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CONTRA
VERDUN

Os allemães estão, de novo, ata-
cando em Verdun com toda a violen-
cia. Como, nestes desesperados ata-
•ques, é a artilharia que desempenha
o principal papel, não foi mister pro-
ceder a novas concentrações para
iniciar o ataque. E' pensamento do.,
allemães que, deante do novo ata-

que, e si os francezes pretenderem
conservar Verdun, terão de desistir
da offensiva no resto da linha ocei
dental. Parece-nos que esta deduc-
ção não é rigorosamente feita. E' cer-
to que a situação, que novos ataques

possam creãr a Verdun, exige a cou-
centração, ali, de numerosas forças.
Mas cumpre ponderar, primeiro, que
a posse de Verdun não é hoje es-
sencial á situação militar dos ailia-
dos a oceidente, os quaes de Verdun
se estão servindo unicamente como
de um meio de exgottar e enfraque-
cer o inimigo; segundo, que a sújja*
rioridade dos alliados, em homens e
munições, sendo agora um facto ih-
contestável, lhes permitte manter a
offensiva no Somme e na Picardia,
sem prejuízo do futuro. Somos de
opinião, aliás, que essa offensiva já
não irá muito longe e até que ella já
.•essou virtualmente. Mas a razão
disto não foi a immincncia de um
novo ataque contra Verdun; foi a
necessidade dc poupar á destruição
um território onde se accumulam as
melhores riquezas da França, e ri-

quezas de que ella carece como ."le-
mentos fundamentacs, que,são, para
a sua reconstituição econômica, após
a guerra. O plano dos alliados não
comporta unia inútil tentativa dc
ruptura das linhas allemãs a occiden-
te. Os franco-inglczcs são a barrei* 1,
cuja incessante e intensa pressão for-

ça os allemães a uma resistência
enérgica e á agglomeração de gran-
des massas; mas o papel de cyliudro
compressor e varredor cabe aos rus-
sos, que sc encontram em melhores
condições para a offensiva, e que
desse papel se estão desempenhando
com innegavel suceesso. A nova in-
vestida contra Verdun apenas servi-
rá para diminuir a cfficiencia militar

germânica, que ha seis mezes multi-

plica os seus golpes contra aquella

gloriosa fortaleza e de cada um dei-
les sái mutilada e diminuída.

Os inglezes levaram a effeíto um ataque ao nortej
de Poztères, com magníficos resultados - Cahíuem
poder das tropas britannícas o segundo systema

da principal linha teutoníca

R intensidade da lueta na frente da Rússia
está limitada ao sector de íÇòifel

Os soldados dos impérios centraes pesisteni
com obstinação ao inimigo

Combate se ha nove dias em torno da aldeia de
l Rudka - Os allemães foram obrigados a retroceder

em diversos pontos do Stokhod superior - O exercito
do general Sakharoff marcha para Lemberg - Os
torpedeiros austríacos bombardearam Molfeíta -

Os francezes em Fleury e Thiaumont
Os teiegrammas do «Correio Paulistano»

l.»il.Mtr.8íiii
OS RUSSOS EM KABSBÜRUE

LONDRES, 5 — Communicam de Pe-
trograd quo as tropaa russos, oecuparam
Kabsburuo, de ondo desalojaram os tur-
cos.

OS TURCOS TENTAM MTV ADIR
O EGYPTO

LONDRES, 5 — Uma forço turca d'»
quatorzo mil homens esta atacando ab
posições Inglezas do Romanl, a leste de
Port-Said.

Átê agora, porím, todos os ataques fo-
ram repellídos.
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OS JORNALISTAS SUIi-AMEIUCANOS
NAS LINHAS DA FRENTE

BUENOS AIRES, 5 — "La Naclon» :*io-
tida que a Inglaterra pormlttlu que os
Jornalistas dos paizes do A. B. C, acompa-
•nhados de officiaes Inglezes, visitem as 11?
nha_ de frente, os prlnclpaes navios da
«squadra e os arseriaes.

O governo inglez manifestou o desejo
de quo esses jornalista, sojam latinos e
.le preferencia sul-americanos.

"La Nacion" mandou quo o seu corres-
i>ondente em Paris, o argentino Jullo PI-
quet, so apresente ao governo Inglez.

A ÁUSTRIA ESTA' EXGOTTADA

BERLIM, 6 (Via Amsterdam) — A
Austrla-Hugria já oxgottou todos oa im-
corsos de tropas capazes o disponíveis
para combater, vondo-so obrigada a en-
vkr, com destino a Brody. 2.200 homens
que fuzlaiu parte da guarnição de Brest
Lltowsk.

Os austríacos estão a dezoilo milhas de
Brody, que .om.àrdòiam com grande
violência.
CONFERÊNCIAS SOBUE AS

ATROCIDADES ALLKMXS

PARIS, 5 — Esta em via de forma-
«rão um grupo de jurlsconsultos, cujo fim
í realizar conferências naa cidades dos
paizes alliados o neutros, sobre as abo-
minações praticadas peloa tedescos om
Lllle e sobro os crimes commettidos con-
tra o direito da humanidade.

PALAVRAS DK JORGE V

LONDRES, 5 -- A' meia-noite do dia
3 do corrente o rei Jorge V enviou aos
soberanos e chefes de Estado das na.Gos
alliados o seguinte telegramma:

"Neste dia, que marca o segundo annl-
versario do comcQO da grande lueta cm
quo o mou paiz o os seus bravos alliados
se acham empenhados, transmitto-vos a
expressão da Inquebrantavel resolução do
proseguir na lueta at6 que, pelos nossos
esforços combinados, a tenhamos condu-
•zldo ão fim para cuja obtenção tomamos
is armas conjunetamente.

Estou convencido de que estais de ae-
cOrdo commlgo e resolvidos a proceder
Ho forma que os sacrifícios, tão nobre-
mente feitos pelas nossas valentes tro-
pas, não sejam vãos,' o que as liberdades
pelas quacs ellas combatem sejam pie-
namentò obtidas o garantidas."

LEMllRANílAS DA REVOLUÇÃO
IIlLANDEZA

LONDRES, 6 — Informam de Dublin
quo foi ali creada, o esta em plono desen-
volvimonto, a Industria das lembranças
da revolução. Ha muitas fabricos que se
empregam somente em fazer de balas e
boceados de granadas toda a ordem de
recordações como botões para uniformes,
borloqucs, etc. Tambem estão sendo ven-
úidos em grande escala sellos Idênticos,
mandados imprimir pelos rovoluoiona-
rios.

DESCOBERTA DE MÉDICOS
INGLEZES

LONDRES, 6 — Num hospital desta
capital descobriram 03 médicos um mus-
go õxcellohto para curar feridas, sobre-
..¦do quando suo produzidas por balas, ü
musgo absorvo completamente o liquido
que sai da ferida, e assim íacllila a ex-
'tracção da bala.
OS IflClLE/iES QUEREM CONTINUAR

NA LUCTA ATE' A' VICTORIA
FINAL

LONDRlíS, 5 — Soxta-feira, A noite,
no Queenshalli roallzou-so uma reunião
patriótica, por oceasião do anniversario
du. declaração do guerra da Inglaterra a
Alk-.iniiiilia. A sala eslava ropleota. Lord
Dcvby presidia ft reunião.

Os srs. Asquith, Bona*' Law, Palnlovó (*
Raudervelde, entre outras nótabllldades,
achavam-se presntes.

O sr. Asquith, vigorosamente upplau-
dido, propoz a votação dn ordem do dia
seguinte, (iuo foi approvada por acclaina-
ção, 110 fim da sessão: "Mo ixsgundo an-
nlvõrsarlo da guerra justa, o reunião do.,
cidadãos do Londres renova a Inflexível
determinação do continuai*, ate A terml-
nação vicloriosu, na lueta para a conser-
vacão dos ldeaes de ju.tiça o liberdade,
que são a causa sagrada «los niiiaaos".

Discursando, ms. Asquith disso «iuo a
Allemanlia íoi vietima «ie um duplo des-
prezo, estando absolutamente certa de
que apesar «le que disséssemos e fizesse-
11.03, para protestar, nunca toniariaiuo»
au armas ao lado da França o da Rússia,
e certa egualmonto de que a Bélgica fra-
ca, segundo a Allemanha pensava, o sem
defesa, podia sor forçada a deixar o oa-
ininho livro na direcção da França.

A sua Idéa era que a Inglaterra tenta-
ria encontrar uma formula periniltlnd.
escapar ás obrigações coatractuaes e a>«-
slstiria do braços cruzados a devastação
e reducção A escravidão da Bélgica, a
cxpolia«;ão da França, o arinlqullninciit.
do systoma do Estados livres da Europt
occidontal e, emfim, a creação á 11033a
porta do despotismo ameaçador o doml-
nador.

Foi Isso um orro e erro custoso.
O nosso Império, amoroso da paz, lo-

vantou o poz cm campanha cinco milhões
de seus filhos, para anniquilar o projeelo
allemão (applausos). A Allemanha não
visava o desenvolvimento das commiinl-
dudes indivlduaos, mas o seu domínio no
oceidente, subjugando os pequenos Esta-
dos o amedrontando os grandes, quo so
encontravam no sou caminho. E', pois,
uma lueta entro forças, defendendo os li-
vres progressos da humanidade o forças
que, cedo ou tardo, supprltnlriaiu o es-
lerilizarium todos os germens dum mun-
do regenerado.

Os alliados são Estados independentes,
tendo cada um un.a língua, costumes e
tradições próprias. Cada um dovla, pois,
encarar a guerra sob urn aspecto diffe-
reme, mas, graças áa entrevistas pes-
soaos dos seus homens do Estado, á con-
fraternidade das armas o dos soldado*;
das potências allladas e á política com-
muni, um plano unlco foi elaborado e
oxocuta-se a offensiva activamenle, para
conduzir a campanha com vigor.

O suceesso 6 molhor prova. O facto
mais oncorajanto do anno ultimo foi o
enormo desenvolvimento da nossa força
combativa. Um numero enorme do hò-
mens do todas as classes, vindos do todas
as portes do império, deixou voluntária-
monte os seus lares o as suas oecupações,
para servir u pátria (applausos).

Cada um aqui tem filhoj, contribuindo
de todo o coração, alegremente, para o
esforço e o sacrifício communs. E' a lord
Kllchener que devemos a criação do nos-
so exercito maravilhoso. Foi ello que fez
essa massa compacta e disciplinada, do-
tada da sua Inquebrantavel confiança
(Applausos). A Allemanha deu-nos o mais
duro golpo, quando perdemos lord Ki-
tchener, mas elle Unha vivido ussaz lon-
go tempo paro ver sua obra terminada.

Os novos exércitos, «iuo nos campos en-
3anguontados da Picardia colhem immor-
taes louros, são o mais bello monumento
quejord Kllchener poudo desejar. Mas
falemos da nossa divida para com a ma-
rinha, divida que egualmente 6 dos nos-
sos aluados. O .Inimigo cvlla cuidadosa-
menie todas as cccáslões do encontrar-se
com ella. Depois do quo o Itaisor chama
do gloriosa vlctorla,' o quo resta, da es-1
quadra allema do alto mar, não ousa
mais sahir dos seus portos, receando
renovar vicioria*), das quaes uma ou duas
bastariam para fazer nada reatar da
esquadra allemã. Não . nos esqueçamos
que a nossa marinha enfraquece o poder
de resiste*" cia do inimigo . e estrangula a
vida na Allemanha. Ura Ioda a historia
não houvo jamais exemplo de semelhante
demonstração . dc importância vital no
domínio dos mares. Graças a ella, pode-
mos abasteeor as nossas industrias com
oa produetos de alem mar o transportar
milhões de soldados sobro todos os ocea-
nos do globo, quasl sem perdas. Graças A
marinha morcanto, podemos prestar os
mesmos serviços a todos os nossos allia-
dos.

As perdas soffridos são multo peque-
nos, apesar doa esforços desesperados dos
submarinos, que, todavia, desprezam to-
dos os leis da guerra.

O inimigo está cm toda a parto na do-
fensiva (applausos). Em nenhuma par-
to mantém, nem pretende manter, a ini-
clatlva. São, como vemos, indubltavel-
mente, slgnaes de exgottainento.

Os alliados têm, portanto, mais razão
do aue nunca, de continuar com tenacl-

dade crescente na lueta militar, naval,
Ilnunccira e moral. (Applausos).

A recrudescencia da barbaria calcula-
da 0 um signal du desespero, Aa popula-
ções civis da Bélgica recusam-se a mo-
lhorar a posição militar do invasor e op-
pressor. Por isso são cilas tratadas oomo
escravos. Os horrores das recentes de-
pòrtações dos habitantes do Lllle e de
outras cidades do norto da França, as
rozzius noclurnas e o rapto em massa de
mulheres o moças, virão enegrecer os au-
naea já tão manchados do exercito alio-
mão.

Do accôrdo com os alliados encaramos
o melhor meio de punir os autores dessas
atrocidades e a nação que as approva.
(Applausos). Mos, pura poder íazel-o, de-
vemos ganhar a guerra, pois a Isto tudo
está subordinado.

Nunca a nossa segurança na victoria
foi tão clara e cheia do promessas. (Ap-
plausos). Temos assistido aos brilhantes
suecessos dos russos, ao fracasso complo-
to da offensiva austríaca no Trcntlno, á
retirada dos turcos na Armênia, oo uiallo-
gro definitivo do ataquo allemão contra
Verdun o ao avanço magnlflcamente
concertado sobro o Somme. (Applausos).
Pela victoria dos alliados, o reinado do
iKi-r.iii, publico na Em'"»1" r"""-<"-i •"<• do-
mlr.lo ideal para o da realidade concreta.
lApiilnusos). Isto signiiica quo a inde-
pendência o a egualdado dos grandes e
pequenos Estados serão asseguradas.

O recurso da força, om caso do quero-
la, será impedido pela vontado commum
da Europa, o como resultado disso uma
grande associação do nações federadas
fará encontrar a vida mais bclla o mais
livro para milhões do a&ros, que do ge-
ração em geração, enriquecem a herança
da humanidade. (Applausos). O sr. Bo-
nar Law disse: "A victoria que desejamos
o contamos obter não será uma victoria
sl não significar que nunca mais estará no
poder de um homem ou do um grupo
mergulhar o mundo no abysmo de cola-
midades em que se debate hoje, em to-
da a parte ondo as tropas allemãs têm
passado.

üs seus vestígios, mareados a sangue,
deixam atrás dellas recordações, quo exi-
gem a victoria para vingança. (Applau-
sos).

O sr. Bonar Law lou, em seguida, esta
mensagem do general Botha. O fim do se-
gundo anno da terrível guerra, que sem
necesaldado foi imposta aoa alliados, 011-
contra-nos om bem melhor situação. A
guerra devo ser continuada com dotermi-
nação. A paz actualmente seria a pre-
parnção do unia guerra mais terrivel.

Uma paz durável será Impossível sem
a victoria completa. "A mensagem do ge-
iioral Smuts diz: "Começámos a guerra
fracos, som organização o não prepara-
dos. Os allemães estavam cegos pelos vi-
soes imperialistas, com despreso pelos
ldeaes do humanidade.

Levantámo-nos para defendol-os. E'
nossa Inflexível decisão que elles saiam
vlctorlosos da erlso ultima da civilização
occídental", A mensagem do almirante
Jellleoo diz: "O terceiro anno da guerra
encontra o império britannico choio do
confiança na victoria final.

Essa confiança 6 devida ao facto da
causa pela qual combatemos ser justa
e do conhecermos os qualidades combati-
vas da mão pátria, dos sous domínios e
dos seus corajosos alliados (applausos).
A mensagom do general Halg diz: "Oa
laços de camaradagem quo nos unom
aos nossos alliados foram ainda desenvol-
vidos por dois annos de dura guerra nas
trincheiras, quo tornou mais inflexível' a
determinação do continuar atC A victoria
na guerra, que não desejámos. Esperamos
o suecosso da paz trlumphal com con-
fiança" (applausos).

A mensagem do primeiro ministro da
Nova Zeelandia diz: "O segundo anno da
guerra revela ao mundo quo o império
britannico C3U mais firmemente cimen-
tado que jamais, pelo enormo esforço quo
realizou, com os seus corajosos alliados,
para o trlumpho da liberdade."

O sr. PaiiíleVê fez tim caloroso ologlo á
Gran-Bretanha, a quem ello agradece
ter tomado o partido dos alliados, pratl-
cando o mais gloriosa acção da sua his-
torla.

Quanto A França, está ella determinada
a continuar a combater atC* A realização
da vlctorla, que o governo espera com
confiança.

A grande batalha
NAS LINHAS FRANCEZAS

PARIS, 5 — No Somtne, a nossa
artilharia bombardeou as organiza-
ções militares allemã. e destruiu, z-.o
sul de Péronne, um balão captivò.

Na margem direita 'jclo Meuse, o
combate continuou durante todo 0
dia de hontem.

Fracassaram os ataques do inimi-
go, para nos desalojar das posições
conquistadas.

Quebramos todos os seus esfor-
ços, para retomar a obra fortificada
de Thiaumont, que mantemos em
nosso poder, apesar de todos os seus
contra-ataques.

Continua o renhido combate trava-
do na aldeia dc Fleury.

Depois de termos evacuado, de
manhã, toda a aldeia, em consequen-
cia dos contra-ataques dos allemães,
retomámos, á tarde, a maior parte do
povoado e aprisionámos mais de 400
soldados válidos.

Na região de Vaux, Chápitíe c
Chenois, c violento o bombardeio.^

Uma esquadrilha de 34 a*/iões
nossos atacou as estações ferro-
viárias de Stenay, Montmedy e Se-
dan, assim como os bivaques dos ai-
l.mães na região de Datnvillcrs.

COMO AGEM OS INGLEZES
LONDRES, 5 — O dia? do hontem cor-

reu calmo, nas trincheiras daa Unhas de
frente.

Tomámos a região ap oeste da aldeia
de Poziéres. Grande nuiioro do cadáveres
il» soldados nltsmflea-lli: _U«vatn o Rrtlo'sl'" ' ' "' —

DR. E. CQSTA GALVAO
Advogado

TAQUARITINGA

0 .__¦__ iHin
MAR1NIIA PORTUGUEZA

LISBOA, 5 —1 O governo autorizou òe
govornodores doa províncias ultramarinos
a mobilizarem, sempre que fôr necessário,
as embarcações,' para fazer a navegação
de cabotagem, Inclusive aa quo pertence-
rem aos allomães.
CONFERÊNCIA COM O PRESIDENTE

DA REPUBLICA
LISBOA, 6 •— O sr. Brito Camacho,

chefe do partido Unloniata. teve hoje uma
conferência com o sr. Bernardino Macha-
do. urosidente da Republica.

Nesse sector aprlslçnuiries cem homens
Oa nossos canhões-àurprehenderai.i e

a*bateram tres aviões Inimigos.
Noa combatas aéreos, perdemos dois

doa nossos apparelhos.
RAID DE AVIÕES INGLEZES

LONDRES, 5 — Referem para esta ca-
pitai quo uma esquadrilha de aeroplanof
Inglozes bombardeou o aerodromo atlemãc
de Saint Denls Westrem o os deposito.-'
de munlçõc3 de Mlerelbelco.
OS FRANCEZES TOMARAM A COLL1NA

DE V1GNES
LONDRES, D — Dizem para esta capl-

tal que as forças francezas se apoderaram
da colllna do VigneB, apesar da realsten-
cia opposla peloa allomães.

OS SUCCESSOS FRANCEZES
PARIS, 5 — Todoa oa jornaes com-

montam longamente, congratulando-se
com o exercito francez, a retomada de
Floury e Thiaumont, e salientam a gran-
«lo Importância das duas posições. O nu-
moro do prisioneiros feitos em Fleury
olova-se a 1812. Em Thiaumont foram
tambom feitos muitos prisioneiros.

Os aeroplanos francezes lançaram 12ã
bombas sobro a estação de Noyon e sobre
us fabricas do munições dos acampa-
montos allemães ao longo do Somme. Foi
tambem destruído um balão captivo do
sul de Péronne.

Nada menos de 34 esquadrilhas de ao-
roplanos franoezes evoluíram hontem so-
bro a região de Verdun, deixando cahlr
algumas tonoladas de explosivos sobro os
pontos do concentração do inimigo, prin-
clpalmonto nas estações do Stenay, Mont-
medy, Sedan e Damvillera.
A LUOTA AO NORTE DE POZIE-RES

LONDRES, 5 — A noito passada re-
glstou-se, ao norte de Poziéres, um ata-
quo local, do quo participaram as tropas
dos novos exércitos britannicos, sendo
magnífico o resultado.

O segundo systema do linha principal
inimigo, numa frento do duas mil jardas,
cahlu om nosso poder, assim como varias
centenas do priaioneiros.

Os allemães fizeram repetidos contra-
ataques, porém fracassaram todos, aof-
fron do ellos gravíssimas perdas.
A LUCTA NOS DIVERSOS SECTOR ES

DO NORTE DA FRANÇA
PARIS, 5 — (Offlclal) — Entre n

Avro o Aisnc, dispersámos as patrulhas
inimigas e fizemos muitos prisioneiros.

Estiboleceu-so um canhonoio violento
em Thiaumont.

A lueta dura desde hontom, ft tarde,
causando posadas perdas ao Inimigo que
é repellido, sem obter a menor vantagem.

O combate prosegue ainda vivo, na ai-
dela do Fleury.

Nenhuma alteração so operou na situa-
ção. A lesto do Pont-á-Mouaaon, dopola
de Intenso bombardeio, os allomães lan-
çoram-so num ataquo contra a floresta.
Esso ataquo fracassou.

Na frento do Somme dois apparelhos
inimigos, seriamente attingldos peloa nos-
soa projeolis, descoram bruscamente áa
suas Unhas.

Dois outros apparelhos foram abatidos,
sondo um porto de Avocaurt e outro nos
arredores do Moranvllle.

A CAMPANHA DA FRANÇA
PARIS, 6 (Offieial) — "Na margem di-

relta do Mouse, o Inimigo nao foz noahu-
ma tentativa de offenlsva no sector An
Thiaumont. Organizámo3 as posições con-
quistadas, lmmedlatamente, ao oesto da
estrada do Thiaumont a Fleury e na ai-
dela, da qual oecupamoa à' parte sul. Apôf
um violento bombardeio, duranto todo o
dia. os allemães lançaram-so em doía po-
dorosoa ataques no bosque entro Vaux
«- Chapltre. Um desses ataques foi quebro-
do pelos nossos fogos. O Inimigo não pou-
do approxlmar-so daa nossas linhos. No
correr do segundo ataque, o inimigo co-n-
seguiu penetrar em alguns elementos do
trincheiras, do ondo, por meio de con-
tra-ataques, o expulsámos, permanecendo
Intacta a nossa frente.

Noa outros pontos da linha de fogo.
reglstou-se o canhonoio habitual.

O avião allemão que cahlu porto de
Moranvllle, mencionado no comiminicado
da manhã, foi abatido pelo ajudante Lo-
molr.

B' osso o sexto aparelho «iuo alio aba-
ÍB'V

No theatro oriental da guerra
9—

A LUCT.*_ EM R-DI-AMARINÍ-KA
PETROGRAD, ü — A aldeio do Ruúko-

inorinska, na Gallcin, passou do hontem
i.ara hoje varias vozes de possuidor, íl
^ando afinal em poder dos russos.

Estes a retomaram, apôs enérgico as-
-ano a batoneta, obrigando o inimigo a
etroeeder na dlrecção do rio Stavolc. Fo-

ram aprisionados Cli soldados ollcinães.
As tropas allemãs tentaram' depois,

jm violento contra-ataque, por tres laíos
liversos, empregando até a grossa arti-
lharia, mas por fim, foram rechnssados

VIOLENTA LUCTA NA GALICIA
PETROGRAD, 5 — Nas immedia

le Rudkamarlnska está empenhada
una batalha desesperada. As forças rus-
>as evacuaram essa aldeia, retirando-se
4ÜV a liou metros para leste.

O exercito do general Salchárow atacou
energicamente o inimigo ão sul de Brody,
íuzeiido Í.IÍOO prisioneiros.
OS RUSSOS EVACUARAM UMA ALDEIA

PETROGRAD, 5 — Noticias chegada*
a esta capltul relerem que as tropas russa.*
evacuara:.! Rudlcainarlnska, devido aos
violentos ataques do inimigo, que ustav..
em superioridade estratégica sobre a.-.
1 orcas slavos.
A LUCTA NAS LINHAS MOSCO-

VITAS
PETROGRAD, 5 (Offieial) —Em

Sulbrody, o combate prosegue en-
carniçauo.

O inimigo contra-atacou destaca-
mentos nossos, que atravessaram o
".ereth.

Nas regiões dc Paniak e Tchisto-
pàcly, regislaram-se contra-ataques
do inimigo, que lracassaram.

Consolidánio-nos nas posições ca-
pturadas na região do rio Blalyche-
reinosh.

A sudoeste de Kuty, nos Carpa-
thos, o inimigo com quasi uma divi-
são atacou pequenos destacamento.-*
russos, oecupando as passagens das
montanhas, o que obrigou as nossas
tropas a recuar uma curta distancia.
O AVANÇO VICTORIOSO DOS

RUSSOS
LONDRES, 5 — telegrapham de

Petrograd:"Ioda intensidade da lueta na
irente russa está limitada ao sector
de Kovel, e abrange toda a região do
Stokhod superior, do Styr superior,
«lo Bue . parte,do norte da Galicia.;

Naquella Irente, ue eeiea ue cem"
kilometros, os austro-alleinãcs resis
tem desesperadamente, para impedir
que os russos se apoderem de i-Io-
vel.

A aldeia de Rudka, em torno da

O TORPEDEAMENTO DO"COMMERCE"
STOCKOLMO, s — O vapor sue-

eo "Cómmerce" foi afundado por um
submarino allemão.

O vapor não transportava nenhum
contrabando.

V vista disso, o governo da Stic-
cia protestará junto da Allemanha,
contra o torpedeamento do "Com-
mercê", bem como contra os recen-
tes ataques de vasos de guerra alie-
mães no mar Baltico.

:I \\ Itália ao lado dos
alliados oa perra

RESERVISTAS ITALIANOS
BUEN'0- AIRES 5 (A) — A bordo dn

vapor "Ti-maso dl Savola", partiram para
.1 Itália, a cujo i-i-er itn iu taí» liimn
iiorar, os seguiníea Italianos aqui reslden-
tes: João Capollliie, addido commercial ã
logação Italiana na Argentina; Filibertu
Malteldl, actor o conhecido caricaturlsta.

nais gravir du dv.*iyi;vi)Ivlmontó da sua vi-
• a de guerra, dou um admirável espectá-
mio de firmo Iránqulllidade, esperando¦om plena confiança a solução do proble-
ma político, cc::;n plena confiança depo-
site. r.a ta!j...tcii5. o encigia do comman-'
lo militar, quo guia o inarav.lhoso valor¦Jos nossos soldados (que dão o seu me-
,hor sangue A palvia) a uma resistência
.nquebrantnvel o a uma contra-offonslva
prompta e v!ctor'ona.

O homem político eminente, ao qual a
confiança do soberano encarregou da
jomposlção do r.i>vo ministério, o homem
dum passado ile provado patriotismo, do
provada Integridade o sabedoria política,
aquelle que om maio do 1910, com a Ita-
Ila enredada nas malhas da intriga o da
ameaça, foi o eloqüente Interprete, junto
ilo soberano, da alma popu'ar, formou
um ministério nacional, chamando a col-
laborar nolle os representantes mais au-'.orlzadna dos diversos grupos do parla-
mento, excentuarido somente os soclalis-
tâs-syhdlcallatõs, cantrarlos á guerra. B•stes homens, desdo o conservador ao so-
cialista reformista, desde o catholico no
republicano, supsiando as barreiras quu
os dividiam em partidos políticos, em nn-
Uthescs derivadas dc doutrinas divergen-
tes, se agruparam, unidos no mesmo ml-
nlsterlo, unicamente para o bem da pa-
trla, para o trlumpho do seu objectivo
actual, para o seu futuro glorioso.

A permanência do sr, Sonnino nos Ne-
ocios Extrangeiros, e a dos ministros doo tenor César Spandonl e o cseulptoi T>lesuur0i (la clllerra 0 da Marlníla con.Belloro.

PROI-AC.ANDA DA ITALIANIDADE
BUENOS AIRES, 5 (A) — Procedente

ilo Rosário, chegou a esta capital a co-
nheolda conferencista Italiana sra. Iole-
(Irono, para combinar com o comitê Itália-
no de guerra o melhor meio do fazer a
propaganda da itallanldade.

UMA VICTORIA ITALIANA
LONDRES, 5 — Informam do Roma

quo, segundo o ultimo communicado do
general Cadorna, os alpinos so approxl-
nuni do Toblach, cuja estação Já está
complotamonto destruída.

• iMAttrG <*~^tx.m

de Verdim
Cento se a-.ssnvo.ve a lueta

A SITUAÇÃO EM VERDUN — OS
FRANCEZES RESISTEM AOS ATA-
QUES DOS ALLEMÃES

PARIS, 5 — Nos 107 dias quo têm du-
rado a batalha do Verdun, Jamais o lu-
cta, embora fos30 as vezes terrível, oxce-
deu om onearnlçamento a estes dois ul-
tintos dias.

A importância das vantagens odqulrl-
•»-- r>_inq francezea dovla incitar os alio-
rfiüe3 a tentarem .*—...,  - -¦¦
perdido, por melo de quaesquer sacrlfl-
cios.

Hontom, do facto, os teutõoa reall/.a-
ram fortes Investidas, mas os francezes
resistiram magnlflcamente aos contra-
ataques lançados om formações densas e
aos bombardolos Inauditos. È, após fi. lu-
cta phantastlca om quo demonstraram o
seu poder aggrcsslvo o considerável su-
promacia Incontestável, as tropas repu-
blicnnas conquistaram a obra fortificada
do Thiaumont, quo organizam.

Oa francezes conservam tambem to-
das as posições conquistadas nos dias
anteriores, com oxcepçao de algumas ea-

qual se combate ha 9 dias, hontem,
pela manhã, passou definitivamente
para as mãos dos russos, que dali
desalojaram os allemães numa furio-
sa carga de baioneta.

O exercito do general Sakharoff
prosegue no avanço em direcção a
Lemberg. Ao sul de Brody, os rus-
SOS fizeram mais de mil prisioneiros, (sas do Fleury, ondo os combates conti-

nuam.
Em presença do facto militar o moral

altamente Importante a Allemanha, redu-
zlda á defensiva em todos os campos de
batalha, pretendo conservar a iniciativa
om Verdun. Nao pôde ella, alôm disso,
abandonar essa operaçüo exigida pelos
Interesses da politica dynastica.

O seu fracasso teria, moralmente, uma
repercussão enorme alem do líheno. A
despeito da sua formidável artilharia, o
exercito germânico perde gradualmente
a autoridade em Verdun.

A batalha apareço cada vez mais eo-
mo eixo das iniciativas dos alliados em
todas as frentes. Resistindo e progro-
dindo 110 ponto ondo a Allemanha ataca
com todas as forças disponíveis, os sol-
dados de Verdun tornam possível a of-
fensiva no Somme o na "fronto" orlen-
tal.

Brovemonto serfi. operado na Macedo-
nla um assalto simultâneo dos alliados,
que darft como resultado o oxgottamento
do inimigo.

¦_¦_**__ t) Ti 11

A lueta continua muito intensa na-
quella região. Ainda não foi assijjna-
lada a presença em nenhum ponto de
tropas turcas."

—n«r- <.¦_»"
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UM SUCCESSO NAVAL

LONDRES, 5 — Referem para es-
ta capital que os torpedeiros austria-
cos torpedearam cm Moríeita um
submarino italiano, que avariou o
torpedeiro "Maguct", da mouarchia
dual.
A PERDA DE UM SUBMARINO

ITALIANO
ROMA, 5 — Na manhã dc 2 do

corrente um dos nossos submarinos
foi torpedeado no Alto Adriático por
um contra-torpedeiro austríaco.
O TORPEDEAMENTO DO "LE-

TIMBRO"
LONDRES, 5 — Os submarinos

imperiaes entraram cm franca acti-
vidade, e já metteram a pique o va-
por italiano "Letimbro".

Este vapor correio, que vinha 1
cheio de passageiros, de Bengasi pa-
ra Gênova, foi intimado a parar por
um submarino austríaco, que dispa-
rou sobre elle vários tiros de canhão,
mesmo depois de ter detido a mar-
cha.

Os tripulantes do submarino exer-
citaram-se especialmente em fazer
fogo contra os botes cheios de passa-
geiros e tripulantes, que procura-
vam salvação.

O numero de victimas e muito
grande.

Havia hontem esperanças dc que
os Estados Unidos, de accôrdo com
os casos precedentes, exigissem sa-
tisfacções completas da Áustria p'or
esse crime.

UMA NOTA OFFICIAL DE
VIENNA

LONDRES, 5 — Um cominuni-
cado recebido de Vienna, e ali pu-
blicado hontem à ^arde> annuncia
que os torpedeiros austríacos bom-
bardearam : Molfetta è combateram
depois seis torpedeiros alliados, que
lhes sahiram ao encontro. , ,

Diz ainda o mesmo communicado:
"Quatorze aeroplanos italianos

passaram sobre Istria, levando a cli-
recção de Laybach. Um apparellio
austríaco, dirigido pelo tenente von
Banfield, combateu contra sete dei-
les, derrubando um, tendo os outros
fugido."

NAVIOS MERCANTES AFUNDADOS
LONDRES, 6 — Os vapores lngleze-3

'¦Tottenham" e "Savona" e vapor _reg"
"Trlcoutls" e o italiano "Slenna" foram
inettidos a dí.uo pelos alleraUe..

líí-S fla ilailO
As razões ilu crise ministerial

— A perfeita serenidade du
nução — Solução rapldá —
Um ministério nacional —
A situação militar — Vlcto-
toriosa contrn-offeiislvu lto-
liana — Audaciosa façunliu
dum toi*i>eilelro 110 porto de
Pnrcnzo

stituem urna sírgura garantia da conti-
nuidadn entro a acçilo do ministério Sa-
lar.dra e a dos seus suecessorc-s.

\ tarefa do actual ministério A certa-•nente gravíssima, nilo somente pelo qcu
concerno .1 marcha da guerra, mas ainda
oola nec.ssldfldo de preparar o fuluro,
'»ara dopols da guerra, para attender A»
nuvas necessldado o aos novos problomas
sociacs, quo surgirão logo quo o estroplta
•loa canhõos tenha cessado. Temos com
fiança, porém, em quo o novo governo,
leias illustres personalidades quo o com-
oõeni, estará, ft altura do sou multiplict
o d.fflcillmo papol, o quo o saberá ro-
•ilízar para fortuna da nosso querida Ita>
Ha. -

O actual ministério nacional croou dua»
novas pastas, muito importantes: a da
'ndiistria o commerclo o a da marinha
mercante. Esta ultima so tornava abso.
latamente necessária, dada a conforma-
ção e o desenvolvimento da Itália nos
mares. Tambem foi creado um commls-
iariado para os serviços da guerra.*

Nestes últimos dias, os austríacos «jui
oecupam o Trcntlno trouxeram as suai
vanguardas at. ao vallo do Astico, enti'i
o Conzio — quo cm parte conservam —
o 1'rlnfora. Aos ataques impetuosos, pre-
cedidos dum extraordinário fogo da #_•
tllharia, suecodeu uma pliasc do equili-
brio o depois um rápido e firme mo*.V-
mento dos nossos, que por toda a parte
detevo a offensiva inimiga.
mal. MWM. A*_?.?l^.-.c\MÍ\lii.i
quo nfio podem jft obter suecessos qui
se comparem com os da offensiva Inicial
Sentem quo os seus flancos, no valle La-
garlna o no valle Sugána, estão como qu..
envolvidos pelas duas noss-is vigorosa/'
alas, com as quaes travam freqüentes «
sangrentas escaramuças. No vallo do As-
tico, entro o Cenzlo o o Prinfora, na zona
ondo os aust.iacos tt . feito maiores sa-
orifícios, o inimigo começa a sentir a
nossa iniciativa. Os soldados que ah!
combatem estão compenetrados da gra-
ve missão que lhes foi confiada e estar
orgulhosos com ella, porque jft obtivorair.
resultados confortadores.

E' hojo claríssimo quo o Inimigo deve
tor necessidade de novos reforços peranto
a nossa já Iniciada contra-offenslva o a
superioridade dos nossos effectlvos. A
própria acção da artilharia austríaca ê
agora contrabalançada pela nossa effl-
cazmente, ao passo quo as metralhadoras
ceifam vigorosamente as fileiras inimigas
quo se lançam no ataquo.

A violenta batalha no planalto de Ásia-
go, quo o inimigo pola segunda vez om-
penha com grandes forças, constituo para
nõs uma verdadeira o gloriosa victoria,
pela natureza do ataque emprehendido o
pelas perdas soffridas pelo adversário, ao
passo que manifesta o descortino do nos-
so eommando, quo não se deixou impres-
slonar peloa ataques demonstrativos con-
tra as duas alas, tendo Já tropas frescas
para contra-atacar o para tornar maior
o nosso suceesso. Deu esso batalho, em re-
sultado, mais de duzentos prisioneiros, o
tomada duma bateria completa do seis
canhões, quatro metralhadoras o umn
grando prosa om armas o munições.

No Corso o no lsonzo a nossa offen-
síva continua cada vez mais victoriosa,
obtendo significativos suecessos. Não dou
aqui pormenores dessa offensiva porque
o momento n3o o pormitto ainda; maa
posso affirmar que so trata duma acção
gloriosa, duma maravilhosa resistência,
fts quaes mo referirei em cartas subso-
quentes, logo que seja possivel fnzel-o.

Um lacônico communicado da "Ste-
fani" narra a ultima o ousada incursãi
do alruns dos nossos torpodoiros na costa
da Istria. Ease "raid", temerário o audaz,
co.'.rt!tue um tilulo do honra e de orgu-
lho r^ira a nossa marinha.

Os nossos ousados marinheiros leva-
ram aos nossos Irmãos do Istria, na pro-
prla s6do da dlota provincial austríaca do
Parenzo, as saudações da mão pátria.

Tres torpedeiros, na madrugada do 12
do corrente, entraram ousadamente na
bahla de Parenzo com a bandeira italiana
fluetuando ao vento. Tinham por missão
canhonear um objectivo determinado.
Antes, porôm, quizerom, com uma ousa-
dia incrível, acostar á margem. Os mari-
nhell-os desembarcaram em terra, tran-
qulllamonto, e dlstrlbuiram proelamações.

Roma, 19 de junho.
Som pretender fazer um minucioso

exame dos acontecimentos, creio necessa-
rio, para Intelligencia dos leitores, escla-
recer rapidamente as razões da Imprevls-
ta crise ministerial, afim de que esses
motivos sáium a cloro do entro as lnven-
ções o phnntaslas do inimigo.

O voto político quo determinou a resl-
çnação do mandato governativo ão gabl-
neto Saiandra pareceria estar em perfel-
ta contradlcção com os votos preceden-
tes, homologados por uma Immensa
maioria, sl não so tivesse em conta que * 

qs nogsos mar|nhelros cercaram-nos,
a vida politica contemporânea vivo o ( tm.al.am _igurl3, «iuo conduziram para

e jornaes. Immedlatamento se apresenta-
m alguns "gendarmea" austríacos; mas

9
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mesma vida da guerra, isto 6, o vida da
nação. Eis porque, cm alguns momentos
multo discutidos da vida nacional, o pro-
prio contra-senso encontra o sua razão
de ser.

Alguns defeitos de temperamento do
ministro Saiandra, quo parecia não li-
gar muita Importância ao parlamento,
tinham creado um descontentamento que
sl conseguia occultar-so naquella assem-
blêa, so revelava comtudo nos corrodo-
ros, o que numa secundaria discussão do
orçamento do ministério do Interior Ee
manifestou subitamente na votação.

Nada disto implica uma mudança de
vistas políticas e do guerra. O voto oon-
trarlo da Câmara quiz attinglr exclusl-
vãmente os methodos do gabinete do sr.
Saiandra, mas não o grande e nobre obje-
ctivo a que elle se consagrou. Isso seria
Injusto, depois deli o ter aberto com tão
grande felicidade o caminho paro a gran-
do guerra nacional, depois dc ter trnba-
lhado paro a victoria, depois de ter feito,
em poucos mezes, tudo quanto 6 humana-
mente possível fazer-se para assegurar o
trlumpho.

O palz, deante do súbita crise de go-
verno, que sc manifostava no momento

bordo, emquanto outros davam o alarme.
Os torpedeiros partiram; fora do porto
tomaram posições e abriram fogo contra
as obras quo lhe tinham sido indicados,
evitando attinglr a cidade. Depois, orgu-
lhosoa p'or terom executado a aua mia-
são, voltaram para Veneza, trazendo aa
saudações ft pátria dos nossos irmãos op-
primidos. E. SESTI.

Cm Tmmta Portara
_. o—'- '

FESTIVAL NO CAS1NO ANT-J-CTIOA

E' hojo quo ae realizo o grande festi-
vai promovido pelo Centro Republicano
Portuguez em benoflcio da Cruz Verme-
lha e das famílias dos quo partiram par»
a guerra em defesa da causa latina.

Conforme jft noticiámos, o programma
foi organizado a capricho, devendo por
isso attrahir avultado numero de pessoas
ao local onde o tostlval se realiza, que 6
o Canino Antar.c.lca,

-»-< am • fi»*t>-.-.^q- . .-*. ,f-j (•_-•__ ,._¦„»... _ uaw-^^í», *_,*_. í-4*',;;;:*íI;

'- ' 
A 

*','''.''*¦-:
í-4-,

... '.,
•;•.¦•..-;.'.¦-,...¦• ':. ¦:'.-í5*S
•?,-•'.-.'



2 TAJMO ma Domingo, © d© agosto dl© 1©16
E*D»3El?f*-L*r*^ti-*^^i-*-raTu...r.*^^ ****-*' *•**¦*¦***•. 

*•*-»•**" ¦--¦ ——  - ¦¦¦ ''" "'^^-•''Ç"?"'"-*1?-?*????^
. ¦ -_..  ...  ,. t-~—** ' ' """^J*."""" ''" ¦'-"**¦¦-'••¦* ¦¦ ¦—— || mi BllllH.JIILJ.M_LGonorosso A €AM^E f cs tes ít\ isp* ^r* To

Legislativo
SENADO

REUNIÃO KM 5 DE AGOSTO

-Presidência do sr. Oscar do Àlmolflà

A's trezo horas, feita a chamada, vori-
jflcn-so a presença dos sra. Padua Salles,
Auvellano do Clusmíio, Oscar do Almeida
e Rodrigues Alves, Deixam do comparecei'
com causa participada os srs. Bino Bueno,
3?oritòs Júnior, Carlos do Campos, Edunr-
do Canto, Gustavo de Godoy, Ignaclo
tlóhOa, Jorgo Tibiriçíi, Guimarães Junlor*) Nogueira Martins, o som participação os
srs. Lacerda Franco, Pinto Ferraz, Bonto
Bicudo, Fernando Prestes Gabriel dc Ro-
zendo, Joaquim "Miguel, 

Luiz Flaquer, Po-
reira de Queiroz, Lul.» Piza, Albuquerque
Lins c Ilerculaiio do Freitas.

Estando prasentes npona.<i quatro srs.
«fiiiadores, deixam do sor lidas as actas dn
tessão e reuniões anteriores.

Não havendo numero legal, não ha sos-
suo. Levanta-se a reunião, designada para

(7 a mesma

ORDEM DO DIA

Movimento do dia 5 de agosto do
Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 38 leitões, 339
bovinos, 103 suinos, So ovinos e _ó
vitellos,

Foram inutilizados: 1 leitão e 5suinos; 12 pulmões, 2 fígados e 1 in-
testino delgado de bovinos; 15 pul-mõqs, 4 ligados e 2 intestinos delga*
dos de suinos; 10 pulmões, 2 íigauos
e 1 intestino delgado dc ovinos.

Observações — Foram inutiliza-
dos: 5 stiinos_por cysticercus, 1 lei-
tão por cysticercus c 12 mocotós, porlesões dc aphtose.

Emblema do carimbo: "Cavallo".
No matadouro dc Barretos

foram abatidos: 120 bovinos, 5b' sui-
nos, 4 ovinos c 8 vitellos.

Emblema: "Circtimfcrencia".

Apresentação do
requerimontos.

projectos, indicações

GAMARA
REUNIÃO ESI 8 DE AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado

A1 hora regimental, feita a chamada,
|VOl'lfIca-so a presença dos srs, Abelardo
César, Accacio Piedade, Cazemiro dn. Ro-
cha, Américo do Campos, Arthur IVhita-
Itor, Augusto Barreto, Thomaz do Carva-
lho, Guilherme Rubião, Machado Pedro-
sa, Joaquim Comido, Joaô Roberto, Al-
meida Prado, Josfi Vicente, Jullo Cardoso,
Jullo Prestes, Campos Vergueiro o Win-
diniiro do Amaral..

Estando presentes apenas dozesoto bi*h.
deputados, deixa de ser lida a acta da
sessão anterior.

O SR.
seguinte

t.o .SECRETARIO dá conta do

EXPEDIENTE

Officio do sr. l.o secretario da Assem-
bica Legislativa do Estado do Coará; com-
municando a installação da 4.a sessão ordi-
liaria da O.a legislatura, e a, eleição da
mesa quo dovo dirigir os trabalhos da-
quolla corporação. — Inteirada, agrade-
ça-se.

O SR. PRESIDENTE — O nobre de-
putado sr. Anionio Lobo communica quo,
por mol ivo justo, deixa de comparecer ho-
io.

Feita a segunda chamada, verifica-se não
ter comparecido mais nenhum sr. deputa-
ilo, deixando do comparecei* com causa
participada os srs. Amando do Barros,
Antônio Lobo, Coriolano do Amaral, Da-
rio Ribeiro, Gabriel Junqueira e Procoplo
do Carvalho, o som participação 03 srs.
Alfredo Rumos, Salles Júnior, Azevedo
Júnior, Ascanlo Corquera, Ataliba Leo-
riel, Claro Ccsar, Erasmo do Assumpoilo,
Francisco Sodré, Gabriel Roohn, João
Martins, Veiga Miranda, Alcântara Ma-
eliailo, Freitas Vallo, Pereira do Mattos,
Rodrigues Alves, Trnjano Machado, Lau-
rindo Minhoto, Mario Tavares, Rodrigues
do Andrade, Olavo Guimarães, Paulo No-
guoira', Pedro Costn, Plinio do Godoy, Ra-
phaèl Prestes, Theophilo do Andrade, Vi-
cento Prado e Carvalho Pinto.

Não
sessão.

Anemia
Tuberculose

Escrofula
são malee que necessitam
de poderosa nutrição do or-
ganismo como base princi-
pai de curativo. O exito da
Emulsã.0 de Scott em taes
casos tem sido comprovado
por centenareB de médicos
e milhares de curados.

Cuidar: dc obter
tenipre a legitima

EMÜISÃO de SCOTT
rf*» Óleo da Fígado da Bacalhau

com Hypophosphito*.

CHRONICA
n

havendo numero legal, não lia

paraLevantii-so a reunião, designada
a mesmo

ORDEM DÒ DIA

Lil discussão do projecto n. 2, deste
|anno, autorizando o governo a mandar¦construir um edifício, para cadeia o fo-
tam, na sido do município do Campoi;
povos do Paranapanohw.

'-' «•*«—— _

jjjjsjo k arte

corrente, no

'•HORA IXIVERSITARIA"
Estevo hontom, na residência ilo sr, dr.

r.uiu Pereira Barreto, o bacharelando Ar-
thur Caetano, presidente da Associação
Universitária, afim de convidar o eiíii-
nento sclentista para presidir a solênnldá-
ile, quo so realizará a M do
riieatro Municipal.

ti. exc, quo 6 vico-reitor honorário da
Universidade, acqulesçéu genlilmonto ao
convite, e destinou para essa oceasião uma
palestra quo tem escrlpta, sobro o tliema:"O papel dus moços na evolução social".

ilr. Pereira Barreto abordara. 03 pro-
blomas dis direito Internacional, que fo-
ram objeclo da monumental conferência
ílo senador Ruy Barbosa, na Universidade
tio Buenos Aires.

O sr. dr. Pedro Moaeyr, quo viril espo-
cialmenle do Kio do Janeiro; para tnzer
uma palestra literária, chegará a S. Paulo
110 dia 13 do corrente, pela, manhã,

A Associação Universitária prepara-lhe
Uma festiva recepção para a qual convl-
dará 03 collegas ilo todas as escolas supor
Mores.
' O programma do concerto ficou hontem
definitivamente organizado.

Nelle tomarão parto 03 eximi os músicls-
tas senhorita Vitalina Brasil o Alonso
Annibal, o o dlstincto violinista, Osório
Ccsar, acompanhado ao piano pela so-
nhorlta Ophollu. Adda.
SOCIEDADE DE CONCERTOS

CLÁSSICO***'
Annuncln-se paro. amanhã d noile, no

salão do Conservatório, mala uni concer-
to desta benemérita sociedade, cuja boa
orientação so devo ao seu principal fun-
dador, sr, dr. Alonso Guayanar. ilu, Fon-
seca. O concerto de amanhã Já fi o se-
tiniu da sfirie, nuo estimaremos chegue
no centenário. O programma está organi-
•zudo eum o costumado capricho.

AUDIÇÃO BE GUITARRA
O exímio guitarrista portuguez Salga-*

do do Carmo devo realizar a 10 do agosto,
no Salão do Conservatório, a sua primei-j
rã. audição dc guitarra.

Ainda ante-hontem, no theatro Í3. José,
o sr. Salgado do Carmo .alcançou ruidoso
suecesso quando so e.xhlblu na "serata
iVonore" dos autores <V"A Picareta", Ti-
vemos ahi ensejo do apreciar o seu valor
como guitarrista, que faz do seu instru-
mento tudo quanto quer, dentro dos am-
pios recursos do artista exímio que fi.

I Eis o programma a quo obedecerá a
audição:

Primeira parlo
— Meduza — Passn-callo — s. do

Carmo.
— Fremissement d'Amour

/cnla -— A, Barfolrolll. '
, 3 — Céltibre mlnúcttó — Bcethoven.

4 -- Cri d'amc — Phantasla — S.Carmo.
I õ *— Canções'dia.

(i — Fados característicos
Segunda parto

u i — Fra 1 campl — Serenatdla —- Ma-
cario.

— Nancy — Valsa — S. Carmo.
-- Luiz XIV — Minuotto — Alíicrl.

\4 — Favorita — Splrilo genll 1 — Do-
Blzeltl.
í 8 — Leggtnda Valacca —• G. Braga.

o — Variações sobro o fado: a) Sen->="¦>¦ d (menor); b) Cfo-rido (maior)-

O DIA
Transfiguração de Nosso Senhor
Achando-se Jesus no monte Tha-

bor, com tres dc seus discípulos,
transfigurou-se cm sua presença.

Suas faces resplandeciam como o
sol e suas vestes tornaram-se bran-
cas como a neve.

Apparcccram, então, Moysées c
Elias, entrctemlo conversação com
elle.

t» t». ,.., ...*..„..„.,., ,^, vl..]* o Mes1
tre, assim falou:"Senhor, nós estamos bem aqui;
si ejuizerdes, ediliquemos aqui tres
tendas, uma para vós, outra oura
Moysés c outra para Elias."

Falava ainda quando uma nuvem
luminosa os envolveu c uma voz in-
tclligivçl emittiu estas palavras:"Este é o meu filho amado, em
quem pnz todas as minhas compb.-
cencias, escutai-o!"

EVANGELHO DE HOJE
Oitava dominga depois de Pente-

costes
S. Lucas, capitulo 1O, versículo 1.0•— Níicjiielle tempo Jesus disse a seus

discípulos: "Havia um homem rico
que tinha um feitor, c este foi aceu-
sado deante delle como quem havia
dissipado os seus bens.

E elle o chamou, e lhe disse: Queé isto que ouço dizer dc ti? dá conta
da tua administração, porque já não
poderás ser meu feitor.

Então o leitor disse entre si: Quefarei, visto que meu amo me tira a
administração? cavar não posso, de
mendigar tenho vergonha.

Mas já sei o que hei de fazer, nara
que, quando fôr removido da admi-
mstraçãò, ache quem me recolha em
sua casa.

Tendo chamado, pois, cada uni dos
devedores de seu amo, disse ao pri-meiro? Quanto deves tu a meu amo?

E este lhe respondeu: Cem cados
de azeite. Elle então lhe disse: Torna
a tua obrigação c senta-te depressa,
e escreve outra de cincoenla.

Depois disse a outro: E tu quantoeleves?
Résponc]eu elle: cem coros dc tri-

go. Disse-lhe o feitor: Toma o teu
escripto. c escreve oitenta.

E o amo louvou este feitor iníquo,
por haver agido como homem de jui-zo; porque os filhos deste século sãomais sábios na sua geração que osfilliu3 da luz.

Tambem eu vos digo que gran-geçis amigos com as riquezas da ini-
qtudade, para que qando vós vierdesa faltar, vos recebam elles nos taber-naculos eternos."

TUKB'
JOCKEY-CLUB PAULISTANO
-Encerraram-se hontem, na secre-

taria do Jockcy-Club. as inscripções
para os "Grandes Prêmios" c "Pre-
mios dc Animação", reservados aanimaes nacionaes e animaes dc
qualquer paiz, a realizarem-se uo
Uippodromo Paulistano, na segunda
phase da estação sportiva de 1916 e
primeira dc 1917 (agosto a maio).

Nessa mesma oceasião encerra-
ram-se as inscripções para o Grande
Prêmio "General Couto de Ma-jí-
lliãcs" (3:000.11000 e detenção da ta-
ça de ouro) c do Grande Prêmio"Derby-Paulistano", dc 1917 c 1918.

O resultado dessas inscripções,
que será publicado depois dc ama-
tihã, foi oxcellente.

* *
A directoria do Jockcy-Club resol-

vcu_ reabrir os portões do prado da
Moóca 110 próximo dia 3 de setem-
bro.

IWOT-flSAOi
CAMPEONATO RIO S. PAULO —

TJRAINING l-REPARATORIO
Inlclam-se hoje, 110 campo da Floresta,

0.1 trainings preparatórios para a forma-
ção do scratch que representara os pau-listas, no próximo match Intcr-csliidual
Rio ti. Paulo.

No dia 13 ilo corrento, deve reallzar-so
a grando provu, a primeira, do ultimo nn-no do sensacional campoonatò instituído
pelo "Correio da Manha".

ti. Paulo conserva cm seu poder, provi-sorlameiite, a preciosa taça, cuja possolhe serfi. definitiva, sl conseguir juntar <i3anteriores, unia nova victoria esto anno.Para isto, certamente não pouparão cs-forços a .Associação Paulista, cuja sollci-
tudo cm promover os trainings revela oomponho quo fau em alcançai- brllhanto
exito o os jogadores paulistas que forem
escalados para o scratch.

Os apreciadores do match Maelcenzic-
Palmeiras terão hujo ensejo dc apreciar
o primeiro exercido dos nossos íoot-ballurs, fazendo uma Idfia do quo poderftser, 110 fundo, a nossa representação 110
grando torneio.

O jogo reallza-sc .Is 14 horas, devendo
comparecer os seguintes íoot-ballers:
Stilitano, Dlonysio, Carllto, Paulino, Fer-rolra, "Wilhclm, 

11. Burgos, Blanco, Ser-
glo, Moraes, Rubens, Lagrcca, Dias, Dan-te, Fritz, Perez, Arnaldo, Iloplilns, Mac-I.ean, Bororú, Mllon c Xavier.

Reservas: Iludamos,' Grccco, Grimaldl,
do lliasi, Maurício, Zonzo, Agnello, Los-chiavo, Dario, Ary, Hugo, Orlando.

Do entro esses jogadores, necrescidos
dc alguns quo pertencem aos primeirosteams do Mackmizio o do Palmeiras, serftformado o scratli definitivo.

Servira dc referee neste tralnlng o sr.
Godinho Cerquelra.
A. P. DE SPORTS ATHLETICOS

Palmeiras versus Mackenuie
Encontraui-sc hoje, 110 ground da

Floresta, os teams da A. A. Ma-
ckenzie e A. A. das Palmeiras, paraa disputa dc importante match de
foot-ball.

Será esta sem duvida uma das me-
lhores provas do actual campeonato,
pois, não só as ,diias equines são
egtialniente tramadas c valentes, co-
mo a. posição cm que se acham na
classificação, empresta maior inter-
esse ao jogo.'„.,9„í!.Cünt1'0 tIos segundos teams ef-it-uiui-ac-a a» y in;?as, pors a tardescra jogado, na Floresta, o primeiromatch-training entre os scratches
provisórios para a prova Rio — S.Paulo.

Os teams estão assim organizados:
Mackenzie:
Casimiro; Spcssani c Plinio; Cam-

pinhos, Pastana e Scholdcrs; Mello,
Oscar, Willy, Maciel c Cassiano.

Palmeiras:
Rachou; Morelli c Lcfévre; ítalo,

Octavio e Borborenta; Cestini, Dc-
mosthcncs, Nazarcth, Brcntio e Gil-berto.

:,-i;
3-1;

"Cigarra", Palmeiras, 3-0; "S. Pau-lo Imparcial", Palmeiras, 2-1; "A
Vida Moderna", Palmeiras,"Brasil Magazine", Palmeiras"Capital", •Mackenzie, 3-1; "Excur-
sionista", Mackenzie, 4-1; "Civiliza-
ção Latina", Palmeiras, 3-0; "In-
transigente". Mackenzie, 2-1; "Pas-
quino Colonialc" Palmeiras, 2-0;"Jornal da Noite", Mackenzie, 3-1;"Correio Paulistano", Palmeiras,
2-0* "Apito", Palmeiras", 4-1.

Liga Paulista . .£;;'-.:
Primeiros teams: '^'.¦¦¦¦¦¦.:¦"Estado dc S. Paulo", Aluinny,

1-0; "Diário Hcspanhol", Corin-
thians, 2-0; "Correio Paulistano",
Corinthians, 3-1; "Fanfuüa", Co-
rinthians, 3-1; "Deutsche Zeitung",
Coriiithiana, 3-1; "Cigarra",Alumny,
i-o; "S. Paulo Imparcial", Corin-
thians, 4-0; "A Vida Moderna", Co-
rinthians, 2-1; "Brasil Magazine",
Corinthians, 3-1; "A Capital", Co-
rinthians, 3-1; "Excursionista", Co-
rinthians, 3-1; "Civilitá Latina", Co-
rinthians, 2-1; "Jornal da Noite

\ prima ft|Chro^kITsõdãl
Da nossa edição da noite, de -hon-

tem: .....
Os Estados organizados obtive-

ram, pela Constituição da Republica,
regalias, características, faculdades
imprescindiveis á'boa' marcha das ad-
ministrações, á garantia dos direitos
c ao bem estar do povo.

Para que as unidades federadas
pudessem dos seus próprios recursos
tirar os elementos indispensáveis ao
custeio dos serviços públicos e ao
impulsionamcnto das riquezas natti-
raes, estabeleceu n sábia lei fosse da
coiíípctencia exclusiva da União dc-
cretar impostos sobre a iinporttição
dc procedência extrangeirn, direitos
de entrada e sabida de navios, taxas
de sello e taxas dc correio c telegra-
pho; mas que, por seu turno, fosfle
da exclusiva competência dos Ksta-

AOS SABBADOS
Alegre, claro, cheio dn

dia. do hontem o por Isso
oleganto das ruas contracH foi intenso
digno do nota.

Tornou-so amena a tomperittu
hida da tarde

"il e calor o
o movimento

na sócio-
qno «o resplyou,

o "footlng" pelo

Corinthians, 3-1; "Intransigente", I dos decretar os.impostos sobre a e.\
Corinthians, 3-1; "II Pasqtiino Co-
loniale", Corinthians, 3-1; Apito",
Corinthians, 4-2.

Segundos teams:"Estado dé S. Paulo", Coniithians,
Z-2-, "Diário Hespanhol", Corin-
thians, 2-1; "Correio Paulistano",
Corinthians, 4-1; "Fanfuüa", Corin-
thians, 2-1 "Deutsche Zeitung", Co-
rinthians, 2-0; "Cigarra", Corin-
thians, 2-1; "S. Paulo Imparcial",
Corinthians, 4-0; "AVida Moderna",
Corinthians, 2-1; "Brasil Magazine",
Alumny, 2-1; "Capital", Corinthians,
2-1; "Excursionista". Corinthians,
3-1; "Civilitá Latina", Corinthians,
2-0; "Jornal da Noite", Corinthians,
3-1; "Intransigente", Corinthians,
3-1; "Pasquino Colonialc", Corin-
thians, 2-1.

TITHO
TIRO BRASILEIRO N. 31, 1)13 S.

Bi:i!»\.\ltO()
Reaüzam-so hojo, 4s 1,1 horas, os

exercidos militares, desta volcrniu sócio-
dade, sob a direcção do tenente do exer-
cito Ramalho Borba, auxiliado pelo sur-
gonto Antônio Teixeira.

A directoria resolveu fazer uma ro-
visão no quadro social, considerando des-
ligados da sociedado os sócios quo falta-
rem a quatro exercidos consecutivos,
sem communicação do motivos ao diro-
ctor do tiro dr. Garcia Vieira ou ao pre-sidente senador J. Luiz Flaquer.

Tfim-sc Inscripto grunde numero dc
sócios, reinando muito enthuslasmo cfranca camaradagem on.trc os classifica-
dos como militares.

Neste match, servirá de referee osr. João da Cunha Bueno, do C. A.Paulistano.
No match de segundos teams,

acttiará o sr. I.uiz Paniiaim, do
mo club, estando as equipes

mes-
assim

CONFEDERAÇÃO PAULISTA Dli Pl.VG-
POXG— IPIRANGA VERSUS CO»V-
kol»\<;ão

Na sedo do Consolação Ping-pong
Club, realiza-se hoje, ia 20 horas, mais
um match do campeonato da Confedera-
ção Paulista do Ping-pong, sendo conten-
doras as turmas do C. A. Ipiranga o Con-
solução Ping-pung Club.

O match do hojo prometia ser um doa
melhores do actual-;. campeonato o o seu
desfwho bastanta Influirã para o seu rc-

Ja 6 bastante coíahecldo o valor da tur-ma do Ypirauga, quà ainda c tida como
a mais forte turma dc ti. Paulo c da qualfazem parto os estimados Bpòrtmeiís srs.Nascimento, Xavier o Marqucainò emlantô
a turma do Consolação nada lhe fica adover, apesar do ser uma nova associa-
ção composta de dlstlnctos mooos daConsolação, quo conta optlmos eíemcn-tos taes como Nelson, Américo, Fernan-
dei c outros.

Darft juiz a União CatliolAgostinho, .Santo

dispostas:
Mackenzie:
Mancos; Palamoiic c Giannini;

Olavo, Dino c Heitor; Moacyi', Jar-bas, Elias, Oswaldo e Joaquim.Palmeiras:
Agenor, Lülu' c Leite; Duarte,

Renotileau c Reinfranck; Toledo,
Moraes, Fábio, Camillo e Celso.

Reservas: Sousa, Laraya e Leonel.
ytuwwsLTiB»*grgr-PTOTE*^*^^ m,», , mjl mu

Foot-baJs "oisíczcs c ncccssorios
CASA TONCLKT

Rua Unrão de ltnpetliilngn, 33
8. PAULO

SINGER FOOT-BALL CLUB
Fundou-so nosta capital, mais um clubdestinado ao desenvolvimento do foot-bali, constituído na sua maioria por cm-

pregados du Slnger Séwlng Machlno Com-
pany.

A primeira directoria está assim constl-tuida: Présldento honorário, Willlam Gstevens; viço presidente honorário, Al-fred Lamport; presidente, Arthur Fia-cher; primeiro secretario, Guidi Giaco-minelllj segundo secretario, Alcides Pai-
[tia; primeiro tliesourciro, Frnesto Muel-ler; SigundD thcsuurciro, Willy Rittmeis-lci-; dlrector geral, Josef Zworncrj diro-ctor sportivo, Hugo do Moraes.

A sido provisória está installada á ruaGeneral Osório, n. 101.

PI2LOTA
FRONTÃO BOA VISTA

Foi organizado, para a íuneção spurli-
va do hoje, um programma vuiado o at-trahente, que, com certeza, satisfará porcompleto todos os apaixonados do jogoda pelota, que para aquella casa dc di-versões affluem todos os domingos.

Alím das quinlelas do costume, em quetomarão parto todos 0.1 pelolaris do ruiu-
dro, será Jogada uma sensacional quinio-ia de honra a 8 pontos, cuja victoria será üispu'adtí pelos valentes rrtistas Gas
par, Potonito, Gurrucbaga, Llno, Zala-caiu o Villabona.

—— j-* ___
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MUNICIPAL

^ A ostrea da companhia franceza Lucien
Guitry não será amanha nesto theatro,
conforme hontem noticiámos, maa na
terça-feira, impreteriveimente, com a de-
lipiosa comedia do Alfred Capus, "La Vd-
no''. Para essa, "premiéro", ao quo cons-
ta, Já está tomada quasl toda a casa, o
quu O do bom i.gouro pnrn. a temporada
dramática quo se vai iniciar no Munici-
pai.

S. JOSE'

portiiguezàs

Valsa

— Rapso-

S. Carmo.

FESTA DO BOM JESUS
Realizam-se hoje as tradicionaes

festividades do Bom Jesus em Pira-
porá, Perdões, Tremembé c MonteAlegre.

Na matriz do Braz, os parochianosdaquella circumscrípção ccclésiastiçà
festejam o seu padroeiro.Será observado o seguinte pro-gramma: ás S horas, missa c com-mtinhão geral; ás 10 horas, missacantada, pregando ao Evangelho orevmo. monsenhor Agnello de Mo-raes; ás 16 e 30, procissão, e em se*

gtucla encerramento da novena, quevem sendo celebrada com muito bri-lho.
A matriz

adornada.

levem ser

ASSOCIAÇÃO DOS CHRONIS-
TAS SPORTIVOS
Concurso de palpites

Para os matches que de,.... Jtldisputados hoje, os chronistas' spor-tivos apresentaram os prognósticosseguintes:
A. P. S. A. É|Í|ÍfPrimeiros teams: fWw^iP"Estiidode S. Paulo", Palmeiras,2-1; Diano Hcspanhol", Palmeiras,

2-
2
gar

encontra-se muito bem

Carmo.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Retme-se hoje, no local e á horado costume, a sccção masculina, soba presidência de monsenhor dr Pe-reira _de Barros, vice-presidente, cm'exercício.

i-rj "Deutsche Zeitung", Palmeiras,':-i; "Faiifulla", Palmeiras, 3-2; "Ci-
:arra", Palmeiras, 3-1; «g. pauloimparcia ", Palmeiras, 2-1; "A VidaModerna", Palmeiras, 3-1; "Brasil

Magazine", Palmeiras, 2-1; "Capi-
tal', Mackenzie, 3-1; "Apito", Pai-meiras, 3-1; "Excursionista", Pai-meiras, 3-1; "Civilitá Latina", Pai-meiras, 3-1; "Jornal da Noite", Ma-ckenzie, 2-1; "Intransigente", Ma-ckenzie, 2-1; "II Pasquino Colomale ¦, Palmeiras, 2-1; "Corr
Paulistano", Palmeiras, 2-1,

Seguidos teams:'Estado_ de S. Paulo", Palmeiras,
• " lm-*.-. T_T - lt •*-. '

A revista paulista "A Picareta" contl-
nua a attrahlr ao S. Josfi regular con-
correncia. Ainda hontem as duas sessões
om que se representou a revista estiveram
bastante concorridas, não tendo regatea-
do a assistência, calorosos applausos aos
prlnclpaes interpretes, entro os quaes 03
netores Gentil o Rodrigues, os "compe-
res" da revista,

— Hoje,' cm "malinCe" c â noito, "A Pi-
careta"

APOLLO

cio

1-0, . -*»»uiu i-iespannor*, Palmeiras,2:o; Detitsclic Zeitung", Maclceii-¦¦K 2-1; ."Fanfulla", Mackenzie, 2-1;

Eslrooii-se hontem, neste theatro, o co-
nhecido illuslonlsta dr. RIcliárds quoexecutou um programma variado o sem-

pi*o interessante dentro de sua cspeciall-
dado. Os trabalhos do dr. Rlchnrds são
todos feitos com muita llmpesa, não síi
os do puro Illuslonismo o prestidigitação
slnao tambem os de occultlsmo. Já aqui
tem estado o dr. Richards, o tanto desta
vez como do outras conseguiu conquistar
as sympathlas do nosso publico.— Hoje, em "matlnée" e á noile varia-do programma,

ÍRIS THEATRO
Neste procurado cinema teremos hoje,

om "matlnêo", alfim de outros íllms do
valor, o que so Intitula "Marquesa o GI-
golette" ou "Mecho d'or", em quo a pro-tagonista é desempenhada pela prestigio-sa artista Pina Monlchelli.

VARIAS

porlação dc mercadorias de sua pro-
pria producção, sobre inimovcís ru-
raes e urbanos, sobre transmissão dc
propriedade, sobre industrias e pro-
fissões, taxas de sello quanto aos
actos emanados dos seus respectivos
governos e taxas concernentes aos
seus tclegraphos e correios.

Essa a louvável theoria.
A pratica, entretanto, patenteia,

é doloroso dizcl-o, que tão acertadas
disposições não passam, em parte, de
meras figuras de rhetorica.

Emquanto alguns Estados, como o
de S. Paulo, deixam de utilizar-se de
varias fontes dc renda que estariam
ao sctl alcance, segundo os preceitos
constitticionacs, a União tem invadi-
do o terreno peculiar aos Estados na
matéria cm questão, instituindo o
imposto dc consumo sobre os produ-
ctos da industria, o de sello sobre
transmissão de propriedade, e o im-
posto sobre dividendos dc empresas
situadas nos Estados, exorbitando,
assim, flagrantemente, os limites dc
sua capacidade legal.

Dir-se-á que crises angustiosas le*
varam a nação a esse extremo, e,
mais, que o patriotismo exige que os
poderes públicos sejam absolvidos
desse peccado.

Pois que assim seja. Convenhamos.
Mas si a nossa tolerância vai até ahi,
não pódc, comtudo, ir ao ponto de
consentir, em criminoso silencio, que
sejam estranguladas a lavoura c as
industrias paulistas com o peso de
novos ônus, quando ellas a custo sup-
portam os que já as attingem.

O piOjeCUllliJ imposto dc 1-ailSr
portes incidirá, por maior que seja 0
seu disfarce, sobre aqucllas duas va-
lorosas classes.

E não ha de ser S. Paulo quem
leve o seu apoio e empreste o seu
prestigio á empresa que tem em mira
o exito de uma idéa que só resulta-
dos maléficos lhe pôde acarretar.

Dc que valerá augmentar de ai-
gims milhares dc contos a receita
publica, quando esse dinheiro não
virá dos directamente tributados,
mas será por estes retirado, e talvez
com juros, dos nossos produetores
diminuindó-lhes os ha.vercs c collo-
cando-os, portanto, em posição mai;
embaraçosa e mais critica do que
aquella cm qne se debatem agora?

Nesse caso, não será fictício o pro-
veito da condemnada tentativa?

Sim, evidentemente.
Por que, então, perder tempo, gas-

tando-o cm debates estéreis c cm
prejuízo dc matérias mais úteis e ur-
gentes?.

Melhor será que da obra bem in-
tencionada dos dignos representantes
da nação surjam outros alvitres mais
viáveis e mais capazes de remediar
ou attentiar os damnos da phasc pre*
mente que atravessamos, dc enca.iii-
nhar para a estabilidade a nossa si-
tuação economico-financeira e dc re-
stabclccer o equilíbrio orçamentário.

r.a d ca-
o hí então começou a af-flneneia as casas do chã.

Tudo que ha de mais "chie"
dadu paulista pareço
hontem, a vir far.er
centro da cidade.

Influenciado pelas bellezas comniuni-
cativas do dia, percorro o «triângulo»
observando a graça, feiticeira, o a ciegan-
cia parislensó do nossas lindas patrícias.

Curioso indago as Impressões do cada
um dos amigos qu cencontro. O esculptor
Slurace, os» pintores Barbosa, Trajano,
Wuslh o o brilhante poeta dr. Jullo Co-
sar,não escondem o seu entliusiasmo dc
artistus suggeslionados pelo bollo. E cl-
tam nomes: b o maravilhoso "lailleur"
azul dc mnio. C, os olhos mystorio.sos dc
mlle. F„ a graça victoriosa dc nime. '/,., o
corpo esculpiu ral dc mmo. ti., o rosto an-
gelico dc nime. T., o vinte outros. Estes
artistas são uns pagãos, amam o belio o
não sabem "nienagcr" o seu prithusmsmo.

Continuo o meu passeio o vejo c falo
com os srs. Josfi Bonifácio do Sousa Quei-
roz, dr. Alfredo Egydlo, DIco Aranha, dr.
Libero, Armando Rosa, dr. Gomes Car-
dim, dr. Aristides Pompeu, o outros dls-
tinetos cavalheiros, o todos elles, num in-
condicionalismo encantador, exaltam a
belleza o o bom gosto das damas que fa-
zlam o "íooting".

E, tambem elles, declinam nomes,
Quo pena as horas correrem tão rapi-

das num dia tão bello, como foi o sab-
biulo!

E, foi por Isso,
opinião das damas,

Serã para outra

O enterro realiza.
uo cemitério daquoi

Çom 
a avançada edade do CO annoafalleceu hontem 1,0 Rio o sr. Hilário X'•en ao Castro, antigo negociante o alrn*capitalista daiiueliu praça.

deixa seis flllio»,' oníro oa
. Agenor CorrOa de Castro¦-o tenonto da armada, o Orestos Co 

'
Castro, 0-Uclál do bordo ,l„

todo
O finado

quaes os srs.

1 liojo, íih 17 horaa,
freguczla.

rrfia
Lloyd

do
Brasileiro

* *
En, Ouro Fino, sul do Minas, onderc-ra se convalescer do gravo onformida

uo, falleceu ante-hontem
de seu Irmão, sr.
a menina Ottillu
Appocaiypse.

Afim do acompanhar o enterro
tlosdito.sa mana, seguiu
dado o distineto mo

na rosidenciu
«ir. Álvaro Appocalypso,
filha do sr. Francisco

que nuo pude ouvir

vez.

Jos6

ANNIVERS&RIOS
<i'.\r.K.\QLitt;.

Francis-

Fazem annos hojo:
A menina Irene, íillia do si*. Vicente

Laurito, commerclanlo nesta praça;
a menina Maria, filha do sr. Júlio

Cosia;
o menino Victor, filho do sr. João .Mau-

o menino Antônio, filho do sr. capitão
Josó Pinto do Oliveira, official reformado
da Força Publica;

a senhorita Anna, filha do rr. Antônio
Antunes do Abreu, coríünõrclanto nesta
praça;

a senhorita Clilda, filha do sr
co Duarto dc Azevedo;

a sra. d, Maria Pontes, esposa do sr.
Antônio do Sousa Pontes;

a sra. d. Vitalina dc Barros, esposa do
sr. Francisco Rodrigues do Barros;

a sra. d. Anna T. dc Abreu Bettine.
esposa do sr. Francisco do Birros Bet-
tino;

à sra. d. Urbana da Costa Pinto, esno-
sa do sr. tenente Pedro de Moraes Pinto,
do Corpo do Bombeiros;

a sra. d. Maria Carmeliiia Guimarães,
esposa do sr. Francisco da Silveira GuI-
ínnrãcs, escrivão de orphams ila capital;

o sr. dr. Antônio Cândido do Camar-
go, director do instituto Paulista;

o sr. Antônio Pereira do Mello;
o sr. JosO Antônio Ferreira;
o sr. Gaspar Ricardo Júnior;
O sr. Hormisdas Silva, nosso coücgaUo. lUlIltiiiii J*"0 lS.-iUT.UO CIO ,**, 1 aillO"*
o sr. Francisco do Paula J^eitc Ca-margo;
o sr. dr. Breimo Mnniz do Sousa, bispe-ctor sanitário;
o *sr. Ignacio Jo.dão Coutinho;
o sr. Manuel Gonçalves do Lima; sócioda firma Gonçalves e Cardoso;

O sr. Loão Loeiircux, engeiihelro-cliefe
do "Crfidlt Foncier du Brfisil".

o sr. Christiano dos .Santos, funceiona-
no da Repartição do Águas;

o sr. Josfi Garcia, alteres da Forra pu.blica;
o joven Antônio Pinto de Oliveira:
o sr. capitão Ignaclo Jordão Coutinho

íuneclonario dos Correios do Estado. 
'

FESTAS E BAILES
Realizou-so hontem no Conservatório

conforme estava unnunciado, a granrtisoirúe dançante offerécida por uma com-missão d directoria do Gr
Dantas".

dc su 1
para aquolla ci-

co sr. Raul Apocaly-
Psc, bacharelando pela Faculdade de Di-relto do ti. Paulo.

* X
Falleceu liontem, nesta capital fis 1(ihoras, o sr. João do Oliveira o Silva,'pro-Censor do grupo escolar da Vllla Macticoem Santos, '
O enterro roaliza-so hoje, ris 10 bo-ras, sahlndo do boooo da Fabrica Rochan. - (l.a travessa da rua Galvão Bue-110).

Realizou-so hontom, com grande acor-i*panhaincnto, o enterro da innoeentc Ma*,rln Ophelln, dliecta fllhinha do dr. Aris''i-
Jl^f faT 

ailra» l-o esorlpturario do¦Tribunal do Justiça do E.stado.
Sobro o pequenino feretro

locadas numerosas coroas.
foram col-

meu canto
m

para a sua
sua inipotcn-

jual-o,

irenuo '.lulio

Realiza-se
toilo,

A imprensa europeu tem sido unani*me cm constatar que, depois da irucrra ii-spirito do religiosidade augnieiitott emtodos os povos belligerantes. As egrejaso templos tem agora maior freqüência,
rcgistii-so um grande numero de conver-soes; os mesmos incrédulos mergulhamuo sobrenatural, com a esperança dc nci-lo encontrar um lenimento para'lôr o um refugio para
cia.

Tratar-se-â dc um phenomono de re-aascciioa, duma primavera do espiritua-Usino, ou aponaii dc um facto passageiro,determinado pelas circumstancias angus-
tiosas cm quo o homem sa reconheço pe-quono e sem força deanlo do um colossal
cataolysmo?...

Não sei, nem mo proponho av
Sú o futuro pódc responder.

O que pretendo assignalar b que nesta
vevivesceiícla espiritualista, que fi cnor-me, não são sô as religiões quo lucram,

Ivondo augment.-.do o sou domínio. Sãol tambem as superstições.
Os jornaes francezes, ultimamente re-cebidos, dizem que nunca marchou mais

prosperamente o commercio da illusão,
mantido pelas adivinhas, prophotizascartomantes "et rellqun", quo têm tenda
assento nas margens do Sena. Essas ln-
dustrlosas criaturas especulam impune-
mente com as angustias das mães e das
esposas c fazem reviver a esperança nos
coraçOcs amargurados, fingindo ler 110
fu Uuo a sorte daquelles que Interessam
fia suas clientes.

Um periódico de Paris, que ao caso eorefere, assim escreve: "A clientela des-
uas modernas leitoras da «buena dicha"augmentou singularmente desdo o inicio<1.t* lioíililidadcH o comprehendo hoje ele-mentos que, anteo da cntastrophe, senti-riam escrúpulos em ceder a dosfaUècl-mentos. Os transes em que vivem todosos quo têm entes queridos na fronteira,
expostos a todos os perigos, acabaram
por alterar a saude moral dos espíritosmais claros e mais firmes. Sem acreditar,
realmente, no poder de adivinharão dasBomuambulás o cartomantes, dirigem-se
a cilas na vaga esperança de que o souapregoado dom do intuição 011 tio seduc-
ção forneça um argumento novo, por maisUlusorio que soja, da razões que se podemter para não desesperar."

O Jornal, cm questão, depois de ter do-monstrado assâsmenlo quanto as lilusões
«confortam o coração o mlligam as in-
quldaçucs, concluo coiitradictoriamente
chamando para o caso a attenção... dasautoridades.

Com que direito? A humanidade não saencontra ainda tão adeantada que possasuppnrtar as grandes dores sem o anoioda fi ção. Aqüelles quo diminuem *o ca-
Pitai de lilusões d. •¦¦ «a humanidade, sob nre-hoje, no salão do Conserva-! texto do a fazerem

da

EXPEDIENTE DO CORREIO PIISIO
Asslgnaluras

a reunião Intima promovida peladirectorla do Rose Club o dedicada ásexmas. famílias dos sócios.

O «DIA DA MODA»
E- bojo o «Dia da Moda", 110 "belvc-

flore! da avenida Paulista, o que oqulva-lc dizer mais um suecesso para o concel-tuado estabelecimento do sr. Vicente Ro-satl o mais unia encantadora reunião
sociedade paulistana.

Muitas novidades estão reservadas pa-ra os cavalheiros o èxrnas, família' fre-(montadores do ''Trianon".

NEUROLOGIA
Fallocou hontem a exina. srn. d. Ade-lina Moura, esposa do sr. Josfi Moura,funccionarlo postal,
A fallecida deixou dois fiiliinhos meno-ves. O enterro realizou-so hontem

1110 no cemitério du Juqtieiy,

dão

mes-

Contando 23 annos de edade. fallcccuhontem, na lreguczia do O', a senhorita¦ischolastica Simões, filha do finado sr.Francisco Simões o do d. Julia Simões cnota do sr. João Podroso do Oliveira.

avançar, o não lhacm troca sinão as certezas anniquila-doras e maléficas, cummettem nm dcplo-ravel erro. A illusão fi tão necessária aoespirito como o pão ao corpo. Quo cada
qual a lusquc livremente ondo a eneon-ra, o na medida cm que o interesso col-lectivo o permittir.

Quantas energias teriam ji suecum-bido, noa palzes em guerra, sem as pala-vras do esperança, quo a illusão faz soara lautos ouvidos?...
Gomes iTUXiÒR.

GRANDE MARCA FRAXCKZA

^***jjH«a -w *n l I Ap

o Poiidro do ria
confundir com outros

As senhoras do nos-
so paiz têm a custis
naturalmente bella, mas
tambem muito sensível
ao frio muito vivo e ao
calur muito forto. Para
prevenir liales, gerçu-
res, rougcjii'3 o mesmo
manchas o pannos, em-
pregar, para a toillotto
diária, o Creme Simon,
o o Savon Simon; não

cremes;

OE HOJE A 81 DE DJEZEM-
RRO DE JOIO , , . ^ . .- J2?500

As nossas assignaturas vcnccr-sc-ão a
31 dc dezembro.

E' convidado a conipnrccer na admi-
ulstrnção doste jornal o sr, J0S0 BaiiTio
Sobrinho, iiosso cx-agento no bairro do
Uraz, pnra recolher o saldo cm £eu po-
(ler, •*  ,

E' taiubein couvldudo a recolher o sal-
«Jo em seu poder, na importância de ....
717Ç800, o nosso ex*agcn(ü em, Santa Ri-
ta do Passa Quatro, sr. Joüo Baptlsta
Muttoso.

Arrecadação Federa! por Estados
NO ESXERCZCZO DE 1915

ESTADOS Ouro Papel
| Totnlda nrreca-
| dação feita
I a conversão

¦ ?:: :¦'¦¦¦'-.

...... 

- 

¦

Cóiicliitn niãnez
Numa agradável audição que hontemoffereceu no Paloce Theatro d imprensa

de S. Paulo, exhiblu-so a sympathlca
tonndillcra" hespanliola Conchita Iba-noz. iVão.ha duvida quo a brilhanto canço-

nctista tom feitio especial para o geuo'*<i

•*

quo cultiva com tanto gosto e possue voz
extensa e bem timbrada, que agrada deB-
de logo aos que a ouvem. Justifica-se por-
tanto o renome do que vom precedida a
gentil artista. Ainda hontem passámos no
Palace aprazíveis instantes ouvindo a
graciosa "tonadlllcra", em algumas can-
ções accentuadamento hespanholas quo
onriquecem o seu bello repertório. Todos
os críticos o jornalistas quo lá estiveram
não lho regatearam elogios, .

Hontem mesmo a.noite no Palace Thea-
tro apresontou-so Conchita Ibanez ao nos-
so publico que roconhecou logo na dls-
tlncta cançonotlsta uma fulgurante "C-toi-
Io".sdo ¦cafè-.c.onccrto. :.: u>.tn, i:-a. ,,,. sxini.

vl
Amazonas . ,- x 3* v
Para . . .- v -s 

'.,, 
T s

Maranhão x -,-: :E 3* -,-
Piauhy ..xr t"-,-. xx
Ceara . L.., -,- -,- ¦',. -f
.Rio Grando do Norte, i x jParahyba .¦ -. ,- , :, -,- .,- v |Pernambuco ,* x ;: x. x x *,* |Alagoas ... :.- 3: :c ;t: s x r v |Sergipe x x x -.* t.-x'Í'-x. i t |Bahia . -,- -.- -.; x x x x x. x |Espirito Santo ,: x r x x r. I
Rio do Janeiro (Porto e |

Estado) -.: x v. x :.: x |
S. Paulo ¦£ :,-. x x x x xt.\
Paranl .¦ -.- v x- x :r.x. x. x x |
Santa Catharlna -.- x x :e. r. I
Rio Grande do Sul -,- x x x, |
Matto Grosso .,; :,: y. x x x x \
Minas Geraes ,• x x x. xxx.\
Goyaz , . , .¦ x. x v v v -,- |
Receb. do Districto Fedoral |
Deleg. Fiscal em Londres. [
Acro .- -.; y .: ••• -,; x :,: x .1 ;: |~* 
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@TâS
A Coiiimlssili! Directora do Partido

JReptiblicano reconheceu o directorio po-
Jitico do S. Podro do Piracicaba, consti-
•tuldo pólos srs. coronol Joaquim Tolxel-
pa de Toledo, major Clementino Mendes,
major Antônio Farta, capitão Francisco
Purquim de Castro, coronol .Tonas Forrnz
da Frota o capitão Avelino de Lima.

>:1'í>p;'i

rit-stg

DR. CARLOS DE CAMPOS

Ha toinpos, o sr. secretario do Interior
[do Paraná pediu ao seu collega de egual
pasta desto Estado, para que aos profes-
gores normallstas paranaenses fosse per-
mittido praticar nos grupos escolares de
B. Paulo. O sr. dr. Oscar Rodrigues Al
yes acecdeu gentilmente a esse pedido.

! Agora acaba do chegar do Corltlbn,
para esso fim, uma commissão de pro-
fessores paranaenses constituída dos sre.
(Trajano Siswnl. Mnnuel Mendes Cnrnel-
ro, Menoleu de Almeida Torres, Moysés
de Andrade u Antonio Figueiredo.

| Esses nossos hospedes visitaram honte ai
sr. secrotarlo do Interior, a quem apre-

sentaram o seguinte officio do titular da
pasta do Interior do Paraná:

"Em virtude do telegramma de 11 de
julho próximo findo, com que s. exo. se
dignou de attender o pedido, quo fiz, ro-
látlvãmonto á protlcagem de professores
normallstas paranaenses em grupos esco-
llnres desse grando Estado, apresento a
V. exc. os srs. Trajano Slgwal, Manuel
Mendes Carneiro, Menoleu do Almeida
Torres, Moysés da Andrade Filho o Anto-
nlo Figuoiredo. o primeiro delegado de
Ensino e professor e os demais professo-
res até hojo om exercício.

E' desejo do governo do Paraná que'os
me-íiiins professores aproveitem o que
resta do anno lectlvo, praticando nas dl-
versas séries do ensino primário.

Manifestando o mais sincero roconhe-
cimento, tenho a honra do apresentar a
y. exc. as seguranças da mais nceentuada
estima o elevada consideração. Saudo e
fraternidade, (a) — Eiións Marques dos
Sniilos."

A propósito do Imposto de transporte
'de mercadorias que se pretende crear. in-
formamos que, no anno de 1915, o im-
Iposto federal sobre passagens rendeu
6.!!9G:020$1G3, tendo só o Estado do S.'
'Paulo entrado pnrn esse imposto com
2.03T:-12;|.$G47.

jB Wf* ^fypVCTB BIW,;'.'';^ fó$-\y-:'?.%M
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TELEGRAMAS
SERVIÇO ESPECIAL T

do C0RRC10, da agencia Americana e da Kavas

Estamos acostumados a ver surgirem
ein ti, Paulo, sempre com exito admira-
vil. i liciaüvas sobre Importantes probla-
in...-. naciiinaes, os quaes são geralmente
mais tarde imitados pelos outros Estn-
ãos.

Agora, a Secretaria da Agricultura aea-
ba de tomar a si o encargo de promove*.'
um Congresso do Estradas de Rodagem.

Muito bem inspirado andou o sr. dt*.
Cândido Mottã, digno titular daqueila
pasta, ao lançar as suas vistas para tão
Jniportnnte assumpto.

Todos os paizes ricos o prósperos de-
.vem o seu progresso em grando parte ás
'facilidades dos meios de comiiiunicnção.
í S. Paulo, qno continua a marchar á
frerito dos seus irmãos du Federação, d?-
vc cuidar, sob o ponto do vista pratico,
üj desenvolvimento das suas vias de com-
liuiiiicnção.

Em matoria de estrndns do rodagem,
apesar do muito que já so tem feito,
não estamos ainda em condições liso.v
Julraa, si nos sujeitarmos a uni cotejo
com outros paizes.

O Congresso do Estrndns do Rodagem,
que será r.eailsado sob' os auspícios dá
Secretaria da Agricultura, deverá estuda.*
e discutir diversas theses, ' como sola 6
proííosso da conservnção dos caminhos,
etc.

Estamos certos do que tão feliz idéa
será recebida com applausos em todo o
Estado.

O Congresso será feito á semelhança
los que se têm reunido em Paris, Lon-
ares o outras capitães extrangeirus, pa-
ra tratar do mesmo assumpto.

Todas as municipalidades de S. Pnulo
vão ser convldudna para mandar seus ro-

presentantés ao Congresso, os quaes pre-i-
tarão a sua collaboração nos trabalhos,
aventando ns Idéas que serão siibmottldas
t apreciação da aseembléa.

O nosso querido director, sr. dr. Cav
los do Campos, festoja hoje a sua data
natalicio. Registando o anniversario d»
brilhante jornalista, que lia longos annos,
cem o mais amplo descortino, olovação
o acerto, orienta os destinos deste velho
orgam, fazcmol-o com a maior aburidon-
cia de alma, numa larga expansão da
mais espontânea alegria.

O iliustro senador, membro da Com-
missão Directora do Partido Republica-
no, não sé como político sinfio ainda como
homom de letras e cultor das bollas-ar-
tes, destaca-se no culto meio paulista, do
qual é uma das figuras mais representa-
Uvas. Mereço o egrégio herdeiro do um
noino caro o venerado, por todos aquelles
títulos bem como polo seu caracter o pol i

grandeza da sun aiiiia, o acatamento
devotado e incondicional do todos oa que
com ello privam. Tanto*, assim que hoje,
por entro os dosvelos da família, o nosao
prezado director recebera, numa offusão
do estima, as homenagens de Imuimora-
veis amigos o admiradores.

Assoclando-so aos prcltos de que será
alvo o eminente paulista, quo tanto ae
ássignoia pela peregrina illustração o
proverbial lhunezá do fino espirito denn*
cratico, todos os que laboram nesta casa
o quo lhe admiram o temperamento ro-
quintudo, o que se ullla uma bondado de
elite, apresentam no chefe bondoso c
culto as suas respeitosas congratulações,
fazendo votos, por quo a. exo, seja sempra
assistido pelai melhoros felicidades.

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 5 — Chegou a esta cidade,' do

regresso do sua viagem fi. Europa o mães-
tro cómmendador Gomes Cardim, pro-
fessor do Consorvatorlo,

 Rogressou para Buenoa Alros o
sr. dr. Gregorio Nlcolau Martinez, dl-
rector ãa Assistência Publica e professor
da Faculdade de Medicina de Cordova
(Argentina),

 Polo "Desna", passou por esto
porto om transito para Montevidéo o sr.
Ricardo Garzon, jornalista uruguayo.

Chegaram a está cidade, ondo om-
barcaram no "Aragunya", de regresso a
Montevidéo, os excursionistas uruguayos,
quo vieram visitar o Brasil.

Realizou-se hoje no hotel "Parque
Balnarlo" o grando baile offerecido ao
commundanto e officiaes do scout "Rio
Grando do Sul" surto neste porto.

 Segundo noticiou ã "Tribuna", de-
vorá vir amanhã a osta cidade, seguindo
daqui para S. Vicente, o Br. Carlos Mira-
belll, que na vizinha cidade realizará
umn sessão do prestldlgltíição, na cnsn do
sr. Francisco Soares Serpa.

 Pelo vapor "Sírio*' chegaram hoje
á osto porto 14 immigrantes.

 Com destino ao Rio de Janolro
zarpou hojo desto porto o vapor "Tocan-
Uns", do Lloyd Brasileiro, oin cujo bor-
do ma.nifestou-.se uni Incêndio.

—— Foi hoje levado ao conhecimento
do dr. Mnnuel Vieira Campos, delegado
da Policia Maritinia, do (iuo foi visto .um
cadáver bolando no rio da P.crtloga.

Essa autoridade tõlfli " as necessários
providencias parn. vor sl conseguo encon-
trar o cadáver, o qual Julga-so sor do ln-
dividuo José Gonçalves Ponhn, hn dins
dosrippitrecldo,

lll iii

Seguiu hontem pnra o Rio de Janeiro,
a serviço, o sr. dr. Alfredo Ferreira dos
Santos, engenheiro chefe do districto le-
legraphicò de S. Paulo.

O sr. dr. Armando Prado assumiu hon-
tem o cargo de director do Museu do Es-
U.do, para o qual foi nomeado ha dias.

Determinando os estatutos que aa se-.-
soes ordinárias do Instituto do Código Cl-
vil ae efieciuem nas primeiras aogiindaj-
feiras do cada mez. deverá realizar-se
amanhã a primeira sessão, apôs a Instai
lução, as lll horas, numa das Bulas.da Fa-
cuidado do Direito.'

A Câmara Fodorai recebeu o vai en-
vinr á sua Commissão de Diplomacia e
Tratados um officio do sr. ministro do
Exterior, acompanhando a convenção os-
slgnada a 22 de junho ultimo, entre o
Bra3il o o Chile, para permuta do cn-
comincndaa postaes aem valor declarado.

O sr. dr. Carlos Maxliniliano, ministro
do Interior, communicou ao sr. presiden-
to do Conselho Superior do Ensino ha-
vor-lhc o sr. mluislro do Exterior parti-
clpado a promulgação da lei que estabe-
lects uma cadeira do estudos brasileiros
lia Faculdado do Letras da Universidade
de Lisboa.

IMA INTERESSANTE CONFERÊNCIA
DO DR. AFFONSO DE FREITAS

Sob a presidência do sr. dr. Alfredo do
Toledo, secretariado.pelos srs. di". Affon-
so. A. do Freitas e coronel Pedcp Dl.iu
ita Campos; o Instituto Histórico e Oco-
giapluco de S. Paulo realizou hontom a
ssua decinin quinta sessão do presente an-
uo social.

Lida o approvada a acta da sessão de
10 do julho, comtnunicados os oiflclos ro-
oobldoa o as offertãs feitas á bibliõtheca
an associação, na primeira parle da or-
.lem do dia o sr. presidente fez a parti-
cipação ouicial do faliecimento do con-
jcelo sr. dr. Dinamorico Augusto do Re-
go Rangel e, depois do saiiontar os ser-
viçou reiovanies prestados puio oxtlnoto
au Instituto como sou secretario o de re-
«erlr-so com õricomios. aos serviços publi-

(.•avoltelros: destes, o.s mais hábeis- eram
levados ilu iiiantii ii'i liir.bo.

Contcmporancamcnte, cm qualquer daa
classes sociaes paulistanas, rapa/, e rapa»
rign eram invnrlnveli.iente filhos do ne-
gro, bem como cm menino ou menina,
moço ou ihoch, presumiu-só sempro o pi-
gmento branco.

Indiffercnto á coloração da pelle era o
termo moleque, Indlstinctamcnto applica-
do a.brancos, pretos o mulatos. Em com-
pensuçâti garotos nunca existiram c-m ti.
Paulo, não h.ivcndo, portanto, om a nos-
sa boa terra -noticia das chamadas —
iimltii."*.

Suporia, sim, sempro houve: saparla
do bairro da Liberdade, do Lavapés, do
Piques, do Ariiuclie, etc, etc, vindo dalli
o habito inveterado da sapeaçfui.

Ainda presentemente supc-ill-SO cm S.
Puulo, Supcla-so jogo, sanelu-so conversa,
siipelu-se namoro nas liorns chies da rua

*• 15, í-apoiiir.i-sc amigos para filonça de
cl.oiips o até do ciganos, sapcln-so por
üiipeur-se, si bem quo nem sempre com
satlsfactoiios resultados, princlpnlmci-
to na ae conversa e do jogo; quando se
toma importuna, levanta protestos:

Sapo ile fora não chln,

Oaaipinas
NOTICIAS DIVERSAS

CAMPINAS, 5 — Por falta de nu-
mero, deixou dc sc realizar hoje a
sessão ordinária da Câmara Munici-
pai, sendo designado o dia 12 do cor-
rente para uma sessão cxtráqrdiria-
via.

 Os professorandos deste an-
110, da Escola Normal desta cidade,
em reunião realizada hoje, escolhe-
tatu o dr. Ornar Magro, para para-
tiynipho, e Laudo* Monteiro de Car-

i valho e Silva, para orador da turma.
 A Companhia Mogyana en-

tregou hoje á baldcai-fto da Paulista
10,517 saccas de café, despachadas
para Santos.

 Foram rcinettidas hoje para
Sertãozinho duas menores presas
nesta cidade, que haviam fugido da
casa de seus pães, naquella locali-
dade.

MISSA FÚNEBRE
RIO, D (A) — Na egreja da Lapa, foi

hoje rezada uma missa de primeiro an-
nlvorsarlo da morto do sr. Celll do Car-
valho Martins, mandada celebrar pela
familia Stamato.
O CONTRAOTO DA SOUTH AMERICAN

RAILWAY
RIO, 5 (A) — Tendo sido por decreto

recente do podor executivo declarado ca-
duco o contracto da South American
Rnllway Construcllon Cy Ltd., o sr. mi-'
nlstro da Viação doclarou ao inspeetor
foãeral do estradas quo compete ao go-
verno a arrecadação do acervo, o conse-
gulntcmento do quaesquer rendas ainda
não arrecadadas, atê que se apurem as
responsabilidades da Companhia.

Outroslm, resolveu o sr. ministro que
os repartições publicas ntto podem II-
quldar as transacções que tonham eom
aquella empresa, som ordem expressa do
governo, resultante da liquidação admi-
nlstrativa daquellos rcsponsabilldaãcs.

E'COS DE UM CONTRABANDO
DE JÓIAS

RIO, 6 (A) — Por oceasião ão con-
trabando passado pela cosa do Jóias La
Royole, o Juiz federal da segunda vara
condemnou, entro outros, Eugênio Creach
como um dos autores do crimo.

Não se conformando com essa decisão,
Creach appellou para o Supremo Tribu-
nal,

Logo tlopols, porém, de appellada a
sentença, Eugênio Creach velu a íallccer,
pelo que o sr. procurador geral da Repu-
bllca opinou para que fosso Julgada ex-
tlncta a acção criminal contra o appel-
lante.

Na sessão de hoje, do Supremo Tribu-
nal, o sr. ministro Pedro Lessa pediu a
oxtiucção requerida pelo sr. procurador
geral, sendo cila unanimemonto concedi-
da polo Supremo Tribunal.

A EXPEDIÇÃO DE MATTO GROSSO
RIO, 5 (A) — O goneral Caetano do

Faria, ministro da Guerra; em aviso, do-
terminou quo fosso abonada etapa ás fa-
mllias dos praças da sexta região militar
que seguiram para o Estado do Matto
Grosso, com a expodição lntorvenclonista,
por ordom do governo.
MEDIDAS ECONÔMICAS

DO PREFEITO SODRE'
RIO, G (A) — Tendo em vista a situa-

ção financeira da Profeltura, o prefeito
dr. Azevodo Sodré oxiiminoti detalhada-
mente o quadro do funccionallsmo extra-
numerário, resolvendo dispensar todos
esses funcclonarios das dlrectorlos do
Estatística o da Bibliõtheca Municipal.

Quanto aos oxtra-nuiue.rarios da dire-
ctcrla da Fazenda, não sendo possível,
pelas exigências do serviço, dispcnsal-os,
s. exc. resolveu roduzir os gratificações
que percebem.

RELATÓRIO DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA

RIO, 5 —- Um vespertino publica
hoje vários trechos do relatório do
sr. José Bezerra, correspondente ao
exercício de 191 <;.

Por elle se vè que o ministro da
Agricultura realizou todos os servi-
ços dentro das verbas, obtendo um
saldo de 7o6$ooo, ouro, e 1.373 con"
tos, papel.
O ALISTAMENTO ELEITORAL

RIO, 5 — O Centro Republicano
offereeeu á directoria da Associação
Commercial os seus serviços, para
03 trabalhos do alistamento eleitoral,
de accôrdo com a lei ante-hontetn
sanecionada.
A INDEPENDÊNCIA DA BOLI-

VIA
RIO, 5 — O sr. José Carrasco d.a»

rá amanhã recepção na legação da
Bolívia, em homenagem ao anniver-
sario da independência do seu paiz.
GREVE A BORDO DO "BELÉM"

RIO, S — Devido a desintelligen-
cias entre o commandante c os ope-
rarios do vapor "Belém", os traba-
lhadores declaráram-se em greve pa-
cifica.

Os paredistas, que são em numero
de trezentos, allegam má alimenta-
ção, como justificativa da sua atti-
tude.

A policia está garantindo o vapor,
que se acha em concertos.

OS NOVOS IMPOSTOS
RIO, 5 — Em uma entrevista que

concedeu á "Rua", acerca .da situa-
ção econômica c financeira, o sr. Pe-
reira Lima disse:"Caminhamos acceleradaincnte pa-
ra a guerra' civil. Todas as classes
se movimentam c se agitam e as
idéas entrechocam-se.

A situação é bastante angustipaa,
mas não devemos ser indiffcrent.es ao
appeilo do chefe da Nação.

O commercio não deixará dc auxí-
liar o governo, mas este deve ser
cquitativo, agindo com. inlelligeiicia
e não sobrecarregando a classe.

O entrevistado mostrou-se sympa-
thico ás idéas do sr. Cincinato Bra-
ga, sendo apologista do imposto de
10 o|o sobre os vencimentos dos
funecionarios públicos.

O sr. Othon Leonardo, yice-presi-
dente da Liga do Commercio, inter-
pellado sobre esse assumpto, disse
que o povo e o commercio devem
protestar contra o imposto de 35 ojo
sobre as quotas ouro da Alfândega.

Está também de pleno . accôrdo
com o modo de pensar do sr, Chiei-
nato Braga.

A "Rua" ouviu também o sr. Do-
mingos Pinho, presidente da Cama-
ra de Commercio Internacional, o
qual declarou que acompanha com

quinto congresso lealdade o movimento das outras in-
DE GEOiíRAPHlA stittuçoes. Iodos devem cooperar

para o levantamento dos créditos do
paiz.
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cos quo prestou como juiz municipal do l costumam dizer os importunados.
A snparia dn S. Paulo não gazeava

aulas, cabulai u: cabulava para ir ao ba-
nho no Tamandtiatchy, do preferencia no

Em Jircular dirigida aos inspectores
t'.as Alfândegas, o sr. ministro da Fazen-
da reconimendou que façam observar nos
mappas de ostatistica do Importação dl-
recto, quo deverão enviar á Dlrectorla do
Estatística Commercial, a nomenclatura
organizada pela Alfândega do Rio do Ju-
neiro, do accôrdo com n tarifa em vigor,
o modificações feitas em leis posteriores,
dos quaes lhes serão onviadoa exempla-
rea.

A Estrado de Forro Central do Brasil
mandou nbrir concorrência publica para
construcção de casos pnra estações, agen-
tes, mestres de linha, guarda-chaves e
trabalhadores.

Estão (igualmente abertas, na mesma
estrada, duas outras concorrências para
construcção de muros no pateo da esta-
ção de Bello Horizonte o conatrucção de
um muro o uma pilastra para portão, no
pateo da estação do Norte, nesta ca-
pitai.

-"— -**> ¦

Afim do ser resolvida n duvida exls-
tente sobre a maneira do ser cobrado o
Imposto sobre o valor dns cadernetas lu-
lomètrlcas, o sr. ministro da Viação man-
dou trunsmittlr ao director da E, F. Cen-
trai do Brasil o Aviso n. 524, do 5 de
novembro de 1910, do Ministério do Fa-
zenda, bem como o parecer da Recebedo-
ria do Districto Federal, que resolvem o
caso.

No requerimento do Herman Stoltz e
Comp., reclamando differonças do com-
bio, o sr. ministro da Viação dou este
despacho: "Desde que o Congresso Nn-
e*|çnal votou quantia certa e determinada
para o pagamento e ao Ministério da Fa-
zenda ê que competia reallzal-o, nada ha
que providenciar por parte deste,"

üataitiea, Juiz uc direito do Mogy-mlrhn
a advogado nesta capllal, disso quo o ln-
suiuio aóixaVa consignado na acta de
aeus trabalhos o pesar profundo quo ox-
perimentava pela perda tio llluatro socie-
inrio.

U sr. dr. Eduardo Loschl, pedindo n
palavra, requereu sua inscripçáo para a
iL-iiurn de um seu estimo Intitulado —
•A Itália no espaço o no tempo".

Na 2.a parte da ordom levo a palavra
o sr. dr. A. úo Freitas, orador insoriptó.

O iliustro o Indefcssp Investigador dn
historia do nosso povo, dopoia uo referir-
au ao proveroial espirito Ue iniciativa do
[sautisia, á sua religlosidndo sem earolla-
mo, á sua honradez', á sua lealdado o li-
sur.t de caracter que á palavra dada cm-,
prestava o vuior uu compromisso tomado
com todas as cautelas tabeíllOas, passou
a arialysar o sou espirito do observação,
cujas tendências, aííirma o orador, eram
touas de um realismo Innocento, embora
cru', som obllquldades do indecência,
sem resquícios du torpézas' verdadeira-
mente bucólico, despido de malícia por-
hographlca,

Descrevo em seguida o jogo da — Vuc-
ca Aiuiirellii — o do — Testo, Piinelliv —;
regista us valas da molecada da capital
aoa capitães uc matto, quando surpro-
bandidos 110 exercício de sua ignóbil pro-
fissão, o conta a historia do — Thebiis —,
o lendário construetor da torro da SC e
do primeiro abastecimento do água por
adducçúo á Paúílcéa, o n do Zó 1'requóté,
um pobre diabo do negro velho que pa-
gitva o direito do ser infeliz, servindo do
alvo X maldado inconsciente das ruas:

Ohl Zé Proquôte
Tira bicho do po
Piá comer com café
Na porta da Sé.

Depois de varias o demoradas refle-
xõea sobro a setitimentalldade dus clns-
aea illotradas, que o orador faz transpa-
recer lovèmento Impregnada de natura-
Usino, affirma qno os hábitos, ns fraque-
zas humanos que so manifestavam 110
aeio do povo simples do S. Paulo eram
por este epigrammados em prosa ou em
verso: a6 o Inveterado costumo originário
da longínqua necessidado decorrente da
falta de hotéis escapou, sinão á sua obser-
vação, mas á sua critica ingenuamente
irônica. Para que o facto não deixasse
do ser consignado nos nnnaes do bom hu-
mor popular, mister foi que Pedro Ta-
quês, o Demoerlto paulistano, Intervlçsoé
com seu gênio galholeiro:

Hospede mais de tres diaa
ínstollado em cosa alheia
Pagando eom cortezla
Almoço, jantar e ceia,
Afora o quarto que habita...

Má visita.

Conta ainda o conferencista o historia
do noroeste — que lnlcrmlltontcmcnto
envolve a Puulicíu, rcscccando os pul-
mOes do paulista, zumbindo-lhe fino
pelos ouvidos, açoitando-iho cortante a
pelle, abalando seu systoma nervoso numa
sensação do calor que o aquece febrici-
tando, que nfoguola picnndo, quo abafa
sem oxudnr. Concluo p orador a sua in-
teressantisslma conferência descrevendo
a largos traços os costumes populares da
capital paulista do ha meio século.

Na Paulicéa de ha uns bons CO annos
passados, diz elle, a ninguém se lograva:
ciigodíiva-se, pussavn-so a perna, passa-
vu-se u manta. E os passadores da mnn-
ta outra cousa não ficavam sendo slnão.

trecho parallelo á rua Glycerio, entro a
.".iiliga ponte dos Inglézes e a capella fie
Santa Cruz, ainda ha 40 annos inteira-
mente despovonao.

Não hnvia sapo em S. Paulo quo não
fosso exímio nadador. Os mais hábeis, os
supôs sarados, os tiirumis, nadavam de
braçuda, de arranco, do bruços, do costa,
de pé, do cócoras; mergulhavam e da-
vam chnpuiihus, parecendo esta ultima
ser particular habilidade do nadador pau-
lista.

Tempo houve, continua o orador, lá pe-
los annos do 18S5 a 1889. quo a prohl-
blção policial cahlu severa sobro tal do-
porto. Foi no tempo dos urbanos, espe-
cie do guarda cívica, então commanda-
da por uni veterano do Paraguay, major
Manuel Vieira.

A proliiblção era concretizada cm for-
midaveis pógas á sapariu por aquelles
mantenedores da ordem que, levando a
desordem entre os banhistas, cercavam
as duns margens do Tumanduatehy, no
trecho da rua Glycerio, uo tempo do
condo d'Eu.

Nestes cercos distinguia-sc principal-
mente certo urbano, typo excessivamente
nervoso, espantodiço, de olhar mobil «
brilhante, qunsl desvairado. No primei-
rc cerco conseguiu, ello co, agarrar tres
banhistas: mas ficou marcado.

Nunca mais tréguas lhe foram dadas
om sua guarda pela cidade. A todo o mo-
monto, do angulo de uma esquina, do
fundo do uma rua, do entreaberto do
uma porta, uma voz se elevava num grl-
to de vaia: — Ohl Assombra! Oll! Es-
pauta! o do todoa ós lados, por todos os
cantos, outras vozes repetiam om coro:
Oli! Assombra! Oli! Espanta!

Pobre Assonilim! Algoz o vlctlma da
criançada insubmissa, quanto lho custa-
ria o excessivo zelo pelo cumprimento ãe
seus doveres.,.

Ainda vive o Espanta. Ha poucas se-
mnnns dois ex-banhistas, presentemente
respeitáveis personalidades, ,avistaram-
no em porambulação pela cldado,

Pararam surpresos: Ha vlnto annos
que se não defrontavam com :i'!'i< "¦* sym-
bolo de passadas eras.

Olha quem ali vai!
¦ — O Assombra?!

Sim, o Espanta.
Boa occaslnii do acordarmos os

úcos das vaias de 1885: Oh! Assombra!
Oh! Espanta!

Mas a vaia foi apenas murmurada:
Os éeoa não se acordaram c ns duns
personalidades calaram-se acompnnhtin-
do com o olhar a mlrrada figurinha do
Assombra, melo gibosa e melo curvada
pela velhice, mais ' ainda nervosa, que,
extranha fi. carinhosa contemplação,
atravessava o largo da Sé e desapparo-
ciu nn rua Florlnno Peixoto.

E, talvez no espirito dos dois observa-
dores acudiSEO a mesma Idéa: correr
atrás daquello contemporâneo do sua in-
faiicia, fnetor positivo de tantna emo-
ções vlvns è inapagnveis 110 período do
ouro do sua juventude; alcançar o Es-
panto, apertol-o num affectuoso abra-
ço,' reverenciando nelle os tempos dls-
lante3 mas sempre saudosamente lembra-
dos, tão felizes da despreoecupada moci-
dade.

Ao terminar a leitura do magnífico es-
tudo foi o conferencista vivamente ap-
plaudido por todoa os presentes, quo o
felicitaram pela fidelidade com quo sou-
bo retratar os velhos costumes paulls-
tos.

O sr. dr. Baptista Relmão doixou, pe-
lo avançado da hora, de proseguir a lei-
tura do seu estudo r- A formação da fa-

Ribeirão Preto
VÁRIAS" NOTICÍsVS

RIBEIRÃO PRETO, 5 - Foi cn-
viado ao conselheiro Ruy Barbosa,
pelos seus admiradores, o seguinte
despacho:"Senador Ruy Barbosa — Rio de
Janeiro — Nossos applausos vossa
gloriosa jornada Buenos Aires, de
onde volvc.stes á Pátria sagrado uo-
vos louros pela defesa elevados prin-
cipios que constituem nobre sentir
humanidade, brilhante conferência
Direito Internacional. Nossa solida-
riedade recepção triumphai Rio."

No dia 25 do fluente inez, os
padres agostinianos pretendem ini-
ciar imponentes festividades na egre-
ja de S. José.

RIO, 5 (A) — O almirante Alcxandri-
no do Alencar, ministro da Marinha, in-
cumbiu ao eapilão do fragata Antonio
Alves Ferreira da Silva, commandanto
do contra-torpedeiro "Tymbira", de re-
pi*o3ontal-o no Quinto Congresso de Geo-
graphla, que se vai reunir no capital do
Bahln.

A "BLAOK LIST" INGLEZA
RIO. ,6 (A) —1 Um vespertino do hoje

noticia, a propósito* do projocto apresen-
tado fi Câmara sobre a "blnclc list" Ingle*-
za, projocto quo ainda não foi julgado
objecto do deliberação, quo o seu autor,
sr. Dunslioe de Abranchés, depois de
uma conferência quo teve com o "leader",
resolveu retira l-o, o quo sú nfio fez hojo
por não tor podido comparecer á sessão
da Câmara, porquo em sua residência se
realizava uma festa Intima.

OFFERTA DE TOI MIMO
A RUV

RIO,
BARBOSA

6 (A) — Reallza-so amanhã a

Jah-i
DIVERSAS NOTICIAS

JAHU, 5 — O sr. dr. Amaral Carvalho
ficou com a fazonda "Barreiro", da firma
Amaral Carvalho, rotlrando-Be o sr. José
forrolra do Amaral por ter adquirido ou-
tra fazenda agrícola.

 Visitou-nos o sr. Sebastião Ma-
chado do Campos, clrurgião-dentlsta, quo
acaba ão mutlar-so para osta cidade.

 Em visita á sua, exma. sogra, on-
ferina em Guarntinguetfi, sogulu para
aquella cldndo o sr, ãr. Henriques Silva,
juiz de direito.

Entrou em exercido o Juiz de pnz, sr.
coronel Joaquim Felloiuno da Costa.

Na residência do sr. Jaclntho Fra-
ga foi conimemorado festivamente o an-
mvoraario uutalicio do ar. Camlllo Pe-
geard; reinando muita alegria durante a
noite.

Falleceu com a oãaão do 70 annos
o sr. José Ruffulo, commerciante desta
praça.

Dexn vluvu do sogundo matrimônio a
oxma. sra. d. Maria, e os filhos Fran-
cisco, Geraldo, Thercsa e Domingos Ruf-
fulo, esto da redacção do "Commercio
do Jahu'" e correspondente local do "O
Estado".

O seu enterro foi acompanhado por
numerosos amigos e sobro o caixão ha-
via diversas cordas.

VENDA DE USINAS DE ASSUCAR
RIO, B (A) — Em Campos foram ho-

Je passadas aa escrlpturas do compra, por
parte dos srs. Francisco Riboiro de Vas-
concellos, da Usina do Limão, pela im-
portancla de 2.900 contos, o Brandão o
Componliio, da Usina do Santo, Antônio,
peia quantia de 1.800 contos.

Bio de Janeiro
homenagem: a ruy barbosa

RIO, 6 — Está cm exposição na joa-
lheria do sr. Isidoro Max uma estatua que
representa uma mulher sentada sobre nu-
vens, empunhando um livro.

Essa estatua repousa sobro um pedes-
tal do mármore vordo, com a inscrlpgão:
"A Ruy Barbosa, o povo bahiano".

Será ella offercclda ao senador Ruy
Barbosa pela bancada bahiano, que ..irá
amanhã encorporada entregar-lha.' *•

Falará por essa oceasião o deputaão
Octavlo Mangabeira.

O COMMERCIO DO BRASIL
•r*jo, 5 —• O commercio interna-

clonal do Brasil, no primeiro semestre de
1916, deixou um salão a nosso favor de
sete milhões esterlinos, que poderá subir
a 19 milhões no encerramento do anno,
devido á safra do café.

SENADO
RIO, 5 (A) — A sessão ão Senaão ca-

roceu ão importância.
Não houve oraãores, nem numoTo pa-

ra votações.

entrega do mimo que o Estado da Bahia,
por subacripção popular Iniciada pelo
Jornal "A Tardo", que so publica om S.
Salvador, adquiriu para offerocer ao se-
nador Ruy Barbosa.

A entrega offeotuar-ae-á na resldoncla
daquello sonador, com a presença do to-
dos 03 ropresentantes bahlanoB no Con-
gresso Nacional, som dlstincção de cOres
partidárias.

Pelos oífertantos falará o deputaão
Octavlo Mangabeira,
UM CONTRA-ALMEíANTE PRESO •—

PEDIDO DE "JIABEAS-CORFUS"

RIO, 5 (A) —: O contra-almlrante re-
formado José Maria das Neves impetrou
uma ordom de "habeaa-corpus" ao Su-
premo Tribunal, allegando quo se acha
prcao illegalmeiite a bordo do "Minas Ge-
raes", por ordem do ministro da Mnrl-
nha, unicamente porquo escreveu em um
jornal um artigo que foi considerado of-
fenslvo á classe.

Fundamenta o paciento o seu pedião
com a declaração de que a ello, como of-
flclal reformado o lento du Escola Naval,
não píidoin ser npplicados os dispositivos
do Código Pcnol da Armada.

O Supremo Tribunal, do accôrdo com
o voto do relator, sr. ministro Guimarães
Natal, converteu o julgamento om dill-
gencia, nflm do solicitar do sr. ministro
da Marinha as neccssurlaa informações.

CAFÉ'
RIO, S (A) — Entradas hoje, ....

8.290 saccas.
Entradas desde 1.0 dc julho, .....

30.95*2 saccas.
Embarcadas hoje, 1.084 saccas.
Embarcadas desde 1.0 de julho,

25.801 saccas.
Vendas do dia, 1.400 saccas.
Stock, 199.740 saccas.
O mercado esteve frouxo, aos pre-

ços dc 9$ c 9$ioo.
CAMBIO

RIO, 5 (A) — A taxa cambial foi
dc 12 5|8, sendo as libras vendidas a
i9$6oo.

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

souro soffreram hoje na praça o des-
conto dc 8 e i|2 o|o.

ASSUCAR
RIO, 5 (A) — O mercado dc as-

sucar esteve frouxo, regulando os se-
guintes preços, por kilo, para os ven-
dedores: crystaes brancos, de 550 a
600 réis, e demerara, de 500 a 540
réis.

Entraram 1.783 saccas; sahiram,
2.825 e existem em stock, 144.015.

ALGODÃO
RIO, 5 (A) — O mercado de ai-

godão funecionou com os seguintes
preços por 10 kilos: sertão., de 29$ a
31$, e primeira sorte, de 28$ a 30$.

Entraram 60 fardos, sahiram 371
e existem em stock 5.827.

AS MEDIDAS FINANCEIRAS
RIO, 5 — A directoria da Liga do

Commercio, a convite dos membros
da Commissão de Finanças, tomará
parte na próxima reunião daqueila
commissão, na qual se, tratará dos

milla paulista — ficando insoriptó pa-
ra o fazer na próxima reunião.

O sr. presidente encerrou os traba-
lhos e designou o dia 20 do corrento pa- ;,,,..nífnç '» também ila aliesra a realIzacS-** «t- lG.a sessão ordina- l"OVOS impostos, e tamDen^ua ques
ria. • .'•••'' .üfi- " 'ão da estabilidade cambial.

ASSALTO A UM GABINETE DE
DENTISTA

RIO, 5 — Os ladrões assaltaram
esta madrugada o gabinete odontolo-
gico do sr. Basilio Gonçalves, á rua
Sete de Setembro, roubando alguns
objectos, avaliados em. dois contos
de. réis.

Os ladrões estiveram também em
um adegario installado em baixo do
gabinete, levando pouca cousa.

O ROUBO DO ARCHIVO DA
CÂMARA

RIO, 5 — A policia pediu a prisão
preventiva do continuo Francisco de
Paiva e do servente Laurindo Ferrei-
ra, autor e cúmplice do roubo de li-
vros do archivo da Câmara dos De-
putados.

Francisco de Paiva requereu "ha-
beas-corpus" em seu favor.
AVALIAÇÃO DO ROUBO DO

ARCHIVO DA CÂMARA
RIO, 5 — Os peritos avaliaram o

furto do archivo da Câmara dos Dc-
putados, na parte transportada pelo
caminhão, cin 1 •-570?500, e a parte
encontrada em casa do continuo Pai-
va em 4:575$8oo.
A CÂMARA NA CADEIA VELHA

RIO, 5 — O sr. Pedro Moacyr, in-
terpellado por um jornalista, disse
que o governo devia mandar refor-
mar o edifício da cadeia velha, e para
lá transferir a Câmara dos Deputa-
dos, pois a prisão da rua Tir.adentes
tem pelo menos melhor acústica do
que o salão de bailes do Monroe.

O Palácio do Congresso é íiccessa»
rio, mas para quando Mahomet dei-
.'-.ar dc bater ás portas de Constanti-
nopla.

Agora é necessário cuidar de redu-
zir as despesas e salvar o paiz da
vergonheira immincnte.

Accrescentou o entrevistado que
levar a Câmara para o Guanabara é
isolal-a do povo, cujos casos o parla-
mento deve ficar sabendo.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA
RIO, 5 — O sr. Paulo Vieira, en-

trevistado por um vespertino, mos-
trou-se contrario ao augmento dos
impostos c favorável á reducção das
despcsífs.

Diz que o augmento da quota ouro
produziria effeito contrario, caso
passasse.

Quanto ao imposto sobre os fretes
ferroviários, longe de atigmcntarmos,
devemos diminuir. O augmento tra-
ria ãs maiores e mais graves conse-
quencias.

A questão deve ser posta nos se-
guintes termos: Nem mais impôs-
tos, nem mais empréstimos; reduc-
ção inflexível da despesa.

Lembra o entrevistado o exemplo
do sr. Nilo Peçanha, que nas duas
vezes que tomou conta do Estado
do Rio sc declarou francamente "con-

trario aos impostos alvitrados.
Declarou finalmente o sr. Paulo

Vieira que propugnará com a ban-
cada fluminense para a reducção das
despesas.
NO SUPREMO TRIBUNAL

—, FEITOS DE S. PAULO
RIO, 5 (A) — Na sessão de hoje. do

Supremo Tribunal .foram Julgados os se-
guintes feitos do Estado de S. Paulo:

Appellàção crime: appellante. Antônio
Martins; appellada, a justiça federa'.
Negou provimento, para confirmar a sen-
tença.

Conflieto de Jurlsdlcção: Bu.scitante, 1
Juiz seccional; suscitado, o iuiz do deri-
tu de Campos Novos ão Paranapanoma.
Julgou lmproeeãente o conflieto.

Conflieto ão Jurlsdlcção: suscitnnto,
Annlbal Jacques Sodré; suscltaão. os Jul-
zes feãoral e de direito de Campos Nj
vos do Paranapanema. Julgou proceden-
te o conflieto e competente o Iuiz federa'.

RIO, 5 (A) — A Bçteüo da Çíímara íol
hoje presidida polo or. Astolpho Dutra e
secretariada pelos srs. Costa Ribeiro e Ju-
venal Lamortlnc,

Durante o expediente, usou da palavra
o sr. José Maria Tou:inho, pnra solicitar
11 publicação, nos nnrines do Congresso,
do um parecer favorável no traçudo da
E. F. Central dc ti. Francisco, quo passa
peln cidade de Fèírá de SanfAnna, na
llahia. -

O orador justificou o ueu pedido, lendo
uma corta do chefe do Conselho Dellbe-
rativo da Feira do SanfAnna, mostrando
a Importância sempro crescente daquello
municipio e o seu valor histórico e econo-
mico.

O orador foi sempre secundado pelos
apartes dos srs. Carlos Leit-lo e Deocle-
ciano Borges,

Submcttldo a votes o requerimento, foi
approvodo.

O sr. sMainieio de Lacerda enviou X me-
sa o seguinte requerimento do Informa-
çõos:"Roqueiro que, por intermédio da .me-
sn, o *Minlsterio da Fazenda informe: ai
quaes os termos das cuiicnricneliis reall-
zadas do 1015 até esta data, pelo Lloyd
Brasileiro, para fornecimento diversos, as
propostas apresentadas, us propostas ac-
celtas c o nome do proponente, destos co-
mo daquellãa; b) quaes os fornecimento"
feitos por Cnldas Bastos o Comp., o va-
lor da suo proposta o dns demais, na
concorrência a quo lenha compnrecldo
esta firma; c) quaes oe fornecimentos
de carvão, numero do toneladas, preço de
cada, nomes dos fornocedoros c condlçõen
dos fornecimentos."

Usou da palavra o ar. Pereira Leite, pa-
ra defender o governo do general Caeta-
no do Albuquerque,

S. oxo. explicou o caso da concessão de
terras, que dizem pertencer-lhe e termi-
tiou fazendo votos pelo concórdia do
Matto Grosso, dizendo que morrerá aatls-
feito no dia em que souber quo toda a fa-
milia mattogroSicnso so acha reunida sob
os mesmos sentimentos políticos.

O sr. Alvnro Baptista enviou á mesa o
seguinte requerimento:

"Requeiro quo o podei* executivo in-
forme: l.o) sl foram créaüas taxas so»
liro ns mercadorias naclonaes ou extran-
golras ontradas ou sabidas pela barra do
Itlo Grando do Sul; 2.0) a fiue serviço
correspondo cada taxa e o valor de cada
uma; 3.o) quaes os unidades de peso ou
volume sobro que recaem as taxas e em
virtude do que lei foram ereadas."

Annunciadn a ordem do dia, responde-
ram a chamada apenas 105 srs. deputa-
dos, não havendo assim numero para as
votações.

Foram em seguida encerradas as dls-
cussões dos projeetos annunciadoa, o sus-
pensa a sessão.

O DESASTRE DE S. DIOGO
RIO, 5 — Falleceu hoje outra

criança das que foram victimas do
desastre de ante-hontem, na estação
dc S. Diogo.

A GREVE DO "BELÉM"

RIO, 5 — Já terminou a greve
dos operários do vapor "Belém ",ten-
do os grevistas reassumido o traba-
lho.

FESTIVAL DAS CRIANÇAS
POBRES

RIO, 5 — Realiza-se amanhã, eni
Nictheroy, um grande festival pro»
movido pelas damas da Assistência
á Infância, em favor dos pequeninos
pobres.

O "TAMOYO"

RIO, 5 (A) — O sr. ministro da Mnrl-
nha mandou dar baixa do serviço da ai*-
mada ao cruzador-torpedelro "Tnmoyo".

O armamento o as machlnas desse na-
vio vão ser recolhidos ao Arsenal dc Ma-
rinha e o casco será vondido em leilão.
A CARNE — MATADOURO

DE SANTA CRUZ
RIO, 5 (A) — No matadouro ne santa

Cruz foram hoje abatidos 809 rezes, 320
porcos, 54 carneiros e 73 vltellas.

Oa preços foram oa seguintes: bovinos,
dü $540 a $000; porcos, do 1$100 a 1$250;
carneiros, do 1$200 a 1?800, e vltellas, de
?G00 a 1$000.
COJLMISSAO DE LIMITES

DO URUGUAI
RIO, 5 (A) — A comniissão de limit-Jl

do Uruguay esteve hoje no Itamnraty,
afim do se despoãlr do sr. ministro Sousa
Dantas.

Essa commissão partirá amanhã, t
noite, para ahi, no nocturno dc luxo.
UM PROCESSO DE CONTRA-

BANDO — ABSOLVIÇÃO
DOS ACCUSADOS

RIO, 5 (A) — Éin julho do atino
passado foram presos pelos officiaes
aduaneiros, Manuel Sanchez e ou-
tros, que, desembarcando de um va-
por que vinha da Hespanha para a
Argentina, .traziam sob as vestes
muitos pares de meias de seda.

No processo allcgaram elles que
não tinham tido intuito criminoso,
quando, sahindo do vapor, procura-
vam vender a mercadoria.

Com isso tcnçionayam unicamen-
te obter algum dinheiro, para me-
lhorar o passadio de bordo, allegsin-
do mais que não conheciam o paiz,
nem o seu systema aduaneiro.

Produziu a defesa dos ácçtisiidos,
por parte da assistência judiciaria,
perante o dr. Raul Martins, juiz íe-
deral da primeira vaia, o dr. Édmun-
do Jordão.

O juiz absolveu, atinai, os aceusa-
dos, sob o fundamento de que de fa-
cto não tinham elles tido intuito cri-
minoso ao passar o contrabando,
mas sim o dc, com a venda das meias
de seda, apurar algum dinheiro com
que melhorasse o passadio dc bordo,
sendo que tal fizeram por ignorância
das nossas leis.

O procurador da Republica reeor-
reu da sentença para o Supremo Tri-
bunal, que, na sessão de hoje, julgou
o feito em sessão secreta.
UM CASO INTERESSANTE DE SEGU-

RO DE MERCADORIAS
RIO, 5 (A) — Ua tempo, os srs. Othc-

ro Gomes e Comp. propuzeram, perante
a justiça federal, uma acção contra a
Companhia do Seguros Terrestres e Ma-
ritimos Sul do Brasil, para o fim de ser
esta condemnoda ao pagamento da quan-
tia de 2G:700$000, juros e custas, do se-
guro relativo á carga composta dc 312
fardos do papel, quo foram enviados para
Porto Alegre, emborcada na chata quo
seguiu rebocada pelo vapor "Faro" e eon-
slgnada á ordem de Othoro e Filhos, quo
deviam vendel-a naquolla cidado á firma
Bromberg e Comp.

Por ter-se naufragado a chato, na tra-
vessia, foi a carga submergida.

Pediam os autores que a ré pagasse
Judicialmente, Já que não quizera fazer •
amigavelmente, o valor da mercadoria
perdida,

A rê, contestando a acção, allegou qua
a apólice do seguro, em uma das suas
cláusulas, rezava quo a companhia sô era
responsável pela mercadoria embarcada
em navio a vela ou do boa classe; que no
caso se tratava de uma chata; que os
autores também não lhe haviam pago o»
premios vencidos, e, finalmente, que a
carga seguira consignada á firma Othera
o Filhos o não aos autores.

O Juiz, oonslderanão provado o alie-
gado pela ré, e ainda por não estar noi
autos provado que os autores tivessem
feito o seguro no porto de partida, Jul-
gou-os careoedores da acção.

Interposta appellàção para o Supremo
Tribunal, este, na sessão de hojo, unam-
memento, confirmou a sentença appel»
latia.
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OS FALSÁRIOS - EMBARGOS
A UM ACCORDAM DO SU-
PREMO TRIBUNAL

RIO, S (A) — Maria Macri, que,
ha pouco tempo, foi processada jun-
tamente com seu marido, pelo crime
de falsificação dc titulosda divida
publica, a cuja pena de prisão foi ul-
timainente reduzida pelo Supremo
Tribunal, voltou hoje. ao Supremo
Tribunal, pedindo nue fosse "onsi-

gnado no aceordam o tempo, cm cal- ,"
culo exacto, dc prisão qtie ainda tem
de cumprir.

O Supremo Tribunal, dando pro-
vimento aos embargos de Maria Ma-
cri, mandou que se procedesse ao
calculo.
AS _>T1K_ilÒATAS DE GOVERNOS —

UMA DECISÃO DO SUPREMO TOI-
BUNAL NO CASO DO 1'IAUHY

RIO, 6 (A) —- Ao Juiz seccional do Es-
tado do Piauhy, o dr. Antônio José da
Costa Impetrou uma ordem do "habeas-
corpus" .preevntlvo, dlzondo-se eleito go-
vernador do Estado para o quatrlennio a
Iniciar-se neste mez, o para o fim do po-
der prestar o respectivo compromisso a
l.o do corrente, perante u Assemblea do
seu partido, e assumir a O deste a dlrce-
ção do Estado, sem soffrer constrangi-
mento Illegol por parto de seus adversa-
rios.

O juiz concedeu a ordem, o recorreu,
es-offlcio, pnra o Supremo Tribunal. Es-
te, cm sessão ão hoje, tomou conheci-
mento do recurso.

Fol relator do feito o sr. ministro Ma-
nuol Murtlnho, nue deu o seu voto refor-
mando a sentença recorrida.

O Supremo Tribunal, unanimemente,
rie accOrdo com o voto do relator, deu
provimento ao recurso, para reformar a
sentença do Juiz federal do Flnuhy, ea-
cando ft ordem do "habeas-corpus" por
esto concedida ao dr. Antônio da Costa,
sob o fundamento de que nilo c melo ha-
bll para so dirimir quéstCcs do duplica-
tas de governos.

ALFÂNDEGA

P.iní
ENE'ASMOCOES DE APOIO AO SU

MARTINS
BELÉM, r. (A) — A "Impronsa" pu-

blica um télegramma de Chaves, commu-
nicnndo quu o respectivo Conselho Muni-
clpal votou, por unanimidade, uma mo-
ção do apoio ao governo, manifestando
desejo do ver roclolto para governador do
Estado o dr. Enêas Martins.

O mesmo jornal publicou hontem mais
tres moçCcs do conselhos munlcipaes ra-
tlflcando a sua solidariedade ao governo

manlfcstando-so pela reeleição do dr.
Enéas Martins.

Até agora ji se manifestaram desse
modo *12 municípios.

RIO, B (A) — A Alfândega desta cn-
pitai rendeu hojo 191:023|201, sondo cm
ouro 74:63!í$090.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, D (A) — Fol o seguinte o movi-

monto desto porto:
Vapores entrados:
Do Buenos Aires e escalas, o nacional

"Ilaquy";
de Porto Alegre e escalas, o nacional

"Itnjubíl"; '
do Ceara o escalas, o nacional "íris"';
do Laguna o escalas, o nacional "An-

na";
dc Chrlstiánia c escalas, o norueguez

"Bayavd";
Vapores sabidos:
¦Para o Recife e escalas, o nacional

"Itaglba";
para Bahia Blanca, o inglez "Cotovla"

PARA S. PAULO
RIO, !i (A) ¦— Pelo nocturno dc hoje

seguiram para essa capital os srs, dr.
João Baptista Garcia Novaes, Miguel S.
Pacheco, C. Mala, Affonso Moral, Edgar-
do A. Moreno o Jandyr dos Santos Soa-
res.

Pelo nocturno de luxo seguiram os srs.
dr. Guimarães Carneiro o familia, dr.
Philadelpho Azevedo, dr. João Carlos
Moniz, senador Adolpho Gordo e família,
doputado Álvaro de Carvalho o dr. Nes-
tor Macedo.

A ÇOMMISSÃO DE LIMITES DO
URUGUAY

RIO, E (A) — Ao contrario do que foi
noticiado, a çommissão uruguayu do li-
mitos embarcara para ahi amanhã, no
rápido que chega a essa capital domln-
go A noite.

Fazendo a viagem do dia, os officiaes
uruguayos desejam apreciar o panora-
mn dos logares atravessados pela Cen-
trai e quo não conhecem ainda.

REPRESSÃO DO JOGO
RIO, 5 — Nai casa do cabo do exercito

Mario Sodre, íunecionava forte jogatina
toda a noite.

A -ftolio.u, infor niAtl.. dlbSü, SullCltOU
uma escolta do exercito o deu cerco r.a
casa.

Os Jogadores receberam a autoridade
A bala, travando-se um tiroteio. Final-
mente a policia conseguiu prender alguns
dus rebeldes, evadindo-se os outros.

O cabo Sodro conseguiu fugir.
O faeto oceorreu a rua do Conrultorio,

n. 77.

Pernambuco
O PRESIDENTE DO ESTADO

RECIFE, 5 (A) — Acompanhado do
capitão Martinlano CorrCa, seu ajudan-
te de ordens, o do dr. Antônio Vicente.
Juiz substituto federal, o dr. Manuel Bor-
ba. governador do Estado, seguira, ama-
nha para Caruaru' e dopois para Altinho.
visitando os campos de cultura de algo-
iao situados nesto ultimo municipio.

S. exc. estará do regresso a esta capl-
tal na próxima terça-feira.

AS FESTAS DA INDEPEN-
DENCIA

RECIFE, 5 (A) - Reina grande-fami)ilhas exig'<*as PcIa *ei*
animação nesta capital, para as festas
commemorativas da Independência
do Brasil."HORA MILITAR"

RECIFE, (A) 5 - Será hoje so-
lennementc inaugurado no salão da
bibliotheca do 49.0 dc caçadores, a"Hora Militar".

FEDERAÇÃO DOS
CONTRIBUINTES

RECIFE, (A) — 5 — Ganha ter-
reno, obtendo valiosas adhesões, a
idéa da fundação da Federação dos• "ontribuintes, a se realizar por cs-
tes dias.

Alagoas
ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS
MACEIÓ', 6 (A) — O administrador

doa Correios acaba de supprimir a ogen-
cia postal do Centro Agrícola e Commer-
ciai do Piquete, sem que se justifique cs-
so seu acto.

Contra essa resolução, o "Jornal de Ala-
gOas" publica um protesto dos habitantes
daquella localidade.

DR. FERNANDES LIMA
M»YCEIO\ 5 (A) — Chegou a esta ca-

pitai o dr. Fernandes Lima, que fol aqui
recebido por um elevado numero do ami-
gos e correligionários politicos.

Paraná
CONCURSO DE HABILITAÇÃO

CORITIBÁ, E (A) —- O dr. Antônio
Martins Franco, primeiro promotor desta
capital, habilitou-se em concurso afim de
ser nomeado juiz do direito do S, Matheus.
CONSTRUCÇÃO DE ESTRADA DE RO-

DAGEM
CORITIBÁ, b (A) — Os jornaes louvam

a medida do governo do mandar construir
a estrada de rodagem do Assuuguy por
praças do Regimento de Segurança.

CONSELHO SUPERIOR DO ENSINO
CORITIBÁ, 5 (A) — Sob a presidência

do dr. Enfjas Marques, secretario ão Into-
rlor, estevo reunido o Conselho Superior
do Ensino, tendo sido tomadas delibera-
çBes importantes.

O secretario ão Interior expoz os fins
da missão pedagógica dos professores nor-
malistas quo seguiram para S. Taulo.
ATAQUES A' TOLICIA DE S. PAULO

CORITIBÁ, 6 (A) — A policia, suspei-
tando do indivíduo João Waldcmar, pren-
fleu-o, submettendo-o a interrogatório.

Esso Indivíduo declarou, então, que,
com mais dois chantagistas, veiu do S.
Paulo, com passagem paga pela policia
paulista.

Os jornaes desta capital, noticiando o
faeto, dssaj.-provain o neto das autorida-
de3 pollciaes paulistas

EXTERIOR
Hespanha.

AS ECONÓMLVS DO GOVERNO
MADRID, 5 — Cumprindo o eeu pro-

gramma de economia, o governo reduziu
o numero dos officiaes ajudantes de or-
dens dos* geri ora es que estão ein exercício
de commando na África ou na Península.

NA FRONTEntA FRANCEZA
MADRID, 5 — A Alfândega franceza

do Hondaye ntto deixou passar 77 opera-
rios hespanhoos quo tentavam passar a
fronteira, sem os devidos documentos.

iMMENTAVEL desastre
MADRID, 5 —• Em Gualdajfira virou

uma chnrrotte, morrendo quatro homens
no desastre.

Portugal
A REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO

LISBOA, B — O Congresso Nacional,
na sua próxima reunião, vai resolver so-
bre a conveniência de antecipar a data
de revisão da Constituição.

A NAVEGAÇÃO NO PORTO
LISBOA, 5 — Estão ultimadas as nego-

clnçGes para que os paquetes hollandezes
voltem a tocar no Porto.

OS INRUSTRIAKS PORTUGUEZES
LISBOA, 6 — Os lndustriaes do norte

o do su! de rortu;;.il acabam de resolver
a união da classe, para a defesa dus In-
teresÈcs communs.

O MINISTÉRIO POR1IJGCV./.
LISBOA, B — São Insistentes os boatos,

nas rodas políticas, segundo os quaes, do-
pois do reunido o Parlamento, o minls-
ttrio serft reorganizado, no sentido de rc-
presento. uma concentração nacional.

Argentina
PROFESSOR SA' VIANNA

BUENOS AIRES, 6 (A) — Procedente
de MontovidSo «-hegou a esta capital o
professor Sá Vianna.

Para recebel-o o Circulo Universitário
design-m uma conimlSPuo uoniposi. dos*
srs. JosO Leon t-nurez, Daniel Antokoletzx
e Henriquo Loudet.

S. s., a pcliiJo do Circulo, realizara nes
ta capitai unia confe! encia.

A POSSE DO NOVO PRESIDEN-
TE DO PARAGUAY

BUENOS AIRES, 5 (À) - A
embaixada especial, que partirá ama-
nhã a bordo da canhoneira "Rosa-
rio", para Assumpção, afim de assis-
tir ali á posse do novo presidente da
Republica do Páraguay, dr. Manuel
Franco, foi recebida, em audiência
especial, pelo sr. presidente da Rc-
publica, de quem se foi despedir.

Ein seguida a embaixada foi ao pa-
lacio das Relações Exteriores, tam-
bem para apresentar despedidas ao
dr. Luiz Murature.
AINDA O CASO DA VENDA

DOS ARMAMENTOS BRA-
SILEIROS

BUENOS AIRES, 5 (A) — De-
pois do escandaloso caso da venda
dc armamentos brasileiros ás nações
aluadas, no qual estiveram envolvi-
dos, entre outros, os srs. Câmara
Canto, como intermediário, c Juan
Rodrigues, como capitalista, o sr.
Caniara Canto processou o sr. Juan
Rodrigucz, por injurias e caluninias
assacadas contra sua pessoa.

Nos terinos da lei processual, os
autos foram com vistas ao procura-
dor fiscal, dr. Costa, que, em seu pa-
recer, hoje publicado, opinou pela
applicação, contra autor e réo, da
multa de 30.000 pesos, porque, no
contracto celebrado entre ambos so-
bre a compra das carabinas, o fisco
foi defraudado, não tendo as partes
inutilizado sobre o contracto as es-

PROFESSOR SA* VIANNA
BUENOS AIRES, a (A) — O professor

brasileiro Sá Vianna, quo aqui so acha.
detnorar-se-á multo pouco nesta capital,
pois deseja assistir, no dia 19, no Rio de
Janeiro, A commemoraçao do contenario
dn Teixeira de Freitas.

O sr. dr. Sá Vianna, por Isso, «fl fará
tres conferências, duas na Faculdade de
Direito e uma no Athoneu Hispano Ame-
rlcano.

_—— ——_WBB—

EMBAIXADOR HESPANHOL
BUENOS AIRES, 5 (A) — O governo

da Hespanha designou o ministro hespa-
nhol nesta capital pare oecupar o cargo
de embaixador Junto ao nosso governo, re-
contemento ccoiido.

BANQUETE DIPLOMÁTICO
BUENOS AIRES, 5 (A) — O ministro

ruBso nesta capital, ar. Stoln, offerecoríi
hoje, á noite, um banquete aos represen-
tantes do diverso» palzes acreditados jun-
to ao nosso governo.

MOVIMENTO DE EXPORTAÇÃO
BUENOS AIRES, 6 — Desde Janeiro

do corronte anno ato agora, a' Argentina
exportou 1.636.042 toneladas de trigo.
1.278.690 de milho, 441.G55 de Unho, 455
do avela, 88.06B de farinha de trigo, ....
25.414 dd cevada e 683 de alpintu.

O CASO DA LIMPEZA PUBLICA
BUENOS AIRES, 5 (A) — A propósito

das deslntelllgenclas que existem entro o
sr. dr. Arthur Grama jo, intendente mu-
nlcipal e os empregados da Limpeza Pu-
blica, correu hoje a noticia do quo s. exc.
pretende nomear o sr. dr. M. Cabral,
actual dlrector da Limpeza Publica, para
oecupar o cargo de director geral das
Rendas Munlcipaes.

UM BALÃO EXTRAVIAI O
BUENOS AIRES, 5 (A) — Tem causa-

do scrlati npprehensOos a falta do nòtl-
elas dc lim balão livre, que daqui partiu
quinta-feira ultima, tripulado pelos aero-
nautas srs. Carlos Doer y Obligado e Car-
los Greco.ni vn
Os novos impostos

Escreve-nos o sr. dr. Augusto Car-
los da Silva Tellcs, presidente da
Sociedade Paulista de Agricultura.:"A ninguém, que um pouco se in-
teresse pela marcha das nossas cou-
sas publicas, a ninguém surprehcntle
a gravidade da presente situação, a
que foi levada a nação pela imprevi-
dencia e pelo desmando de passados
governos.

O que mais amargura a alma na-
cional não é a crise agudissima que
precisamos vencer, custe o que eus-
tar; o que enche de angustia o sen-
timento da dignidade que devemos
manter, não é o risco imminente dc
vermos maguado o nosso pundonor
de nação honrada; é, sim, o descaso
com que temos sido conduzidos á
triste condição de gritar por soecor-
ro cm caso dc salvação publica.

O que acabrunha o espirito é que,
ainda agora, na premente àpprqxi-
inação de dias decisivos, cm que será
posto á prova o credito nacional, só
agora se mede a gravidade do mo-
mento e á ultima hora se suggere
um recurso salvador:

Aggravar tarifas aduaneiras, o que
quer dizer ainda mais encarecer a vi-
da, já de si por demais pesada, hoje,
além de ser isso medida contrapro-
ducente, pelo inevitável decresci-
mento na importação geral;

Tributação nova sobre fretes fer-
roviarios e outros, o que vem reca-
,iir integralmente sobre todos os ele-
mentps da producção nacional.

Resolver a nossa grande crise pelo
encarecimento da vida, pela sobre-
carga, a. mais intorpecer e deprimir a
.nossa capacidade produetivu, ,é quan-
to se poderia imaginar de extrava-
gante, para não dizer dc irritante.

Coniprehendc-sc o sobresalto pro-
duzido na lavoura deste Estado.

A lavoura, que, sob o peso de tan-
tos encargos, via um raio dc esperan-
ça nas palavras do honrado sr. dr.
'Mtino Ârantcs, promettendo-lhe cs-
forçar-se por allivial-a de algumas
contribuições, c, ainda, impressiona-
do com as altas tarifas ferroviárias,
articulando o intuito da encampação
das nossas estradas de ferro, para po-
der favorecer a producção com a ino-
dicidade nos gastos de transporte...
nessa doce esperança, c a lavoura so-
bresaltada com a ameaça de uma ag-
gravação de impostos 1

O brado de reprovação e de pro-
testo vem ecoar na Sociedade Paulis-
ta dc Agricultura, c não pode esta
calar a sua voz, ante tão justo rc-
clamo.

A Sociedade Paulista de Agricul-
tura exprime o sentimento, geral da
lavoura, applaudindo a attitude dos
representantes do Estado no Con-
gresso Eederal e pedindo-lhes todas
as suas forças a serviço da opposição
ao parecer da Çommissão de Finan-
-as da Câmara Federal dos Deputa-
dos.

A Sociedade Paulista de Agricul-
tura congratula-se com a lavoura e

com todas .19 classes produetoras pe-
la altamente patriótica altitude do
governo do Estado e dos represen-
tantes paulistas no Congresso Fede-
ral, oppondo-sc, com todas as suas
energias, á infeliz e condemnada pro-
posta da Çommissão de Finanças da
Câmara dos Deputados.

A Sociedade Paulista dc Agricul-
tura exprime o sentimento de _stú-
pefacção e consciente reprovação,
ante esse desembaraço com que nas
classes produetoras se vá sempre
buscar a esponja para apagar os ves-
tigios dos erros c desmandos de go-
vernaçÕés descuidadas. — Pela dire-
ctoria, Augusto G. da Silva Telles,
presidente."

... — — i. i Q.. _. ¦-..¦— ¦¦ —

Violento murro
Doli presos brigam num xudivií do Fo-

rum Criminal o são maiiiImloK paira a
policia ,-.;'

Adolpho Cyprlano, de 30 annos do oda-
de, solteiro,, resldento & rua da Liberda-
de, n. 141,"nchava-se ha 15 dias num xa-
drez do Fórum Criminal, aguardando o
summarlo do culpa do processo a que
responde" pelo crlmo dó furto.

No mesmo compartimento em quo se
achava, havia um outro preso, do nomo
Nazareno GiombinI, solteiro, de 56 annos,
residente A rua liarão do Itapellnlnga,
n. 5.

Adolpho, tendo, uma (lcslntolllgenciu
com Nazareno, fol por este airgrodido a
loco, sem, comtudo, reagir. Promettcu,
poròm, vlngar-so da aggressao de que'dra victlma, logo quo bo lhe òfíerècesse
opnortunldade. <

Hontem, pouco depois das 11 horns,
Adnlpho, encontr.indo-so do novo com seu
íiggrcssor no xndro*/, do Fórum, avançou
contra ello o deu-lho um formidável
murro, ferlndo-o na reglilo inalar cs-
querda.

Ambos foram escoltados até á policia e
apresentados no sr. dr. Antônio Nacarato,
que fez submetter a victlma a exame de
ciorpo de delleto, abrindo o respectivo in-
querlto.

Policia de costumes
Na Livraria 1'Opular, A. rua Quintino

Bocayuva, n. 25,' o sr. dr. Antônio Na-
carato, delegado dn costumes, apprehen-
deu hontem neto livros pornographlcos;
que se achavam'em exposição numa vi-
trlna.

Menores vadios
Ao l.o juizo do Orphams, o sr. dr. Mns-

carenhas Neves, segundo delegado, rpmet-
teu hontem ós processos instaurados con-
tra cs menores Affonso Fernandes, do 13
annos do edade, o Antônio César, de 12,
para. o effelto de sereia Internados no In-
stltuto Disciplinar,"

Tosse! Calarrhol
Xarope JANE

1
Um cstutlnnto syvlo apresenta-se fcríilii

na Policia Central o presta declara-
ções

O estudanto syrlo Jorge Ezze, solteiro,
de 18 annos do edade, resldento á rua
Washington Luiv n. 1, quelxou-so hon-
tem, pela madrugada, ao sr. dr. Masca-
renhas Neves, .segundo delegado, que se
nchava do serviço na Central, do que.
cerca das 22 horas, quando regressava da
casa do um seu lio, ao chegar entro a
ponto do Pary e a rua Paula'Sousa, fol
inesperadamente; aggredldo por um des-
conhecido, que lhe.vibrou uma facada nn
braço direito. ,-,<¦ •>¦

Doanto das gqas \ declarações, Jorge
fol submeltido o, «amo de corpo de do-
Hcto, depois de convenientemente medi-
cado no posto da Assistência, pelo sr. dr.
Carvalho Braga.

O queixoso, do faeto, apresentava um
ferimento perfuro-inciso na face poste-
rlor do terço médio do braço direito.

Fol aberto inquérito soliro o faeto.

Regresso da autoridade, quo fol tomar
conhecimento dos factos

Regressou de Pedreguiho o sr. dr. Ao-
caclo Nogueira, delegado do Investigações
o capturas, quo foi aquella localidade
abrir inquérito sobro desordena ali oo-
corridas.

A autoridade apurou no lnqüér*tr> que,
fts 21 horas do dia 10 do corronte, o tur-
bulento Jeronymo de tal promoveu gran-
de desordem naquella cidade.

Intervindo duas. praças do dostacamen-
to loca], pnra prendel-o, Jeronymo oppoz
tenaz resistência, acudlndo cm auxilio do
desordeiro os indivíduos do nomes Jost
Cândido Cintra, vulgo "Zequlnha Puni-
lelro" o Armando do lal, os quaes, arma-
dos de revólver, arrebataram o preso das
mãos dos mantenedores da ordem.

Tratando-se de uma Infracção do art.
127, paragrapho l.o do Código Penal, o
dr. Accaclo Nogueira pediu a prisão pre-
ventiva dos tres desordeiros, quo são Jo-
radores e Indivíduos de maus precedon-
tes.

"Zequlnha Funilolro", dentre ns suas
muitas proezas, conta a dc tor seduzido,
em 1912, a menor Vicencla Mondielll,
levando-a do Ribeirão Preto para Bro-
dwsliy.

Profunda navalhada
A policia do Hrnz consegue apurar per-

feltamento tv responsabilidade, do
criminoso, que c reincidente, pois sn-
lilu ha pouco tempo da Penitenciaria

Está perfeitamente apurada pola poli-
ela do Braz a responsnbllldado criminal
do Indivíduo quo na nolto do l.o do cor-
rente, no "Bilhar da Alegria", ft rua Pi-
ratlnlnga, n. 144, anavalhou Jullano Ro-
drlgues Sanehez, produzlndo-lho profundo
golpe no pescoço.

Trata-se de Antônio Campoplano', rn-
eenlemento sahldo da Penitenciaria, on-
de cumpriu a pena de seis annos do prl-
sao cellular, quo lho foi imposta pelo Jury
da capital, como autor do assaeslnlo dt*
Jorgo Lejounno, faeto esse occorrldo na
Mooca, a. 20 de dezembro de 1009.

Campoplano, appnrecerido entro ás 23
o 24 horns do l.o do corrente, no bote-
qulm denominado "Bilhar da Alegria"
ali encontrou Jullano, a quem pediu que
pagasse uma bebida.

Esto, embora ntto o conhecesse, atten-,
deu-o promptnmonte.

Logo depois entravam no botequim os
Indivíduos de nomes Vicente Vltto, Pa»-
ehoal Sarcncsl, José Cyrillo o um outro,
cujo nome. 6 Ignorado, mas quo se sabe
ser clgarreiro o residir A rua Alegria,
n. 118.

Campoplano, vendo-os entrar, deixou n
companhia do Jullano, Indo com elles bo-
ber a uma mesa próxima.

Bo súbito, sem quo se saiba porque,
Campoplano dlrlgiu-so a Jullano e, sem
proferir palavra, passou-lho a navalha no
pescoço, evadlndo-so em seguida.

As testemunhas do delleto, conhecendo
os péssimos antecodentes do criminoso,
nada qulzcram revelar a policia, temendo
uma vingança. .

Apurada desse modo a responsabilida-
do criminal do Campoplano, o sr. dr.
Francisco de Rezende, solicitou o obteve
a sua prisão preventiva.

Hontom mesmo, depois do ter pasmado
polo Gabinete do Identificação; o crlml-
noso deu entrada na Cadeia Publica.

»s
O coronel Josí Piedade, commandanle

da Guarda Nacional desto E-itndo, visitar.'!
lioje, poia manha, neompnnhiido do seu
ajudante do pessoa, l.o tenente» Fausto
Mattárazzo, ou quartéis do 2.o, 10.o o ll.o
batalhões dessa milícia, Installados, res-
ncellvnmnnte, em Vlila Mariana, Braz o
Belomzlnho, nesta capital.

A exma. sra. d. Maria Augusta de
Figueiredo', eni piedosa comnicniora-•mo á data do falleciinentó do ?eu di-
çii^imo esposo, o sr. losó Borges
ie Figueiredo, e em cumprimento de
im resejo mie o me-mo manifestara
mi vHn acaba de doar a Santa 'Casa
'1° S. Paulo, com dez contos dc•éis.

Esta quantia ficou á disposição*os srs. drs. ning-o dc Faria e Ceies-•ino Bourroul. pnra a montagem do
iboratorio da primeira enfHrmaHa
le medicina, para homens, do mes-
no ho«-pital.

Jkvistas catas
O sr. Antônio De Maria, proprlotarlo-la agencia de revistas o jornaes, á rua

«la Boa Vlstn, n. !i, mandou-nos gentil-¦nente os últimos números d'"0 Malho"
o da "Careta1!.

Ambas us revistas cariocas, lão popu-
!are3 o tão apreciadas em S. Paulo, est*"n
summranentc Interessantes. "O Malho"
traz grande conla de "charges" políticas,
feitus com multo esnlrlto.

A "Careta", alím dn abundante repor-
'ngem photogrnphlea sobre a chegada de
Ituy Barbosa o outros nssumptos de oc-
¦nalidade, traz optlma collabóraçito em
prosa e verso o engraçadas caricaturas
do J. Carlos.

—_— .-_»—

Incêndio etn Mi
N5o e exacto, como fol noticiado, que•\stlvesso segurada na Companhia Brasl-

leira de Seguros a machlna do beneficiar
cafC do propriedade do coronel .Tose Ll-
¦na de Almeida Prado, resldento cm Ja-
hu', e ante-hontem destruída por um in-
ccndlo.

Casa Ferreira
O acreditado estabelecimento commer-

ciai "Casa Ferreira", dos srs. A. Ferreira
e Comp., estabelecidos á rua Direita, n.
8, faz hoje, na secção competente desta
folha, um annuncio sobre o grando sorti-
mento do artigos para o Inverno, quo
possue em stoclc.

A "Casa Ferreira" vende a preços re-
duzldos todos esses nrtlg03, quo primam
pela excellonte qualldado o fino gosto.

A importante casa do modas dispõe de
uma grando offleina de costura, sob a
direcçao exclusiva de mme. Amélia Fer-
reira.

«£e Miteir»
Acabamos de receber o ultimo numero

da bella revista "Lo Mirolr", quo se
acha á venda na agencia do revistas o
Jornaes do sr. Antônio Annunzlato, á pra-
ça Antônio Prado (Café Central).

Violenta hcciiii dc sangue — Vm traba-
Iliudor, sendo despedido do serviço,
nsstisslna um mestre do obrus o lere
tres companheiros — o Inquérito

No posto policial do Braz prosogulu
o lpquerlto sobre u scena de sangue queso desenrolou ante-hontem no edifício cm
construcção para a Fabrica do Tecidos de
.Tuta, no bairro do. Bolémzlnho.

Pelo sr. dr. Francisco du Rezende, E.o
delegado, foram ouvidos os depoimentos
das tcetomunhas Mllzlades Lei, constru--tor tcchnlco das obras, llcnrlquo Tutelo,"unllelro, ronldonte á travessa, dou Hnm-
bu*8, n. C; Frederico Guintrlnl, trabalha-
!or da própria construcçito, residente A
rua Bolem, n. 7, e Adolpho Mozou, mes-'ro do montairom da forro da Companhia
Vaclonal do Tecidos do .luta.' Essas teatemünhas nada adeahtarahi'o nue hont*m noticiámos mlr.uclosamen-'«' Hirrn o faeto. Viram Balvadòr Galhir-
'o desfechar os quatro tiros de roválvoVi-uo ciisnron a morte no trabalhndpr"VtbbfiMno Mlitllaool o f»rimoníos om Ma-
ilmo Cuihn, Pedro Silverio do Amaral c-
Innrto Ptócaroll.

T-Mo ultimo, cujo estado contlnu'a •*•
Inspirar cuidados, rcha-se cm. trata-
¦nento em quarto particular da Santa Cã--1, f.s evnonsaa da Companhia Nacional
lo Tecidos de Jula.

TTojo n p.itorldnde norcn.irJ norltos pa-
l*fl ry^r^n fli prn-"» pnpr^h',*-**ir1,'7n_

O OTif«"*ro do Infeliz Snbbotlnn rf*>
ntuou-se *nont=m fi 1G h. promovido peln' • r-\',r-t*i, sahlndo o ferefro rta csa. n"
555 da avenida Celnn Garcia, para o
^r!i!»«rlo do Arneá. O o.*.'1nvcr ficou¦Vi| df.T.osItsdo pnra a n.i*nr>s!n, ouo ser'
lioje rmc-íllda pelo m^Al^o legls
losC* Libero.

dr

«0 CCKO»
Snbln ho-trii d.» r*r"!o «. HO.gundp nu-

tldamento !"iiressa en tv-tosllehto pan'-'
isaotlnado. Multo b?m colliibora'1"., n**re-•*?ntd um testo yarfnrlo. e-n «íuo ha prosa*> verso «In íwi a*ttores, alf-m de grande
lumero de clichês.

A fina puhlicfioro, nuo n"sl-*i np*»ni-eee

lad.es, destlria-se, ror certo, a ter oxgot-
idas todas ns suas edições.

Me
_-.:;_>íx£3
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Correios do Estado
Miilas pontues — A Admlnlstriujão dou

Correios expede malas amanhã: Paru
Gênova, viu Centra), pelo "Cordova. Re-
cc-be cartas o Impressos até áa IS hora.5.
objoctos pura, registar atfi ás 11'. e cartas
com porte duplo at6 ás IS e meia. Pa"n
Paranaguá, JasuarSo, S. Francisco. Rio
Grande, Pelotas o Santa Victorin, via
St.ntos, pelo vapor "ltassucê". Rocei.*.'
cortas o impressos até ás 22 horas o objs-
ctos para registar atfi ás 18 horas Ai
dia G; e para o Rio da Prata, pelo "Lon
Xlll".

Policia do Estacio
Por decreto de hontem, fol dispensi

o dr. Antônio Nacarato, actual l.o s
rlente do 2.o delegado auxiliar, do car-g. vantanlC!lto c]CKSa f;ança as s,*o-uj„.de deloGado de policia, em çommissão, do ,»•/-* >• ,
Apiahy, e nomeado para o cargo de 2.0 ^8 pessoas Araujo Guerra, «hreecor
delegado do policia interino da capital. da Platea ; dr. Leopoldo Ferreira,

Junta Commercial
Sessão dc 5 de agosto de 1916

_ Presidente, João Cândido Mar-
tins; secretario, dr. Renato jVIaia:
deputados, Calazans Rodrigues, Lias-
tos Guimarães, Julião e Pereira Li-
ma.

EXPEDIENTE
Requerimentos:
De Michcl Bega c Comp., Belli e

Comp., desta praça, para o ãrchiva-
mento de seus dislractos sociács. —.
Archivcm-se.

Dc A. Silva e Comp., Damasco e
Pecoraro, Belli e Comp., Dalvia o
Comp., desta praça; Abrahão Ismael
: Irmão, da de Avaré; Primo Scavaz-
za e Comp., da de Ribeirão Preto;
para o archivamento de seus contra-
_t03 cociaes. — Archivein-se.

De Dc Duarte, Serva e Comp.. des-'.a praça, para o archivamento da sl-'.e.ação de seu contracto social, pas-jiaido a girar sob a razão de L. Serva
k Comp. — Archive-se.

Dc Pcgoraro c Comp., desta pra-
ça, para o mesmo fim. — Provem o
direito á suecessão allegado pela so-
;iã Maria Grego Zaccaro.

Dc Caetano Greco, Belli e Comp.,
\. Michcl, Scttimo Dcstn, Vicente
Fui faro, Damasco e Pecoraro, Namc
Nassur, Merchcd Antônio Camas-
mié, L. Serva e Comp., Carlos M.'/ranço, di-sta praça; Joaquim Ba-
ptista Castanhcira, Primo Scavazza
>i Comp., da de Ribeirão Prelo; Ir-
mãos Nigro, da dc S. João da Cocai-
ia, Jahu', para o registo de suas fir-¦nas eommerciaes. — Regislern-sc.

Dc Dc Vita, Strongoli c Picolotto,
lesta praça, para o mesmo fim. —1
Cumpram primeiramente o despacho
proferido no contracto.

De Pcgoraro c Comp., desta praça,
para o mesmo fim. — Cumpram pri-meiramente o despacho proferido 110
contracto social.

Dc João da Silva Martins, para o
irchivamento da eseripttira publica
de autorização que lhe passou seu
pae para commerciar. — Archive-se.

De Álvaro Ferreira Burgos, desta
praça, para o registo da marca —"Dai-me um beijo" — em um rotulo
com a figura de um moço e uma mo-
ça, para cigarros de sua fabricação.
— Registe-sc.

De Duarte Augusto Pinto, socid
solidário da firma Augusto Pinto o
Comp., desta praça, cidadão brasi-
leiro, para ser admittido á matricula
dos commcrciantes. — Martricule-sc.

 Nos documentos do agente
ile leilões Theodolindo de Aguiar, a
funta Commercial lavrou o seguinte
despacho: "Officie-se ao sr. juiz de
direito da segunda vara civel desta,
capital, para cumprimento de seiv
offieio, de 18 de janeiro, deste annoj1
sobre o levantamento da fiança pre-
stada pelo sr. Marino Moita, a favor"io leiloeiro Theodolindo de Aguiar,
nue foram publicados os editaes 110"Diário Official", desde o dia 20 dc
ianciro do corrente anno, c que se
apresentaram no prazo de seis me-
zes, como reclamantes contra o '

Foi nomeado o ulCeres du Forca Publi;
ca, Antônio Picstcher, para o cargo de
subdelcgado do policia, em çommissão, da
Pedreguiho, município do Igarapava.

Ao dr. Joüo do Almeida Leite Moraes,
delegado de policia do Piraju', foram
concedidas as fCrlas rcgulamentures.

Livraria Magalhães
Esta antiga e conhecida livraria, á rua

da Quitanda, n. 6, continua a expOi* á
venda o sou grande stock de livros, a pre
«;08 vcrdadolramento reduzidos o do nc-
cOrdo com a presente crise.

Obras de direito, medicina, engenharia
de literatura, historia, geograplila o seien-
cias congêneres, bem como do agricult-
tura, etc. sao ali encontradas em profu
sao, conforme se vC da série de annunclos
que na secyüo competente desta folha
inicia hoje a Livraria Magalhães.

Casa Bonilha
Grande Bortimcnto dc veíludos do seda

c taffctás para vestido dc theatro u pre-
<;os sem competidores.

Piim.i11.. Egreja Evangélica Baptista
Em sua ultima sessão, a assomblfia ge-

ral desta egreja, por indicação o pedido
do revmo. A. B. Deter, concedeu a exono-
ração a esso sr. do pastorado que vinha
exercendo lia cerca do um anno na mes-
ma egreja, chamando para aubutitull-o o
ovangellsta Armando Pinto do Oliveira,
que tomou o logar de pastornatlvo o per-
manente da mesma egreja. O novel pai-
tor deverá ser consagrado a pedido Ju
egreja, o mais breve possível.

por si o .como advogado da massa
fallida de M. Torne ou M. Torne e
Comp., c os herdeiros dc d. Maria
Flora Redondo do Nascimento.

Outrosim, suspenda-se, pelo praze
de tres mezes, das funeções dc lei-
loeiro desta praça, o sr. Theodolindo
dc Aguiar, cmquanto o mesmo não
prestar nova fiança."

Gabinete de Queixas
e Objeetos Achados

Pela I.ight, foram entregues os seguia;
tes objeetos achados nos bondes: um go.*-
ro, para criança, uma gravata, um rol)
d.-, papel do desenho, dois pares de chi-
nelos do lã pura criança, um porta-pds
dr arroz, um livro "La Filio de MIgnoh",
um guarda-chuva, uma bolsa com fumo
3 papel, um chalé, um embrulho com
plantas du cidado de Jahu'. tros plantas
da Escola Polytechnica do S. Paulo, um
pacote com vidros vazios, uma chave, ur.?
livro de historia universal, um sacco eom
papel o pannos. Pelo commando da guar-
cia eivicu foram entregue duas chaves es*
tylo americano. Pelo gerente do Puthl
Palácio foram entregues um lenço do so-
dn. um par de luvas para homem o uma
chapa esmaltada.

Loteria Federal
(E.vtrticçfio dc hontem)

33302 . , . . . 200:000.000
•15(500 .... ... 20:000J0OO

5520 . . . . . 10:000$000
32333 5:000$00O

Acordava com mau
estômago

Duranto os annos que soffrl do estorna-
go, o que mais mo lncommodava era, ao
despertar, sentir anclas o dores no esto-
mago, o tontoiras, s(3 passando quando
me levantava. Duranto o dia, renova-
vam-so as ancias depois do cada comida,
quo só constava do arroz e frango; qual-
quer outro alimento produzia-mo eólicas
e dlarrhc*a.

Encontrei nas "PÍLULAS DO ABBADU
MOSS" a minha cura radical: durmo
perfeitamente o desperto com bem
estar e calma; posso comer o beber do
tudo, e meu ventre funcclona regular-
mente, fazendo uso das "PÍLULAS DO
ABBADE MOSS" sempre que sinto prl-
são do venlro ou algum Incommodo. El-
Ias foram minha salvação e mou verda-
delro auxilio na conservação da saúde ue
minha família.

Pastor ABEL JONK.
Manaus, 19 de novembro de 1912.
As vertigens, difflculdade de respirar,

rosto quente, vômitos, tontelras, dores do
cabeça, palpitaçües do coração, a maior
parte das vezes sô são devidas ao mau
funccionaniento do estômago e prisão de
ventre. As "PÍLULAS DO ABBADE
MOSS", fazendo evacuar diariamente o
curando as doenças do estômago, em pou-
cos dias farão desapparecer taes lncom-
modos,

Com peso no estômago, dôr de
cabeça e prisão de. 7entre,
não podia trabalhar

Não era possível supportar o trabalho
com o mau estar causado pelo constante
peso no estômago, dOr do cabeça o o rosto
acalorado produzido pela prisão do ventre,
que tambem fazia inchar o ventre. S0
evacuava com lavagens intcstlnaes, para
continuar depois mais tenaz a terrível
prisão de ventre. *

Toncionava vender o negocio o aban-
donar o trabalho, quando fui salvo, fl-
cando verdadeiramente curado com duas
caixinhas das "PÍLULAS DO ABBADE
MOSS". .

Melhorando desdo o primeiro dia, eva-
cuando com regularidade, vi desapparecer
um a um todos os meus incommodos, e,
hoje, feliz e satisfeito, continuo o meu
trabalho e não cesso ãe rccommendar o
grande remédio, auxilio das famílias.

CHRISTIANO AGUIItBE.
Manaus, 19 de junho ãe 1912.
A preguiça, molleza, desanimo, a falta

de memória, aversão ao trabalho, calor
no rosto, vista escura, enxaquecas, não
são mais que effeltos da doença do appa-
relho digestivo, estômago, fígado e lntes-
tlnos: curando a, causa, e, sobretudo, eva-
ouando diariamente, desapparecerão to-
dos esses Incommodos,

As "PÍLULAS DO ABBADE MOSS**
contêm o que so precisa para recobrar a
saúde e o bem estar. **.,* • '"-'

Suores frios, vômitos, eólicas, sof-
frendo do apparelho diges-
tivo, não podia ser feliz

Era verdadeiramente infeliz, e a morto
para mim teria sido um consolo.

Não podia alimentar-me; depois do
cada refeição, parecia que la desmaiar;
abundantes suores frios, seguidos do vo-
mitos o eólicas, deixavam-mo proslrado
o desanimado, e isso duranto mezes
ameaçava de acabar com a minha trlsto
vida; do resto, tx morto seria um allivlo.

Não podia oecupar-me de ijieus nego-
cios, não podia alimentar-mo sem sof-
frer como um coudemnado; considera-
vam-mo verdadeiramente desgraçado.
Passando por alto os tratamentos quo
segui, cheguei ao uso das "PILOTAS DO
ABBADE MOSS", e, com ellas, única-
mento com essas pílulas, voltei íl fellcl-
dade; minhas doenças desappareceram
como por milagre, comecei a alimentar-,
mo com cuidado ao principio,' hoje como
francamente e tenho todas as funeções ro-
gulares.

As "PÍLULAS DO ABBADE MOSS"
têm logar do honra na minha mesa, e na
minha casa 6 o primeiro romedio que
empregamos em qualquer doença e rara-
mente precisámos recorrer a outro au-
atilio.
., ERNESTO VICTOR DA SUJEIRA. ..

.,- Bahia, 6 de setembro de 1912. .;
As enxaquecas, dores de estômago, vo-

mitos, gazes, flatulenclas, anclas, verti-
gens, são effeltos das doenças do estorna-
go, fígado e intestinos; curando essas
doenças, cessarão aquelles symptomas.

As "PÍLULAS DO ABBADE MOBS"
são o quo ha de mais Indicado para as en-
fermldaães do estômago, fígado e lntostt-
nos. '¦ --/

' Pensava estar com arterio-scle-
rose e soffria unicamente
do estômago

Pensava estar no ultimo período dc ml-
nha vida e temia cahir. fulminado pela
artcrlo-scleroso a cada momento, taes
eram os symptomas que apresentava:
rosto congesto, vertigens, palpitaçües do
coração, pulso tenso, affrontações, emflm,
todos os symptomas de moléstia grave.
Não tinha mais prazer para nada e a
saudade da família, que pensava deixar,
multo mo fazia soffrer. E tudo isso era
apenas devido A enfermidade o dilatação
do estômago. Examinado minuciosamento
pelo medico o usando as "PÍLULAS DO
ABBADE MOSS", recuperei completa-
mento o socego, a saudo o o bem estar.
Bom do minhas doenças do estômago
e da prisão ão vontre, goso a vida sem
o menor embaraço, lamentando não ter
ha mais tempo tido quem me indicasso
a salvação com as "PÍLULAS DO Ali-
BADE MOSS".
MARCOS JUNQUEIRA DE MENEZES.

Fazendeiro — Santa Rita, 19 do agosto
de 1912.

A falta do fome, assim como o appe-
tlte excessivo, causam transtornos ao cs-
tomago, fígado e intestinos. A prisão de
ventre é uma das conseqüências. Conso-
guirels corrigir os males e defeitos do
apparelho dlgostlvo com o uso ãas "PI-

LULAS DO ABBADE MOSS". Uma vida
de estudos e experiências garanto *
efflcaola desse remédio.

Nunca esquecerá que o estômago
e os intestinos lhe roubaram
o melhor tempo de sua vida

Tosso dizer que, desde estudante, ate a
cdado de *10 annos, não tive uma, semana
So saudo completa, soffrendo ora do en-
xaquecas, ora de nevralgias, eólicas, diar-
rheas, dores no figado, derrame de bllls,
emflm, um cortejo do doençaí das quaes
as enxaquecas e dcsarrnnjos lnte3tlnaes
eram as mais freqüentes, fazendo com
quo minha alimentação fosse a mais cui-
dada e insiplda possível. Passava suma-
nas quo sô evacuava uma vez, ficando
com o ventre enorme, dores no coração,
no estômago, na cabeça; outras vezes,
era dlarrhéu constunte, evacuando mui-
tas vezes por dia.

Creio bem que a esse estado era pre-
ferivel uma boa morto; tendo perdido
tanto tempo a soffrer, venho aos 40 an-
nos, com o remédio mais simples,; ficar
oompleiamenlo bom: com as "PÍLULAS
DO ABBADE MOSS" desappareceram os
martyrios do tantos annos, o posso hoje
viver e alimentar-me a incu prazer, sem
nenhum temor, não deixando do Iamcn-
tar ter passado tanto tempo sem conhe-
cer o santo remédio quo em tão pouco
tempo mo curou.

GABRIEL DIAS DE SOUSA.

Negociante. — Bahia, 14 de outubro
do 1912.

As pessoas quo soffrem do hcmorrhol-
dns encontrarão nas "PÍLULAS DI-
OESTIVAS DO ABBADE MOSS" o Uni-
co e verdadeiro allivlo; ellas são positiva-
monte o ideal dos hemorrholdarios o um
verdadeiro descongestionante.

Em todas as drogarias e pharimaoias - Agentes geraes: SILVA GOMES & 0. - RIO - Em S. PauBos BARUEL & G.
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Secção de
informações

Avisamos nos nossos illsllnclos nssl»
«nuutcs, quo n°s -.«-«--'nn- com ll9 s"us
prcaadua ordens, que todo o qualquer pc»
dldo ao Inforniugões, coiuprus o etc, que
tenham Uo ser obtidas fórn rto perímetro
contrai da eldude, DEVE VIU ACOMPA-
NIIADO DA IMPORTÂNCIA NliOESSA- mentos.
RIA PARA O TRANSPORTE DB BONDE
(IDA B VOI/fA), ...

Hr. Francisco U. da Sllvn'—» Itabcrft —•
0 cheque e a guia» íoram hontem recebi-
íios. Serfi providenciado na próxima bo-

• mana. •
Sr. Pedro Porolra — Franca — O pie-

ço de cada, vidro 6 de 6*000, tora o
porte. ,, ,' Sr. M. B. — Cruzeiro — Hi na proxl-
ma semana Informaremos sobro o quo
lhe interessa.

tir. Limlorf do Araújo Ferraz — Ibttlu-
Bu. a sua enoommonda, que custou 6*,
inclusive o porte, foi hontom remettida,
roglstada, pelo oorrelo.

Sr. P. G. O. J. — Cruzeiro — O regis-
tado foi recebido e a portaria de liceu-
ça remettida no dia 2, conformo a infor-
mação jfi prestada por esta soeção,

Sr. pauilno dos Suntos Pinto — Plnhol-
-os  Para vermos o quo deseja, visto
ser fora do perímetro urbano da cidade,
é necessário que v. s. nos onvlo a Impor-
tancia para o transporte de bondo (Ida e
volta.). „ ¦'

Sr. Josí Pobce — Descalvado — bera
providonciado na próxima somana.

Sr. Vlotor Miguel Romano — Lomo —
A portaria de licença acra amanha re-
mettlda, registada polo correio.

Sr. Josó Ruflno Sampaio — Jardino-
polis — A Importância foi recoblda e
abaixo reiiroduzlmos a informação que
foi prestada no dia 3 e que lhe passou
despercebida.

"A portaria de licença do que trata cm
carta de 26 ão mez passado, paga 6*000
de sellos, fora o registo pelo correio. 13'
necessário enviar a importância que fal-
ta, para evitar quo caduque a referida
portaria."

Sr, Joaquim Cunlia Junlor — Pira-
juhy — O ohequo foi hontom recebido.
Será providenciado amanha.

Sr. Francisco Cotlm Dlps — Santa Cruz
da Conceição — Vnl ser providenciado na
semana entrante.

Sr. Osório H. <1<' Pimtes — Novo Ho-' 
rizonle — Amanhã serfl. leito o que nos
pede em curta do 2$, lionlem recebida.

Sr. Asslgnanto n. 10051» — Rio dos Fe-
dras —- Encontramos o quo deseja, om
bom estado por 280*000 o com pouco
uso. De primeira mito custam de GGOf a
000». „ ,

Sr. Benodleto SlmpUoluno 1'orelra —
Jacarehy — Respondemos X nua carta
do -• , , .

Sr. João Bento do Moura — Jamboi»»
ro — Aguarde carta.

Sr. J. Ti. P. ¦— Mogy-mlrim — Segue
QQXtCLi

Sr. Josó do Toledo Ciisar — Bocayuva
" — A dúzia do artigo que pediu foi remet-' 

tida hontem, registada, pelo c*rre!o. Se-
. guo õarta. '»¦"

Sr. Leonolo Saluátlano — Pinheiros --
- \s Importâncias foram entregues a pes-
• soa que Indicou. O recibo seguiu acom-

panhndo do carta.
Sr. Josí Francisco do Oliveira Castro

Cruzeiro — Seguiu carta polo cor-
rclo de liontem.

Sr. Antônio Italial — Pederneiras- —
' Aguarde curta, quo seguiu pelo correio

do hontem.
Sr. Armando dc Azevedo — S» Joao

iln Bocaina — EscrevemOS-lhe,
Sr. Izldro Hllarliio — S. ,'ebastlão — O

telogramma foi hontem respondido. Es-
pero carta.

PHOJEOTO N. M, DB 1M«

A Câmara Municipal «o S. Paulo de-
cretas , , .

Art 1 o — Fica a Prefeitura autoriza-
da a'mandar calcar, a paralleleplpedós
do podra, a rua Sábarft, na parto eom-
prehendida entre as ruas Marquoz do
ltu' o Jaguaribo, correndo as dospesufl
por oonta da verba "ServlçoB o Obras ,
do orçamento vigente, ou mediante ope-
rações do credito.

Art, 2.o — Revogam-se aB disposições
om contrario. ¦—• Bala das sessões, t- de
agosto do IIU O. — B. Duprafc — A's com-
missões de Obras o Finanças, ouvindo-so
a Prefeitura para mandar fazer os orça-

REQUERIMENTO N. 18», DE 1010

ltoqueremoa ao sr. prefeito so digne
mandar.orçar o calçamento, a parallcle-
plpedos ile pedra, dá rua Fernando de
Albuquerque, enlre as ruas Bella Cintra
o Augusta. -- Siilá das Béãsõos; 5 de agos-
to de 19.10. — Luiz Fonccoii, Duprat. —
A' Pri-feitura.

HÈQÜKIÚMIíNTÒ N. l»0, 1)15 1010

Solicito iih vistas do sr. prefeito para
a entrada que conduz do ti. Miguel ft Ca-
pella de llaquaquecotuba, divisa dos mu-
niciplos da capital e Mogy das Cruzes, a
quul necessita dc concertos o do quo nel-
Ia sejam feitos alguns poiitllhi.es. Assim,
s. exc. atleíiderft aos justos desejos dos
que so servem dessa estrada. — Sala das
sessües, o de agosto de 1016» — Marro-'
Junlor. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 101, DE 1910

* Trata-se do pequeno trecho, todo edl-
ftoado, oomprohondldo ehtre a rua Au-
gusta • a travessa Olinda, onde existe ura
grando collegio, — Bala das sessões, 6 do
agosto de Í91«, — R. Duprat^ Alcautarn
Machado, Henrique' Fagundes, JoRo Jo-
sé Porolra, A. Boptlstu du Oost», Imiz
Foneecn, Mnrrn, Marrey Junlor, Sampaio
Vlanna, E. Goulart Pontondo, Mario
Amaral. — A' Prefeitura.

INMOAOÁO N. U7, DF, 1016

Indloo â. Prefeitura que mande calçar
a paralleleplpedós o largo do. Cambucy.
— Bala doa sessões, 5 do agosto de 1B10.
—» Mnrlo do Aniaviil. — A' Prefeitura,
para mandar fazer o orçamento. • >'

INDICAÇÃO X. 08, DE 1910

A rua Casimiro df Abrou, Seinpre que
chove lorrenclalmentc, transforma-ao cm
verdadeiro lago, tal a quantidade de
água ([uo fica represada por. falta de es-
(roumento. Índico ao .sr. Prefeito a con-
venioncia de ordenar uma providencia
em beneficio dos moradores da 'referida
rua. Na falta de calçamento, ao menos a
regularização do nivelamento o assenta-
meuto do meios fios para quo os proprle-
tarlos possam construir os passeios cm
beneficio dos transeuntes. — Sala dns
sessões, 5 dc agostb de l!U(i. — A. Ba-
ptlstu da Costa. — A' Prefeitura.

Pussa-se

Por Isso, Julgo.que oa-.papels "nlo po-
dem deixar do voltar A Conimlssão do
Finanças, para que,, doanto das Informa-
ç8es quo Jfi. toramrequisitados do The-
souro Municipal, possa apresentar emen-
dns quo venham alterar o projocto oom
que ooncluiu o seu parcoor, de forma a
estar do ácoôrdo oom a OommlsstU) de
Justiça,

Neste sentido 6 qu* a Commissão de
Finanças apresenta um requerimento e
espera que o resolva favoravelmente.

Vai a mesa, 6 lido, posto em votação e.
approvado, o seguinte

REQUERIMENTO [:'}'"

Requelro a volta 4 Commissão de Fl-
nanças dos papeis de quo tratam os pa-
reeeres ns. 65 e 86; constantoff da ordem
do dia de hoje. : j

Sala das sessões, 5 de ugostolde 1916.—
Sampaio Vinnnn, Henrique: Fagundes,
Mario ilo.Amoral.•

¦ t
Entra em discussão unlca paparecer n.

87, da Còminlssâo do Finanças, oplnan-
do pela approvação do balancete da re
celta o despesa do Municipio, relativo ao
primeiro trimestre do corrente nnno.

Ninguém pedindo a palavra, é o pa-
recer posto em votação e approvado.

Nada mais havendo a tratar, lcvanta-Be
a. sessão. ¦'.

ORDEM DO DIA

NOTA IMPORTANTE — OS bTS. RSSl»

gnnnfcs que ilescjnreni resposta por rar-
tn, deverão enviar o sello pnra o respe-
ctlvo porte. Também deverão rcmcttci
sellos pnrn roniessn, pclo correio e regis-
tados, dos títulos de nomeação, portarias
dc licença o outros documentos. Sem esta
formalidade não nos responsabilizamos
pcln cxnctldão do servioo. Pnra ns res-

postas, por estn secção, poderão os srs.
nsslgnnntcí» designar luiclaes sob as

qunes desejem occultur os seus nomes.
Outrosim, pura mnls brevidade no' cumprimento dos pedidos, deverão elles

ser feitos, sepnrndumenle c em cnrtn dl-' rijldn li "Secção de Inrormuções". Os pc-
didos que vierem em cartas, tratando dc

' outros nssumptos estranhos u estn "Scc-

ção", forçosamente terão dc ser demorn-
dos.

———«jj>— •¦

Koquoromos no sr. Prefeito Municipal
quo se digne mandar exeeuUtr o calça-
mento da rua Tuplnambas, no trecho
comprchenclldo entro as ruas Vergueiro e
Aopenlnos, jft autorizado pela lei n. 1.852,
do" 12 do março do 1015. Trata-se de um
melhoramento necessário e. urgente. —
Sala das sessões, 5 do agosto do 1910. —
Murrey Júnior, A. Baptlsta da Cosi»,
João José Pereira. — A' Prefeitura.

REQUUUIMEOTO N. 193, DE 1010

Em 8 de maio de 1915, súbsOrlpta por
vários srs. vereadores, foi enviada ú Pri-,
feitura a indlcâçilo n. 128. daquello anno.
pedindo uo sr. prefeito que intercedesse
junto do sr. secretario ila Agrlcnltur i,
ho sentido de obter quo fosse augmehta-;
da a illuinlniiçilo publica ilo lt.rgo Quu-
nabara, com a collocação, pelo menosj
dt mais seis combustores, sob o funda-
monto de que, tencionando u Cama u
Municipal de ti. Paulo mandar ajardinar
aquella praça; o melhoramento om quo-i»
tão se tornava necessário. A indicação n.
12S foi remettida A Secretaria da Agii-
cultura, que. dopols do mandar examinar
o local por funecionarios seus, ae limitou
a remover. um combustor de um ponto
para outro, afim do dar melhor distii-
buiç&o de luz a praça. Ora, Isto ou mula
6 a mesma cousa. O ar. prefeito munici-
pai ncaba de remotter A Câmara os orça-
mentos enlão solicitados para o ajardina»,
mento do largo Guanabara e esses pa-
peis, aqui, vão ter ò andamento convo-
nlonto. Parece-nos, pois. que seria indis-
pensavol 

'u Intervenção du a. exc. nova-
monte, Junto do sr. secretario da Agri-
cultura, afim ile conseguir o augmonto de
oonibustorcs de gaz na mencionada pra-
ça, nina vez quo os melhoramentos que a
(jantara Municipal projectn executai- vão
ser, dentro'oin brovo; Iniciados pelo po-
der competente. — Sala das seesOcs, 5 de
agosto do 1916. — Marrey Junlor, A. Ba-
jitlsta da Costa, Marra, Sampaio Vianna,
l! Goulart Pontondo. — A' Profeltura.

Hir.QDEmMEN.TO N, 193, DE 1910

Poço íi mesa encaminhar á Prefeltu:'!/
as Inclusas representações dos moradores
do. Villa da Saudo, em Villa Mariana, e ilo
si Antônio Josfi de Carvalho, proprletit-
rio do predio n. 95, da rua Manuel Du-
tia. Os melhoramentos solicitados pelos
primeiros .são Indispensável!); o que o se-
gundo reclama 6 conseqüência da im-
l-ieselnilivel <illem-ão do sr. prefeito paru
o quo se passa com a sua propriedade
por occaslão dns chuvas. Accresce a clr»
cumstancia de ser esta a segunda vez
que, por meu intermédio, este munlclnt
se dirige ao sr. prefeito. ¦— Sala dus sos-
sões, 5 do agosto do 1916. — Miirrcy Ju»
nlor. — A' Prefeitura,

REQUKUIMKNTO N. 191, DE 1910

Gn liem
a-

Entra em 2.a discussão o projeoto
apresentado pelas commissões de Justiça
e Finanças, em sous respectivos parece-
res ns, 68 c 83, Jâ publicados, opinando
pela suppressão do cargo de Inspector do
Hygieno Municipal, vago com o falleci-
mento do ilr. Augusto Comes de Almoida
Lima.

Ninguém pedindo a palavra, 6 o.pro-
lecto posto cm votação o 'approvado.

Entra em 2.a discussão o projeclo ãpra-
sentado pelas eonimii-Sõos de Obras o Fl-
nanças, em seus respectivos páreeèreü na.
57 e 81, já publicados, autorizando a- iles-
pesa ile 35.60117-80, com o calçamento a
parallelepipodòs da rim Barão de Dupral;
entro as ruas Itoby o Anhangabahu'.

Ninguém pedindo a palavra, ff o 'pro'
lecto posto em votação, e ftpprovado.

Kntra em l.a disoussão o projecto apre-
sentado pelas oominlssões de Justiça o
Flnunqhs, em seus respectivos ]iarr-,c-.'i'e.s
ns. 01 o 85,,. approvando o riceOrdo crie-
brado entre o prefeito e os proprtotarios
dos prédios ns. 112 o 111 dá rua de ti.
João, necessários ao alargamento da re»
Cerlda ruu, para adqiiirll-os íl razi*i,o ile
250Í00Ó o metro quadiailo.

O SR. MAltRh!Y JUXIOlt — Sr. presi-
¦lente, trata-se, segundo deprelienilo do
parecer da Comnilssão de Justiça e do
projecto da Commissão do Finanças, da
approvação dc um accOrdo feito pelo sr.
Prefeito com proprietários' dc um terre-
no existente. A rua de S. João, terreno es-
te que, segundo deduzo do parecer ila
primeira Commissão, (•Inalienável.

A Conunissão do Justiça não opinou
desde logo pela approvação do accôrdo
porque, tal qual ora feito, nao garantia
os direitos do muqlcipio, visto como "nollè

ao estabeleceu quo o pagamento aos pro-
prietarios do terreno seria feito imine-
(llatamente A approvação dada pela Ca-
mara.

A Comn-lssão de Justiça, composta de
lllustre» ju listas, entendeu que a áppro-
vação acarretaria duvidas futuras para o
municipio o, muito naturalmente, um pn-
gamento lllegal, porque o municipio te-
ria adquirido bem inalicnave!»

Vejo, entretanto, do segundo parecer
da Commíüsão, que todas as cautelas se-
rão tomadas para garantia iln alroltò do
municipio.

Para que ou possa', com consciência,
votar este parecer, èüpernrel, verbalmon-
lc, c para que fique constando dos nos-
sos Animes, a palavra ila Commlssãd ile
Jrstiça, sobre quaes sejam essas cautelas
e para que, ninin tarde; não so possa di-
zor que votamos aqui uma autorização
contraria .1 lcl.

Delegacia Fiscal
Movimento do hontem:

Officios e portarias expedidos:
A- directoria do gabinete, encamlnlian-

do a petição em quo Mario de Carva-
llio solicita sua exoneração do cargo do
escrivão da colléctorla federal em Porto
Ferrõlm.

A'mesma directoria cnmmiinlcando a
posse do escrivão da colléctorla federal
em Tanibnhu', Renato Silva.

A' directorla da despesa, transfe-
rindo o credito de 1:M8$508, de consl-
¦¦nação estabelecida pelo 2.0 escrlpturarlo
do Thesouro sr. Cândido Costa.

A' dlrectojlõ, de contabllidado do mi-
nlstorio da Viação o Obras Publicas, ro-
niettondo o processo de divida, de oxerci-
cios findos, na Importância do 125J500,
ile que 6 crçdor Bernard! A. Ourique.

-A'. Alfândega do Maoelô, remetten-
do o processo do Infração contra a Per-
fumaria Paulista V. Commodo, com o re-
ourso pela mesma offerecldo.

!—i A' administração dos correios, re-
mottondo o requerimento de d, Albertlna
Pahlm Mala, afim do fler Informado.

A' mesma administração, restltulndo
o requerimento do estafeta Edison Alvos,
com o sello revalidado,

A' mesma administração, rostltuln-
do com o sello revalidado o requerlmemto
de José Moreira Bosque.

A' O.a região militar, solicitando ins-
pecção do saudo, para effelto de nposon-
tadorla, pnra o carteiro da agencia do.
correio do Santos, Alfredo Knecht Ko-
lers.

—í A' mesma região solicitando Inspoc-
ção de saudo, para effelto de aposontado-
ria, para o amanuenso da administração
dos correios Aurélio Nunes Bandeira do
Mollo.

A' Alfândega de Santoa declarando
quo o ministro tondo presente o processo
relativo ao recurso Interposto por .Tose
Pimenta da Silva, ' da decisão da mesma
Alfândega quo classificou a mercadoria
despachada pela nota de importação n.
57.404, do anno passado, resolveu, por
despacho do 24 dc julho findo, tomar co-
nheclmento do rocurso.

A' mesma Inspoctorla; declarando
que o ministro tendo presente o processo
em que a Companhia Paulista do Estra-
das do Ferro pede restituição do direitos
pagos a mais pela nota de importação n.
11.264, do corrente anno, resolveu, por
aeto de 17 do julho findo, autorizar n
restituição pretendida.

A' mesma inspoctorla declarando
quo o ministro tendo presenlo o pi-ocesso
relativo ao recurso Interposto por B.
Plnholro o Comp., da decisão da mesma
Alfândega quo classificou a mercadoria
despachada pela nota de Importação n.
148.408, de 193, resolveu, por aeto de 24
de junho ultimo, dar provimento ao re-
curso.

A' colléctorla fodoral em Mineiros,
devolvendo o processo dé Infracção Ins-
taurado contra Oscar Phillppe, afim de
ser julgado depois do ouvido o autuado.

A' colloctoria em Pennapolls, dovol-
vendo a petição do escrivão da mesma
exactorla, que acompanhou o officio n.
30 de 12 de julho passado, afim do ser
cobrado o sello com revalidação.

A* colléctorla em Ribeirão Bonito,
romettendn o requerimento do Loblno
Ferreira da Silva, afim de ser cobrado o
sello com revalidação,

Efféetuam-se segunda-feira, 6.o dia
utll, os pngari.ontos aos lnactlvos da Via-
ção, letras J a Z.
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Expediente do dia 5 de agosto de 1916

iiEi.rr. a.ooa, de 5 Dis agosto df,' mie

Stt.a SKSSÃO, ÍUSATAZADA TOM 5 DIS
AGOSTO

Presidência do sr. Uuyinundo Duprat

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Sampaio
•Viaiina, Joaquim Marra, Henrique I-'a-

-fundes, Goulart Penteado, Washington
•Luis, Ha-ymundo Dupral, Mario do Ama-
ral, Baptista da Costa, J. J. Pereira,

- "üuiz Foncecft o Marrey Júnior, faltando
oom causa participada o sr. "Raphael

Gurgol, e sem participação os srs. Es-
tanlslau Borges, ltoclia Azevedo, Alcan-
tara Machado e Sousa Queiroz.

Abre-se a sessão.

E' lida, posta em discussão e sem de-
bate approvada a acta da sessão ante-
rlor.

O SK. M.VItrO DO AMAUAIj — Sr.
presidente, acliando-mo um tanto Indis-
posto, peço a v. exc. que me dispense
do proceder A leitura do expediente, no-
meando um sr. vereador quo me substl-
tua.

O sr. presidento — Convido o sr. .IjUÍz
Fonceca para exercer as funeções de se-
cretarlo.

O Slt. LUI'/. FONOjEOA, servindo de
secretario interino, d& conta do seguinte

EXPEDIENTE

PAHliCICH das commissões reunidas
de Obras e Finanças, autorizando os me-
lhoramentos do largo fronteiro ao Inuti-
tuto D. Anna Rosa e ao ajardinamento
do largo Guanabara. — A Imprimir.

PAÍtEOERES das comnilssOes ile' Obras e Finanças, relativamente ap cal-
" -i-amento do viadueto de Santa Iphlge-

nia. — A imprimir.
PAÍUSOEIU5S das commissüos do Jus-

tiça, Obras e Finanças, opinando pelo
arcliivamonto dos papeis relativos aos
alinhamentos das ruas 15 do Novembro e
Quitanda. — A imprimir.

PAKEOIíRES das coininlssõea de Jus-
,t.iça, Obras e Finanças, sobre o roquerl-
• menlo ilo proprietário do predio n. 40 da
rua do Paraizo, pedindo indemnização.

¦ - A imprimir.
1 PARECEU ES das commissões de Jus-
tlça, Obras o. Finanças, sobre o alinha-
mento da rua Conselheiro Lafayette. —
A Imprimir.

OFFICIO ila Prefeitura, Informando o
requerimento n. 182 do sr. João Jos* Pe-
roira; sobre as leis ns. 1923, de 22 de no-
võiiiiirb do lülü, o 1943, ile 8 de fovo-
reiro de 1910. — D6-so conhecimento ao
autor do requerimento.

REQUERIMENTO do dr. Claro Ho-' mem dc .Mello, solicitando o calçamento
da rua Dr. Homem de Mollo. — A' Pre-

. feitura.
REQUERIMENTO do dr. Cláudio de

Bousa, pedindo dispensa,, do emolumentos
. para a construcção do uma effrela no
..Onirro de Villa Pompéa. — A's coitimls-

ei*»...s ile .fustiga', Obras o Finanças.

Requelro que o sr. ilr. prefeito se dl-
gne mandar arborizar a rua Viscondo lo
Abaeté, o a rua Albuquerque Lins, en-
tre Palmeiras e Brigadeiro Galvão. —
Sala dos sessões, 5 da agosto de 1913.
— João Josô Pereira. '— A' Prefeitura'.

REQUERIMENTO N. 105, DE 101(1

Requeremos que o exmo. sr. prefeito
interponha seus bons officios junto 6
administração da Light and Power, no
sentido de sor estabelecida uma linha dé
bondes (morta) na rua Anhangabahu*, çr.i
lUíiiçfto co ma rua do Seminário, para s^r
trafegada unicamente apus os espectacu»
los quo se realizarem no theatro "Cas!-
uo Antárctica", a exemplo do que acon-
tece com a linha, morta, exifltentò ao la-
d . do Theatro Municipal, que atténde uos
freqüentadores deste theatro o dos do
tlieatro S. José.

A mèdídn jú foi lembrada em o requu-
rlménto n. 129, de 1916, mas a Coinpi»
nhia julgou que se pedia unia linha pu".i
ser trafegada permanentemente e por
isso informou que essa linha sú viria a'»
tender aos moradores do Braü, que fr».\-
quentam o referido Tlieatro Coslno. Não
ha tal, a linha mortii que ali fôr instai-
Ioda viril servir aos habitantes de lodo."
os bairros qua a Light entender, pois
que, ligando-se a linha da rua Anhiing-i»
baliu' com a,da rua do Seminário, Ipir.
facto ficam ligadas todas as demais 11-
iihas.

O Theatro Casino funcclona constante-
mente e com o estabelecimento de uniu
linha do bondes na rua Anliiingabnliu1
multo lucrara a Companhia, que, por
sua ven, prestara ao publico um Inerrtiiii-i-
vel serviço. — Sala das sessões, r, dc
agosto de 1!) 1G. — João Josfi Pereira, A.
liiiptlstn dn Costa, Murrey Junior, Sam-
pulo Vlniniü, E. Goulart Penteado, Hon»
riqiui Fiigiiiiilcs. — A' Prefelturn.

REQUERIMENTO N. 1!>fl, DE 1910

Requeremos que o exiiio. sr. dr. pre-
feito se digne requisitar rta Secretaria Oa
Agricultura a'collocação dè mais alguns
combustores do' llluminação na rua
Anhangabahu', entre a aVenlda S. João
e a travessa Particular. — Sala das se?»
sões, 6 de agosto de ifilÒ, — João Josí-
Pereira, A. Baptlsta da Costa, Mnirey
Junlor, — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 107, DE 1010

Roqueiro no lllmo. sr. dr. prefeito, que.
já tendo siío assentes as guias na rua Dr.
Pinto Ferraz, motivo'polo qual -nãn -po-
diam sor postos ou combustores - a' gaz;
veiiho do novo solicitai fle" d; 3. qiíe "ré*
digne pedir ao secretario da Agrieultu-
ra para mandar colloeal-os, entro D>-
mlngos de Moraes e Vergueiro. — Sala
das sessões, 5 de agosto do 1910. — João
Josfi "Pereira, — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N, 198, DE 191(1*»
Reitero ao lllmo. sr. dr. prefeito o mou

pedido anterior para collOcar guias â
rua Casimiro de Abreu, Isto emquanto
não se executa o calçamento jã votado,

—Sala das sessões, 5 do agosto de 1918.
— João Josfi Perclrn. — A' Prefeitura.

REQUERIMENTO N. 10», DB 1910

Reitero ao lllmo. sr. dr. Prefeito o meu
pedido para mandar calçar o trooho JU
autorizado da rua Gomes Cardim, entre
a 15. F. C, do Brasil e a rua Visconde de
Parnahyba. — Sala das sessões, E de
agosto de 1916. —¦ João José Porolra —
A- Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 00, DE 1916

Indicamos ao sr,;;Prefeito > convonlen-
cia de ser, com urgência, oompletado o
calçamento da rua Olinda, no dlatrlcto da
Consolação.

O SR. JOAQUIM MARRA — Sr. pre-
sidente, na ausência do relntor do pa-
recer em debate, cabe-rho dar as explica-
ções que acaba de pedir o nosso collega
sr. Murrey Junlor,

A Coinmissão dc Justiça procurou sem-
pro acautelar os interesses do muniolplo e
tem estudado as questões que lho lêm
sido subinettidas com o zelo máximo de
que ella é capaz.

O sr. Miirrcy Junior — Muito bem. ;
O sr. Joaquim Marra — Recebendu o

podido do srt prefeito para. approvação
do accôrdo; a Commissão do Justiça, a
principio, tovo duvidas, porque, pela re-
dacção desse accOrd.ó, parecia que, no
estabelecimento da transferencia da pro-
prieilailo no município; ella continuava
Inalienável por cláusulas testámentarlas.

A' vista disso, a Conunissão pediu es-
eíàreclmentos ao prefeito, o qual respon-
deu que, na oceasião do so realizar a com-
pra dos immoveis, ello tomaria todas as
cautelas necessárias X garantia, e respon-
sablliilailcs futuras do munlelplo'.

A Comnilssão de Justiça teve oceasião
do falar verbalmente com o sr. prefeito
aobre esto assumpto, è, elle, então, deta-
lhadaménto; dlsuo quaes as cautelas que
lrlu tomar; sendo uma dellas a do uão se-
rem as letras entregues aos àetuacs
proprietários, mas ileppsltadas em Juizo,
para. qun o juiz que conceder o nlvarS ile
autorização para a venda dos prédios fl-
zesso subrogar sobre ossas letras da Ca-
mura os ônus que actuaimente pesam so-
bro os prédios.

. Ora, nestas' condições, parece quedos
interesses do municipio ficam perfeita-
mente .•iirnutclndos. Existe alvarfi. do juiz
autorizando a" venda d03 prédios A Ca-
mara Municipal; o preço dos prédios serft
entregue no mesmo juiz, o esae Juiz, sob
pena de respolistibilldado própria o da res-
ponsablltdadé do Estado, tora de applicar
essas letras ao fim do testamento.

Portanto, parece, A vista ttostas expll-
cações, que o nosso collega sr. Marrey
Junlor iião terã dlffieulilade cm votar a»s
conclusões do parecer da Commissão de
Justiça, tanto mais que, felizmente, nõs
temus X frente do executivo municipal um
homem capaz dc realizar as suas promes-
sas (apoiados), e as imaB promessas nesse
sentido são categóricas.

São estas as explicações quo eu Unha a
dar ao mou nobro collega e A Câmara.
(Muito bem).

Ninguém mais pedindo a palavra, é o
jirojecto posto em votação o approvado.

Entra em l.a discussão o projecto apre-
sentado pelas commissões do Justiça e Fl-
nanças, em seus respectivos pareceres ns.
05 e ,80, concedendo isenção de Impostos
de !' [nOustrüva e Profissões"* pelo prazo
do. dois .aunos,. ao Instituto Paulista e
egual- prazo .para o pagamento dos lm-
postos em atraso.

O SR. SAMPAIO VIANNA — Sr. pre-
sidente. a Commissão de Finanças, a
quem coube estudar a matéria do proje-
cio que v. s. acaba do annuneiar, não se
sento perfeitamente habilitada' a discutir
a matéria e, multo menos, a prestar ft Ca-
mara as Informações que lhe sejam exi-
gldas,

Ao estudar este assumpto, a Commls-
são de Finanças não fez mala do que
subordinar-se fts ínformaçõos vindas da
Prefeitura e ao parecer da Commissão de
Justiça, parecer que concluía pela con-
cessão de um prazo para o pagamento de
impostos devidos pelo Instituto Paulista e
mais a sua Isenção por dola annoa.

Ora, sr, presidente, a Commissão, de
Finanças concluiu o seu parocer pro-
curando resolver o caso de pleno accOrdo
oom a de Justiça, pois que a esta 6 que
cabe tstudar e déoldlr aobre matéria do
Isenéão de Impostos. Maia tarde, entre-
tanto,- por Informações que, de viva voz,
ohegaram ao conhecimento da ,Commls-
s&o de Finansas, pareceu-lhe que aa
suas' conclusões nfio estaVam de accôrdo
com aa conolusões do paréoor da Com-

. missão de Justiça.

1-Tohlbo a linssngeni do gado quo venha
ao Matadouro 6 quo entro pela run.Do-

mhigo3.de Moraes O parto sul, pelos runs
conhecidus pelos nomes de Tnnquo, GimIo,
Borges Lagòu', Dr. Pedro ilo Toledo, Ba-
ircllnr, Duprat, Luiz Coelho. Napoleno do
Barros, Ribeirão Preto, Coronel Llsbô»
o Marselhü/a.

' Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito dõ Município, de S. Paulo:
Faço saber^quo a Câmara, om sessão de 29 de julho 4o porrente anno, de-

cretou e eu promulgo a seguinte lol: . . . .
Art. l.o» ¦— Fica prohiblda a passagem do gado quo venha ao Matadouro e que

entro pela. rua Domingos de Moraes o parte sul, pelas ruas conhecidas pelos no-
mes do Tanque, Gado, Borges, Lagoa, Dr. 1'edro de Toledo, Bacellar, Duprat,
Luiz Coelho; Napoleão de Barros, Ribeirão Preto, Coronol Lisboa e Marselheza,
quer no sou-destino ao Matadouro quor no seu regresso aos pastos.

Art. 2.0.-1» Para o gado que venha do oeste, pela.Lapa e Pinheiros, na parte
apôs a rua. J^sí ' Magalhães, com destino ao Matadouro serft adoptado o transito
pelas ruus, dó' Tanque, Gado, Borges Lagoa o Dr. Pedro do Toledo, atí o cruza-
iiienlo das juesmas com a rua Bacellar.

Art. 3.0 — Aos Infractores se applicarft a multa do .20?000.o de 501000, sem-
pre que se repetir a infracção. .

Art. 4.0 — Revogam-se as disposições em contrario.
• O DlroctOr floral da Prefeitura a faça publicar.
Prefeitura do Município do S. Paulo, 5 de agosto de 1910, 363.0 da fun-

ilação de ti. Paulo..
O Prefeito,

Washington Luis P. do Sousa,
O Dlrector Geral,

Arnaldo Cintra.

. T.El N". 2.008, DE 5 DlO AGOSTO DE 1910' "

Autoriza o Prefeito n íiiiiiuliir colloear
guias o cnÍc«V n píinlllOlcplfietlos do po-
ilr» os trechos dn rua Biihli», entre oa
runs Sergipe o Paru, O da rua Para, on-
tro a mu liahln e a avenida Angélica.

Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito do Município de S, Paulo:
Faço saber quo a Câmara, em sessão do 29 de julho do corrente anno, do-

cretou o ou promulgo a seguinto lei:
Art. l.o — Fica o Prefeito autorizado a mandar colloear guias e calçar a pa-

rallelepipèdos de pedra os trechos da rua Bahia, eníro as ruas Sergipe e Pára, e
da rua Pará, entre a rua Bahia o a avon idii Angélica. •'' •

Art. 2.0 — Pnra oceorrer a estas despesas orçadas, respectivamente, em 
17i81l?219 e 10:573$810, fica o Prefeito autorizado a fazer a operação de credito
necessária, sl a verbo própria do orçamento não comportar as referidas despe-
sas.

Art. 3.0 — Revogam-se ks disposições em contrario.
O Dlrector Geral da Prefeitura a fnçn publicar.
Prefeitura do Mu -'.cipto de S. Pnuln. 5 de agosto de 1910. 303.o da fun-

ilriéãô de S. Tniilo.
O Prefeito,

Wiir-iilnglon Luis I*. dc Sousa.
O Dlrector Geral,

" " Ai'iiftM-1 Citilrn.

LEI V. 2.001, DE 5 DE AGOSTO DE 1016

Approva o neto da Prefeitura -Munlcl-'"..*;. »;-..-.-.. ,,[,1 qunnto íi execução da lei ll. 1885, do
!>3 dc junho- de-1015, -nu jiurte relativa, ã

¦' illffercnçã dc despesa-na Importância dc
11:883$410.

Washington Lula Pereira de Sousa, Prefolto do Município de S. Paulo:
Faço saber que a Câmara, om sessão' de 29 de julho do corrente anno, de-

cretou e eu promulgo a seguinto lei:
Art. l.o -— Fica approvado o aeto da Prefeitura Municipal quanto ft oxecução

da lol n. 1.885, de 28 do junho de 1915, na parte relativa ft differcriça de dea-
pesa na Importância de 11:883$410.

Art. 2.o — Revogam-se as disposições em contrario.
O Director Geral da Prefeitura a faça publicar.'
Prefeitura do Muniolplo de 8. Paulo, 5 do agosto de 1916. 303.o da fun-

ilação do S. Paulo.
O Prefeito,

Wn-hlngton 1/uls P. de Sousa.
O Diroctor Geral,

Arnaldo Cintra.

Remetteu-se 4 Gamara, solicitando a
sua approvação, um novo regulamento,
organizado pela Iuspectorla Geral da Pre-
feitura, para| explosivos • inflam-navelu.

O ar. Prefeito promulgou hontem aa se-
guíntea leis: jl

N. 2002. prohtblndo a passagem do
gado que venha, do Matadouro o que en-
tro pela rua Domingos do Moraes e parte
sul pelaa ruas "conhecidas pelos nomes
do Tanque. Gado/Borges Lagoa, Dr, Pe-
dro de Toledo, Bacellar. Duprat, Luiz
Coelho, Napoleão de Barros, Ribeirão
Preto, Coronel Lisboa e Marselheza; n.
2008, autorizando o Prefeito a mandar
collooor guias o oalcar' a paralleleplpedós
de pedra os trechos da rua Bahia, entre
as ruas Sergipe o Par&, o da rua Parft,
entre a rua Bahia e a avenida Angélica;
n. 2004. approvando o aeto da Prefeitura,
quanto ft execução da lei n. 1885. do 23
de Junho de 1915, na parte relativa ft dlf-
ferença do despesa na Importância de
ll:888$410.

-—— Pagamentos determinados:
Do 005.5000, a Miguel Scarpa, pelo

fornecimento do café fts diversas reparti-
ções da Profoltura, durante o mez de ju-
lho;

de 84$000, a Orlando Avlno, em restl-
tulção, Importância do Imposto de viação
pago Indevidamente em 1915;

de 140)000, a José Joaquim de Freitas,
Importância dos Juros de sua caução,
vencidos em junho;

do 3:90Ó$600, a Stolnbonr, Moyor e Cia.,
pelo fornecimento de artigos ft Garage
Municipal, em abril; ?

de 603*500. a Antônio de Oliveira Ne-
vea, importância de meias custas venci-
doa, em 1915;

de 750*000, a0 Centro Ypiranga, Im-
portancla da primeira prestação do au-
xlllo votado pela Câmara; no corrento
anno;

de 1:480.1300, ao "Correio Paulistano",
por publicações feitas om junho;

do 20Í000, a Corria da Costa Xavier,
pelo fornecimento de-um filtro ao ceml-
terlo da Consolação, em Julho;

de'20$600, a San Paulo Gas Company,
polo fornecimento de gaz ft Administra-
ção do Jardim da Luz, om junho;

de 100$000. a Antônio Jacintho do
Rego, oomo Indemnização, pela perda de
uma vacea verlfloada tuberculosa e aba-
tida no Matadouro Municipal, em julho;

de 714Í600, .a Almeida Silva a Cia.,
pelo fornecimento de artigos de ferra-
gens a Prefeitura, em Junho;

de 1:000$000, a d. EUsabeth G. de Ma-
ria Borges, por serviços de perltagem
prestados por seu finado marido ft Prefel-
ttura, em 1915; .

de 2:784$»10,-a A. de-Almeida Braga,
pelo serviço • de aterro no largo do Pay-
sandu', em abril, e restituição do uma
caução feita em marco;

de 290$500, A San Paulo Gas Company,
Importância de juroa vencidos do letras
cauclonadus no corrente anno:

de 8:778*843, ft Companhia Industrial
de Ribeirão Pirefl, pelo aervloo de íorne-
cimento e assentamento de guias na rua
Munia de Sousa, ¦ em Junho;

do 1001000. a Antônio - Jacintho io
Rego, como indemnização pela porda do
unia vacca verificada tuberculosa e abi»
tida no Matadouro Municipal, em Julho:

de 1 »11 $952, a Isldro Domingttes, om
restituição, Importância pelo mesmo cau-
cionada em fevereiro o março;

do 08$177. a Alfredo Bernardo Lotte.
en: restituição, importância pelo mesmo
cn acionada em fevereiro;

de 399$000, a Oscar Barros, pelo for-
nèéimento tle podreculho para a estrala
do Limão, em fevereiro; %

de 2:000$000, a ,Tos6 Bellzlnrlo do Ca-
margo, em 'restituição, importância pelo
rr.esmo cauclOnada em maio;

dc 1:C-10SOUÍi. a ,T. Monteiro e Comp.,
pclo fornecimento de diversos n-:iteria.»s
ft Prefeitura; cm junho;

de 80*000, a Jorgo Bertlnl, por servi-
ços prestados !t Prefeitura c fárneclmetc
tos em junho;

de 80S000, a Josué P.iteno de Gamar-
go e Luiz Ferraz de Mesqultíi, pelo servi-
cr, de peritagéin que fizeram em março
d" 1914;

de -181000. a Paulo Pereira do Azeve-
do, por concertos e fornecimentos de ar-
tigos X Directoria de Obras, cm lulho;' de 43$000. a Nadlr Figueiredo o Comp»,
pelo serviço de installação de 2 botões
de campainha na Directorla da Despesa,
em Julho;

de 7:117*800, a Oscar Americano, por
serviços executados no macadam da ei;-
trnda da Lapa, em Junho;

de 200*000. a Manuel de Carvalho,
como Indemnização pela perda do 2 vac-
cas verificadas tuberculosus e abatidas
no Matadouro Municipal, em Julho;

de Manuel Pavão Plmentel, como ln-
(lomnlzação pela porda de uma vacca
verificada tuberculosa, e abatida no Ma-
tadouro Municipal, em Julho;

ilo 80*000, a Nadlr Figuolredo e Comp.,
por uma installação feita na Directorla
da Despesa, em Julho;

de 387*000, a Miguel Antônio de Cas-
tro, por serviços executados para a Pre-
feitura, em maio;

de 015*000, a Fozzati, por diversos ser-
vlços fottos para a Garage Municipal, cm
abril; \

de 793*700, a Ernesto do Castro e Com-
panhia, pelo forneolmonto de artigos fts
diversas repnrtições da Prefelturn, cm
Julho;

do 2-10*000, a Anselmo Cerollo e Com-
panhia, em restituição, Importância pa-
ga indevidamente de licença, em 1915;

de 1:250*000, a Almeida Silva e Com-
panhla, pelo fornecimento du artigos fts
diversas repartições da Prefeitura, cm
maio e junho;

de 1:318*400, a José Cavalheiro, pelo
serviço do extracção de areia duranto o
mez de maio;

de 800*000, a Jorge Bertinl, por divor-
sos íerviços executados para o Prcfei
tura, om junho;

dc 270*000, ft Companhia Cerâmica
Villa Prudento, pelo serviço dc conserva-
ção da estrada que vai da Moóca a Villa
Prudente, no periodo de l.o do janeiro a
31 de março;

de 389*100, ft Cosa Vanordoii, pclo for-
neclmento de artigos de expediente, a di-
versas repartições da Prefeitura, em mar-
ço, junho e julho.

 Requerimentos despachados:
De Antônio Martins Teixeira, Alfrodo

Tassara de Paiva, Contti e Salvador, Joa-
quim Antônio Ribeiro, Antônio Mendunl,
Light and Power (3), pedindo approva-
ção de plantas — A' Directoria do Obras
o Viação para os devidos fins;

de Séraphlm Rodrigues Cambraia, Jo-
sé Joaquim da Fonseca, Alberto Marchl,
pedindo relevamento de multa; Caetano
Coliingelo, pedindo relevamento de multa
e archlvamento de executivo — Sim;

ile João Valentim, pedindo licença; Joa-
quim Medeiros, pedindo licença para
construir tablque divisório no predio n.
157, da rua da Gloria — Sim, em ter»
mos;

de Hyglno dos Santos, pedindo ..slo-
ria; dr. José Eduardo do Macedo Soares,
pedindo relevamento de multa — Sim,
nos termos da lei n. 1581;

do Antônio Simões, pedindo licença e
rolevamcnto do multa — Sim, em ter-
mos quanto a licença para continuação
do parede, inteforldo, quanto a multa;

do José Abudi, pedindo licença e relê-
vamento do multa .— Sim, em termos,
quanto a licença para construcção, inde-
ferido, quanto a multa;

do Benedieto Nunes, pedindo licença c
relevamento de multa — Sim, quanto a
licença para construcção da parede, em
termos, indeferido, quanto a multa;

de Oustavo Vieira, pedindo férias —
Como requer;

de Caetano Conte e Ollntho Venturinl,
pedindo approvação de plantas para rr.»
formar cochelras nos prédios ns. 50 e 52
da rua Ruy Barbosa — Indeferido, ft vis-
ta dos artigos 9 e 10, paragraphoa 2, 6 e
7 dos ns. 4, 0, 7, 13, 17, e 18 do artigo
130, do Aeto n. 849;

de Andréa Santoro, pedindo licença pa-
ra abrir porta no predio n. 128, da rua
18 do.Maio — Indeferido, ft vista do artl
go 60, do Aeto n. 849;

da Caetano Colangclo, pedindo certi-
dao — Certifique-se o quo constar;

de Maria Carmola Trani, sobre lança-
mento — Como requer, quanto a base
para os lançamentos;

de João Ferreira de Sousa, pedindo re-
levamento do multa; Manuel Rodrigues,
p-dlndo reconsideração de despacho;
Martlnho Chaves, pedindo licença para
continuar construcção — Indeferido.

— As turmas da Dlreotorla de Obras e
Viação para os dlaa 0 e 7 do corrente
mez foram assim distribuídas:

Dia «

Turma de caleeteiros. — Rup da Mufi-
ca: 0 caleeteiros, 5 serventes, 1 carroça,
reposição; rua Cruz Branca: 6 calcetei-
ros, 5 serventes, 1 carroça, . reposição;
rua General Osório: 6 caleeteiros, 5 ser-
ventes, 1 carroça, reposição; diversas
ruas: 6 caleeteiros, 4 serventes, 2 carro-
ços, ligações do água e gaz; Porto Ca-
uiiidé: 2 serventes, guardas.

Turma de macadam. — Rua Haddock
Lobo: 2 feitores, 11 operários, 2 carro-
ços; alameda Santos: 1 feitor, o opera-
rios, 3 carroças.

Turma de trabalhadores. — Almoxa-
rifado! 1 operário, guarda; centro da ei-
dado! 4 operários, 1 carroça, repos-cão
do calçamentos especloes; rua Monto Ale-
gre: 1 feitor, » oporarlos, 2 oarroçK-, re-

gülarlzação; rua Manuel Nobrega: 1 foi-
lor, 10 operários, 1 carroças, regulariza-
ção.

Dia 7

Turma de caleeteiros. — Itua da Moé-
ea: 6 caleeteiros, 5 serventes, 1 carroça,
reposição; rua Cruz Branca, 5 calcotel-
ros, 5 serventes, 1 carroça, reposição:
rua General Osório: 5 caleeteiros, 5 »;r-
ventos, 1 carroça, reposição; avenida Ti.
radentes, 5 caleeteiros, 4 serventes, 1 car.
roça, reposição; rua D. de Moraes: 5 cal»
celeiros, 1 serventes, 1 carroça, reposi-
ção; praça João Mendes: 5 caleeteiros,
4 serventes, 1 carroça, reposição; rua
Aurora: 7 caleeteiros, 7 serventes, 2 car-
roças, reposição; diversas mus: 5 calce-
telros, 4 .serventes, 2 carroças, ligações
de água o gaz; ' Porto Canindé: 2 ser-
ventes, guardas.

Turma de trabalhadores. -• Almoxarl-
fado: 2 operários, guarda-o arrumação
de materlaes! Centro da cidade: 7 ope»
rarios, 2 carroças, reposição de calça-
mentos cspeclacs; rua AnhanguC-rn: 1 fel-
tor, 5 operários, 5 carroças, aterro da
galeria; rua Monte Alegre: 1 feitor, 9
oporarlos, 2 carroças, regularização; rua
Manuel Nobrega: 1 feitor, 10 operários,
4 carroças, rcKularizaçã.o; rua Cubatão:
1 feitor. 11 operários, 3 carroças, regu-
lariznção.

Turma de maculam. — Rua Haddòclc
Lobo: 2 feitores, 11 operários, 2 carro-
ças; alameda. Santos: 1 feitor, 6 oporá-
rios, 3 carroças.

Tnspectoria Geral de Fiscalização, 5
dc acosto dc 1915.

Foram,multados». — Pelo dr. Gabriel
Matigé, Carlos F. da Fonseca e Álvaro
do Moura, ft rua 26 de Março (Mercado),1
em 30*000, o primeiro por infracção do
art. 80 do C. de Posturas, e duas vezes
em 30*000, o segundo, por infracção ilo
art.-86 o 30 do C. de Posturas; pelo 'Is-
cal Amilcare Fedorlcl, Jullo Michele, A
rua Ituanos, 3, em 30*000, por lntrao-
ção do art. 147 do aeto 849; pelo fiscal
Enéas Pinto, Edmundo Prisco c Jorgo
Galelcttl, ft rua S. Caetano, respectiva-,
mente nos 02 o 94, om 30*000, «ada, pof,
Infracção do art. 147 do aeto 849; pelo
auxiliar Américo Ribeiro, Nlcola Bra-,
cez, â estação de Osasco, em 30*000, poi
Infracção do nrt. 147 do aeto 849. |

Foi intimado pelo llscal Alfredo dn
Barros Assad Abedalla e Nngyb, para
mandar extinguir dois formigueiros exis-j
tentes no terreno do sua propriedade sl-'
to ft rua Sem Nome, no Bosque da Sau-
de, sob pena de multa,

Foram examinados e approvadoa i
coehetros.

Acham-se approyadás na Directo-
ria de Obras e Viação as seguintes plan-
tas:

Do Amando L. dos Passos, para. refor-
mar um predio ft rua Vergueiro, 22;

do Ângelo Aurlenna, para colloear um
portão de ferro â rua Canindé, 5G;

do Antônio Rapp, para construir um
predio ft rua Itororô, 21;

de Camlllo Ainadio, pnra abrir uma
valia ft rua Scuvero, cm frente ao n. 19; (

de César Augusto Salgado fluarlti", pa-
ra construir um predio na avenida da
Acclimnção, esquina da rua Saphira;

da Companhia Fiat Lux, para ccnstrulr
um tollieiro ft. rua Borges de Figueiredo,
120;

da Companhia Nacional de. Tecido *fl

Juta, para abrir tres Janelltts ft rua Ro-
drlgo dos Santos, 4;

do Dlogo Marques, para construir utu
predio ft rua Duarte Azevedo, 49;

de Domlcinno tle Campos, para con»
strulr um muro A rua Asdrubul do Nasci-
mento, 96;

de Donato Barra, para augnientar um
predio ft rua Santa Iphigenia, esquina da
,rua Ypiranga;

de Erhart o Pulitzer, para reformai*
um predio ft rua Bella Cintra, 236;

de Germano Mariutti, para construir
um predio á rua Arco Verde;

de Tgnacio Gronfll, para abrir iram
valia na avenida Celso Garcia, 920;

de .T. Domingos da Silva, para collo-i
car um portão do ferro ft rua S. Ben»«'
to, 28: j.

de João Willhoeft, para construir uni
muro ft rua Tenente Penna, 1;

de João Cangi, para augnientar um
predio ft rua Anhaia, 74;

de José Gonçalves Passos Filho, para
construir um predio A rua Catumby, 22;

de José Simões, para construir uni
muro 4 rua Almirante Barroso, 1ÍS;

de José Sublho e Irmão, para con-,
strulr um muro ft rua Itaplraçaba, 49; '

de Ludgero do Castro, para construir"
tres predio» ft rua Itororô, 11 a 15;

de Manuol Vicente de Araújo Cintra,
para construir uma cerca ft rua Orato»
rio, esquina da rua da MoBca;

de Manuel Asson, para construir um
tapume â rua Rego Freitas, 39;

de Messias Alves, para abrir duas por-
tas â rua Quintino Bocayuva, 18; j

de Miguel Splnelll e Companhia, pa-
ra construir um muro ft rua Palm, en-
tro os ns. 61 e 65.

de Pasehoal Bosillo, para construir um
predio ft rua Firmlano Pinto, 4:

de Pasehoal Capua, para augmentar
um predio ft rua Lorena, 21;

de Pedro Alves da Paixão, ptira refor- '•
mar um predio ft rua da Consolação, n,
287;

do Pedro Andreotti, para conslrulr
um predio 4 rua Lorena, 21; j

de Porphirlo Augusto da Silva Mello,
para reformar um armazém ft rua João
Jacintho, 37;

do Zuochl e Irmão, para reformar irm"
predio ft rua de S. Bento, 84.

—• Devem comparecer na mesma Dl-
rectorla, para esclarecimentos, os srs.:

Adelino Pinto, Armando L. dos Pas-
fios, d. Anna Elvlra do Sousa Mello, Al-
íredo Osório Novaes, Affonso Bruno, Al-'
fredo Hclfranch, Ângelo Aurlannn, An-,
g.lo Gullard, Antônio Russo, Anlonio
Trindade, Antônio Butarlnl, Augusto)
Macapa.nl, Bernardo Valente, Carlos do
Vssis Moura, Companhia Tc-lephonioa do
Eslado de S. Paulo, Bcnedlcto Bento,-1
Davld Antônio e Irmão, Domingos Tor-»1
tos, dr. Faustinn dos Santos Cardoso,'
Francisco Antônio Campos, dr. Francisco'
de Paula Ramos dc Azevedo, Francisco
Làmelrão, Francisco Antônio Fasrl,»
Francisco Pitirrito. Glno Pinetti, Glno"
Contruccl, Oiuze Torele, Joaquim . Perelí
ra C. Bastos (2), José Muprerl, JosSI
Pereira Bicudo Filho, José Pinto de Ma»í'
galhães, Jorgç Nemor, Narciso Dal Motw
lin, Luiz Rivleri, L*-Iz Ferreira, ManuolJ
J. Lopes, dr. Monteiro Vlanna, S. Hcr-» 

*
meto, Virgílio Christl.

/nBi § 8 1. A. Li lil
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111 BE JUSTi !I
Distribuição de autos em 5 de

agosto de igi6
'AO CARTÓRIO DO i.o officio

Recurso crime
N. 3525 — Santos — A Justiça c

Roque F. dc Jesus. — Ao sr. Almci-
dn e Silva.

Appellacões crimes
N. 7S98 — S. João da Boa Vista

A Justiça e José N. Pinto; — Ao
sr. Ph. Castro.

N. 7973 — Ribeirão Bonito — A
Justiça e Cândido Rizzo. — Ao sr.
Almeida e Silva.

Aggravos
N. 8478 — Santos — Antônio dos

Santos Junior e Ferreira Lagç c C.
Ao sr. Pinto de Toledo.

N. 8479 — Barretos — Vcspasiano
Junqueira Franco c sua mulher e Jo
sé Paggiori e outros. — Ao sr Al-
meida e Silva.

N. 8480 — Capital -— Rosário Mo-
dica c Joaquim José Rodrigues. —
Ao sr, Brito Bastos.

Appcllações eiveis
N. 8497 — Santos —- D. Anna Cor-

rêa Machado c outros e d. Olympia
da Fonseca dc Almeida Prado e ou-
tros. — Ao sr. Soriano dc Sousa.

N. 8499 —- Capital — D. Catharlna
Scliorcht c Edgard Simon. — Ao sr.
Rodrigues Sctte.

Embargos
N. 83S5 — Santa Cruz do Rio

Pardo — Galdino Manuel Ribeiro c ... , , , , ,, T ,-'. .. bas-corpus' impetrada a favor do Antooutros c «dr. Julio_Lucante;e sua mti-[nlo jlaestr0| RÒI. haver a policia informa
do que o paciente esta pronunciado ha
comarca de Rio Claro, como Incurso no
artigo 303 do Código Pendi.

ragrapho J.o do Código Penal, por havo-
10111 furtado 11111 burro pertencento a Cai
niollno T.elte da Silva, avaliado om ,,,
2505000, em 3 do Junho desto anno.

Segiiniln v.irn. — Juiz sr. dr. Paulo
Américo Piissalacqun.

Pol pronunciado João SanfAnna P°r
crime de homicídio aggravado.

» JosC» Annunziato, quo respondia »
processo por crime de ferimentos lovcs,
foi impronunclado hontem.

Terceira vara — Juiz, sr. dr. Gastão do
Mesquita.

Foram Impetradas hontem no sr. Juiz
«la terceira vara duas ordens do "liaboas-
corpus": uma a favor de Trajano Domln-
gos Pinto o nutra a favor do Henrlquo Ml-
slrolla.

Ambos os pacientes allegnm achar-se
presos sem nota do culpa.

O sr. Juiz requisitou Informações d po-
lida o o compuroclnicnto dos iiaclcnter»
amanhã, ns 31 lioras.

• Estão cundomnados A pona de 2
annos do reclusão na Colônia CorrceclO-
nal os rtesoocupados MaJIno Antonio da
Silva o Fellnlo Arthur Pereira, o a 22
dias o melo de prisão cellular José elo OU-
velra.

Quarta vara — Juiz, sr. dr. Malheus
Chaves.

O sr. "Juiz manteve o despacho que pro*
iiiinclou Luiz Matarazzo, na quelxa-crlme
quo lho move Joaquim do Campos Loltc,
pnr contra facção do marca do fabrica, o
mandou quo fossem remeti idos 03 autos
ao Tribunal elo Justiça.

Foram condomnados íi pena do 22
dias o melo do prisão cellular, os ilcsoc-
ciipados Follsblno Joaquim, Abdul Dalz c
Seraphlm Torres da Costa.

Amalia llrnggio o José Carvalho fo-
ram pronunciados liontem, como incur-
sos,* respectivamente, . nos .artigos JO»! e
303 tio Código Penal.

Francisco Sanòlíos e Manuol dos
Santos, quo estavam denunciados por cri-
me do ferlninclòs leves, foram linpronun.
ciados liontem.

O sr. Juiz denegou a ordem do "ha-

nas, 11 professora d. Cellaa Buono do MI-
runda, adjunta do l.o grupo oBoolar dc
Campinas.

Por nclos du mesma data foram nonion-
das:

D. Beatriz Jorge, para substituir a ad-
junta do grupo de Bebodouro, d. Maria
lioitalinii Montera;.

d. Lydlonotta l,oiilz, para substituir a
adjunta do grupo de Agudos, d. Lucllia do
Corqueira Leito;

d. Maria da Gloria Rodrigues de Anãra-
de, para substituir a adjunta do grupo dc
Orlandln, d. Maria Conceição Lolto e Sll-
Vil.

Foram nomeadas comnilssões médicas
para inspccclonar do saudo os porfesso-
res Ibrahlm Cnrlos Madeira o d. Brasília
Alves Gomes, no dia 10 do corronte, fis
13 horns, na Directoria do Sorviço Bani-
tarin.

Foram nomeados:
João Montolro de Albuquerque, para

substituir o professor da oscola da olda-
de do Anhemby;

d. Carollna Corrêa, para substituir a
professora da . l.u oscola feminina, das
reunidas, do Ipaussu";

d. Esther Locchl, para substituir a pro-
fessora da l.a oscola feminina de Con-
chás, em Tleté;

d. Rosalla Mendes Dias, para' substituir
u professora da escola femlnlna.de Una;

d. Mnrla Augusta Scrtorlo, para sub-
stituir a pr,ofessoi*a da escola da Colontn
do Rto Grande, 0111 S. Bernardo,

Foram concedidas as seguintes llcen-
ças:

Do tres mezes, ao professor Josí Pedro
Cardoso da Silva, da escola da cidado de
Anhnmby;

do doln mezes, a professora fl. Marin
Contl, du. escola feminina de Una; a pro-
fessora d. Emma Rlbolro, da l.a escola
fominliia do Conchas, em Tlotô e ao pro-
fessor Franoisco Freire, da escola do balr-
do do Itapeva, em Jaoarohy;

de quaronta dlns, a professora d. Ca-
limorla Vieira, da l.a oscola feminina dns
rounldas, do Ipnussu'.

JUSTIÇA E SEGURANÇA I**OBI»IOA
Foram despachados os seguintes re-

quorimontos:
De Isaltino de Oliveira, preso recolhi-

do A cadela do Jahu'. —'Indeferido;
,de José Coelho . Fernandes, residente

nesta capital. — Nada ha ' 
que deferir,

om vista das Informações prestadas * te-
ta Secretaria",

do João Padula, desta capital, «— Iden-
tico despacho;

do Accacio Allpto Pereira, do Franca.
Junte "attestado do cxorciclo;

dc Leopoldo de Almeida. César, do Ita-
porangn. —- Junte attestado do exerci-
cio;

ele. Manuel Duarte Fernandes Palhas.
Indeferido, 4. vista da'Informação;

de Francisco Pereira da Silva. — Sim,
indemnizando os cofres do Estado da im-
portánèla de «17*462, ^proveniente de far-
(lamento;

do Sebastião Pereira do Moraes o ou-
tros. —; Seüém a petição com 3$000, que-
rendo;

do José Pereira Pacheco. —- Sim, Inde-
mnlzando os cofres do Eslado da Impor-
lancla do 28*736, proveniente do farda-
mento.

Títulos brasileiros em Londres
Hontom' AnlPiior

stria e CommercioMn
lher. — Ao sr. F. Saldanha.

N. 8058 — Capita! — A Câmara
Municipal e a Caixa Mutua de Pen-
soes Vitalícias. — Ao sr. Urbano
Marcondes.

N. 7829 — Santos — Luciiiio de
Castro e sua mulher c José Francis»-,
co Pacheco e sua mulher e outros. —
Ao sr. Vicente de Carvalho.
AO CARTÓRIO DO 2.0 OFFICIO

Appcllação crime
N. 7974 — Santos — A Justiça c

Manuel José da Silva. —- Ao sr. Bri-
to Bastos.

Aggravos
N. 8477 — Capital — Almeida

Guedes e João Lellis Vieira. — Ao
sr. Ph. Castro.

. N. 8481 — Igarapava — Pedro Jo-
sé Lopes c d. Rita Maria de Jesus.
t— Ao sr. Ph. Castro.

Appellação eivei
N. 8498 — Bauru' — A Câmara

Municipal e João Ferreira dc Olivei-
ra. — Ao sr. Vicente de Carvalho.

Embargos
N* 7995 — Faxina — Espólio tle

Pedro Pcrazzo e Vicencia Cruz Ara-
nha. — Ao sr. Moraes Mello.

N. 7960 — Araraquara — Thaodoí-
ro de Carvalho e Comp. e Luiz Fran-
co do Amaral. — Ao sr. Soriano de
Sousa.
AO CARTÓRIO DO 3.0 OFFICIO

Appellação crime
N. 7972 — Sorocaba — A Justiça

c Francisco de Oliveira. —¦ Ao sr.
Pinto de Toledo.

Aggravos
N. 8475 — Capital —• A Gamara

Municipal e Alberto Fonseca. — Ao
sr. Almeida c Silva.

N. 8476 — Capital — P. Dechen
e Comp. e Sociéte Anonynie des An-
ciens Etablissenicnts Duchen. — Ao
sr. Brito Bastos.

N. 8.182 — Jabòticabal — Dr. Ro-
berto John Rcid e Frederico Adolpho
Meyer. — Ao sr. Pinto de Toledo.

Appellações eiveis
N. 7462 — Bragança — S. Paulo

ÍRaihvay Company Limited e d. .Ma-
ria J. Camargo e outros. — Ao sr.
Moraes Mello.

N. 849.-; — Ribeirão Bonito — José
Pereira Godoy e outros e Francisco
Pereira de Godoy e outros. — Ao sr.
Moretz-Sohn.

; N. 8406 — Capital — Massa íal-
lida do Banco Regional dc Mococa e
Banco Allemão. — Ao sr. Urbano
Marcondes.

Embargos
• N. 7615 — Santa Rita do Passa
Quatro — Fausto Cardoso e outros
e Valcntim J. Silva. — Ao sr. F.
Whitackcr.

N. 7938 — Capital — Alberto
Clark e Francisco de Andrade Cou-
tinho. — Ao sr. Moretz-Sohn.

Primeira, Promotoria —
Uiysses Coutinho.

Foi denunciado no art
jlho 5.0 do Código Penal,
no, aceusado de crime de

¦ Promotor, dr.
¦ 338, paragra-
Jacomo F»inta
estollionato.

QunrOí Promotoria — Promotor, sr.
dr. Roberto Moreira,

Durante o mez findo houvo o scguln-
te movimento na 4.a promotoria: 22 de-
núncios. Dcslo**, 13 por crimes Inafiança-
vols, 10 inquéritos arehlvados, 23 pároco-
res cm Inquéritos instaurados contra des-
oceu pados, o 5 libellos.

Foram apresentadas om cartório 3 rn-
zões cm processo appellado'».

Dirimi -flvel
Plu.ises iiisulíiiosus — O engenheiro

Abelardo Soaros Caiuby, nos mitos do ac-
çfio ordinária em quo contende no Juizo
de Direito da S.a vnra e cartório do O.o
nfficin cível, com o dr. Amador da. Cunha
Buono Junior, Julgando-se injuriado por
este, numa contestação nffcrecida, roque-
reu que a mesma fosse desentranhada
elos autos ou quo fossem riscadas as cx-
proíisfics injnriosas. Aquelle magistrado.
àltenâendo ao requerido, optou pela 2.a
hypothèse, mas o dr. Cunha Bueno Ju-
nlor, nflo se conformando com o despa-
cho, aggravou do mesmo para o Tribu-
nal de Justiça, nllegnndo que tal meei!-
da viria trazer pura o bojo do processo
uma nullidado insanável, qual a mutila-
ção da peça mais vital dc sua defesa o
que, mesmo quo tal so não desse, o juiz
si» poderia mandar cancellar aquellas ex-
pressões, quando tivesse que Julgar a cau-
sa. Por despacho do hontem, o dr. Poly-
carpo do Azevedo reformou o despacho
i.Kgravado, determinando que so aguar-
(lasso o final da causa.

Offlclttcs do dlo — Estão escalados pa-ru o serviço de amanhã, os offlciaes do
lustlça Ascostinho Soares de Moraes, Be-
nedicto Martins, Benedlcto Jorge Andrn-
ele, Benedlcto R. Fonseca e Benedicto J
C. Neves.

AoçSo procedente — O sr. dr. Polycar-
po de Azevedo, Juiz da terceira vara ci-
vo! e commereial, Julgou procedente ítíiciião ordinário», proposta por Jtme». An-
tonio Ppdroso, na qualidade do inventa-
rlanto dos bens deixados por ,1. .Toa-
quina Floriana de Toledo, contra Miguel
Lopes e!a Silva, enndemnando este ae» pa-gamento ao espolio da quantia dc réis
3:4805000.

Fo! advogado do autor o sr. Jacob Na-
vier.

Café
JUNDIAHY, 5
Durante o din de I10J0 foram recebidas

40.911 saccas do café, sondo com destino
a S. Paulo 3.921 e 37.020 para Santos.

S. PAULO, G
Café baldeado hoje, até meio dia, para

Snntos 44.500 saccas, sendo:
Recebidas de Jundiahy (Pau-
lista)

Recebidas da Bragantina .
Recebidas da Sorocabana .
Recebidas do Pary c S. Paulo
Recebidas do Braz ....

30.709
792
971

.543
¦125

Jaifort Fcilcral
EsèrivKoi

Tribunal «iio Jury
"Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-
quita. - . •

Promotor, sr." elr. Mario Pires.
Escrivão, sr. Siqueira Reis Junior.
A falta de numere» legal dò jurados

continua a impedir os Iruljullios da ses-
são do jury do corrente mez.

A velha praxe do so iniciarem os jul-
gamento:-; quasi ein meados do mez pa-
reco quo não. serei mais abolida cm ti.
Paulo, apesar do elevado numero do cl-
dadãos alistados como juizes de facto,
para prestar o' auxilio quo a'sociedado
lhes impoz, o apesar da todos os esforço;;,
quo dispendem os nossos íntegros magis-
trados o seus zelosos auxiliares.

Agora quo todos clamam contra a lnell-
tulção do jury, os" srs. jurados deveriam
trabalhar para reerguel-u, comparecendo
pnra julgar seus semelhantes.

Dlfficilmento se consegue oitgottar a
lista dos processos preparados, por causa
da falta de numero. E essa falta de nu-
mero é proveniente das innumcras dispen-
sa-j a que o sr. juiz presidente se vè obrí-
gado a conceder.

Foram sorteados hontem mais os se-
guintes srs.: José Joaquim de Freitas, ür.
Bruno A. Figueira ele Aguiar, Thomaz'.".!)-
.tonio Peres, Carlos Lemo, José Coimbra
de Macedo, Ernesto Sampaio, Ante,mo
Pinto de Carvalho, dr. Ricciolti Álegi*eltl,
Francisco Antônio de Paula, coronel u,-,-'mlngos 

Qulrino Ferrelru, dr. Silvio ele
Andrade Mula, dr. l^ugenio Alves de: LI-
ma, elr. José Dlogo ele Almeida Mello,
Antônio Ferreira Matheus, elr. João Paulo
Corrêa do Oliveira, João José dos Sun-
tos, capitão Francisco Cândido de Uiiii»
Maciel e dr. Darlo Carneiro Rodrigues üe
Moraes.

t-ormBii CYIntinafi
Primeira vara. — Juiz, sr. dr. Adolpho

Mello.
O sr. juiz da primeira vara pronun»elou Manuel Antônio Ignacio e Odilon

Coimbra «como incursos no art. 330 na-

(Cartório tlu l.o òfficin
si-, João li. Dantas):

Leopoldo Ferreira de Almeida, pres-tou compromisso perante o sr. juiz fe-
deral pura exercer o cargo do ajudante
de» procurador da Republica em S. José
ão Hio Pardo;

-.-— Foi julgado na tvúdioceia criminal
o processo crime em que é réo Manuel
.Tono elo Freitas, àççusado de passai' lio-
tas falsas nesta, capital.

Carlos rinho roqiicreu acção de
divisão elu fazenda "Córrego das Pedras",
situada cm 33uuru', neste Estado.

 Fo! designado o dia de amanhã
para ser Julgada a ordeni de "habeas-
corpus" impetrada a favor de Vasco Mar-
Uns o Luiz Vaz Martins.

Está designado o dia 3 0 do cor-
rente, tu 13 lioras, para realizar-se a pri-meira diligencia elo cravação de marco
primordial na divisão da fazenda "Pnn-
tinhas" situada em Conceição de Monte
Alegre, requerida por Firmlno Garcia du
Oliveira'.

Nu audiência criminal foi publi-cada a sentença que condemnou Zampa-
uliiini Paulo, Ângelo Vittorlo Jeanfoni.-lü.
a 9 annos de prisão cellular; o, a queabsolveu ("íiuseppina Ferrari, 110 proços-so crimo quo lhe moveu a justiça federal,
por fabricação do mooda falsa no Braz.

(Cartório ele» 2.o officio — Escrivão, sr.
Marlno Motta).

O sr. dr. "Washington do Oliveira, juizfederal; mondou, devolver a carta preca-turia vinda do juizo .seccional de MinasGeraes, pura prooeder-sc ao examo dc 11-
vros ela Sociedade "União Mutua".Na acção ordinária quo o Gymna-•in» ele E.Beiite» move contra o governo duFnião, o sr, Juiz federal nomeou para ter-cclro perito.o sr. dr. Plínio dc Godóy.

SANTOS, 5
Vcndus .... •¦ v *. { 8.000

Mercado fraco.
Vendas desdo l.o do mez .* 111.000
Vendas desdo l.o do julho 008.000

Nus vendas »"call/.í»ili»s regulou o pre-
ço tio r>$(l()() pura o typo 0,

SANTOS, 5
Suecas

Entradas .... . -. 49.974
Desdo 3.0 do mez .... 249.002
Tdcni desde l.o de Julho . 1.490.516
Existência hojo em primeira
o segunda mãos ,,.... . 1.429.413
Mediu ...... , -,- 49.920
Despachadas 35,912
ldom dosdo l.o do mez 1G2.540
idem desdo l.o de julho . •; 888.42S
Embarcadas 22.991
Idem desdo l.o do moz , 110.319
Idem desde l.o de Julho -, 791.001
Passagens 44.505
Idom dosdo l.o do mez 249.893
Idem dosdo l.o dc Julho , .- 1.510,323

Sabidas:
Pnra a Europa , y -,¦ ,• 28
A»"gentlna ..,-,- •«• .• -,» 4,
Estados Unidos ,: ,- .,: -, -,» . ..
Por cabotagem . -,• y »• -
Para o Chile . , ,- -. ••• ,
Pnra o Uniiriiay . , . ,

Em egual data do nnno
passado:
Entradas .... -,- v ¦.- 68.25:!
Desde 3.0 do mo**.. . •»• -.- ,• 289.70ü
Desde l.o do Julho , . . 1.(307.771
Existência om primeira o

segunda mãos .... ,
Média .. ., .. ., .- ,,- v ,

HAVRE, 5. '
Hontom fechou esto mercado calmo,

com baixa de 1|4 a 1|2 fr., do feehamen-
to antorlor.

700
532

350

595

.199.070
57.91!
29.430

4 .$1110
30.0G-3
42.037

Vendas ....,,: -,-. ., -,;
Base ....,.,-•.-,
Despachadas , , ,. >• , ,
Embarcados , , , . , -,¦

' SANTOS, 5
Movimento de café nn Companhia Cen--'.ral de Armazéns Geraes no ella G:

l-lceiiitcncia no dia 4 . 3 34.350
Entradas hoje ti.431;

ESTATÍSTICA
Estatística mensal dos srs.

Zóon, de Rotterdam:

Existência: na Europa e
Estados Unidos: Julho .

No mez antorlor
Em Julho de 1915 . .' . -.
Entregas: na, lütiropa o Es-

tudo» Unidos: Julho , . .
No mez anterior ....
Em Julho do 1915 .....
Súpprimento vis! vol do

mundo: julho .. ,. .. ., ,
No mez anterior . , A , :i:
Em Julho do 1915 ....
Os seis princlpacs merca-

dos dos Estados Unidos:
Stocks ..... .. .,, ,.
Entradas .... -, , ,-
Entregas -
Europa c Estados Unidos

da America do Norte:
Stocles  . .
En Iradas . .. , ..; .,.¦ .,.¦ ,
Entregas . . . , .: ,... >.
Estudos Unidos
Súpprimento visivol de café:
Stock nos 9 mercados eu-

ropeus ..... . ,
Anterior
Em viagem do Brasil para

a Europa
Anterior
Em viagem elo Oriente , ,
Anterior ,-
Em viagem

Unidos para a Europa
Anterior :
Stocks nos Estados Unidos
Anterior . . .'
Em viagem do Brasil pnra

os Estados Unidos
Anterior -,,lV,
Em viagem do Oriento
Anterior
Stock no Rio de Janeiro ',¦
Anterior  . . .
Stock cm Santos . ,. . ... ,.
Anterior , . ....... .- •»»
Stoclt na Bahia . . . . y ,
-Anterior !",
Siippriinonto visível do
mundo , ,

Anterior

ApolICM Fofle-mod, 1880
«0*0. ..... .

Fedcrnou 18(15, 0 0t0. .
l/unillng, 6 OiO
Emulli»*», 1011 . . . , .1'tintlln-», 1908, B Of"). , ",
4 OiO ConrortiHo, 1810 > '•
M 1808 '.

Sito Paulo, 1888 .....''-,
titlo Panlo, 1899 . , .':,
tilln Paulo, 1901 .....
Hf!t» Paulo, 1913, B 0|0 . .
Itlo do Junolro Mnnlalpnll-

thulofi 0|0
Uollo Horlüonto, 180», « 0i0
l.copolfllnn itiillwíiy Ce.

IAI. Ktoolt ....
Brniillnn Traotlon li. & P.

Ul. Stoolt Ortl. . .
S. Paulo Rallway Co. 1.1(1

Orei .-
Brasil Rallway Co., Ula,

Oomond Cotfoc Co. 1,1(1.
— liü 0)0 Cnm. Prof. .

«.'onnoliilnilfis Inglu-eos 2 1|1
0*0, OK-jtiros ....

McilecoNoilli IVcolorn Ihill-•VAI* Co., I.lil. Ord . -.

66 S|-l
71
91 1"|*2
8f. lil
81
6h 7|S
70 1|4
89 1)3

99 Iga

!,(!
71
9i ir
88 l|'
81
fi-l T|g
70 3|4
89 l|í

89 Us

• 1» .-
âl 7|8 87 7(8
02 1|2 CJ 1|2~

198 108

1 1\3 7 7|8

8 7|8 8 7|8

58 0|4 f8 1|4

4 1)3 4 113

Bolsa de S. Paulo
OlTKltTA!*! EM 8 DK ACOSTO

Duurlng o

Saccas

5.428.000!
6.493.000
6.038.000

803.000
1.128.000

986.000

7.907.000
7.091.000
8.602,000

.873.000
411.000
488.000

.428.000
798.000
863.000
.325.000

3.555.000
3.543.000

524.000
497.000

m$..dos Estados f^Y

.873.000

.950.000

324.000
92.000

I! ,

Cambio
Total .
Si-bidas

Stock

hoje»

hoje .

3 21.
2.

28G
80 í

33S.42''

CAIXA DE IiIQüIDAÇÁO
SANTOS, 5 — Qotaçpcs do fechamento,

irnecidas fts 15 lioras:
Comp. Venel.

Agosto . .- . -.- , ..- 65350 C$37.'»
Setembro 05175 05200
Outubro . , , . -, ., C$125 0515ÍI
Novembro . . -.- v -. 65125 6$160
Dezembro .. .. . •>• -. 05125 05150
Janeiro . . ..... 65125 05150

SANTOS, 5 — Telegramma especial
do "Correio".

As cotações do fechamento da Comp.i-
nhla Registadora o Caixa do Liquidação
de Santo:», na base do typo 4, foram as
seguintes:

Agosto . -, -.¦ -.- -.- -, -,
Setembro . .. . -,- -,
Outubro . .. -.-
Novembro ... ... -.: -¦
Dezembro . ., >¦ ,

S. PAULO, 5.

Hoje , . . .- ..- v -."
Anterior
No meímo período do

passado ....
Entrados pela Estrada

cubana 
Anterior
río mesmo

passado .

Comp.
65350
65150
05100
G5100
05100

Venel.
05350
05175
0512,'.
05125
05125

253.000
169.000

1,347.000
811.000
31.000
29.000

7.907.000
7.091.000

estável,
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Vldrnrla «nnla Marina . •
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80f,';00

62ÍOC0

87.|(X)i.

fiOÍulh,

83*00.

85100.'

80103:
80!0«)

71Ü 03

¦ísíõot.

79Í00.3 72'000

160,000

om&io
SfHOOO
6)1)00

120Í00U

8.1 .'OO.
' sotnoi

8 Í00.I
5011)1),

íijítOJ

ii'H(K)(i

7ü(0!»,'l

OOfOÕi.

Renda desde primoiromoz
itoecbedorla:

Exportação Paulista ,Exportação mineira' .lixportaçuo paranaense;Expediente
Impostos 
Estampilhus .....

Café despachado:
Paulista .,
Paulista (baixo) . . .Mineiro
Paranaense ...,'.

Total . .
Rendas em francos:

Paulista
Mineiro .•,¦,.,. [

Total . . .- .-

do
841;215$9S0

1)6:1175924
27:3615219

6425640
2575900
8775117' 7052OO

27
„.ccaB

.11 ks.100
261

8.2B4-U JO ks.
296

1 — .,— ...mi

35.912 o 10 ks,

130.502,50
24.704

160.266,50

INDICADOR
Médicos

00M0O
— 75'0,-p

- 104100(1

91" 000
ín-iA
SOU 00

— BílOOf

4v!{000

fKJtCO"

asínflo
7J*iíO«1

,so*no.i
9!).||0,

SfJfKOO 72'OfiC

*l

80*0 0

7S-*0O
CliflOO
80'003

80»o00

7T'7k30

100«llfln
80*000
41'no'"
totooo

72'nfr
2»'0 >«
70'00'

7f*-'0'
nofjo'
74'500

4.W000
ftTOOO
80*130;)

.Ki'i»tin;i
"«•onii
euoiK

I4F003 I413C(0

Este mercado abriu liontem
com os bancos acceltando offertas entro
12 9J10 d. o 12 10|32 d„

Pouco depois, o mercado se apresentou
mais animado, genera!!zando-se nos es-
tabéleclnientbs bancários a'cotação do
12 19132 d.

Depois das 12 horas, os bancos em go-
ral passaram a fornecer cumbines entre
12 19(32 d. e 12 0|8 d.

Assim esteve o inercado mais ou mono»»
Cü-me, até ãs 13 horas, hora em quo os
bancos, por ser sabbadd; encerraram oi.
sons expedientes.

A' taxa de 12. 19|32, a 90 dias de vista,
sobre Londres, que foi a officlal de hon-
tem, a libra esterlina valo 195057, o fran-
co 567.» c o marco 571G.

A' vista, 12 15|32, a libra esterlina vale
195248, o franco 5684, .0 marco 5726, a
lira 5628, cem réis fortes 5292 e o dollar¦15044.

r

Soro-

periodo do anno

Saccas
36.769
43.631

54.312

7.73C
11.275

11.3GS

Actos officiaes
SEI'HETAItIA DA FAZENDA

Rçqulsl-jOes de pagamento da Secreta-
riu do Agricultura: A' Repartição eleAg.ms o Exgottos dá capital, 78':683$Ò80;
a. Raymuhdo Pessoa de Siqueira Campos',
4005000; pura as despcsu.s de passagensdc balsas o canoas, 6005000; para servi-
ços extraordinários, prestados ft Dlreeto-
ria da Secretaria da Agricultura
25S5000; para us despesas do Dopürta-
menli) Estadual do Trabalho, 3:142sJ06T;
tl Mario du Veiga, 100$000; u Rothsehilíl
c Comp., 2205200; fi, João p. o. Engel-
berg, 5805000; ao elr. Francisco Noguél-
ra Viotti, 5955125.

Kcqulsições ele pagamentos da Se-
ci-ftariii da Justiça: Ao dr. Everardo de
Smisu, 2:076?000; a Antônio Znffo, 30$;
Itlem, 420?200; uo delegado do policia dé
Patrocínio do Sapucahy, 005000.

Auto despachado'- Olympio Carlos
!*i.>;yel!t» da Oiiiilm, pague-so; Luiz do Te»-
lecdo Piza Sobrinlio, ft Rccebedoria, pari»Informar; Trnmwny Elcctrlco Municipal
do Piraju', ao thosotiro.

HEClíilTAülA 1>() l.VTEUIOIl
Por lee-to de lioiii.r--.ii, foi aonieiida oi.

Olympia Faria, de Aguiar, para exercei' o
eal-go de substituta eKectiva do fe'ru.po es-
colar inoelelo de Casa Branca.

FM .nomeada uma conimiusão .mediic-i,
uàra InspecolOnai', na cidado de Òamui-

Tulul, lioje , . . . -.- -,- v
Anterior ¦ .'
No mesmo porlodo do anno
passado ¦

Foram recebidas hojo, du-
:ranto o dia, na estação de
Jundiahy:

Com destino a S, Paulo . .-
Anterior -
No mesmo período do anno
passado

Com destino a Santos ,; .,¦ •.-
Anterior
No mesmo periodo do nnno
passado  .

44.505
54.8011

GG.2S0

.",.221
3.594

4.851
37.020
37.97C

62.223

•cou
CÂMARA SYNDIOAL

A Câmara Syiidlcal dos Corretores afíl-
liontem a seguinte tabeliã:

90 d-v,
Londres
Paris .,.-,,,,¦
Hamburgo , , ...
llalla  ;

Portugal . . . ,...'•'
Nova Tork .;

Extremos:
Contra banqueiros. ,
Contra caixa matriz ,
Em egual data elo an-

no passado:
Contra banqueiros. ?
Cernira caixa matriz .-

12 19[32
«76

. 716

12
12

A1 vista
12 15)33

084
726
028
292

4$044

12 19[33
12 19132

12 3|8 12 1|2
12 3 8 12 7116

Teilul, bojo
A nlo rior .
No mesmo

passado' ,
período do anno

40.941
41.570

57.074

MERCADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORIC, 5.
Houtem fechou esto merendo estável,

oo.n alta de 4 a 7 pontos, do fechamento
anterior.

Colações:
Setembro 8,43
Anterior  8,36
Dezembro  3,55
Anterior 8,50

NOVA YORK. 5.
Hoje» fechou este mercado culmo, com

baixa de 5 a 6 pontos, do fechamento an-
terioi".

Cotações:
Setembro ..... . . 8,38
Anterior ..... . . 8,43
Dezembro .' .. . .. . . 8,50
Anterior .... .. . . 8,55

LONDRES, 5.
Hontem fechou este mercado estável,

com os preços inalterados, do feehanieii-
to anterior.

Cotações:
Setembro . , ; , -.. ... 4Ci,*t
Anterior , ,, -. ,¦ ., .¦ 46]3
Março . ,- ,.: .. ¦«, ,¦ 43J9
Anterior . x ¦.,., M :.: j: 4919

SANTOS
Curso officlal do cambio e moeda mo-'alliic.u afflxaelo hontom pela Câmara Syn-•ücal dos Corretores:

Londres .
Paris . .
Hamburgo
Ttalia . .
Portugal .
i-Tospanha .
Nova York
Argentina .
Soberanos .

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Tuxa cambial para pagamonto de dl-
rcitos em ouro, na Alfândega, 12 31|04 d.

Ágio: 25183 por 15000 ouro.

90 d-v A' vista
12 518 12 112

678 088
730 740

. 630
,' .' 290

•¦• " 836
¦— 45080

.' 1S76C
¦" 195200

"nttllsln, ei-dli-ldendo j'Wí":'dem n fio -»l« , :S"",
»lnin*ann, f-x-iliviiloud.) . ',." 

.
Iflpiri, fi :tn ilin" . , ,*», ,'nleÍTlnrfi Pre.ll.il . »'"¦"„
Wfllioríitnrnífii Ão S. Pmilo »'•¦-pm. n .nn f1Ia«i ....'•'atuída do Vfrrn PrHs-PIr&porQ
Te.enliniilca llniüiinllna . .¦tnfiireflea ... . ,
l'»»li'nliniilea de ti. Panlo . .'VniU.la «tn «-«.mirn». eom 50 0|0.
ííftrjil >U\ AúfomnVnN . a"rflíPeirn de Metalluriria . .'"nmnlnelrn Água c Kx^ntlos ¦
1'ranfiul..Idade ....
1'iilín HiUnn . 

'. 
."ne-il 'l*lier,(ri» . , ,

1'niHn ,»n» Ueniiadorcs, .
K Torro Dnnr-1'.n- . . ,'"'nrcn n I.117 Knrlc do S. Paulo , ,t'\n. íiiintnnnH . . $**•
IVd'ln« I n.>0T k « 

'
h\ o TooMos — (irorfiiilii . ,u.sn. Hnr.li" . . . '
"nlnl.n cínlls!:i , , .
MorrrnTm iio 'I'oo.it1o« . . ,«'nlniiKlelo Roíinlr.'.»» Cresnl
arn.llelrn ile He-piro», com 40 0(0
Un\n'ri Pntlifr , . , ,"ionill (Inmliii ....¦'nrtiinw1* ntftk . . . . ,'¦'nhTtoí.flnT.-i iio Pnnrl , . t<!|nemnlnirrnpliie:i I!r|i.«ilclra ,
»r l,iiiiil.!ii ...''"üirnrlfinn 

Paslnril . . ,"nnilsli, ,in iimnns llnU .'"Tlenln Pnnlisln. . . ,*flfl, Atioiit. Cnttfi VnnonUn ¦
^rmnzen» (,'eraes dn S. Paulo ,
1,1111 e Fnren iio Jalni .
f'iil»n'ln Itneh.i ...."elhnrnmen. iln PnensdcCnldn.s
l.iln»rriinl»la 1'nrlmnnn. . .
S; Pflnlfl-fínv-iK ... a'"¦iilirll 1'niilisiniiii. . . ,
('erníril dn Arninzen» (iernos .
Uidrnrla RflnlA Marina
."-iia e l.uz ili» Mnej-mirlm •¦¦'iililirlian'1 Paiillsin ., • . 

"•;
'leliisfrin», 'IVitHs ....
Utli.' 1'íirMi'nftnu . .
Empreita liviro Elcotrlc» Serra

dn Pofjiinii , • -m

('«•lieiiliiroí
¦Inniretlea Piuillspl ...
¦«.rnriiniinr.1. 10 Oil . . •
*T,-*unminTt-, h f'iO . . • . »
'mm o Kxg. Mogy dns Cruzes,
'".'.'tia o lixe. Salte» fln Itu ,
¦\jiin o 1.11*1 ito MoTv-mlrim •
Aertta o Fx. d,» nilie,lr8o Prelo ,
Aenia n Fieroll.os do llnurei .
IVo-nlnfro-m »ln Rcdn • • •
"anen ünliln
«Milmlen Inilnslrlal , • .
OÒrttímo Airitii Hninca ¦ ¦
Cnmnlnelr.idn Aeritns o Rxentlos
Cnnnilneirn '1'riiceno, !,uz jFnrca
1'linpres.i Hvdro Klcclrloa Sorra

da nne.nlnn ....
F.leclrlea Hio Claro . ,
1.117, [¦ Forca do (liirnllngiictil ¦
Forca o l.tiz ti, Vnlonllin ¦ .

!1"1'.'000

2P,0 OCO

?r.*»-»iV3i
«iritioo

841 '00*

280»00(!

IS.VIW
Sil >(,0

Valores «ia
Transacções realizadas honte»

officlal dr. Bolsa:
Fundos públicos:

12 letras da Câmara dn ti,
Paulo, empréstimo dn
1914, a . . 

2," letras da Camar:.. do f.
Paulo, empréstimo do
191-1, 

20 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo do
3 014", 

100 l«'trus Ja Câmara de S.
Paulo, 0 OjO (Vi.-idu-
cto), u 

6 letras da Câmara de RI-
beirão Preto, a . . . .

12 letras da Câmara dc Ju-
lm', 

108 letras da Câmara de Ita-
petininga, 

Bancos:
aceçíío do llaneei do Com-

nioi'cio n Industria 1!".
S. Puulo, por

acções elo Banco de ti.
Puulo, 

Coiii|»unliiiiH:
50 ações da Companhia Pau-

lista de Estradas de
Ferro, ex-dlvldondo, a . .

ncções da Companhia
Paulista do Estradas
Ferro, ox-dlvidondo, a. ,

acções da Companhia
Paulista do Estradas
Forro, ov-dlvidondo, a. ,

12 ncções da Companhia Mo-
gyana de Estradas do
Ferro, 

Debentures:
100 debentures da Companhia

T,, Luz e Força, a . .
'lebenlures da Sociedade

Anonyma "O Estado
dc S. Paulo", a .... •-,

debentures da Sociedade
Anonyma "O Estado
de R. Paulo", a , . . .

8

87500o

875500

875500

C95500

875000

7Õ5000

305000

4705000

695000

3425000

342Í0IH)

3425000

2305000

85500"

765000

755000

l»r. Auiuriinic Cruz — Operador par»,•c'io. — Consultório! rua do Thosouro, n.», »ins 2 fts 3 do tarde. — Telophono n.70U. — Residência; rua Selo de Abril, n.(».'í. — ti. Paulo.
Dr. IV-.lri) Foscliinl e Dr. Nlcolau Lnnd-- Médicos veterinários dns Unlverslda-¦les de Bolonha o Copcnbngue — bu an-nes ao serviço do Governo Feder-»,! —

Cliiilcu Geral — Exames microscópicos.
P.tia tln Vl-ctoi-in. 'J3. Teleph. r,.385.

tir. o. v, Goriiiniio _ ua Unlverslda-'lu do Genebra, com pratica nos l.oepl-•uir ris Paris, ex-oxtorno da Polycllnica"ti Muieinlilnd.-! de Ganbhra,
Espoclaíltlado: Vias urlnarlas, moles-'ms das senhoras, partos e syphllls.
Consultório: Kua 8. Bento, n. 14 — Te-l<T»'iono, 3.072. — Residência: Praça daUithubllca, n. 34 — Tcleplion. 1.428 —t

Coisultan dns 13 ds 18 horas.
Ur. /.ipiietini» do Amaral — Da SantaJ*".'.") e Hospitaes do Paris, Berlim o Ml-IS,o —• Vias urlnarias, moléstias do so-nheras e syphllls. Cons.: Ru.-i José Bonl-'ócio, HI, (1 fis 4). Teleph. 4.407. — Re-¦ifb-ncia. Riia Palmeiras, 76 T»>1. 700.
¦¦»¦• S'«««Í de Avilcz — Mnlcsllas Inter-

ins, svphllltleas, du pelle, nervosas e daInfância. — Consultório o residência, ruaFioriano Peixnto, 11. 8, de 13 5a 16 —'."..-¦leplione.

!>i'. (3. Homem de .llello — Moléstias•nervosas e mentaes. — Resldenola c con--iiPorio: .V.to da-i Perdizes, rua Dr. Ho-¦iieni do Mello, próximo fl Casa de Sau-
de, do 11 fls 3 horas da larfle. Telephone,61. C-ilxn pnslnl, 12.

I>r, Ferreira l.npcs _ Modlco-operador— Rna José Bonifácio n. 28 (sobrado). —<
Da 14 As 16 horas. — Resldenola: rua (-e-
neral Jardim n. 2 -- Telephone. 396.

Bolsa «ie Santos
01'PKÜT'AS

Vcml. Comp,

Diri». Cuslmlrn Loureiro — Kspcclalls-
ta pelo.) hospitaes do Paris. — Gyneco-
,ogia, partos o operações. — Consulto-r»n: Rua José Bonifácio, n. 32.  Tele-
ohene, 2.929, do 13 fts 15 — Residência,
ivonlda Hyglcnopolls, n. 18 — Telepho-
ne. 912.

Dr. Th ile» Alvarenga — Clinica medi-
ca. — Moléstias meninos u nervosas —
üerisullas das 14 fies IP horas, rua Llbe-
ro ?.6. ele 1 fts 4. _ Tratamento radical o'«ci») one. 51-25, com entrada pela rua do
S. Bento, 33 — Residência: rua Dr. Ho--non* do Mello, 74. — Perdizes — Tele-
iboni: 5.572

Canil, tri
líptrns pnTticularpp, a íi ilia* ,
l.otrns pnrlloi.lnres, n. 81 dias ,
l-elriv*. linnonriai a 5 dias •
i.elrn» lianearias a 80 tlins ,

Franen onroí 691.
ApoHco*:

'•Imprestímn cxlerno elo Ilis. ,„.
I5.001.00f-".'»

listado do S. Paulo, (la síilo
Fstndo tio K. 1'nnln, 7.a soTin
ICstndn dc K, PniUn, f.n sírio
Fslíldo des S. Paulo, O.a silrlo
Ralado do S. Paulo, !.'ii serin

KiHrns :
fumara Miiniolpnl «Io S. Vloonlo

5"0"0!10 2!Mliw1''"nmra'le s> ''nulo, empres-limndolDII 
.

(.'rimara dn ti. Panlo, emprc«-
liniode 1913 ....

Dobentiires

ií r.fl 12 28.f!*l
12 21IÍI2 11 28l8S
li ü|8 11 l!|i6
12 ;,!<; 12 11|I0

tBr,'r,o

OOíOOO _

5i"i!l»iW
2.VI'00

-)."iJ*K1'
84 ÜfiO.

STrflJ ,1S*0 el

000»tf)3 22!i!'l'»o

isojooo 138 oo;

40'003 -

ioj.kiOo c-j-roo-'

loeclngcm do Sodn Italo-llmat-
lelra

'entrai Armtizons Cioraos.*»:intisln dá llahltneflo.i l"e,ono-
ml cai

ACOÍ-rtS

9'.0fe»0n
oni)»ot)
Miifuninr. if ooo

!)1*0«10

!*?000

S0Í00O

85?0O0
SflfOO)

9"o«o:)'
9">O»,'O0
õsbttço
92010031

8H003
80.'000

eiajoo) KKiíoo

20010.1)
176*003

"45*009
3.10*01/0

.11100)

22010)3 18i1?0;0

160>.'0f)
50?00!,

7510-ÍJ

6**10.

92-ÍÕW)

fB^Ol 811003

2,'üiíOOO 195:9.1:.
0*»?003 85-H)f3«J

tomo. .'."inllsla do Tocolngeni 2i'.03}<300 i:50O!i3<).
Comi». Itoglslailota de Santos —
Moinho Kíintista. —
l'ns(nrll (le Itlbõirít») Pires —
'"•impanliia Paulista dn Arma-

r.mxi (lo.nt-,"' ... —
1'ompanliln Conttnl de» Arma-

7.ont íioraoa .
Comtiiiuliia dc Pesen Hnnlos .
Cniniianlila Paulista do Vias

KftrroM o Klnvincs.
Compfttitila -Mogyana do l*'strft-

das do Ferro c Navogaçílo et-
ilIvielciCilo .... S43I030 236Í0OO

Companhia Piicllsl ... —
'. ompaiiliia 1'nullsta iio Tetras

o Colonização . . 9.11000 —
iCnmpanlila cliimlca o Agrícola
Snnllsta -

Companhia **"inlistii do Unida-
do» . ... ioo;o)i -

i-omnaníiia Knsaco.idora o Ho
iiollclnilorii do Cn(6, S ojo 1)010'),

Companhia Sanllslu do Drogas —
Companhia llnlilo do Transpor-
Comp. Coustiuctoia do Santos —

Foi rosistntla a venda, no dia 1 'lo corrente, do:

Cr. P. Cnrií-a Nello — Clinica medica,
j-perasões e curativos. — Tratamento es-
peoinl das moléstias da pelle. syphllls e
vias urlnarlas. Cura do cozemn, da ble-
norrhaorla. D.1 Indicações para os banhos
do Poços do Caldas, onde clinicou. Rua
l!»»n vista, n, 11 -- 2 fts 4. — Residencial
rua 13 de Maio, n 319.

t>r. A. C. CAMARGO — Cirurgia em
geral, gyneeologla. obstetrícia o vias uri-
mirins. Consultório: Rua Alvares Pentça-
do, n. 35 (l.o andar), de 1 fts 4. Telepho-
nc n 1.564. Residência: Rim Rego Frei-
t.t«. n P3. Teleph. n. 1.B73.

PARTOS~E MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Cônsul-'orlo. Rua de S. Bento, 78, das 2 fts 4
horas. Rc-idencla: rua Aureliano Cou-
iinho, 18; telephone, 705.

Dr. TlKcodoro Hn.vmii — Gabinete da
analysi's o hilcroscópia cllnlc.-»-». — Rua
S. Bento n. 61, 1,o andar — Das 3 e mola
horas cm deanto. — Rcacção Wasser-
mann para o diagnostico ele syphllls; —-
Vacoinas opsonicas. — Exames hlstologl-
cos o ile ('--carros, fezes, urina, pu's, san-
Tue, ele. — Res.: Rua General Jardim
il. 78. Telephone 4013.

1)1* .1. ,T. DE CARVALHO — Reslden-
cia o consultório: Rua "Marechal Beodo-
ro, 16 de 1 Ss 4. — Tratamento radical e
enrantido da asthma e das homorrhol-
das. Operações sem dõr. som sangue e¦en: chiorofornilo.

D»". Celestino Bourroul — Consultório:
Rna José Bonifácio ti. 10, das 3 fts 5 ho-
ias da tarde — Telephone, 4467. — Resl-
deneia, rua da Gloria, n. 67-A — Tele-•ih«-inc-: 2622 o 2471.

Mlirns.
Franco)
Marcos
llscttilos
PÔSOÍJtS
Liras .
Dollars

üO-O-fl
0 KUOJ

lfl.GOJ
93.UU.)

EfòcndiB&iCiifos fiscaes
ALFÂNDEGA

SANTOS, 5
Papel ...... . .¦ 72:6505723
Ouro ,. . ;,
Consumo .,.,,.. .
Estàntpllhas .,,,,¦ .:
Verba  . .
Tclegrapho
GUlas '•'.•
Licenças ,.,,.,,

.7035923
:328$315

685680
8505720

1205000

Total 126:7225361

Câmbios Extrangeiros
dcscoulo ila abortam do morondo d«laias d

Londres:

Jaia dc desconto do üan-
co dn Inglaterra, , ,

liua do ilcsoonln do ll:iu-
co da Franca. ...

Pnxn do dcscoulo do Ban-
co dn Allcmnnha , .

7axa do dcs-onlo no mor-
endo do l.oiinre- :i mo-
ícs

CAMiilOS:
Xovn-Yorl! solrro bondies,

& visla, por IJ». , .
Xovs-york sohro Londros,

a 60 eliv uor Lb. . ,
Lisboa sobro Londres d vis-

ta, por mil réis . . .
Paris sobro Londros it ris-

to, por Lb
13 enovn sobro Londros, A vis-

tn, por Lb'laelrid sobro I.onelres, i»
visla, por LI». . . ,

Paris sobro llalla, A visla,
por 100 Uras ....

Paris sobro Hespanha, 4
vista, por 601 pesetas .

.Vov.vYoilt sobro, Horllm, A
vista uor i marcos, .

Bontem Autorioi

0 0|0 d 0|0

0|0 6 0|0

0|0 6 0|0

5 11|16 0|0 I ll|16 0|O

l.TB 7|8 1.76 7|6

1.72,26 1.72,26

'16 8[1 H 8|4

£8.12 S8.12

80.64 80.61

23,62 «8.(1°

fil 1|2 91 1|3

698.00 m,:p.

717l3 717t8|

Tüe Mlisl Baoi ot South America, Lutei

Dr. A. Fiijarilo — Clinica medica —
Consultório, rua Quintino Bocayuva n. 4
— Palacete Lara. — Residência, alame-
da Barão de Piracicaba ri. 58 — Telepho-
ne 19.

Dr. Arnaldo Pedroso — Medico opera-
dor — Especialidade: Vias urlnarlas. -m
Reeidcncln: rua da Liberdade n. 61; tela-
iihoue, 2352. — Consultório: rua José Eo-
nlfacio n. 40. — Das 2 ás 4 horas da
farde.

DR. RENATO KEHL — Medico. Con-
sultorio — Rua do Carmo, 43-A. Telepho-
ne Central. 43;'2. Residência, rua Domln-
gos de Moraes. 68. Telephone Central,
2559.

Dr. Monteiro Viii.iim — Jispeiciaiista em
n.olestlas daa crianças, com pcatlea dos
princlpacs hospitaes da Eiropi.. — Re-
sldencla: rua Itambé n. 18 (Hyglenopo-
lis). — Telephone, 66 — Consultório:!
rua Boa "Vlstn n, 11, de 12 fts 3 — Tele-
phone. (198.

ür. Alvcn do Llniii, da Universidade íe
Paris, cirurgr.o da Santa Casa. — Espe-
elalldade: Vias urlnarias, moléstias de se-
nhoras e partos. — Residência: rua de 8«
Luiz n. 16. — Consultório, rua de S. Bento
n. 34, de 1 ás 4. — Teleph. 30.

Dr. Rezende Pucch — Da Santa Casa
de S. Paulo. — Consultório: rua de -3.i
Cento n. 41, das 8 fts 4 horas. — Resl-
dencia: avenida Angélica n. 131. — Tei
leplione, 3945.

Capital subscrlpto ,
Capital realizado ,:
Fundo de reserva

Balíinceto da Caixa Filial em S. Paulo, em 31 de julho do

2,000,000
1,000,000
1,000,000
1916

ACTIVO

Letras descontadas . . 8.961:2505100
Letras a receber .¦ . ;'-'* 6.-561-.5185550
Empréstimos, contas

caucionaãus e ou-
tros 4.756:7095080

Caixa Matriz e Filiaes 1.277:8105740
Penhores de omprestl-

mos, etc. 19.406:9185180
Diversas contas 2.043:7685680
Caixa: em moeda cor-

rente . . , ,'m-j:: 6.889:5195960

Réis . . . < 4: . (8.846:4965080

PASSIVO

Contas correntes sim-
pies

Depósitos a prazo fixo,.
com aviso ou por le-
tra

Caixa Matriz e Filiaes
Letras a pagar
Títulos em caução , . .
Letras e valores depo-
sitados

Diversas contas .....

8.072:1735030

2.753:7595760
7.618:4345180

7:1485350
19.303:3125180

15.076:5165220
1.114:1545360

Réis ....... 53.845:4965080

S. E. ou O.
53. Paulo, 4 de agosto de 1916.

I \ POR THH BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED ;j
C. 3. Wchb, gerente.

V, S. Succrs, contador.

Dr. 1,'untcs Clnlru — Residência: rua
Duque de Caxias n. 30-B. — Telephone,
1649. Consultório: rua ,-. Bento n, 74»
(sobrado), — Telephone, 2445. — Espo^
elalldade: Diagnostico em geral, molen-,
lias do estômago e Intestinos, doe pul-
mões, do coração e das senhoras.

Dr. Francisco Lyra — Medico o ope-
rador — Cirurgia em geral. Moléstia» dou
senhoras. Partos — Consultório: Rua S.
Bento, 36 — Sobrado. Sala 11, de 1 fts 2
da tarde, Telicphone, 5.262, Rcaideneila:]
Alameda Nothmann n. 100-D. — Telepho-
•ae, 1.Ú27.

Dr. Rodrigues Guiitu — Medico da Ma<
ternidade. — Partos, moléstias das seaho-.
ias e crianças, syphllis e cirurgia em go-s
ral. Attunde a chamados em aua reslden-
cia, ft alameda Barão de Piracicaba Oj
139. Telephone n. 2826. Consultas nal
alameda Barão de Limeira n. 1, das 12 fta
14 horas.

Dr. W. Gortlon Spoórs — (M. K. O. *».
L. C. P. Lendo"). — Medico e operado**)
— Residência: alameda Barão do Rio!
Branco n. 1. — Telephone, 464. — Con»»
sultorio: rua de S. Bento n. 68 (sobrado)'
das 2 fts 4 da tarde. — Telophone, 1023'

Dr. Laiirl.-tiui linb Lime — Cirurgia a
irynceologla. — Residência: rua Consolai
ção n. 204, consultas até fts 9 horas da'
manhã. — Telephone, 943. — Escriptorio?
, ua S. Bento n. 43, das 2 fts 4 horas da)

tt ide. — Telephone, JeAf

... .-.



l__-_____-____-ttg«-l

DR. RENATO KETIL — Medicina em'
geral, .spoòtalmontò moléstias das crlan-
gas, vias urlnarlas e syphilis.

Consultório — Rua Libero Badarô,
119, aala 2, l.o andar. — Telephone,
___*», das S fts B. Com entrada tambem
pela rua S. Bento, 33. Do 1 fts 3, na rua
«o Carmo, .S-A. Res.: Rua Domingos
_o Moraes, 72. —- Telephone, 2559.

í j)»-- Alfredo Medeiros — Moléstias da?
cri-mas —- Residência, Rua Fagundes n.
_•$,?. **<>lephono, 98. — Consultas tle 8 ft*,
f. "Mela. Consultório: rua Alvares Pcn-
teaflo, 30. — Do 2 fls i.

U-OKKI&j-© FAUlíiSTAí^O » Bomiiago, 6 <__© agosto d© IfM-S
;y_,.1i.yraigr,r^ot**j*_g«<»*<»^

Br. Guilherme Ellis — Medico opera-
flo?. — Espcolallãado: crianças o velhos
Residência e consultório: rua Sete de
Abril n. 112, -aas 10 ao melo dia. •— Te-
1 ophone, 4741.

Dr. Oesldlo da Gama o SUvn •— Mo-
lostlos das crianças, pelle o isyphllls. —
Consultório: largo da Sé n. 8. Roslden-
«Ift: rua dos Palmeiras n. 33. — Tolo-
phone, 2998. '

Dr. Ararlpo Sucupira — Clinica mediei
— Molc.tla. gastro-lntestlnaos, dos pul
mOes, coração, systema nervoso. — Mo-
lcstlas de crianças. — Residência: nm
Martlm Franclsoo n. 48. — Telephone.
981 _ Consultorlp: rua de S. Bento n
3G, de 1 as 8 horas da tardo.

DISPENSARIO CIjEMENTE FERREI-
I.A _ Neste Instituto fazem-so exames
radlojcoplcos, radlographlas o appllcnçõea
rndlo-theraplcaa aos doentes nfto perton-
centos ao Dispensado, cobrando-se preços
módicos em beneficio do Estabelecimento,

Tombem os drs. elemento Ferreira e
Arlstldes Guimarães utilizam no trota-
mento da tuberculoso pulmonar o pneu-
mothorax artificial sompro quo 6 Indica-
do e praticavel, podendo appllcol-o 8
doentes alheios no Dispensado, mofllanto
tarifa módica, em beneficio do mesmo In-
.tltuto.

A drogados
Os dis. Adolpho A. ila Silva Gordo e

Antônio Mercado tCm o seu escrlptorlo ft
rua do S. Bento, n. 45, (sobrado).

DR. OLIVEIRA FAUSTO. Medico ope-
rador. Residência o consultório (das 2
fts 4): rua Maria Thercza, n. 20 (proxi-
mo ao largo do Aroucho). Telcphona n.
1260.

• Dr. L. P. Barrctto — Especialidade:
Cura radical do licmorrholdns por pro-
cesso Bem sangue, sem dòr o sem chio-
roformlo. — Rua Appa, 4,

Garganta, narix
e ouvidos

' 
OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA K

NARIZ —• Dr. Buono do Miranda —
Com pratica de Paris e Vienna, ospecia-
lista da Polyclinlca e Santa Casa de S.
1'aulo. — Consultório: rua 15 do No-
vembro, n. lí, (altos da Casa Rocha). —
Do 1 Sa 4 — Residência: rua Arthur Tra-
do, n, 85.

DR. MARIO OTfONI DE REZENDE
— Especialista para as moléstias da gar-
ganta, nariz o ouvidos. Adjunto, por con-
curso, desta especialidade, no Hospital
Central da Santa Casa de Misericórdia.
Assistente do sr. dr. Henrique Llnden-
borg cm sua clinica particular.

Cone.: Rua S. Bento, 1*1, l.o andar, sn-
los B o 6, das 18 fts 15. Res.*. Rua S.
Carlos do Pinhal. 80 — Tclcph.. 4082.

Dr. Mario Oltoni Uc ISczendt* — üar-
Benta, nariz c ouvidos — Rua S. Bento
n. 14 (l.o andar) — Salas 5 o 6 — Da.«
14 fts 16 horas. — Residência — Rua
S. Carlos do Pinha], 80 — Teleph., 4082

Drs.. Nogueira Martins, Olcgario de Al-
mciilu o Antônio Mendonça — Mudaram
aeu cs.iriptorio para a Rua Alvares Pen-
teado, n. 20. Tolephono, 4.830.

DRS. 8PKNOER VAMPRE', LEVEI**
VAMPRE' o PEDRO SOARES DEARAU-
JO — Advogados — Travessa da SC, n. 6
— Telephone, n. 2150. — S. Paulo.

BSfflTE:..- r~.T -.-rr-Tcn! H

Secção livre
DR. JOSE* PIEDADE

ADVOGADO
Escrlptorlo, rua Libero Badarô, 119.
Caixa postol, 005 — Telephone, 1931.

S. Paulo

4

BALAS PEITORAE3
it Mil. Jaláhy, Camtari, OrlnJilia t tinia Bra-

vo do JVi.rniiiMiillM Iilo I.lvw Ttlntka _*•/-
ta» a maohina) A norte da tuise 9 do Xaropt I A

J.Ííc/i. das criança» é o -maior inimigo da
tom, taltiarro, Irmqnllt, 1-ou.u'i'ío, «*o> At nar-

nanta, dtflum, _iii>'i/iii(iIo, aMma, nquclu-
éh; tnfuinua, tte, - *.atn, 

l«U)— DKOOABIA
YPIHANOA — Sua lÀitta «adart. JU

• -....m ».. _****--»-¦-

DRS. VILLABOISI o SAMPAIO VIAN-
NA — Continuam com seu escriptorio de
advocacia, ft rua Direita, ri. 8-A — Tele-
phone, 801.

Epllcpsia —- Ata«iues de gotta — Tra
tamonto novo e especial — DR. PH1
LIPPE ACHE'. — Consultório e resl-
doncla: largo do Coração do Jesus n
11. — Das 8 fts 11 — Telephone. 1.490

Ocúlisfâs
Dr. 1'crclra Gomes — ucullsta da San

ta Casa o do Polyclinlca de S. Paulo.
Com pratica dos hospitaes do Paris. —
Consultório: rua Libero Badarô n. 119
Telephone, 1S31. Residência: rua D
Vcrlãlana n. 71.

Dl João Ari-udll — Lente da .'uculda
de ão Direito. — Escrlptorlo, rua Direi-
tn, n. 2 — Telephone, 4411. — ítosldon-
ela. rua Sabarft, n. 84 — Telephone, 724.

Dr. J. Ferrão dc Gusmão Uma — Dr.
João Pinheiro dc Miranda Franca — Dr.
Fausto Ferra/, — Advogados — Encar-
regom-sc de negócios commcrciacs e fo-
rcnses na praça do P.lo de Janeiro. —
Avenida Rio Branco, 109.

DR. ALFREDO RAlIEl*, advogado.
Rua Bocayuva, n. 5 (sobreloja).

Drs. bpencer Vnmpré, Alfredo Biiucr c
Pedro Konrcs de Araújo — Advogados
— Travessa da SC, n. 0. Telephone, n.
2.1.fc — S. Paulo.

de Covello — Advogado -
rua dc S. Bento, ll, 23,

Residência: rua Bella Cintra, n. 206.

Dr. A A
litcrlpiorlo

Revista
Feminina

«A REVISTA FEMININA" 6 uma pu-
bllcação dirigida cxcluslvomento por so-
nhoras e «ue sc dedica com especial ln-
torosso n, todos os assumptos femininos.

Rocoiiimeuda-sii especialmente pelo
critério com que 6 dirigida, contendo lei-
tura escolhldlsslma o do moral impecea-
vel, pelo aue 6 a verdadeira revista do
lar, que pôde sor lida por senhoras o se-
nhorltas. Chrysanthéme, a chronlsta das
segundas-!cirna do "Pala", do Rio do Ja-
neiro, referindo-se & "Revista Femint-
no", oscroveu:

"N3o ha nenhuma outra que a .guiilc.
Todas na senhoras brasileira» devem Icl-u
o «lal-ii a ler As suas filhas."

3_..-^^.^,^A.l'IA^__._*./tv/K*''
* BENTO VIDAL £

_____=«=____
LUIZ SILVEIRA f*.

ADVWCIAIIOH fe

4 16-A-Rna da Quitanda-16-A
1 Telephone n. 2.628

wnunr'

DHS. ANTÔNIO l_l'N'*'0 VIDAL c
bVltt SILVEIRA — Advogados — Run
da Quitanda, n. 10-A.

Os advogados drs. .(iniquim Pinheiro
Pnrunn^U- c Luiz do Oliveira Parnnaguii
Iriinsferiram seu escriptorio de ailvoca-
ela para a rua Alvares Penteado, 35.

Drs. Octavlo Mendes, .Moraes Ilumi».
Vicirr do Muracs Filho o Jokó Corrêa
Horges — Escriptorio: rua da Boa Vista,
n. 4 (altos do Banco Allemão) — Telo
phono, 210.

«Yilvo.iKlos — Drs. Lticrt dc «\ssum-
pção c «iosfi Cuctodio Soares — líscrlpto-
rio: rur Direita, n. 3-A (sobrado).

Dr. Cnsiollu Branco, advogado, encar-
rega-se do cobranças commerelaes, tal-
loncias, inventários, executivos c proceB-
ses crln.es, adeantando todas a3 custas.
Rua do Carmo, n. 68 — Rio do Janeiro

Drs. profs. Alberto Bcnedcttl e Annl*
bale Fcnoalte.i — Clinica ocullstlca —
Rus. Dr. FalcCo n. 12. — Consultas daf
18 fts 10 horas. — Telephone n. 2544.

Dentistas
Dr. Hnnson — Den-lsta e medico, et?

peoiallsta de moléstias da bocen, osso ca-
rlado, etc. — Rua Quintino Bocnyuva r
4 — Tomo o ascensor.

ÁLVARO CASTELLO
UBIRAJARA PINTO

Rua da Boa Vista n. 11 — l.o andnr
Telephone, 3428  ¦

1 
rROF. VIEIRA SALGADO E NEVIt

BARBOSA — Especialistas respectiva-
mente em dentaduras e trabalhos de pontf
— Consultório: rua 15 do r.ovcmbro, 43
Telephone. n.,4.891.

Alfredo de Almeida—
Gabinete: rua Libero
Badarô, OO - 1el.27Í5

Dr. Fernando Worms — Clrurgltto-den
lista. — Longa pratica. — Trabalhos ga
mntldos. — Praça Antônio Prado n. 8 —
Telephoncs: 2657 e 2702. — Residência
rua General Jardim n. 18 — S. Paulo.

O. LAGE
Clrurglão-üenllstii

Rua S. Bento, 14 — Sala 5 (Palacete
Jordão)

Telephone 11072

Drs, Jullo .1-,uiii, Keiinui Mula u bilyln
dc Andrade Mula, advogados — Escri
•/torlo: rua da Quitanda, n. 19. — Real-
ler.cia: rua Abolição, n. 1 — Telephone
5.750 — Central.

*ürs. 1-run.is.o Mendes c Victor Suciti-
monto, advogados —Escrlptorlo: rua Dl-
relta, n. 12-B (sobrndo) — Telephono n.
163 — Caixa postal, 808 — Endereço te-'.egraphico "Condor" — S. Paulo — Tra-
tom especialmente do questões commer-
claes . ão contabilidade: adeantam, me-
llanto convênio, o necessário para custas

o em empréstimos, com garantia hypo-
'.hecarla do prédios na capital.

SECÇCES de modas, bordados, trabalhos
de agulha, artes oppllcadas. Metalo-
plastla, pyrogravura, estanho repousai*
e outros.

SECÇÕES dc educação social, do educa-
«jão privada.

SECÇÕES do hyglone domestica, hygle-
no alimentar, hygieno do vestuário.

SECÇÕES do ornamentações, estylo o de-
coração. i

AMOSTRAS de trabalhos, figurinos e mo-
delos.

RECEITAS orlginaes de fogão o forno.
SERVIÇO completo e perfeito do romessa

para o interior o artigos paia traba-
Ihos,
A ASSIONATURA CUSTA APENAS

7SO0O
Um numero siieclmen remclteremos
a toiias as pessoas «iuo nos enviem

000 róis cm sellos do correio
Dirijam suas cartas ft directora —

VIÍtUlUNA DE SOUSA SALLES — Ala-
meda tilclte, u. 87 •— ti. PAULO.

AVISO
As contas de publicações do

jornal «Correio Paulistaiio» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

L_í-«____k'__M'_»W)SI__0Q)*
'AUTO-GERAL

farW

SECRETARIA DA AOI.IOUI.TURA,
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS

Directoria dc Vlncão
PREÇOS DE GAZ

Tendo sido de 12 16|32 d. por mil rclH
a tnxa cambial sobro Londres, em 31 do
julho p. findo, o gaz «juo so consumir no
corrento mez dovcrfi, ser pago pelos se-
guintes preços, por metro cúbico:

Illuminação .... 803,15780
Outros misteres . . . 242,52032

S. Paulo, l.o do agosto do 1910.
Tlieophllo Sousa,

Dlroctor.

«AS IH E

Drs. Diirio Ribeiro, Siqueira Campo*-
Killio c Giinti.in Reis tOm o sou eserl-
iitcrio li rua Direita, n. 2 (sala n. 6) —
,Vki- Tietê

O dr. J. B. dc Oliveira Penteado, vol-
tando a plena activldado profissional, d«*
que o retlveram afastado, duranto an-
nos, doveres de outra ordem, cor~nunlca
a seus amigos que reabriu o seu eseripto-
rio do adve.acla, nesta capital, no prcdlo
n. 00 da rua Libero B...*aní, sobreloja.
onde ee acha A eua disposição; podendo
tambem a correspondência continuar a
ser dirigida para a Caixa do Correio 000.

fPratínctores
ANDRE*A DO', traduetor o Interprete

commercial juramentado para o Inglez,
allemão, francez, Italiano, hespanhol, po-
laço, russo, latim o grego. — Rua Direita,
S-A. — 7-0 da manh.1—Caixa postal, 1316.

engenheiros

Anal g ses
Chlmlca o nilcroscopln clinicas — d«

phurmacoutico MaUiado Filho — Labo
ratorio: rua de S. Bento n. 24 (2.o on
dar) das 10 horaa os 5 da tardo. — Tele-
phone 2572 — Residência: rua Barra
Funda n. 19 — Telephone, 3505.
•**¦¦¦ ¦*—¦- _¦__-_¦¦¦¦, — i —..... ¦ - —ii

Massagistas
Arthur Llnderdnlil — Formado pele

Instituto do Massagens e Gymnastica Mc
dica Sueca do prof. Unmon, Stocltolmo —
HOTEL SUISSO, largo do Paysandu' n
88 — Telephone, 1721 — S. Paulo.

MME. MARIA WILL. — Massagista
íueca diplomada. Tratamento do massa-
gem o de gymnastica medica sueca nn»
casas das clientes. Avenida Angélica, 29»

Hospitaes
| "INSTITUTO PAULISTA" — Esto es
tabeleeimento recebo doentes de moléstia.-

[medlcae, cirúrgicas, nervosas e mentaes
compõe-ao de:

Sanatório — Coso dc Saudo — Pavl-
lhão de Physiotliernpia c IIntel.

NSo so acceltam doentes do moléstia.'
contagiosas.

Admltlem-so parturlentes.
Aberto a todos os facultativoa.
Os mala reputados cirurgiões de S

Paulo operam no Instituto Paulista.
Qualquer intervenção cirúrgica faz obje

isto de contracto A parto com o mediei,
operador.

A gerencia e responcabllidade perten
com aos gerentes arrendatários: Mr. »
Mme. Emílio Tobias, com quem devei iii
«er tratadoa todoa os negócios do estabu-
Iccimento.

Pedir prospectos e v6r annuncios dutn
lhados aos domingos no jornal "O Estádi
de S. Paulo».

Caixa poetai, 947 — Telephone, 2243. —
Avenida Paulista n. 49-A (rua particular)

S. PAULO
INSTITUTO .AGTJARIBE •

Rua Jagunrilic, n. 3!í
Complotamonto reformado, acha-so re-

aberto esto estabelecimento do duchas
frios, quentes e escossezas, banhos"de luz,
do vapor e eulfuroooa. .

Consultas de clinica medica — Todos os
dlaa utels — Pelo Dr. Pedro Dias, do 1
fis 8 horas da manhã. **-

Tratamento das moléstias nervosas, eu-
Ia da embriaguez, pelo Dr. Domlnso?
Jaguarlbe, do 3 fis 6.

Casa dc Saudo du dr. Homem do Mello.
.— Exclueivamento para moléstias nervo-
«as o mentaes, tem como enfermeiras Ir-
mãe do caridade — Esplendida o espa-
cosa chácara no Alto das Perdizes. I—
Medico resldento no estabelecimento. ?—
Dr. Homem do Mello, com mais de 20 an-
nos do pratica: medico consultor.

Miítemldadc Santa Maria — Esta lnsti-
tuk.âo do carldado assiste, nos respecti-
vou domicílios, as parturlentes pobres,
cujo estado reclame Intervenção de me-
d.jo-pailelro. O cliente pobre pagara,
ap.nas, a conducção d3 medico. Era eua
«ede, provisória, a rua Duque de Caxias,
B. 10, dá consultas grátis de obstetrícia e
gynecologla, dos 8 lis 9 horas.
! Teiejplionc, 608,

GUSTAVO DE LARA CAMPOS — en-
gctiheiro — ALEXANDRE ALBÚQUER-
QUE — architecto — construcçOcs, re-
lormas, confecção do projectos o orça-
mentos, etc. ConstrucçOcs a prazo. Rua
S. Bento n. 25.

J. TRAVAGLJNI .. COMP. — Desenhos
do prédios o mechnnlcos — Cópias sobre
tC*la — RoproducçOcs — Trabalhos dacty-
lographlcos o contabilidade, rua Libero
Liaiiíirrt, n. 49.

Josó Rosai, archltcclo-constructor —
Construcção, augmentos e concertos df
prédios. Projectos o orçamentos — Es-
erlptorlo: rua S. Bento, 14, sala 15, nv
2.0 andnr.

Frniili llir.st Il.bblclliiyito — M. Insl.
C. IC. — Engenheiro Civil — Rua do
Quitanda, 10-A — S. Paulo — Teleph.
1001.

Tabellião

100 saccos

ivuaii DuvliiM, prCSlUeuiO
A NOVA SAFRA

A Associação "AS MIL E UMA S»\C-
CVS", tendo conseguido dos Companhias
it* Estradas do Ferro prorogação do pra-

_o ate ao fim do corrente nnno para o
transporto gratuito das duas mil saccas
do café destinadas ás sociedades da
••CRUZ VERMELHA'', na Europa, vem
fazer mais uni appello A generocidade
dos fazendeiros para, no safra actual,
cnlrlbulrem com aa saccas quo ainda
faltam para completar a remessa con-
tempiada.

Foram recebidas na safra passada a»
seguintes dádivas, (iuq a Associação torna
inali» uma voz a agradecer:
Companhia Prado Chaves,

S. Paulo
Whitaker Brotero o Comp,,
Santos

Companhia Agrícola Fazenda
Dumont, Ribeirão Preto.

Michaolson, Wrlght o Co.,
Ltd., Santos

E, Johnston e Co., Ltd., San-
tos

ll. Alves. Toledo e Comp.,
Santos 

Freitas; Lima Nogueira è
Comp., Santos ....

ri o c 1 e t 6 FinaiicIC-re Com.
Braz., Santos

Leme Ferreira o Comp.,
Santos . . 

Aiionynio, Santos ....
Uento do Carvalho e Comp.,

Santos .... ...
Manuel Pires do Campos,
Jahu'

Comp. União do Refinado-
res, S. 1'aulo

Neumahn Gepp o Cia., Ltd.,
Santos 

A. C. Gomes o Comp., San-
tos

Leon Israel e Comp., Santos
."•autos Coffeo Co.. Santos .
llard Rond o Cio.. Santos .
ri. E. Lawrcnce. Santos . .
llaphael Sampaio o Comp.,

Santos 
.Sousa Queiroz. Amaral o

Comp., Santos ....
Nloac e Comp.. Santos . .
'fobias do Barros o Comp.,

S. Paulo
Companhia Pugllsl. S. Paulo
Industrias Reunidas Mata-

razzo, S. Paulo ....
_i_uardo Abrou Borges, São
Tatilo

.loõo Osório. Santos . .
Condo do Prates, S. Paulo
Plcono o Comp., Santos. .
Km lotes menores ....

Pertences para automóveis^
Acessórios JJ

Pnenmaticos *jü
Gazolina sé

IC Lubrificantes W
gg Preços sem comoetencla jm»
g*> Acccita pedidon do interior, ar*- im

sim como recebe cncommendafl Jlf
:-: :-: para o extrangeiro :-: :•: fjfP

****<»
Telephone, 370S - Caixa, 284 ^

Bnd. Telegr. «flUTOGERflb» 
gR, Barão de Itapetininga, 17 g

S. PAULO ||

SXSOOOS
DU. MELCBIADES JUNQUEIRA

Medico
Consultório, R. Libero Badarfl, C2, das

8 fis 4 horas da tarde. — Ros., rua Ma
)or Diogo, 8. Tel., 4.140.

¦_-._¦

t*t^»\*9ti0*' â&ifat,ifpi\ 14Rttm» *i*)i*t**jm,t%%s^i.
f*»

| Escriptorio de advocacia de %.

dl Carlos de Campos |
¦______-«____= \

\ Sylvio de Campos \
Praça Antônio Prado n. 13 |
Vann nnrtlnleo (l.o andar) %

SOROCABANA RAILWAY COMPANV

Aviso no publico

Voç.0 publico que, nos dias 8, 4, 6, 0, 7, 8 e 9 de agosto próximo futuro, poroceasião das festas do Tlrapora, esta Estrada fnrã circular trens especlacs ontro
S. Pnulo o Borucry, com passagens ao proco de 3(000 para coda bilhete de Ida
e volta, sem illstlnefião dc classe,

Nossos mesmos dlns, serão nnnexadns aos trens SU 9 o SU 10 carros-extra-
ordinários para conducção dos romeiros <iuc dolles desejarem so utilizar. Os bl?
lhctos, pelo preço acima, do *!.000, b6 terão vtSpt pnra os trens especlacs ou car'
ros que forem ligados aos trens SU 0 o SU 10.

Os trons cspecloes obedecerão no -horário abaixo:

V.V 1 EP 3 | EP

Dr. A. Gabriel da Vcl^u — Juiz de dl-
relto em disponibilidade, ll.o tabelllã¦•
— Rua fi. Bento n. 42-A, em frente ao
Orando Hotel, aberto normalmente de 8
Is 17 horas. — Telephone, 11210 — Re-
sldencln: rua T.imandar. n. Sl — Tele-
plinne, 237.

€oi'i'eíOÈ'es
Corretor «illiclul A. Martins da Cunha

— Ineumbe-so de comprar o vender ac-
ções de Comp., apólices estaduaos o fe-
doraes, debentures, letras do câmara
municipal, levantar empréstimos sobre
hypothecos do prédios, terrenos o do fo-
znndas agiicolos, comprai* o vender pre-
dios, terrenos e fazendas agrícolas o mais
transaeqües' concernentes & sua profis-
são. Escrlptorlo na Galorla do Crystal.•mia n. ir.. — Tolenhnne n. 3.9S2.

Alfaiatarias
lieeoni men da veis

Alfaiataria — Vieira Pinto & Comp.— Rua Boa Visto n. 49 — S. Paulo.
Cusu itiiuulci' — Alfaiataria de primei-

ra ordem o secção completa de artigos
finos para homens.

Rua 18 de Novembro n. 39

tlotel reeommendavel
Hotel Bella Vista — Rua Boa Vista

n. 24 — Telephone, 210 — Caixa postal,
311 — Endereço telegraphico "Sartl".

Supplemonto na Galeria de Crystal.—
Hotel de primeira ordem.

Estabelecimento
de loteria

Casa Dollvncs — Agencia geral da
Loteria do S. Paulo — Rua Direita, n.
19 — Caixa, 26 — Endereço tolegraphl-
co "Dolivacs" — S. Paulo.

Vidraeeiro
A Casa Cabral manda collocar vidros

em vidraças, clarabolas, etc. 33-B, rua
dc S. Bento n. 38-B — Telephono, 766.

Minas de Petróleo e Carvão
ClirCHen flooBcnstrnaten, ir.ng.ro Arch.

o Gcogriiplio.
Explorador do Mlnns

Correio ".Villa Mariana" S. Paulo
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PAMJENClA DE R. GIACONNETW E
COMI".

O dr. Manuel Polycnrpo de Azevedo ju-
nlor, Juiz de direito da terceiro vara
commercial de S. Paulo.

Faço saber aos que o presente edital vi-
rem que, tendo os fallidos R. Gloconncttl
e Comp. requerido a este Juízo a convoca-
ção dos eeus credores, para lhes propor
uma concordata para pagamento do cin-
co (C o|o) por otinto, sobre a importância
dos respectivos créditos, em duas presta-
çOes eguooB, a prazo do quatro o oito me-
zes, contados da data em que passar em
Julgado a sontonça homologatorla, mo-
diante plena o geral quitação, o concor-
dando eom o pedido o llquldatarlo o o
dr. curador fiscal, designei o dia nove de
agosto próximo futuro ãs duas horas da
tarde, poro, no Fórum, rua do Thesouro,
offecluar-so a assemblêa dos credores dos
fallidos, afim de tomarem conliecimonto
da proposta do concordata, o para esse
fim convoco todos os credores roconho-
cidos dos mesmos fallidos. Os ausentes
poderão se fazer representar por pro-
curadores, sendo licito a um sô Indivíduo
representar diversos credores. E parn
que cheguo ao conhecimento do todos,
mandei expedir o presente, quo será af-
fixado o publicado pela imprensa, S.
Paulo, 20 de Julho de 191C. Eu, Antônio
Ludgero do Sousa Castro, escrivão, o es-
crevl. — Manuel Polyearpo Moreira «lc
Azevedo Junior.

FALLENCIA DE ARSÜNDO AZEVEDO
& COMP.

O dr. Manuel Polyearpo Moreira do Aze-
vedo Junior. Juiz do direito da 3,a varo
civel o commorclal desta cldado o co-
marco da capital do Estado dc S. Pau-
lo, etc.

Faço saber aos quo o presente edital
virem o dello tiverem conhecimento qu-*
tendo a ASSOCIAÇÃO PREDIAL DR
SANTOS requerido a sua habilitação
como crodora da falíencia do ARMINDu
\ZEVEDO & COMP., offereeendo sua d3-
claração acompanhada da escriptura «lc
hypotheca e respectivo extracto do Inseri-
P(,ão especial, afim do ser udmlttlda como
credora do vinto o cinco contos quinhentos
o sessenta o tres mil sote centos rêia
(25:503$700), devendo nos limites desta
quantia ser Incluída entro os credores
nrlvllegiados, para ser paga com o prj
lueto dos bens hypothcoados. em cuja
escriptura figuram o fallldo Armind»
Azevedo o sua mulher, dono Roso do Sil
va Azevedo, como devedores. Aos into-
ressados marco o prazo do 20 dias pari
que apresentem as ImpugnaçGes o contes-
tnções quo entenderem, ficando A dispo-
slção dos mesmos Interessados os papei":
nm cartório, para serem examinados. E.
para que chegue no conhecimento do to-
dos, mandei expedir o presente edital
'•uo ser.-t publicado e affixado na fórm.i
dn lei. S. Paulo, 2 do agosto do 1910. Ei.
Antônio Ludgero de Sousa Castro, eserl
vão, subscrevo. — Manuel Polycnrpo Mo-
-clrn ilo Azevedo Junior.

ESTAÇÕES
Che;', Part. | OIicr. | Part. | Clicg. | Part.

| 1

S- Paulo . .
Barra Funda.
Kllomotro 14 ,
Osasco . , .
Baruery . . ,

7.05
7.10
7.30

llll
C.45 | — | 11.00 | •— | 16.20
6.50 | ~ | 11.00 | — | 10.26
7.06 | — | _ | ¦_ | _
7.12 | 11.24 | 11.26 | 16.44 | 10.46

— j 11.44 | — | 17.04 | —
llll

EP 2
1

EP 4 | EP 0

ESTAÇÕES
Chep. i-nrt. | «jucít. |

i

Part. | _-cg. | Part.
I I

Baruery . ,
Osasco . . ,
Kilomctro 14
Barra Funda
S. Paulo . .

8.00
-
-

8,30

llll
7.40 | — t 11.54 | | 17.10
8.02 | 12.14 | 12.16 j 17.30 j 17.32
8.0C | — | - | | —
8.24 | — | 12.36 | | 17.52

— | 12.42 I — | 17.5S | —
I

Os trons EP 1, EP 3 o EP 5 correrão nos dias 3, 4, 5 e C.
Os trens EP 2, EP 4 o EP 6 correrão nos dias 7, 8 o 9.

S. Paulo, 28 dc Julho de 1916.
ItüD O. KESSELRING,

Superintendente.

Exames no Gymnaslo do Estado
O melhor preparo para oi exames par

cellados quo d<!ve'm ser prestados, cm de-
zembro do corrento anno, no Gymnaslu
do Estado, o bem assim paro os «ie ad
missão o «luolquer anno jrymnaslal, nu
nnno de 1917, dã-so no Instituto de
Selcrclas e Letras, onde o excellente
corpo docente conta vários lentes cathc-
(Uatlcos do dito Gymnaslo.

Matr:«:ulas todos os dias, das 7 fts 10
e dos 15 íis 18 horas.

O dlrector — Luiz Anionlo dos Santos
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

Total das recebidas na safra
passada
A novo sarro:

119. Fer**. Aug. Nogueira,
Campinas

120. Victor Reb.ouças, S. Si-
mão

121. A. G. do Sousa o Ir-
mão, Pedreira. . . .

122. Dr. Amadeu Gomes
-de Sousa, Amparo . .

123. Arlosto Ferraz do Sou-
sa, Pedreira ....

124. Gabriel Leito do Car-
valho. Pedreira ... ..

459

1sacca

Total das recebidas nesta
data  469 saceaf

Ainda faltam para complo-
tar 2.000 saccas . . 1.831 "

Para mandar o café sem pagar frete,
sA 6 preciso fazer duas cousas:

l.o — Pintar uma CRUZ VERMELHA
em cada sacca.

2.0 — Enviar o conhecimento A casa
JOHNSTON, em Santos, rua do Quitar.-
da, 16-A.

S. Paulo, 6 do agosto de 1916.
F. H. Ilcliblcthwalte,

encarregado de transporto.

Declaração
Manuel Melchiades dos Santos declara

que, de ora em deante, passa a assi-
gnar-se Manuel Melchiades de Carvalho.

Villa Bella, 80 do Julho do 1910.
-a-am

Du Rubião (Tleira
Professor de clinica medica

nosidoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Tolephono, 1.813 - Esoriptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - Oe 13 és 16 hs.

Telephone, 4.500

Prof* A. Detourt
GRf-IPBOfaOGO

Consultado por valtos eminentes do* B.asil e da Amerioa do Sal
«« Consulta das 13 ás 17 horas
Una Arsu&fo n. 1-0

W-LEPIIONE, 18-.3

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Oi*. PAULA PEBtUG^E

(_;<-i*"'X'..%!.l'*lí'A)
(. om piiiticn ilu cllnlcii Uo p«ot. 11minei,ilo 1'nils
CUÍlbUl.TOltlO: Itua Uircitn il 4J, «ias II á-

4. — 1'clopliouu ii. MM*.
Ul.-IDUN-IA: Avenida 1'aulllta n. Ul. - To-

io|iiionii u. a,.**.
_____________

podem FACItMENTE gjnhn lindo» pirmios (unido

piopaganda da Rtvisla M*nul "O ECHO". Ptçun

Imjf desaipçio dos trndos objectos que olferecemos

aos nossos conespondentes, enviando es!c annuncio pre*.

gado a urn bllu-lc postal com uu <m'e
reço exicto a Redacçío da Revista Mensal

"O ECIIO"
CJUZ*V_t_ rc9TA-_ M. 9M- sfla paino *_

_r_m_K_ffr__OT!n»*rarM

¦JUS. -ANTlNliO -iiillO, Al.-
l-IUiDO MAItIO VIEIRA o LEü-
POLD1NO AÍIAIIAL MELHA, ml-
vogados, nin ll» de Novembro, n.
V7 — Teienlinn.. 57-'!.*».

EDITAE kJ

SbCHEUARIA DA AGRIOÜI/IÜRA,
COJOIERCIO E OUKAS PU-

BWCAS
Dlreotorla de Viação

Para appllcaçilo da tarifa movei nas
estradas de terro dc concessão estadual,
observadas as dlsposl(*õe3 vigentos sobre
a matéria, deverft ser considerado, no
corrento mez, o cambio do 13 (treze) dl-
nhelros por mil reis.

S. Paulo, l.o de agosto do 1916.
Thooplillu Sousa,

Dlrector.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PATOO
Directoria div receita
. EDITAL K. IC

Do ordem do sr. dr. Inspector do The-
souro, faeo publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrento anno, so proce
dera nesta Directoria, A rua Libero Ba-
dard, n. 98, A arrecadarão a bocea do co
fre dos Impostos de Industrias o Profis-
sões correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercido.

Os contribuintes que pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abUlmento do 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarüo do abatimento
de 15 0|0, e, finalmente, os que pagarem
do dia 21 ao 31, gosartio do abatimento
do 10 0|0. ***"¦purante o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serilo cobra-
dos sem abatimento c sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa addiclonal do 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 de julho do 1910.

O Dlrector.
Diniz P. do Azumbuja.

PREFEITURA 1)0 MUNICÍPIO
Construção dc passeios

Faço publico que, no3 termos do cap. IV
.lo acto n. 709, Je 14 do Junho (lc 1916, e
kntro do prazo de 00 dias, Improrpgaveis

a contar do 17 do corrento mez, ilevcr&i)
os proprietários do cosas e terrenos con-
«tr.ulr os necessários passeios atí tt lar-
sura de 3 metros, nas ruas Urisadelro Gal-
vao, entro a rua Lopes de Oliveira e s
ílamoda Olga; rua Sete Jo Setembro, en-
tre a alameda Cisa e a rua Barra Funda;
ilos Porcos e alameda Olga, ate ondo
foram assentadas as guias, bem como na
entrada da travessa Camaragibe, o das
ruas Lopes Chaves o Lavradio; o na rua
la Mooca, entre ns ruas Visconde de La-
çuna, Oratório c Taquary, e Barra Funda,
en. frente fi rua Sete de Setombro, doven-
_„ a pavimentação ser feita com concreto
1 pcdregulho, -om argamassa de clmcn-
to, cylindrado com rolo pleotado, tende
raços para formar quadros de 
im.50x0m.B0.

No caso de serem construídos os pas-
«elos depois da terminação do prazo aci-
ma rcfsrldo, deverão os Interessados com-
munlcar isso fi Prefeitura, afim de, ver!-
'Içada a veracldado da communlcação.
icr feito o cancellamento do Imposto de
JO ríls dlarlo3 por metro linear do guias
issentailas, a conlar da dato da conclusãc
1' serviço.

Este imposto não compre'.iendo os pos-
seios construídos dentro do prazo do oo
dias, acima referido. Os proprietários
-juanflo construírem os passeios, se su-
leitcrüo A fiscalização municipal a tt-0
iirescrlpçõcs da Prefeitura relativas fti*
material «iu>; deverft ser empregado e o
•udo o mais que seja Julgado indispensável
A solidez e íi boa csthellca dos passeios.
•levendo para Isso o construetor «lar aviso
A Directoria do Obras, com antecedência
di 24 horas, afim do quo sejam cxaml-
nados o acecitos os materlaes a empro-
çar, sob pena. Ce serem desmanchados o«
mesmos passeios o mantido o imposto,
como sl não tivessem sido construídos. Os
proprietários são obrigados a mantel-os
em bnm estado do conservação, sob pena
lo pagarem o referido Imposto.

Directoria do Pcilcla u Hygiane, 10 de
Ir.nlio de 1916.

Pelo dlrector,
.Insí* CniiwiRa.

MutaaJismo
"MUTUA IDEAL"

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COf.STRUCÇOES - Fundada em 1910
Approvada e fiscalizada pelo Governo ledcral -- Carta Patente, n.

Tres Séries em vigor!
V.HVOlMV.i :

tia Bórltr 0, enni a modesta economia mensal Uo UOtl, podeis liabllllar-vos ao sorteio ilo
ÍI. prêmios mcii..alin_iitti;
N.-m sério? IDK I, o KX litA, ilo prêmios maiores, a contribuição mensal 6 ilo 6:000
uuioaii.ei.tü;
Uniu vi-z completa*, cilas sôrlcs, os céus nssocl.idos concorrerão a 19 premios mensal-
mento, num total Un '{„ Gli J11»5!»<».».

MUITA AWK.*i-'.Mi
\ MlilLiA umi, nccella tuitisforo icins Uo bocíoh «iuo pcrloncorcm n outras socicinUes

iet!tt«ntla-u$ tl'> pagiiMinto da faiat :i vista dos si*ui titulo?* ju (l0CUll!(l05, <: cr.Jítuudo-ihcs n.
niLMianli tados (jíi»' tiverem jittf.0, <iuc nllo excedam u ,.¦_,

NAW <_,*..i.»*_'-.as.*. .a >'A.MUrUt I.uíMj Jil distribuiu outro 03 sous us.-odrr.lus prêmios quo attingcm a mais
'/ do **«»>•'» roailuH dn rAAn.

A mUIIi". lUliAi.j. olfiictuou reembolsos cujo valor lol.il ral al6ni Uc «BO CONTOU
wn-; _._-.¦*..

••«•cum proitpceton e in-lx lnlorniuçücH tt Nédc Ccn<r»l 1
Ku» _jSSi.ro Bntl--.ro' n. 53 Caixa postal, 1.284 «. PAfLO

Kiniere.u telograpliico MUTUAIDEAL Tclepbono, 3.7*10

»i**mr__r_niMri''.Mi,ra*«-MM^^

PKEI*E1XU11A Dü MUNICÍPIO
Concertos de passeios

Fai'o peblico riue, i:os tcrmo3 do Cap.
IV do Acto n. 709, üe 14 de Junho de
1915, c dentro do prazo de 16 dias, im-
proiojtaveis, a contar do 5 do corrente
mtz, devera o sr. Francisco Denucio con-
ce. tar o passeio estragado na extensão
de 2 metros, na rua Tamandarí, em Iren-
'.e ao prédio dc sua propriedade, n. 146.

No caso do serem concertados os pas-
selos depois da terminação do prazo aci-
ma referido, devora o Interessado com-
munlcar Isso A prefeitura, afim dc, veri-
ficada a veracidade da communlcação,
ser feito o canccllamento do imposto de
.0 rCIs diários por metro linear, a contar
da data da conclusão úo so-viço.

Esso imposto não comprehende os pas-
seios Concertados denlro do prazo do 15
dias, acima referido. O proprietário ê
obrigado a manter os passeios em bom
estado do conservação, sob pena de pasm
1» referido imposto.

Directoria do Policia c Hygiene, 4 de
gisto do 1916.

O Director,
Alberto dn Costa.

('... _ KJ& - -»»*'***-*"

I'_*E1-EIT_IIA DO MUNICÍPIO
Construcção de passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do Acto n. 769, do 14 do junho de
1915, e dentro do prazo de 60 dias, im-
prorogaveis, a contar de 2 do corrento
mez, deverão os proprietários do casas o
terrenos construir os necessários passeios
até a. largura do 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entre ns ruas Solon e Javahfis;
Ignacio do Araújo, entro as ruas Brcsser
o Hlppodromo; José Knucr, entro as ruas
Joaquim Carlos o Gonçalves Dias; Bcuve-
ro, entro a rua LavapCs o a travessa Joa-
quim Piza, e Conde de S. Joaquim, entre
as ruas Ilumaytfi, o Jaceguay, devendo a
pavimentação sor feita com concreto do
pedregulho, com argamassa do cimento,
cylindrado com rolo pleotado, tendo tra-
ços para formar quadros de 0,m,50X
0m,50.

No caso de serem construídos os pas-
selos depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os Interessados commu-
nicar Isso fl Prefeitura, afim de, verifica-
da a veracldado da communlcação, sor
feito o canccllamento do imposto do 20
réis diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso Imposto não comprehendc os pas-
selos construídos dentro do prazo dc 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tar&o A fiscalização municipal e ãs pres-
crlpèões""da Prefeitura, relativas ao ma-
tcrlal que devera, ser empregado o a tudo
o mais quo seja julgado Indispensável A
solidez o il, boa esthetica dos passeios, de-
vendo para Isso o construetor dar aviso ft.
Directoria de Obras com antecedência do
24 horas, afim do que sejam examinados C
acceltos os materlaes a empregar, sob pe-
na do serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o Imposto, como sl não
tivessem sido construídos. Os proprleta-
rios são obrigados a mantcl-os om bom
estado do conservação, sob pena dc paga-
rem o referido Imposto.

Directoria do Policia e Hyslene, 1 do
agosto de 1916,

O Dlrector,
Alberto da Costa.

O dr. Manuel Polyearpo Moreira de Aze-
vedo Junior. juiz do direito da 3.a vara
eive) e commercial desta comarca da
capital.
Faz saber aos quo o presente edital «>

o seu conhecimento possa interessar, que.
nor parte da Companhia de Madeiras e
Carvão S. Sebastião, lhe foi dirigida a
petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr
luiz do direito da 3.a vara clvol o com
mercial. Diz n "Companhia, do Madeira»,
o Carvão S. Sebastião", por seu advoca-
do sub-asnlenado. conformo procuração
Junta, que, entro os eubscrlptores d:i><
mas acções. acham-se o sr. coronel Ar-
lindo do Castro, d. Aurora do Almeld.i
Teixeira do Carvalho. Mario Maciel Lei-
to, Dagoberto do Almeida e Silva. dr. Ma-
rio do Almeida o Silva, dr. Olavo Egy-
«lio de Sousa Aranha, dr. Manuel Viottl,
Ir. J. F. de Mello Nogueira o dr. Alberto"cabra. Aconteco quo desses acclonista3
os quatro ultimos deixaram do pagar
(luas prestações daquellas acções e «i?
seis primeiros deixaram de pagar todas,
tudo conformo consta da relação inelu-
'-ia. Em taes condiçfjcs, quer a supplican-
te usar do direito que «5 facultado pela
disposição do art. 33 do dec. n. 434. d-*
4 do julho do 1891, fazendo vender om
leilão ditas acções, por conta o risco dos
•nipnllcndos, para o que pede o v. exe
ko diirno mandar intimar os mesmos sui»-
nlicados por edital, quo devera ser publi-
cado dez vezes, cm duas folhas das de
maior circulação nesta capital, do aceflr-
do com a referida disposição, o durante
o prazo do 30 dias, findo o qual serão ha-
vidos como notificados, para todos os
cffeltos do art. citado o mais do art. 3-1
do mencionado dec, salvo pagando o?
supplicados as suas prestações, em atra-
no. dentro do dito prazo. Pena de revelia
e as mais da lei. Assim. D. no 4.o offi-
cio o A. E. R. D. S. Paulo. 15 do ju-
lho do 1916. P. p., o advogado J. da Mat-
ta Cardlm. (Sellada devidamente). Des-
nncho: D. A. para conclusão. S. Paulo,
15—7--916. Azevedo Junior. Distribui-
ção: Ao 4.0 officio. S. Paulo. 15—7—91C
Juvenal T. Ramos. Para que chegue an
conhecimento de todos, mandei expedi»-
o presente, quo serft affixado e publicado
na fôrma da lei. S. Paulo, 17 de julho
do 1916. Eu, Jos6 B. Pinheiro da Silveira,
escrivão Interino, o subscrevi. — Manuel
Polyearpo Moreira do Azevedo Junior.

MUTUA PAULISTA
RUA ALVARES PENTEÍVDO, 110

Faliecimento
2,a SERIE

Convido os associados da 2.a serie, que
não tiverem deposito, a contribuírem com
11.000, até ao dia 1» do corrente, para
formação de novo pecúlio, pelo falleci-
mento do associado desta serie, o sr.
Joaquim Vaz do Almeida Moraes, de Bo-
tucatu'.

S. Paulo, 5 dc agosto de 1916.
Dr. Alfredo Medeiros,

í.o secretario.

AVISOS RELIGIOSOS
W»*__*______-__»__._>**. **_.*_»_'£**__>•••'

SL-

MABM0RARIA CARBARA
Tuniui-sN, MnrcupluiKON, cruzew,

«'M1.IIIUH, ele.
Prcfoa rasoavih e trabalho garantido, sob cn-

conimtuda — lUnvtam-ie dtanthos e
(lí/c.ií/*.'-".-¦»*. jMuido/r do interior

S. PAW.O-ltua 1 de Abril, Sil c i1~'lel. 2409
SA.STV.S—Filial, St. i. Fraiicitc^íSC—Tcl.iSO

ft**if+vW*$'?kJ^*^W*?+*$f%?9

MISSA DE 30.O DIA

AI/TINA DA SILVA CABEUX)

Henrkiuc JosC* Cabcllo e cunhados con-
vidãm todos seus parentes o amigos a
assistir li missa de 30.o dia, quo cm sul-
fragio da alma de sua idolatrada esposa
e irmã

AI/TINA DA SILVA CABELLO

serft celebrada terça-feira, 8 do corrente,
ãs 8 horas na egreja de Santa Ipbigenia.

Por esto acto do religião o caridade so
confessam agradecidos.

Pequenos annuncios

ti

COMPANHIA PAULISTA DE ES1RA-
DAS DE FERRO

Asscmbl-i"» geral extraordinária
3.a convocação

Não tendo comparecido numero lega)
de senhores accionistas para funecionar
a assemblêa geral extraordinária, con-
vocada para o dia 29 do. corrento, cm
cumprimento da resolução- tornada na
reunião ordinária do 30 de junho ultl-
mo, afim de deliberar sobro a reforma
dos Estatutos, especialmente para redu-
zlr dó sete a cinco o numero de membros
da directoria, convido do novo os senho-
res accionistas a so reunirem para o
mesmo iim, nò dia 7 do agosto próximo,
fis treze horas, no Escriptorio Central da
Companhia.

Sondo esta a terceira convocação, a as-
semblea deliberara, qualquer quo seja o
numero dc accionistas presentes.

S. Paulo, 29 de Julho do 1916.
Anionlo Prado,

Presidente,

' 
¦

Machina photographiea
Compra-se uma, 0 por 12, que seja d«'

fabricante Ilcrnemann. j
Tratar ft rua Direita. 8 — 3.0 andar. -H

Empresa Rural Hypothecaria.
¦1 

¦**¦

Artigos para pinturas
Acabamos do receber grande stoclc em

artigos para pintura, como sejam: cai-
xas, telas para pintura a oleo, tinta a oleo
e aquarclla, verniz seccativo "Courtral",
flxativo, oleo do llnhaça, pincéis, tinta
nankim, carvão o crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. 8
o 10.

Aiugum-sc quartos com pensão ou som
pensão para familia seria, com comi-

da italiana o brasileira. Munoa-so comida
pura fói-a. Eua Cesario Motta n. 10.

Alugu-so 
a casa n. 4 da rua Alagoas

(Hygionopolis) o chave 110 n. 2-A.
Proço 100*.. n quartos. Trata-so A rua Ma-
ria Antonia, 14.

Al-PARELIIOS para jantnr,moia porcel»
lana, docorados com ouro, louça iu-

gleza, a 8o-' o loo 000, idcm, paru chá a
café a 80', na liquidação do Bandeirante,
.1 rua do S. João 87.

C-*IIiCAUAS 
do granito branco, inglo-*, pari*,

^eufó, dúzia 8 Soo o -li; idcm, para chá,
a 7", pratos a 7", torrinai á 5", bulos para
chá o café 11 d', idem, leiteiras o assuca-'
roiros a _,!>oo * na liquidação do 1'andci*
rante, rua do S. João, 87.

COPOS para chops, 2. a dúzia; idom,
forma barril, a 3;; idem, com pé a 5**

cálices a 8f, friido-ras a 2i.oo, ostojoi
para mesa, tros peças do motal por i.'-; na
li.uidação do Bandeirante rua S. João, 87. .B*

¦,-«-'--: 
*-  ...^ - - _.... .:_^_j.___ v*. .'A. éJÉ
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^3'ítvalas
«•#«' seda a 'i*§toO&

CORREIO PAULISTANO - Domingo, « de agosto de 1916
\fmmmmmiimtMwmL*ammWs VlAllimmfcimmKiaiai

Ob raalorofl ilosoonto»
Vor. dns Bom roaorva do preços

Continua a lazer a
flJA.UI/.MAHIA MAHCOWK

Bna Direita, n. 34

^^^^^mam^x^mmmim^^i

Ceroutas

f-ftwf.tas
:*£X:. '..v vmmívzm 7*TSWMWV-W.>mu».\vm*wmm^

Casa Victoria
ü"spi'd:illiliii!i':i cm uitintci^ii-ii trios pn*

rn ropuslo, sulsjclinrln, conscrvus, int-n*-
Bnrdliilius, IrucliiH, liisri.ndis iciiiuijiii.
queijos, niiiiliiilclliis J viiilius ptirliiRtiÒ**.es,

liuii lillit-ru lliuliirCi, n. 101, (.'lepliniit'
4172, líui fiTiitc A Cumaru Municipal.

Desappar. ct*u hontom" Ju' tai ilo uma
oachorrlnha branca; pclliulu, que rcapon-
de ao nome do "Tctela".

(Irntlflcii-so a quem a entregar a rua
Amador Bueno, n. 21.

POC à .lavoura
O Ilanco Cooperativo Commerclal de

'•3. Paulo, sito A rua José Bonifácio, 7,
3, Paulo, esto distribuindo peloa seus ac-
blonlslas o Interessados uni libreto 'nll-
tulàdo "Émproatimos A Lavoura', que'-descrevo 't Corma dns operações do Br.n-
co cmn a lavoura. Podidos dos Interessa-
d-s ;'; ."ilsi-i posta 1182 --- S. Paulo,' Maeíiína de escrever

".'. ...-*-•.. ti., i insicliiiiii marca "Ideal"
Mn perfeito estado, por 120$noo, A sua

Dr. Fiiicão, n. l-A.

MERCEDES
Vondo-flü [ oí" pi'í.ço cio sceasiri-ó.
'- tloublc-pli.ioton, torpedo, 25-HP,.;

novo, i_0r inarron, capota americano, illu-
mlnoçãò completa. — Wòrnei*, Hllpert o
Coinp., S. Paulo; i-usi í-s. Bento, n, 10.

U—- Cnixii, ]'.li

"PABTEIEA

g>f»*«B*Mr«j«tg«^^

Cartas de D. Pedro I
D. JOÃO VI

com um retrato >lo 1). IVdró
soff-undí) Dobreis= * © 8 0P O O =

EM TODAS AS LIVRARIAS
SÃO 1'AULO

Itollliprcssíli» .Ie KiiitjiiIo Iíriis
300 exemplares

RIOS DE DINHEIRO!
Fortuim puni totlost O mystcílõ iiliolo-

graplílcol Noviilnile sciljiiicioiiul! Os mor-
(ns quu rCSUSQltUJ.nl

Mniillopliptopiiiglc ê" uniu machina pri-
vllcgiudn dn casa Cl. Conti c Comp., do
Uio do Janeiro, quo faz, pho.tographlas
quu cantam, riem, abrem o fecham a
bocca e os olhos como uma pessoa em
riirnc c osso. Novidade estrabillante! Km
uma semana, eom o emprego do um po-
iiiiono capital de 700000 gánham-so ...'.
!'i0$000. A msiior opportunldado para si
ganhar dinheiro! lima criança poderá
executar o trabalho com a máxima facili-
dado. Manda-se amostra du photogr.á-
plski, livro do porto do correio, mediante
remessa dc íi$000. Com esta machina faz-
ac fortuna coin rapidez.

Agente geral para o Estado de S.
Paulo: Vicente Iiuiecco. — Rua ti. Anto-
nlo, 21-A (sobrado). H. Pnnln.

Minir. "Jn*ll.il ilr* "tidi-mlc SÍGiiol. (dff.
nnrtoití. illpíiminla polo Km." tu rto Piíii.mncli. tio M.
SRmiIii, .'x- llilei iiii lln Miiteinlilnilo ilcáiii cn|.iln. At-
len '«, t clni.i «dos ii qun quer liorn. I'.f'sl|li'iicl*. o
consultório: ru-, Ocncr.-il . sorlo, ilt. 2«jli'|ílis, ii.iinf.

W*
tlcllsnrtít Hlliüiro cotnrrumlcíi nos soua fro^ticj-oa rpm
!i.'ii;-l','ii,i o seu e-l,.|l...|i'CÍiiioiil,i pnra um graiuio¦irciHa ii-i contra iiii cíila-lo, junto ao lariço tia Hô,«
ruu du Santíi Tliorezíi, 2', outlo continua fl rccolior
h aspe;! os (liiirins o i.i-nsioi.tstiiB do mer, liem como

•*•> :i [oniocor r.oirjlil.l ív domicilio 

EBÜATOS de pnrçolliiiia linine.n, do Li-a_ mof-oa, iliuin 18 ; iilom, cliiciiras paruchsi, ..(.icdllaiiii, a, 14 , iiuzisi: sorviçós do
cliii o c-fé, porcollnnii 0111 coros n 5o ; idom,
P.*ij?n«!C, om cOros, pura caí.':, 15 poças porír.i.': ,.-i Iiqui liiêün do T.-.ndeirante. rui São
Joâu Hi.

«"¦&lÇnV:,ÇU**i para clisi o ciilè, turra coitarí*í' iuglo/.es, -1 ppQiia por ir. ; louçii os-•iisillsida paru cozinha; fOrmas pura docos o
o;ii|i:idiis: inilioros. Tudo polo custo o aliai-
xo do custo, nu liquidação do Bandoiranto.
rusi do S. João, 87.

Sementes novas
Catlngublro royo, legitimo, sueco -dé" 200

litros, 6$000. Cabello do negro, sacco du
200 litros, 105000; Jtiragu.1, gormlnnçlo
garantida, puro de cacho, sneco do 200 II-
troa, 7SC00. Pedido ao antigo o afamado
forneeod-*!* Josó Marcelllno de j\gnellos —
T.i"iia Mntryann — Bstnçãd de Restinga
MEMESTEíTpE CÃPf„f7iiõvãiriiõ~i?or-
í^mliuição çiirantida, vendem so: "Cntin-
gnoiro Ho-to" a -850 o "Jnrngu:.", do ca-
cho, a G50, o kilo, onsaocsido, a dinholro.
Podidos a Manuel Eduardo Forroirn, osta-
ção do Jussara.

/.nnUHu UO
*p«lâ«Ubi

1 "A PROPAGANDA"

I AIÍENCIA DE ANNUNCIOS

Lima & Comp. \
i.iiii 15 do Novembro, 59 - Sob.

s. PAULU
Teleplione, 5885

Accellnmos iinniiiioius |inin todos os jorono..,iiivlslus o Imptossos do Untsll o Kxlrnn .olro

áV^'a\V^kVmV'^Sal^^\i^\a%^a^i^ym9^

Liquidação de livros
a livraria Magalhães
e verifiquem o bello
soríimento tio livros a
preços marrados o re-
iluzliir.H.

Veríl.íslia llqu-dação
>,i w.\ CÒbCQ lUlJoH

i ::.':3iimptos o.conhe-
"imentos humanos, pa-
nt dar entrsidii a gran-
tle o variado sortimon-
to ultimamente adqul-
rido na Europa o que
acaba de chegar pelos
Viipiiroa "Cnmões" e
"Frisla''.

A erutipada é franca na
RUA DA QUITANDA, N. 5

Lí S u jl ® n
O mollior soríimento no frenoro

KilcilitiiçOos nos pinço-i
Marmoraria Peragallo

Rua General Osório, 243
Toicplionc, n. *.2L2

CASA AMANCIO
Agencia ^o I.otorisis

F. ROCHA & COMP.
RUA. CÍENERAL CARNEIRO) 1

Em fronto aos Correios
4:n3-ti» *¦*« - Telepli. 9»?

S. PAULO

eoüiEs â mo
A Livraria Magalhães acaba de

receber grande sortimento dc roman-

ces dos autores mais conhecidos, cn-

tre os quaes Riçheboitrg, Maupas-

sant, Zola, Tplstòi, G. Ohnet, etc., i

volume, em brochura, a 1S000, fran-
co de porte para- o interior. Rua da

Quitanda, 5.

TTTTTTTTT1
4Marmoraria Toma^nini

Especialidade em tnmulos de
mármore e granito polido ou
tosco. Preços sem competência

—jc—
KxpOHlçiio i»i*riiii«ci«*n.ci

Rua Barão de Itanetlnlnp, 40
OIII<-:,iatt o Encrlplorioi

= Rua Paula Sousa, 85 =
.*. A Âk. A. A. .Â. A >4. A J±

SEMENTES » FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes de ca-

plm CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUA'
o CABELLO DE NEGRO, garantindo a
germlnacüo, sem temer concorrência t
preços? E' Incontestavelmente Odorlco
Barbosa, estação de Restinga, llnkn v.n-
gyana. fazenrln «Ia Mii!'-*

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
¦ outros insectos nocivos •
Sempre têm em stock

LION & C.
Caixa, hh 5. Paulo

ESTA' C0NSTIPAD0 ?
TOSSE MUITO?

RESFRI0Ü-SE?

ysEAOÂPILINÂ
Preço de um vidro Rs. 1f 000

Vcndo-so em todas as pliarmacias• DEPÓSITOS PIUNCIPAES :
DROGARIA PACHECO
l!ua dos Andradas, 4!1- Rio

DROGARIA BARÜEL
Rua Diroitn, l - S. Paulo

Lãbo.atorio Homeopathico
Alberto Lopes h Cia.

I>ua Engenho do Dentro, üG - Rio

r
í-i. VAUaAt I *- h

plllil
wBi muralha «.««¦¦¦ni.jf"!"-»***^^ iiiimm EíÍS

m Agencia üe todas jf ¦ -»> as ioíerias -*> ;

| RUA DIREITA, 57 1
m Pegado á egreja de Santo Antônio p

Telephone, 4.269 t
¦ -S. PAULO

¦MB^a»iSSg^L^«*ag«M

V J&.^-Ama -TÃ W AT-Arna^

RESTAURANTE S. PAOLO
Rua (Ia Boa Vista, 50

ESPECIAL SERVIÇO A'LA CARTE

4
HuJE — (Josido á brasiloira

AMANHÃ — Miiyonsiiso especial

-¦fluRUZEIRO CINEMA
Emüreza Brito & Comn.

Vasto e confortável salão, mobilado a
capricho e aicjado por meio de possante;ventiladores.

Espectaculos diários por sessões conti-
nuas, onde sc cxhibe o que ha de me-
ihor cm filnis dos maii reputados fabricai)-
tis.

Este cinema possuo um bom palco, pa-ra espectaculos dratnalicos, etc. e faz con-
traetos com companhias desse gênero de di-
.'¦r."áo

Est. deá. Paulo. "CRUZEIRO".

tônica oecasião
*3mA**mimmm, *m\wakmtBBmmm\m

LEIAM AMANHÃ

ANNO XV NUM. II
Direotor-pioprletarlo: GUSTAVO FIGMER

PROCLAMADA UNANIMEMENTE

REVISTA MAIS POPDLAR DO BRASIL
Arte,' Literatura, Sciencia e Propaganda

Uma seeção especial para cada membro de familia

Preço 300 réis Vende-se em toda a partet*m*MTaMm**B**aTm*'***ammmaammmmm^

Assignatura semestral com direito a valiosos prêmios 2$500
"* "** "* i- r-.Pedidos do assignaíuras a'

Redacção da Revisía Mensal «0 ECfiO»
Rua 15 de Novembro, 55 (Casa Edison)

BE*"iiia*B*-^

O

«FUNDADA [Êé^W\ EM 1883

m

EMzd.T ãe iMofiueira
Empregado cora sac*

(cesso nas seguintes iwv

lestJas:
(Jaempünlia
DartbtM.
Boiiba».
Bcutions.
|»*.mtiiiidl*» ío «*J*l*»
CotrtmcDlD da. oo»>**J>
Gonorrbeu.
CsrbuDail**-
Flunlss.
|-:f|,|.,Iu.
Caincrot faer-EOft
IlictilUsmo.
Cloro Rnaiaa.
Ulccras.
TUQJOrt»
9-n.M
&*r«ta.
Rl.coonUsn» «n ftm.
Utnrbu di pelle,
ADer-t-cs ijpliUltlt*»*.
Ulitrai d. boíxa.
To mores Bnncot.
Affetcto do ílpdo.
Uom ao pello.To mora no* assai
Uirj-imroio d** tru
ria» do pacxtço • íi-
Dnlm.nlo, et»
toda» aa molot»
liai provool«o-
ta* do .angii.

'"'3 ^WnikiUOSl sm

iiíPi
jJjW; Mi

^^íí^mmammm^^^mfmat^^mm.
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m"i*tiyíia\.\ i'jjjÈ «KOOUti.víSftiJ/» i 9
'Jra -CAftpBAtíCJlJAIACO SH
mi t"x>>?^>»í|»j><j;i).. m

H 'flharjaòmPopúlar ml

|"|l||tjtyf'«r-r,,,-*l a*mfXaKBmm42a£&9SBm

teclas as

««um. do oiuouiAi

GRANDE DEPORITIYO DO SANGUE

VANTAJOSO
Conseguirão todos as pessoas do am-

bos os sexos quo desejem. Kesta lnsti-
sulfjão so encontram Inscriptos senlioras.
--.jnhoritas o cavalheiros do todas aa ca-
-nadas sociaes o com fortuna do 5 a BOU
contos. Actualmcnle entro outras cita-
remos 2 meninas brasileiras, do 1!) e ül
.innos, naturaes do Rio Grando do Sul
«leirantcs e Instruídas, dotadas oom lou
contos. Esta. institulçlio têm realizado
importantes casamentos ontro os que
citaremos o dn sra. Belmlra R. Antu-
nes, como o sr. Dlonyslo d'AIbuquer-
,iue, no Maranhão, o outros muitos 

"que

11 estão em relaçBes dlrectaa. Us pre-
'.ondentes podem dirlglr-so 4 "Matrlmn-
ulnl Cluli oi Ncw-York" Aportado. 398.
Mnntcvltlfio, Registando as cartas e re-
meUendo mais $500 para a resposta re-
trlsttwlà

if./gi /t^.

4

RESINA l
de JATAHY!

4

4

Cura riuliisaliiiuiito Astlimn, losse,
Coqueluche, lironchite. Catar-

rtio clironico, Enxaqueca
f"ot(n«j Un>-»>-lisi.icaM

Corrigem os ltius, Intestinos,
Constipações (prisão de ventre)

Traniapira-ilôr
Kfitn o rurau Inllunii-it, Utippos,

Itostrlailos o l'iiiii-]iii*n
fi*.«HHa-«Iôi*

Oleo «Io l»crnt*i. - Amilí-rslco, Kmn-
lu-nir u Hnmostíitlco — Vnt passur lmir-cdla-

liiuicnti! qualquordOr

Ai.provit.Ios pcSii Ditcoturlil Uu Sorviço «a-
nilitrio ilo Mttn.lo do i). :'nu!o. 1'rcp.iriiilos

pliitiiniteriiticos ilo II. N. lllcrrciilincli
Kncwnti*ani-8e isin H. Puulo

nau «.rogaria.*
BARUEL & Comp.

FIGUEIREDO & Comp.
cm 1'a.iipliiitH eni todas

am pliarmariaM
Km .'urytlltu nnl. pliiiriniiclitNtiitlri*. ilo UiirrOM e

Oiielten 4. InniioM

?
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?
?
?
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Com escriptorio em sua residência
ATTE,*.«IK A «ÍH.iMÁriÒM — Òompra a von-ilo íiiovuls o Iniinovcis emiirtistliiios soli livpothccns,

accoita iiiocurnçfto para tomar «¦onta. ilõ prüdliit,adiu ilo nlii-al-iia, procoiler a conceitos o reoctiuinliiuucls.
Tom a venda aliíiins prcillos, induslvo um .los

melhoro.' palácios da Avonlilrt raulistn, liem co.....tllvoraas fuzontl.ii, aoriil» uma do criar, dn primeiraoiu.üii, no Irlaiigiiln MInolio, oom c.ai«a |.ara resl-uoncla. forraria, quatro mil nlijuólrca do luiru» ,So
primeira i|iialldailo, eeiulo l.|!),; do mailidras ilo leio liivoriindiis o -am do campos, nativos para criar,«Io si a i mil rezes, ru.) »*a -ca» paildus o cento otantas para .lar cria, cento o poucos piiro'.», 4 carr„scom a lospocllva boiada o jçnuídoe quídns ilo atilasem dillerentcs logiirçs para locar cnorn,l:i oleclrlca.

Para mais informações
Travoasa Pnrticiiliir da Travossn Mtmiz do
SouBa, n. d - - (Csmibucy) - - .Silü PAULO

A Internacional
Fabrica do caixas de papelão — Im-

portagão directa (fundada em 1900) —
Executa-se todo o qualquor trabalho cm
caixas do fantasia ou redondas. Acceita-
so qualquer encommonda do interior. —
Buiza e Irmão — Teleplione, 1037. RuaBarão Duprat, n. 17 — S. Paulo.

iníis le e$í
lilvro som CliAROS A liNCHEU

lístS foito do modo (iuo os srs. advo-
Rados, solicilDilores, labelliãcs, oommur-
tsinnlcs, Buardn-livros; ele., poderão nl-
nulnr aualquer escrlptura.

LIVRARIA liCONOJilüA
llisn Marechal Deodoro u. 10

13 M 8. PiUJLO
Preço . . , I.S000 -- Pulo correio, «$30.

II
A todos os que sofírem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
T A M ENT E diagnósticos da ino»
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 — JRio de Janeiro,
Sello para a resposta.

ODAS
PARA O

&A& Ai.Ak.teb. *4m..A** jÒü Aa. A&> /ííh.€! /*%. & sfa fa .tfi\/&. Ah./**< ALfo". /A -«^ VTdirw ura- m, WrbWvMKi«taí!-
fiEK.lKH^ilil. l';.STS'".i.BA = ít

Modolos novos o capricho-os — Uonstrncijllo esmerada — Preço» som conipc- »
Hjpi'*¦¦—• Acccllam-so cncomm.ndns pata o interior — Venda de oh|ooIos para V-
teia,-. !iri5aí,„ihordoc.ôrc„e°aria Rna Brig«tóoiro Tobias, 77 [>m'W^WW'WVVWWyay©W*'W'WW',<&'W'*&' ww®

^n_,jrjt,Y."- ¦¦-•»- —tntxrx¦¦-—— .-*-,_ /

c.v/'.otn-r.'

é^Mlmimwnit^

Mlfilsm)). ' '/,'*&l, '-',1

ERNO (le 1916

WALLY estylo mui-
io elegante, em ga-
barcline azul, enfei-
tado com lavetescie
seda, jaqueta forra-
da de messaline de
seda

Jl.f&t» (*Blc&»ljm%

Bellíssimo CHA-
PE'0 de seda, a
copa drapée de se-
da, guarnecido de
um chie laço da
mesma seda.

lt ••« sr í;"-T

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Ilu-t * de Al9i'il ns. V*l e «f - TeflcpBionc, t?«40»
U3 proptloiiiiios .loata impoit.intc csu» avisam il etnias, (amllia-. nuo na mesma iiodeiâoachar sempre prompto variado soríimento do tnmulos, osluluas, saicoiihairos, anjos, cruzes, va.o.»etc. por proçns razoáveis. - Especialidade, em lnniiil.13 do iimnito. ManüamUõ desenhos, a podido*CASA FILIAL EM SANTOS: ,

Rua S. Franrisc» n. 156 - Teleiniaonc 11. 83»

wns 0©0®0©©©©@®©©!©|0®0©0t3®0©0©@0
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i I.IVRMtiA MAGALILiliS f.st.i liquldniuloi
UiiOIlO GE0GRÁÍ'IÍÍCÒ XirilRES-'IIUS, nn escalo do 1:40:000:000, leito iielo

Instituto Càcogrupliicó do PARIS, edilado
pol:í casa Dclugrnve, ile 4">$()00 por Ü5$000.

SíAl'PAS DO RRASIIi E DA EUROPA,
g-ninile variedade, u preços reduzidos,

ATLAS GERAL DO DRASIIi, iiifrani/.a-
tio por nn» geogrnplio brasileiro, de nc-
côrdo com todes os trabalhos do Mlnistè-
rio da Agrlciiltuui, contendo niappit»
iniiiidl, licmlsplicrio tln terni c mai*, mup-
pns da America'"dd Sul, O ninppns do Brn-
sll o Estudos, 3 dn America do IVorto, 8
dn America Central, Europa, Aslil, 48
jnappas coloridos cm 7 cores, ileserlpeão
dosenvolvlda do Brasil Geológico, Minera-
lógico, Florn, Etliiiograpliin, destlc o Rio
Grande no Aero, ou do Amazonas ao
Praia, (iu bello volume, 85000.

A' venda, nu
LIVRARIA MAGA MIAIS — Rua dn Qultiuitla n, 5

afOaWi^-^hèW*^'--Av\HfP4á
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PEITORAL DE iNaiCO PELOTENSE
O sr. João Pedro Leandro, dono do acreditado restaurante no Casino, escreve: — Praia de Banhos — Casino, 19 dc outubro de 19121"Illmo. sr. Eduardo C. Siqueira, Pelotas — Amigo e senhor — Envio-vos saudações — Tem este por fim levar ao vosso conhecimen-

to que, aconselhado por um amigo, ministrei-a meus-fiihos- cm casos de tosse, rouquidão, etc, o maravilhoso preparado — PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE — colhendo sempre cptimos resultados. Satisfeito pelo êxito obtido, cumpro o dever de felicitar-vos pela feliz conce-
pção desse preparado. Sem outro motivo, subscrevo-me, com alto apreço, amigo obrigado. — João Pedro Leandro."

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE acha-se á venda cm todas as pliarmacias, drogarias c casa? de commercio da campanha.
E' preciso pedir sempre o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE — DEPOSITO GERAL:.— Drogaria dc Eduardo C. Siqueira.
— PELOTAS.

THEATRO 8. JOSÉ'
r,a.í(».*í>Misi Jo*-* Ijuurclro

Ultima semana" do e.ipectiiculos da
Companhia portuguoua do Oporotaa, Revistas

0 1'Vsrics Kl!AS
II0.1E HOJE

Domingo, 0 de agosto de 1016.
Ultima matlneo e á, noito

A's 7 3|4 e 9 3|4
Ultimas representações da revista pau-

lista -

A picareta
Toma parte toda a companhia,

Preços:
Frisas, 15$000; camarotes, 125000; ca-

doiras, 3$000; amphltheatro, 2?00ü; bal-
cão, 2sf000; galeria num., 15500; geraes,
15000.

Amanhã, 2.a-íeii-a, a pedido geral, uni-
cas representações da revista

DWT.TO A BAIXO

A 11 de acosto, esurC-a de FÁTIMA MI-
RIS, rainha do trunsformismo.

Theatro APOLLO
- Empresa PASCHQoL SEGRETO -

HOJE HOJE
Domingo,' 0 do agosto

Grandiosa matiueo ãs 2 1]2. A' noite An
8 e as 10, o notável lllusionlsta indiano

DR,. RICIIARDS
O grande mágico moderno, tres mezes

consecutivos de oxtr .ordinário êxito nos
theatros: Carlos Gomes, S. Pedro e S.
Josfi, do Rio do Janeiro, com cçompleto
o unanime elogio da Imprensa.
MAGIA ORIENTAL - ILLUSIONISMO!
Espectaculo por sessões — A's 8 e as

10 horas
Primeira parto — Uma hora de magia

ligeira. Sortes do mágica á toda luz das
gambiarras! Elegância! Destreza! Humo-
rismo! Terminara, a primeira parto oom
a moderna illus&p, intitulada:
TRO' PATRIÁ1 HOMENAGEM AO

BRASIL!
Segunda parto — Trabalhos mentaes.

Transmissão do pensamento. SclcncUuj oe-
cultas;! Termiuarfi, a segunda parle eom
o numero ilo illusionismo intitulado

O CEPO DB KUiAN

Preços para cada sessão — Frlzao, 125;
camarotes, 10$; distinetas, 3$; pollrona
de l.a, 2?; cadeira tle 2.a, l?»00: gorai 1?.

Frontão Boa Vista
RUA DA BOA VISTA, N. 48

HOJE - DOMINGO - HOJE
MS 13 HORAS EM PONTO

Grande funcçâo spoi^tiva
Na qual serão disputadas, pelos babeis pelotarls deste Frontão, reuliltüs-

slmas qulnlelas simples e uma sensacional

Quiniela de honra a 8 pontos
na qual tomarão parte

GASPAR
FOTONITO

GURltUClIAGA
JLlAíO

ZAJLACAIN
yiLABOMAJPotile-^ cltxplo.»

Entrada franca ás pessoas decentemente trajadas, reservando-se a
—: empresa o direito dc vedal-a a quem julgai' conveniente :—

Iris Theatro
Companhia Oliiematograplilc.i Brasileira

HOJE — Domingo. 6 de
agosto de 1016 — HOJlí

Magnífica matlní-e da moda — Um
prograninia escolhido, do qual faz parto
o film

MARQUE/iA E «KÍODISTTE

ou MECIIIO D'OR
Soberba creação da rainha da tela. Plaa

Menielielll.

Em solrCo popular
As duas primeiras séries do grando ro»

manco de aventuras grandiosas e da mal»
alta sensação, tratando da casos de mo-
ralidade, editado superiormente pola
grande fabrica "Universal"

O SUBOItNO

l.a e 2,a séries — E partes.
Um Buccesso estrondoso e justificado

estd destinado a alcançar esta grande e
superior série.

Completara esto bello programma o IA»
terassante fllm natural

GYMNASTICA DOS ' OAK8

_^_r_^,:.-^,-—...u,^'..'
^¦telBrât.-- ¦'" ' *>*í¦jiv_rs**i£ii.. —ifcÃi.-.,. -,
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LITEIBA JÚNIOR
~zi (Sabão em fôrma liquida) ;

MANCHAS
SAÚDAS
ESPINHAS
RUGOSIDADES

CRAVOS
VERMEDnniõES
OOMIOHfiES
mniTAçõEs

FRIICIRAS
FERIDAS
OASPA
PERDA DE ÒAUEIilO

DORES
ECZiEMAS
DARTHROS
GOLPES

Sendo em fôrma liduida é de uso commodo e aaseiado, serve para o banho para a barba e para ob dentes
A' ventlg em qualquer pharmacla, barbearias e per/mnarias

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
ERYSIPET.AS
INFIiAMilAÇOFS

¦
•. ' — ... —___ _j

£}'ãmt ile Saude
Dr. Homem de Mello & C.
Exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas e mentaes
Medico uonsultor dr. Fianco da Rocha, dlrector ão

Hospício do Juquery.
Este estabelecimento tunãaão cm 1007, situado no

csplenülão bairro ão ALTO DAS PERDIZES, em uma
chácara do 28.000 metros quadrados, constando ãe dlvcr-
soa pavllhflea modernos, Independentes, ajardlnanãos »
Isolaãos com separação completa o rigorosa do sexos, for-
neeo aos seus doentes esmerado tratamento e com todo
conforto e carinho silo tratados aob a administração do
Irmãs do Cnrldado.

O tratamento é dirigido pelos especlalis-
ias mas conceituados de S. Paulo
Informaçües oom o ür HOMEM DE MELLO, quo

resido X rua ãr. Homem it Mello, próximo a Casa de
Saudo (Alto dao Perdizes).

Caixa ão Correio, 12 -*-.-, Telephone n. 660.

5"

<f

MATERIAL TYPOGRAPHIGO
A LIVRARIA MAGALHÃES cslá llqui-

(liintlo loilt) o seu GRAÍÍDE STOCK de
lypos, vinhetas, a preços REDU7jO)OS,
enviando catálogos a quem oa solicitar, o
lem á renda :ts seguintes mncliinns asa-
dus:
1 MAOH1XA para impressão,

a pcdnl, 15 pnr 10 . .
1 3IACHINA paru Imprcssno.

a mito, 22 1|2 por 32 1|2
1 MACHINA pnra cortar pa-

pol, coin volante, 71 por 1G
1 MACIIINA pura costurar com aromo, pcdal . ,: :.: ,: -,-
1 MACIIINA para cosi unir com nriuiic, volunlu * ... >•. >
1 MACHINA pnrn costurar coin iirame, mão . ,: ,• v -,
1 MACIIINA para numerar livros eni branco, petlol *.* >• -,-
1 MACIIIXA parn pautai', 2 cylliidros. . . ...-,* .
1 MACHINA para (Relevo), paru liuprlmlr nioiiograiiunas cm

papel, cartas, etc., acompanhada do 700 iiioiiogriimma.s
. om aço (só estes valem 1:500$), por ... ... ., -,- ,; .•

1 PRENSA ninnuill, do madeira ... .,. ... •,• ¦.-. -,- .-.-
1 PRENSA grnnde formato, 4 coliiinnn.i ..-.-,.-.
GRANDE SORTIMRNTO DF TVPOS, CLICHK'S, TVPOS DE MADEm.-»,
que estornos liquidando por TRANSFORMAÇÃO tio negocio ua

.100.1000

3508000

1 :200$000
-100ÍOOII
5003000

35$000
0009000

l:000í000

1:000$00()
80$000

1:000$000

KIT A 1ÍA QUITANDA, 1¥. -5

njzrQuereis ficar com os vossos
cabellos pretos e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos?

Usae somente:

VICTORY
NÃO É TINTURA

HÂO MANCHA NEM SUJA A PEIXE
NAO CONTÉM NITRATO UU 1'llATA

IlCBlitiii! a coi* vi-rdadciranicnto iiatiir.il do «"bello, sem deisar
o inonor vecligiü do pintura. FRASCO 5*5000. — Formula
American Products Clioiniuts O.-NcwYorlc. Nau jirliicipaco phar-
macias u drogurlas o lias caa-m: Baruel, I.obro o Edltcin, S. raulo

l^'•fB!>(•$l^.•d!¦!''¦^i'«,^

J "AO PALAIS ÜCIYÂL"
72, RUA S. BENTO, 72
, • ftBATISü! '

9 
Sahirá ão prelo, vor estes dias, o nossoCatalogo geral illustrado

Itemessa "grátis, a quem nol-o solicitar~ Caixa Postal, 587 % J. MOEAES & C. [§ S. PAULO

Grande Festival Pró-Patria
n o

HOJE 6 de agosto dc 1916 HOJE

Promovido pelo "Centro Republicano Portuguez", em beneficio da
Cruz Vermelha Portugueza c das famílias dos que partirem para a guerra.

ESPECTACULO DE VARIEDADES
CANÇONETAS,

MUSICAS CLÁSSICAS
FADOS PORTUGUEZES

Tomarão parte 110 festival os distinetos artistas Almeida Cruz, Anto-
nio Peixoto, Alberto de Miranda, Bertha Miranda c o maestro Tavares
de Lima, que gentilmente se proniptificaram a prestar o seu concurso.

CONCERTO

bela excellente banda "uSlÃO PORTUGUEZA", dc Santos, que exe-
ctttará escolhidas peças do seu vasto repertório

SESSÕES CINEMATOGRAPHICAS
A' noite, sendo cxhibidos sensacionaes films, entre os qitp.es alguns

que dizem respeito á entrada dc Portugal na Guerra.
KERMESSE — TOMBOLA — FLORES —

FIVE O' CLOCK TEA
Entrada geral, i$oco, para adultos, podendo os possuidores de in-

jgressos assistir, á tarde, ao espectaculo dc variedades. — As crianças têm
entrada gratuita.
Pede-se ás senhoras, senhoritas e cavalheiros, que fazem parte da COM-* MISSÃO GERAL, e que queiram prestar o seu valioso concurso, du-

rante o festival, a fineza de comparecerem ao Casino, devendo en-
contrar-se no mesmo ás 13 horas.

A COMMISSÃO EXECUTIVA.

FAZENDA
Bom montada oom 40 alqueires de

terras, matto grosso, optima casa de mo-
rada, 10 mil pés do cafí-, multo gado,
criação do porcos, multo milho, feijílo, ar-
roz, etc. Preço de oceasião, com o pro-
prletarlo Antônio Ramos Leito cm S.
.Tos6 dos Campos.

OBRAS DE EDUARDO PRADO
Pastos du Diotadiira Militar nt» Brasil — Com um piofncio do Visconde de OuroPreto, um vol. do 400 paginas tratando «Jos acontecimentos do Brasil des-do 1880, Tratados Diplomáticos e credito financeiro, o que 6 n, RepublicaBra-iiloira, - nitidamente impresso, br. -U000, cnc. 6}000.
Viagens fi Slolllii, Malta e Egypto — Um vol. nitidamente impresso, com 320 na-

ginas, 4$000, *nc. 6$000.
A Bandeira. Nacional — Um vol. ornado com 1B magníficas gravuras, estudandoo definindo a origem da Bandeira Nacional, vol. liíjOOO, cnc. 55000.
Viagens 111» Aniorlca, Owania o Ásia — Um vol. do -135 paginas, -nitidamente Im-

pressas, 4$000, cnc. 0$000.
CoIIoctiincas T-i Collocçno dc seus molho ros escrlptorcs, sobre assumptos brasllcl-ros, 4 vtrlumes* a 4$000 primeiro o souunrto; 3$000 tprdPlrd, '2$*i00 

quarto.
LIVRARIA MAGALHÃES
 BUA DA QUITANDA, 5-A

AUu la vim IIE llllm
•*???-

PJJ A 1WI A 1V/I f\ Q ;i attenção dos interessados para os seguintes artigos dc nossa fabriciição
V> 1 1 /"-VIVI iT\ IVl \J O e importação. A lavoura cafeeira encontra cm nossa casa tudo o que ú
preciso em uma fazenda bem montada. Os estabelecimentos industriacs, egtialnicntc, podem prover-sc do
que lhes é mister, cm nossos armazéns e officinas:

T-Fíl'Í"Wl-»"fi:f-»íl AQA • Mac*lina "AMARAL" de beneficiar café; catador de pedras combinado
JT «t WJl l*UelVCi-U • com esbrugador "PROGREDIOR", 

peça auxiliar de muito valor; Cias-
sificador "S. PAULO", destinado ao rebeneficio e selecção de typos dç café; Carrinho "IDEAL", unia ma-
ravilha para o movimento de café nos terreiros; Moinhos para fubá; Serras para madeiras, de todos os typos;
Catadorcs dc pedras singelos; Bicas de jogo; Bombas "PARAHYBA" c "TIÉTÉ" 

já muito acreditadas;
Rodas hydraulicas; Desintegrado!* "CICLONE", para milho; Fornalhas de difícrentes typos; Machados
mechanicos; Roclciros para vagonetes e todo e qualquer serviço de fundição, mcclianica, serraria, carpinta-
ria, etc.

ImnAftflfSfl Ara(los <-*c tot*os os lypos; Machinas agrícolas cm geral; Apparelhos de
llll|lvl Ln<l#Sllf transmissões, como: eixos, mancaes, polias, etc. Bombas c aríetes dos
melhores fabricantes; Canos pretos cgalvanizados; Chapas diversas; Ferramentas paramachiniâtas c ferradas;
Encerados; Forjas; Lubrificantes; Motores de todos os typos; Macacos e guinclios; Moinhos de vento;
Machinas para canna; Serras c machinas para madeira cm geral; Telhas de zinco; Turbinas; Tintas c vcnii-
zes; Trilhos Decauville; Tecidos dc arame; Ferramentas para todos o.s misteres, etc.

Preços, catálogos e informações a pedido.

taiii instei "lis Mi
Escriptorio: Rua da Boa Vista n. 46

Officinas : Rua Lopes de Oliveira n. 2

Endereço Teleyraphico "PROGREDÍOR,, -Gaixa Postal*. 6 — Telephone, 1180

- --•"-¦¦¦ -—--.—•. ¦¦ — .i:-.t.:m.mm~ ¦ ,. »jmmmmm* ^-„. -¦>. s mfmfj4tSBiiymVgsyk\m^

U-^m-w^

Vejam como é fácil!
Esfregue-se unicamente um pan-
no molhado n'uma pastilha de
Bon Ami, o que produz uma
escuma branca que se deve usar
para cobrir toda a superfície do
vidro. Dentro d'um minuto
mais menos esta escuma está
secca como um osso.

. Então, limpa-se com
um panno secco e toda
a sujidade e immun-
dicia sahe ao mesmo
tempo.

li!™- ^

V fi?_-FCLt 10008 oa 1*8""

Na America do Norte, que é onde o
Bon Ami é produzido, ha vinte e cinco
annos que quasi todo o mundo limpa
as janellas e espelhos d'esta maneira. ,
Na America do Norte o Bon Ami é
usado em mais casas que qualquer outro
limpador. E' completamente diffe-
rente dc sabão forte—não risca. Des-

tina-se a todos os gêneros
, mais finos de limpar epolir, i

i De per si tem um terreno,
especial de utilidade."Não ha nada que lhe
panhe."
A venda em toda a parte." u

Criação de Porcos
i

Na America, ou manual pratico do criador, do cevador c
do estudioso por V. D. COBURI-f n-icrets-uio da Hc}wiTtiçi"io da
Agricultura do Estado de lCausits (U. 8. A.) com estampas e
unia caria anatômica do porco traduzido e annotatlo por Sal»
vador dc Mondonçii, üm grande volume de 500 paginas, 8^000,
encadernado l&SüQO. J. §tcrliiVg Mjoit^mj assim se manifesta
soluc o porco* — NO PORCO AMERICANO possuímos
uma macliinâ automática combinada para reduzir o volume do
milho e valorisal-o! I! tiunbcm uma casa dc moeda c o mi-
lho commum da, nossa (erra, e o metal que elle transforma
em dollars de miro.

A' venda na t/ivrtn%la Mfff/tílltães
-  .» — «KA H.4 4|I!1T(%*«»A — .i i i , ; ,,-***¦

r MOLÉSTIAS DO

CORAÇÃO E ASTHMA
Suffocações, bròncliitò asthmatica,

chiado do peito, palpitações, cançàço,
falta tie ar, vertigens, batimento exaggeraclo

tías "veias c artérias, etc, etc.
Obtom s-i o promplo elllvio com o orodigioso"CAROIOQE^OL"

Formula do dr. Klng's Palmer
A' venda na PHARMACIA ASSIS

I tíeposltario: Ij. €amai'ao
I RUA 11 DE AGOSTO, 22 — ALTOS
ka^HHBNaao^HHHMMV'''---^^ m—

FABRICAS A VAPOR
Gortame ic sola SADTA MARIA • Colla GENEROSA - Preparação de rt c ole~rtlui*c» n>KlH.R<lu

ANTONIOP.de ALMEIDA
RUA FRANCA PINTO, 131

VILLA MARIANA -^—
SANTOSS, PAULO

Caixa post.il, 595 - Teloplioii.e, 2,557 | Caixa postal, 318 - Teleplionc, 529
Endereço telegraphico, «GENEROSA»

ESPECIFICO S¦ni»»
MISTURA FERBUGINOSÃ GLYCERINADA

Preparado pelo pharmaceutico ERICH ALBERT (JAUSS

Msdlcamento composlo dasralzes de plantas medlclnaes, ARRHEHAL, FERRO e GLYCERIHA
Infmlliunl nari Cl ouro ila Anemia, Ctilorosc, FlòroB brancas, fláuponsao
IIIIdlI!VUl |Jdl(I (I blltU UO Irregiilarulado du monstruaçilo, Colicas uto-
rinas, Ifi niorrlm*,'ias uterinas, Dyspepsla, Fnstlo, Eiifra(|uccimcnto pulmonar,

Maleitas, Purgações o zuniuos doa ouvidos, Noiirasttienia, etc.
Tônico i*ccoHf»(ltuSníc e depurnüvo m-m rival paru lio-

1IH*3.W. IMHlili-COH e <*riuu-v:iH ¦' ' "¦" ¦-

MElsSBARim UM PESSOAS CtJRAOAS
Estonlrã-M em Iodas as boas pkriràtiM e drogarias d« B. MIJLO, S.WT0S c no RIO ÜB JlSiíIRO

5r5. D. RODRIGUES 8 COIÜP. ¦ Rua Gonçatoes Dias, 59
Fabrica e la"boratorio: -S. i&OtíkVm

a.arfto dn maivl^ IO - E. «le S. Paulo
Modlunto a remossa. do !2$000, enviatn-so tros fracos para< qualquer ponto servi-
do por estrada do forro, nos listados do Hio, Minas o S, Paulo, livro do maia dosposaB

Sn fle Ha i Transportes
SI2CÇAO PAIJMSTA

Carros apropriados c acolclioados para o transporte dc moveis finos
Pessoal habilitado para armar e desarmar movms.
Transportes o despesas dc bagagens e encommendas de domicilio

para as estradas de ferro e. a bordo dos vapores nacionaes e estrangeiros
em Santos e vice-versa,

Serviço tie mensageiros
Entrega dc recados, mensagens c pequenos volumes a domicílios.

Todo o serviço é garantido - Preços módicos
RUA ALVARES PENTEADO, 38-A e 38-B

B. PAULO ??? CAUA, 453
ine, teta pedir Mensageiros :¦*¦¦ Endereço telegraphico '•

i

l^^^E^^^i^m^^^^^^^^m^m^^^^^^E^^^F^SS-ití^^^FS^f^^^B
Artigos de lan, Brinquedos, Armarinho, Gravatas, Roupas liran- m\
cas para senhoras e crianças; Cobertores, etc. :-: :-: :-: :-: ¦»

Xão li a casa em S, Paulo que venda mais barttlo, of ter eça arlif/os tão finos como a já celebre

|Wj¦^G^Biife^'

TUDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. VISITEM A EXPOSIÇÃO!
OCCASIAQ ÚNICA! 2.000 dúzias de coüarinhos estrangeiros ao preço

•ja tj ifi "hT 1 f! .- de 10$ a &ms,II 500 gollas de mormore,brancas e de cores, para
lUy JtíU-Bj ID U.6 JN0VômbrOs, lt/ • senhoras, boi-dadas a mão. ULTIMA NOVIDADEI ULTIMA OBBAgAOl

S1ESBBSS*E^SSE

.¦::1s>í:. WSSÊ^m^BOttlítViiér.t



IU COMETO PAULISTANO - Bomingo 6 de agosto de 1916
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0 maior sortimento que existe em S. Paulo de artigos para inverno e que serão vendidos a preços reduzidos, como sejam-
PELLES verdadeiras, desde 60$000 a 15OJ00O * PALETOTS de Jersey (alta moda), de 70$ a 85$000 ¦ PALETOTS de ca^irairaingleza, de 36$ a 851000 - PALETOTS de malha de lã, de 18$ a 36$000

PALETOTS DE VELLUDO COTELE', em todas as cores, a
k I r/\*i *i/\-*i I» á tf*. ,. ,-¦*., JI— _ ! 1-v T71 f~\ T\ rrrv r\ -».»r /-*\j -• _C°AB|SSEidl-!?h Para ^í8 6 S°lteÍ-°S " DÍt0S de algòdã0 " ÜmmQm de seda e de cretone francez, estampados, a H$0W-ÁRTICOS de 

^|W^|a^pM completo > GABARDINES de lã, a 12$000 - SAIÍJAS, CHEVtSsY0ILE e CASIMIRAS 1NGLEZAS, não existe maior e nem nMhor sortimento em S Paulo '
VELLUDOS lisos, broche e cotelé, chie sortimento para vestidos'- VESTIDOS TAILLEUR para senhora, desde 100$000

--SMEHaB

Grande officina de costura sob a direcção exclusiva de Mme. AMÉLIA FE .m*^
RUA DIRE1TA,_8 «=3© A. E^Bl^ME^IIêik & COMI». ®=» TELEPHOnÈ"s.*724

'»
¥Ictor-VIcfroIa

fl

Já começou a dar
• .*¦ '

entrada
O GRANDE STOCK

manes assai
Para pòílct* armazenai' vantajosamente toilo stoclc dus No- |

vitlíulcs em despacho, resolvemos

Todos os discos "ODEplF e "JUMEO" c os dis*
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Gratuitamente dado aos nossos leitores
' Quem nos devolver o presente annuncio. com seu endereço bem lejovel. receberá

p.e'a volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, comoBRINDE, um livro, onde se encontra cxilicada detalhadamente a maneira dc conse*
guir pelo Iiynnq-mat?netismo a Saude, a Ri-jucza e a teliridade.

Este utilissimo livro ensina o modo de quairjuer pessoa curar a si própria e aosoutros as mais enronicas enfermidades, o vicio da embriaguei, etc. etc.Indica como obler o bem-estar em casa* como impor a vontade a outrem, comeinspirar o amor.
Os paes de familia. os commerciantes, os empregados, os formados, os militares.os sacerdotes, em fim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarãoO que rr.jis lhes interessa. Devolvei este íiniuincio, acompanhado dc um sello para oporte do precioso |ivro,_ ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes.d. 29 — Botafogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME
••.ESIDENCrA

? i n 1 iff 1 , é

•1 iiiiii-jiiii¦ I
sm^LWJaa 

mm -- -a 

-̂****&Affirmatlvamente está tio acoberta a cura d;?. Lepra, dosfi lümorc3 auo existem, o uuo affllgem tanto a humanltla-
de, a (íuo nos temos referido das Immerisaa curas opera-
das, com o opulento e vertiginoso "líxtracto do Jambuassu'"

E quem soffro destas -terríveis moléstias, e suas conse-'lucncias, nao deixara do so utilizar do portentoso ÜBxtra-
cto de Jambuassu".

Demorel-me em fazer osta publicidade, om rolarão fionormp procura do referido "Extraoto de Jambuassu"'. quepouco tive descanço para íatisfazer as encommendas, ro-lutlvnmento lia curas realizadas de todos os pontos, o asquo estão em via do reallzar-so, conformo apreciarão os in-teressados: curas Importantíssimas:
"Communico-voa o seguinte, que poço a gentileza deresponder-me. Loi;o completam 6 mezes quo minha filhaest:'. em uso do vosso afamado "Extracto do Jambuassu'".E tom o desejo de comer fruetas; desejo que V. Exa. indl-

que-mo as fruetas que púdo usar. E, mais alguns mozea, afamília communlcar-vos-ha quo a cura será realizada."Outras consultas: "Junto a esta, vai mais a Importânciad uma caixa; quo completa 3 caixas, e acho que não
precisarei da 3.a. Antes quo sobrem alguns vidros, do quofaltar." —- Em tratamento tor.103 de todaa as classes: mo-dlcos, pharmaoeutleos, etc, cem resultados satlafaclorioa,conformo as cartas uno temos nas mãos. o deixando de pu-bllcal-as. Maia ainda outra- curta: "'.'onerando Dr. V. Exa.disso em suas cartas que. • depois de curado, é convenienteguardar a dieta alguns; méiss, depola da cura, para deixarfortificar o sangue'»';'.' Mou pai ha 3 mezes que ae acharestabelecido. Rereuhtã-yòa so pôde abandonar a dieta, ougunrdal-a ainda? Esperamos re: .-inta"..

CentciHu-ea de «urtaa nsairi. nestea termos. A cura sen-ilo certa, 6 Inevitável, não interrompendo o tratamentodesde o principio ató o fim da cura. Para acabar do con-firmar a efficacia do "Extracto de Jambuassu"', faltariaaquello que reconhecemos no:iso Deus. Uma caixa com '24 vl-fltos custa 120*000. Os podidos não podem sor maiores, simmenores.

KUA DA LIB1IIIDADE. H. 73
para onde 03 pedidos e consultas devem sor enederecaaos

S. Paulo, Agosto, 2, de 1916.
o autor, A. DUHAND

A
Minha
Mensagem
Pessoal de
Esperança

Eu quero ser conhecido por
todo o homen o mulhe- no mun-
do que fnlle o portuguez que nHtno
padecendo. Eu quero que me con-
hcçam como um bemfolctor e homen
honrado—quem eu sou—o quo bou—o
quo tenho feito no passado c o tra-
bnlho nobre a que mo dedico na ac-
tu ai Idade. Pela minha pliotoíírnphin
poderão ver quo tenho praticado a
medecina .durante muitos nnnos. Os
meus cabellos tornaram-se brancos
como a neve durante os muitos annos
dc estudo, investigações e experiências,
Estudei minuciosamente e nnalyaci to.
dan Bquellns doenças velhas, crônicas,
tlio dilTlcels do tratar com exito, o
sobro as quaes oa médicos geralmenteconhecem tão pouco. Eu quero quotodo o homem e mulher que soflre ao
dirija a mim. Eu lhes darei verdadei*
roB conselhos. Deixe-me ser seu amí.
ko o hemfeitor. Possa o Livro Grátisciue oITercço atiora o leia a Minha Men.sngem de Esperança.

SIPHILI
Impureza de Sangue, Barbulhas, Doenças da Pel,'

Gonorrhea, Debilidade Cerebral, Debilidade ITervosa,
Impotência, Espermatorrhea, Apertos de Uretra,
Doenças dos Rins e da Bexida e todas as outras dos
Órgãos Genito-Urinarios de que os homens padecem
tão freqüentemente, podem ser tratadas com muito
bpm exito na solidão de sua própria casa o por
pequeno custo.

Tambem desejamos dar-lhe a conhecor o nosso mcthodo
de tratamonto om casa, do pndesimontos taes como aa
Doenças Crônicas do Estômago o do Fígado, Ataques Billosos,
Prisão do Ventre, Hemorroidas, Rlicum&tlsmo, Gatarro, Asma,
Desordens das funcçOes do Coração, o outras doenç.ns semel-
hantea.

9

Enviamos Grátis um Valioso
Livro de 96-Paginas.

Fassa hojo mosmo um pedido para um oxomplar d'osto
livro grnlis, Conta todos os faetos en linguagem clara e sim-
pios. Ê um compondio do conhscimcntoa, o contem exacta-
mente todaB as informaçôos e conselhos quo todo o homom
o mulhor dove sabor o seguir—sendo do grando vnlor espo*
cinlmonte para aquolles qne contemplam casamonto. So
doseja sabor como recuperar sua saude d'outrora, força e
vigor deve pedir immodiatamonto um d'estes Livros Grátis
o ficar conhocondo os faetos sobre taes maios. Não nos
mando dinhoiro somonto o seu nomo o endereço cseripto

claramonto no Coupon para o Livro Grátis abaixo impresso.
Não continue gastando o seu dinhoiro em remédios quo do

lho vaiem leia esta Valiosa Gula da Saudo o aproveite os sous censo-
oportunos o informações. Por meio d'olla ficara sabendo a causa de

íAsitsacitío. digestivo,
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nada
lhos
seus soffrimentos o como seus males podom ser dominados.

Coupon para o Livro Grátis
Escreva o seu nomo completo o endereço no coupon e mande-o a nos

hoje mesmo. Tenha o cuidado do por os estampilhas necessárias para quo
a carta chegue ae nossos mãos sem perda do tempo.

DB. J. BUBSELL PEIOB OO,
Koom A 600, 0 So. Ollnton St,, Cot. Madlson St., Chicago, IH.

Exmos. Snrs:—Tonhain a bondndo do me enviar absolutamente Grátis,
Porte Pago, um oxomplar do vosso Valioso Livro Medico.
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BUA E NO
CIDADE  ESTADO .?....

íotnisco e forlificante
kSE DA VIDA:
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Idado de illusões, esperanças e desejos
Tonto da vida em quetudo nos sorri!.,.

alegre, elegante e roliustecida peloseííeitos salutares da

GUARÂNIESIA
depositários:

i Uo\{-ampos Heitor & Comp.
nubURmíiik, úú
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E>ífcracções ás segundas e quintas-feirassob a fisealizaeão do governo do Estado
Rua Quintino Bocayuva,

3Ter?n-feira, §
líOsíiOOSOOo

fíGUfí SULFATADA MARAVILHOSA
o pharmaceutlço L. N©R©NH

(Propriedade de José César Mattos h. €omp.)
Remédio rigorosamente dosado, de effeitos seguros para todas as enferrai-
dndes da vista, usado ba mais de 25 annos com resultados nunca obtidos

» por nenhum outro medicamento 
A' -venda, em todas as pliariiia.cia.9 da cidado e dos Estados

Deposito permanente em todns as drogarias dn capital e nos «gentes exclusivos
GRANADO «& COMP. - Rio «le Janelí-o
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Attenção
Um professor com ionj?a pratica enal-

nr. theorlca e praticamente allemio, fran-
ce-, lngleü, arlthmetlca commerclal o
escrlptura<;rio mercantil. PreQos modl-
cos e optlmas referencias. Dlrlglr-se a
Gustavo Lutz, travessa do Quartel, fl-B.

FOR 2$700
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ÓLEOS
GRAXAS

CARBURETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

Preco» nem cttncorrencia ——

CASA TONGLET
Rua Barão de Itapetininga, 33 -- Telephone, 1,518
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fl dniQmmentQÇQO nofurat ?
¦ é a base CBsencial para o

hom e íaeü dcmenvolvlsMeuto
da eioança.
_Si a senhora uão tem» lelSe ou

si o leite é fraeo, uso o
"AZtACTBFBJJBmO"

preciosa descoberta da pliurmaccutici
.Ssr.iinn Hiumuto Hergnmo

"O Lactifero" é o único e infallivol
QEUAÜUKDO LEITE, estimula, augmen-
ta o fortaleço considonn olmouto a seoro-
ção das glândulas miiramarias.

K' uni ixnlcp.iso torUilrunte,
muito útil tambom durante a QHÂVIUEZ,
depois do PAUTO, contra o raohitismo
das crcançaB, otc.

Analysado o approvado pela oxma. Di-
rectoria- do SEKV1Ç0 SANITÁRIO DO
ESTADO DE SÂO PAULO.

Fabricantes -Pharmacoutioos
Francisco Alarlo Bergamo e Joanna Stamato Bergamo
ilu[IUMlU5. BAKUIliJ. - «. l>aulo - iBlopiiono, n. 1108 roço fl0 Tldr0' *¦
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è Lioyff Eeal Hollandez
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Ordem dias exiracções em agosto
eu *f**»
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685
6UC
687
6S8m
690
091

MEZ

8 de agosto
n ., „
18 n „
22
25 

" "
29 „ ..

Dia

Terça-feira
.Soxta-foira
Seiründii-foira
Sexta-feira
Terçii fnira
Sexta-feira
Terça-feira

Prêmio maior

3 ¦1:000*5000
20:1110 ÍITOO
! 5:1)00*000
SOrOOO^^OO
2M:0(H) 10(10
4O:000§000
15:000? UUO

-'reco do

2S700
1$S()Ü
i$o()o
4I55O0
l*<S()()
3S600
15000
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KfthlM do Santos no din tíi ilp aposloimia
Itlo, Bahia, Pornnmliuoo, Vigo, Fnlmoulh

o Amstcnlum
Hó ao accollnm passageiros oom imusapor*lo Terceira Classo paraVIgn, If»oÍ0 Ki, In-
cluido o imposto, l.a o 'J.a classes, tratai

. , ¦„ com n ftgüiicia

FIMSIA
Bahiril ilo l'anlo« no dln 1» du acosto paraMonlcviiléo o Haenos Aires
Passagons do a.n c'nssc, rs. tlhttíio, luclul- A

do o imooslo W
Voltanl do Prata em H9 do nf-oslo opnrllrà

no mesmo dia para a Kuropa

Sociedade Anonyma MAÍITINELLI
S. PAULO

Rua Quinze de ílo d em bro, 35
Cnl-cn poNtul 11. ÍI40

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

Cuixn iioMlnl n. «'.;«

Qu-irh-íeira, 6 fie setembro, nrande Lotirla commemoratlva daindependench do Brasil BfBOtOOOS&oo m dois grandesprêmios lh lUPjmmmoíP cada um . por 4*joqq
Oa pudidoa do inierlor. acompanhacoa ria respectiva Importiuieia emalí a quantia necescr.rla para o porte do correio, devora aer dirigido?íos Agentes Oeraes;
Jull.i Antunts .Ie Abreu e Comp. — nua Direita, 39 — Caixa 177S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Casa Dollvasa - • nua Direita, 10 — Caixa, 20S. Paulo.
Amando nodrlgue.-- dos Santos e Comp, — Praça AnlonK» Prado 6Cnlxa, 160 —* 8. Paulo.
VAI.*.; QÇICM Ti:.M — Huu Direita, 4 — falia, 107 — Jullo Antu*nes ia Abreu c Comp.
3. O. Sarmento -— Rua BarSo de Jnguara, IB — Caixa, 71 — Cam-nlnns

má R-M-S-P & P*S'N'G «s«
VÂ •aíHíiRTUTi?EíM.'íí'CKnc° íhe Pacific su «ni i-AVitATiimc» Çk

| MALA REAUNGLEZA COMPANHIA DO PACÍFICO1 •**- "AQUKTI-S DA K0»(JI'A KSPKHÃ* | PAQUCTKS fAHA A IÍUIIOPA

8
DOS KM HANTl

0BBS&WSA
no dia lf do Aguslo,-ahii.l no mes-
mo dia para Mõjitoyiddo o l'o*rt Kian-
loj-, 1 unia Arou mo portos do aoiiloo

£BEl?ME3tARA
So dia Sll do «gosto — fcinhlrA no

mesmo dln pnr.iMonlevideo e Hitcnoi Airet

A sahlr ío Santos:

ARAGSjAWA
no ilin .'¦• du ngoslo pura nlo, naliln,
1'cniiinilmcu, íi. Vicente, Lisboa, Vigo

o Inglaterra

A snliir do üio:
BBmESXA

Üo dia IA do ngo-to para
L1H11PA e IUO tAl ERRA

A sr.hir do Kio :
ürita - 28 de apstoDRINA - 29 de agosto I

txlge-se passaporte e não será permittido o ingiesso de visitantes a oordo
1'artt previa 'Ias passagens ^ niiurmni;óoa ilingit-se no cs.riptorio U11

Tlie W\ liai! :Sii Paáel Co. ¦ Bia k i Lhoío
Esq. «Ia rua da Quitanda

I
Be Pacific l\im Navtpnau co. - S. 1--AULO

,da e- 18

Rua das almeiras, 59
TELEPHONE Mí, IM
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