Alberto
Stlevíini, pedindo concessão do loto n. 183,
do terras devolutns, situado no Cubatão.
— Aguardem opportunidade;

de Joaquim Branco, pedindo concesstto
do loto n. 13, de terras devolutns, situado
no município do Itanhaem, na confluen-
cia dos rios Manhu' e Branco. — Aguar-
de opportunidade;

do PIgruccI Glorglo, pedindo reconsldo-
raciío do despacho qua indeferiu o seu ro-
íiuerlmento do restituição de passagens. —
Indeferido:

do rtizzo Miguel, pedindo restituição da
Importância despendida com o seu trans-
norte o da sua família, do porto de Ceno-
va ao dc Santos. — Indeferido, por não
ter o requerente em a sua família, pelo
menos, troa pessoas aptas para o trabn-
lho, maiores do 12 atfi 46 annos, confor-
mo exigo o arll*'o 101, do Decreto n.
2. 400, de 9 do julho do 1913, o por ter o
minplicnnto embarcado para este Estado
dentro da vigência dn Decreto n. 2.533,
do 10 do setembro de 191-1, que suspendeu
a restituição das despesas, de viagem aos
tmmlgrante-* espontâneos;

do Lulgl Antônio, pedindo restituição
da Importância despendida com o seu
transporte e da sua família, do porto de
Gênova ao de Santos. — O mesmo des-
paoho;

de Francisco dl Stefano, pedindo rcstl-
tuição da Importância despendida com o
seu transporte o ãa sua família, do porto
de Gênova ao do Santos. — O mesmo des-
pacho;

de Florian líortolo, pedindo restituição
da Importância despendida com o seu
transporta o da sua família, ão porto de
Gênova ao de Santos. — O mesmo despa-
cho;

de Juan Montes, pedindo restituição da
Importância despendida eom o seu trans-
norte o da sua familia, do porto de Vigo
ao de Santos. — O mesmo despacho:

do Francisco Galli.an, Morcolin Ângelo.
Peronzo Franccsco, pedindo restituiçfio
da Importância que despenderam com os
seus transportes e dns suas famílias pnrn
este Estndo. — Deferido (guia X Contado-
ria).

REC1UCTARIA DO INTERIOR
Vão ser inspeecionados os professores

Benedicto Alves, Aggfco Pereira do Ama-
ral, d.d. Maria Franclsca de Moura e Al-
bertlna Eponina Goulart, 110 dia 9 do
corrente, fis 13 horas, na Dircctoria do
.Serviço Sanitário.

FOI suspenso do cargo de adjunto do
grupo escolar de Dois Córregos o sr.
Francisco Pedro Wi-y.

Foi nomeada uma commissão me:li-
ea. para inspeccionar hoje, os 13 horn?,
na Directoria do Serviço Sanitário, d.
Maria Annuneiaçfio ile Uma, adjunta do
grupo escolar de Cajuru'.

Foram nomeadas:
D. Araey do Miranda, para substituir

a professora da escola mista da Consola-
ção nesta capital:

d. Delphina Borba da Silva, para sub-
Btltulr n professora da 2.a escola femi-
nina dos Campos Elyseos, nesta capital:

d. Diva liamos, para substituir a pro-
feSBÒra da escola mista do bairro do Sa-
pfi, em S. José dos Campos;

d. Bcatris- Lanza, para substituir a
professora da escola mista do Bom Betl-
10, nesta capital;

d. Maria Marcondes dos Santos, para
substituir a professora da escola do bair-
ro da Jararaca, em GuaratinguetO.*,

d. Ismenla liamos Arantes, para sub-
Htihiir a professora da S.a escola feminl-
na de S. Josfi do Barreiro;

d. Maria Teixeira Pinto, para substl-
tuir a professora do, escola mista da Con-
solação, nesta capital.

Por acto de hontem, foi nomeada a
normallnta primaria d. Elsa de Godoy
llucke, liara exercer o cargo de substitu-
ta effectlva do grupo escolar modelo, de
Campinas.

Licenças concedidas:
Do tres raci.es, a d. Ercilia de Paula

Brasil, professora adjunta do grupo es-
colar modelo do Braz;

de dois mezes, ao dr. Aluga.**min Me-
(liei, lente da Escola. Normal de S. Car-
los.

Foram concedidas as seguintes 11-
cenças:

De dois mezes, ft. professora d. Mn-
ria de Cerqueirá Leite, da escola mista
do Aterradlnho, em Angátuba; X profes-
aora d. Noemi da Silva. Pínnn, da esco-
Ia do bairro da Jararaca, em Guaratlrf-
gueto.; a d. Judith da Silva, professora
da 2.a escola dos Campos Elyseos, nesta
capital; ft professora d. Leetleia Rodri-
gues das Neves, da 3.a escola feminina
do 9. Josfi do Barreiro;

de 45 dias, X professora d. Noemla
Barbosa da Silva, da escola mista do
bairro do Sapfi, em S. Josfi dos Campos;

do um mez, íl professora d. Marieta
Monteiro, da escola mista da Consolação,
nesta capital,

JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Foram despachados os seguintes reque-
rimentos:

De Manuel Olmedo Santos. — Indeíe-
rido fl. vista da Informação da Força;

de Salvador Marino. — Requeira a
quem de direito.

Foram concedidos passaportes:
A Paulie Bockspan, que segue para os

Estadoa-Unldos da America do Norto; e,
a Natale Giosufi Salcrlo, que segue pa-

ra Buenos Aires.

Autos distribuídos, em virtude dn. llcen-
oa do sr. ministro dr. Campos Pereira, em
i do agosto do 1916.

Recurso crimo
N. 8534 — Botucatu' — Ao sr, Pinto de

Toledo, .
AppoUoçõcs crimes

Números 7710 — Igarapava, 7753 —
Itaporanga, 7778 — Jahu', 7803 — Santa
Cruz do Rio Pardo, 7828 — Cunha, 7848
— Jabotleabal, 7868 — Brotas, e 7888 —
Orlandla. Ao sr. Almeida e Silva.

Números 7728 —- S. Carlos, 7768 —
Santa Rita do Passa Quatro, 7808 — Cam-
pos Novos do Paranapanema, 7883 — Ca-
pitai, 78-13 — Ribeirão Preto, 7853 —
Avarô, 7868 — Mogy das Cruzes, 7873 —
Avarfi, 7778 — Capital, o 7803 — Jaca-
rehy. Ao sr. Brito Bastos.

Números 7733 — S. Manuol, 7763 •—
S. Slmão, 7788 — Capital, 7813 — Cupltal,
7838 — S. João da Boa Vista, 7878 —
Capital, o 7903 — Barrotos. Ao sr. Phila-
delpho Castro.

Números 7738 — Capital, 7046 — Ja-
hu', 7708 — Plrassununga, 7798 •— Ja-
hu\ 7823 — Santos, 7803 — Itaporanga,
O 7883 — Capital. Ao sr. Pinto do Toledo.

Cartas tcstcmunliãveis
Números 301 e 300. Aos srs. Ph. Castro

e Pinto do Toledo.
Aggravos

Números 8150 — Barrotos, 81S0 — Ca-
pitai, 8205 —- Capitnl, 8305 — Campinas,
8392 — Santos, S402 — Pindamimhanga-
ba, 8437 — Capital, e 84-12 — Rio Preto.
Ao sr. Almeida o Silva.

Números 8155 — Capital, 8135 — Ca-
pitai, 8195 — Batataes, 8215 — Descalvu-
do, 8210 — Capital, 8307 — Taquarltfnga,
8427 — Capitnl, o 8-152 — Capllal. Ao sr.
Brito Bastos.

Números 8105, 8200, 8300, 8385, 8-112,
8417, 8447 e 8457 — Capital. Ao sr. Phila-
delpho Castro.

Números 8058, 81-15 — Capital, 8170 —
Itapolis, 8210 — Capital, 8220 — Capital,

ti. João da Boa Vista, 8107 —
422 — Caconde, 8i:i2 — Capital
- Dois Córregos. Ao sr. Pinto do

f*>255 
Santos,
e 84G2 ¦
Toledo.

GAMARA CRIMINAL
ordinária em 3 de í

W? ^«s^óoClEDr^DEANONyMftINGLÊS*. ^

Sessão ordinária em 3 do agosto do
1910.

Presidente, o sr. ministro Xavier de To-
ledo; secretario, o dr, Luiz ilo Araujo.

Passugcns dc mitos
O sr. Almeida e Silva no sr. B. Bastos,

os aggravos 8499 de Santos, 8449 da ca-
pitai o 8459 de Sorocaba e ns crimes 7910
do Barrotos, 7949 do Taubatfi, 79S0 do
Itapolis o 78G1 de Descalvado.

O sr. D. Bastos ao sr. Ph, Castro, a cri-
me 7920 do .Sorocaba.

O sr. Ph. Castro no sr. Pinto de Toledo,
a crime 7932 do Ribeirão Preto.

Foram expostos os aggravos 8401 pelo
sr. B. Bastos c 8-159 pelo sr, Pinto do To-
ledo.

O sr. procurador geral do Estado
deu parecer nas appellnções crimes 700-1,
7943 da capital, 789-1 de Sorocaba, 7930
do Moefiea, 7917 do Amparo, 7936 do Ta-
ttihy, 7909 dn Barrotos, 7911 de Itaplra,
7912 de Campinas, 7864 de Mogy das Cru-
zes, 7907 do Ribeirão Preto e 7933 de
Santa Rita do Pnssa Quatro o 110 recurso
crime 3350 do Santos.

JULGAMENTOS
Ilnbens-corpiis

Relatados pelo sr. ministro presidente
do Tribunal:

N. 2-102 — Piracicaba — Paciente, Ma-
nuel Munhoz. — Negaram a ordem ft vista
da informação do sr. juiz do direito.

N. 2408 — Ribeirão Preto — Paciente,
Seraphim Abbade. Indeferida a ordem t
vista da Informação do sr. juiz do direito.

N. 2409 — Capital — Paciente, Pedro
Scarpatl, Requisitaram Informações do tlr.
chofo da Segurança Publica.

N. 2410 — Capital — Paciente, Lopes
Fernandes Cordeiro. Indeferida, a ordem,
por não ser caso do "habeas-eorpus", po-
dendo o sr. procurador geral do Estado
promover a responsabilidade dos culpados
pela Irregularidades nccorrldas, a que se
refere a petição.

Recurso eleitoral
Relatado pelo sr. ministro .Vlmelda o

Silva:
N. 6342 — Pindamonhangabn. — Reeor-

rente, dr. Manuel Ignacio Romeiro; re-
corrida, a Câmara Municipal. Converte-
ram o julgamento om diligencia, pnra que
a Câmara Informo no prazo de 15 diaa.

Recursos crimes
Relatado pelo sr. ministro Almeida e

Silva:
N. 3537 — Capital — Recorrente, João

Pinto Ferreira; recorrida, a Justiça. Ne-
garam provimento.

Relatado pelo sr. ministro Brito Bas-
tos:

N. 3529 — Ribeiiüo Preto — Rocorren-
to, Nlcolau João Dlrene; recorrida, a Jus-
tiça. Negaram provimento, contra o voto
do sr, Almeida o Silva.

Relatado pelo sr. ministro Pinto do To-
ledo:

N. 3522 — Capital — Recorrente, Ar-
thur Trippn; recorrida, a Justiça. Deram
provimento, contra o voto do sr. Pinto de
Toledo. Designado o sr. Ph. Castro para
redigir o aecordam.

Relatado peio sr. ministro Th. Castro:
N. "520 — Jundiahy — Recorrentes,

Juiio Robln e Comp.; recorrido, Manuel
Pisanl. Negaram provimento.

Appellnções crimes
Relatada peln sr. ministro Almeida e

Sllvn:
N, 7945 — Capital — Appellante, Luiz

Casertanl; appellada, a Justiça. Julgaram
a desistência por sentença.

Relatadas pelo sr. ministro Ph. Castro:
N. 7819 — Campos Novos — Appellnn-

te, Joaquim Miguel de Sousa, vulgo Joa-
qulm Pinto; appellada, a Justiça. Nega-
ram provimento.

N. 7S29 — Ttapolis — Appellante, à Jus-
tiça; appellado, Jorge Lourenço Fernan-
des. Deram provimento.

N. 7839 — Itapolis — Appellantès, João
Baptista do Castilho e João Francisco Pe-
relrn, vulgo João Mollo; appellada, a Jus-
tiça. Negaram provimento.

N. 780-1 — Ribeirão Bonito — Appel-
lante, a menor Maria do Jesus; appellada,
a Justiça. Deram provimento, o manda-
ram que fossem 03 autos ao Br. procura-
dor geral, afim de ser promovida a res-
ponsabllltladc do escrivão, pola Indébita
retenção dos autos em cartório, sem dar
andamento.

N, 7889 — Palmeiras — Appellante,
Josfi Manuel; iipnellada, a Justiça. Ne-
garam provimento.

Aggrnvos
Relatados pelo sr. ministro Ph. Castro:
N. 8307 — Santos — Aggravnnte, d.

Dulce Maria. Chrlslinà; aggravado, Eucli-
des Roque Bastos. Não tomaram conheci-
mento, contra o voto do sr. Pinto de Tole-
do, eom advertência ao advogado pela In-
continência de linguagem, Impedido o sr.
Brito Bastes.

. N. 8441 — Capital — Aggravnnte, An-
tonio Manclelli; aggravada, a Câmara Mu-
nlcipai de S. Paulo. Negaram provimento,
contra o voto do sr. Pinto de Toledo.*

Quando n falia «lo livros e
de escripta rcgnlar não foi tlc-
fPHiilii-idii peln InleiiftsO de
prejudicar os credores, não
poderá, só por essa elrcum-
stnnciii, classificar-se n rnllcii-
cln de culposa.

Falliu uma empresa jornalista e os
sócios foram pronunciados por fallencla
culposa.

O recurso de um delles, ha tempos Jul-
gado pelo Tribunal, obteve provimento,
pois tratava-so daquello a quem apenas
cabia a responsabilidade da direcção in
tellcctual da folha; e, sl motivos havia
para que a fallencla se taxasse de cul
posa, flllavam-so em faltas da admiiiis
tração material.

Hontem foi decidido o recurso de pro
nuncia interposto pelo soclo que tinha a
seu cargo a administração do jornal.

Analysando os fundamentos do despa-
cho recorrido, o relator do feito, sr. ml-
nlstro Pinto do Tolodo, achou que não
havia provas de ter o recorrente leito
despesas superiores 4s que o capital per-
mlttla, ou de ter empregado meloa rui-
nosos para obter recursos e retardar a de-
eretação da fallencla. Tratava-se duma
empresa com pouco capital o desso sfl

TAILLEURS MODERNOS
P0& PREÇOS REDUZIDOS

Offerecemos quasi torlo o nosso st,ock
cie tailleurs c vestidos de lü, também
paletots e casacos, por

PREÇOS MUITO REDUZIDOS

incluídos são diversos modelos de Pa-
ris, recentemente chegados, também
tailleurs e paletó ts
corte inglez.

simules do melhor

EM TUDO MAIS DE 200

VESTIDOS E PALETOTS

Preços
Preços

usuaes .
actuaes.

até 45©$
ê§$ até 290$

li w L» ^

Rua Quinze de Novembro, 26
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Caixa, J391 Teíephone, 45
vszrHTr^ÊtmTi*iMjmmzrtém*k^^

uma parto realizado, luelundo, desde prln-
.•Ipio, com ns enormes despe.ias da lns-
lallaçfio dum jornal e com a corrente a
enfrentar para lançal-o na sympathia do
publico.

Outro tanto nilo podia afflrmar-se da
regularidade da escripttiração, pois não
sõ não oxistia urna parte dos livros exiíii-
dns pela lei, como a escripta apresentava
claros o outras faltas censuráveis.

Assim, do accOrdo com o artigo 167,
li, 7, da lei 2.1124, negava provimento ae
recurso. Falava-so na falta de intenção
do rí-o, mas ella não era elemento de
attender no caso dos autos, visto que a
;'allen<-:a. não ffira classificada de frau-
iliilen . Quanto us testemunhas probnn-
tes scrèm os syndlcos e procuradores
destes, ninguém melhor do que as pessoa»
quo Intervieram na fallencla podiam co-
nhecer dos factos nella apurados. ID, do
resto, essas pessoas não tinham (e nem
isso so provara) nenhum interesse na
condemnação do río.

O sr. ministro Philadelpho de Castro
lembrou quo a jurisprudência do Tribu-
nal, em casos semelhantes, .in manifestara
sempre no' sentido do não declarar cul-
posa a fallencla, quando não tivessem
sido Intonclonnes o para projudlcar os
credores as faltos na escrlpturação do
fallido. Seguira, a principio, a orientação
¦lo sr. relator, mas, sempro vencido, de-
clôlu-so a acompanhar a Jurisprudência
do Tribunal, que, mais uma vez, mantêm,
dando provimento ao recurso.

— -Que o río procedeu sem Intenção —

a talhou o sr. ministro Pinto do Toledo —
0 convicção minha; e, por ÍS30, seria com
prazer Intimo que daria provimento ao
recurso. Desdo juiz de primeira instan-
cia, porím, penso não ser a Intenção ele-
mento a attender na fallencla culposa,
embora, effeotlvamente, os recursos das
minhas decisões nesse sentido tivessem
sido providos pelo Tribunal.

Os restantes srs. ministros acompa-
hlíáram o parecer do sr, ministro PhlJ:\-
delpho de Castro, sendo, portanto, dado
provimento ao recurso, contra o voto do
sr. ministro Pinto de Toledo.

M. B.

¦mlism-

refeita Se Município
«ircctoHa ©eral

AOTO S. 95.1, DB ü DIS AGOSTO
UK 11)10

Approva o plano dc nivela-' monto da ruu Georges Dròns-
flelil.

O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das altrlbuIçOes que lhe são con-
feridas por lei, o nos termo3 do disposto
no artigo (i.o, do Acto n. 768, de 14 de
junho do 1915, resolve approvar o plano
do nivelamento ãa rua Georges Drons-
fleld, conforme a planta levantada pela
Dlrectorla de Obras e Viação, nesta data
rubricada, do accOrdo com a qual serão
dados os nivelamentos.

Prefeitura du Municipio de ,S. Paulo.
3 de agosto dc 1016, 303.o da fundação
de S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis V. do Sousa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

ACTO s\. 1)57, DE i
11;

l>10 AGOSTO D13
(I

Abro um ci edito de ..,,,--,-
500:ooo$ooo, supplcmentar &
verba "Serviços c- Obras" do
ors-;ujiie!it(i vigente.

O Prefeito do Municipio de S, P.iuio,
usando das attrlbulçSes que lho sio con-
feridas por lei. e de accôrdo com o artl-
go 14, dn lei n. 1.Ü20, do 30 de outubro
de IDir., resolve abrir no Thesouro Mu-
nieipal um credito do 500:0005000 (qul-
nhentos contos de ríis), supplcmentar X
verda "Horvlços e Obras", consignada no
paragrapho 15, artigo 3.o, da mesma lei
orçamentaria, por conta do naldo a se ve-
rlílcar ao encerrar-se o corrente exer-
cicio financeiro.

Prefeitura do Município de 3. Paulo, 3
de agosto dc 191(1 303.o da fundação do
S. Paulo.

O Prefeito,
Vnsliington I.uis I*. tio Sou.sa,

O dlrector geral,
Arnaldo Cintra

ACTO X. 055, DE
DE 1

3 DE AGOSTO
MO

nivela-Approva o plano de
mento da rim Uervnl.

O Prefeito do Municipio de S. Paulo,
usando das aUrlbulções que lho são
conferidas por lcl, c nos termos do dis-
posto no artigo 5.0 do Acto 769, de 14
de junho de 1915, resolvo approvar o
plano de nivelamento da rua Herval, con-
forme a planta levantada pela Dlrectorla
de Obras o Viação, nesta data rubrica-
•ia, do accôrdo com a qual serão dados
os nivelamentos.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo, 3
de agosto de 191G, 303.o da fundação de
ti. Paulo.

O Prefeito,
Washington Imls P. de Sousa,

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

ACTO N. !).><., DE » DE AGOSTO
DE 1916

•Vsíív*' Approva o plano de nivela-
ei'* mento du rua Felix GulUiem,

O'Prefeito do Município de ti. Paulo,
usando das mlribulções que lhe são con-
feridas por lei, o nos termos do disposto
no artigo G.u do Acto n. 709, de 14 de
Junho de 1910, resolve approvar o plano
de nivelamento da rua Pelix Guilhem,
conforme a planla levantada pela Dire-
ctoria de Obras e Viação, nesta data ru-
brleada, de accOrdo com a qual serão da-
dos os nivelamentos.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo, 3
de agosto de 1910, 303.o da fundação de
S, Paulo.

O Prefeito,
Washington Duls P. de Sousa.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

Solicitou-se d.a presidência do Trli
bunal do Jury a dispensa do dr. Baslllo
da Cunha, inspeetor do Thesouro, sortea»
do para servir como Jurado ua sessão do
Jury do corrente mez.

i Agradeceu-so ao presidente do
Comitê Consultatlf des interets fraiiçain
dans 1'Etat de S. Paulo a communicação
do sua fundação nesta capital.

-' Communlcou-se ao Centro Acade»
mico Onze de Agosto ser Impossível a
cessão do Theatro Municipal para o dia.
11 do corrente, para a festa, que o Cen-
tro pretendia ali realizar, visto estar oc-
cupado pela Companhia Gultry naquelle
dia.

 Requerimentos despachados:
do dr. Uranclsco de Paula Ramos de

Azevedo, Nlcolau dos Santos, Pnsqual
Domenlco, Convento do Carmo, pedindo
approvação de plantas. — A' Directoria
de Obras o Viação, para os devidos fins;

de Miguel João, A. Casa-iova e CI».,.
pedindo licença. — Sim, em termos;

de Josí do Castro Rosa, podlndo certl-
dão. — Certifique-se o que constai'.

 As turmas da Directoria do ObraB
Viação para o dia 4 do corrente mez, fo-:

ram assim distribuídas:
Turma de calceteiros:
Rua da Moôca: 6 calceteiros, 6 serven-.

tes e 1 carroça, reposição do calçamento;'
rua General Osório: 12 calceteiros, 12
serventes o 3 carroças, reposição de cal-
çamento; rua B.resser: 5 calceteiros, 6
serventes e 1 carroça, reposição do cal»
çamento; avenida Tiradentes: B colcetel-
ros, 4 serventes e 1 carroça, reposição de
calçamento; rua Domingos de Moraes: 6
calceteiros, 4 serventes e 1 carroça, repo-
Bicão dc calçamento; rua Q. Bocayu-
va: 5 calceteiros, 4 serventes e 1 carro-
ça, reposição de calçamento; diversas
ruas: 5 calceteiros, 4 serventes o 2 ear-
roças, ligações do água o gaz; porto Ca-
nlndé: 2 serventes, guardas.

Turma de macadam:
Rua Haddock Lobo: 2 feitores, 12 opl!»

rados e 2 carroças; avenida municipal:'
feitor, -1 operários o 3 carroças.
Turma de trabalhadores:
Almoxarifado: 2 operários, guarda o

arrumação de materlaes; centro da cida-
do: 7 operários e 3 carroças, calçamentos
espeçiaes; rua Anhauguéra*. 1 feitor, 5
operários e G carroças, aterro do Carmo;
rua Monte Alegro: 1 feitor, 10 operários
e 2 carroças, regularização; rua França
Pinto: 2 feitores, 20 operários e 5 carro*
ças, arratiçamento de cercas.

: Inspectoria Geral de Fiscalização,
3 de agosto da 1910:

Foram multados: pelo inspeetor geral
João Veraldi, á rua Conselheiro Clirispli
nlano, em 10$000, por infracção do art,
19.0 da lei 1.413; pelo fiscal Benedlcto O.
Santos, Armindo F. Antunes, á rua Ba«
rão de Iguape, 122, em 5O$0O0, por ln-«
fracção do art, l.o da lei 1.491, do aceOr-
do com o art. 13.0 do acto 443; pelo fis».
cal Adonyram do Vasconcellos, Joaquim
L. da Costa, X rua Voluntários da Pátria,
em 30$000, por Infracção do art. 41 da
lei 120.

—;—; Foram Intimados: pelo fiscal Ada-
nyrnm dc Vasconcellos, Alfredo Brasil de
Castro e acc!onlsta3 da ex-Comp. Predial
dc S. Paulo, para mandarem extinguir os
formigueiros existentes em terrenos de
que são proprietários, respectivamente ás
ruas Hermes da Fonseca, 51, e Duarte de
Azevedo, em fronte aos prédios de ns. 91
a 103, sob pena de multa.

 Foram examinados e apin-ovadoí
8 cocheiros.

 Deposito Municipal:
Apprehendidos, 25 cães.
Sacrificados, 25 cães,

: Achu-se aprovada na Directoria
de Obras o Viação a planta da Compa-
nhia Immobillarla Paulista, para abrir
ruas na Lapa,

Devem comparecer na mesma Di»
rectorla, para esclarecimentos, os srs.: ir,
Alcatara Machado, João Brlccola e Comp.
e Pedro Guidare.

> >«. _
w.'
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ENDUSTRIA
E COMMERCIO

Café

'Em egual data do
anno passado!
Extremos: -,:

Contra banquoiros -.;
Contra caixa matrla. .

SANTOS
Curso official do cambio e niióeda ms-

lalllca afflxiiili. hontem pela Câmara Syn-
dleal dos Corretores:

JUNDIAIIT, 3.
. Duranto o dia ile hoje foram rocebldas'42.810 Haceas do café, sendo oom dostlno
lã 8. Paulo 8.048 o 89.776 para Santos.

CafC baldeaflo hoje, atfi melo dia, para
Santos, 48.484 suecas, sondo:

Recebidos de Jundlahy .
Recobldas da Bragantlna
Recebldns da Sorocabana
Roccbldas do Pary . . .
itocobldas do Braz . . .;

SANTOS, 8,
yonilas . J. 

' *.-
Merendo fraco.

Saccas
40.711
1.281
2.673
2.643
1.416

30.000

Londres
Parla
Hamburgo ...
Itália
Portugal
Hcnpanlm
Nova York
Argentina . .... .
Soberano!, . .' . . .

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento do dl*
rollos cm ouro, na Alfândega, 12 31|64 d

Aglo: 2Í163 por 1$000 ouro.

Vonilim desdo l.o do moss 75.000
Vonflos desdo l.o dc julho 001.000

Nna vendas realizadas regulou o preço
do R$000 para o typo 0.

SANTOS, 8.
Saccas

Entradas 1 . ¦:• .- rr B0.872
Desde l.o do mez .... 152.670
Idem, desde l.o do Junho 1.309.584
Existência hoje, om prlmoira

o segunda mãos . . 1.385.613
Mfidla ... -. v bs .-: 50.890
Despachadas . ... . . 16.207
Idom, desdo l.o do mez , -.- 90.889
Idem, desde l.o do Julho 810.768
Embarcadas ..... .- 52.041
Idom, desde l.o do mez , -r 62.784
Idem, desde l.o do Julho 737.471
Passagens ...... «¦ 48.484
Idem, desde l.o do mez , 150.585
Idem, desde l.o de julho 1.411.009

Sahidas:
Para a Europa . . t 
Argentina . . . . x ¦• C!l8
Estados Unidos , -,* . ;. 
Por cabotagem . ;,; . v •
Para o Chllo .: r . •>• 
Para o Uruguay ....
Em egual dnla do anno pas-

sado:
Entradas . . . v v. »- ".487
Desde l.o do mez . r.: t 144./im
Desde l.o do Julho . . . 1.462.305
Existência em primeira e

BPgundR müos .... 1-24r,*7°°
Mêdla . . . :-. s, r «.07»
Vendas . . r v •.- , ,- "l-J
Base ...--.:¦ *.-. t •*. v ¦•¦ 4*1(K)

Dospachiidas . ;. -.- -r *n'Hl
Embarcadas . ,. •¦ -.- t •¦ 80.73J

SANTOS, 8.
Movimento de café na Companhia Cen-

trai do ArmazcnB Geraes, no dia 8:
Existência no dia 2 . . 108.479
Entradas boja . .. •¦ , •¦ *»*i)!)i)

-Total . . . v . ,- US. 478
Bahldns hojo . . v. v '-.* a-403

Câmbios Extrangeiros
moroado doTaxas ilo .losoonlo da itborlura do

l.ondros:

Stoclc, hoje 110.1175

Telegramma especialSANTOS, 8
ío "Correio".

As cotações do fechamento da Compa-
i hla Roíristndora o Caixa de Liquidação
«!o Santos, na base do typo 4, foram as
KOgulhles:

Agosto . .
Bótombro .
Outubro .

I Novembro
VDozembro

Comp.
6*400
0S200
r,5ir.o
(1*150
C$150

Vend.
6*426
6)225
6J175
6J176
6)176

S. PAULO, 3.
Saccas

Hoje • »¦ v • "»n*7*l
'Anterior ..... . . . 

' 28.778
No mesmo porlodo do anno

passado  . • 88.867
{Entradas pela Estrada Soro»

cabana 8.013
Anterior 13.601
No mesmo período do anno

passado v :•¦ ;t. 7. BOI

Total, liojo .'¦ v v . v v 48.484
lAntorlor . . . . . v . 42.439
No mesmo periodo do anno

passado  • . 76.368
•Foram recebidas hojo, du-

rante* o dia, na ostaçlo de
Jundlahy:

Com destino a S. Paulo . . »• 8.048
'Anterior -.* ¦ 8.619
No mesmo período do anno
passado  4.974

Com destino a SantOB . . 89.776
'Anterior 88.222
-No mesmo periodo do anno

passado  ¦ .- *• 78.217

Total, hojo .... -.- v •.- 42.819
'Anterior 41.841
•No mesmo período do anno

" passado 78.191

MKIMJADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 8
Hontom fechou este mercado calmo,

com alta parcial do 2 a 8 pontos, do fe-
kshamento anterior.

Cotações:
Sctombro ...-.- x :.: $.89

. Anterior . ,.,*,; -,; >• 8,89
Dezembro . , . u .: *.* 8,58
Anterior  8,62

NOVA YORK, 8
. Hoje abriu este mercado estável, com
ialta de 1 c baixa de 1 a 2 pontos.

Cotações:
Setembro ...,>;. 8,40
Dezembro ....... 8,58

NOVA YORK, 3
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-'cado apresentava-se estável, oom alta

jparclal de 1 ponto.
Cotações: .

Sotembro .... ;,: . 8,39
Dezembro . ... -.* -.- 8,58

LONDRES, 8
Hontem fechou esto mercado estável,

l*com balxn do 3 ds. do fechamento ante-
Mor.

Cotações:
Setembro . ..
Anterior . .
Março . -, .
Anterior . , ,

HAVRE, 3
TIontem fechou

. -.- -. -. 46|3
, -. v -.- 46|3

. ;Ç v 48|9
. -. . 49|

este mercado estável,
(oom baixa do 1|4 a 1|2 e alta de 1|2 fr.
do fechamiínto anterior.

Cambio
Este mercado abriu hontom estavc-l,

porém, firme, com os bancos oftertando
os seus saques na base de 12 5|8 d,

Pouco depois das 11 horas, os bancos
em geral passaram a sacar na baso de
12 21|32 d.

Pelas 12 horas, o morcado firmou-se
ainda mais, passando a aer feito o for-
tieelmento de camblaes entre 12 21|82 d.
«3 12 11)16 d.

O mercado nestas condições, fecheu
firme, e com pequeno numero de nego-
pios feitos no correr do dia,

No Rio de Janeiro, o mercado fechou
firmo, oom os bancos sacando na baso
<le 12 23|32 d., comprando a 12 12|16 d.
e com offcrtas do letras a 12 8|4.

A' taxa do 12 21|32, a 90 dlaa do vista,
bobre Londres, quo foi a oíílclal do hon-
tom, a libra esterlina vale 18)963, o
franco $673 o o marco J/713.

A' vista, 12 17)32, a libra esterlina va»
Io 19)152, o franco $681, o marco **T22, a
lira $620, cem réis fortes $289 o o dollar
.4)025.

CÂMARA SYNDIOAIi
A Câmara Syndlcal doa Corretores affl

xou Iiontem a seguinte tabeliã:
90 d-v.

Londres 12 21)32
Paris 678
Hamburgo ... 712

Honlom Antorim
ínxn do ilcsconlií do Hnu-

co ila Inglatorrn. •¦,..', * 0|0 6 0|0
1'iixn dc desconto ilo Hnu.

co iln Krançn . ... li OrO "0.0
1'nxn do desoontn do Hnu.

00 dn Allcmnnlin . r, 0|0 I» 0(0'/nxn «Io dcsoonlo 11.1 mor-
ciulo dü l.onnrcs :; mo-
7.0.» B ll|l" OrO 6 11|1« 0|0

(JAMBlOi:
Novn-York «obro I.ondro», . i

• A vlBtn, por l,h. . . 4.76 7»S - 4.76 .|8
.Vovn-Yorlt sobio l.ondros,

lt 110 d|V por 1,1). . . ...2.0» ..'2 00
l.lsboa aobic I.ondro» li vis.

Ia, por mil róis ... «6 3[8 C6 Slts
l'nrls Bohro l.ondios ,1 vis.

In, por Lh 28.12 28.12
llonovasobro I.ondro»,á vis-

Ia, por l.b. . . 80.87 80.87
Mftilrlil sobre l.ondros, A

vlsla, por I.I». . . 2.1.68 S8.08
l'arls sobro Itália, 1) vlstn,

por 10-1 liras , (lt 1|2 91 l|2
1'nria Mofiro Mcapnnhti, ¦*»

vista, por 600 pcsclas . 694.00 691 11
Kovn*York sobro l.orllm, A

vlstn, por * mnreos. 7t HI* 71 8j4

66
71 **|4
91 1(4
80 1|3
81 1|4
61. Ifl
70 Ii4
89 1|2

'fituios brasileiros em Londres
llonlom

'Vpolicos l''oüoruust 1HSD
4 (ItO

p-odornos 189», 6 0|0 , , .
Kunillng, 6 0p0. . . • .
Kiindliig, 1SIII .....
l«'iindlng, IDOS), r, 0j0 . . .
I (l|0 Convcrs.lo, 1910 , •
0|0 mon ....

Silo Pnulo, 188S ....¦Sflo Paulo. 1B!W ....
xilo Paulo, mol ....
Silo Pniilo, ISilS), •', 0|0 . .
Itlo do Jnnolro Municipal!-

dnderiOi1)
Ilollo lloii-onlc, 1005, 0 OrO
Ijoopõidlitii llnilwny Co.

1,1,1. SI00I1 ....
liriizilian Traotion li. *t P.

!,(,!. Stoclt Ord. . .
H. Paulo Ilallwnv Üo. LM
Ord

llraBil liallway (Jo,, Llld.
Ord •

Dumon.l Colfoc Co. Ltd.
— 1|2 OjO Cum. Prof. .

Consolidados InirloiOB 2 1(1
0f0, ox-jiuos ....

MoxIooNoitli Woslern Itall-
wav Co.. I,(d. Ord . .

Bolsa de S. Paulo
orii-HÜTAS EM t DK AOOBTO

Vendo- Comptn-
doro»

*XÊ4*+*** 
O *>s* ' 

--..
12 1|-! 11 SIS I l*à|f tmmmmmmmgmmgaa 

^\tm\£**m»m 
t*flO- __-

12 b|8 ij 112 imaWBmmmmmm**mw*-
678 888

1:1 SOBRETUDOS PARA CAVALHEIROS
—¦ 4Ç0R0

. — 1)760

«xi* 
"'»> ESTYLO 

RAGLAN,corie especial,- confeccionado de tecido ingiez
„ ,8 de pura lã — Côr cinza-escuro

130$000
1ÍÍAPPIN *\TnfiPSÍM15 i8 ímÉn'2fi
lllfll llll fj 1UÍIBÔ Caixa, 1391 -S. PAULO

a^maaaj^mmmgam^fjamimrmmmjam^ i»auji-—_,,-. _. iiifiiiu.mi rm «ihjhm- ^^

avLj^xLaasne^iuiaai

61 H4 D! 1|4

19411. 194 1.4

I 7|8 7 7|8

8 7i8 8 7|8

69 69

4 lfl 4 1(2

Itália
Portugal
Nova York ....

Extremos:
Contra banqueiros
Oonlra caixa matriz

A' vista
12 17|8!s

681
.722

12 5
12

)8
5|8

280
.4)025

12 11(16
12 11)10 A

«'¦nulos ;iuliUco«.
Apólices do KsIndo.Xa A <*.n series,

ox.juros
Idem da Sl.ns òrio, do 600? • •
l'!em, 7.ft A O.a s6r!cs . . ,
Idem, lO.a sério . . . ,
Idem, Auxilio Agricoln, R 010 .
Idem. dn llnlílo, 5 0|0, ox-Jnros.

¦ictrni»
Camnrn dc s. Paulo, (S.o (Vlaflu»
cio)

Idem, l.a omlsaílo. . . ¦
Idom,, 2.ncmlss!"o. . , .
Iilem omptosllmo do 1918 , ,
Idem, a .10 dlns '. -.'.-..". '«
Idom, omprostlmo de 1914 . ¦
(dem, a 510 dias ....
Camn.ra do Amparo . . ¦

. . Arnrafiiinm . .
„ • „ Allbaia . . .
M y, Annf.po.t9 • *
„ „ Aran".**. • • •
„ „ Avarú . . .'
„ „ Rarly • • .
„ ,, lliuirú * • •
„ „ Hotncntii • . .

w Rnrrolo*. . • •
., », Oíimpinftn, t •
„ „ (Srnxciro . , ,
„ „ Onjnn. • • •'
, „ Caplvarv . . •
,, ,, OrnVinhOB . ¦
„ „ Orlnndln, ex-Juros ¦
n m Cíipniiíivn. • •

\ ¦ I, . Nnrrn NoRtn , ..
í, „ .**». Hoauo ¦ • •
„ M Dcscnlvniln , .
„ „ E. s. do Plnbal
„ „ I«'«*xlnn . .
, „ Kibclrllo 1'tcto, er-J,
» r S..I0J0 da Doa Vista
„ „ S..lo««>do Rio Pardo
. .. .laçarei.)* ¦ . .
. . 8. Slmüo . . ,
» . Piracicaba. - ¦
. . Pedreira . • •
„ , Plrnssuniinga , ,

„ S. .losé dos Campos
«• „ Porln Fellr.

Uboríiha « «" „ .«In. mia dol'. Quatro
„ Pil.elrlTo Bonito
„ .íiihotlcnhíil, . •'. .Inrdlnopolls , ," „ rtnpp.on!np*a ¦ •
., Itnnk.i • •** „ TbHtiiírn ' • •*' „ rtflUntcn • •
„ IlH.-cr.ivn. . •

" „ Riinrnt!nimotíl,or>J.,
„ Mnnrv-tnirím , ¦
„ r.tmntríi • •

„ Lo ron n • « •
*¦ M ífarnrft • . •

,, ítnpnlis . • •
,, líTílTIlHílVíl. •

,f Palio do Iti . ¦
¦ Rio Preto. . ,*' ,, TnquaTftUnsrft « •

Tleti", . .
Tntiil.r . .

., PMamonbiinfrab*. ,
Scrl.lonliiho,, S. Carlos .

H- Cnm do lllo Pardo
» ,, K. Manuel

Mnllilo •
Moprtcfi • » «

„ ., s. loüo da Mocalna
.Inlirt •*¦-.. Pedro .

nnncos
-lommerrln o In-1iir.tr.a, ox-dlv. .
Unido do 8. Paulo
X. Paulo, cx-dlv. . •
dom, 11 'IO dl;»'. ....

¦.-¦ommorcln. dn lis tndo do 8.
Paulo, com tn a\a, ox-dlv. .

Mcm, n 110 dln0 • •
•T'oni!n.4nlji1n-->

1'finliath, ox-divldondo • •
Idem a !!0 «ll»- , ,
kfOSyiintl, ox-divl,|niid,) , ,
Idom, n ÜO dln-; • •
Inlcladora Prodlnl . •
KolhoramontoB do S. Paulo ¦
Idem, a .10 dlns ....
líslmiln de Forro Penls-Plrnpor»
Tolophonle.n Ilracanllna
Anlarollca
Monbonloa dc s*. Paulo .
Paulista do Semirns, com 60 0*0.
Oor,',l do Anloinovels . . .
Rrasllclra de Melnllurirla . •
r-iinipincira An..;, o Kxgoltoi .
rranqulllidaili* .'.'.'.""..
Cnllln Mutua . . ,lloval Tlienlrc . ,
Unido dos lleflnndoros. . ,Fl. Forro Dourado . , ,
força o Lu» Norto do 8. Paulo,
Cln. (Ina(npsr*\ ,
Tonldns I.nhor . ,
K. o Tecidos — Ccorirlda . ,
Mno. Itardv. . . . ,Moinho contista . . , í
Moeyana dc '1'eoldos . , ,Colonlflclo Itodnlpho Crespl ,
Rrasllolrn do Soguros, oom (0 0|Ò
Usina Rsllinr ,
Plnolll Camba . . . .isorlnmes Dlok . . . ,fahrloadora do Paiiol. .
Clnemntogr-iphlon tlrasllolra
Ar Liquido , . . .
Krlgorlflon Pasloril .
Paulista do DrogaB (Int.) .
Agrícola Paulista. . . .8oo. Anony. Casa Vanordon ,
Armazéns Cornos do S. Paulo ,
Lm o Força do Jahd , . ,Calcado llooha ....
Molhoramon. do Poços de Cal***.
Lltogrnphla llartmaiin. . ,
S. Pnulo-Ooyat ....
Fabril Paulistana. . . ,
Central do Armnzons Cornos ,Vidraria Hanta Marina , ,A (run o Lar, do Mogr-mlrim .•Suburbana Paulista . . ,Industrias Toitl.i. . . ,
Lltli. Ilarthmann ....
Empresa Hydro Itllootiio», Horr»

da Bocaina ....
Eíolieiilut-ou

Aniarctioa PaiUlata . . .Araraquara. 10 OrO . . ¦
Ararat|uara 8 OjO. . . ,
Água o Exg. Mogy das Ortuei.
Anua o Hxg. Salto ilo Ilu',

dores

940'00'J

976-000 96S»010
076*000 956ÍO00

l:005*O"O
810*000 —

701000 081000
sorno
80ÍH0O

79»000 76>s-.on
P0»000 79*0^0
87*600 87»!)0O

SSIWS)
—,' 78*000
—" 90)000

mi, ÍIWX)
»¦ 98*000

6'i*00fl
66*000
tomo

40«001

P0'oon
80*000 66*100

76*000

00*000
70»(HM)

90ÍOOO 84*000
6"*000
65>OO0

104?000

70ÍÕ0*.
80R00

— 85»000

70*000 60-000

80*000

801000

77ÍO00

•WÍOOO
8I>>000
70$000

26í'.00
70tnoo

(JO.-oOO

70»o00

ioojooo
80*000
40*000

70>n<X)

70fõo(:

714/100
90*000
74'600

4661000
28*000
66!00n

14SW0D 1401000

289 ?0M

842)001

2881000

200'OOa
96*000

180'OWS
89)003

í-oiooo fxaom
vxmo 1507010

JlSfWOOO
360*0(10

26Í--I0'!¦40*000

80*000 88Í0-0

«OOiOOO ¦ÍMÍOOO

A pru*. r. I.U7! rto Mo^v-mlrim .
•tEiia «* l'x. '!,'• HlholrUo Proto .
A,„'i.*i «¦ l'.xirollni do Honril
IVpoI'!'.'!"!! do Soda . • •
Pnnco ftnlílo
(..htmlõíi lndnitrlf.1 . • •
Oorlnmn Acua Hriinou » •
Camiiitiolrado Apiins o Exosotlos
Campineira Traeclo, Lur, J Força
límprcaii lly.lro Mlool.rlca Sorr»

«ln flncülna . . ¦ •
IClocírlcn Rio Olaro » •
Lur. e 1'orca de (lunillniriloU ,
Korçn o l.m S. V.ilcnllin • •
Hftpi ílnrdy. ... *
Lui e ,,'nren do .labolloab&l .
Liu e Força do Tlcto . . .
Lur c Força do 8anta Cru» .
Meridional Paulista « • •
Ktdctrtcldndp do CornmhV • •
s^ranoana do [«'.leetrle.ldado. ¦ ¦
Fabril PauJIstann. • • .
Ptodiiolos Chlmlcos L. Onelro»,
Ind. e Commerelo ("asa 'Pollo •
Forcn a Luz do Itlhclrdo Prelo •
Vldrnrln Canla Marina • .
Ferro Fsmallndo Sílex , .
Lm; o Forca do .lundlnliy , •
IjiulOelo Kowarlck • • ,
Rslrada do l«'erro 8. Paulo-doyaj
Socledndo Anonvmn "O Pjtado

do H. Panlo^ ....
Idom a SIS) dia. ....
Kloe.lrlon do Hohodonro . .Força o Lut do (Ibcrablnha .
Kloolrlca s*. Panlo o Rio . .8porl o AlIrae.çiJcs , .Fabrloa.lora do Parafusos . .8. Marllnbn
Telei.honlci do s. Paulo . .
Pasloril ,1o Atorrnillnlio . .
Olnemiilntrrnplilcn Rrasllolra .
Força c Lu- Korlo do 8. Panlo
Ranln Rosalla ....
Tracçdo, Lm o Força Melhora»

monlos do Paranapanema ¦Vlaçfln 8. Paulo-.Mntto Orosso ,Pnnliyba do Norto . . ,Melliornmentos do 8. Paulo ,Melhornmonlns do Paranap-ijl ,Melhoramentos do ParanA. ,Mnlliomincntos do 8. .lodo. .Nacional ,1o F.stamparln . ,Força o Lua do Arairuary , ,Soo. ("usa Vanordon . ¦ ,8. Iternitrdo Fabril . , ,Sallo Fabril ...
Calçado líool.'. . , ,P.nolti (laml.ii , ,Industrial do Gunrulhos , ,Aa-rlcoln Santa llaibam , ,F.leclilclilade de llnimi ,Plnlial Fabril ....
Ijtiz n FòrQii do Jãbrt . • .
Parque lliiinoarlo. , , .'1'eoliln» S. lodo ...

76*000
"0*003 201(100

03*003

02 foco
88 (O) Pl'003

20',-OQO 1118*9)9
95(003 85100S)

87*000

ama __
00*000

931000 881000

— 86*000

80103Ü
— 80*000

6OÍO00 71(000

66.'OCO 40(000

70(000

65I6C0
1C0M03 80(000

65*000
180)900 1201000

85(009

SOÍOOO
80ÍSJ00

89(000 60ÍOO0

631(000

"-» 1104O00

6ÜW00

90*000 70ÍÕ00

MÍOOC,

90ÍO00 _
80(000'

Contp-inlilii (.Viilrnl do Annn-
7,cv ¦ (tornos ....

Coou,'.nliia do Pesca banlos .
Compiinhlii Paulista do Vias

Korroos o Flnvlacs. .
Corrinrinhlu .Mo^-yuiia dü KitrA-

dai dc Ferro o NavognçSo ox-
divide,;,Io. ....

Companhia Pilfrlisi . . .
Companhia Paulista do 'Porras

u ÒHoulzuçilo. . • * •
Companhia uliiinloa o Agtloola

Si.ntlsla . . . . •
Companhia Santlsta do líotda.
do»

Companhia Knauccailora o Do
nctloladoiu do Cníò, 8 o|o .

Companhia tíiiiillsla do UtogM
Companhia Unido do Trauspor-

tOd . . . '.' . <
Comp Constniotorit do Santos

Foi rni-islndn a resida, no dia 2
Libras. . • - . , .
Francos . ¦ ,. . , ,
Marcos , , , . .
KsCIldOS • a , ,
Pesclas • , , , ¦
Lira.» .,.,,,
Dollars , , • , ,

20010.)0
176 >00-) 130*000
-J5WO0 SI1«JJ«J0

24JI0IN 24)(000

9J>0!)0 —

100(000 -

90*003

«io oorronle, do:
33.5 U-OO

28J.U0J

50.000

Rendimentos flscaes
SANTOS. ».

Alltiiiticga:
Papel ....-, 32:401)160
Ouro 20:402)989
Consumo . 9:299)365
Hstampllhas > , , . . . 
Vorba 246)960
Toloirranho 390)300
Oulas 1:047)200
Llcen«;ius  120)000

Total 63:907)964

Valores da Bolsa
Transaço.ões realizadas hontem na ho-

ra nfficiiil da Bolsa:
FUNDOS PÚBLICOS

apólice tio Estado de S.
Paulo, 4.a serie, por . . 945)000

6«i letras da Gamara de S.
Paulo, empréstimo de
191,1,  79)000

90 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1914,  87)000

50 loiras da Gamara de S.
Paulo, empréstimo de
1914,  87)000

36 letras da Cnmara de Ca-
capava, ¦ 60)000

co>n»ANinAs
3 ac(;ões da Companhia Mo-

íiyana de Kstrada de
Ferro, cx-dlvldendo, a . 237)000
acções da Companhia Mo-
gyana de Estrada do
Ferro, ox-dlvldendo, a . 238)000

2 acçiOes da Companhia Mo-
gyana de Estrada de
Forro, ex-dividendo, a . 288)000

40 accõos da Comp. Paulista
de Seguros, c| 50 0|0, a 155)000

DEBENTUttES-
145 debéntures da Camplnol-

ra T., Luz e Força, a . 85)000

Bolsa de Santos

. 140Í.J00 186)000

— M*i}00

ioióoo -

100*000 60-000

SaviOOO 180)000

UC«*000

60(00(11

OFFKItTAS

Cambio
Loiras partlonlaros, a 5 dlaa .Lotras particulares, a 80 dlu ,
Loiras bancarias a 6 dias a
Letras banoarlas a 80 dias

Franco ouro: 089.
Apólices :

ICmprosttmo oitorno de ll». .„
16.000.000-0-0

Hstado do Ij. Paulo, 0.«, «éil«
Paulo, 7.a eérts
Paulo, 8.» séria
Paulo, O.a sério
Paulo, Loa s6rlo

Eslado de
Estado de
Fstado do
Estado do I

Eotras :
Camaia Munlolpal do B, Vloonlo
Câmara do S. Paulo, ompros»

Umo do 1914 ....
Comam de ti. Paulo, omnroj-

llmodo 1913 ....
llobonturoa

1'eoelagom de Seda llalo-llraii»
loira. ,,"..,.:-, 

'-.•-..':,'. 
.

Central Armnzons Cornos, ,Santlsta do UabliagOos Eoono-
mlcaíi .«,!#«

AcçOos
Comp. Santlsta de Tooologora
Comp. Meglstadtua, de Hatitos
Moinho Santlsta. . . ,
Pastoril de itiboirSo Pires .
Companhia Paulista do Ai-rut-

tons (ioraos ....

Vend. Comp.

.aillH IJ 8|4
12 28|S3 12 251(12
U SliSS 19 ili4
lJ2l|8i 19 8|4

969W0 020*000
ítWÍOiX) 920*000
960ÍM0 920»OIJO
960*000 920*000

901000 —

00)000 -

80*000 —

86*000 80-*O00
«jOIOOU 60(000

116)003 195*00

raooDíooo j-jwo^ooo

Noticias comnierciaes
JUROS li DIVIDENDOS

A Companhia Melhoramentos de S.
Paulo esta pagando o dlvldondo do . . .
5)000 por acçao, em seu escrlptorlo con-

j trai, â rua Anchleta, 5, das 12 as 14 ho-
ras.

 O Biinco Commercial do Estado
do S. Paulo estft pagando o dividendo de
4$800 por acíjão, equlvalento a 8 por cen-
to sobre o capital realizado.

 A Fábrica de Tecidos Santa Ro-
siilla, por Intermédio da Banca Fiancese
e Italiana por 1'Amorlca dei Sud, esta pa-
gundo o 11.o coupon de juros de suas do-
bentures, com o desconto do Imposto de
rentlus, tias 10 lis 12 horas.

 O Banco Commercio e Industria
do S. Paulo está pagando o 63,o dlvlden-
do do 18)000 por acçao.

 O Banco de S. Paulo esta, pagan-
do em sua thesourarla o 53.o dividendo,
íl razão de 7 OjO ao anno, ou 8)500 por
ucçíio.

A Companhia Salto Fabril, em seu
escriptorio, A rua de S. Bento, 42, esta
resgatando as suas ileliontures sorteadas e
pagando os respectivos coupons, com o
desconto do 5 por cento do Imposto fe-
doral.

A Companhia Nacional de Estam-
parla, om seu escrlptorlo central, a rua
Alvnres Ponteado, 39, esta resgatando aa
suas dobentures sorteadas, e pagando o
coupon n. 9, das 12 as 15 horas.

 A Companhia Luz o Forga Santa
Cruz, ern seu escrlptorlo central, a rua Dl-
relta, 14, cstfi, pagando o coupon n. 12,
com o desconto do 6 0|0 do Imposto de
rondas.

—— A Companhia Força e Luz de Ja-
bbtlcabal está pagando o coupon n. 10,
de JuroB de suas debéntures, por Inter-
medto do escrlptorlo do corretor sr. An-
tonlo Aymore Pereira Lima, a rua de S.
Bonto, 61, sobrado, das 12 as 15 horas,

 A EnipreBa de Electrlcldade de
Araraquara, a rua Floriano Peixoto, 6,
esta resgatando as suas debéntures sor-
tendas o pagando os respectivos Juros,
con» a deducçito do Imposto federal.

 A Companhia Industria Papeis e
Cartonagcm, por intermédio da Banca
Francese e Italiana per l'Amorlca dei Sud,
esta resgatando as suas debéntures sortea-
das e pagando os respectivos juros, com a
deducçfto do imposto federal.

 A Gamara Municipal .do Espirito
Santo do Pinhal, por Intermédio do escrl-
ptorlo ío corretor sr. Ernesto B. ie Car-
valho, à rua do Commercio, 41, esta res-
gatando as suas letras sorteadas e pagan*
do os respectivos coupons n. 10, das 11 as
14 horas.

A Companhia Luz e Força de Tle-
té esta pagando os coupons do juros do
suaB debéntures, por lntormeflio do esorl-
ptorlo do corretor ar, Ernesto R. de Car-
valho, a rua do Commercio, 41, das 11 ás
14 horas.

A Companhia Paulista de Seguros,
em seu escrlptorlo central, fl. rua de S.
Bento, 35, esta pagando o 20,o dividendo,
correspondente ao semestre findo, a ra*
zão de 10 0|0 ao anno, ou 5)000 por acção.

A Companhia Campineira de Trac-
çfio, Luz e Força, por intermédio do
London and Rlvor Plate Bank, esta res-
gatando as suas debéntures sorteadas, e
pagando os respectivos Juros, oom o des-
conto de 6 0(0 do imposto de rendas, das
12 fis 15 horas. 1

1 A Câmara Municipal de 3. Jotto
da Boa Vista, por Intermédio do escrl-
ptorlo da Sociedade Anonyma Commcr-
clul o Banoaria "Loonidas Moreira", cs-
tíi pagando, ò O.o ooupon do Juros de suas
letras, das 12 íis 14 horas.

 A Companhia Mogyana do Estru-
dos do Ferro e Navegação estft pagando,
em sou escriptorio central, das 11 fts 14
horas, o 84.p dividendo, oorrespondonte
ao primeiro semestre do oorrente anno, &
razão de 8)000 por acçío.

 A Companhia Paulista do Encr-
gla Electrlca, em seu escrlptorlo central,
ll rua do S. Bento, 78, estft pagando os ju-
ros das suas. debéntures, dns 13 fts 15
horas.

 A Câmara Munlolpal dc S. Ma-
nuol do Paralzo, por intermédio do es-
crlptorlo do corretor sr. Encsto R, do
Carvalho, ft rua Alvares Penteado, 41,
estft pagando o 10.o coupon do Juros do
suas letras, das 11 fts 14 horas.

 A Companhia Paulista do Estra-
das do Forro, om seu oscrlptorlo central,
estft pagando o 88,o dividendo relativo ao
prlmolro semostro do corrento anno, ft
razão do 10 0|0 ou 10)000 por aceito,

• A Câmara Municipal do Caplvary,
por intermédio da Sociodado Anonyma
Commerclal o Bancaria "Loonidas Morei-
ra", estft pagando o 7.o coupon do Juros
dc suas lotras, das 12 fts 14 horas.

 A Câmara Municipal do Sorra
Negra, por Intormodlo da Sociedade Ano-
nyma Commerclal o Bancaria "Leonldas
Moreira", cstfi, pagando o lO.o coupon do
Juros do suas letras, dos 12 fts 14 horas.

O Banco Unlüo do S, Paulo, em
seu escriptorio contrai, ft rua Alvares
Penteado, 42, sobrado, estft pagando o
7,o coupon de juros de suas dobentures.

 A Companhia Manufactura do
Cliapéoa Italo-BrasUoira cstfi pagando em
seu escrlptorlo central, ft rua 15 de No-
vembro n. 24, os coupon dc Juros de suas
dobentures.

 A Cnmara Municipal de Jabotica-
)»til, por Intermédio do escrlptorlo do cor-
mor sr. Francisco do Azevedo Júnior, ft
rua da Tlr,:i Vlstn, 11-C, estft pagando os
coupons «' l»vi i ilo suaa letras.

 ¦''  ,mliia Sports e Attrac-
(,ões, em seu escrlptorlo contrai, ft rua de
S. Bento, 42, sobrado, está. pagando os
coupons do Juros de sunj» debenluros, das
13 &a 15 horas.

 A Companhia Industrial Mogyana
do Tecidos, por intormodlo da Sociedade
Anonyma Commerclal e Bancaria "T.co-
tildas Moreira", estft resgatando as suas
debéntures sorteadas e pagando o O.o
coupon, com a deducçfto do Imposto de
venda.

 A Câmara Munlolpal de Mogy-
mirim estft pagando em sua thesourarla
os coupons do juros de siins letras.

gado, quundo o ollento, som razão ne-
nhuma, se resolve & perseguir o seu pro-curador: qualquer inquérito policial, ro-
querido com fins 'meramente 

de porver-
slilailo, é o bastnnte para atassalhar a
reputação do quem cumpriu com o seu
dever.

Sl alguma cousa temos do quo nos ar-
repender, 6 aponas de nfto termos provls-
to o que nos poderia Bucoeder, tratando
com uma cliente de tal ordem.

8. Paulo, 2 do agosto de 1916.
I Antônio Bento Vltlal
Josó Martins IMnliolro.

Declaração
Mnnuel Melchiades dos Santos declara

quo, de ora em deante, passa a assi-
gnar-so Manuel Melchiades do Carvalho.

Villa Bella, 30 do Julho do 1910.

DKS. (JANTINUO FILHO, AL-
CREDO MARIO VIEIRA o LEO-
POLDINO AMARAL MEIRA, ad-
vogados, rua 15 dc Novembro, n.
'-'" — Telciiliiuit*. 57-8.1.,

ASSK*.IBLE'AS CONVOCADAS

Da Companhia Industrial Agrícola o Pas-
torll d'Oesto do S. Paulo, em sua sede,
íl rua de S. Bento, 43, para o dia 28 do
corrente, fts 14 horas.

 Da Companhia Paulista de Dro-
gas, para o dia 12 do corrente, fts 13 ho-
ras, em sua sede, ft rua do S. Bonto.

Da Companhia Paulista de Estra-
das de Ferro, para o dia 7 do corrente
em seu escrlptorlo central, fts 13 horas.

Brasilianische Bank
für Deutschland

B.\Ii\.\<l«71'M 1),\ CAIXA FILIAL EM 8.
PAULO, EM 31 DE JULiIIO DE 1010,
INCLUINDO O DA FILIAL EM SAN-
T( >B

ACTIVO

Contas correntes garan-
tidas e outras . . 8.256:787)225

Letras descontadas . 3.408:962)366
Letras a receber ... 6.138:363)810
Letras cauoionadas . 4.655:086)030
Valores oaucionados 18.008:130)410
Valores depositados . 23.960:400)730
Caixa, em moeda cor-,

rente 5.698:356)242
Caixas filiaos e corres-

pondentes . . .; .-.- .• 2.743:080)262
Diversos contas ,; .- •,- .- 1.844:020)930

Rs. . . . 69.708:178)004

PASSIVO

Contas correntes de mo-
vimento  5.069:107)002

Depósitos a prazo fixo
e com prévio aviso . 6.097:699)667

Títulos inii cauçilo e
deposito a effeltos a
receber por conta do
terceiros 47.761:970)030

Caixa matriz, caixas fl-
Unos e correspnnden-
los  7.707:565)692

Diversas contas .... 8.081:634)673

Rh. . . . 69.708:178)004

S. Paulo, 3 di* agosto dc 1910.¦ s. m. ou o.
Os dlréctores:

Ass. RUPP. CARL.

Seeção livre
Ao publico

Uma noticia publicada hontem pelos
jornaes da tarde exlgo de nôs uma ex
pllcaçllo. Trata-se de um inquérito em so
gredo do justiça, requerido fi. policia pela
sra. Francisca Falcilo, que ha tempos nos
constituiu seus procuradores, para tra-
tarmoa de negócios seus. Essa sonhora
aceusa-nos do crime de apropriação lnde-
blta, e pediu um inquérito policial para
proval-o: dizia ella quo entregara ao pri-
meiro dos signatários desta a importan-
cia de seis contos de réis, para alguns
negócios em Bauru', o que ambos nos
apropriamos Indebltamente dessa quan-
tia. A's testemunhas da nossa ox-constl-
tulnte, todas peitadas por olla, oppuze-
mos os documentos mais convincentes:
certidões do contracto de honorários, pro-
curaçOes, cartas, recibos o outros, tudo
demonstrando tnllludlvelmonte nüo s6 quo
se tratava de .um mandato, como o dos-
tino a que, no desempenho do mesmo, foi
dada aquella Importância, empregada
toda ella na defesa do direitos e interes-
sos da sra. Francisca Falcilo. Nessas con-
dlçõos, foi uma grande surpresa para uOs
a noticia escandalosa dos vespertinos do
hontem. No Inquérito nfto ha, com certo-
za, a minlma base para concluir-se con-
tra nós, pois, ft vieta dos documentos que
fizemos Juntar aos autos, ficou clara-
mente demonstrada a honestidade e li-
aura com que ambos nôs agimos na defesa
tios direitos e Interesses da nossa ex-
constituinte. De resto, iuo seria por um
inquérito policial que a noS3a ex-cliente
poderia compelllr-nos a restltulr-lhe a
importância que recebemos para despesas
judlclaes em causas delia: ha para isso
a competente acçfto civil, que 6 a âe pres-
taçlo de contas. Por niio ter querido
aquella senhora lançar indo desse recurso
de direito, preferindo o escândalo, — o
primeiro signatário desta acaba de re-
queror a uitimaçUo da mesma para assls-
tlr a prestação judicial de suas contas, de
cujo resultado o publico tora conheci-
mento.

O inquérito era, pois, desde o inicio, ln-
telramoute nuilo. Precisamos dizer aln-
da que a sra. Falcfto tem como sou advo-
gado Jofto Baylfto, bastante conhecido do
publico, — e ha alguns mezes nos vem
movondo a mais perversa perseguição,
por melo de cartas anonymas, provooa-
çSes e ameaças, tudo para que o segundo
signatário desta desista dos direitos de-
correntes do contracto que fez com ella.
Vê o publico ao que se expBe um advo-

m IL E IA SACCAS»
Rosa Duvlds, presidento

A NOVA SAFRA

A Associaçfto "AS MIL E UMA SAC-
CAS", tondo conseguido dos CompanhlaB
de Estli-ailas tle Forro prorognçllo do pra-
zo até ao fim do corrente anuo para o
transporte gratuito das duas mil saccas
de café destinadas fts sociedades da
"CP.UZ VERMELHA", na Europa, vom
fazer mala um appello ft genorossldade
dos fazendeiros para, na safra actual.
contribuírem com as saccas que ainda
faltam para completar a remessa con-
teinplada.

Foram recebldns na safra passada as
seguintes dádivas, quo a Associaçfto torna
mala uma vez a agradecer:
Companhia Prado Chavos,

S. Paulo  100 saooas
VVhitsilter Brotero e Comp.,
Santos  26 "

Companhia Agrloola Fazenda
Dumont, Ribeirão Preto. 20 "

Mlchaelsen, Wrlght ô Co.,
Ltd., Santos 15 "

R. Johnston e Co.. Ltd.. San-
tos 16 "

R. Alves. Toledo e Comp.,
Santos  ll »

Freltaa, Lima Nogueira e
Comp., Santos .... 10 "

S o c I ê t ê Financlêre Com.
Braz., Santos  10 »

Lemo Ferreira e Comp.,
Santos  io .»

Anonymo, Santos .... 10 J»
Bento de Carvalho e Comp.,
Santos  io »

Manuel Pires de Campos,
Jahu*  io a

Comp. Unlüo do Refinado-
res, S. Paulo  10 "

Ncumarin Gopp e Cia., Ltd.,
Santos B »

A. C. Comes e Comp., San-
tos f, »

Leon Israel o Comp., Santos G "
Santos Coffee Co., Santos S "
tlnird Rand e Cia.. Santos 5 **
S. E. Lawrencc. Santos . 5 "
Raphael Snmpalo e Comp.,
Snntos B »

Hoiisa Queiroz. Amaral e
Comp., Santos .... 5 »

Nloac e Comp.. Santos . B "
Toblos de Barros e Comp.,

8. Paulo b "
Companhia Pugllsl, 8. Paulo 5 "
industrias Reunidas Mata-

razzo, S. Paulo .... 5 «
Eduardo Abreu Borges, Silo
Paulo B "

Jo.to Osório, Santoa ... 5 "
Conde de Prates, S. Paulo 5 "
Plcone o Comp., Santos. 5 **
Em lotes menores .... 123 "

| Escriptorio de advocacia de j
| Carlos de Campos |

Syivio de Campos
Praça Antônio Prado n. 13
(.'iiii» «Jnrlliilco — — (l.o andar)

I

DR. JOSÉ' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero I'adai-6, 119.
Caixa postal, 005 — Telephone, 1031.

S. Puulo
™malMJg$-4*tr-fgj*ma.

Total recobldas na safra
passada 459 "
A nova snfrn:

Fernando Augusto Noguel-
ra, Campinas .... 1 sacca
Para mandar o café som pnear frete,

s<5 é preciso fazer duas cousas:
l.o — Pintar uma CRUZ VERMELHA

em cada sacca.
2.n — Enviar o conhecimento ' casa

JOHNSTON. em SantOB.
Rua da Quitanda, 16-A.
S. Paulo. 1 de agosto de 1910.

F. Tt. Hcblilcllitvalto,
encarregado de transporte.

Dr. Rubião meira
Professor de clinica medica

fiosldoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telophono, 1.813 - EBcrlptorio: Rua
José Bonifácio. 13- De 13 ás 16 hs

Telephono, 4.500

™-afl*S*t^--^.[Í-í»'-,-.

Prof. k. Petourt
6RAP50&0G0

Conanltndo poi vultos eminentes do
Brasil e da America do Sul

•»« Consulta das 13 ás 17 horas

Rua Araujo n. 10
TELEPnONE. 48-511

«at. 6 ¦*»¦

9*n

fã

¦^Pertenfiesnaraauíomovels-ijj
Accessorios JJ

Pneumaticos -$-*
GazoMna fé

Lubrificantes X

3g Preços sem eomoeíencía %$
. Acceita pedidos do interior, as- S»
! sim como recebe encommendas JHtf1:-: :-: para o extrangeiro :-: :-: "fjjjj

i Telephone, 3706 - Caixa, 284 S
j End, Tefegr. «flUTOGERfüi» 

g
! R. Barão de Itapetininga, 17 g

S. PAULO S

Livros de direito
Lafayettc — Cousas e Familia; Barba-

lho — Constltu!(*ao Federal; S. Bandeira
— Procurador dos Feitos; T. Barreto
Kstudos de Direito; Levindo — Roforma
Judiciaria; Ribas — D. Administrativo;
Merlim — Obras completas; e muitos ou-
troa indispensáveis na pratica da advoca-
cia. Compram-se e vendem-se livro* no-
vos e usados.

Rua Onze de Agosto, n. 3-A.

ü melhor preparo para o: exames par-
collados (iuo devem ser prestados, om de-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
do Eslado, o bem assim para os de ad-
missão a qualquer anno gymnaslal, no
anno de 1917, iia-se no Instituto do
Sclerclns e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratleos do dito Oymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 as 10
e das 15 íis 18 horas.

O diroclor — Lul-/ Aiilonlo dos Santos.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dp. PAULA PERUGM

m.Hi«."-:''i.ti,i«T.-.)
Com iitaliou .In clinica do prof. Ilnlliicl,«lo t'*.rl>
CONSUliTOHK): Itua Dlrolta n. .3, ilm» 8 4»

4. — Telopliono a. (,.022.
IIIiSIDKNüIA: AvcoIiIr 1'niillsU n. U4. - To-

lepliono ii. ssp.ii.

GOtTlES D05 SADIOS

Jardim de Académus
iV venda cm todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". —
Prrço, 3$&oo réis; pelo Correio, »$500.

BALAS FEITORAES
de Mel. Jatahy, Cambará, QrindsUa e Limão Bra-

ro do Phannaceuliaj Tilo Uvlo Teixeira (fei-(ttê a machina) A morte Ha to««e e do Xarope 1 A
delicia da* erianeai e o ma\or inimigo da

lotit, eatharro, bronquíte, rouquidão, dâr de oar'
gania, de/luxo, conttipaçào, aethma, eoawlu-

eht, influrnxa, ele. — Lata, l;»«iX)— DltOOARU
YPinAXaA — Rim Uhero B-i/arti. 112

DR. MELCIHADKS JUNQUEIRA
Medico

Consultório, R. Libero Badarã, 52, das
3 as 4 horas da tardo. — Res., rua Ma»-
Jor Dlogo, 8. Tel., 4.140.

- BENTO VTDAL l

LUIZ SILVEIRA |
(ilVIHSIIHI, $

\ 16-A-Rna da Qnitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 f
B^VVVVB^'<"»*>^VV'*»»''"""r-

III Pllli''
AVISO

As contas de publicações do
jornal * Correio Paulistano» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China
único autorizado para isso.

EDITA Ri8
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
nuo, pelo prazo de 10 dlaa, contados da
presente data, se acha aberta concorron-
fla publica pura a construcção do uma
líalorla para escoamento das águas plu-
vlaes nas ruas Ponte Preta e Chuvantes,
até a rua Maria Joaquina,

Versará a concorrência:
a) — Excavacüo do terra, em valia atC*

il profundidade precisa, de accordo com a
planta e perfil fornecidos.

b) — Aterro por camada do 20 ema.
até completo recalque daa terras.

o) — Carga, transporte ate 500 motro.
e descarga das sobras da exeavasao.

d) — Lastro do concreto de 1 de cl-
mento, 6 de areia o 12 de pedrogulho de
rio, com 8 cms. do espessura, depois do
comprimido, sobro o leito das fundações,
regularizado e socado conveniente.

e) — Galeria de cimento armado, do ty-
po e secções do desenho, devendo o con*
creto ser feito com 300 kllos de cimento,
400 litros de areia e 800 litros de pe-
dregulho de rio (sem areia); as armadu-
ras serão de Cerro redondo, macio, sup-
portando a experimentação normal a frio;
no preço do metro linear estilo Incluídos

custo e a montagem das fOrmaa (cof-
frages) e todas us obras ate completa
«xecuçüo da galeria.

f) — Alvenaria do tijolo eom arga-
massa de cimento o areia, traço de 1:3 em
bocca de lobo e poços de visita.

g) — Revestimento com argamassa de
de cimento o 3 de areia, e espessura ml»

ulma do 2,50 cms.
h) — Grado de ferro laminado, do ty*

po e bitola Indicados no desenho.
No contracto a ser lavrado sorão especl-

ficadas as condições da eonstrucçüo nos
termos desta edital e da proposta accel-
ta, a natureza da obra, as épocas do Int-
cio, conclusão c conservação, as ponos de
mulla o rescisão.

Depositarão os concorrentes, directa-
menti! no Thosouro Municipal, a caução
de ;I00$000, para garantia da assigniitiira
do contracto, sendo que o proponent» ac-
ceito devorfi exlilbir recibo da caução de
G00$000, quo será depositada antes da aa-
slgnatura do contracto, para garantia da
sua execução, de acordo com a tabeliã
constante do art. 31, paragrapho, do Aoto
n. 899, de 15 do maio de 1916.

Ab propostas, com firma reconhecida,
som emendas ou rustiras, selladas conve-
nlentemonto e acompanhadas do recibo
da caução de 300$000, acima referida, de-
verão ser entregues em envoloppes fecha-
dos e lacrados, mediante recibo do Dlre-
ctor do Expediente, na Portaria Geral da
Prefeitura, atí o dia 13 do corrente, para
serem abertas no dia 1.4, ás 13 horas, em
presonça dos Interessados, do que se lavra-
ra termo nesta Dlrectoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-a o re»-
pectivo contracto, dando-se dlsBo aviso ao
interessado, que devora asslgnal-o dentro
do prazo do dez dias improrogaveis, sob
pona de ficar o mosiiio de nenhum eftel-
to, perdendo o proponente a caução depo-
sltada.

Dlrectoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo de S. Paulo, 4 de agosto de 1910,
363,0 da fundaçUo de S. Paulo.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintei».

..-
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» COBREI© FAÜLIS.TANO - Sexta-ieira, 4 de agosto de 1916
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AsthitBSí,

5$4»61<gBfiÍ<lão,
IBroncIii-ic,

Eníhicnza, cíc.
Curam-se com o

Xarope de GrSndelia
DE? OLIVEIRA JUNIOR

QKBBÜ TOtScSK IMPJER-TIMEM-ffE
O exílio, sr. coronel José Do-

mlngos Mendes cnron-sc
dc tosse impertinente e alior-

rccida coin o
Xarope d© Gríndelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

miraniim
TOSSE €OOTMTOA

A cxsDBa. sva. d. Anna Milias,
parteira dc priineira classe,

curou-se com o
Xarope de Grieidelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

n AcSTIIMA IIA if AiWO#
A cxuia sa*a. d. Sãr-Kli Cliàr-

hy, dc A^CH". 'B^^iiava, diÍKdfliüe,
souifcndo lia 11 ànnôs, curou*»

SC COBBI O

DE OLIVEIRA JUNIOR
MBnmmmamBtsmt

CITAÇÃO DE ANTONIO RODRIGUES
Com f» prnzo <lc SO «Uns

O dr. Miguel do Godoy Moreira o Co: tn
Sobrinho, Juiz do direito da l.a vara ci-
vel desta comarca de S. Puulo.
Faz saber aos qico o presento edital vi-

rem que, por parte dc Antonio Do Slmo-
ne, foi dirigida a esto Jjizo a petição se-
guinto: Esmo. sr. dr. juiz da l.a vara.
Diz Antônio De Simone, por sou procura-
dor, que Havendo requerida a lntimação
flo Antônio Rodrigues para a propòsltura
de uma aceuo, petição inclusa, não pou-
do a Ultimação ser feita por não ler sido
encontrado o supplicado, certidões jun-
tas; o supplicado não se acha nosta ca-
pitai o sim em logar incerto e não sabido
no Interior deste Estado; assim quer o
supplicanto fazer a competente justifica-
çlío, para que, Julgada a mesma, soja de-
terminada a expedição dc editues, que se-
nlo do 30 dius, publicados pela imprensa,
citando o supplicado parn, apus a termi-
nação, vir A primeira audiência desto jui-
zo vér-se-lho aceusar a citação o propo-
situra da acção com os penas pedidas;
requer a v. exc. quo seja designado dlu
o hora para a inquirição das testemunhas
arroladas. P. deferimento. E. R. Mer.ee.
R61 das testemunhas: José Ernesto Nae-
cimento, Manuel Gomes, Donato Zotti. S.
Paulo, 21 do Julho de 101C. P. p. Bocea,-
cio Badarfi. (Devidamente sellada). J.
Sim, em dia designado pelo escrivão. Suo
Paulo, 21 — 7 — 910. G. Sobrinho. Pe-
tiçao inicial. Exmo. sr. dr. Juiz da l.a
vara. Diz Antônio Do Simone, por sou
procurador, que, querendo propor contra
Antonio Rodrigues ama acção ordinária
de cobrança da quantia de dois contos
quinhentos c eincoenta mil réis, de multa
e resto de conta do contracto incluso, o
mais a Importância do ura conto setocon-
tos e quatro mil réis, de obras exlraordi-
nariiis, ou o que fôr arbitrado, para o pa-
gamento destas, no lot-1 de 4:254*000,
por isso vem requerer a v. exc. n intl-
mação do supplicado para vir íi primeira
audiência desto juizo vêr-se-lhe propor a
presente acção, offereciniento de libello,
VCr-«e-llirc nssignáí o prazo para contes-
tação, sob as penas do lançamento e rc-
Veíia. rrolesta-se por todo gênero de pro-
vas, especialmente por vistoria e arbitra-
mento, depoimento pessoal do réo, pona
«le confesso, paru que tudo provado seja
a acção julgada procedente, condcninado
o réo no pedido e custas. D. ao 5.o offi-
cio o A. P. deferimento. E. R. Mercê.
Com um contracto, uma planta e uma
conta. ti. Paulo, 13 de julho de 191C.
3'. p. Boccacio Badaré. (Devidamente
Helladíi). D. ao 5.0 officio. A. Sim. São
Paulo, 11 — 7 — 910. G. Sobrinho. Ao
r..o officio. ti. Paulo, 31 — 7 — 916. Ju-
renal T. liamos. E; tendo o requerente
justificado a ausência dt) supplicado em
iogar incerto o não subido, no interior do
Estudo, justificação qüe" foi Julgada por
•sentença deste juízo, cm virtude do quo
mandei expedir o presente edital, eom o
prazo do 30 dias, pelo qual chamo, cito
e roqueiro no supplicado Antonio Rodri-
BÜes para vir íí. primeira audiência deste
Juizo, posterior íi. expiração do ailudido
prazo, afim de vér-sé-lhe propor a aee;ao
ordinária pedida na petição supra tran-
sorlpta, ."«-signar-se-lho o prazo do dez
dias para contestação, assim como para
acompanhar todos os demais termos da
•jausa, até final julgamento, tudo sob as
penas do lançamento o revelia, sendo eme
as audiências deste juizo são duelas ãs
tiulntas-feiras, fis treze horas, na sala das
uidloncius do Fórum Cível, A rua do The-
souro, n. 2, elesta capltal, ou no primeiro
üia útil iinnifl-linlo. fts mesmas horas e
logar, quando fôr feriado aquelle dia. E.
para que chegue ao conhecimento de to-
aos, mandei expedir o presente edital

-que serã affixatlo e publicado na fôrma
da lei, São Paulo, 2S de julho do 1910.
Eu, Antônio Machado, ajudante, escrevi.
ÍEu, Carolino Barreto, escrivão, subscre-
U-l. __ Miguel ile Godoy Sobrlnlio.

SECRETARIA DA AGRICULTURA.
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS

Directoria do Viação
TREÇOS DE GAZ

Tendo sido de 12 15132 d. por mil réis
a taxa cambial sobro Londres, em 31 de
julho p. findo, o gaz que bo consumir no
corrento mez devorfi ser pago pelos se-
guintos preços, por metro cúbico:

Illuminaçüo .... 303,15789
Outros misteres . . . 242,52032

S. Paulo, l.o do agosto do 1910.
Theopliilo Sousn,

Dlrector.

SEGUNDA PRAÇA

O doutor Washington Osório de Oliveira.
juiz federal da secção do Estado do
S. Paulo.
Faz saber aos que o presento edital VI»

rem ou dolle conhecimento tiverem quo
o porteiro dos auditórios desto Juizo, Luiz
Sampaio Moreira, ou quem suas vezes fi-
zer, trará, a publico pregão do venda o
arreinatação a quem mais der o maior lan-
co offorecor, no dia 14 de agosto eorron-
to, fis 13 horas, fi. poria do edifício desto
Julzo,<sH rui, de S. Bento n. 31, nesta capl-
tal, os bens abaixo descriptos e penhora-
dos a d. Antonla Soares de Queiroz, dr.
João Baptista Soares de Queiroz o sua
mulher, d. Elvira Augusta Pereira; .Tu-
racy dc Moraes Castro o sua mulher, d.
Thoreza dc Jesus Soares dc Queiroz, na
acção executiva hypothecaria quo lhes
movo d. Fanny Marx, a saber: um oro*
dio fi. rua. do Riachuelo, sobrado, em fôr-
ma do chalet, sob números 32 e 34, fre-
guezla da Sé, dosta capital, com seu
respectivo terreno, o quo tudo medo onz-c
metros o trinta centímetros na frente,
por vinte metros da frente no fundo; c
mais 11111 recanto do terreno, com tres
metros o dez centímetros, sobro quatro mo-
tros c eincoenta centímetros; com seis pnr-
tas no andar térreo, uma. das quaes it
accesso ao sobrado, onde tem quatro ja-
nellas, com sacada na frente, confinando
per um lado com propriedade do dr.
Paulo Sousa Queiroz, por .outro com o
dr. José dc Sousa Queiroz, c pelos
fundos com a do herdeiros do dr.
Luiz Augusto Ferreira, prédio ei-
tn com dependência no quintal, av.i-
liado por eincoenta contos do ròls.
•nas com o abatimento do dez por
cento, quo fica reduzido a 45:0005000,
por não ter .havido llcitante na primeira
praça. E, para conhecimento dos interos-
sados, se passou o presente, nue serfi. nffi-
xado no logar do estylo e publicado i»o!a
Imprensa, na fôrma du lei. Dado e pus-
tado nesta cidade de S. Paulo, aos tres
dias do mez ele agosto de 1916. Eu. Joii*»
Paptista Dantas, l.o escrivão, subscrevi.
— Wnslíhigton Osório de Oliveira. (Esti-
va devidamente selladoj.

Avisos Commerciaes
SOROCABANA RAILWAY COMPANY

Aviso no publico

Faço publico que, nos dias 3, 4, 5, 0, 1, 8 o 9 de agosto próximo futuro, por
oceaslão das festas do Pirapora, esta Estrada ínrfi, circular trens especiaes entro

S. Paulo o Baruery, com passagens ao preço de 3*000 para cada bilhete de ida
o volta, sem dlstliicçíío do classe.

Nesses mesmos dias, serão annexados aos trens SU 9 e SU 10 carros extra-
ordinários para conducção dos romeiros quo delles desejarem" so utilizar. Os bl-
lhetcs, pelo preço acima, de 3$000, sô terão valor para os trens especiaes ou car-
ros que forem ligados aos trens SU 9 o SU 10.

Os trens especiaes obedecerão ao horário abaixo:

Cachorrmha i

Desapparcceu hontem do tarde umn
cachorrlnha branca, pelluda, quo respon-
de ao nomo de "Tetela".

Gratlfica-so a quem a entregar & rua
Amndov ^'«eno, n. 21.

EP 1 EP 3 Er 5

ESTAÇÕES
Clicg.

3. Paulo . .
Barra Funda.
Kllomotro 14 :
Osasco . .. ...
Baruery . :,: :.

I -
I -

7.05
7.10
7.30

Part. Clicf*. | Port. | Clic-?. | Part.

G.4G | — | H.00 | r— | 10.20
8.60 | — | 11.00 | f-i | 16.26
7.00 | -* | — I — I —
7.12 I 11.24 | 11.26 | 16.44 | 16.40

-— I lí.44 | — | 17.04 | —

EP 2 EP 4 | EP 6

ESTAÇÕES
Ciios

Baruery .- -.:
Osasco . . .
Kllomelro 14
Barra Funda
S. Paulo . .

I
I -

8.00
I -
I -

8.30

Ij-nrr. | unes. | i'a»t. | "Jheg. | rnrt.

Mercedes
Vendoso um caminhão "Merccdos-Bal-

mlor" com bascula. 5 lonoladas, novo, bor-
rachas novas.

WERNER, IIILPKRT o COMP.-S.Pan-
lo, rua S. Bento, 10- Caixn, lil.

PARTEIRA
Mine. Criiiiia «Io Autlriide ViEiicirciIo,

parlolrn illplomnila pela Kácnla rto í'hnnnacln do S.
Punia, cx- Intoniii ilu Malcnlilnilf desta onjillã'; Al-
tcielc a clinmrulo» n qualquer liorn. l-csiflcnfla o
consultório: rua General i sorlo, tiO. í/ulcpli:, r,.2Q0.

PRECISA-SE 
do uma sonhora ingleza, flo

30 a 40 annos, hom educada o instrai-
dn, para tomar conta do uma moninado íi
annos. Exigem-so referencias, Dfln-so infor-
macõos na rua .To«6 Bonifácio, «12, dft 1 06
3 horas da tnrdo.

PRATOS 
do porcellana branca, do Li-

moges, duzla 18 • idom, chicaras para
chá, porooilana, ft 14 •, dnzia: serviços dc
chà o café, porcollnna om coros a 5o'; idom,
Fnyonco, om coros, para café, 15 poças por
15?; nn liquidação do Bandeirante, ru*. Siio
João 87.

plilRETO

i— 
i i

7.40 I —i | 11.54 | — | 17.10
8.02 | 12.14 | 12.16 | 17.30 1 17.32
8.00 | •—I | —' I i-í j 

—
8.24 I — | 12.36 | — | 17.52
— I 12.42 | — I 17.58 | —
llll

Os trens EP J, EP 3 o EP 5 correrão noa dias 3, 4, 5 e 0.
Os trens EP 2, EP 4 c EP G corrorão nos dias 7, 8 o 9.

S. Paulo, 2S do julho de 1930.
RCD O. KESSELRING,

Superintendente.

ti.-. 
"

•PÀLLENCIA DE ARMINDO AZEVEDO
& COMP.

O dr. Manuel Polyearpo Moreira de Azo-
vedo Junior, Juiz de direito da 3.u vara
cível o commorclal dcsla cidado e co-
marca da capital do Estado de S. Tau-
lo, etc.
Faço saber aos que o presente edital

Tirem o delie tiverem conhecimento que
tendo a ASSOCIAÇÃO PREDIAL DE
SANTOS requerido a sua habllitaçuc
como credora da falleneia de ARMINDO
AZEVEDO et COMI'., oíferecendo sua dc ¦
claração acompanhada da escriptura dc
hypotheca o respectivo extracto de inseri-
pçãò especial, afim de ser adnillllda com'»
credora de vinte o cinco contos quinhentos
e sessenta o tres mil sete centos réis
i*25:563$700), devendo nos limites desta
quantia ser incluída entro os credores
in-ivilegiudos, liara ser paga com o pro
dueto dos bens hypothecados, em cuja
escriptura figuram o fallido Anuindo
Azevedo e sua mulher, dona Rosa da Sil
va Azevedo, como devedores. Aos inte-
ressados marco o prazo do 20 dias para
que apresentem as inipugnações e contos-
tações que entenderem, ficando fi dispo-
sição dos mesmos interessados os papeis
em cartório, para serem examinados. E,
liara quo chegue ao conhecimento de to-
dos, mandei expedir o presente edital,
que serã publicado e affixudo na fôrma
da lei, S. Pnulo. 2 de agosto dc 1916. El»,
Antônio Ludgero de Sousa Castro, eserl-
vão, subscrevo. — Manuel Polyearpo Mo-
reira iio Azevedo .Tiiiiloi».

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção de pusseios

Faço publico que, nos termos do cap. IV
do acto n. 769, Jo 14 de junho do 1916, e
dentro do prazo do CO dias, improrogayeis.
a contar do 17 do corrente mez, doverão
os proprietários de casas e terrenos con-
stiiulr os necessários passeios até fi, lar-
gura de 3 metros, nas ruas Brigadeiro Gal-
vão, entre a rua Lopes de Oliveira e a
alameda Olga; rua Seto Je Setembro, en-
tra t» alameda Clga e a rua Barra Funda:
dos Porcos e alameda Olga, atê onde
foram assentadas as guias, bem como na
entrada da travessa Camaragibe, e das
ruas Lopes Chaves e Lavradlo; e na rua
da Moôca, entro as ruaa Visconde de La-
guna, Oratório o Taquary, o Barra Funda,
cm frente fl rua Seto do Setembro, deven-
de» a pavimentação ser feita com concreto
do pedregulho, *»om argamassa de cimen-
to, eyllndrado com rolo picotado, tendo
traços para formar quadros de 
0m,50x0m,50.

No caso do serem construídos os pas-
selos depois da terminação ão prazo aci-
ma referido, deverão os interessados oom-
municar Í3so íi Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communicação,
ser feito o cancellamento elo Imposto de
20 réis diários por metro linear do guias
assentadas, a contar da dato da condusilo
do serviço.

Estp imposto não compre.iende os pas-
«elos construídos dentro ão prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so su-
jeitarão A fiscalização municipal e fts
prescripções da Prefeitura relativos a»."-
material que devora ser empregado e a
tudo o mais quo seja julgado indispensável
ft solidez o fi. boa estheüca doa passeio!.',
devendo para isso o conslrucioi* dar aviso
fi. Directoria do Obras, com antecedência
ds 24 horas, afim do quo sejam examl-
nades e acceitos os matériaès a empr.i-
gar, sob penu do serem ilesm&aeJiados o-*
mesmos passeios e mantido o Imposto,
como sl não tivessem sielo construído*-. Os
propriolarios são obríte-udos a mántel-os
cm bom enmdo, de conservação, sob pona
de pagarem o referido Imposto.

Directoria do Policia o Hygieno, 16 de
Junho de 1916.

Pelo direetor,
J-jsó,.Gonzaga,

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO

Directoria da i'cccita
EDITAL N. 15

De ordom ão sr. dr. Inspector do Tho-
souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, quo, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrente anno, so proce-
ilcríi, nesta JDirectorla, íi rua Libero Ba-
darô, n. 98, fl. arrecadação a bocea do co-
fre dos impostos do Industrias c Profls-
sOcs correspondentes ao 2.o semestre do
presento exercicio.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento de 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 16 0|0, e, finalmente, os que pagarem
elo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

Durante o mez de. setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm»
postos com a multa addicional do 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 31 de julho de 1910.

O Direetor.
Din!/. P. dc Azambuja.

AVISO
Fiillcncii» dc Vicente dl Plotro

Acham-se cm cartório a relação dos
credores c os documentos du referida fal-
lenela, eiuo podem ser exaininudcis pelos
interessados, pelo prazo de cinco dias, a
contar da publicação deste.

Durante esse prazo, os credores Inclui-
dos naetuellu relação poderão ser Impugna-
dos quanto fi sua legitimidade, iniportan-
cia ou classiiicaçEo.

A impugnação deverft ser dirigida ao m.
Juiz du 3.u vuru commereial, 3101* meio do
requerimento Instruído com documentos,
Justificações ou outras provas.

S. Puulo, 1 de agosto do 191C.
O escrivão,

Cnimto dc Oliveira.

AO COMMERCIO DE CAFÉ' E GENE-
ROS DO PAIZ

Joaquim Gonçalves da Sil\*a communi-
cu aos sous amigos e íreguozes que abriu
novamente sua casa do commissües, café
e generoa do paiz, fi rua Brigadeiro To-
bias, n. 07, ondo fica aguardando fcuas
ordens.

Caixa do correio, 717.
S. Taulo, 1 de agosto do 1916.

.Joaquim Gonçalves da Silvo.

Pensão Brasileira
llclisnrin Uibclro commiuiica aos semi (rogucües quo
tiansforlu o sou oílnliclcclincnto para ura RTRntlf»
prcdlo no ctinlro ela cidade, junto ao largo dll 86, d
ma iio Santa Tltcreczn, 2?, onele continua •» rucolicr
hospedes diários o pensionistas do moz, Uom como

!> n fornecer comida a domicilio 

Agencia de todas
«*- as loterias ?

RUA DIREITA, 57
Pegadoáegreja.de Santo Anlonlo

Telephone, 4.269
S. PAULO

A Internacional
Fabrica de caixas de papelão — Im-

portação (lireelu (fundada om 1906) —
Executn-so lotlo c qualquer trabalho cm
caixas de fantasia ou redondas. Acceita-
si cfualquer eiiconinienilu do interior. —
Burza o Irmão — Telephone, 3 037. Rua
Barão Duprat, n. 17 — ti. Paulo.

CO N ST I PAÇO ES
antigas e reoentes

TOSSES, BRONCHITES
«ao radicalmente CURADAS

PEI-A

SOLUÇÃO
PÃUTAUBERGE

qua dá
PULMÕES ROBUSTOS

leoatvta as forças, abre o appetite eCcca
aa aecreçots e prcotna a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBERQE

COUBBEVO.E-PAR.fi
etQd&c ti Pliarmictat,

t

•SiF.IlVIÇOS para chil o café, turra cotia,
CP iuriezos, 4 peças por 15'; louça os-
multada paru cozinha; fOrmas paro. docosn
ompadas; talheres. Tudo polo custo o abai-
xo do custo, na liquidnção do Bandeirante,
rua dc S. Joilo, 87.

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito, faço publi-

co que, pelo prazo de dez dias, contados
da presente data, se acha aberta coneor-
rencia publica para o fornecimento, até
31 de dezembro do 1017, do tijolos para
serviços nos cemitérios da Consolação,
do Araejfi. e do Braz.

Os concorrentes apresentarão preços
por milheiro. entreguo nos cemitérios
acima mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
elficadas as condições do fornecimento,
nos termos deste edital o da proposta ac-
coito, as penas do multa e de rescisão,
épocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, directa-
mente no Thesouro Municipal, a caução
da 150$000, para garantia da asslgnatura
do contracto, sendo quo o proponente ac-
coito devera cxhiblr recibo da caução do
300$000, quo serfi, depositaãa antes da
assignatura ão contracto, para garantia
da sua execução, do accordo com a ta-
bella constante do nrt. 31, paragrapho,
do Acto n. 899, de 10 do maio do 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou rnzuras, selladas convo-
nlentemenlo e acompanhadas do recibo
da caução do 1505000, acima referida,
deverão ser entregues em onvoloppes fe-
ohados o lacrados, mediante recibo do
dlrector do Expediente, na Portaria Ge-
ral da Prefeitura, até ao dia 5 de agos-
to próximo futuro, para. serem abertas
no dia 7 do mesmo mez, ãs 13 horas, em
presença dos interessado-:, (Io que se la-
vrnrfi. termo nesta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-so-á o respe-
ctlvo contracto, dando-se disso aviso ao
Interessado, quo dovorfi. asslgnal-o ãontro
do prazo de dez dias improrogaveis, sob
pena de ficar o mesmo ão nenhum effeito,
perdendo o proponente a caução deposl-
tada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 27 de Julho do 1916,
363.0 da fundação de S. Paulo.

O dlrector geral,
Arnnldo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Constrnccíio dc passeios

Faço publico riue, nos termos do cap.
IV do Acto n. 769, de 1»! ão junho «lo
1915, e ãontro do prazo de 60 dias, im-
prorogaveis, a contar dc 2 do corrente,
moz, deverão os proprietários de casas o
terrenos construir os necessários passeios
até ft largura de 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entre as ruas Solou e Juvahés;
Ignacio de Araujo, entre as ruas Bresser
o Ilippodiomo; Jusé Kauer, entre as ruas
Joaquim Carlos e Gonçalves Dias; Scuvc-
vo, entre a rua Lavapés e a travessa Joa-
qulm Plza, o Condo de S. Joaquim, entre
as ruas líumnytíi e Jaceguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto de
pedregulho, com argamassa de cimento,
cylindrado com rolo picotado, tendo tra-
ços para formar quadros de 0,m,50X
0m,50.

No caso de serem construídos 03 pas-
selos depois elu terminação do pruzo acima
referido, deverão os interessados comum-
niear isso fi Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracidade da communicação, ser
feito o cancellamento do imposto de 20
réis diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso imposto não ceiniprchende os pas-
selos construídos dentro do prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tarão A fiscalização municipal e fis pres-
cripçues ela Prefeitura, relativas ao ma-
terlnl quo devera sei' empregado o a tudo
o mais que seja julgado indispensável fi.
solidez e fi boa esthetica dos passeios, do-
vendo para Isso o construetor dar aviso fi
Directoria do Obras com antecedência de
24 horas, afim de que sejam examinados e
acceitos 03 materiaes a empregar, sob pe-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o imposto, como sl não.
tivessem sido construídos. Os proprieta-
rios são obrigados a mantel-os ein bom
eslado de conservação, sob pena de paga-
rem o referido imposto.

Directoria de Policia e Hygiene, 1 de
agosto elo 193 6.

O Dlrector,
Alberto «la Costa.

Mutua Paulista
RUA ALVARES PENTEADO, 30

Fijl.l.ç(t^t».i(ín(«)
l.a, 2.a 3.a SÉRIES
Prazo «lo toleranela

Tendo terminado hontem o l.o prazo
para pagamento das quotas para forma-
ção de novos pecúlios nas series supra,
pelo falloclmento do associado sr. Emílio
Gomes Crespo, convido os associados, quo
não o fizeram, a contribuírem com a res-
pcetlva Importância até ao dia 5 DO
CORRENTE.

S. Paulo, l.o do agosto de 1916.
O l.o secretario,

Dr. Alfredo Medeiros.

Sementes novas
•Catingueiro roxo. legitimo, sacco do 20Ü

litros, 5$000. Cabello de negro, sacco de
200 litros, 16$000; Jaragufi, germinação
garantida, puro de cacho, sacco do 200 II-
tros, 7$O00. Pedido ao antigo e afamaelo
fornecedor José Marcolllno de Agnellos —
Linha Mogyana —- Estação do Restinga.

Leilão
-DE-

PENHORES
Emilio lsraol & Comp., estaboleeidos

à travessa do Grande Hotel n. 8, pre-
vineni aos srs, mutuários quo no dia

5 ile atvoHto p. vindouro
farão loilflo dos ponl.oros, cujas cau-
tolas vencidas não forem reformadas.

S. Panlo, 21 do julho do 1910,

áEMENTES DE CAPIM, novas, do gor-"minaçüo 
garantida, vondom-so: "Catin-

guoiro Roxo" a »350 o •'Jaragua", do ca-
cho, a -G50, o kllo, cnsaccado, a dinlioiro.
Podidos a Manuel Eduardo Ferreira, esta-
ção do Jussara.

ParnahylDa
Aos romeiros do Pirapora

A casa de pensão da finada d. Ignaci-
nha continua com o mesn.o ramo dc ne-
gocio t cargo de seu íilho o tenente Qul-
rino Chaves, t travessa de Santo Antonio,
n. 2, onde espera merecer a confiança dos
freguezoB daquella finada. Ciilrão hom
bonito e barato «ô aU se encontra.

Parnahybn, 27-7-916.

Qulrlno Chnvcs dc Oliveira.

mW* Atfm*. ^9km JllBtm

i Preparados pharmáceutiCQs.
1 de N. B. Blerreiibacii r

Apfirovadrts pola Diroctoria do Sor- pviço Sanitário do Estado o por >^
«listinctos clinicoB w

4 RESINA i>
de JATAHY ?

Cura radicalmente Âsthnui, losse, m
Coqueluche, lironcMte. Catar

rho chronica, Enxaqueca
¦)'<»*(<«H Ilyjrlcuic:»»";

4\ Corrigem os Ilins, Intestinos,
ConsUpaçiics (prisão de ventre)

TranMpira-dôr
Evita o cura ii luíliitai/ii, Gdpprs,

lli-sfriailus o 1'nia-puxa
FttNHivdAr

Aleo de 1'crxeii — Analgésico, Emo- W
llcnlc o llcmoslalico-• l»'az passar imnccella- w

lamento qualepicrdiJr
Approvados pda Directoria do Sorviço Ka- MA
nlt.irlo elo Kstado do S. "nulo. 1'roparados W

jiharninceutioos elo II. N. ilie>rreni>aoh ">».

Encoutrniii-HC cm S. Pnulo f
nau ilroiíiirlat»

BARUEL & Comp.

?
?

4
4
4
4
] FIGUEIREDO & Comp. í* em €nmpini*iH 1*111 toda»» f

nu mm.Ímrm.mmmmm.m. m* tra. tm h.bm phariiia«sla*4 k
Km Curylilm nnn plinrnincln*» B

André dc narrou c
Onckcn »*. Irmãos

>

Pequenos annuncios

1.PÍ0L0
Rua úa Boa Vista, 50

^ ESPECIAL SERVIÇO A' LA CARTE

^ Hoje • Bacalhau á

Artigos para pinturas II i°^

Brasil Histórico
EUGÊNIO ECAS, dlrector

CASA AMANCIO
Agoncia do Loterias

F. ROCHA & COMP.
RUA. GENERAL CARNEIRO, 1

Em fronte aos Corroios
Cnlxa lí« - Xelcpii. 90?

Turbinas de assucar
Precisa-se comprar uma ou duas

turbinas de assucar, de segunda mão,
porém em bom estado.

Offertas á Fazenda Jamaica r-n
Santa Barbara — para J. L. Kcese,'
— Linha Paulista.

S. PAULO

Inscripção
ipção

¦)*wqft*[*t*,'^,*fli*j*(^^ ' * ¦ *^J>IJ-wa?c!*!?!r??

ÃVBSOSRELIGIOSOS

| MARMORARIA GARRARA 
*

-li Tumiill»», Nurr.oplin-rnr:, ¦cru/.cs,
CMlniiiax, etc.

Preçot razoáveis e trahalho garantido, tol ÍU-
commcudti — Snviaai-te dtsenhoi e

íütendtm-sú pídidat ão interior
S. PAULO-Itit.i 7 de Abril, 53 f» 37-T»!. S-JD.1
SANTOS-Füiul, Jf. S. Vrmlchm, lüll—Tel. 830

t*m-^^*^**'^V**^'9;*^****.

Acabamos do receber grando Btock em
artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
o aciuarella, verniz seccativo "Courtral",
fiiativo, oleo de ll.ihaça, pincéis, tinta
nankim, carvão o crayons. — BAZAlt
DA GLORIA — Ilua da Gloria, ns. D
o 10.

ALUGA-SE 
uma boa casa a rua Aurc-

liano Coutinho 11 A, para família do
tratamento. Preço 230$. Trata-so á rua São
Vicente do Panla, 49 A. *

FPAPELUOS para jantar, raoia porcol-
lana, decorados com ouro, louça in-

gleza, a 8o' o loo.ooo, idom, para clul o
caíó a 3o', na liquidação do Bandoirautc,
íí rua do S. João 87.

CHIOAUAS 
do granitó branco, ingloz, para

caíó, dúzia 3 5oo o dl; idom, para chã,
a 7>, pratos a 7', torrinai ú 5", bules nara
chá o cafó n 4\ idom, leiteiras o assuca-
roiros a 2f5oo : na liquidação do liandoi-
ranto, rua do S. João, 87.

COPOS 
para chops, 25 ft dúzia; idom,

forma barril, a Z[; idom, com pó a 5;;
calicos a 3', fruetc-ras a 2!Doo, ostojos
para mesa, tros peças do metal por 4'; na
liquidação do Bandoirautc, rua S. João, 87.

Casa Victoria
Éspcclhlldaiies cm icunntelgus, írlos pn-

ra ícpusto, salsiclinrin, conservas, caças,
sardinhas, inicias, biscoutos, rcqucijtio.
aueijos, inortudellnB o vinhos portuguc-

Uua Iilbcro Baflaró, n. 101, telephone,
4172. Em frente íí Câmara Municipal.

5. PflUtO

annual. 30$000
remida. 100$000
« Caixa Postal, 885 CasaFundd-aeni §0

COCtNAC

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

Sempre tèm em stock
LION & C.

Caixa, 44 5, Paulo

AOS PINTORES
Oleo genuiiio JTenher 3 $700
Alvàlade V. M. ...... . 2Í000,
Verdes: Paris, composto, Lon-

dres, etc. , -.: -,< ... .. . -. . :.c 2Ç0O.O
Gesso ....-.- -.: ...... . $400
Ocre franceza . ,: :.: *.c -.: -.: .- . $000
Seccunte Castello . r ••• v v .- . $700.
o mais tintas, vernizes, etc, a preços re-
duzidos.

"Casa lüxcclsior"
Largo do Arouclie, n. S3.

I TU
fl 0 raclhoi

Faci

MUIiOS
melhor sortimonto no gonero

FacilitaçOos nos preços
Marmoraria Peragallo

Rua General Osório, 143
Tolophono, n. 4.212 - S. PAUI.O

Empréstimos a lavoura
O Banco Cooperativo Commereial do

S Paulo, sito fi, rua José Bonifácio, 7,
S. Paulo, está distribuindo pelos seus ac-
ciclistas o interessados nm libreto !nu-
tulado "Empréstimos fi, Lavoura", que
descreve a forma das operações do Ban-
co com a lavoura. Pedidos dos interessa-
dos u caixa posta 1182 rr-. S. Paulo.

FEHRADENS
Eorramentae, artigos para

construcções e pititura
Thsmaz, irmôo & C

Rvtsx do Thesouro, II

"AU PALAIS ROYAL"
72, RUA S. BENTO, 72

i

»
2 Sahirá do prelo, por estes dias, o vosso fx

Catalogo geral illustrado 9
llemessa "grátis,, a quem nol-o solicitar p

| Caixa Postal, 587 ffl J. MORAES & C. ffl S. PAULO |

Gll A T I $!!!

làSEmmmSSEE&RS&Bmm&B&B*

AZOLIMA
ÓLEOS

GRAXAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis
ammummx^, PfCCOS Sí'lèl C"»llOOJJ*í*CMCè"fí '"

CASA TONGLET
Rua Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

Theatro Municipal
HOJE-^tiT-HOJE

 A's 8 314 da nolto 
Espectaculo cm beneficio da nova

matriz da Consolação
Sorão cantadas ns oporas:

HELENA
Em 1 acto, do maestro João Go-

mes dc Araujo, e

THEATRO 8. J0SE'
l<'iiig»i"cisn José liourclro

em 1 acto. do maestro Delgado
:: :: :: de Carvalho :: :: ::
CORO Bi AS A¥BÜS
do Jofli» (lomoa do Araujo, cantado por 80

aitiuinas do Conservatório

Dlieclcr de orcíiesira maestro Francisco Russo
Ü. resto cios bilhetes'ú venda na bilheteria
do Theatro Iilnuicitial — — — .— —

Ultima semana do espectaculos du

Companhia pnrtuguo*ta do Operetas, ¦Revistai
o recrios HUAS

Maestro direetor da orchestra, Pasehoul
Pereira — Direetor de scena * en-
— — saiaelor, Pedro Cabral —- —

HOJB ^  ..... . .-2°i*?'.V2»Ííi..."iC-!."V-i^-V.. j-»r* '"-*"» * * - -*»
Sexta-feira, «1 de agosto de 101G

A's 8 e 3|4
—. ESPBCTACULO ÚNICO — —

em homenagem ao maestro PASÇHOAL
PEREIRA e A. GENTIL, autores de "A
PICARETA".

Será representada a applaudlda revista
de costumes paulistas, em 2 actos e 3
auadros, .'f,'-.;•?•.

A picareta
Com novos numeros!

Grandioso acto variado — Z.ulmlra Mi-
randa, Carmeri Osório, A. Peixoto e ou-
tros.

A comedia em 1 acto, A TRAGÉDIA
DA GALERIA!...

NEo ha passagem de bollietos, que es-
t5o O. venda, das 10 fis 0 lioras da tarde,
na Charutarla MIml, e depois na bilhete-
ria do theatro.

Theatro APOLLO
Eua D. José do Barros, 8

- Empresa PASÇHOAL SEGRETO -

Espectaculos por sessões ás S e IO h.
Amanhã Amanhã

Sabbado, 5 de agosto de 1916

ESTRE'A
do celebre illusionista e scientista

indiano

THEATRO MUNICIPALlIris Theatro
Concessionário: WAI»*jTEH MOGfcHI^TlMPORADA OFFICIAL DE 1916

Inauguração da temporada officlal de 1916, sob a fiscalização da exma,*™ v commlssão dlrectora do Theatro Municipal 2

t BjW
O homem sobrenatural que,
sem ser Deus nem diabo,
faz cousas maravilhosas e
——— de sensação ¦¦ ' ¦"¦•

E' o vei*-a§atTÍeÍB,o
do PMS W^ S©R§51©S

COMPANHIA DEAMATICA FÉANGEZA, dirigida pelo celebre aitista

Mt. LUCIBN OUITRY
Amanhã «- Sabbado, 5 do corrente, ás 17 horas

encerra-se definitivamente a. assignatura

Estréa em 7 de agosto :: La recita de assignatura
ás 91 horas

Companhia Oincnintograplilca Brasileira

HOJE — G.a-feira, el de agosto — l-IOJ"E

Brilhante soirée artística — 2 films do.
grande súccesso, que serüo exhibidos es-
tra programma.

í
Ba

LA VEINE
Comedia em 4 actos de ALFRED GAPÜS. Mr. LDCIEj GBITRY iouerá

le role de Juliea Ereard, qa'il a cree a lans --

Os Ul le Nova U
21.0 episódio

(A MALA VERDE)

Aviso — Os srs. assiguaiitcs que já entraram com a quota de

50 ojo", üoíeísü vir retirar os seus bilhetes. ====• =

Continuação deste grando romance dé
aventuras polioiaes. A lueta continua Ml
tanica.

Em «l longas partes.
O TIO SAN NO TRABALHO . ,

Bellissimo e InsU-uctivo film natural;
onde se pôde apreciar tudo quanto ha d«
notável na America do Norte. •.,

Em 2 duplas partes.

Amanha — O sensacional. íilm de ayen.í
turas O "S n, 3, ,

,, ... : t.



B

\*-

Jil.

^*Sr^p!?^*rr^rvar™x?S&!^^iy!lr:^^:m
CORREIO PAULISTANO , Sexta-teira, 4 de agosto de 1916
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Xão Ita casa em S. l*aulo aue venda mais barato, offereça artigos tão finos como a Já celebre"CASA DOS PECHINCHAS" :: 19, Rua 15 de Novembro 19

B9BaBa@BaBg@B9SB9easusi@gigiBsra@Bi@sB9Baan
PROCUREM sempre os acreditados 1

B PIANOS PLEYEL 1
| OS MAIS POPVIi/llIlBOS B* mtKSHSWB-lS-a-KS Sm SBESANIL K

| Oranfle EXPOSIÇÃO na CASA LEVY jte representantes 110 Estado 5
I 50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A B

jBaEaEEK@Q@ssia@sj!ais@@Ba@BigJBSBaEgiBSQj

Attencão
Um professor com longa pratica enal-

ii.-. theorlea e praticamente allemão, fran-
ce:, inglez, ni-ithmetica commercial o
escrlpturacilo mercantil. Pregos modl»
cos o optlmas referencias. Dlrlgir-se a
Gustavo Luiz, travessa do Quartel, 9-B.

FAZENDA
riem montada com -10 nkiuelres de

terras, matto grosso, optima casa do mo-
rada, 10 mil pCs do café, multo gado,
criação de porcos, muito milho, feijão, ar-
roz, etc. Preço de oceasião, com o pro-
prletario Antônio Ramos Leite em S.
José dos Campos.

eWm ™

MMLlsJlIliJrlnMglos. Armarinho, Gravatas. Roanas bran-
cas para senhoras e crianças; Cobertores.ltcT :-: :-: ¦-• •-¦

Ã IgfiiJLI^BOPALIDADE. vIsÍtIm!IeaPTI^ÃíH" 
000ASIA0 ÜNI0A1 2.000 du2jf*1deJollan!;h08 oxtrángeiros ao preço
de 10$ a dúzia II 500 gollas do «ormoro, brancas o do cèreu, para
senhoras, bordadas a mâo. ULTIMA~N0VIDADE I ULTIMA 0EEACA0

I
I u

AUTOMÓVEL FOR»
A. A. miimymmm *%. ^ /t\ ® Jkj. £m 4*. 4m -***\ Af. ^ -%

FAllKlOA ffe
IDK1VHIQIIE ES'1'EPA

Ml

GUA
toda einiiio uo tmiiaiho. do tornearia -Rua Brigadeiro Tobias, 77¦"-ÇT **$P y*T Q mçr tty nmm *mp ym, tmy mm, mm,

MOLÉSTIAS DO

CORAÇÃO E ASTHWIA!
Süffocações, bronchitê ãstíímaticà,

chiado do peito, palpitações, cariçaço,
falta de ar, vertigens, batimento exaggérado

das veias e artérias, ete., etc.
Oblem-s-* o prompto allivio com o prodigiosoii-* -

Formula do cir. King's Palmer
A' venda na PHARMACIA ASSISíiesiosüarios I.. Vamarqo
RUA 11 DE AGOSTO, 22 — ALTOS

Carrosserle Torpedo # $ £ llluminação eleclrlca
Hs. 3:S00$000

á casa ford - Loco Se S. llcisco, 3 - S. Paulo
líDMEí,T5L/,*'.f*-fiJilBKiTfftir-^^WllJ' *TiXr"^v*r^jjflMi^^mtiMi.j.»L.»!tii^-.

Rm de Janeií-o

ITEL fl t

^ 
¦-¦¦¦/¦

0 maior e mais importante
io Brasil podendo hospedar
diariamente 400 pessoas. Si-
fcüàdü no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Eio

Branco (Antiga Central)

a
End. Telgraphicc.: AVEIIDA

RIO DE JANEIRO

G-WLO/m-'

eÂadumrrii/n/}/^¦em/
¦/ 

—.. 

/

f o) ÍÀÀÃÂÁ)m-L

Marmoi-aria Tomagninih
Especialidade cm túmulos de

mármore e .granito polido ou
tosco. Preços sem competência

—*—
i»x|.OHlf.|io pcrniuncnloi

Rua Barão de Itapetininga, 40
OlfleünaN e f.»»crl|i torto r== Rua Paula Sousa, 85 =¦=

4
4.

. T A PROPAGANDA % ll |3
fl^S****^;»-?*»1-' w/i ji.-:om n; --aaiAifjdÁay II I"' l-,-tW-)i*""irí^-^?.^SíSiíi.'3ç^^^^*3 *•'• * *

IíII-ÍH iwía G
¦Lffl gBE i& '.c.i»sgM-CTll*JÍ IH wSSSSr -W

I™* Traw'1 ílMi

^-B^^^m^BI Lie
Wmtm -í ilin SU Pai ü -I

Geral le Piicitós
Rua Quinze de Novembro n. 59

——¦ Sobrai!» —__

Caixa flo correio, 1,017 - ToleloDe, 5,885

•

S. FAIJI/O
Acceitam-sc annuncios para todos
os jornaes desta capital e para os
principaes jornaes do interior, da
Capital Federal e de todos os Es-
tados da União, cujos jornaes se
acham á disposição do publico em

f seu escriptorio

AiÃTÃ '

SEMENTES ¦¦ FAZENDEIROS
Quiim melhor vonüu sementes fle ca-

plm CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUA'
o CABELLO DE NEGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência e
preços? E' Inconteslavelmente Odorico
Harliosn, estação do Restinga, llnka Ka-
gyana, fazenda da Matta.

<y

3/C»ic^\^o-vvc- SO - ^ Sl
(fficcím cf/- Correar (ftfo o o

Minutas le escrinturas
Livro sem CLAROS A ENCHER

Estft feito do modo quo os srs. advo»
gados, sollcltodores, tabelllfies, commer-
dantes, guarda-livros, ele., poderio ral-nutar qualnner oscrlptura.

LIVRARIA ECONOftnOA
Rua Mnreclinl Dcodoro a. 16

EM 8. PAULO
Preço . , . 6S000 — Pelo oorroio, 6$30f

Bl» I SENHORA S E PESSOAS DEBILITADAS

I Lsteria de S. Paulo I ""f111" **
Eídttaeções ás segundas e quintas-feirassob a fisealizaeão do governo do Estado

Risa Quintino Bocayuva, 32
Sexta-feira, 4SOíOOOífOOo

n At*e\ Tí-ta Ja .m*. . . /mm. «. /^T*^

Qpdem das exiracpões em agosto
x

S8'S.

68á
685
68G
C87
688
689
600
cm

MEZ

4 do Agosto
8 „ ,,

is;; ::
"9

Dia

Soxta-foira
Terça-í:lra
Seita-foira
.Segiinda-foira
Sexta-feira
Terça-foira
Sexta-feira
Torça-foira

Prêmio maior

20:000.-» OCO
30:0OO$OO0
20:000*000
15:0004 000
50:000^000
20:000 «000
40:000^000
15:000 $000

Preço do
dilhete

1$800
2$700
l$8O0
l$O00
4$500
1S8ÜO
3S600
1?000

A todos os que soffrem de
qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GRÀTUI-
T A MENTE diagnósticos da mo»
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 — £io de Janeiro.
Sello para a resposta.

MISTURA FERRUGINOSA GLYCER1NADA
Preparado pelo pharmaceutico ERÍCH ALBERT GAUSS

Medicamento composto dasralzes rfe plantas medlclnaes, ARHHENAL, FERRO o GLYCERINA
InfallíVfil naríi R Ülira dü A"omiai ChlorOBO, Flores brancas, Sunponsüo

i lr 
"t 

. "U " Ud frrogrnlarldado da moastrnaçar*. Collcas nlo-«nas, UnmorrhaKias ntonnas, Dyspopsia, Fastio, Enfraqnoolmonto pulmonar,UaIoltaB, PnrgaçOas o znnidos doa ouvidos, Nenrasthonia, otc.Toulco rccoiiHtUuInte e depuratlvo sem rival para ho-inena. nmllieres e rrlanças —».—>=—_—.
iUMmfjHARMSS DE PESSOAS CURA BB AS

fecontra-sí en Iodai as boas phanuciu e drogariai di S. PAULO, SITO t no RIO Dü JANEIRO5rs. 3, RODR1GÜE5 5 COmP. - Rua Gonçolnes Dffls, 59
Fabrica e laboratório: <Sf. HOQBJEliargo da Matriz, 10 - E. de S. Paulo

Mediante a romossa de !2$000, onvlam-so tres frasoos para qualquer ponto Bervi-do por ostrada de ferro, rios Estados do Rio, Minas o S. Paulo, livre do mais dospesas

RAHESIA X

PARA o ESVmUAC
e 'MNTESWBNOS

fl.a PiH A SE DA WMWA:
BMB<\tUVCBA

A mais hlela quadra da vida. "'"
. . . A alegria do presente:

A osporança do futuro sòbraçando .1 nuaraneMia como si fosso a sua melhor boneca

Depo.v/arws: Pampas Heitor & Cia.RUA ÜRUGUAYANA, 35 - Ria :-: Em tortas as piiarraaclas

0 1. 'Uuiu im ÍIJ.UIpllUli It
y

m

•

tSSEBl SBEBBBISSaS] isisis

ACflrmallvamento ostá ilescoberta a oura da Lopru, dos
0 tumoros aue exliitem. o quo affllgem tanto a humanlda-
de, a uue nos temos referido daa immonsas curas opera-
das, com o opulento o vertlçlnoso "B.xti-acto de Jambuassu"1

E quem soífre destaa terríveis molestiaa. e suas confio-
quenclas, não deixará do so utilizar do portentoso "Extra-
cto do Jambuassu".

Domorol-mo em fazer esta publicidade, em relação A
enorme procura do referido "Extracto de Jambuassu'", que
pouco tlvi* descanço para .«atisfazer as encommendas, ro-
lativamento fts curas realizadas do todos os pontos, e as
que estão em via de realizar-se, conformo apreciarão os In-
teressados: curas Importantíssimas:

"Communico-vos o seguinte, que peço a gentileza de
responder-mo. Lobo completam 0 mezes que minha filha
está. em uso do vosso af amado "Extracto de Jambuassu'".
E tem o desejo do comer fruetas; desejo que V. Exa. Indi-
quo-mo as fruetas que podo usar. E. mais alguns mezes. afamilia communicar-vos-ha que a cura serft realizada."
Outras consultas: "Junto a esta. va! mais a Importância
d'uma caixa, que completa 3 caixas, o acho que não
precisarei da 3.a. Antes quo sobrem alguns vidros, do quefaltar." — Em tratamento temos de todas as classes: mo-
dicos, pharmaceutlcos, etc, com resultados satisfactorlos,
conformo as cartas quo temos nas mãos. o deixando do pu-bllcal-as. Mais ainda outra carta: ""onerando Dr. V. Exa.disse em suas cartas que. depois do curado, d convonlonte
guardar a dieta alguns mezes, dopols da cura, para deixarfortificar o sangue... Meu pai ha 3 mezes que so acharestabelecido. Pergunta-vos so pôde abandonar a dieta. 011
guardal-a ainda? Esperamos resposta".

Contonares de cartas, assim nestes termos. A cura sen-
do certa, e Inevitável, não interrompendo o tratamento,
desdo o principio atô o fim da cura. Para acabar do con-
firmar a efflcacia do "Extracto de Jambuassu"', faltaria
aquelle que reconhecemos nonso Deus. Uma caixa custa120*000. Os podido» não podem ser maiores, sim menores.

RXIA DA LIBERDADE, N. 73

para onde os pedidos e consultas devem sor enedereçados
S. Paulo, Agosto, 2. de 1915.

n autor, A. DURAND

I

SiMS^IÍ^^-P orande Loteria cõramemoratlva da
prêmios ue '»w.ooosooo cada um - Por. 4s0fl0
mal,0!! !',!'!.? n° 

"""í01' aoon-I»-»»a(.03 úa respectiva imporianoia •¦«enqtrGeraDer6arla *? ° P°rt9 &° °°rrel0' devera ™ <-"*><*°!
- SJUpauíontUnM d6 AtreU ° °°mp- ~ Eua DIrelta' *"- - 0alM. 1"
S, Pa;ioAZ°Ve''0 

* COmP' ~ CMa Dollvaee '. * Rua Dlr8l-a- -- - Caixa; J6

-otZvZ -8rlpàuloflOÍ San,°B C C°mP- ~ ^^ Ant0Dl° Prat,° S
VALE QUEM TEM -Rua Direita, 4 _ Caixa, lfl7 - jnUo Aütn-nos do Abreu e Comp.

pinai?' 
U' S*"rmeDt0 ~" Rua Barao ae JaKua-*a. 18 •- CaUa, n m. c»m- I

Um livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores
„„! Qli'»(-mJ nos d*.volv-r. o Pr-sente annuncio. com scu endereço bem legível, recebera
Kmm» ° c°rrei°* a ^ul0 de ProPaBan<Ja - ABSOLUTAMENTE GMTIS, come
míH „.i„ l.m llvr0' on.de se enJFonJtra «Plicada detalhadamente a maneira de conse!Uir pelp hvpno-magnetismo a Saúde, t ÍUqueza e a Felicidade.
,-«,...;,.!! -*tl!lssilI"0 I.lvro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e ao:outros as mais, chromcas enfermidades, o vicio da embriaguei, etc. etc.
m.n.w a.como 0bter ° bem-estar cra cas-t- wmo impor a vontade a outrem, comeinspirar o amor. •
os mmJSS! SL-Éj-Çh os c<-«"ne-':'-"it«' os empregados, os formados. 0s militares
o nnl ^,\.,'n.¦™: todos °l.homen.s' "ia qual for a sua posição social, encontrarão
?„^e,™ ls„ .""«interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para oporte do precioso livro, ao1 representante, sr. dr. Mar* Doris, rua Paulino Fernandes,u. 29 — botafogo, Rio de Janeiro, e receberem o nosso brinde gratuito.

£ I fl QmQmmeii.QÇQo nafural *>

¦ Liorfl Real jlaiz \
FRISIA

S»lilrá do Sanlos no diu 20 do agóslo psraUio, Bahtu. Pornambuoo, Vigo, Jfalmoutli
o Amslcrdnm

00 so aecoltnm passageiros oom passapor-Io - Torcoira classo pnra Vigo, li.gio.-0, In»cluiilo o Imposto, l.a o 2.n clusbcs, tratai
com a agencia .

NOME ... ...
RESIDÊNCIA

•***¦ tmi!. ÍJJ. Á*.», ÍJX •••. ,•••. «ft -• .• • • • A i. • <*

? FKISIA
Salilrá de Eantos no dia 13 do agosto paraMontoridòo o lliicnos Airoa
1'nssagena do o.a olosso, ta. 66$000, laolul-
„ do o imiiosto
Vollara do Prata em HO do agosto eparllrü

no mesmo dia para a Europa

ora
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
CAlxa poHtnl n, 840

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12Calxn poHtiil ii. Ititt

•"' •>• >;•-< r*y. ¦•-..;.; ... ... .-,-,-  ... ... ,,, ,,, %%,

pÍj RMSP ** PSNC Immt
mi BlHí|R0«AnMi-.'llíírEíí,.liíCKETC* 1HE PACIFIC STEAIVINAVIGATIONC» jS

g 
MALA REAL. INGLEZA C0MWNHIA 00 PACIFICO |

a —— :— ¦ -a
% i-AQOETES DA ÜUKÜPA ESPERA-1 1'AOUETÜS 1-AKA A lSÚnopi 15i

H

D09 EM SANTO-l

ARAGtfjAmWA
no dia 4 de Agosto, sahliA no mosmodia para Montevidéo o Buenos AIros

OMifixSA
no dia SO do Agoslo.saliliA no mos-mo dia para Montoridòo o Port Utan-ler, i-nnta Aroniu o porlos do i-aolllco

Tá
| 

DEMERARA - 23 de Agosto

A sahir do Santos:

ARAGVAUA
no dia It do agoslo para uio, lialiia.
Pernambuoo, a. Vloonte, Lisboa, Vigo

e Inglaterra

A sahii do lüo:
BBESXA

No dia 15 de agosto pura
LiailOA , ISOLAIÈSBA

I
A aahlr do Rio :

ORITA - 29 do agosto
Exige-se passaporte e não será peraiitfldo o ingresso de visitantes a bordo

Para preços dai paisagens o informações dirigir-se ao escriplário an

Bb Royai Hall steai Packet Co, • M fle l iJeiito 1
» -Be Pacific Steam Ivipii Ço. -qs! Á&i^t. |

o
<

6 a Impe ossnncial pnra o
Imuii e fncil €li>Mciavo!vliueutlo
dn cronnç.i.

_ Si a sonliora uin» tciu leite oa
si o leüíe ti Irnco, uso o

^EACíVIFEBtO»
preciosa ilosuoliorU tlu |ilinrmaootitioa

Joiiiina Hinm-.ilw ItcrKiimo
"O Lnclife.ro" 6 o unico o infaliivol

GERADOIí DO LEITE, oslimuln, niiRinon-
tu o fortiilooo consiilcni* olmonto a somo-
ção das glândulas miimmurias.

K' um |-odrriiiio torllllcnnto,
muito útil timbem duranto a GltAVIDEZ,
dopois do PARTO, contra o racliitisrao
das croanças, etc.

Analysado o approvado pola exma. Di-
rootorin do SERVIÇO SANITÁRIO DO
ESTADO DR SÃO PAULO.

Fabrioantas -Pharmaceiiticos
Francisco Alario Bergamo o Joanna Stamato Bergamo"' n. Itua Consolliclro |."iirln(Io, 111 o DUOÜAIHA Pr..„ ,,. ,.,,,.. í,»t„_

9. IIAKUKI, _ 8. Pmilo -i_'lolophono, n. 1103 rrOÇO "° •ldr0' 3-500
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Á cura da embriaonez
E' rápida e radical com o "SaíV.iUs" e as "Got-

tas de Saúde", formulas do clr. Cunha Cru/., que ha 16
annos se dedica a essa especialidade com grande suecesso.

vendem-se nas, BaruiA & Cia.. Rua Direita. 1-S. Paulo
drogarias (

( J. M. Paclieco. Rnaüo â.mlraaas, 45-R. Jaueirc
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