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D exercito inglez i
Os ingiezes fizeram novos pro-

gressos ao norte do rio Somme, oc-
capando parte das linhas allemãs <*
repellindo energicamente todos os
contra-ataques do inimigo. Deante
do heroísmo com que Tommy se ba-
te, e a que a imprensa parisiense es-
tá prestando o mais caloroso elogio,
os allemães recuam e perdem aquelie
scepticismo com que consideravam o
exercito britannico, nicapaz, segundr
elles, dc sustentar confronto com
tropas bem organizadas e trenadas.
De faeto, ao rebentar a conflagração,
qüasi se justificava a indiffcrença
dos allemães pela collaboração que
aos exércitos alliados iam prestar os
ingiezes. Si a Inglaterra era forte no
mar, em terra pouco ou nada valia.
As suas milícias activas mal exce*
diam cem mil homens, contingente
bem fraco numa peleja em que i..m
degladiar-se muitos milhões dc sol-
dados. Mas esse exercito insignifi-
cante, graças ao gênio organizador
de lord Roberts e do seu eminente
suecessor, lord Kitchcner, em breve
se converteria num formidável bloco
bcllico. Tres mezes depois da guerra,
e recorrendo somente ao voluntária-
do, a Inglaterra tinha em armas mais
de 11111 milhão de homens. Hoje, se-
gitndo declaração official, possue
cinco milhões, dos quaes dois mi-
lhões, pelo menos, na "fronte" ocei-
dental — e é preciso ponderar que
ainda não começou a produzir effei-
tos práticos a lei, votada em março,
que estabeleceu o serviço i..ilitar
obrigatório. Isto quanto á quantida-
de. Quanto á qualidade, reconhece-se
agora o que vale, para um p..iz, o
acurado desenvolvimento da cultura
physica, o trenó constante dos
sports e o espirito individualista que
tanto contribue para crear o senso
da iniciativa. O soldado inglez bate-
se com trânquillidadé, que não ex-
chie o ardor, com serenidade que não
exclue o heroismo e com supiriori-
dade que sobretudo se manifesta nos
corpo-a-corpo. A pretensa insignifi-
cancia do exercito britannico é mais
uma illusão perdida para os impérios
ceritráesj agora que os ingiezes se ba-
tem valentemente na Picardia c pou-
co a pouco vão varrendo da sua fren-
te os experimentados exércitos teu-
tônicos.

!As armas aluadas continuam a alcançar suecessos
- Está intacta a frente gauleza em Verdun - Os

allemães foram infelizes nas suas investidas
contra Thiaumont

Os francezes estão em boa situação
na aldeia de Fleury

As tropas inglesas avançam - As operações na
fronte moscovita - Como se desenvolvem as

operações no sector do Somme

A pressão fios russos na Galicia
e 11a Bucovina

Os telegramas do CORREIO PAULISTANO
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MULHERES UNIFORMIZADAS

COPENHAGUE, 6 — Sabe-so (tue o dl-
rector das estradas de ferro do Estado, na
Prússia, ordenou «tuo as mulheres em-
pregadas nas diversas Unhas passem a
usar calções largos de cor clnzcnto-escu-
ro.

As mulhores podem usar polainas,
quando estiverem fora do serviço. As mu-
lheres empregadas na estrada do forro dc
Berlim usam calções curtos desde ha mui-
to tempo.

A VISITA 1)0 SENADOR RUY BARBOSA
A' FRANCA

PARIS, 8 — A aocoltacílo por parte do
senador Ruy Barbosa do convite que ihe
fol feito pelos estadistas francezes para
que o eminente brasileiro visite a Franga,
causou grando enthusiasmo no seio da co-
lonla brasileira.

Todos os seus mombros so mostram or-
gulhosos pela homenagem de reconheci-
mento prestada ao seu grando compatrlo-
ta, em nome da França, pelas personall-
dades mais representativas da Republica
Franceza.

Os brasileiros proclamam quo ossa via-
gem estreitara ainda mais, st for posslvol,
os laços de amizade quo unem ambas as
Republicas.

A recepção do senador Ruy Barbosa re-
vestira um caracter imponente.

Annunclam-so Ja as manifestações pre-
paradas pela Sorbonno o pela Munlclpall-
dade ao parlamentar, extra-parlamentar,
da approximação franco-braslloira.

O historiador Aulard tenclona dedicai*
uma conferência ao Brasil, a qual se rea-
lizarã na Sociedade de Historia da Revo-
lução, de que ê presldento aquello selun-
tista francez.

HOMENAGEM A RUY BARBOSA — A
FRATERNIDADE INTELLECTUAL
LATINA

PARIS, 6 — O sr. Paul Adam, presiden-
to da Fraternidade Intellectual Latina,
annunclou ao reprosentante da Agoncla
Havas quo aquella sociedade, quo conta
entre os seus membros Gugllelmo Ferrero,
Rodriguez Larrcta, Graça Aranha, GomeB
Carrllo, Francisco Labara, Corredor, La-
torre, e multas outras notabllidades, ten-
clona testemunhar o alto apreço dos colo-
nlas latinas de Paris e de todos os france-
zes pela obra do eminente brasileiro Ruy
Barbosa, o pelo seu lmmenso saber, tes-
temunhanflo ao mesmo tempo a sua ad-
m.ração pelo representante das conce-
pções generosas que justificam todos as
libertaçdes monos as nocivas 6.3 honras.

Disse Paul Adam que a Fraternidade
constituiria uma especio de milícia quo se
consagraria a alllança mais Intima e mais
solida do todas as naçOes fieis ãs ldéas la-
tinas.

Accrescenlou que nesto momonto em
que as sympathlas provocadas pelo esfor-
ço latino se multiplicam cm todas as re-
glões do globo, seria extremamente favo-
ravel a constituição do uma grande liga
efflcaz em suas obras.

LORD WINHORNE
LONDRES, 6 — 0 lord Wlnhorne aca-

.ba do ser nomeado novamente lord-lluu-
tenant da Irlanda.

¦¦¦ia . _¦¦«¦

A SITUAÇÃO DOS AUSTRÍACOS
COPENHAGUE, 0 — A "Kreuz Zol-

lung", arinunclando a presença de tropas
turcas na Galicia, diz o seguinte:

"A frente colossal quo os austro-hunga-
ros têm de defender das investidas das
tropas da Rússia e da Itália é um pesa-
dello para o estado-maior dos exércitos
da monarchia dual.

E\ por outro lado, do grando Importan-
cia para os austríacos deter, sl fOr possi-
vel, o avanço russo na Galicia,

As perdas que, segundo se annunclou,
soffreram as tropas austríacas não podem
ser preenchidas com allemães.

Um conselho do guerra resolvou, por-
'anto, lovar forças turcas para a frente
lustrlaca.

1 PROÇLAMAÇÃO DO KAISER IM-
PRESSIONOU A OPINIÃO PU-
BLIOA

HAYA, 6 rr A proclamaç5o do kaiser
parece ter impressionado a tal ponto a
opinião publica, que os jornaes offlclosos
íazem comnientários procurando atte-
tiuar o effelto que ella produziu.

Declaram elles, entro outras cousas,
que o Imperador jamais perdeu a sua so-
lida confiança na invencibilidade da Al-
lemanha, A questão 6 somente saber sl
os Inimigos poderão diminuir a importan-
'sia da vlctoria da Allemanha,

O ANNIVERSARIO DA DECLARAÇÃO
, DE GUERRA DA INGLATERRA

LONDRES, 0 — Os imperadores da
Rússia e do Japão o o rei da Servia res-
ponderam, ao télegramma do rei Jorge V,
passado por oceasião do annlversario da
entrada da Grã-Bretanha na guerra.

Todos aquelles soberanos exprimiram
* determinação Inalterável de continua-
rem a lucta até conseguir a vlctoria com-
•.leta sobre os iinporlos centraes,

A grande batalha
AS VANTAGENS DOS ALLIADOS

PAUIS, 0 (Official) — A fronte france-
za em Verdun continua intacta.

Estas palavras bastam pura demonstrai
a situação sntisfactorla das forças repu-
blicanas.

Os violentos contra-ataques allemães a
Thlaumont tiveram como resultado, ape-
nas, a reducção A metado dos batalhões do
assalto, que assim arrepiaram caminho,
sem conseguirem a mínima vantagem.

Em Fleury, os francezes, quo tinham já
oecupado a parte norte da aldeia, apodo-
raram-so do todo o resto da parto sul do
povoado, collocando os allemães em situa-
ção preoarla a sueste, entre a referida lo-
calldade e Souville.

Os ingiezes alcançaram tambem Impor-
tanto suecesso no Somme,

Um batalhão, quo travara lucta numa
frente de tres kllometros, para a tomada
da cota 160, situada 800 metros ao norte
de Poziéres, consogulu pleno suecesso do-
pois de dois dias dc peleja.

Os ingiezes alcançaram finalmente a
posição, de ondo dominam todas as aldeias
e planícies em dlrecçüo a Bapaume.

As tropas britannicas começam a bom-
bardear as posições allemãs em Bapaume.

Esperam-se, dentro em breve, lnteres-
santes acontecimentos.

UM BIPLANO DERRUBADO

LONDRES, 6 — Uma noticia ofíiclal
allemã, recebida nesta capital, via Ber-
llm, diz que, segunda-feira um submarl-
no germânico canhoneou 9 derrubou, ao
norte de Zeebrugge um blplano inglez,
fazendo prisioneiros dois officiaes que o
tripulavam.

A OFFENSIVA INGLEZA

LONDRES, 6 — As forças do ge-
neral Douglas Haig completaram a
tomada de trincheiras inimigas na
extensão de cerca de dois kilometros,
operação essa annunciada no ultimo
communicado.

Levamos, nestes dois dias, a nossa
linha consideravelmente para leste e
norte de Poziéres.

Consolidamos a posição que con-
quistamos, apesar do canhoneio do
inimigo, que tem sido sobretudo
muito violento na estrada de Pozié-
res a Bapaume.

Bombardeamos La Coucelette e
Miraumont, destruindo dez platafor-
mas dc canhões inimigos e tres depo
sitos de munições.

Repelimos, próximo de Souchez,
uma tentativa do inimigo no sentido
de tomar a cratera de uma mina,

Entre Hooge e Saint Eloi, reina
certa actividade de artilharia.

A nossa linha ao oeste e ao norte
de Poziéres foi levada para a frente,
numa extensão de tres kilometros,
por mais de quatrocentos e seiscen-
tos metros de profundidade.
PORMENORES DA OFFENSIVA

INGLEZA
LONDRES, 6 — O correspondeu-

te de guerra de uma das folhas lon-
drinas, annuncia, em despacho envia-
do ao seu jornal:

Temos disparado 5.000.000 de gra-
nadas c obuzes nas quatro ultimas
semanas.

Um tenente bávaro, pertencente a
um batalhão de reforços allemães, fa-
la do seguinte modo sobre a uancira
como castiga ao inimigo o fogo bri-
tannico:

Descemos do trem em Bapaume,
onde estavam cahindo bombas de
doze pollcgadas. Operando o desem-
barque, seguimos quanto antes para
a linha de fogo, pela estrada de Al-
bert, que estava sendo varrida por
bombas de seis pollcgadas.

Os nossos homens começaram a
cahir.

Entrámos logo na praça boinbar-
deada, com mais rapidez pela arti-
lharia pesada alliada. Successivamen-
te, passámos a cortina de fogo dos
canhões ingiezes de 18 e uma tem-
pestade produzida pelos morteiros.

Quando chegámos áo nosso desti-
no, o batalhão havia perdido uma
terça parte da sua força.

O correspondente inglez declara
que os soldados lhe pedem na frente
que transmitta todos os dias despa-
chos para a metrópole, rogando aos
operários das munições da Inglaterra
que continuem no seu patriótico tra-
balho, sem descanço e enviem cons-
tantemente material bcllico para as
linhas de combate.

A LUCTA NO SOMME E EM
VERDUN

LONDRES, 6 — Na frente britan-
nica, na França, a lucta foi liontem
mais intensa, na região de Poziéres.

As tropas inglezas, na sua maioria
australianas, que chegaram recente-
mente á frente da batalha, tomaram
a segunda linha allemã, numa fren-.e
de duas mil jardas ao norte de Po-
ziéres, fazendo algumas centenas de
prisioneiros e tomando muito mate-
rial bellico.

Na frente franceza, a lucta foi
mais intensa no sector de Verdun,
onde os allemães contra-atacaram as
posições conquistadas em Fleury e
Thiaumont, sendo repellidos com
grandes perdas.

Na frente belga é, desde hontem,
grande a actividade da artilharia, que
está bombardeando efficazmente a
defesa allemã na região de Dix-

f O HEROÍSMO DOS SOLDADOS
BRITANNICOS

PARIS, 6 — Alguns soldados o officiaes,
que acabam de regressar da fronte, com*
montam om termos cheios do mais vivo
cnthusiasmo o vigor qüo ciesenvolvom na
lucta as tropas canadenses, australianas o
da Nova Zelândia. *

Um official do exercito ropubltcano diz:
"Fiquei surprehendído, dçanto do adml-

ravol heroísmo dos Ingiezes, que so batem
como sl fossem veteranos.

Os francozes luetam pelo seu palz, pe-
los seus Ideaes e pela sua bandeira, mas
os canadenses e os australianos, quo so sa-
criticam pelo amor A luctd^uemonstram o
mesmo enthusiasmo que nu nossas tropas.

Esses guerreiros das cr/ .nlas brltannl-
cas estão mais tranqulllos rodeados por to-
dos os ladoB do metralhadoras Inimigas do
que so estivessem nas ruas de Melburno ou
de Quebec. Procuram olle3 sempre os com-
bates corpo, a corpo, nos quaes a sua su-
perlorldade athletlca lhoe pormitto sahl-
rem vlotoriosos oito vezes'em dez encon-
tros.

Noticias recebidas da "fronte" referem
que as tropaB coloniaes iifglezas mantive-
ram as suas posições no sector de Pozié-
ros, apesa: do fogo Infernal do que eram
objocto por parto do Inimigo. Em cortos
momentos as suas linhas sO estavam sopa-
radas das ailomãs pola largura do uma
rua. De repente, ouvia-se- eàhlr do molo
dos australianos o zelamJezes o grito de
guerra "Couee!" Ao mesmo tempo salta-
vam olles das suas trintíHelras e davam
cargas furiosas contra o Inimigo".

A LUOTA NO CANAL DE SUEZ»

LONDRES, 6 — Chogam novos pormo-
nores do ataque dos turcos a. Romani, a
leste do Port Sald,

Ka quatro dias um communlcado al-
lemão declarava terem chogudo aquella
região 14.000 turcos, commandados por
officiaes allemães.

O appareclmonto de dois aeroplanos
allemães sobre Suez, pareceu confirmar
aquolla Informação. As explorações feitas
pelos aeroplanos ingiezes confirmaram
quo os turcos oceupam uma frento do oito
milhas, e dispõem do muita artilharia 11-

gelra, . faltando-lhes artilharia de grosso
calibre. Mas, todos os ataques tém
infructlferos. ,

As tropas britannicas, quo defendem o
canal, estão sendo apoiadas por navios,
que so acham na bahla de Trlna. O culor

quo estft fazendo na zona do canal é suf-
tocante,

sido

1
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A LUCTA NA FRENTE OCCI-
DENTAL —• OS FRANCEZES
CONTINUAM PROGREDIN-
DO

PARIS, 6 (Official) — "Ao sul
do Somme, duas pequenas operações
de detalhe permittiram- aos france-
zes progredir contra "as trincheiras
allemãs, situadas a sudeste dc Es-
trées.

Ao norte do Aisne, urn golpe, de
mão dos inimigos, contra as posições
do planalto de Vanclerc, fracassou
sob o fogo de barragem da artilha-
ria gauleza. . -"'.^'"p '

Na margem dirêívá cio Mosa, os
combates parciaes ampliaram sensi-
velmente o terreno.

Conquistámos a obra fortificada
de Thiaumont e repellimos todos os
contra-ataques allemães nessa região.

Na região de Fleury, e nos secto
res de Chapitre e Chenois, a lucta
da artilharia continua. Não houve ac-
ções de importância.

Durante a noite, onze esquadrilhas
aluadas lançaram quarenta obuzes
na região de Combles, oitenta e qua-
tro na gare de Noyon, trinta nas ga-
res de Stenay e Sedan e quarenta na

gare de Conflans, sessenta na gare
de Metz-Sablon. Foram tambem ata-
cadas as officinas do caminho de fer-
ro, lançando os apparelhos alliados
quarenta obuzes sobre os estabeleci-
mentos militares do norte de Metz.

Varias esquadrilhas effectuaram
duas sortidas consecutivas e sete sa-
hidas na mesma noite.

Os aviões, no Somme, incendiavam
dois balões captivos allemães.

Um avião allemão lançou quatro
bombas sobre Baccarat, fíão oceasio-
nando perdas.

Os projecteis causaram
damnos insignificantes."
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COGNAC PARA OS SOLDADOS
ALPINOS

BUENOS AIRES, 6 (A) — O
conhecido viticultor italiano sr. Pas-
choal Foso, estabelecido cm Mendo-
za, enviou, pelo paquete 

"Príncipes-

sa Yolanda", io mil litros de coguac
fabricado em seu estabelecimento vi-
nicola, como presente aos soldados
alpinos do exercito italiano.
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AS OPERAÇÕES NO EGTFTO

LONDRES, 6 (Official) 
'i—. 

O oomman-
dante em chefe das tropas britannloas em

operações no Egypto, em detalhes addl-
clonaos, communlca que no combate nas

vizinhanças de Romani, no dia 4 do oor-
ronte, o Inimigo, deu ataque de frente

contra os entrlncheiramentos kiglezos e

slmultaneamcnto do flanoo, empregando
14 mil homons, com obuzolros de grosso
calibre.

O ataque de frente nenhum resultado
deu, porém, ante o ataque de flanoo, as
nossas tropas tiveram de retirar-se.

Durante a tarde e a noite de 4, todas

as nossas armaa effectuaram um oontra-
ataque geral.
ao alvorecer do dia 5 iniciou-se uma vi-

gorosa perseguição contra o inimigo, que
continua ainda, no momento de ser ex-

pedido este relatório.
O inimigo sotfreu avultadas perdas.
A's 20 horas do dia 5, tínhamos feito

mais de 2.500 prisioneiros, não feridoa,
entre os quaes alguns allemães; 4 canhões
de montanha e multas metralhadoras.

Afl grandes tropas montadas austrália-
nas e neezolandezas, mostraram-se in-
abalavels, no forte ataque de flanco dado

pelo Inimigo e demonstraram egualmen-
te energia e Iniciativa na perseguição fei-
ta contra o Inimigo, a qual 6 digna dos
maiores elogios.

As tropas terrltorlaos comportaram-se
egualmente multo bem, não obstante o
calor suftocante.

Os monitores, bombardeando da base
de Tino, auxiliaram sensivelmente as ope-
rações,

O corpo de aviadores presta excellen-
tes serviços.K

OS SUCCESSOS MILITARES
DOS RUSSOS

PETROGRAD, 6 — As batalhas
na região dos rios Graderki e Se-
reth c ao sul de Brody desenvolvem-
se a nosso favor, tendo as nossas
tropas consolidado as suas posi-
ções.

Na margem direita do rio, toma-
mos de assalto duas aldeias austria-
cas e repellimos nove contra-ataques
do inimigo.

As perdas austro-allemãs, das for-'
ças do general conde von Botluner,
são muito elevadas.

Fizemos mais 200 prisioneiros.
Outros prisioneiros continuam a

chegar á nossa retaguarda.
A FORMIDÁVEL PRESSÃO

DOS RUSSOS
LONDRES, 0 — Transmlttem de Pe-

trograd esta nota offlclosa, ali publicada
hojo pela manhã: "Prosogue forte a pres-
são dos exorcitos russos em todas as fren-
tts, prlncipalmcnto na Ciallcia e na Vol-
kynla. A grande resistência do Inimigo
baixa em todos 03 pontos em que a lucta
é mais encarniçada. Sente-se <iue os uu.i-
tro-allemães têm falta de reservas na re*
taguarda das linhas de combate. Contl-
nuam a chegar muitos prisioneiros, prln-
cipalmonte ao sector que abrange a íron-
telra da Galicia com a Volkynla."

A BATALHA DE KOVEL
LONDRES, 6 -^ Telegrapham de

Petrograd:
"As tropas do general Brussilofí

estavam sexta-feira, pela manhã,
combatendo a 19 milhas a leste de
Kovel, mas, a sudeste, a frente russa
estava apenas a 15 milhas daquella
praça.

Ha tres dias a artilharia russa
bombardeia intensamente a referida
fortaleza, que os allemães defendem
com encarniçamento sem egual.

Continuam a chegar ali reforços
allemães, vindos de diversos pontos
da frente russa.

Foi constatada a presença de di-
visões, que se encontravam, ha quin-
zc dias, na frente de Riga, e de ou-
trás que, a menos dc 8 dias, esta-
vam deante de Dwinsk.

A batalha de Kovel toma grande
intensidade, em muitos pontos a
lucta se tem travado, durante horas
seguidas, a arma branca.

Os russos têm tomado a baioneta
a maioria das posições conquistadas,
nos últimos dias, nas margens do
Stokhod e do Stovok.

Nas regiões dos rios Grabeski e
Sereth, ao norte da Galicia e a oes-
te de Brody, tambem a lucta prose-
gue com grande intensidade.

Em certas aldeias, os russos fo-
ram obrigados a expulsar os allemães
a cargas de baioneta de rua para

A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS
ALUADOS—OPERAÇÕES DO DIA S

RIO, 6 (A) — (Retardado) — A lega-
ção da Allemanha em Petropolls recebeu
de Berlim, via Washington, o seguinte te-
tolegramma official: "O quartol general
communlca, c-m data de 3 Uo corrente:

Frento oeste: — Após violentíssimo fo-
go da artilharia Inimiga, ao norte do Som-
me, esperávamos hontem um grande ata-
quo decisivo.

Deanlo, porém, do nosso fogo de barra-
gom, deram-so apenas ataques isolados e
curtos, embora violentos.

Fracassaram as Investidas dos ingiezes
do amboa os lados da estrada do Albert e
Bapaume a leste da floresta do Trones.

Entre Maurepds e o Sommo atacaram
os francezes. sete vezes, as nossas posições
e penetraram apôs violenta lucta corpo a
corpo na herdade de Monacourt.

Em todos os outros pontos foram re-

pellidos. com perdas sangrentas.
Ao sul do Sommo rechassamos o iniml-

go nas proximidades do Barreux e

Strées.
A' margem direita do Mosa atacaram

os francezes, com grandes forças, a coto
do Poivre bem como extensa frente das
nossas posiç es, entre Thiaumont e La
Lt*.ufee conseguiram tomar pê na encos-
ta oesto do coto Polvro o retomar meta-
de das trincheiras quo haviam perdido
ante-hontem na floresta de La Laufée.

No resto foram repellidos, com perdas
elevadas nas colllnas a noroeste de Souvll-
le.

Nos últimos bombardeios ãs aldeias bel-

gas pelos inimigos foram mortos 15 habi-
tantes civis, entro os quaes 9 mulheres e
crianças, ficando grande numero de feri-
das gravemente.

Nas proximidades do Mldelkelko, ao sul

de Oand, os nossos avlstadores puzeram
em fuga uma esquadrilha aérea inimiga.

Dos apparelhos adversários um esca-

pou om direcçao A fronteira hollandeza.
Foram abatidos 4 aeroplanos: próximo

a Rondem ('?), Peronne, Boesinghln e

Arras.
O tenente Wltlgcns abateu nessa ocea-

slão o seu 13.0 apparelho.
Frente leste: Os ataques russos

ambos os -lados do ls-.go de Nobel, a su-

doeste de Lubiessow, na estrada do ferro

do Kowél a Sarny, próximo a Ostrow
ao norte de Kislelm, foram repellidos.

Os russos tentaram egualmente avan-

çar de ambos os lados da estrada de fer-

ro, a sudoeste de Brody, sendo, porém,
lmpèllldos na direcçao sudeste sobre Po-

nikovlca. >
Nas immediações de Rosyszcze o Tor-

czn abatemos dois aeroplanos russos.
Em frente do exercito do conde de Bo-

thmer houvu encontros entre postos avan-

çados próximos a Welesznlow."
M»V,»»
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UMA VISITA A TANGOS — IMPRES-

SOES DA MOBILIZAÇÃO DO
EXERCITO — AS RESERVAS
DA ENERGIA PORTUGUEZA

UM COMBATE SIMULADO
FUNDAÇÃO DE UMA OA-

MARA DE CÒMMERCIO BRA-
SILEIRA

de

i perra to nr
_.

UM NAVIO TORPEDEADO

LONDRES, 6 (Official) — O va-

por 
"Claton", caça-minas inglez, foi

torpedeado e posto a pique no dia 3
do corrente, no oriente.

Da tripulação faltam
mens, estando tainbem
tros cinco.

cinco
feridos

no-
ou-

rua.
SUCCESSOS DAS ARMAS MOSCOVITAS

PETROGRAD, 6 — (Official) — "Ao

sul de Bredy, nas margens do Graberka e
do Sereth, proseguiu encarniçado o oom-
bate durante todo o dia.

O inimigo resistiu dosesporadamente o

contra-atacou varias vezes, porém as nos-
sas tropas quebraram a resistência ger-
manloa e capturaram as aldeias de Zojln,
Ratlsche, Tchlstopadz, Meidzigorl, Gulda-
va e Zalvoce.

Nessa operação aprisionamos 8. offl-
ciaes e mais de 3 mil soldados.

O emprego dos gazes asphyxlantes ye-
los allemães 6 a prova da impossibilidade
em que olles so acham, de Inventar um
explosivo monstro, superior a todos os ou-
tros em torça e capaz do dar ao exercito
imperial a hegemonia que ello sonhava.

Até aqui, os belllgorantes empregam ex-
ploslvos que tém, mais ou menos, o mes-
mo valor. Assim, a superioridade incon-
testavel o incontestada do canhão francez
do 75, relativamente ao canhão allemão
de 77, é devida ú sua construcção e A arte
dos artilheiros quo delle so utilizam e não
aos projectls quo elles lançam.

No emtanto, as misturas chimlcas, taes
como a nltroglycorlna ou o acldo plcrlco,
dlfferom dos explosivos de outrôra: poi-
vora de canhão, etc, om sor multo mais
considerável o mais instantânea a sua for-
ça do decomposição em gazes, sob uma
influencia perturbadora.

Ha dois modos de decomposição dos va-
rios explosivos.

O primeiro chama-se explosão ou do-
flagração. Nesse caso, a decomposição do
explosivo se propaga com uma rapidez
fraca, quando multo alguns metros por so-
gundo.

Nesso modo de decomposição, o expio-
slvo sô podo produzir effeltos meohanioos
apreciáveis, si elle se acha collocado num
espaço completamente fechado, por exom-
pio, na culatra do um canhão.

Concebe-se logo que'esses oxploslvos são
destinados a lançar projectls.

O segundo modo de decomposição se
denomina detonação. Aqui, a velocidade
de propagação do elemento que se decom-
põo 6 considerável e pôde chegar a mui-
tos milhares de metros por segundo. E'
o que se doslgna sob o nome de onda ex-
ploslva. Dahi resultam pressões enormes,
de muitos milhares do atinospheras.

Os oxploslvos desso typo são, natural-
mente, destinados ao carregamento dos
obuzes. EBtos últimos são tanto mais dos-
truidores e causam tanto mais estragos
quanto maior fOr a força do explosivo que
elles encerram.

As pressões enormes produzidas na at-
mosphera por taes e.plosõos podem pro-
vocar, no organismo dos Indivíduos collo-
cados na proximidade, desordens suffi-
cientes para determinar a morte.

Assim se explica, especialmente, o faeto
de se acharem, muitas vezes, numerosos
combatentes mortos, sem ura ferimento
exterior apparente,.

Lisboa, 30 de junho.

Acabo de regressar de Tanco3, campo
do conconiração dus nossas forças, para
ondo partira ante-hontem no intuito dfl
colher uma impressão de conjuneto sobre
¦x vida mtliiar do acampamento.

Fol oxtenuanto e de larga fadiga a ml-
nha peregrinação. Mas ainda bom que a
fiz, porque sl o cangaço physico mo ven-
00 nesta hora em que, mui escovado da
poeira, lhes escrevo, uma grande e lntl-
ina consolação me rejuvenesce a alma:
— a raça portugueza ainda tem reservas
do energias inluctas o as qualidades pre-
cisas para so não deixar arrastar e per-
der no meio do redemoinho violento e
colossal que vai pela velha Europa.

Quem, como eu, tivesse assistido á 1
iiora da madrugada, do hontem, ao desfi-
iar de dois dos regimentos mobilizados
em Tancos e que uhi regressavam depois
de um dia de intensos exercidos, convl-
na nesta verdade e curto ficaria do quo
não ha razão para abatimentos e deses-
poranças.

A' luz dos reElcetores do meu automo-
vel eu vi marchar esses homens que o
acaso o as circumstancías Juntaram. Não
são elles da mesma região, nem os mes-
mos hábitos, as mesmas condições, a mes-
ma cultura e as mesmas necessidades o»i
ligam estreitamente. E no emtanto essea'
hon\ons marcham como um só homem,
tão liamados, tão confundidos se encon-
tram na mesma aspiração que os absor-
ve: a aspiração de dignamente servirem
a sua pátria.

Ah! não se improvisam exércitos, do
certo. Mas não bastam tambom sõ o tom-
po, a apprendlzagc.n e a disciplina férrea
para do Indivíduo se fazer um soldado.
B' preciso quo o indivíduo tenha a con-
sclencia da sua missão o um "élan" lin-
pulsionador, que é mais nativo do quo
preparado, a levantar-lhe a coragem o a
desprezar o perigo.

Essa consciência e esse "Clan" senti-os
eu, senti-os positivamente, nos milhares
de soldados que hontem vi recolhorom ao
acampamento: — direitos, firmes, avan-
çando galhardamente em passo de ord!*
nario, sem um vago Indicio de cançuço,
sem uma nota ligeira de desmuzeio ou
falta do ordem — dlr-se-la que qualquer
força interior os animava, fazendo-lhes
esquecer a fadiga.

E a longa fila lã vai seguindo numa
cstruglda de passos cadc-nciuilos, rebri-
lham aqui e além, em relâmpagos curtos,
lâminas do espadas, passam os carros de
campanha, até que ao longe só unia gros-
sa nuvem de poeira se descortina o um
toque de oorneta apagado pela distancia
me chega aos ouvidos.

E dahi é."balar para a charneca da
Chamusca, onde ás 6 da manhã outros
contingentes vão simular um combate,
com a assistência do sr. ministro da
Guerra.

A'quella hora, tres batalhões de Inían-
laria estão A vista da charnoca da Cha-
musca. O thema do exercido é este: —
unia divisão occupou us posições do Cur-
ral de Jordôa; outra divisão, vinda do
sul, tinha conseguido com a sua guarda
a,vánn"flrtá r_pelllr «»« posto-, uvunofiA-
«aque.i..

Posto o problema, iotto o conimandan-
te du "divisão do sul", concentrando o re-
glméntò, dá ordem do ataque A posição
do Curral de .lordóa, depois de feitos os
necessários reconhecimentos. Tal ordem
comniunicada aos commandantes dos bil-
talhões foi por estes transmíttida sem
demora aos coimnandantos de compa-
nhias, quo por sua vez n passaram aos
commandantes de pelotões.

Immcdiatamonte o regimento começa tt
evoluclonar. E era vér com que presteza,
ordem e intelligencla aquella massa de
gente se movia, fraccionando-so agora,
pura mais logo so reunir compactamonto:
umas vezes marchavam em columnas de
pelotf.o, outras em columnas de secção do
costado c* ainda om grupos, conformo sa
fazia mais conveniente, no sentido do ovi-
tar perdas pelo fogo da artilharia inl-
miga,

E ora em passo accelerado, ora vagaro-
lamente, aproveitando todos os abrigos,
conseguiram algumas unidades chegar a
uma altura em quo puderam efficazinon-
te fazer uso das suas espingardas. Trar
vado o fogo, outras unidades vêm auxl-
liar as primeiras, depois outras o ainda
outras, Até quo os officiaes commandan-
tes entenderam quo tinham attlngido uma
grande superioridade sobro os sous adver-
sarios; e então mandaram avançar os seua
homens por fracções, cmquanto outros
grupos protegiam este avanço que se la
fazendo posição por posição.

Mas a oceasião chegou de golpe dccl-
slvo o ultimo: as cometas fazem o toquo
do "carga a baioneta"; o tres mil homens,
de baioneta calada, por entre gritos do
"avança, avança", tomam a posição do
Curral da YordOa, numa carga brilhan-
tlsslma. :

O sol la }í alto. Estávà terminado O
exercício. Os soldados descançaram, ale-
gres. B eu considerava que é tarefa bem
fácil a de fazer resurglr um povo quo tão
grandes symptomas de vitalidade offercco.
Assim os dirigentes queiram o saibam ca-
ptar-lhe a confiança c apontar-lhe o des-
tino.

O sr.' dr. Moraes Burros, cônsul geral
do Brasil, acaba de ver coroados de exl-
to os seus Inestimáveis trabalhos para a
organização aqui de uma Câmara de Com-
mercio, do sou palz. A instituição, cujas
bases o lllustre diplomata lançou, ficou
hoje constituída, sob a designação de "Ca-
mara Brasileira do Còmmercio e lndus-
trla", o ó presidida pelo sr. Cândido Sot-
to Maior, sendo vice-presidentes os srs.
José Maria Marques e dr. Antônio Forbes1,!
secretaMos, os srs. Amaral Marques e dr.i
João Martins de Mendonça, o director»
thesoureiro, o sr. Alberto Fernandes de
Aguiar.

Dosnecessarlo encarecer oa serviço»
que a "Câmara Brasileira" pude prestar
e prestara ãe certo, para o estreitamento
das relações eommerciaes entre os iloi»
palzes irmãos.

D. SILVA

)
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0 Como ila PM
Da nossa cdigfio da noite, dc lio;*.-

tem:
A idéa da Sociedade Paulista dc

Agricultura de promover um con-
gresso dc pecuária, nesta capital, a
iS do mez vindouro não pódc ser
acolhida sinão com viva sympathia.

Elemento relevante de riqueza,
conforme o alteslam os significai.-
vos algarismos que as estatísticas of-
ficiacs consignam a propósito da cx-
portação dc carnes congeladas, que
de 1914 para 1915, subiu dc 
i:ioo!j.ooo para S73p:ii2$ooo, a in-
dustria pastoril exige, entretanto,
uma solida organização que garanta
a sua estabilidade, sem o que todo o
esforço que nella se empregue será
dispersivo c inútil.

Ua evidentemente 110 auspicioso
resultado dos eniprehcndimcntos fri-
gorificos o symptoma salutar de que
elles estão fadados a grandes desti-
nos.

Mas a nossa população bovina,
quer a da criação própria dc S. Pau-
lo, quer a trazida dc outros Estados
para as nossas invernadas, uão será
talvez sufficiente para resistir por
muito tempo ás necesidades do con-
sumo c á procura externa sinão ado-
ptarmos medidas efficazcs para des-
envolvel-a, principalmente facilitam
do-lhe o transporte, tornando-o' ra-
pido c barato, tanto dos logares de
origem ate aos matadouros, como
destes até ao ponto dc embarque c,
si possível, até aos centros consumi-
dores.

Ora, a iniciativa da Sociedade de
Agricultura, aventada precisamente
na hora em que é mais intenso o mo-
vimento em prol da industria pas-
.oril, virá, indubitavelmente, resol-
rer alguns destes problemas da maxi-
ma relevância.

O futuro congresso, reunindo ele-
qicntos preciosos, que poderão estu-
dar, com o maior devotamento e sob
todos os variados pontos de vista,
essa delicada industria que promette
ser uma das nossas mais preciosas
fonte dc renda, adoptará medidas po-
¦iitivas, de que promana os mais bc-
neficos resultados.

A producção do elemento bovino,
já tão commcntado por interessados
e mestres no assumpto, tem-se sem-
pre collocado em primeira plana em
todos os debates; c merece ella, dc
certo, o alto valor que se lhe pmprés-
ta. Seguem-se os poulos acima ano-
tados, c que, emquanto não forem
cabalmente resolvidos, constituirão
embaraços ao desenvolvimento do
importante ramo industrial.

A Sociedade Paulista dc Agrictil-
tura, promovendo, num bello gesto
patriótico, esse certamen, deve, en-
tretanto dar uma feição pratica ao
scu programma.

Os pontos essenciaes a formar-se
são os que concernem á selecção c ao
cruzamento c á qualidade das pasta-
gens.

Decerto ncllcs se concentrará a
preoecupação dos congressistas.

O momento não é, na verdade, pa-
ra divagações estéreis ou para cxhi-
bicões de proveito duvidoso, como as
exposições, dc animaes, por exemplo,
quando custeadas pelo Tliesouro do
Estado.

Em vez de gastar dezenas c deze-
nas de contos com esses concursos
de resultados platônicos, deve .0 go-
verno adquirir reproduetores dc ra-
ça, podendo mais tarde obter exito
muito maior com a exposição dos
seus produetos.

Oriente-se a projectada exposição
num programma pratico c só louvo-
res poderá merecer a iniciativa da
Sociedade Paulisla de Agricultura.

Letpas e Letra
fl's segundas-feiras

"IMPOSTO DO SELLO" I cioso. O velho mestre, dopols de analy-
pclo sr. ilr.
Oliveira Fillio.

Cândido dc

O volumoso trabalho do sr. dr. Canill-
do do Oliveira Filho, quo vem de ser dado
il luz da publicidade, 6 útil o pratico.

Trata-se do uma compilação do leis,
docretos, rogulumentos o Julgados do
nossos Juizes o tribunaes, sobro o impôs-
to do sello do papel.

Esto Imposto tem soffrido taes modifl-
cações em nossa legislação quo uma obra
compilatorla, como a do dr. Cândido Fl-
lho, constituo uma verdadeira- salvação
aos Interessados, ovltando-Ihos perda du
tempo o trabalhosas pesqulzas,

A lei do 31 do Julho de 1899. quo dis-
criminou as taxas dc sello da Unido o don
Estados, oecupa a primeira parto do tra-
balho, com ligeiros commentarlos, seguiu-
do-se outras leis, decretos c regulamen-
tos quo dizem respeito ao assumpto, Ju-
risprutloncla dos tribunaes, regras o pre-
coitos de direito o tabollas do imposto fc-
deral de accôrdo com o decreto do 22 da
Janeiro do 1900.

Como so vê, pelo exposto, o dr. Cândido
Kllho reuniu, na sua obra, todas as leis
cm vigor sobre o imposto do sello o oa
principaes Julgados dos tribunaes.

Dois indicos práticos, um chronologi-
co o systcmatlco o outro alphabotieo o
analytico, encerram a obra, tornando fa-
cil e commoda a sua consulta.

* *
MORS

(Do meu livro — Minhas Saudades)

—• "Quem 6 essa mulher que não conheço,
Mas que por toda a parte mo acompanha?
Quem 67 Tem o seu rosto a cõr do gGsso

JE o olhar Uo gOlo... E' uma visito entranha I

Tara zombar do meu destino avesso
Donde veiu essa estatua sem peanha?
Não sei; mas deante delia empallidoço,
E entra-mo anima uma algldc/. tnmmilia.,," _

Assim monologava, um dln, quando,
Para vêr mlnha filha que morria,

Algucm, A iirosía, mo chamou, chorando..•

Maldição! Do seu leito A cabeceira,
Encontrei a mulher quo mo seguia,
Sorrindo, alegre, pela vez primeira...

Wcnccslhtl de Queiroz

Kermesse
EM BENEFICIO DO ABRIGO

SANTA MARIA

Confornie se tem noticiado, reali-
za-se nos dias 13 e 20 do corrente,
no parque Ypiranga, uma kermesse
em beneficio da benemérita institui-
ção Abrigo Santa Maria.

Até hoje, enviaram prendas para a
kermesse os srs.:

Pozzi c Filho, 8 rochettes para cm-
brulho; Bento Loeb, 1 despertador;
Casa Michel, uma estatueta; Casa
Brandt, 1 porta-garrafa prateado;
Casa Sousa Cruz, 500 cigarros; Ca-
sa Nico, uma pulseira; Casa Mclillo,
1 par de sapatos; Casa Nettcr, unia
dúzia dc grampos para chapéo; Casa
Baruel c Comp., 3 objectos; Casa Bo-

•mllia, 1 bebé; Casa Espíndola, duas
caixas de papel "Extra"; Casa Fa-
chada, uma garrafa dc crystal; Bar
Viaducto, 6 latas de manteiga; 1 ano-
nymo, 5$; Torre Eifíel, 2$; Camisa-
ria Rio Branco, 2 pares de luvas;
A Bota Ideal, 1 par de sapatos; Cha-
rutaria Mígnqii, 500 cigarros; A.
Nelson e Comp., 1 objecto; Casa
Stolz, 1 apparelho para photògra-
phia; Casa Boticão, 1 sabão Colônia;
Drogaria Paulisla, unia caixa dc sa-
bonete dc coco; Casa Didier, duas
gravatas; Casa Stephen, uma canne-
ta; Camisaria Mascotte, 1 gravata;
Camisaria Progresso, duas gravatas;
Casa Lourdcs, dois quadrinhos; M.
Gomes, 5$; Casa Corrêa da Costa, 1
brinquedo; Casa A. Di Franco, unia
musica; Camisaria Barros, uma du-
zia de lenços; Mme. Jtisti.duas phan-
tasias; Casa Ferreira e Comp., 1 chi-
cote dc prata; Oppcnhein e Comp., 6
sabonetes; Casa Juvenal Franco, 1
bandeja, 2 copos c 2 bules; Hcrminia
e Pacheco, 1 fivella para cabellos;
Augusto Siqueira c Comp., .1 tintei-
ro; Companhia Paulista de Droga?,
3 vidros de sabão; A' Moda, 1 cha-
péo para menina; Moinho Saníista,
5?; Palais Royal, 1 touca; Casa Rc-
fineite, quantidad de fitas; Luiz Cat-
to, 1 chapéo; A' Liquidação, 1$; Ca-
sa Costa Ferreira e Comp., 1 lindo
S-iacl.ro.

NOVO LIVRO

O Joven literato Ilyglno Xavier, cuja
prosa viva o rica tem illustrado as co-
lumnas do innumeros diários e periodi-
cos, confiou agora aos prelos o seu vola-
me do estrfia. Nesta obra, contos bíblicos,
repassados do todo o tocante níysticísmo
da vida do doce Rabbi da Galilfia, flr,-
mam-so definitivamente os méritos lite-
rarlos do contista, cujo nome d jfl. bastai-'-
to conhecido nas nossas rodas intellc-
ctuacs como o dc um dos melhores prosa-
dores da moderna geração paulista.

"ULTIMAS CIGARRAS"', I'OR
OLEGARIO MARIAXO

O brilhante poeta do "Evangelho tia
¦Sombra o do Silencio" — tem em segun-
ila edição o seu Interessante livro —"Ultimas Cigarras", Esta nova tiragem
desto poema consagrado fts cantoras du
verão, toda iilustrada pelo artista portu-
guez CorrOa Dias, esta irreprehensivcl.
Quanto no valor dos versos, pode-se dizer
que Olegarlo Marlano 6 sempre aquelle
artista suavemente melancólico qiie a'
nossa sociedade conhece, do uni ou dois
íestlvaes em que tevo opportunidado d'<
-ippluuiiil-o calorosamente.

As suas estrophcs são rythmicas, as
suas idC-as bem expressas, o sentimento e a
emoção requintados. Apenas, de longo em
longe, unia imagem nephelibátn, a queíol forçado do certo por um excesso de
originalidade, põe uma nota destoante no
oonjuneto mais ou menos harmônico da
sua obra.

A brochura fi pequena; contem, reduzi-
do numero do poesias c sonetos, algumas
uaquelias cm metro livre. Essas compus!-
çoes, anteriormente Insertas cm jornaes e
revistas, entro estas a "Cigarra", são Jamuito conhecidas do publico, merecendo
aigumus dcllas a honra de ser reproduzi-
uas por inmimeras folhas, alfim do ser
ueclamadas com calor, em muitas reu-
nlões, por distinetas sénhorltas da nossa
elite.

* -+

A IMMORTALIDAÜE

O homem o a copia minúscula do Deus.
Isto d immensa gloria para mim.
Sou um homem, alomo invisível, uma

L-otta do oceano, um grão do areia na
praia.

Bem imo sou pequenino sinto queDeus esta em mim, porquo mo posso ti»
rar fora do meu cahos. Faço livros que.são creações, dentro em mim sinto a
vida futura.

Sou parecido a uma floreste quo maia
uo uma, vez tem sido derrubada o cujos
novos rebentos são mais viçosos que
nunca.

Sei que estou crescendo para os ceoa.
Tenho sobro a cabeça o resplendor. A
terra da-mo a sua seiva generosa, o o efio
1110 allumia com os ralos de mundos igno-
tos,

DIzels ser a alma o resultado de nos-
sas potência corporaes.

Por que, então, minha alma fi mais
luminosa quando minhas potências cor-
poraes começam a esmorecer?

Na caoeça gea-mo o inverno, mas a
primavera eterna está a florir em meu
coração.

Ainda aspiro a fragancla dos lilazes,
das violetas o das rosas como ha annos.

Tanto mo approximo mais do termo,
quanto ouço mais dlstlnctamento aa sym-
plioiiins dos mundos que me estão con»
vi (land o.

Maravilhoso o alias simples.
E' um canto fatídico e também 6 hls-

torico.
Por meio século tenho estado a escrever

os meus pensamentos em prosa o verso,
historia, phllosophia, devaneios, roman-
ces, traducsO.es, satyras, odes e contos.

Tudo tenho provado: sinto, porém; que
não tenho dito a mllleslma parto do que
esta cm mim.

Quando descer A sepultura, poderei dl-
zer como muitos:

— Terminei a minha tarefa, mas não
poderei dizer: Acabei minha vida.

Meus dias hão do começar novamen-
te, na seguinto manhã.

O túmulo não ô um buraco, 6 uma pas-
sagem aberta. Elle so fecha ao sol posto
o se abro ao repontar da aurora.

Vlctor Huso,

sar detalhadamente 03 mothodos de en
sino adoptados por dlfferentes povos, con-
ciuo dizendo que devomos manter o pro-
cosso misto atfi agora seguido, corrigin-
do-lho pequenas falhas.

São ainda do acatado Jurlsconsulto um
bello artigo sobro "a celebração da cha-
vo na Academia", e um estudo sobre "as
ldfiao do soberania, autonomia e federa-
ção", em face da doutrina e da consti-
tulção federal. Esta peça merecia gran-
do divulgação nesta época de notória con-
fusão e ignorância do reglmen quo nos
rege.

O dr. João Mendes firma nm bem fun-
daniontado trabalho sobre "a- unlforml-
dade, a simplicidade o a economia do
nosso processo forenso", provando exu-
berantemento a. unlformldado dos direi-
tos substantivo o atljectlvo, Termina a
sua valiosa collaboração na revista com
um trabalho sobre "termos de bem vi-
ver o segurança".

O dr. João Arruda abro a sua collabo-
ração com um bom estudo sobro "Defçsa
na acção cambial", segulndo-so uma anu-
lyso minuciosa sobro o artigo 393, para-
grapho 3, do Rogulamonto 737, o um ar-
tigo tratando da "simplificação procos-
suai". O dr. Arruda, com a sua reconhe-
clda competência, escrevo ainda sobro "a
administração das sociedades anony-
mas", "assemblfia tle acclonista-s" e pu-
blica um indico das mais notáveis leis do
Estado do S. Paulo.

O dr. Azovodo Marques firma um ar-
tlgo sobre "Provimento do professoros
extraordinários cffectivos nas Faculdades
dc Direito".

A revista traz também dois relatórios
firmados pelos srs. drs. Reynaldo Por-
chat e João Mondes Junior, balanço da
thesouraria da Faculdade, movimento da
blbllollieca o quadro demonstrativo das
licçòes dadas pelos professores.

Pelo exposto Já so púde avaliar quão
Intcreflsanto o útil está o volume XX da
Revista da Faculdado do Direito de S.
Paulo.

* *

GHR01CA
BELIUOSÂ

REVISTA DA FACULDADE
DB DIREITO DE S. PAULO

Só agora veiu a lumo o volumo XX,
correspondente ao anno do 1912, da Im-
portanto revista da Faculdado do Direito
dc S. Paulo. Do brilhante corpo do re-
dactores, quo o, organizou, já desappare-
ceu dentre o.s vivos o professor dr. Josfi
Luiz do Almoida Nogueira, espirito ecin-
tillante, quo tantas sympathias contava
em nossa sociedade,

O presente numero traz valiosos traba-
lhos que muito contribuem para manter
03 elevados créditos da apreciada publl-
cação. O dr. João Mendes de Almeida Ju-
nlor estuda a "personalidade do Estado",
eomo substancia Individual, o "ensino do
Direito" pelos processos deduetivo o in-
duclivo. E' um trabalho lonso. e. minu-

JESUS

Grande fi a religião do poder; maior,
porfim, <S a religião do amor. Grando 6 a
religião da justiça implacável; maior, po-
rfim, fi a religião do perdão misericor-
dioso!

Grande fi o Deus do Sinal; o trovão o
precede, o ralo o acompanha, a luz o en-
volve, estremece a torra,, desaggragam-se
os montes; porfim, ha um Deus maior que
o Deus do Sinal: ê o Deus do Calvário,
pregado em uma cruz e sem embargo ex-
clamando: Perdoac-lhcs, perdoar-lhes,
meu pae, quo elles não sabem o quo fa-
zem.

Emílio Castelar.
* *

PUBLICAÇÕES
Boletim, da Alfândega dc Santos —

Publicação quinzena! dirigida pelo sr.
Roberto Campos o quo se edita em San-
tos.

Boletim mensal r— Publicação da
(.'amara do Commerclo Franco-Bi-aslielrn,
com sfido em Paris.

La Colônia — Revista local, escri-
pta em idioma italiano, e quo so publl-
oa sob a direcção do sr. Guelfo AndalÒ.

Catalogo — Informações completas
sobro a livraria o papelaria Calillna.

Revista da Exposição ¦— Publica»
ção organizada por oceasião da Exposição
itegional do Animaes, cm S. Carlos.

Estudo do Amazonas r—: Introducçfio
ao relatório apresentado á Intcndencla
Municipal do Manaus, pelo superintendon-
10 sr. Durval Pires Porto,

Tlio Ylrcless World — quo ao pu-
blica em Londres.

Liga Paulista Contra a Tuberculose
— Relatório apresentado X assemblfia ge-
ral na sessão ordinária do 23 de março
do corrente anno pclo seu presidente, dr.
..¦leniente Ferreira.

Brasil Agrlcolt» —1 Revista mensal
iilustrada do agricultura o industrias con-
coxas, quo so publica no Rio do Janeiro.
Esta cxcellente o presente numero; mate-
ria variada o escolhida, do flagrante uli-
lidado.

Tlieatro o Musica — Revista quinze-
nal Iilustrada, que so publica nesta capi-
tal. Numero feito a capricho; collabora-
ção variada.

•— "Revista dos Cursos", da Faculdade
.1 Medicina de Porto Alegre. — Acaba de
vir a lume mais um bello numero deita
revista, brilhantemente dirigida pelos
professores Olinto do Oliveira, Aurélio Py
o Fábio Barros. O presento fascleulo na-
da deixa a desejar quer quanto a collabo-
ração, quer quanto A feitura. A matéria
contida no scu texto correspondo ao
seguinto summurio:

Faculdado do Medicina, professor Sar-
mento Leitet Ultimas idfias no capitulo
do endocrinismo, professor Fubio Barros;
Da neurito optiea nas affecções lntra-
craneanas, professor Victor do Brito; So-
bro um caso do paratyphoido B, pro-
fossor Paula Esteves; Uma operação do
Bramann, professor Carlos Wallau; Algu-
mas fôrmas clinicas do tuberculose, dr»
Renato Barbosa; Syphilis pulmonar, pro-
fessor Ulysses Nonohay; Um caso do neu-
ralgla testlcu.ar, professor Sarmento Lei-
te; Polyarthrito alveolo-dentarla, proies-
sor Cirno Lima; etc, etc.

O -Prisma — Interessante revista do
critica, humorlsmo o literatura e varlcda-
des, que se publica em Araras sob a direc-
ção do sr. Francisco Graziano.

La Moda Unlvcrsiilo — A Agencia
Lllla — Editora Internacional, á rua Dl-
relta, n. 42-A, presenteou-nos oom aquollo
exeellento figurino italiano quo so odlta
em Milão. Rccommcndamol-o A todas as
elegantes, que nello encontrarão interes-
snntes e vistosos modelos para as suas toi-
lettes,

* *
PARA FECHAR

GARÇAS
Trapos dc nfivoas e dc talagttrças,
Ell-as que vão, ell-as que vão sumindo,
Leves, graccls, aligeras, esparsas,
Na extrema rala do horizonte Inflado.

Vão-sa assustadas, lá se vão fugindo,
Brancas pcnnugens pelo efio esgarças
No bando lmmenso, multiformo o lindo,
Tal como 6 linda a emigração das garças.

Para novas regiões, ide-vos todas;
Maa 6 debalde, alvos casaes em bodas,
Quo ides l'iigiii.1.) aos homens o is piocollus...

A paz não na tereis; sois na ventura
Como as mulheres que, por serem bellas,
Victimas são tia própria formosura...

Nuto SANTANNA.
"Os Tres Reinos".

Assignaturas
PE BOJE A 31 DE DEÍSEM-

BRO DE 1010  12$500
As nossas asslgnaturas voneer-se-ão a

81 de dezembro.

E' convidado a. comparecer na adml-
ulstração desto jornal o sr. João Bulrão
-Sobrinho, nosso cx-agente no bairro do
Braz, para recolher o saldo cm seu no-
ler.

E' também convidado a recolher o sal
do cm seu poder, nu Importância do ...

..íX. O DIA
S. Gaetano de Thienne, confessor
Tornou-se conhecido, desde a sua

infância, por sua innoccncia de cos-
tumes, motivo pelo qual o appellida-
ram dc santo.

Comprehendendo que o papa Júlio
II, queria clcval-o ás dignidades ec-
clessiaticas, deixou Roma e fundou a
Ordem dos Clérigos Rcgulares, cha-
mada Thcatihos, cuia regra era na-
da possuir, nada pedir e viver única-
mente das esmolas que lhes fossem
livremente offcrecidas pelos fiéis.

Elle se consagrou a Deus por vo
tos solcnnes com Pedro Carafa, bis-
po dc Thcato, mais tarde eleito pa-
pa, sob o nome de Paulo IV.

Morreu superior de sua Ordem,
em Nápoles, a. 7 de agosto dc 1547.

MATRIZ DO BRAZ
Precedida dc uma novena, em que

se fizeram ouvir illustrcs oradores,
rcalizou-sc hontem a festa do pa-
droeiro da parochia

As solennidades revestiram-se tle
mrtito brilhantismo, sendo extraordi-
nariã a concorrência de fiéis aos
actos religiosos.
CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS

O sr. padre dr. Thcophilo Levi-
gnani, S. J., fará nos dias 10, 11 e 12,
ás 19 horas, na matriz de S. Geraldo,
uma' série de conferências religiosas.

O encerramento será uo próximo
domingo,. 13 do corrente, ás 7 c meia
horas.

VIGÁRIO GERAL
E' esperado hoje, de regresso do

interior do Estado, o revmo. monsc-
nhor dr, Benedieto de Sousa, vigário
geral do Arcébispado,

Acompanha s. exc. o sr. conego
Rodrigues de Carvalho, officiai da
Cúria Metropolitana.

SECRETARIO DO
ARCEBISPADO

Occorrc hoje mais um anniversario
natalicio do revmo. conego dr. João
Baptista Martins Ladeira, illustre
secretario gera! do Arccbispado,

Professor e vice-reitor do Collegio
Archidiocesano, na antiga phase, co-
adjutor e mais tarde vigário dc San-
tos, por espaço de oito annos, o di-
gno sacerdote vê o seu nome áureo
iado pela sympathia do povo catholi-
co paulista.

Chamado ¦ para o alto posto, que
ora oecupa, s. revma., além de des-
empenhar-se com brilho, ainda dedi-
ca-sc á oratória sagrada, dc que é
um cxiiuio cultor.

O "Correio Paulistano", admira-
dor dos seus elevados dotes dc cora-
c.ão c de espírito, satula-o, unindo-se
ás felicitações que hoje receberá dc
seus ex-alumnos, amigos e admirado-
res. ..-¦¦¦¦

BISP% Df. PELOTAS
De regresso do Rio, passou por

esta capital, seguindo para Campi-
nas, o sr. d. lTancisco de Campos
Barreto, bispo de Pelotas.

S. exc. assistirá á sagração do sr.
bispo dc Scbaste. regressando ú sua
diocese a 14 do corrente.

D. JOAQUIM MAMEDE
O revmo. monsenhor Joaquim Ma-

mede prestou a 31 do passado, na ca-
pella particular do palácio dc Cam-
pinas, perante o sr. d. João Nery, os
juramentos que devem preceder a sa-
gração episcopal.

Foram testemunhas o sr. dr. Hei-
tor Penteado, digno prefeito muni-
cipal dc Campinas, c o sr. commcn-
dador Jeronymo Freire.

—:— Ultimam-se em Campinas os
preparativos para a sagração episco-
pai de s. exc. revma.

Será sagrante o revmo. sr. d. Joáo
Nery e assistentes os revmos. srs.
bispos de Pelotas e dc Pouso Alegre.

Servirão de paranymphos os srs.
dr. Antônio Lobo e dr. Sousa Carva-
lho, o primeiro presidente da Canu-
ra dos Deputados, e o segundo leme
da Academia de Direito de S. Paulo.

A cerimonia será na cathedral do.
bispado, em solenne pontificai, eu-!
carregando-se do serviço musical a
apreciada "Schola cantorum", que.
sob a regência do maestro Elias -Lc-j
bo Netto, já se fez ouvir na sagração
de d. Octavio.

r—.— Na mesma noite da sagração,
d. Joaquim Mamedc receberá uma so-
lennc manifestação popular, que irá
cumprimcntal-o na sede da União de
Santo Agostinho, seguindo-se o ban-
quete que lhe será offcrecido pelas
associações masculinas da cidade ck
Campinas.

Realizando-sc a sagração dc s. exc
rcvma., no dia 13, será o seguinte o
programma das festas cm sua honie-
nagem, além do que acima mencio-
námos:

Dia 14 — S. exc. rcvma. benzerá,
ás 7 c meia horas, as imagens dc Sj
Pedro e S. Paulo, collocadas aos la--
dos da parte principal da cathedral!
ouvirá a allocução que então fará o
revmo. sr. conego Oscar Sampaio c
depois celebrará o santo sacrifício da
missa, dando a communhão ás asso-;
ciações catholicas do cura to.

Nesse mesmo dia, ás 13 horas, as-
sistirá a um festival musico-literario,
que lhe será offerecido pelo Collegio
do Sagrado Coração de Jesus.Dia 15 — Pontificará na missa so-
lenne, da festa da Boa Morte, toman-
do parte no almoço que lhe ofíerece-
rá a mesa administrativa da Santa
Casa de Misericórdia c presidirá á
procissão da tarde.

Dia 16 —-. A's 7 c meia horas, ce-
lebrará no Collegio Progresso Cam-
pineiro, e á tarde visitará o Lyceu
de Artes e Officios, que lhe prestara
interessante homenagem.

Dia 17 — Celebrará, ás 17 lioras,
no Seminário e Gymnasio Diocesano
e ás 13 horas assistirá a um festival
que o estabelecimento lhe offerecerá.

Dia 18 — Anniversario natalicio
de s. exc. revma. •—-. Celebrará ás 7
e meia lioras, na matriz de Santa
Cruz, dando communhão geral ás as-
sociações da parochia de Campinas,

W©1^ülS^SI -G9 "D á^k nr--* p-®*»*
O st. secretario da Justiça e da Sogu-

rança Publica despachara hojo com o er.
presidente do Estado.

Pelo noeturno do luxo, chegaram hon-
tem do Rio os dra. Adolpho Gordo, senador
federal, e Álvaro de Carvalho, "leader"
da bancada paulista na Câmara Federal.

Pelo rápido da Central, seguiram hon»
tem para Guarãtlnsruetá os srs. dr. ARI-
no Arantes, presldonto do Estado, e dr.
Oscar Rodrigues Alves, secretario do In-
terlor.

Em companhia de suas exes. foi o ma-
Jor Eduardo Lcjcune, ajudante do ordens
da presidência do Estado.

Os lllustrcs viajantes regressaram hon-
tom mesmo, em trem especial, quo cho-
gou ã gare da Luz ãs 23 horas,.

TURF
mPPOUROMO CAMPINEIRO

O sr. presidente do Estado mandoa
hontem sou ajudante do ordens, capitão
Afro Marcondes do Rezende, cumprlmea-
tar o sr. senador Carlos do Campos, mem»
bro da Conunissão Dlrectora do Partido
Republicano, pela passagem do sou an-
nlversorlo natalicio. •'

Pelo rápido da Central, chegaram liou-
tem do Rio do Janolro os srs, coronel
Silvestre Mato o tenente Josfi Trabal,
membros da Commissão Uruguaya do li-
mltes com o Brasil.

Ao seu desembarque compareceram
A gare da Luz os 8:3. dr. Josft Rublão,
secretario da presidência, o capitão Afro
Marcondes do Rezende, ajudanto de or-
dens do sr. presidente do Estado; Mario
Roya, offlcial de gabinete do sr. secreta-
rio do Interior; dr, Mario Cardoso de Al-
moido, officiai de gabinete do sr. secreta-
rio da Fazenda; dr. Luiz Silveira, repre-
sentando o sr. secretario da Agricultura;
capitão Dantas Cortez, ajudanto do or-
dens do sr. secretario da Justiça o da Se-
gurunçn Publica; coronol Rosanj', Inspe-
ctor Interino da sexta região militar; co-
ronel Baptista da Luz, comniandanto ge-
ral da Força Publica; tenente Amadeu
Carneiro, ajudante de ordens do inspector
da. região militar; dr. Leopoldo do Frei-
tas, cônsul da Guatemala; numerosos of-
ficiacs ila sexta região o outras pessoas.

Os officlaes uruguayos Jantaram hon-
tem, na ROtlsserlc Sportsman, ondo estão
hospedados, em companhia dos srs. co.pl-
tão Afro Marcondes, dr. Luiz Silveira e
tenente Amadeu Carneiro.

Hoje, fis 8 horas, os dlstlnctòs bospe-
des, cm companhia do sr. dr. Eloy Cha-
ves, secretario da Justiça o da Seguran-
ça Publica, visitarão o quartel da Luz.

Dopols do almoço, farão as visitas of-
ficiacs aos srs. presidente do Estado e se-
cretarlos do governo.

Antes de partir desta capital, o sr.
commandanto Mato irã a uma fazenda
do Interior do Estado e provavelmente
visitara também a Escola Agrícola e Fa-
zenda Modelo de Piracicaba.

Nesta oapltal, os dlstlnctòs membros da
comnilssão uruguaya farão outras visitas
a Institutos offieiaes.

Honlcin,' ap.'is o jantar, os nossos vlsi-
tontos fizeram um passeio em automóvel
pela cidade. ...

Na ultima reunião do Conselho Supe-
rlor do Ensino, depois do encerrados os
trabalhos da presente sessão, foram Inau-
gurndos na sala dos trabalhos os' retra-
toa dos srs. drs. Weneeslau Braz, presi-
dento da Republica, e Carlos Maxlmllia-
no, ministro do Interior e autor da actu.il
lei do ensino.

Por occaslão dessa Inauguração, o pre-
sldento do Conselho, sr. dr. Braslllo Ma-
chado, pronunciou um discurso, quo foi
muito applaudjdo.

O sr. vice-almirante Gomes Pereira ns-
sumiu ante-hontem o cargo do director
da Escola Naval do Guerra,

Tendo o Ministério das Relações Exte-
riores llio Irnnsmltüdo. para provldcn-
ciar, cúpia do uma carta dirigida A nossa
legação cm Buenos Aires pelo sr. Edmuii»
do Qulicrrex, asslgnalando os obstáculos
que ns cxaggeradas taxas postaca actual-
mente em vigor no Brasil oppScrn no ln-
tercambto do livros o outras publicaçõc-,
o sr. ministro da "Viação declarou que taes
taxas não podem ser alteradas por scrom
estipuladas pela Convenção do Rom*..
única qtio regula a matéria.

Na Câmara Federal ficou ante-hontem
encerrada, sem debato o sem emendas,
a 2.a discussão dos projectos autorizando
a reforma nirtiiograpliica o regulando a
próxima eleição do Conselho Municipal
du Districto Federal. A votação do am-
bos ficou adiada.

O sr. ministro da Agricultura enviou o
seguinto aviso ao sr. ministro da Guerra:
¦ "Em solução ao aviso do v. exe. sob o
n. 13. do 3 dc julho ultimo, relativo ao
requerimento cm quo o.voluntário da pa-
tria, João Ferreira Pinto, solicita 22.500
braças do terras, tenho a honra do docla-
rar a v. exc. que ao requerento poderá ser
concedido um lote rural, oom a área do
26 atfi 50 hectares, conforme demoro o
núcleo que escolhei' A margem ou nas
proximidades do estradas do ferro ou do
rio servido por navegação a vapor, sem
que, no emtanto, por deficiência de verba,
lho sejam concedidos auxílios de quo tra-
ta o art. 56 do regulamento approvado
pelo decreto n. 9.081, de 3 de novembro
de 1911.

Aproveito o ensejo para reiterar a v.
exc. os protestos de mlnha elevada estima
o dislineta consideração."

Goldcn Spur levanta o Clássico "Mogyã-
na", pilotado por O. Ilongton

Com uma numerosa assistência reali-
zou-so hontom, tendo por baso o Clássico"Mogyana", mais uma reunião 110 prndodo Bi.mfim.

A não ser alguns contratempos, a cor-rida, foi esplendida.
O celebro Lafayote, negou-so a partirno pareô "Imprensa", sondo multado emÜO0-.000, o N. Fares, seguindo o oxemplo

do velho profissional, fez quo a di-roctorla o multasse em 300$000, devido acarreira quo produziu, com Clelnard.
l.o paroo — "Abertura" — 900 mclro-j—- 1005000.
Cervantes, Tanno, 1|2, S. Paulo; jockey,J. Augusto, 58 kilos, J.o; Cabrito, J 2 o;Sibéria, 3.o, e Matto Alto,
Poules: C$000 e 12Ç100. Tempo, 57".
Sahida boa. Pulou na frente Cabrito, éc-

guido do Cervantes. Na recta Cervantes
derrota o seu competidor, que apesar dcutropella quo lho movia Sibéria, consegue
secundar o vencedor.

Movimento do pareô, 080Ç000.
2.o parco — "Imprensa" -- l.-iso mo-tros — 300?000.
Gazeta, 6 7)8, Zorai Farpa, do dr. raulo

Lobo, jockey, J. B. Gomes, 50, l.o; Abu'l,
15|10, 3 annos, por Gallimour, Eletra, dossrs. Pereira o Irmão, jockey N. Fares, 49kilos, l.o; Iblruba, J. Alonso, 3.o; Bohc-
mio, Lafayote.

Poules: 1, 7$100; -I, 17?fl00; 11, 83$300.
Sahida optlma. Lafayote, sempro ma-nhoso, abanca o aeu pilotado, ficando pa-rado. No resto do percurso Iliirubâ nian-

tém a ponta atfi os 1.500 metros, ondo fibatida por Gazeta o Abu'J. Gazeta, no nos-so vOr íol a vencedora, mas os juizes do
chegada deram como empatada a corrida.

Movimente, 1:4873000.
3.0 parco — "Combinação" — 1.200

metros — 2505000.
Poli, 4 annos, 3J4, S. Paulo, por Serta-

nejo .-\jaz, do sr. Horacio Pires, 50, Fiusti,
l.o; Isabeau, 2.o; Cldra, 3.o.

Tempo, 85".
Sahida boa, pula Isabeau, Poli, o Cldra,

posição quo tuantfim atfi os 1.450 me-
tros, ondo pulo, bato Isabeau, ganhando
por dois corpos.

Tiingará, quarto.
Movimento, 1:0898000.
4.0 pareô — "Derby S. Carleiiso".
Bority, inglez, puro, do sr. Eugênio

Artlgas, l.o; Rubi, 52, 2.o; S. Clemente,
3»o; Corsa.

Tempo, 102, Movimento, 2:3005000.
Sabida boa. Pula Bority, quo venço de

ponta a ponta, seguido de Rubi e S. Cie-
mente.

C.o pareô — "Esperança" — 1.375 me-
tros — 2O05000.

Thais,'. 5 annos, Est. S. Paulo, por Zaroi,
pertencente ao dr. G. Teixeira, jockey, B.
Gomes, l.o; Cáspio, J. Augusto, 2,o; Yser,
b\ Andrade, 3.o; Marfim, Germano, c Ccr-
vantes.

Dupla, CS5000; simples, 85S0O. Tempo,
98".

Movimento, 1:6SS$000.
Nessa corrida houve um pequeno lnci-

dente. Marfim, chocou-so com Yser, o quo
tez que o l.o perdesse multo tempo. Ao
nosso vêr Yser não disputou.

6.0 pareô — "Mogyana"' — 1,700 mo-
tros — 1:0005 o 200?000.

Golden Spur, 3 annols, lnglez puro, por
Roqucleure o Mcnurlon; jockey, C. Hon-
gton, 1.0j Sornette, 2.0; Abricot, 3.0; So-.
neto o Eclipse.

Simples, 85000, e dupla, 225800. Tem-
po, 113".

Movimento, 2:0005000.
Sabida boa. Pula Golden Spur A frente,

seguido de Abrleot, Soneto, Sornette, Ecli-
pse, posição que sustentaram atfi os 1.600
metros, onde Sornette passa por seus com-
pcUdorcs, conseguindo o 2.0 posto.

Goldcn Spur ganhou fácil,
7.0 pareô — "Hlppodromo Campineira"

—- 1.500 metros — 4005000.
Rubi, castanho puro, por S. Sudc o fur

Wiew, l,o; Yago, 2.0; S. Clemente, 3,o;
Pathfi.

Poules, 785000 o 785700. Tempo, 101".
MOVlmehtò total, 12:7505000.

O Jogo, nesto melo tempo, foi a prln-elplo bastante movimentado. Ambos osteams, com egual denodo, procuravamdesfazer o empato oxislc-nte. O Macl.cn-«jo foi, porfim, pouco a pouco esmere-condo, dando ensojo a que o Palmeiras 15minutos depois, marcasse o seu sogündOgoal. Conquistou-o P.renno.
Tentaram reagir 03 playera do teamcol ogial, mas os seus esforços foram bal-dados, pois Naznroth, tres minutos dopolsmareava o terceiro goal, com um fraco,'mas liem dirigido shoot.
Apus esto feito o Jogo foi pouco a pou-co perdendo o Interesso, terminando frioc som animação,

 O sr. dr. Cunlia Bueno, que hon-tem serviu de refereo, dou eãbal desom-
ponho A sua dlfflell tarofa.

No jogo dos segundos teams, dis-nutrido us 8 horas, venceu a A. A. Ma-ckpnülo, por 2 goals a 1,

LIGA PAULISTA — CORINTIIIAXS vt.
ALUMNY

Conformo estava annunclado, realizou-
se hontom, no Parquo Antarctlca, campo
offlclal da Liga Paulista, mais um mate!»do campeonato desto anno, encontrando-
so as equipes do Sport Club Alumny e
Sport Club Corlnthlans.

^ A despeito da grando superioridade d 1
Corinthians. o jogo desenrolou-se no meio
do multo o.ithuslasmo o brilhantismo.

, Sahiu vencedor o Corinthians pola ele-
vada somma do 0 goals a zoro.

Os goals foram feitos por Appnilcio,
Marconi o Amilcar.

Serviu de juiz o sr. Hutcnson, que a«tu
com Imparcialidade;'

 No Jogo dos segundos teams von-
ceu também o Corinthians por 3 a 1.

•ii *

CLUB AlflliETICÓ BRASIL
Fundou-se hontem, nesta capital, mais

um club destinado au cultivo do diversos
Jogos, principalmente do foot-ball c law-
tcnnis.

A primeira directorla ílcou aírsim con-
stitulda: presidente, Pagfi do Sousa Car-
valho; vice-presidouto, dr, olegarlo Pas-
sos; l.o secretario, João Silveira; 2.0 se-
crotario, Astolpho Teixeira; thsBourelrò,
dr, João da Gama Cerquelra; captaln,
Milton Marcondes.

* *
ARGENTINO F. U. C. versus FLOR

INTERNACIONAL
Realizou-se hontem, r.o ground do Ar-

gontlno, o annunclado encontro entre as
duas sociedades sportivas acima, sendo o
seguinto o resultado do jogo:

Vencedor Argentino, por 3 a zero, 2.0
team, 2 a zero, o 3.0 team, empate, 1
a 1.

TIKÜ

Uma commissão da directoria e do con-
selho do Circulo Cathollco, composta dos
srs. conde do Lact, dr. Joaquim de Lnet,
Leopoldo Noronha e Jeronymo Mesquita
Cabral, foi ante-hontem ao .palácio do -S.
Joaquim, no Rio, levar ao sr. areoblspo
do Olinda, d. Sebastião Lcmc.o diplomado
vlce-prosidento honorário do mesmo elr-
culo, do qual fi prealdento honorário a.
exc. d. Joaquim Arcoverde.

Á'a. palavras proferidas pelo sr. condo
de Laet, em nome da commissão, respon-
deu ». exc, revma., extremamente penho-
rado.

O diploma, em pergaminho, íol feito
por uma das irmãs do Bom Pastor.

O sr. contra-almlrante Fonseca Neves,
que ao achava preso, a bordo do "Minas
Geraes", cumprindo a pena disciplinar de
oito dias, foi ante-hontem posto em liber-
dade.

representado o "Drama mystico",
especialmente escripto para está oc-

717S800, o nosso cx-agciitu cm Santa iu- e, uS J9 horas assistirá ao grande fes-jeasião e offcrecido pelo sr. Benedi-
tu do Passa Quatro, sr. João Bn-itista tival, offcrecido pelas associações fc-|cto Octavio a s. exc. revma., intittt-Mattoso, mininas. no Externato S. João, sendo iado "Beata Margarida",.

40OT-JBALJL
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A, MAOKENZLG VERSUS A. A.
PALMEIRAS

Com enorme o selecta assistência, roa-
llzou-se hontem, no ground da Floresta,
mais uma importante prova do campeã-
nato do foot-ball da A. P. tí. A„ encon-
ti-ando-se as synipathicas equipes da A,
A. dns Palmeiras e A. A. Mackcnzio.

Antes do match entre as duas festeja»
das clevens, offectuou-sc, conformo noti-
ciamos, o primeiro traloing do scratch
paulista, que deverá disputar com o ca-
rioca a taça Instituída pclo "Correio da
Manhã".

Para. trcinal-o foi organizado um ou-
tro scratch formado de Jogador.es da As-
soelação.

Embora ambos os scratches se apre-
sentassem desfalcados, deixando de com-
parecer vários players escalados para tal
fim, nem por isso essa pugna deixou do
ser bastante movimentada o despertar
na assistência certo Interesse, que se pro-
longou atfi ao fim.

Vonceu o contru-scratch, pelo bello
Bcoro do 4 goals a 1, sendo os goals do
vencedor quasi todos feitos por Frltz, quu
liontem estevo num de seus dias felizes.

A's 10 lioras, teve inicio a disputa en-
tro os prliiiieros teams da A. A. Palmeiras
e A. A, Maoltenzle, servindo da refereo o
dr, Cunha Bueno, distineto spòrtsman do
C. A, Paulistano,

Çjpube o placc-kick aos forwards do
toam da Floresta, que logo perderam a
csphera, delia so apoderando os players
do ciub alvi-rubro, que investiram rapi-
dnmciile contra o campo contrario, gene-
ralizando-sc lnimediatamentu a pugna.
•VpOs vários rushes do lado a lado, no-
tou-se um corner contra o Palmeiras,
sendo tirado sem resultado.

Aos tres minutos dc jogo, numa invés-
tida do Mackenzie, formou-so uma pe-
«Hiena melce na frento do goal do Pai-
tnclras.

Rachou, ao segurar a esphera, cahiu,
Indo sobre ello vários forwards do team
collegiul, que lho tiraram a esphera e a
'mpelliram, sob applausos da assistência,
para a rede.

Posta a esphera novamente 110 melo
do campo, tentaram os rapazes do Pai-
melrás desfazer a pequena vantagem do
'Mackenzie, o investindo succosslvas ve-
¦i.ea contra o goal do Casimiro, obrigaram
a defesa do team alvi-rubro a por a bola
no corner, jior mais do uma vez.

Foi aos novo minutos do jogo que, ba-
tido um corner contra o Mackenzie, o
Palmeiras abria o seu score, desfazendo
assim a dlfferença o empatando a pugna.

Buccederam-su os rushes mais ou mo-
aos brilhantes dos dois lados durante uns
cinco minutos, sem quo nenhum dos con-
tendores visse os seus esforços coroados
de exito.

Decorrido esse lapso do tempo, o jogo
começou a esmorecer, principalmente do
lado do Mackenzie, poir; embora os seus
(orwards multo ee esforçassem eram
multo pouco auxiliados pelos halves, que
muls attendiam A defesa do que ao ata-
que. Não se deu, porfim, o mesmo do la-
do do Palmeiras.

Os seus forwards, auxiliados brilhante-
mento pela defesa, investiam com mais
ou menos violência contra o campo con-
trai-lo, e sl nesse melo tempo não conse-
guiram augnientar o sou score, foi em
parte devido ãs optimas defesas de Casi-
miro, o dos backa do Mackenzie.

Até ao fim do primeiro half-time, na-
da do notável oceorreu, terminando com
o seguinte resultado:

Mackenzie ¦,: x :,: v £ v 1 goal
Palmeiras ,. ... >; ... ,: .. 1 goal

Apôs o deseanço regulamentar, volta-
ram. as equipes ao campo.

TIRO BRASILEIRO N. SI, DE S.
BERNARDO

Reallzaram-se hontem, sob a direcção
do lnstructor Gustavo Ramalho Borba, te-
r.cnte do Exercito, os costumeiros exerci-
cios militares, aos quaes compareceram 05
atiradores.

Foram feitas evoluções dc companhia,
com bastante precisão o Instrucções par-
claes do fuzil Mauser, tendo auxiliado os
ensinamentos o sargento Antônio Teixeira
o o director de tiro, dr. Garcia Vieira.

 A directoria cogita em promover
para breve, talvez no dia 7 do setembro,
um "raid" do infantaria, para o qual se-
rão convidadas as sociedades congêneres
da capital. Desdo jã ficou deliberado quo
o percurso a fazer-se ser.1 da estação do
S. Bernardo ao Alto da Serra, onde serfl.
fornecido um "rancho" campal.

Foram ndmittldos como sócios ml-
litares, os srs. João Tuplnamb,*. America-
no do-"Brasll, Miguel Affonso Coimbra Ju-
nlor o Paulo Alcântara Setúbal.

Trágica festa de bodas
EM SANTOS DESENVOLVE-SE UMA

IMPRESSIONANTE SCENA BE
SANGUE ¦— ESTÚPIDO ASSASSI-
NIO

SANTOS, 0 — Hoje, ãs 5 horas, quan-
do estava quasi a terminar um baile, que
so realizava na Bocaina, na residência de
Bònedlcto Guimarães, por motivo do ci-
somento de uma sua filha com o ex-ma-
rlnhelro da policia marítima, Athanagil-
do Pinheiro, ali compareceu o lud!v',duo
VIctorio Bosco, que foi em busca d.; uma.
sua lrmff, presente X festa.

VIctorio Bosco, sendo recebido -ior dl»
versas pessoas, entre as quaes Bcnfedloto
Guimarães o Athanágildo Pinheiro, dis-
parou contra esto dois tiros do garrucha,
que o mataram quasi instantaneamente.

O criminoso, depois de praticar o co»
vardo assassinato, tenlou fugir, soado
proso pelo cabo remeiro Adolplio Gu!-
marães.

O assassino foi apresentado ao dr. Ma-
nuel Vieira Campos, 2.0 delegado, sendo
em seu poder apprehendlda a garrucha,
quo estava com duas cápsulas detona-
das.

No inquérito aberto pelo dr. Vieira
Campos depuzeram diversas testemunhas,
quo declararam o que acima referimos.

O criminoso confessou o crime, dizendo
quo Athanágildo foi morto, em conse-
quoncia do haver a garrucha disparado
casualmente.

O Infeliz Athanágildo Pinheiro casou-
so hontem X tardo com uma filha rte Be-
nedicto Guimarães.

O cadáver foi autopsiado no necrote-
rio do Saboó, rcalizando-se em seguida o
enterro.

A victima, quo contava 23 annos de
edade, era brasileiro, filho do Francilisio
Pinheiro e do Antonia Pinto Rocha.

O criminoso, quo conta 27 annos, fi de
nacionalidade Italiana.

OS NOSSOS BAIRROS
BRAZ

(Do nosso correspondente, em 0):
Acha-so em franca convalescença o sr.

Manuel Pinto Ribeiro, que por alguns
dias estevo enfermo, sendo seu medico
assistente 0 distineto facultativo dr. Ma-
rio Graccho.

 Acha-so em festa o lar do sr. Ale-
xandre Rofinetti, com o nascimento do
uma menina que, na pia baptlsmal, ro-
coberá o nomo de Sophia.

i Era louvor do patrono da ma-
triz do Braz, realizou-sò liontem uma im-\
ponente procissão, sob a direcção do vi-,
garlo, dr. H. Campos.

 Realizou-se hontem mais uma das
concorridas festas do Grêmio Dramático,
"Almeida Garrett", notando-se grando
numero do sénhorltas o suas exmas. fa-*
mllias o cavalheiros.

"Correio Paulistano"
Sorteio dos nossos prêmios em

mercadorias

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

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

. . i, .._-.-..
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Um appello de
angustia e fé

Quanto soffiou a Polônia russa sob
o domlnk» moscovita, veiu novamente
agitar a opinião publica quando em fe-
vereiro do corronto anno tres mombros
«Io conselho imperial dirigiram nos depu-
tados da Duma e aos collegas dn Suprema
Câmara'Legislativa um memorial sobre a1»
"reslrlcçCes religiosas" soCfridini poloii
polacos oalliollcos da parte do governs
civil russo.

Antes de tudo salienta o memorial a
Impossibilidade de se. correspondorem
com a Santa Se, sinão -travas das .orçai,
oaudlnas do Ministério do Interior. Eim
bora appllque o governo russo a lei duiiiri
maneira larga, continua, porém, inovita-
ve' a Intervenção do ministro, ntfi mesmo
noa casos mnls delicados da cura de ai-
ma. como são os da absolvição reservadn
„ Santa Sé. Taes casos, como criteriosa-
mente observam os promotores do me-

,' morlal, exigem imperiosamente para o.i
cathollcoH u faculdade de se comnuuiloa-
rem directamonto com a SA Apostólica,
e livre do qualquer fiscalização lnlca.
Coaos mais penosos ainda, porquo inaU
.requentes, de "restrleção religiosa" são
os da "censura" imposta pelo governo át
oncycllcas o outros documentos pontlfl
cios. Quanta arbitrariedade e falta de cri
terlo lia nesta censura, demonstra o fa
cto, lembrado no memorial, da ultima
oncycllca publicada na Rússia com o
coiiscntiinonto imperial e seguidamente
declarada "inappllcave!" pela repartição
das ''C-inflssOes Extrangeirua".

Repara ainurgumento o memorial
como tal estudo do cousas colloca os po
laços numa situação "privilegiada fis
avessas" com relação á dos òathóllcos no
mundo lntoiro. Nem para ahl a inlole-
rancia. Oosa com offolto o ministro do
Interior da arbitraria faculdade de remo-
ver dos seus postos os ecclcsiasticoa ca-
tholicos "suspeitos de alcuma acção no
eiva ft ordem do Estado e ft paz religlo
sa"; ora demonstra a pratica quão lar
ga Interpretação se tom dado a, essa sus
peita.

Basta quo uni sacerdote celebro a mis
sa privadamente, numa capclla partlcu
lar, para se ver condem nu do ft perda do

r sua congrua; assim tambem sl aa atre-
ver a ensinar fts crianças a doutrina
chrlstã som para tal se achar devldanion
tt> autorizado, mediante pagamonto de tun
to e tanto em sellos o estampilhas, polo
6 crime de ''ensinamento secreto".

Conferi» pois a lei uo ministro o dlrolto
di; exonerar os sacerdotes cathollcos dos
cargos retribuídos pelo Estado, o menos
m.vl seria si nisto ficasse; arrogn-se,
porém, muito mais. Na realidade, acham-
bc* os sacerdotes cathollcos expostos a to-

ida u classe de medidas vexatórias e mui-
tas vezes se lhes applicuii penas ainda
mais graves do que a suspensão do offi-
cio, simplesmente por "via administra-

' tiva" o sem que lhes resto recurso ou ap-
, pellação alguma.

Roalça o memorial outro pungente ag-
gravo: "De corca do duzentos mosteiros

(Cailiolicos pertencentes ao rito latino,
•;xistontes no paiz em 1830, sobreviveram
apenas nove. Todos oa mais foram paula-

!finamente mippressòs mediante uma sfirls
do abusivas e arbitrarias Interpretações

(du lei. vinculando dum modo tyrannlco
I
as vocações nionasticas.

i Tal, em poucas palavras, a situação
dos cathollcos latinos na Polônia russa.

' Pouco menos llsonjelra 6 a doa ruthenoB
formando o ramo slavo dos orlentaes de
rito grego unidos a Roma. Lástlmosa foi
e ainda é a sua posição desdo o momen-
tu que, pela divisão de sua pátria, cah'-
htm sob o domínio russo.

Desde 183(1. com o entrada dos mosco-
yltas om Varsoviu, "começou a reinar a
ordein", na Polônia, no dizer do Sobas-'tianl.

Significava a tal ordem não sô a op-
'pressão 'nais; ty mímica do sentimento na-
cional, sinão lambem do religioso. Um
uUase imperial determinou da noite pa-
ra o «lia a conversão dos ruthcnos A or-
thodoxia moscovita, supprlmlndo-se da
mesma folia as tres dioceses do rito sla-
vc-grego dependentes de Roma, Suprasl,
Chelm-Bèlz e MÍnsl-, suftráganea osta de"Mohllow.

Não poüiiii os latinos coriiiiuinicar 11-
vremonle com o p;ic- da chrlstahdàd.;
nos ruthenos; porém, mais penoso aggra-

,\r, se lhes faz. Nega-lhes o governo o ca-
itraoter de catholicos e fal-o com cir-
¦ÍBumstanclas aggraviuites, bem quu orluii?
das do sua falta de submissão íi determl?
inação Imperial; fingindo crer na roulidu-
d;i da conversão forçada, considera-os

•como orthodoxoB. sim. irias, em vista d.i
Ijreluotancla o;u obedecer ás ordens do
Bimlo Synodo, qualifica-os de orlhodo-
xos submissos ao iiontifico romano o

ipcrtanto rebeldes A autoridade eccleslns-

jtica moscovita. Finge ignorar a catholi-
jBidade Immnculada da ffi professada pe-

!los ruthenos, afim do poder atlrlbulr sua
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•Indocllldade religiosa a motivos naclonii-
'listai ou políticos. Leva a cegueira da
¦ Intolerância atú ao absurdo, pois aos mes-

jxnos ruthenos que lão autoritariamente
[declarou ortbodoxos prohibe o governo
moscovita o exoroiolo dos ritos orlentaes,'"".colmando tal acção de ".contrafacção da'Ortbodoxia".

Ainda se prendem A nossa recordação
Immediata as medidas perseguidoras que'os moscovitas applicaram aos ruthenos
da Galicia quando, nn actual guerra,
iiella conseguiram dominar. Haja vista
o ouso do arcebispo do Leopolis (Lem-
bei-g), André, conde de Szeptyclcl, preso

j» carregado para» o interior da Rússia.
Não obstante condições tão adversas,"conservaram-se muitos ruthenos socre-

temente unidos com a SC* de Pedro, ao
passo que os cathollcos latinos acham-**.
Jtfir. intimamente vinculados com os seus
bispos pelos laços do amor o conflnni-n
-jue, no dizer de Edmundo kolodziejcc?
syk, não parece provável que perseguição
alguma possa separai-os dos seus pasto-
rc-í. Que esles tambem estão ein perfeita
C fiel união com a Santa Sé resulta da
notável curto pastoral que us prelados da
Polônia russa, congregados em "Varsovla,
recentemente dirigiram aos seus povos.
E' nio choiu de sentimento que merece
•sei integralmente reproduzida;

"Tem resondp pelo território inteiro da
Polônia a voz da lamentação, do pranto e•'-a ttfflicção; a .miséria atormenta, devo-
fa a fome, avoluma a doença aa trlbula-
Coes, extermina a morte, foro o gladio
<*¦ fora, e dentro de oaas, penetra tambem
ft morte. O' povo polaco, esfomeado e
livido de pão, estas submergido' pela at-

¦ 
¦¦' . 

¦ ¦ .. .

© Salões
MUNICIPAL

Estr6a-.ie amanha, neste theatro, a

companhia franceza do celebre actor Lu-

ciou Gultry oom a brilhante comedia dc

Alfred Capus, "La Velne".

S. JOSE'
A rovlsta "A Picareta" foi ainda re-

piosonlada liontom om "mallnéo" nas

duna sessões do costume. O desompenho,
ft noito, foi levado a trouxo-mouxo. quasl
do brincadeira. Com o frio siberiano que
hontom foz era mesmo natural que a rc-

presentaçüo cõrrosse como uma bluca em
fumllla,...

 Hojo, nas duas sessGos do som-

pre, a, niosina revista cm 2 aelos, "D'A1-

to a baixo".

APOLLO
O apreciado illusionlsta indiano dr.

Richards trabalhou hontem em "matl-

n6o" o nas duas sessões habltuaea da noi-
te, tendo sido multo applaudido, como de
costume.

 Hojo, nas duas sossõos do sompro,
variado programma.

ÍRIS theatro
Noste freqüentado cinema oxhlbom-se

hojo os escolhidos fllms "Amor nascen-
te" ou "Os horOos do Murne" e "O pe-
queno na rua",

-*. -

Associações
CENTRO DE CULTURA LITE

RARIA
Como foi previamente aiiiiunciado,

realizou-se hontem, ás 13 horas
meia, a primeira reunião deste cen-
tro, sito á rua de S. João, n. 198, com
a presença de grande numero dc so
cios, sendo lidos diversos trabalhos
em prosa e verso, os quaes foram
muito apreciados.

Foi marcada para o próximo do
mitigo a segunda reunião, ás mesmas
horas.

* *

UNIÃO PHARMACEUTICA
Realiza-se hoje, ás 20 horas, mais

uma sessão na sede social, para tra
tar de assumptos importantes.

fllcção e 
'correm inexgottaveis oa tuaa la-

grlmas, porque realmente não ha dôr co-
mo a tua dflr. E quem foi o primeiro a
lembrar-se da ti no teu desfortunloT
Quem primeiramente*" sentiu piedade por
causa de teu doloroso desamparo? Quem
primeiro te falou?... O pae dos chrta-
vãos, tau Santo Padro, o papa Bento XV,
o amigo do povo polaco. Jft dissera elle
mesmo aos bispos polacos da Galicia,
que ha muito sentia especial predilecção
para ti, 6 povo polaco, por conhecer o
amor e fé que tens para com Jesus e a
Sede apostólica, E & medida, quo se avo-
lumam os golpes « desgraças que nos lé-
rom,avolumaiii-so-lhe tambem no coração
o amor e compaixão para comtigo. Ab-
sim compadscou-so de ti e lastimou os
teus desastres, qual um pae a lamentar a
desventura dos filhos. Chorando sem cos-
sar a tua Immensa desgraça, e sempre
Implorando de Deus soccorro para a na-
ção polaca, foi esto pao o primeiro a 011-
vlar-te um avultado auxilio pecuniário,
lastimando não poder avolumar a dudiva
como lhe pedi) o coração generoso.

Não contente com isto, convidou 03 po-
vos catholicos a orar por nos o ajudar-
nos na lastimável miséria. Repara bem,
0 povo oatliolloo, que a convite do Pae,
na Egreja Universal — bispos, sucordo-
loh a crentes ile todas aa nações e em
toilns as línguas, unanimes, porém,. na
mesma fé, reunir-sç-ão, em dia determi-
mulo pura o inundo inteiro, afim do of-
ferecor us orações unisòrias em prol de
nossa Infeliz pátria, rccolhcmlo-sc nesta
oceasião as offertas generosas como «le
irmãos para irmãos.

VS, pois, quo não és orpham, nem des-
amparado, nem esquecido neste inundo
Iniinonso; na tua miséria, na lua pun-
sente desgraça,pousa 0111 11 o teu pae, pen-
sam 03 teus irmftos, porque és membro
da grande e gloriosa família catholica, e
tens um pao amoroso u piedoso. Na lua
fé encontram-se portanto a tua força e
salvação.

E tu, que darás ao Santo Padro em
retorno do bem que te dispensou? Deves
dar-lhe corações em troca de coração,
preces em compensação do preces. De-
ves dar-lhe o que tens de mais precioso.
Da ao Papa o teu sincero e ardente amor,

11 tua alma polaca crente,
No dia determinado por teus pastores,

lia do a nação polaca inteira offereeer
orações por seu Pontífice, assim como o
mundo catholico Inteiro, em obediência
ft sua vontade, orou pela Polônia toda.
Nesse dia solonno u caro aos nossos co-
rações, aplnha-te nas egrejas o fazo pelo
Pontifico amigo da Polônia íerventes pre-
ces a Jesus e a Maria, rainha du Polônia;
npproxlma-te em massa da Santa Mesa e
offorcco as tuas comniunliõcs pelu. Inten-
çao do Papa. E quando teus filhos per-
•juntarem: Que funeção é essn ? respoii-
deras: Temos um pae na terra e paru
esto Pae a nação polaca toda, banhada
em lagrimas, luz oração hoje; invocamos
o nome do Senhor, porque sobre nõs foi
confirmada a sua misericórdia."

Assignarorin a Pastoral collocliva o ar-
oeblspo de Varsovla, os bispos de Cuja-
via, Plotsk, Sandonur, 03 suffraganeoa de
Varsovla o a administrador apostólico de
Lublln s Pollachlo.

Poucos dlaa mata tarde dirigiam os
mesmos prelados uma carta ao Santo
Padre, na, qual afflrmavam aua dedica-
çao Indefectível «i Santa Se e a esperança
num futuro glorioso para a aua pátria.

D. Amaro vau Iümolen, O. S. B. 1

DR, CARLOS DE CAMPOS
O nosso querido díreotor sr, dr. Carlos

do Campos, llltislre senador ao Congresso
do Estado e membro da Commissftò Dlro-
ctora, por motivo do seu aiirilyérsarlò na-
tallclo, hontem occorrldo, foi alvo das
mais significativas manifestações do sym-
puthla, por parlo dos seus numerosos
amigos o admiradores.

Durante o dia, foram ft residência do s.
exc, afim de apresentar-lhe peasoalmen-
te cumprimentou, os srs. capitão Afro
Marcondes de Rezende, ajudante de or-
deus do sr. presidente do Kstado; dr. Cun-
dldo P.odrlguos, vlco-presldento do Kstu-
do; dr, Cardoso do Almeida, secretario da
Fazenda; dr. Oscar da Motta Mello, au-
xiliar do gabinete do sr. secretario dn
Agricultura; capitão Dantas Cortoz, aju-
danto do ordens do sr. .secretario du Justi-
çu e da Segurança Publica; dr. "Washln-

glon Luis, prefeito municipal; deputado
Alfredo liamos, doputado Jullo Prestes,
dr, Luiz Silveira, administrador desta fo-
lha; Abelardo César Filho, em sou nome,
e 110 de seu pae, deputado Abelardo Ce-
sar; commendador Daniel Monteiro dc
Abreu e família; família do sr. Joaquim
Lula do Brito, dr. Josí* Pledudo o família;
Rodòlpho de Magalhães, dr. Álvaro dc
Queiroz, Mucio Telxoira, Eugênio Hollan-
dor, família dr. Silva Pinto, dr. Eduardo
Guimarães o dr. Spcncer Vampr., eni no-
mo da congregação da Universidade do S,
Paulo; dr. Alfredo do Campos Salles e fa-
mllla; dr. Paulo Dias e familia; dr. Cyro
Costa, Snllos Guerra,' dr. José Podro do
Araújo Netto, dr. Octavio Rodrigues dos
Santos, dr. Sylvio Mala, Francisco Suou
pira, Antônio Fonseca, secretario da re
dacção «lesta tolha; Nuto Sant'Anna, Joa
quim Moriie, João Sllvolra Junior, Evan
dro Silveira, dr. Molio Nogueira, Wol
grand Nogueira, Bernardino de Campos
Araújo, Arthur Caetano du Silva, Alcides
Bernardino do Campos, Alfrodo Martins, e
outras pessoas.

Por telogriimmus, cartas o curtõea, apre-
sontaram cumprimentos a 3. exc, oa srs.
dr. Oscar Rodrigues AIvob, secretario do
Interior; dr. Washington Luis, profelto
municipal; dr. Antônio Lobo, presldento
dr. Xavier, dò Toledo, presidente do Trl-
biinul do Justiça; dr. Anionlo Lobo, pre-
sldente da Câmara dos Deputados; ac-
nador Padua Salles, senador Albuquerque
Lins, senador Virgílio Rodrigues Alvos,
sonador Oscar do Almoida, senador José
Luiz Fluquer, senador Gabriel do Rozon-
do, Rodòlpho Miranda, membro da Com-
missão Directora; doputudo federal Mar-
collno Barreto, deputado federal Álvaro
da Carvalho, deputado Procopio do Car-
valho, deputado Joaquim (lomide, depu-

tado Flrmlno Whitakor, deputado Aze-
vedo Junior, deputado Aeoaclo Piedade,
deputado Mario Tavares, deputado Salles
Junior, deputado Freitas Valle, doputado
Veiga Miranda, dep.iitíido Pereira do
MntloH, depuladn Jullo Cardoso, coronel
dr. José Piedade, commandiinto superior
da Guarda Nacional; dr. João Chrysosto-
mo, director gernl da lnstruccão Publi-
ca; coronel Baptista da Luz, comman-
ilaute gorai da Força Publica; ministro
Almeida o Silva; dr. José Rubião, secre-
tario da presidência; Alclno, Carlos o Al-
Credo do Campos, d. Ibrantlna Cardena,
pintor Trajano Vaz, dr. Vlclor Silveira,
João Silveira, coronel Francisco de Al-
molda Nobre, dl", .lilniillo Ribas, Franels-
co Gonçalves Liberal, Gomes dos Santos,
dr. Pedro Arbuos, Hugo do Amaral Ga-
ma, Abílio Fontss Junior, Directorio Po-
lilloo do Mogy dus Cruzes, dr. Cicoro
Leonel, tenonto-coronol Fcllclano Mar-
ques, commandante do quarto batalhão
da Guarda Nacional; coronel Henrique
Fagundes, Suntino Glanattazlo, João dc
Sousa Lima, coronel Ernesto Duprat, dr.
Roberto Moreira, Cyro da Freitas Valle,
Daptínla de Froltas Vallo, dr. Joaquim
Rosa Sobrinho, Carloa do Vuaconcellofl,
Álvaro Guerra, Arthur Bittencourt, Bra-
sillo Santos, dr. Deodato "Wertheimer,

Plinio Barbosa, Josô "Wancqlle, dr. Wen-
ceslau de Queiroz, Jullo de Sousa, F.
Pullno, José Mola, Albino de Moraes,
Luiz da Pulma, Antônio F. «Darlos da
Fonseca, João Sllvolra Junior, Helolaa e
Pires, de Santos; DJalina, da Queluz;
Florlano o Tlto, Alfredo Diniz, Tanoredo
do Amaral, Paulo do Sousa Carvalho c
Sylvio, João Ferrote, Cecília L. Melrelles
o José Melrelles, dr, Cláudio de
Sousa, Custodio Pereira do Carva-
lho, J. J. ds Carvalho, Rodòlpho
do Magalhães e Irmã, Eugonlo Iloi-
lender, major . Carlos Cardoso Pinto,
Dloni Araújo. Aracy, Alclra, Virgílio
lieis, Everardo de Sousa, dr. Gomes Car-
dlm, José Cordeiro, pelo directorio d.;
Pedreira; dr, Adolpho Nardy Filho, José
Teixeira da Matta, dr. Cantlnho Filio,
Armando Nobrcga, Roberto Botelho, Jo-
s,'* China, dr. Horacio Gonçalves Pereira,
dr Leopoldo do Froltas, dr, Francisco Al-
vos da Cunha Horta Junior, João Manuel
de Aifaya Rodrigues, Cosar Ruggero,
José Frederico Borba, dr. Ezoquiel Uba-
tuba, Pedro Procopio. coronel Miguel
Franchlni, José Francisco Sucupira, dr.
Alvuro de Toledo. Vloente Barreiro,
Octavlano Vieira e Bento de Carvalho
Filho.

* ' *
O Inspirado poeta Muolo Teixeira oom-

pozte recitou, na residência do nosso ohe-
fo, os verso, qua abaixo publicamos:

A CARLOS DE CAMPOS

em

(No aeu uiiiilvcrsiu-io*

Herdar-se um nomo Hlustro o respeitado
E' nobro: é um dom da sorte aoa aeus ele'toa;
Maa tambom pesa multo esso locado, :'"
Quo do todos os mais so Impõe aoa praltos.

São raros os hor.es quo deixam filhos
Na altura do sous foitoa memoráveis; ,,.,,¦ ..t
Por l.sso, mala Intensos são os brilhos
Daa herdadas auréoins invioláveis!...

O nome da teu pao, que encheu de louros
Os caminhos, que abriram us bandeiras,
E' um exemplo e Hoçao para os vindouros.
Synthetlzando as glorias brasileiras.

Bernardino de Campos, conflando-te
O sou valor, mais uma voa. foi. justo:',., ¦
Carregas sobre oa hombros, deslumbrando-te,'
Da tradição paterna o peso augusto I

E tranqulllo elle foi pnra o futuro.
Por ver quo a irradiação do seu paeaado
Reflectlrla no caracter puro
F. no talento do seu filho amado.

S. Paulo. 6 de agosto de 1918.

A MODA
Ha dias tivemos opportunldade de

admirar, nos bem montados ateliercs
da Casa Allemã, uma interessante
variedade de "toilettes", todas da
mais apurada elegância. £tn todos
os recantos das magníficas depeu-
ciências, numa bizarra promiscuída-
de, avultavain modelos originaes,
com as suas cores variadas, tentado-
res.

Os vestidos "taill.ur.s", entre os
demais, destacavam-se com grande
brilho. O inverno, que ainda ahi está
a prohibir os decoles, tem ne.sas
"toilettes" uni inimigo figadal, com
i**-*"*rT_nsa alegria de muitas damas,
para as quaes ficam irreprehensi-
veis as pregas e as alias dos casa-

/ Mudo Xl!Í*U_I.IRA.

cos. Não queremos dizer, com isto,
que os vestidos de voile, de tafetá,
de alpaca, não estejam em plena or-
dem do dia. Estão elles, como aquel-
les, em voga, e de cada vez que os
dias se apresentam insolados, mais
ou menos quentes, por ahi os con-
tcmplàmos no Triângulo e cm todos
os pontos de diversões, vestindo a
plástica irrepr.ehensiv.l das paulista-
nas. O modelo de hoje resla-se ad-
miravelmeiite para "toilec__sv de ta-
fetá e musselina. A saia, muito gra-
ciosa e simples; a túnica, longa
adeante e curta atrás, formando pre-
gas; o corpete, de musselina, com um
corselet de setim orlado de renda e
encimado de uma veste do mesmo
tecido da saia; collarinho recto e ou-
tros detalhes que se vêem na gravu-
ra, é esta "toilette" muito elegante e
encantadora. Que o digam as enten-
didas neste delicada matéria de ren-
das e laçarotesl

Hernani DÜPIN.
ANIVERSÁRIOS
Festeja hoje maiB um risonho

natalicio a galante, menina Maria
Stclla, filhinha do sr. dr. Altino
Arantes, illustre presidente dp Es-
tado.

Maria Stella vai, por isso, receber
muitos beijos e muitas flores das
suas innumeras amiguinhas.

* *
Fazem annos hoje:
A menina Ignez; filha do sr. Virgi-

io Varella; *;
o menino Alberto, filho do sr. Be-

nedicto.M. dos Santos;
o menino Adhemar, filho do sr,

Gregorio da Silva Pinto;
a senhorita Laura, filha do sr. Eloy

Cerqueira;
a senhorita Orasilia, alumna da

Escola Normal do Braz, e filha do
sr. coronel Antônio Sandoval;

a sra. d. Ignez Diamantina de
Sousa Carvalho, esposa do sr. capi-
tão Joaquim Rangel de Carvalho,
funecionario da S. Paulo Raihvay;

o sr. Antônio Estanislau do Ama-
ral;

o sr. John Schpmann, chiinico da
Companhia de Tecidos de Juta;

o sr. David Goulart, escripturario
da Escola de Apprendizes Artífices;

o sr. Luiz Levy;
o sr. Benjamim Pereira Monteiro;
o sr. Alfredo Costa, chefe de sec-

ção. da Prefeitura;
o sr. Amadeu M, de. Carvalho.

Matto Grosso
lílt.WKS SI (IK.SSOS Í_M AUAGÜÀ-TA

CU-ABA', li (A) — Notlalas «le Ara-
;iu«ya dizem tor sido assassinado nll pe-
las forças do ciiíonól Pedro Celestino o
coronel Honorio, suppiente dis juiz fn-
deral;

Aoorescpiitiiiii ns noticias que o Juiz dc
direito dn Ipçitlldaile foi tnmbem preso,
lemio sido espancado,

Essas noticias foram trazidas a esla ca-
pitai por um portador especial, visto o te-
lographlsiã do-Araguaya estar Impedido
de Irunsmiltii* telegnimmus sobro as oc-
irorrcnciiis nu quella coinuroíi, quo estfi
completamente dominada pelos bandidos,
cliefiudos por .TOSO Morbeek, exultado
partidário do coronel Pedro Celestino.

TIM PROTESTO DE ADVOOADOS
CUYAR.V, fi (A) — Os mlvogudos dos-

la cupital, fi excepçüo de Ires rtponns, nu
audiência do juiz federal, dr. Aprlglo dos
Anjos, apresentaram um protesto contra
os ataques feitos a esse magistrado por
alguns jornaes do Rio.

"HAlJíiÀS-CORPOS"
CUYABA', C (A) — Foi requerida uma

ordem do "habeas-corpus" a favor de um
offlclul de justiça federal, proso pelas
forças do coronel Pedro Celestino.

Sobre o pedido' o juiz solicitou Informa-
ções do governo,

ACTOS DE VIOLÊNCIA
CUYABA, 6 (A) — O juiz de direito

de Bella Vista communicou haver sabido
da sedo da comarca e ter sido desrespel-
tado por capangas pertencentes fls forças
do coronel Pedro Celestino, que cominot-
tem toda sorte de violências.

Daquella villa sahiram hontem COO ho-
meus, com o fim do saquear as fazondns
próximas o com o intuito do atacar dopols
a fazenda do coronel Henrique Paos,

EM DEFESA DO GOVERNO
CUÍABA', O (A) — O "Jornal do Com-

mercio" noticia que Adüo do Barros, &
frento de numerosa força no sul do Es-
tado, osta prompto a atacar os advorsa-
rios do govorno.

O mesmo Jornal affirma que o coronel
P.althozar Saldanha, chofe conservador dc
Ponta Porá, está, foragido no Paraguay,
COMO AS FORÇAS DO GOVERNO RE-

CEBERAO AS TROPAS FEDERAES
— BOATOS DE UM ACCORDO

CUYABA*, 6 (A) — Correram hoje aqui
notlclus do quo us forças clvia organiza-
das ultlmamonto pelo governo, farito fren-
lo íl força federal, que para aqui foi en-
viada sob o commnndo do general Carlos
de Campos.

Entre outros boatos, correu tambem a
noticia de quo o goncral Caetano de Al-
buquerque que doseja um accOrdo, mas
quo está. impedido do accoltal-o pela attl-
tudo assumida pelos partidários ão coro-
nel Pedro Celestino, que agora o apoiam
o que nllo consentirão de modo algum que
o presidente dolxe o governo.

PARTIDA DE FORÇA PARA RIO
ABAIXO

CUYABA', 11 (A) — Para Santo Anto-
nio do Rio Abaixo, partiu numorosa for-
ça, constando quo ella ali vai para atacar
a fazenda do chefo político coronel Hen-
rlque Paos, que fi contrario ao actual ai-
tuaclonlamo.

Essa noticia S dada pelo próprio jornal
do govorno.
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Escreve-nos o nosso correspondente em

Santa Branca:
"Hontem, corca das 12 horas, chegou a

osta cidade, procedente do bairro do Cae-
té, o lnspoctor de quarteirão Manuel Cu
bas dos Santos, que procurou immediata-
monto o sr. dr. Moacyr de Tolodo Plza, de
legado de policia local',' afim de commu
nicar-lhe uma tentativa de assassinato ali
consummada e da qual foi vlctima o ve-
nerando ancião, sr. capitão José Braslllo
Moreira, um dos mal» abastados fazon-
dolros do nosso município.

Eis o facto, conforme nos relataram:
Ante-hontem, pelas 19 horas, approxl

mndamento, o capitão' José Braslllo, quo 6
homem dos seus 05 annos presumíveis, com
versava na porta de sua casa com o ca
marada José Leite e a mulher deste, quan
do recebeu dois tiros de espingarda, quo
partiram, um das lmmediaçSes da egreja,
situada ao lado direito da rosldencla da
vlctima, c outro da estrada que se dlrlgo
A fuzonda do sr. Francisco de Oliveira
SanPAnna,

Aoa estampidos, acudiram muitos vhsl
«lios que, Inteirados do oceorrido, leva-
ram o facto ao conhecimento do inspector
da clrournscripção, quo, por sua voz, se
transportou a esta cidade, afim de dar
sciencia A policia.

O dr. Moacyr de Toledo Plza, logo que
recebeu communlcação do faeto, seguiu
acompanhado do seu escrivão, Antônio
Constando Junior, do pharmaceutlco capl-
tão João Rodrigues do Sousa o do cabo Ro-
drlgues, para o local do crime, ondo abriu
o respectivo inquérito, mandando proce-
dor ao exame de corpo do delicto na vi-
etlma, que apresentava muitos forlmentos,
produzidos por chumbo, no rosto, pes-
coco, braço e peito, tendo grande hemor-
rliagia.

Esso acto brutal e revoltante, do qual
de ha muito, segundo nos disseram, esta-
va ameaçado o sr. José Brasillo Moreira,
causou entro nós a mais justa e viva ln-
dignaçilo, pois a vietima, quu pertence u
uma tradicional família de Santa Branca,
gusa om nosso meio, pelas suas excollentes
qualidades, de muita estima,

O delegado de policia regressou hontom,
as "il horas, do bairro do CaotO, prose-
guindo hojo nu cadela publica, o respo-
ctivo Inquérito, no qual estão depondo
muitas testemunhas.

Não estã ainda perfeitamente apurado
o movol desse attentado, parecendo, entre-
tanto, que foi o desfecho do uma questão
religiosa ontro cathollcos e protestantes do
bairro. Estes, os protestantes, oram pres-
tlglados pelo capitão José Braslllo Mo-
relra,

FESTAS E BAILES
Revestlu-se do brilhantismo a reunião

hontem realizada polo "Roso Club", nos
salões do Conservatório.

A assistência foi numerosa e as danças
decorreram' muito animadas.

HOSPEDES E VIAJANTES
Acham-se a passeio nesta capital, e

deram-nos hontem o prazer de sua
visita, os distinetos moços srs. dr.
Oswaldo Pessoa e Hugo Câmara,
funecionarios da Bibliotheca Nacio-
nal do Rio.

NECROLOGIA
Falleceu hontem, ãs 1G horas, a exma.

sra, d. Amélia Curdoso Americano, vir-
tuosisslmu esposa do sr. coronel Luiz
Americano.

A finada, que havia sido operada ha
dias e se achava em trntdniénto, deixando
ontrovBr todas as esperanças de cura, fal-
lecou em virtude do uma syncope.

A venerando, extineta era mãe dos srs.
dr. Jorge Americano, promotor publico
de Bebedouro; Jaymé Americano, Alber-
10 e senborilá. Alaria Lulza e Alice; irmã
das sras. dd. Anna Claudlna Cardoso,
Carlota Osório de Almeida, Maria Delphi-
na da Cunha e Mello, irmã Magdalena
Sophia du Nossa Senhora do Patrocínio,
Helena Cardoso do Monezes e dos srs.
José Vlllela Cardoso o Álvaro Cardoso.

O saliimento realiza-se hoje, ás 16 ho-
ras, da alameda Ribeiro da Silva, n. 21,
para o cemitério da Consolação.

* *
Falleceu hontem, ás 5 horas, a sra. d.

Vicentina de Almeida Silveira, espo-
sa do sr. João Rodrigues da Silvei-
ra, ajudante do agente da estação da
Sorocabana Raihvay.

O enterro sahirá hoje, ás oito ho-
ras. da alameda .Ciev.clHU.d_ •*. ú ,

¦¦¦-¦-.

M

SERVIÇO ESPECIAL TZ_
do C0BRC10, da ^.tida tarkana c da Havas

¦¦¦¦nm

Santos
VAHIAS NO'J'_.iA3

-A.N'T('fci, r0 — neiillza-si- aíiianlià, at
11 horas, a' iissomblC*a geral da Aasocl.i
ção Commercial, para rcsoly.r sobro .1
mudança do actual typo-basé das cota ¦
ções diárias do café.

—— Km companhia do dr. Hygiiu»
Martins, chegou a esta cidade, visitando
tí. Vicente, uma turma de engenheiros
do Macltenzie Coliege, dessa cupital.

r Seguiu hoje pura essa capital a
bunda du ti. União Portugueza, duo foi
tomar parto 110 festival em beneficio du
Cruz Vermelha Portugueza; quo hoje
se realiza no .usino Antarctica.

tíob a dlrocção do sr. Ary Cruz,
tiveram inicio nesta cidade us aulas prall-
eus dos officiaes da guarda nacional,

—?— Keuliza-so hojo 110 Miramar o fes-
tlval sportlvo commelnorativo do XIV
anniversario do Lyceu Feminino San-
tista.

liouvo diversos paroos sportlvos, sondo
offerocldoa prêmios aos vencedores.

i*ol servido uin chã por dislinctu- se-
nliorltas, abrilhantando a festa a banda
dou bombeiros.

—— Foi o seguinte o movimento de
entradas hoje nesto porto:

Vapor suoco "Kronprlns Guslat", pro-
cedente do BuonoB Aires, de 2.992 tone*
ladas de registo;

vapor francez "Ango". procedento de
Buenos Aires e escala, de 4.625 tonela-
dus de registo.

 São esperados amanhã neste por-to os .soguintes vapores; do norto, nacio
naes "Amazonas" o "Itassucò" e, do sul,
italiano "Cordova".

i Hoje, A tarde, passou sobre osta
cidade unia grande nuvem do gafanhotos. O cadáver do um homem queIiontem appareceu bolando no rio da
Berlloga foi removido para esta cidade,
sendo reconhecido como sendo de José
Gonçalves da Penha, ha dias deeappare-
cldo.

: Ern um conflicto, hoje havido n_
Ponta da Traiu, sahiram levemente feri-
dos a faca os indivíduos Eugênio Ramos
e João Caetano de Oliveira, que rocobe-
ram curativos na Santa Casa.

O dr. Vlolra Campos, 2.0 delegado, to-
mou conhecimento do faoto.

»t-i«— Acha-se ligeiramente enfermo o
sr. dr. Manuel Vieira Campos, delegado
da 2.11. circuinscrlpção.

Apesar de sua enfermidade, o dr. Vlol-
ra Campos compareceu fi, delegacia, afim
do tomar conhecimento dos factos do dia. Os vales ouro do Banco do Bra-
sil de taxa cambial, para pagamento de
direitos na Alfândega, sao de 12 31|6',
sendo o ágio do 2$1G3 por 1$ ouro.

Ribeirão Preto
COMPANHIA .IABESOA • WE1SS —"".UOUI-JG" ATiS-rKA **____0 — FES-

TIV-DADKS RELIGIOSAS — COM-
PANHIA FLORIANO — AS FESTAS
DA IiEGIAO BRASILEIRA — OU-
TRÁS NOTICIAS

RIBEIRÃO PRETO, 6 — Continua a
despertar o máximo intoresso a próxima
temporada artística quo a companhia
Miiresca-Welss pretende levar a effolto no
magnífico theatro Carlos Gomes, da em-
presa Aristides Motta.

Conforme noticiamos, aquella compa-
nhia vira completa e iniciará as suas reci-
las com a opereta "Eva", de Franz Leliar.

Como so sabe, faz parte daquella gran-
de companhia a celebro actriz Clara
Woiss, quo calorosos applausos obtove no
theatro Apollo dessa capital.

1 A exceilohto "troupo" que, sob a
direcção da distineta actriz Alzira Leão,
extraordinário suceesso está obtendo no
Polytheamá, realizara amanhã, ás 21 ho-
raà; uma novo espcctaculo, sendo auxilia-
da pelo actor Hlppolyto Costa, admlnla-
trador de vários theatros da empresa
Cassoulet

O espcctaculo serã iniciado com a ro-
presentação da peça do escriptor Abran-
ches, intitulada "O gaiato de Lisboa".

Brevemente a reforida "troupe" levara
A scena a peça "Dama «ias Camellas".

 No dia 25 do fluento mez serão
iniciadas imponentes festividades em lou-
vor de N. S. da Consolação.

 A Importante companhia eqüestre
o de variedades do applaudido nthlcta
José Floriano Peixoto, realizou hontem um
magnífico espcctaculo dedicado ;.o respe-
ctivo dlrector.

Para hoje ostão annunciados novos os-
péctueulos, sendo um om "mutinúo" e
outro A nolle.

Aquella companhia, «iuo possuo optlmos
elementos artísticos, tom obtido brilhante
suceesso nesta cidade.

 Continuam a deaperlur o máximo
Interesse as imponentc3 festas que a pa-
trlotica associação Legião Brasileira pre-
tendo realizar no mez de outubro vlndou-
ro.

 A grando companhia Maresca
Welss deve estrear-se na próxima seniu-
nu, no lhentro Carlos Gomes.

Todo o mobiliário daquèlle theatro estã
sciulo reformado.

Segundo se affirma, alguns hotéis jã
estão recebendo pedidos de aposentos, que
serão oecupados por pessoas da zona, du-
runte a temporada da companhia Mares-
ca-Welss,

 O menor de nome Pedro, que des-
upparcccra do lar doméstico, foi encon-
Irado na propriedade agrícola do sr. Ma-
nuel Emboaba.

 Em virtude do alvura do ar. dr.
Eliseu" Guilherme Chrlstiano, juiz de dl-
relto desta comarca, foi posto om llberda-
do Antônio Egydio da Silva, cuja pena fo-
ra commutuda pelo sr. dr. Altino Arantes,
prosidento do Estado.

 A "troupo" Alzira Leão, que ex-
Lraordinario exito estã obtendo no Poly-
theama, realizou hontem um novo espe-
ctaculo, sendo representadas as peças
"Um capricho feminino" o "Um Inteiro 6
dois quartos".

Todos 03 interpretes foram multo ap-
plaudldos.

Alzira Leão cantou oom muita arte, fa-
dos e canções brasileiras, sondo applaudl-
ila enthuslastlcamente pela numerosa as-
slstencia.

Xo clia 15 do corrente, dala
do anniversario natalicio do saudosa
campineiro general Francisco Glycc?
rio, o Centro dc Sciencias realizará
unia sessão fúnebre solenne, fazenda
o discurso offieial o dr. Anliio de
Moraes.

 Os romeiros que desta cidade'
seguiram para Monte Alegre, regres-
saram á tarde, em trem especial.

Effcctüoii-se hoje, ás 9 horas,
o enterro do sr. t.azaro dc Oliveira,
sahindo o feretro do prédio 11. 36 da
rua Uruguayana.

 Conforme estava aninmeiado,
realizou-se hoje, ás 13 horas, a as*
sembiéa geral ordinária da Compa-,
nhia Campineira de Agua e Exgot?
tos.

Presidiu á assemblêa o coronel
Manuel de Moraes, secretariado pe?
los drs. Antônio Lobo e Celso lie?
zende. Procedendo-sc á chamada, ve-
rificou-se o comparecimento de" 66
accionistas, representando 14.389 ac-
ções e 2.867 votos.

Foram approvados o relatório, ba-
lanço e contas, referentes ao anno
passado. i

Proccdendo-se á eleição do cargo
de dircctor-prcsidentc, foi reeleito q
dr. Thomaz Alves, por 2.725 votos/
tendo o sr. Fortunato A. de Figuei-
redo Tavares obtido 140 votos para
esse cargo.

A assemblêa reelegeu tambem 0
conselho fiscal e supplcntcs,constitui-
do dos seguintes srs. Joaquim Villis,

Íosê 
de França Camargo e Joaquim'into de Moraes; supplcntcs: Ar?

thur Moreira da Rocha Brito, Anto-
nio Corrêa de Lemos e dr. Júlio de
Arruda.

A assemblêa concedeu a aposenta?
doria ao sr. coronel Francisco de
Paula Simões dos Santos, que ha cer-
ca dc trinta annos serve a Compa-'
nhia, com os vencimentos de 500$ e
concedeu unia mensalidade de 100$
ao funecionario sr. Germano Bolli-,
ger, durante dez annos.

Diversos accionistas propuzeram
que a directoria estude as reformas
dos estatutos, que se resentem de de-'
ficiencia e apresente um projecto do
reforma, convocando uma assemblêa
extraordinária para esse fim,

O parecer do conselho fiscal meu-
ciona os seguintes dados sobre us fi-
nanças da empresa:

Do balanço vê-se que a renda bru-
ta do anno transacto foi dc
554:2o8$49i, inclusive 63:540^78,
taxas a arrecadar.

Deduzindo-se daquella importância
as despesas no valor de 235:907^814
e mais as taxas a arrecadar, restara
um saldo dc 254i/OoÇoog, do qual foi
levado ao fundo de amortização a
quantia de 22:832$6i5 e ao fundo dc
reserva 6*369$oo2.

Como demonstra o balanço, o sal-
do da conta lucros suspensos fica
elevado a 173:22i$782, incluída a
importância dc taxas a arrecadar

O saldo de lucros e perdas é de
22 o •S_9

Jahú
VMtlAS NOTICIAS

JAHU', O — Foi approvado em tercei-
ra discussão, o projecto que manda con-
strulr prédios pura escolas ruraes nesle
município.

 Falleceu, na madrugada do hon-
tem, a sra. d. Francisca Leopoldina de
Sousa, viuva do sr. Casslano Pereira de
Toledo.

A extineta, quo contava (10 annos e se
acha enferma ha tempos, deixa os seguin-
tes filhos: Delphino Toledo, Jo.sephlna To-
ledo Serra, casada com Cândido Mendes
Serra e Possydonia Toledo Amaral, casada
com Mario Alves Amaral,

O seu enterro sahiu da rua Amaral
Gurgel, 121-D, sendo acompanhado por
inmimerns pessoas, vendo-so sobre o cal-
xão multas coroas.

-— O lar do sr. Álvaro Floret, pro-
prletarlo do "Commerclo do Jahu'", foi
enriquecido com o nascimento de mRl»
uma filhinha.

 A arrecadação municipal no ."íeà
findo, attlnglii a 48:249$15Ò.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 6 — A companhia
italiana de operetas Maresca-Weiss,
que actualmente trabalha 110 Theatro
S. Carlos, realizou hoje o seu segun-
do cspectaculo, com a apreciada ope-
reta "Casta Suzanna", de Gilbert,
fazendo o papel dü Suzanna Pom-
niarel a distineta artista Clara Weiss.

O velho theatro encheu-se literal-
mente.

A arrecadação fiscal dos bair-
ros, no mez de julho, foi a seguinte:

Cos!nopolis,i*354$75o; Villa Ame-
ricana, 943^300; Vallinhos, 756^850;
Rebouças, 555$; Arraial dos Sonsas,
509S600.—— Na matriz de Santa Cruz se-
rá celebrada amanhã a missa de seti-

Itapolis
NOTÍCIAS liIVliUlSAS

ITAPOLIS, 6 — Pela prefeitura muni-
cipul foi designado o próximo dia 12 pa?.
ra a inauguração ofCicial do novo maU?t
douro municipal, que ha dias foi ontro-^
gue á Câmara pelo respectivo empreita!»
ro construetor, sr. Paschoal Mercaldi.

 O sr. prefeito municipal ofílolon
A Companhia Dourndenso. codemlo-lhe O
local quo fôr conveniente para ser inloia-|
da a construcção da nossa ««tação da
passageiros. )

 Sob a presidência do sr. EuzeblO
Rodrigues e Silva, realizou-se uma se»?
são extraordinária da Câmara Municipal,'
para a approvação dos balancetes do» 1.0
e 4.0 trimestres de 1913 e balancete ge-
ral do mesmo anno, do 4.0 trimestre, do_
1014, balancetes o relatório geral da'
161B e balancete do l.o trimestre do oor-
rento anno,

 O major Gabriel Corrêa, servon?
tuarlo do 2.o officio desta comarca, de-:'
slstlndo do resto da licença de um anno,

mo dia, em suffragio da alma da sra.
d. Francisca L. de Campos Bitten-,_*sthrai1 novo proprietário d» fazenda, F

que lhe fOra concedida, reassumiu o seu
cargo. i

 A procuradoria municipal oxpe?
dlu edital, com o prazo de 30 dias, pari.
reclamações a quo tiverem dlrolto os col-'
lectados como contribuintes do imposto
dc cafeelros.

 Na fazenda Palmeiras, deste mu-,
niciplo, foi capturado pela policia local

! Arclianjo Luiz, perigoso ladrão de cavai-*
los pronunciado polo sr. juiz de direito'
du comarca.

 Estão na cidade o major Flrmlno'
Ferreira Franco, influente político e vo-'
reador municipal em Araraquara, o An-
drelino Aranha, representante e commld-
sarlo na mesma localidade.

Completou mais um anniversario
a menina Joaquina. filha do tenente
Narciso Cunha, auxiliar do 2.0 officio dá
comarca.

 O lar «lo sr. major Antônio Fran-
cisco Terra, proprietário nesta cldado. f«J_
auginentndo com o nascimento de mala
um filho.

Seguiu pura Araraquara o major,
Francisco de Sulles Machado, escrivão ¦
da collectoria estadual desta cidade.

Dn capital regressou o sr. Salva- ¦
dor Delporclo, editor-propriclario do'
"Progresso", semanário local.

Procedente do S. Paulo, acha-se
nesta localidade o dr. Octavlano Murcon-
des, advogado e político local,

Esteve nesta cidade o sr. Dlonyslo

.
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Lorena
FESTAS RELIGIOSAS

LORENA, 6 — Na ègrèjá. matriz
realizar-se-ão as festas do Divino Es-
pirito Santo e dc Nossa Senhora da
Piedade, padroeira da localidade, no
próximo domingo c terça-feira, res*
pectivamente.

As festas constarão de novena,
missa solenne e procissão.

Virão do Rio c dessa capital ora-
dores sacros, afim de fazer coiifercn-
cias religiosas.

As solcnnidades proiiicttçrn, como
de costume, grande brilhantismo.

m&,

ítiü de Janeiro
NO EXÉRCITO*

IUO, 0 — A "Noticia" regista o íueto
flo haver conseguido ullstnr-so no DO.o de
caçadores um ex-sargento revolucionário,

TARA S. PAULO
KIO, C — A comniissão de limitCB do

uruguny. seguiu hojo desta capital parn
S. Paulo, em carro especial ligado ao
diurnu. A' gare compareceu o dr. Sousa
Dantas, ministro do Exterior. O ministro
José Carrasco deu uma recepção em hon-
ra dos uruguayos, a qual esteve multo
concorrida',

SANTA CASA
RIO, 6 — Effcctuou-se hoje a pos-

se solenne da nova direciona da San-
ta Casa, tendo sido lido o relatório
da gestão passada.

. INSTITUTO DOS ADVOGADOS
RIO, 6 — O Instituto dos Advogados

realiza amanhã uma sessão solenne com-
niemoratlva do 73.o annivei
fundação.

EXPOSIÇÃO DK AVICULTURA
RIO, li -— Com a presença do presi-

dente Wònceslãu Braz íol encerrada a cx-
posição de avicultura, tendo sido inslalla-
da no mesmo local a exposição canina,
que se encerrará, X noite.

PELA POLICIA
RIO, G — O dr. Áiirélino Leal, chefe de

policia, devido ao excesso de lotação da
Detenção, determinou que varias pessoas
ali .recolhidas fossem distribuídas pelas
delegacias, onde serão processados como
vndins.

REGATA
RIO, fi (A) — Rollzou-So liojo na baliia

Guanabara a regata promovida pelo Viitoh
Club Brasileiro.

O percurso n ser feito pelos concorreu-
tos era o seguinte: partir do caca do Ora-
goátíl, passando antro a bola do Club e.
o barco do Juiz; dahl para a bola colloca-
da na frento do edifício em construcção
para o Novo Hotel Contrai da Avonlda
llelr,'!, Mai* (Flamengo); contornar abola
collocada, cm fronte a Avenida Rio Bran-
cn, c voltando para o ponto da partida,
atravessando a linha do chegada entro o
barco do Juiz o a bola do club.
Essa regata constou do 2 parcos, con-

correndo ao primeiro 10 yatchs e no so-
gundo 7, quasi todos timonados por subdl-
tos alleniãe.*'.

Os yatchs tripulados por nllcniães ti-
iiham os nomes dos navios do seu paiz
que so acham refugiados em nosso por-
to.

O primeiro parco, corrido fts 18 lioras,
tol vencido pelo yatcli "Hobeiistaufcn", ti-
mnnado pelo sr, Schwlnliaancr, obtendo o
segundo logar o yatch "Carl Woermann",
llmonado pelo sr. Alft. •

O segundo pareô corrido fts 10 horas
foi vencido polo yatch "íbis"' do Yatch
Club Brasileiro, tlmonndo polo sr.
Palmes.';, tendo obtido o segundo logar o
yatch "Anna", llmonado polo sr. Kossor.

No final das regulas foram conferidos
aos- vencedores os seguintes prêmios; ao
do primeiro pareô uma artística medalha
do ouro, em primeiro lognr; o uma pia-
quelte de prata ao vencedor em segundo;
no do segundo, prova clássica, a tnça ".Iu-
lia".

O TENENTE DILERMANDO

RIO, 6 — O tenente Dilermando
de Assis, que se achava em trata-
mento no Hospital do Exercito, ob-
teve hoje alta.

O assassino do aspirante Euclydcs
sarlo da sua da Cunha Filho foi transportado pa-

ra a Escola de- Guerra, onde ficou
preso.

A FESTA DAS BELLAS ARTES

A SITUAÇÃO EM MATTO
 GROSSO

RIO, 6 — Chegou hoje a esta ca-
pitai o dr. João Chacon, juiz de di-
reito dc Nioac, que veiu de Matto
Grosso.

Entrevistado por um jornalista,
disse o dr. Chacon que a Assembléa
Estadual destituirá o general Caeta-
no de Albuquerque, que está fora da
lei.

O general Caetano de Albuqtter-
que procura reagir, mas certamente
haverá intervenção federal.

O informante fez graves aceusa-
çoes ao coronel Pedro Celestino e ao
presidente do Estado. Disse que se-
rá enviado á Câmara um relatório so-
bre o caso do cofre dos orphams,
narrando as irregularidades e o seu
estado actual, afim de satisfazer a
uin requerimento de informações fei-
to ha tempos pelo sr. Irineu Ma-
chado.

PREFEITURA MUNICIPAL

RIO, 6—0 sr. Azevedo Sodré,
prefeito municipal, escolheu o sr.
Paulo Júlio para seu official de ga-
hinete.

! O NOSSO INTERCÂMBIO COMMER-
OIAL — CIRCULAR DO MINISTRO
SOUSA DANTAS AOS CÔNSULES
BRASILEIROS
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Paraná
EMISSÃO DE APÓLICES

CORITIBA, 0 (A) — Por decreto hon-
tom asslgnado, foi o ar. prefeito munici-
pai autorizado a emittlr apólices no valor
do 250:000*1000, para pagamento das dl-
vldafl contrahidas pela extlncta commissão
de molhoramentos.
OESSAO DE UMA CHÁCARA AO REGI-

MENTO DE SEGURANÇA
CORITIBA, 0 (A) — O dr. Affoiiso de

Camargo, presidente do Estudo, cedeu ao
Roglmonto do Segurança do Estado, uma
chácara situada no bairro do Portão, afim
de nella sor Iniciada a plantação de ce-
reaes, principalmente do milho e da alfa-
fa, para forragein dos anlmaes portencen-
tes aquelle regimento.

O commandanto da milicla vai destacar,
para aquella chácara um regular numero
do praças para, em breve, dar Inicio .".o
preparo do terreno, para o fim a que se
destina.
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"O ECHOL" I

AS RELAÇÕES CQMMERCIAES EN-
TRE O BRASIL E OS ESTADOS
UNIDOS

IUO, ü — A bordo do "Vestrlo", que 0
esperado no dia 5 do corrente, no porlo
desta capital, vlvíx um grupo do viujan-
tes norte-americanos que. com outras
pessoas nomeadas pelo ministro Màe.
Adoo, constituem a eommisaão encarre-
gadn de retribuir a visita do Brasil aos
Estados Unidos por oceasião da confereu-
cia de financistas,, '

Partiram lambem de AVashington ou-
trás commissões de commerclantes ame-
rlcanos em visita aos demais palzes lati-
no-amerlcajioa.

sV oonimissão que visitara o Brasil com-
põe-se dos srs. dr. Richard Strong, pre-
sidente da Corporação Internacional, pire-
Bldento da comniissão; Charles Kyoii
Chnndlev, agente da Houtli America Rall-
way e .secretario; YYiiliui.i JJiwcs, uudldo
commercial á embaixada americana nes-
Ia capital; Henry Culp, presidente da
Ylen Contractlng Company, de Chicago;
W. Firidley advogado Lauagray, Edward
fcJtace, Thomas Streiycr e Alfròd Werg.íl.

Várias senhoras acompanham a com-
missão americana.

EXPOSIÇÃO DE C.i ES
ItIO, 0 — Foram apresentados ít cx-

posição Canina, que se abriu' hoje nesta
capital, 178 cães.

Estavam inscriptos para esse certa-
menõOO cães.

MANHÃ DE AVIAÇÃO
RIO, 0 7- No campo dos Affonsos, reu-

llzou-so hojo uma manhã do aviação.
O tenente Bento Ribeiro effectuou va-

rios vôos.
O ASSASSINO DE ELCLYDIvS DA CU-

NHA PILHO — O TENENTE DI-
LERMANDO TEVE ALTA DO HOS-
PITAL

RIO, 0 (A) — Teve alta hoje no líos-
pitai Central do Exercito, ondo se achava
em frãtaftiento dos forlmontos" que reco-
beu poi* oceasião da tragcdla do cartório
•do l.o of licio do õrphnms, o tenente Dl-
lermondo de Assis.

O tenente Dilermando, bojo mesmo,
acompanhado por collegas, seguiu para a¦Escola de Guerra, onde freqüenta o curso
do engenharia, ficando ali preso no estado
maior, a espora do Conselho dc Guerra a
que responderá como responsável pela
morte do aspirante do marinha, EuclydeB
da Cunha Pilho.

EXPOSIÇÃO CANINA
BIO, 0 (A) —.No local do antigo Con-

cento da Ajuda', onde actualmonte sc acha
Installada-a Exposição Canina, affluiu
hoje grande numero dc pessoas em visita
a essa exposição.

Acham ali expostos boníssimos o admi-
ravels exemplares das melhores raças.

A tarde era ali esperado o sr. presidente
da Republica, que, segundo so dizia, Iria
julgar os anlmaes expostos.

Não: tendo, porem, s. exc. comparecido,
os membros do jury resolveram iniciar o
Julgamento.
UMA ENTREVISTA DO ARTISTA JEAN

JOIPRE
RIO, 0 — A "Itua" publica hojo uma

intrevlsta do artista Jcan .loffre, do eleu-
co da Companhia Guitry, que o primo do
gcnernlissimo Joffre.

O entrevistado contou a vida do grande
general francez, dizendo não ser verdade
iuo Joffre possua um caracter taciturno,
tomo dizem.

E' um bello espirito, ordenado e meti-
culoso, dispondo de nina calma o conflan-
ca inalteráveis. Gosta de dormir o do fn-
cto dorme um certo numero do horas poidia, sejam *(uaes forem os acontecimen-
tos.

O artista Jean .loffre disso que desde o
inicio da guerra nunca mais se encontrou
com o seu primo.

Jean esteve 1-1 mezes cm exercícios, mas
fracturou uma perna e' foi posto em dis-
ponlbilidade.

O entrevistado referiu-se t confiança
absoluta que o.s francezés têm na vicio-
ria.

DESASTRE NA BAHIA DE
GUANABARA

RIO, 6 — Hoje, á tarde, tres -j-ii-
pregados de águas gázpzas cahinun
na bahia dc Guanàbarri, por ter vi-
rado a embarcação em que sc acha-
vam.

Depois dc muito trabalho, os nau-
fragos foram salvos pela lancha"Latira".

As victimas do desastre são Ma-
nuel Lopes, José Cardoso e Bsnicio
Lapa, dos quaes o primeiro ficou cm
estado grave.

A^TROUPE" GUITRY
RIO, 6 — Parte amanhã para essa

capital a "troupe" Guitry, que tra-
balliou uo Theatro Municipal, obten-
do uni grande suecesso artístico e
pecuniário.

QUADRILHA DE LADRÕES
RIO, 6 — A policia descobriu o

covil de uma qturdrillui de ladrões
que operava nos subúrbios.

, Dando um cerco na casa, situada
em Leopoldiini, a autoridade appre-
hendeu muitos roubos, prendendo o
ladrão José da Silva Castro, que che-
fiava o grupo.

_ José negou, a principio, a sua qua-lidade, mas, reconhecido como con-
demnado que cumpriu 25 annos na
Detenção, confessou a v.erdade.

RIO, 6 — Os promotores da festa
das Bellas Artes resolveram que sc-
jam feitos somente quatro discurso-».

Falarão os srs. Araujo Vianna,
orador ofíicial; Affonso Taunay, em
nome do Instituto Histórico c Geo»
graphico; -Moralcs dc los Rios, pa-
ránympho da turma dc engenheiros
archilectos.que receberão o grau nes-
sa solennidadc, é Ncrr-u .Sampaio, em
nome da turma dc engenheirandos.
UMA CARTA DO SR. GUMER-

CINDO RIBAS
' RIO, 6 — O sr. Gumcrcindq Ri-

bas escreveu uma carta a um vesper-
tino desta capital, refutando a argu-
mentação do sr. Gonçalves Vianna a
respeito do projectò de responsaliili-
dade.

O ROUBO DO ARCHIVO
RIO, 6 — A policia enviou ao jui-

zo competente o processo do roubo
descoberto no archivo da Câmara
dos Deputados.

AS CORRTDAS DO DERBY-OLUB

RIO, 0 (A) — Pol o seguinte o resul-
tado dns corridas hojo realizadas no
Derby-Club:

l.o parco, "Seis dc Março" — 1*500
metros — Prêmios 1:000?, 200$ o 30? —
Anlmaes naclonaes.'

Dynamite, Ioeberg o Camella
Tempo 101. Poules simples 3CS300. du-

pias 332*5200.
2.0 pareô. " Velocidade" — 1.500 nic-

tros — Premios 1:0008, 200} e 30$000 —
Anlmaes dc qualquer paiz. ,

Davld, Plstachlo e Jagunço.
Tempo 100. Poules simples 52Í900. du-

pias 74J000.
3.0 parco, "Derby Nacional" — 1.600

metros — Premios 1:200?, 210$ e 3C$ —
Anlmaes naclonaes.

Favorito, Delphim e Holvotla .
Tompo 102 3(5. Poules simples 16Í80O,

duplas 37S500.
¦l.o parco, "Itíimaraty" — l.COO me-

tros. Prêmios 1:200$. 2-10$ o 36Í000 —
Anlmaes dc qualquer palz.

Stromlioli, Colombina c Fidalgo.
Tempo 105... roules simples 41$100,

duplas GS9.600.
f.o páreo, "17 dc Setembro"—1.700 mo-

tros — Premios 1:500$, 300$ e 45$000 —
Anlmaes de qualquer paiz.

regaso, Argentino o Parade,
Tempo 115 e 41». Poules slmplis

10? 100. duplas 31Í700.
O.o parco.. "Derby-Club" — 1.609 mo-

tros — Premios 1:500$, 300$ o 455000 —,-
Anlmaes naclonaes.

Offalj", Cornob o Ornatlnho.
Tempo 210. Poules simples 143$60).

duplas 100$300.
7.0 parco. "Grande Prêmio Dr. Frpn-•ir." — 3.200 metros — Premios 15:000í.

3-ooo$ e «uí — Anlmaes do qualquer
paiz.

Energia o Mysterioso.
Poules simples 19$500, duplas 32$000.
O S.o parco não sc realizou, sendo

transferido para domingo, 20 do cor-
rcr.te.

A CARNE — MATADOCRO DE SANTA
CRU/y

RIO,' 0 ÍA) — No Matadouro dc Santa
Cruz foram boje abatidos 555 rezes, 59
portos, 2-1 carneiros e 42 vltellos.

Os preços 1'orain os seguintes: bovinos
de $000 a $(110, porcos a l$200, carnei-
ros de 1$200 a 1$800 e vltellos do $000 a
$700.

¦•'OOT-BAM,
HIO, (1 (A) — Xo campo da rua Flguol-

ra do .Mello, perante uma numerosa assis-
tencia, realizou-se o encontro entro os
primeiros e segundos teams do S. Cliris-
tovam o do Flamengo,

O resultado do jogo foi 0 seguinte:
Primeiros teams — Flamengo 3, ti.

Christovam 2 goals.
.Segundos teams — Flamengo 1, S.Christovam zero.

No campo da rua Profelto Sjzerdel-
Io realizou tambom o encontro entre os
primeiros o segundos teams do Andarahy
o do Fluminense,

O resultado foi o seguinte:
Primeiros teams — Andarahy 2 goals,

Fluminenses 1.
Segundos teams — Fluminense 5 goals,

Ainlaraliy J,
Os ¦• mótchos realizados entro os pri-melros e segundos teams do Bnngu' e do

Botafogo, tiveram os seguintes resulta-
dos;

Primeiros teams —- Botafogo 3 goals,
Bnngu' i.

Segundos tenms — Botafogo 5 goals,
iííinyu' 2i

níovi-

'Pa m-

MOVIMENTO no 'PORTO
RIO; ü (A) — Foi o seguinte o

mento desto porto:
Vapores entrados:
De Macau o nacional "Gurupy";
dc Marselha c osealns o franeoz

pa";
de Santos o nacional "Tocantins";
do Porto Alegre o nacional "Canlva

i-y";
do Montevidéo o nacional "Bragança"
do Rosário e escalas o inglez "Brltla

ny";
de Buenos Aires o Inglez "Camões".
Vapores sabidos:
Para S. Vicente/ o

ranto Montt";
para- LIverpool e escalus o inglez "Ca

mSes";.
para Porto Ale

cê";,
o para Rosário o nacional "Barbore-

ma".
PARA S. PAULO

RIO, G (A) — Pelo nocturno do hoje
seguiriam para essa capital os srs. Gabriel
de Andrade, C. .Mattos, Carlos P. Ignacio
e Damlão de Sousa Cardoso.

Pelo nocturno de. luxo seguiram os srs.
dr. Joilo Dente e senhora, Numa de Oli-
veira, Lineu do Paula Machado, RI-
cardo L. da Silva, Armando Corrêa
o II. Tavares do Lima,

enviou a todos os nossos consulados a se-
guinte circular:

"Bio de Janeiro, 31 dc julho do 1910.
Sr. — O governo federal faz o maior om-
ponho em quo os consulados brasileiros
possam, como devem, ser um elemento ef-
flelenlc da expansilo econômica do paiz,
Constituindo nm orgam de estudo constan-
te, do pesqulza cuidadosa, do vulgarização
systematica o opportuna o de. Informação
iinincdiata e verídica dos produetos o ri-
quezas naclonaes nos mercados consumi-
dores que maisconvenham a. esses produ-
ctos o a essas riquezas.

F,', portanto, Indispensável quo esse
consulado tenha sempre em vista o dls-
posto nos artigos 320, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 330, 337, 338,
339, 3-10, 311, 342, 340 o 3-17 da Nova
Consolidação das Leis, decretos e decisões,
que baixou com o decreto n. 10.384, dc
0 do agosto do 1913, nüo deixando do
mandar, dentro dos prazos fixados e na
forma estabelecida, relatórios concisos, cia-
ros o escrupulosamcnte baseados em dados
exactos Hourldos em documentos officiaes
ou em qualquer outra fonte digna do con-
fiança, sobro todos os assumptos que so re-
firam ou que possam interessar ao deson-
volvimento agrícola, industrial o commer-
clnl do Brasil, dados esses que v. s. iríl
archlvado mctliodleanienle, para se rem
utilizados om qualquer momento em que
delles so precise;

Como a espera da Cpocn em que devem
ser enviados esses relatórios, pflrtc tornai*.
Inopportunas algumas Informações, rogo a
v. exc. que, além. dns exposições trimen-
fines ou senicstrnes aque se referem os ai-
ludldos artigos, mande constantemente, e,
si necessário, até diariamente d esta so-
cretarla do Kstndo, afim dc que possam
ser com proveitos trarismittldas ao com-
potente destino, todas o quaesquer noti-
cias daqueila natureza, cujo conhecimen-
to não dovo ser adiado.

Para a obtençtto dessas noticias o para
a mais larga divulgação possível da boa
fama dos produetos naclonaes, v. s. não
devora poupar esforços, pondo-so em
conÇaoto com os .museus e outras insti-
tiilções agrícolas, industrlaes e commer-
ciaes existentes em seu districto consu-
Ir.r, c solicitando das respectivas autori-
dades, as quaes v. s. offevecorft, permuta,
exemplares pelo menos em tripllcata do
todas as publicações quo, de alguma fé."
mn, so relacionem com a nossa situação
econômica e financeira.

Dè cada uma dessas publicações v. s.
conservará! um exemplar nesso consula-
do, enviando os outros a esta Secretaria.

V.' s. procuraraíl conhecer, com a
maior precisão, os diversos ramos cm

que esse paiz negocia com o Brasil, estu-
dando os preços o as condições de cada
artigo, indleando-nos os meio.", a-dequa-
dos do se desenvolverem os mercados abi
já existentes e de se conseguirem novos,
especialmente nos portos cm mie não
houver commercio directo com o Brasi!,
dnndo-nos immedlata communlcação de
tudo o que possa melhorar a producção
nacional e cxpomlo-1103 minuciosamente
todas a.s difficuldades que embaracem o
nosso intercâmbio commercial, que:*,
quanto a fretes c Impostos, quer a respoi-
t( de estorvos do qualquer natureza.

Logo quo receber as informações de-
v. s. este Ministério se darfi pressa em fa-
zel-as chegar, pelos meios-imais rápidos o
convenientes, ao conhecimento das re-
pertigões federaes o estaduues o das as-
seduções particulares interessadas, ts
quaes nesta data me dirijo também, po-
dlndo me forneçnni, com regularidade o
colistancin; os necessários elementos, que
tornem possível o trabalho de pvopagan-
da econômica dos consulados lacs como
dados estatísticos, amostras de produeto-;
cojnmerclaveis, coliecções de vistas pho-
tographicas, tarifas do transporte em ge-
ral o de frete, disposições legislativas o
administrativas, cotação de titulos e do
gêneros, nota sobro ininiigração o todos
os esclarecimentos que possam ser , úteis
ao trabalho dc v. s. e que hnja vaiitagen:*
cm so tornarem conhecidos no exterior

O governo espera que v. s. ponha pa-trlqtlçamònte, para o fiel cumprimento
das Incumbências que lbo são confiadas
por esta, circular, o máximo da sua dedi-
cação o actividade.

Aproveito o ensejo para lhe reiterar os
protestos da minha estima e considera-
ção. — (a) L. dc Sonsa Dantas, ministro
Uo Exterior, interino."

Minas Geraes
UM ALMOÇO

BISLLO HORIZONTE, 0 (A) *-- O Srí
Leonardo Gutlerrez. cônsul da Hespanha
nesta capital, offoreceu hoje, om sua pro-
priodado agrícola, nos arredores da cl-
dado, um lauto almoço nos ropresentan-
tes da Imprensa desta capital e aos cor-
respodontos dos Jornaes do Rio.

Os convivas tiveram oceasião do exa-
minar as magníficas installações feitas
para o fornecimento do leito, aves e Io-
gumos X cidado.

.SliCItlíTARIA DA AGlUCUlsTURA
BELLO HORIZONTE, 0 (A) — O dr.

Thcodomlro Santiáco, secrelario dns Fi-
nanças, foi designado para substituir o
dr. Knul Soares do Mouro', secretario da
Agricultura, durante a sua ausência.

CONGRESSO DO MILHO
BELLO I-IOBIZONTE 0 (A) — "O

Minas Geraes" publica hoje, na integra,
a conferência nqul pronunciada por oc-
casião do Congresso do Milho pelo depu-
to.do Joaquim Osório,, sobro a nccesslda»
de da fundação do associações agrícolas
o pastoris no Brasil.

O PREÇO DA CARNE VERDE
BELLO HORIZONTE. 0 (A) _ Os

açouguos desta capital auementaram de
600 para 800 réis o kilo de carne verdo.

VOTO DE PESAR
BELLO HOniZONTE, 0 (A) — O Club

Florlano Peixoto fez inserir nn acta uruvoto do profundo pesar pela morto do
republicano histórico sr. Luiz Orsini. ul-tinia monte assassinado na cldado do
Parfi.

EXTERIOR
Portugal

IN-AIJGCIiAÇÃO DOS CURSOS LIVRES
LISBOA, 0 — A. propósito da Inaugura-

çtto dos Cursos Livres, foram trocados af-
fectuosoa offlclos entro o dlrector da Es-
cola de Guerra o o sr. Loottc Hcgo,

O numero da Interessante revista "O
Echo", quo sorfi, hojo posto ü venda, con-
forme hontem noticiamos, Iraz o seguinte
sunimurio:

"Roverlo" (inédito), Carlos Gúes. VA-
itIEDADKS: "Excursão a Buenos Aires",
Illustrado". "O cOrte caballstico das po-
dras" — O quo diz um rubi do rei Saio-
mão. "Cousas curiosas". "Peixes quo fa-
zom ninhos". —- Illustrado.

CONDOLÊNCIAS — "Pagina dos Edl»
tores" — "O Echo"; os nossos premios ox-
traordlnarlos — O Electro — O que 6 0
Eleclro — Garcia. Redondo —- Os "Spor-
ts". "O Homem do dia" — Estadista di-
plomata e orador — Illustrado, "Socleda-
de. de Concertos Clássicos". "A Guerra"
•— Guy do Maupassant. "O Theatro do
mez. — Temporada official — Illustrado."Caricatura do moz" — Vollolino. "O
Scoptico" — Goraldina Fernandes. "Os
Tchéques" — Quem são? Onde habitam?
Ein*quo numero são'.' Georgò Bienaimé.
Illustrado. "Pagina Esquecida" — "O Tri-
go", Coelho Netto. "Túmulo Abandona-
do" (poesia) — Jullo Cosar da Silva."ITnia carta do João dc Deus". "Cultura
Physloa" -- 2.a licção, Amador, "San
Gliovannino" — Paola Rennl; lUüstraoÒos
de Vollolino, Versão; L. F. "Visão de
Saudade" (poesia inédita) — Jaymo Les-
sa. Notas seientifiens — O vinho sob o
ponto do vista psychologlcò — Dr. Fies-
seinger — Traduzido especialmente para
o "Echo". "Paginas Femininas — "A arte
de ser formosa" — A belleza o a hyglene

Manias o preoCçúpiiçõès — Conselhos
prudente..-:; Roceltas do hyglene o bello-
za — Banhos, Heloísa. "A Moda" — 11-
lustrado — Delza. "Carta commovodora
do uma mão russa". "L'Addio" — Vis-
contl Coai-acy. "Receitas o Receitinhns".

Arte culinária" — Diversas receitas.
Busllls" — Torneio do agosto — Paulls-

ta, "Paginas Infantis" — "Mtto", conto
do Anderson — "Terceiro concurso dos
amiguinhofs d"*0 Echo" — "Pequenas In-
vonções" — Crayolla — Illustrado. "Con-
to mudo" — As cotovlns assadas. "Como
nossos Jovens leitores podem ganhar dl-
nheiro". "Campos, Hortas o Jardins" —-
s\gosto é o mez do so deitarem as galli-
ilhas; A segunda Exposição Nacional de
Milho, em Bello Horizonte — Illustrado.

Apontando — José Nogueira. "Secção
Phllãtellca" — 'Divagaçõeu de um phila-
tolista: Illustrado —¦ Chico. "Herúe" (con-
to verídico). — Ismael. "Electricidado
pratica e recreativa" — Dyrinnio para
choques — João ltocha,

li I O 13 U J A Jff E> I MO
Casa para famílias e uavalheiros, optimos apo
seutos ricamente mobilados de novo, ascensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telejihono em todos os andares — Telegrapho, Grandhotel

filial, quartos com ou sem pensão.

EÒ.
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O chnearclro do nacionalidade portu-
gneza, Joaquim Carrní, do 34 annos dé
edade, residente ó rua Bom. pastor, pas-
sando hontem, pouco depois das 14 lioras,
pela várzea do Carmo, foi atlingldo no
braço esquerdo por uma bala do Flau-
bort.

Dirigindo-se Si Repartição Contrai da
Policia, a vietima apresentou queixa, do
facto, sendo soccorrlda pelo sr. dr. Fran-
ça Filho*, medico da Assistência,

Joaquim ignora do onde tivesse partido
o tiro,

onflii liemos

Pernambuco
PALLISCIJIENTO

RECIFE, 6 (A) — Na madrugada de
hoje falleceu monsenhor Estanislau Per-
reira do Carvalho, qus. estava doente ha
alguns d lns.

A morte do virtuoso sacerdote causou
funda impressão 110 seio dò clero peruam-
bacano.

D. SKDASTIAO LEME
RECIFE, 0 (A) — o arcebispo d,

bastião Leme será aqui recebido
grandes festas,

Jii foram iniciados os preparativos dos
festejos.

Argentina
A POSSE DO NOVO PRESI-

DENTE DO PARAGUAY
BUliNOS AJRES/6 (A) - Hoje,

de manhã, a bordo da canhoneira"Paraná", 
partiu para Asstinipção a

embaixada argentina que ali vai rc-
presentar o governo nas festas da
posse do novo presidente do Para-
guay, dr. Manuel Franco.

A "Paraná" deve chegar a Ássum-
pção no dia 11.

PROFESSOR SA''VIANNA
BUENOS AIRES,. 6 (A) - O

professor brasileiro Sá Vianna fará,
na semana próxima, a sua primeiraconferência na Faculdade de Direito,
discorrendo sobre o thema "As ra-
Çsis fortes e as raças débeis".

A MORTE DE UM SÁBIO
BUENOS 

' 
AIRES, 6 (A) - Os

jornaes recordam a passagem do 5.0anniversario do faliecimento do sábio
palconthologo argentino dr. Floren-
tino Ameghino, notável nesse ramo
da sciéiiciae conhecido 110 mundo in-
teiro.
ROMARIA AO TÚMULO DE UM

POETA
_ BUENOS AIRES, 6 (A) — llojc.
á tarde, realizou-se uma romaria ci-
viça ao túmulo do poeta Olegaria dc
Andrade, 110 cemitério da Rccoleta.

Usaram da palavra vários orado-
res, sendo collocada uma placa dc
bronze, offerecida por seus amigos e
admiradores, em homenagem ao
grande morto.
INDEPENDÊNCIA DA BOLÍVIA

BUENOS AIRES, 6 (A) - Rc-
vestiu-se de grande brilho a recepção
que o ministro da Bolívia deu noje
no Majestic Hotel, commemorando a
data da independência do seu paiz.

SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO
BUENOS AIRES, C (A) — Nos clrcu-

los conimerciaes desta praça causaram sa-
tlsfacção as noticias da Europa, do quo
as companhias jlo navegação suecas têm
o propósito de augnientar o numero de
navios ipie fazem a carreira entre a Ar-
geiitina e a Suécia, devido ao notável au-
gmento dn intercâmbio commercial com
os paizes do norto da Europa.

¦M

encontrado uni feio num terreno du
rua Milrllnlio Brado — Providencias
da policia — Da autópsia resulta
quo 11 criança nascera viva, tendo
tido morto violenta

Num terreno em aberto da rua Marli-
nho Brado, próximo da ri,a Augusta, foi
encontrado em abandono, na ultima sox-
tn-feira, uni foto do sexo masculino.

Avisada a policia, compareceram no
local o' dr. Arthur Ruilge. 3.0 delegado
auxiliar, o o medfcò dr. Alíredo do Cas-¦tro.'

O feto foi enviado para o iioçroíorlp
dn Central, onde o autòpslou o medico le-
glstà, dr. Leite Bastos.

Ao simples exame do. habito externo,
o medico legisla convenceu-se de que so
tratava do um caso do Infanticldlo.

A criança, que era robusta o bem con-
formada, do .ri2 ceutimotros do compri-
mento o pesando tres kilos o 400 gram-
mas, apresentava uma deformação per-
sistente o achatamento do nariz e lábios,
excoriações nos orifícios nasaeu o na boo-
ca o tres ecchymoses seml-lunares na
faço antero-extorna esquerda do pescoço,
denunciando morto violenta.

Abertas as cavidades o procedida a
dosimasla pulmonar hydrostatica, verifi-
cou o perito quo a criança nascera viva.

Da autópsia, concluiu o sr. dr. Leito
Bastos quo a criança respirou o tovo vida
extra-uterina, tendo sido violenta a mor-
le, om conseqüência de asphyxia por
eclusão directa das vias respiratórias, ha-
vendo além disso omissão voluntária dos
cuidados necessários .1 manutenção da
vida.

.0 inquérito sobre o facto pròsegué no
posto policial da Consolação, estando o
sr. dr. Tnniandaré Ucliüa, 4.0 delegado
interino, empenhado om apurar convo-
rilentemenlo o caso.

-Va rua Santa Clara. —• Oh offcndlilos rc-
cobciii soecorros da Asslstcncln BoII-
clnl — Inquérito sobro o facto

Entre diversos operários, quo estiveram
palestrando o bebendo numa venda da
rua de Santa Clara, dou-se hontem, ds 21
horas, pouco mais ou monos, um grandeconflieto, do que sahiram feridas quatro
pessoas.

Avisada a policia, compareceram no lo-
cal o dr. Ta man d a ré Uchõa, -l.o delega-
do interino; o medico legisla dr. Leito
IJastt.-s o o dr. Carvalho Brasa, medico
da Assistência.

O.s feridos, transportados para a Re-
partição Central Ua Policia, receberam

ahi os necessários soecorros.
Eram elles: .

. João Bravelra Júnior, padeiro, de 35
annos do edade, morador X rud Santa Cia-
ra, n. 09. Apresentava contusões o exco-riações no heml-thorax direito;

Laurentino Pereira, dc 47 annos, casa-
do, pedreiro, morador X rua Santa Clara,n. 72. Apresentava ferimentos coníusos
no supercllio esquerdo o na mão e--
quorda;

Custodio Henríques, dc 29 annos deedade, trabalhador, resldehto ri rua DPedro V, no Yplranga. Apresentava umferimento contüso na cabeça;
Anionio Agostinho, de 30 annos de eda-de, mprador tambom ,1 rua D. Pedro VApresentava forte contusão na espadun es-

querda.
Está, aberto Inquérito sobre o facto.

Guia Coiiimorcial Illustrado
(lo A. B. C.

Os jornalistas Enrique Fuenzalida, chi»
lono; Bernardo Gomeu Cana), argentino,
o Alfredo Martins, brasileiro, preparura
actualmento um nula commercial llluu--
trado dos tres paizes — Argentina, Braíll
o Chile.

O Guia Commercial Illustrado visa fa-
õllltar ao commercio as suas relações
mutuas e augmentar o intercâmbio dus
diversas producçOes dos tres palzes.

Nesta publicação encontrara o com-
nierclanto todos os dados necessários,
como a indicação dns casas importadoras
o exportadoras das prlncipaes praças des-
sc puizoH. os estabelecimentos bancários,
commerciaes, dos diversos ramos de in-
dustria o outras informações que faculta-
rão Krandomente as operações mercantis.
.Constarão também do Gula indicações

utllissimus aos viajantes. como horário
do estradas do ferro, hotéis, pontos da
tfiver.suoH. etc.

Criança queimada
O menor Armando, * de dois aimoa

de edade, filho de Paschoal Lecurse,
quando fazia travessuras, hontem, de
manhã, na residência de seus paes, á
rua Barão dc Ladario, ri. ioS, enter-
nou accidcntalnicnte tuna vasilha de
café fervendo sobre o corpo, receben»
do. queimaduras de primeiro c segun»
do graus.

Pelo sr._'dr. Luiz Hoppe, medico da
Assistência, foi o menor soccòrrido(

Morte repentina
Acommettlda dc uma syncopo cardia-

ca, falleceu. pela madrugada, de hontem,
na sua residência, á rua Cubafão, n. 52,
n preta. Prudência Camargo, cozinheira,
de 3o nnnos dc edade.

O óbito foi verificado pelo sr. dr. Paiva
r-ima, medico legista.
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Para os pta do "Correio"
Recebemos de uma anonyma a quan!ia

do 2$000, para ser entregue X viuva d.
Antonia Silva.
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Chile

So-
com

A "HORA MIIIT.Ut"

B10CIEE, C (A) — Xo salão da Blblio-
theca do 49.o do caçadores foi inaugura-
da limitem a série de conferência que, sob
o til ulo "Hora Militar", so destinam a fa-
zer propaganda do serviço militar.

O autor da conferência, tenente Josénorueguês "Alini- Marques, foi calorosamente applaudido.
Estiveram presentes altas autoridades

civis e militares, cônsules o pessoas gra-dns, sendo a conferência presidida pelo
general Joaquim Ignacio commandante
da região militar.

ire o nacional "Itássu-

Eio Grande do Sul
CORRIDA

PORTO ALEGRE, ij (A) — Nas corri-
das do hojo da Protectora do Turf figura
o pareô "Importação", em 1.600 metros,
com o prêmio do dois contos do réis o no
qual estilo inscriptos os cavallos "Soda-

i menta", "Minir" o "Cisposa".

EXPEDIÇÃO AO POLO SUL — PENOSA
SITUAÇÃO 1)0 TENMXTE SOHÀ-
KLETON

SANTIAGO, 0 (A) — Be Funta Arenas
Chegaram hoje telegramnias profunda-
mento coniinovcdores 'sobro a sorte Cos
companheiros do tenente inglez Sehaklc-
ton, na *sun ultima expedição ao Polo
Sul.

Segundo esses despachos, sabe-se que o
arrojado explorador inglez tclegnipliou
para Punia Arenas aimunclando o fracas-
so da nova tentativa que fez para soecor-
rer os seus heróicos companheiros' quo
tiveram de ficar abandonados na Ilha do
Itiephanlc. **

Diz ainda o tenente'Sehaklctun ' qúe it
sua própria expedição se acha cm situa-
ção muito dICfiell,. pedindo por isso soe-
corro imnicdiato. ;

O governo immodiafiimeiito deu aa pro-
vldençlas exigidas, enviando om soccoitò
do tenento Kc.liukleloii'0 do sous compa-
nheiros uni rebocador, quo deve partir do
porto do Escampavia,

^t>

Uru-íçuay
CRISi: MINISTERIAL

MONTEVIDEIO, 0 (A) — Correm in-
sitentes boatos de uma próxima mudança
no Ministério.

Bolivia
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AS FESTAS BA MpEPENDENOIA
LA. PAZ, li (A) — Estiveram fmpoiièri-

teu as festas que aqui su realizaram hoje,
em commemorag&o da data da indepcn-
dencia nacional.

A' recepção dada pelo chefe da nação
compareceram todos os altos funecionn-
rios civis e militares, o corpo diplomati-
co e numerosas pessoas do representa-
ção.

A' noite haverá um baile offerecido
pelo sr. presidente da Republica no pala-
cio do governo.

Todos os edifícios públicos e consula-
dos cnibandelraram as suas fachadas.'

. if 
'
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Furto de 2:980$000
Era Santos, um syrio subtrai dinheiro

dc um seu irmão, fugindo paru S.
l*a ulo — E' preso o ladrão

A policia santista telegraphou hontom
ao Gablnoto de Investigações c Capturas
communicando que naquella cidade o sy-
rio Leão Abuba. de 28 annos de edade,
subtfahiu do seu irmão Isaac Abuba a
quantia de 2:980$000, evadindo-se em so-
guida para eEta capital.

Dc posso desso tologrammn, o sr. dr.
1'ranklin Piza, director do Gabinete, deu
as necessárias providencias para a prisão
do fugitivo.

Rojo Leão Abuba segue parn Santos
acompanhado de um inspeetor de sega-
rança.

Correios do Estado
A Administração dos Correios expedirá

bojo- mnlns poslaes para a Balia, via Oe-
nova, pelo paquete "Cardova".

De martyr a ladrão
Cm Indivíduo, sahindo da euilciii, conse»

gue Impressionar um "èíiiiuffoiíi'",

suspcudondo-lhc em seguida roupas
o objectos

O Indivíduo de nome. José Joaquim Are-
re?, vulgo "Cebiilinha" tendo sabido ha
quatro dias da Cadeia Publica, onde cum-
prlu a pena de 22 dias e meio de prisão,
por vadiugem, encontrou-so na rua de S.
João com "chauffeur" Manuel Ferreira,
de 24 annos de edade, morador num qiiar-
iu do predlu n. 238 daqueila rua.

Dizendo-se um martyr, vietima das
mais atrozes perseguições por parte da
policia, o "Cebolinlia" conseguiu Impres-
slohar o "chauffeur", que o conduziu até
ao seu quarto, dando-lho roupas e cal-
çado.

Honlcm, pela manhã, dirigindo-se ã
casa n. 238 da rua do S. Joüo, "Cebolj-
nha" arrombou a porta do quarto em qno
reside o "chauffeur" e dali subtrahiu-lhe
roupas de uso e objectos, dentre os quaes
um estojo de barba, relógio e corronte dc
ouro, bengala etc, tudo no valor do cerca
de G003 000.

O ladrão foi presentido pela dona da
casa, conseguindo, porém, evadir-se. -

Sobro o facto íol aberto inquérito pelo
dr. Tamandaré UchOa, l.o delegado inte-
rino.

_

A situação da praça
Um- dos 'faotores 

que multo contribui-
ram para a firmeza o normalidade da si-tuação da praça, o qulcíl do Estado, foi
a solução que tiveram todas as quabras ofallenclas registadas nestes últimos tres
annos.

Bem, ou mnl, tudo se liquidou.
As vias férreas Dourado, Araraquara e

S. Paulo-Goynz sahiram do reglmen de
fallencla e, reorganizadas, continuam a
trafegar; dos bancos de custeio rural, pa-reco que 

' 
pouca cousa resta para HquI-

dar; das muitns casas commlssarlas fal-
lidas e com moratória, tudo se normalizou,
o as diyersas companhias com debentu-
res cm circulação, que falllram. como ,s
Parque Balneário. Industrial de S. Paulo,
dito de S. Carlos, etc, tambom tiveram
seu desfecho, dc modo que o quo restou
e resistiu fi. crise ficou consolidado.

A própria situação da União, ora. ;m
féco, procurando recursos para equilibrar
o seu orçamento, encontrara meios do o
fazer sem ser necessário recorrer ao au-
gmonto dos 25 0|0. nas tarifas alfândega-
rins e nas' vias de transporte, Impostos
esses que, .no momento, representam para
a lavoura, e pnra o commercio um gran-
de empecilho ao seu desenvolvimento,
aggravando o perturbando o plano pátrio-
tico do Illustre sr. presidente do Estado,
em prol da lavoura, já tão sobrocarre-
gada..

Equilibrado o orçamento da União, os
sous títulos Internos e externos so vnlori-
zarão e com elles todos os demais valo-
res.

CAMBIO

A taxa cambial baixou até 12 3(8 d., pa-
ra novamente subir até 12 23132 d.

Duranto os últimos dias da semana, o
mercado rovelou-se mais estável, oscil-
laudo ns taxas entro 12 0|16 c 12 C|8 d.

A idéa da quebra, do padrão para 12 d.
encontrou, por parte do commercio, forte
repulsa.

Nem outra, cousa seria de esperar.
Sl a situaçro do palz favorece a alta da

taxa novamente a IC d., e a sua fixação
permanente após a guerra, como é que
so quer fixar em 12 d., desvalorizando-se
a moeda, com a aggravnnte dc augmento
de impostos o de tarifa?

A. tendência, pois, do cambio é do alta. A Câmara Syndlcal afflxou para o
curso official as taxas de 12 15132, 9UG,
21132, C|S o 12 19(32 d.

O valor offieial do mil réis, papel, ft
tnxa do 12 1H|32 d. foi de réis 40C, pa-
pol; o o valor da moeda de 20$000 foi
dc 42?7Í1C, papel.

CAFÉ'

Çomquanto continue a insistente
pressão para se obter a baixa do nosso
produeto, nunca a sua posição foi tão
boa como Ho momento.

As estatísticas fornecidas pelos paizes
consumidores são as melhores possíveis
cm abono do produeto.

O snpiiriincnto visível do mundo é npe-
mis de 7 milhões e SOO mil saccas.

O supprimcnto do mercado do Nova
Vork é apenas de 1 milhão e pouco,
quantidade'essa ínsuffleieiite pura o jo-
go do grando mercado.

Apesar dos esfor.jos de baixa, ainda as-
sim us cotações foram multo estáveis,
tanto om Nova Vork, como no llavre e
Londres.

Nova York. 8.45, 8.40, 8.30 e 8.37.
Hayre, 73 fr. é 72 3)4, com a.
Cotação official da semana do café dis-

ponivel:
Typo Santos, bom, ter-
relro:

Hojo 70 a 77
Anterior 76 a 77

Londres, -li) s. 0 d., -Iti s. 3 d. e 40 s.
— O mercado de Santos depois das

coberturas dos compromissos da julho•ií'1'ouxou uhi po'ueo'
Os vendedores, porém,' que estão a par

das manobras dos, compradores tauibcin
.sc íutrahlram.

A crença geral é que eom o funeciona-
mento d.v Bolsa; em Santos, multo tem a
lucrar não só a lavoura, como o próprio
produeto.

As grandes entradas da semana Influi'-
ram para o retraiiimento dos comprado-
res.

Entretanto, o phenomeno das grande»

da

no

deante, visto como mais de um terço
safra já cslá escoado.

— A Caixa de Liquidação registou
sabbado, X tarde, as cotações abaixo:

Compra- Vende-
dores

Agosto . .- . . , -, «$351)
Setembro ...... 01175
Outubro . . . , . , , 6$125
Novembro ...... 0$!25
Dezembro ....... (i$12r.
Janeiro  0-J125

O movimento geral da semana
Da

Vendas . .
Entradas .
Embarques

.SCiliíUIU
13S.00I)
348.12!)
125.084

dores
6$375
GÍ200
0,150
11} 150
C$150
«¦{15(1

foi:
Auterio**
110.000
370.342
277.448

entradas irá cessando de setembro

Despachadas desdo l.o de julho "SS.-128.
A existência, no sabbado, X noiln, era

do 1.420.413 saccas, contra 1.177.557 na
semana anterior.

O mercado do llio lambem afrouxou
nos últimos dias da semana.

A base de !)$C00 foi substituída peia de
1)5000.

O movimento foi:
Vendas, 18.300 saccas; entradas, 47.350;

embarques, 47.448; stock, IDO.710.
Estatística — O Biippvlménto visível do

mundo, segundo a estatística do sr. La-
neuville, era:

Em julho, 7.804.000 saccas; no mez
anterior, 7.0S5.U00; em Julho de 1915,
S.291.000.

Segundo a estatística da Bolsa de Nova
Tork:

Em julho, 8.079.000; no mez anterior,
7.328.000; em julho do 1915, 3.525.Ü0O.

Existência de café do Brasil no llavre,
hoje, 1.913.000 saccas; na semana an-
terior, 1.935.000; em egual semana do
1915, 1.768.000; café de outras procedun-
cias, hoje, 219.000; na semana anterior,
215.000; em egual semana do 1915, . . ..
200.000; existência do café nos portos .Ia
America do Norte, segundo u estatística
da Bolsa do Nova York, 1.081.000; .ia
semana anterior, 1.150.000; em egual pe-
riodo dc 1915, 1.054.000; entregas da se-
mana, 74.000; na semana anterior, 71.000";
om egual período de 1915, 73.000; sup-
priincnto visível, 1.406.000; ria semana
anterior, 1.322.000; em egual período do
1915, 1.418.000.

Estatística, mensal dos srs. Duurlng o
Zoou, do Itotterdam:

Existência: na Europa e Estados Uni-
dos: jijllio, 5.428.000 saccas; no me;: .ui-
terior,' r,. 493.000; om julho de 1915,
0.038.000; entregas: na Europa e Esta-
dos Unidos: julho, 803.000; no mez ante»
dor, 1.128.000; em julho dc 1915, . . .
086.000; SHpnrlmonto visível do inundo:
julho. 7.907.000; no mez anterior, . . .
7.091.0U0; em julho de 1915, S.502.00O.:

Os seis prlncipaes mercados dos Esta-
dos Unidos:

Stoelís, 1.873.000 suecas; entradas,
411.000; entregas, 488.000.

Europa c Estados Unidos dã Arifievlca
do Norto:

Stocks, 5.428'. 000 saccas; entradas,
738.000; entregas, S63.000; Estados Uni-
dns, 4.325.000.

Supprlmento visível de café:
Stock nos II mercados europeus, . . •*¦)

3.555.000 saccas; anterior, 3.543.000;
em viagem do Brasil para ISúropn, . . :.;
P.2 1.000; anterior, 497.000.

Stocks nos Estados Unidos, 1.873.000
saccas; anterior, 1.950.000; em viagem
do Brasil para. os Estados Unidos, 321.000;
anterior, 92.000.

Stoclc no Rio de Janeiro, 253.000 sac-
cas; anterior, 169.000; stoclc em Santos.
1.3-17.000; anterior, 811.000; stock na
Bahia, 31.000'; anterior, 29.000; supprl-
mento visível do mundo, 7.907.000; an-<
lei-ior, 7.0)1.000.

MK!í.('.\no I)E Tl'1'I'IiOS

Este mercado funecionou com a mesma'
animação dns semanas anteriores. Todoa
os papeis estão tendo boa procura.

Durante a semana a Bolsa registou a
venda de 3.723 titulos diversos, no total
.de 616:291 ?500, contra 4.092 no total de
701:7í'9$000, na semana anterior.

Os titulos que mais concorreram
para Movimentar o merendo foram as ac-
cões da Paulista, da Mogyana, do Banco
Ciimiuercíal e as letras da Câmara da Ca-,
pilai; sondo quo estas ultimas, attendendo
ao optimo emprego de capital que repre-
sentam, continuarão a ter grande movi-*
mento.

—- As acções da Companhia Paulista
continuam multo firmes na base de . . .-

em, 3425000. ..* S
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 As acções da Mogyana tiveram

uma pequena baixa, que não tro justifica,
cnhliulo dc 239$000 para 2_(!**000.

. An acções da Paulista do Seguros
fornm negociadas a 1555000, ex-dlvldendo,
o fecliurnm firmes, com compradores para
mais.

As acções da Frigorífica não fo-
ram negociadas o fecharam com compra-
doros acima do 13r.$000.

Este papel devera forçosamente reuni-
mar-nc.

Durante o semestre do janeiro e Junho
findo, o lucro liquido foi do 31*1:110$000,
quo permltte u dostribulçíto de um dlvl-
dendo do 8 OJO ao anno, dividendo esse
quo serã pago ainda nesta quinzena.

O produeto das vendas ila carne, xarque
c couros, importou om libras
2.612,707-0-0.

Depois de pago o dividendo, a Compa-
nhin, transportara pnra o semestre -vigente
314 contos do réis, contra 200 contos trans-
portado cm 31 dc dezembro do 915.

As acqões do Banco Commernlo
Indústria foram negociadas a -1705000 o
fecharam firmes.

 As acções do Banco dc S. Paulo
tiveram pequena procura, com algumas
vendas n 69S000 o 705000.

 As acções do Banco Commercial,
apôs o sou dividendo do semestre, tiveram
excessiva, procura c subiram para 1-10$000,
continuando a ser negociadas a esse
preço.

Causaram certa estranheza essa procu-
ra rápida o com alta; hoje, porém, podo
mns affirmur, pois para Isso estamos auto-
rizadns, que essa alta fol devido a um po-
deroso syndlcato americano, que se pro-
pOz adquirir a maioria das acções desto
futuroso estabelecimento de credito, of-
ferocendo preço muito vantajoso aos ac-
cionislns.

Esta, pois, explicada a grande procura
c a grando alta que tiveram as acções do
Banco Commercial.

As debentures em geral continuam
com as cotações ainda multo depreciadas,
eom mais razão de ser.

Jft, por mais do uma voz, tomos dito
nesta secção que, o que resistiu a crise
tremenda ficou consolidado c não causará
mais temores.

Apenas durante a semana foram nego-
•ciados pequenos lotes das debentures do
"Estado", da Melhoramentos dc Paraná-
gui, da Paulista do Energia Elcctrica o da
Campineira do Tracção.

 As letr.13 de câmaras, com oxce-
pçüo das da capital, quo tiveram grando
movimento, não tiveram quasi procura,

Foram negociados pequenos lotes das
do Cacapava, .Tahu', Ribeirão Treto 6
Itapctininga.

As npollces do Estado não tiveram
multo movimento, porém, continuam mui-
to firmes, nos preços (lc 960Ç000 e . . .
370$000.

As apólices da União foram nego-
ciadas o S005000.

 Em eguul semana ile 1015, as nc-
.«"es do Banco do Còmmercio Industrio
fornm vendidas a 470$000; do Banco
União, n 2r,$ü00 e 27$000: da Companhia
Paulista, ;i 8185000; da Mogyana. n. . .
2305000; us letras do 1914, a 81$500 o as
opolicos da 7.0 a 10.a, ;i 91f>$000.

Em julho a Bolsa registou a ven-
da do 1 í). r,47 títulos, no total de . . .
2.039:737.000.

Os titulo*, iv.ai.*! negociados foram:
Letras da capital. 1913, 5.217; letrai»

dh, capital, 1914, 4.191; acções da Com-
panhia Industrial Mogyana de Tecidos,
3.093; acções da Companhia Paulista,
470; acções da Companhia Mogyana, 021;
accões da Melhoramentos, "95; acções do
Banco Commercial, 1.596; acções do Ban-
co União, 709; debentures da Companhia
de Tracção, 2.492; debentures do "Esta-
tio'', 306; debentures do Rio Claro, 550;
letras do Jahu', 402; apólices do Esta-
do, 712.

 O movimento gorai da semana foi
o seguinte: 404 acções da Paulista, aos
preços do 3-11$ até 3-125500; 191 ditas da
Mogyana, non preços de 239$ até 2305;
75 ditas da Sociodado Anonyma Casa Vn-
norden, a 30$; 40 ditas da Paulista de
Seguros, a, 155$; 48 ditas do Banco Com-
merclo Industria, a 470$; 30 ditas do
Banco de S, Paulo, a 69$ e 70$; 730 di-
Ins do Banco Commercial, a 140$; 277
debentures du Companhia Campineira de
Tracção, Luz e Força, a 85$ e S-1S500; 62
ditas du Paulista de Energia Elcctrica, a
80$; 30 ditas da Companhia. Melhora-
nientos dc Paranaguá, a 85$; 67 ditas do"Estado", a 75$; 613 letras da capital,
(191-1), o, 87$; 45 ditas, dita, a 87.500;
750 dilus, dita (1913), a 7S$500 até
7SS500; 100 ditas, dita (Viaducto, 0 o|o),
a G9$500; 108 ditas da do Itapctininga,
a 30$; 80 ditas da de Cacapava, a 00$; 12
ditas da de Jahu', u 75$; fi ditas da de
Ribeirão Preto, a S75; 7 ditas da de S.
Carlos, a 72$; 10 apólices da União, a
800$; 12 ditas do Estado, 9.a, a 965$;
3 duas, dita, 10.a, a 970$; 1 dita da 4.a,
a 945Í, o 1 dita de 500$, por 472$500.

ASSUCAR 13 ALGODÃO

Assucar — Este mercado funecionou
sempro muito frouxo no Rio.

Em Pernambuco as entradas desde o
começo da safra attlngiram, no dia 3, a
3.180.100 saccas de 75 ltilos, contra
1,891;000 suecas no unno passado.

A existência era do 70.000 suecas, con-
tra 55.600 no anno passado.

Preço médio: usina superior, l.a
S$700. -

Mercado firme.
Algodão. — No Rio, este mercado func-

cionou inalterado.
Em Liverpool, no dia 3, a.s cotações fo-

ram: Pernambuco, 9.28; Maceió, 9.07, e
Americano, 8.40.

O mercado de Nova York fechou firme,
com altn de 22 a 31 pontos.

Em Pernambuco as entradas desdo o
começo da safra haviam attingido até o
dia 3 190.700 suecas, contra 251.400 no
nnno passado.

O stock era de 3.000 saeeas.
Preço para o de l.a sorte, comprador,

25$, contra 14$ no anno passado.
VAIMAS INFORMAÇÕES

Tendo a importante o acreditada Com-
panhia do Industrias Toxtis, com sédc
nesta capital, elevado o seu primitivo ca-
pitai de 500 contos paru 1.000 e reduzido
o valor das suas acções dc 200$ para100$, emittindo apenas 6.1G5 acções, re-
ctlficamos assim as nossas informações
publicadas no "Quadro de Títulos", rela-
tlvo ao semestre findo, o que osta a ven-
da, na secretaria da Bolsa, com o seu au-
tor.

O prefeito de Bauru' adquiriu pa-ra o município a Empresa de Água e Ex-
gottos, omittindo para pagamento 600
contos em apólices de juros dc 0 o|o.

Essa operação em nada aggrava o or-
çamento do município, visto como a ren-
da da Empresa dfl. de sobra para manter
em dia os compromissos da nova einis-
são.

Sabemos que o sr. prefeito continua iu-
teressado cm regularizar n situação do
munioipio, procurando um accõrdo com
os portadores dus letras da Camnra. A Câmara de Mogy-mirlm eslã
pagando na sua thcsoura.la os juros dosemestre vencido.

 As Companhias Industrial Mo-
gyana de Tecidos o a Mauufactura Chu-
péos Itulo-Brusileii-a, estão pagando os
juros de suas debentures.

 A S. Paulo Alpargatas Company
esta pagando o dividendo do semestre, A
r;:;:ão do 205000 por acção.

Josó PIMENTA.
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VISITEM A

LI0.IM.ÁO MIM,
da Casa Franceza de

L GRUMBACH & C,
Hua de S. Bento, 89 e 91

CASA DODSWORTH
RUA B0Â VISTA, 44

TELEPHONES
c PILHAS

Campainhas e accessorios

Costa, Campos & Malta

Brazilian Warrant Company, Ltd.
Sccçllo ilo proibido*! tio l-Xn.lo

ProÇfll rnironto"
Arro« hrnelicl.iilíi. A pi Um «lo l.n 68 Itlloi 24W0O .1

1'il'OOr).
Ollo Idom, lilcm, ilo 5.flj lilcm 22' n 2!*.
Dito lilcm, lilcm. ile ri.ii lilcm. 11» n flí.
Dito tilen». f.illclc, lln l.n, lilcm. 21' n 14'.
Ollo lilcm. I.lcm ile V.n. lilcm, 181 n ülí.
f)Mn iilcm, Mem, ilo n.n lilcm. 1(1' n 18»,
fito lilcm, Ouircr-i. lilcm, S» d 101.
Dito cm en.n AriiIIiíi. linmCOMIoí 1.1'ri n 14'5.
nilo Mem (intlctc. Mem, lilcm, 12'(1 ft 1315.
Aliroilífo, 1.1 lillo». 'n* íi Ni'.
Amemlolm, tuo litro». «11 a W>.".«"¦'lem ervsl.il no Idlo». BI)) n -10).
fnlntíi'. 100 lllrn". 1!)' n 20».
Horrnclin m.-uiu.-il-clrn. superior. 1.1 kllo», 1)5! n -10*.
nitn lilcm, rctrnlíir. lilcm. 50' n HO*.
lílln lilcm. onllnnrln. ldcm, 20' n 251.
filie mliido, liom. ldcm. 7' n 8».
nito Idem. ordlnnrio. ldcm.«!' n 7'.
Dito ppcollin, Pimorlor, lilcm, .1? a 6f*
nilo ldcm, rctriil.-ir. idem, 4! n íi».
nito ldcm, nriliníiilo, Mem, IW5 n ¦!'¦
Friijíto mulntliilio novo, niperior, 100 litro», 10'f,
„ ií»;
Dito Idem, ldcm, rcsmlnr, ldcm, ldcm, 0) n 10!.
Dito ldcm. velho superior, Idem, 91 a 101.
Dito Idem, ro.iilnr, ldcm, 8! n Oíi
Dito ldcm, hlcliailo, tiarn vnco.n», ldcm, 5! a 0!.
Dito lirnnco. ldcm, KWH n 111. .
Dito mnnlnlgn, novo. 10!5 a 11*.
Milho (Iftttrlo, novo, hom secco, Mem, 7't) n 7 6
Dito nmarelln, hom, idem, 7'l) n 7!R.
Dito nmnrnllüo, ldcm, lilcm. 7!3 n 7'5
Dito lirnnco. ldcm. Idem, 7 3 n 7'5
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Exames 110 Gymnasio ío Estado
O melhor preparo paru o: exames par-

cellados que devem ser prestados, em de-
zembro do corrento nnno, no Gymnasio
do Kstado, e liem assim para os úo ad-
missão a qualquer anno gymnasial, no
anno dc 1917, d.ú-so no Instituto dc
Sciereias c Letras, ende o cxcellcnte
corpo docente conta vários lentes calhe-
draticos do dito Gymiusio.

Matriculas todos os dias, das 7 ás 10
o das 15 tis 18 horas.

O diroctor — Luiz Antônio dos Santos.
Pua Senador Queiroz, .-1 — S. Paulo.
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Dr. Rubiâo Oleira
Professor dc clinica medica

Rosiiíoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephon., 1.813 - Escriptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13 - De 1 i ás 16 hs.

Telephone, 4.500

lít. A.
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Consullado por vultos cminôtttlja do
Brasil o da America do Sal

«« Coiisiillii das 13 ás 17 liorasUua Araujo n. IO
lELl-PIIOMi, .3-83
mem . tam-
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^ Pertences para automóveis |
•^ Accessorios §
3 Pneumaticos p
£g Gazolina u
*t Lubrificantes $
3U 1^¦^ Preços sem competência |*j
M, Acccila pedidos do interior, as-
_^ sim como recebe cncommendas
<|9 :-: :-: .para o estrangeiro :-: :-:

S Telephon., 3706 • Galxu, 284

g End. Telegr. «OUTOGERPIIi»
•M R. Barão de Itapetininga, 171

S. PAULO

ÉSG&QQIffl
"BíTista União Pharmacetica"

Orgtim orriclul dn Soolcdnilo "Tluiiio
Pliarnincòutlca'!

Aoa lia do ser publicado o n, li denta
apreciada revisto, dedicado no Brando lll-
dustrlal plinrmacèutico bacharel Luiz Ma-
nuol Pinto do Quclroü.

Variado texto o noticiário.
Ilodao(*ri.o o gerencia, rua Libero Bada-

rô, n. E2.

EDITAES
PÁTjLBKOIA PK S. KKAMF.R

S01JHIXHO

Corivocaçfio dns credores liara clclffão dc
lli|uIilatarlo

De ordem do ni. juiz dc direito da 2,a
vara commercial, convoco todoa os cre-
dores da fallencia dc S. ICramer Sobrl-
nlio a so reunirem em asaemblêa no dia
9 do corrente, lis 13 c mela horns, no Fo-
rum Civel, sala dns audiências, afim do
elegerem llquldatnrlo da referida massa,
cm vista do não ter o primeiro U.mldata-
rio J. MallielroH prestado o respectivo
compromisso no prazo legai, o conformo
recliima«'fio feita a este juizo, por lnteres-
sados. fí. Paulo, 3 de agosto de 191C. O
escrivão Interino do C.o officlo, GAUOI.T-
KO BARRETO.

SiCHKTARIA DA AOIt.COmURA,
COMMKUCIO E OülíAS Pü-

BL1CAS

Dlrectoria «lo Vlitgão
Para applicaofio da tarifa movei nas

estradas de ferro de concessão estadual,
observadas as disposifjõc.i vigentes sobre
a matéria, deveríS ser considerado, no
corrente mez, o cambio dc 13 (treze) dl-
nhelroa por mil réis.

S. Paulo, l.o dc agosto do 191C.
ThcopliUp Sousa,

Director.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Saneamento dc terreno
Sclentlfico. ao proprietário do terreno

A rua Tupy. ontro os números ES o Cli,
que, dentro do prazo do dez dias, deva
mandar Iniciar o serviço do saneamento
do referido terreno, serviço esse que de-
veri estar concluído dentro do prazo dc
trinta dias, ambos a contar desta data,
sob pena dc 20$000 dc multa, do accOrdo
com os arts, l.o o 2.o da lei 25.1, de 7
Ae julho de 1898, o nrt. C.o da lei 209, do
11 do março de 1890, e do ser o mesmo
feito pela Prefeitura, por conta do pro-
prlelarlõ, com o accresclmo de 20 o|o
polo trabalho de fiscalização o cobrança.

Directorla do Policia e llygienc, 2 de
nsosto do 1910.

O Director,
Alberto du Cosia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção do pnssclos

Faço publico quo, noa tormoa do eap.
IV do acto n. 709, do 14 do Junho do 101f>,
o dentro do prazo do 00 dias, lmproroga-
vela, a contar do 22 do corrente mez, de-
vcrtto oa proprietários do cosaa o torrenos
construir oa necessários passeloB at6 a
largura dn 8 metros, na rua Pamplona,
om frento a alameda Rio Claro, o nesta
até ondo foram collocadaa ao guias, dc-
vendo a pavimentação ser folta com oon-
croto do podrogulho, ecm argamnssa do
cimento, cyllndrado com rolo pleotado,
tondo traços para formar quadros de
0m,C0xOm,DO.

No caso do serem construídos os pas-
selos depola da terminação do prazi acl-
ma referido, deverão os interessados com-
municar isso fi Profelturn, afim de, vcrl-
ficada a veracidade da communlcactto, ser
feito o cancellamento do Imposto do 20
ríls diários por metro linear do gulaa
assentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse- imposto não comprehcndc os pas
selos construídos dentro do prazo ds 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, ao sujei-
tarão ft fiscalização municipal o fts pres-
crlpções da Prefeitura relativas ao ma-
terlal quo doverft ser empregado o o
tudo o mais que soja Julgado Indispor.-
"tivel ft solidez o ft boa esthotica dos pas-
solos, devendo pnra Isso o construstor dar
aviso ft Directorla de Obras, com ante-
cedenela dn 24 horas, afr*i do quo sejam
examinados e nccellos os materiaes a em-
pregar, sob pena de serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o Imposto,
como sl não tivessem sido construídos. Os
omprielarins são obrigados a mantel-os
err. bom estado do conservação, sob pena
do pagarem o referido Imposto.

Dlrectoria do Policia o Hyglene, 21 de
junho do 1910.

O dlrector Interino,
¦Toso Gonzaga.

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE B. PAULO
Eilllal de ConvoiinviM» pnra o alistamento

militar
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, prosldento da Junta
dc Alistamento Militar. Faz saber nos que
o presente edital lorem ou delle tenham
conhecimento que, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta c, por-
tanto, convoca a todos os jovens da oda-
do do vinte annos, completos no anno pro-
xímo passado, o domiciliados neste muni-
e.lplo, a virem se Inscrever, atd ao dia 15
do setembro do corrente anno, o bem as-
sim todos aquelles que, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão lnscriptos nos re-
glstos militares, como determina o rcgtt-
lamento para a oxocução da lei do alista-
mento militar, — do 21 ate 30 annos de
cdado completos.

Convoca tambem todos os interessados
a apresentarem, a bem de seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bem orientada dn
verdado o dar as Informaçiies precisas a
esclarecer o juizo da Junta do Revisão que
tem do apurai; este alistamento. >

A Junta funcclonarft cm todos os dias
utcls, na casa n. 330-C, da avenida P.angcl
Pestana.

E, para conhecimento do todos, manda
lavrar o presente edital, por mim feito c
asslgnado, rubricado pelo presidente, que
scra aftlxado junto no cdlticlo cm quo
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-
to Justo Anselmo Blancht.

S. Paulo, 15 de julho de 1910.
Coronel Constantlno Xavier,

Presidente.

FALLENCIA DE JORGE A. DE SOUSA

Aviso nos credores
-Vcham-se em cartório, pelo prazo de

cinco dias, a contar da publicação deste,
as declarações dc credito- e mais papeis
da fallencia de Jorge A. de Sousa, para
serem examinados pelos interessados.

Poderão estes impugnal-o- quanto a
*aia legitimidade. Importância ou classi-
ficação, por meio de requerimento diil*
qido ao m. juiz de direito da primeira
vara commercial, instruído com documen-
«os, justificações ou outras provas.

Outrosim fe.ço sclunte que a asscmblOa
de credores se realizará, no dia 12 do
coriynte, fis 14 horas, na eala das au-
dlençlas do Fórum Civel, fi rua do Tho-
souro.

S. Paulo, -1 dc agosto d: 1910.
O 2.0 escrivão,

Ludgcrp do Castro.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços dc cilaeão, pinturas, etc, dc

casas
Dc ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu*

blico que, nos termos, do art. 18, para-
graplio único, do Acto 849, do 27 de ja-
nelro de 1910, não dependo do plantas
approvadas, nem de alvarfi do licença, a
execução dos serviços do limpeza, caia-
cão, pintura, empapelamcnto, etc, o po-
quenas reparações no interior dos cdifl-
elos, ou no exterior destes quando ru-
,:uados das vias publicas, desdo quo as rc-
paraçCcs não altorem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Deve, porem, a execução do taes ser-
viços ser precedida do communlcação fi
Directorla do Obras e Viação, sob pena
de multa de 20$000, cx-vl do art. 201, do
Acto ;,clm.i mencionado.

São consideradas partes essenciaes cm
uma construcção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis munlcipaes, quo não
podem ser alterados:

l.o — altura dos editicios;
ü.o — altura do pé direito;
3.o — cspcfsura das paredes;
4.0 — superfície dos compartiincr.tos,
C.o — alicerces e cobertura;
O.o — altura o largura das aberturas:
7.o — accresclmo ou suppressüo do

aberturas;
8.o — tamanho das saliências.
Dlrectoria do Policia o Hyglene, 18 do

Julho de 1910, 'O 
Dlrector,

Alberto da Costa.

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
CÒMMERCIO É OBRAS

PUBLICAS
DIRECTORIA DE VIAQÀO

Concorrência publica para insinuação de
luz elcctrica

De ordem do sr. dr. secretario da Agri-
cultura, Còmmercio e Obras Publicas, fa-
ço publico que se acha aberta, até fis 12
lioras do dia 14 de agosto próximo vln-
douro, concorrência publica para o aer-
viço de installação do Illuminação ele-
ctiica desta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos os interessados as os-
pecificações respectivas, bem como as
condições geraes a que deverão obodecer
ns propostas.

Directorla de Viação, 20 do Julho do
1910.

Tlieophllo Sousa.
Diroctor.

MINISTÉRIO DA GUERRA
Edital de convocação pnra o alistamento

militar do districto du Villa Sla-
liana

O coronel Henriquo lienevenuto do
Azevedo Fagundes, presidente da Junta
do Alistamento Militar, faz saber aos
quo o presento edital lerem ou dello te-
nham conhecimento, quo, nesta data, fo-
ram insinuados os trabalhos desta Junta,
c, portanto, convoca a todos os jovens da
edade do vlnto annos completos no
anno próximo passado o domiciliados nes-
to dlstricto a virem se inscrever, até ao
dia 15 do setembro do corrento anno, o
bem assim todos aquelles que, tendo 21
annos, ou mais, ainda não estão inseri-
pt03 noa registos militares, como detcrml-
na o regulamento, para a execução da lei
do alistamento militar — do 21 até 30
annos do cdado completos. Convoca tam-
bem todos os interessados a apresentarem,
a bem do seus direitos, esclarecimentos ou
reclamações, afim do quo a Junta possa
ficar bem oricnlada da verdade, e dar as
Informações precisas, a esclarecer o jul-
zo da Junta do revisão, quo tem do apu-
rar esto alistamento.

Districto do Villa Mariana, 15 do Julho
do 1910.

A Junta íunccionarii em todo3 os dias
úteis, das 10 fis 17 horas, no cartório dc
paz, fi rua do Paralzo, n. 32, o para eo-
nhecimento do todos manda lavrar o
presente edital, por mim feito e asslgna-
do, rubricado pelo presidente, coronel
Henriquo lienevenuto do Azevedo Fagun-
des; secretario, tenento José Pedro de
SanfAnna, o escrevi. — Hemiquo Ber.e-
venuto de Azevedo Fagundes, presidente.

FALLENCIA DE R. GIACONNETTI E
COMI*.

O dr. Manuel Polycarpo do Azevedo .iu-
nior, juiz de direito da terceira vara
commerclul do S. Paulo.

Faço sabor aos quo o presente edital vi-
rem que, tendo os fallldos R. Giaconnettl
e Comp. requerido a este juizo a convoca-
ção dos seus credores, para lhes propor
uma concordata para pagamento do ein-
co (5 o|o) por cento, sobro a importância
dos respectivos créditos, ein duas presta-
ções eguacs, a prazo do quatro e oito me-
zes, contados da data em que passar om
Julgado a sentença homologatorla, me-
diante plena o geral quitação, o concor-
dando com o pedido o liquidatario o o
dr. curador fiscal, designei o dia nove do
agosto próximo futuro Ss duas horaa da
tarde, para, no Fórum, rua do Thesouro,
effectuar-sc a assemblea rdos credores dos
fallidos, afim do tomarem conhecimento
da proposta do concordata, o para esso
fim convoco todos os credores reconhe-
eidos dos mesmos fallidos. Os ausentes j
poderão so fazor representar por pro-
curadores, sendo licito a um sô indivíduo
representar diversos credores. E para
quo cheguo ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente, quo serfi af-
fixado o publicado pela imprensa. S.
Paulo, 20 do Julho do 1910. Eu, Antônio
Ludgero do Sousa Castro, escrivão, o es-
cre vi. — Manuel Polycarpo Moreira dc
Azevedo Júnior.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Dlrectoria da receita,

EDITAL N. 15
Do ordem do sr. dr. Inspector do The-

souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
Sl do agosto do corrento anno, se proce-dera nesta Directorla, ft rua Libero Ba-
darô, n. 98, A arrecadação a bocea do co-
fre dos impostos do Industrias o Profls-
soes correspondentes ao 2,o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento do 20 0|0; os qun pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, c, finalmente, os que pagaremdo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

Puranto o mez de setembro próximofuturo os referidos impostos serão cobra-
dos som abatimento o sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm-
postos com a multa addlciqnal de 20 0|0.
Directorla da Receita do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 do. julho do 1910.

O Director.
Dlnlz p. do Azambuja.

A PPARELHOS para jantur, moia porcol--^"Inna, doooratlos com ouro, louça in-
glcza, a 8o'' o loo'noo, idom, pnra chã c
café a íio', na liquidação do Bantloirantej
.1 ma do S. Joüo 87.

f*jHIOÂUÀS do prnnilo branco, ingloz, para^•'oáíó, (luzia D fino o 4!; idem, pnra chá,
a 7', prntos a 7', torrinai á !»', bules nnr.i
chil o café a d', idom, kitnir.is o assiie.n-
roiros a 2:5oo • na liquidação do Iiandci-
ranto, rna do fi. João, 87.

•SIERVIÇOS 
para chá o café, terra eotta™ 

inirlozos, «1 pr-ças por 15 ; louça cs*
mallada para cozinha; fôrmas para doces o
empadas; talheres. Tudo polo custo o abai-
xo do custo, na liquidação do Dntiiloiranto.
rna do S. João. 87.

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRA-
DAS DE FERRO

Assemblea geral extraordinária
.l.a convocação

Não tendo comparecido numero legal
do senhores nccionlstns para funcclonar
a assemblea geral extraordinária, con-
vôcada para o dia 29 do corrente, em
cumprimento da resolução tomada na
reunião ordinária de 30 do junho ulti-
mo, afim do deliberar sobro a reforma
dos Estatutos, especialmente para redu-
zir d», sete a cinco o numero do membros
dá dlrectoria, convido de novo os senho-
res accionistas a so reunirem para 0
mesmo fim, no dia 7 do agosto próximo,fis treze horas, no Escriptorio Central da
Companhia.

Sendo esta a terceira convocação, a as-
sembléa deliberara, qualquer quo se)a onumero do accionistas presentes,

S. Paulo, 29 do julho do 1910.
Anlonio Prado,

Presidente.

TJDRATOS dc porccllana branoa, do Li-M nioiTOs, dnzia 18 ; idem, cliicaras pnrnchi, porcollnpa, a J-i*, dnzia: serviços dc
chri o café, porcollana om coros a üo'; idom,
Pnyòriò-, (om coros, para café, 15 peças pnr
IR»* na liquidação do Handoirrinto, rua. Silo
João 87.

#"jOPOS paia chops, 2$ a duzia: idom,
^-'fnrma barril, a .V; idem, com pé a 5;
cálices a '!', frucl.o)ras a 2'fioo, oslojos
para mosa, tros poças do motal por d*; nn
liquidação do fiandciranlo, rua S. João, 87.

Casa Victoria
Especialidades em mnnlelgns, frios pa-

rn repasto, Balslcluirln, conservas, caças
sardinhas, fruetas, biscoutos, requeijão
queijos, mortndellns o vinhos porliigne-zes.

Una Libero Badaró, n. 101. telcplionc•M«2. Em frento (i Cnmara Munlclpnl.

PARTEIRA
.Víuie. I riuiin ile «n.iri.ili* íl.nrl.-cilo.

partilha diplomada peta Ksòiilti do 2'iiáimãõln ilo D./'.-.nlo, cx- intcinii ilu Mntoinl(l_.lo dò.tíioai.iln. At-Icn-lo n olinnmdos a niinlipj.r |ior.*i. l-rsiili-nciii oconsultório: rn-i (Icnnr.-il l .orlo, liO. «relciili:, .6.200;

Pensão JBrasil.'.!':.
llellsarla lilliciro coiiuniuiic.i noi sciii frosiiczcs qno
tmnsfcrlu o seu ostaliolcclnicnlo para um grande
prei)!,-, no ccnli-Q ila ciilailc, junto ao larijo ila Só, a
iiia do Santa Tlioroza, 2?, omlo continua n rccolior.
hospedes diários o pensionistas do nicz, liem como

r n fornecer comida a domicilio 

EMPRESA PREDIAL RURAL E IIÍPO-
TmíCAR,A

Assemblea Oeral Exlrnordlnaiia
De. ordem do Presidente desta Empro-

sú, ficam convocados os srs. accionistas a
so reunirem em assemblea geral extraor-
dinárla, a realizar-so no dia 15 do cor-
rente, na stido social, sita fi rua Direita,
S-A, fis 1-1 horas, para tomarem conheci-
mento da renuncia do Gerente o olelqSo
para seu substituto, assim como tratar-so
de outros interesses da Empresa. Picam
suspensas as transferencias dc acções atC
fi. data. da Aasembiía;

O secretario,

Josó Ferraz Motta.

AVISOS RELIGIOSO
l__BáT

MISSA DE SO.o DIA

ALTINA DA SILVA CABELLO

Henrique Josí Cabello c cunhados con-
Vidam todos seus parentes e amigos a
assistir ti missa de 30.o dia, que em suf-
fragio da alma do sua idolatrada esposa
o irmã

ALTINA DA SILVA CABELLO

serfi. celebrada terça-feira, 8 do corrente,
fis S horas na egreja de Santa Iphigenia.

Por este acto do religião e caridade se
confessam agradecidos.

*Í**»4--_*«^4*«f;**«í4«í<J»4W*_4<l

1 IWARMORARIA CARRARA
Túmulo», nnrcopliajto», cruzes,
.-kiiiI.ii.s. clr.•fj rreços razoáveis e trabalho garantido, sob en-••f*! commcnâa — Siivlam-st dtscnhos t•fi attendem-st pedidos do interior¦H S. PAülO-ltuíi 7 de Abril, 38 « »T—7el. S40!>

4, BASTOS—Ftltat. Ii. S. Francisco, 1C0—Tel. 830
*l
»Í999^9*9^^*9^**9^*9^99**9yA

DR. DINAMERICO AUGUSTO DO
REGO RANGEL

A familia do saudoso finado, profunda-
mento grata pelas homenagens prestadas
ao seu pranteado chefe, convida fis pes-
soas de suas relao/jcs a assistirem A mis-
sa do 7.0 dia, quo serfi. rezada na matrhi
da Consolação, «íuarta-fclra, dia 9, fis 0
horas.

Pequenos anúncios
Machina photograpliica
Compra-so uma, 9 por 12. que seja do

fabricante Ilernemann.
Tratar A rua Direita, 8 — 3.0 andar. —

Empresa Rural Hypothecarla.

Artigos para pinturas
Acabamos de receber grande stock om

artigos para pintura, como sojam: cal-
xas, tolas para pintura a oloo, tinta a óleo
o aquarella, verniz seccatlvo "Courtrat",
fixatlvo, óleo de linhaca, pincéis, tinta
nanklm, carvão e crayons. — BAZAR
DA GLORIA —¦ Rua da Gloria, ns. 8
o 10.

Sementes novas
Catingueiro royo, legitimo, sacco dc 20U

litros, ü$000. Cabello do negro, sacco dc
200 litros, 10$000; Jaragufl, germinaqio
garantida, puro de cacho, sacco de 200 II-
tros, 7$C00. Pedido ao antigo o afamado
fornecedor Josíj Marccllino de Agnollos —
Linha Mogyana — Estação du Restinga.
«EMENTES DE OAPi.r,.novas, do . gor-«•-^minnção garantida, vcndcm*sc: "Gatin-

gueiro Roxo" a í3.0 o -MaraguiV', do ca-
cho,_ a »G50, o kilo, ensaccado, a dinheiro.
Podidos a Manuel Editnrdn Ferreira, esta-
çSo do Jussara.

A Itifi-n-so a casa n. *J da rua AÍug_.i_
mm.. (Hygionopolis) a clmv. no n. 2-A,
Prce,o 1.0$. 3 quartos. Trata-se ;t rua ila-
ria Antonia, ]•).

/k higam-se quartos com pensão ou sem
¦**-*¦ pensão para familia scrin, com comi-
da italiana o brasileira. Mnnda-so comida
para film. P,ua Cesario Motta n. 10.

5

A Aa. "WAh. ~W At, W Am' W As. \

RESTAURANTE S. PAULO
Rua da Boa Vista, SO

ESPECIAL SERVIÇO A' LA CARTE

5»
v no.iE - CAçAnòiiE
^ o CABRITO ii BORDALTÍZA k

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos o
outros insectos nocivos

Sempre lêm era siock
LION & C.

Caixa, 44 5. Paulo

11
Cora escripíorio em sua residência

,.TT5:.\»i-: » <*nÀMA«OH —CnmnrAOvon-,
do tnòvoís o Immovisis omiircstimoa sob Iiypà.hôofts.
nPCüii.a |(roniir;iç;"to parn tomar conta do prédios,afim dc nlilRai-os, proccilor a coiiccrtos ft receber
aliimicls.

I'cm a ronda alinins prcilio?. Inolnsivo uni dos
motliorò^ palácios da Avenida 1'auHsffl, bem como
dívcr.ian fazendas, sondo uma do criar, do primeiranidetii, no triângulo Mlnoiio, com casa para resí-
denola, f-crnnia. quatro mil nlqurtrcs do terras do
primeira niinllilfiilo, nonilò 1.40,1 «In madeiras «lolel
o inveniadas osí.íjü do campos, nalivos para criar,
do :i a 1 mil rezes, fiuu vaccas paridas o conto *
tantas para dar cria, conto o ptoucns porco.",'! c.irro»
com n Trs|iec.tivn lioindn c gnuiilos quòdnB lio agoal
om dlfferentcs logares para tocar cnorgia elcctrica.

Para mais informnçõos
Travessa Particular da Travessa Muniu do
Sousa, n. 4 - - (Cambucy) - - SÃO PAULO

SEDAS E CAS1MIRAS
A CASA HILlillL
Ae.ili.i dn recclmi mn vmi.-ido sorllmonl») «lo
peda« o cnsirríiras para .snnlioias, como Hojani;
t-iltclín, cliiiiminiso, crépe «Ia Cliin.i, radiam,
bnymlcrc, t.itfcli. foulard ceasimlrn franco?..! 1

in:;lcza, RíilniTiline oj|rnn„eira. cie.
(Ir.in.lc snrlimcnto «le lilus.1» lionladas á mito
o n machlna, do pon„ô Invavòl dc crepo da

(.bina rte. - Prõçoi ¦"orrí competência
Abre-se conta corrente a prorcasoras c famílias

distinetn1?.

RUA DIREITA. 43 > Telepb. 5035

Machina cie escrever
Vende-se uma machina marca "Idoal"

em perfeito estado, poi* 120$000, il rua
Dr. Falcão, n. 1-A.

iSííRSSiis
Vende-se por preço de occaslío:
l Chassis Mereoiles í8|ft*i lll'., com muito poucouso n cardnn, modelo 1011, com to-.íat «»1»|105 *

085tt*l*»: chassis especial para grandes excurstícs o
r 1<1*3. Mais Iniormaçües comA\'crner, Hilpert íl- Co.,
Silo Pairo rua de 8. llcnto, n. 10. Cnija 141.

O 
quo disso o vosso medico ? quo estacs
flcscnpfantido ? Porquo ostaos desanima-

do ? Porquo ja fostes a Poços do Caldas,
a Lambary, a Cambtiquira, a Europa, a
mandado do vosso medico, o não encon-
trnstos cura para a vossa torrivel enfermi-
dado? Uso o FARADOR -Poça instrucções
para a caixa postil «121 - Instituto llie-
rajwntico de Oxi/aenlo "lAUADOW'.

n
Attenção

Um professor com longa pratica ensl-
nr. thcoriea o praticamente allemão, fran-
ce:, Inglez, arithmctica commercial e
escripturação mercantil. Preços modi-
cos o optlmaa referencia/*. Dirigir-so a
Gustavo Lutz, travessa do Quartel, 9-B.

AVICULTURA
CHOCADKIRAS K CRTíVBBIRAS

"COUTO"
As mal» proruradas. Premiada» eom Grande Pro

mio ilo Moura na K.xpqsiçil«i Paulista ilo .\riculliira,
em '•'.'—7— -il«\ Peçam p.ospeelos a 0, Corain. Una
(íuintiiio lloca.uva, n. 1. (Teloplionc, EJS.

Marmovaria Tomapini «
Espcciali.ade cm tumalos dc

mármore c granito polido on
tosco. Preços sem eompclencia

—c—
¦IxpoKlfüo iicriuniieiilc:

Rua Barão de Itapetininga, 40
OflIehinN o Kscrlplorlot

= Rua Paula Sousa, 85 =

11.

«NMaeMNMINIMI
PRESERVATIVO C. V. •

SlIiiKla  «$OOoS

^ Pelo rorrclo iiiain . $ ..OO ^
Ao Boticão Universal •

{ Rna 15 ie Novembro, 7 S
••••••••••••#•§•§•#•

Garagens Reunidas
De Sampaio, Castro o Comp. — (Sue-

cessores da "Companhia de Automóveis
Gnragcs Reunidas"). Rua Duquo de
Caxias, n. 40, esquina da Alameda Barüo
do Limeira. Telephone, n. 1.400. — Scc-
Coes completas de mecânica, carpintoria,
sellaria, pintura, carga dc accumulado-
rea e vulcaninacüo de câmaras de ar c
pneumaticos. Reformas completas de
automóveis e motores. Executa-se com a
maior pcrfelgão todo o qualquer servigo
concernente a esta industria o acceitam-
so chamados do interior. Attendem-se
com a maior promptidão chamados di
automóveis de aluguel: Taxis, Torpedos,
Llmouslnes e Landaulcts de luso.

Vendem-se diversos automóveis LI-
mouslnes, Voiturcttos, ele., do diversas
marcas o aceeitam-se automóveis para
venda e estadia. Pneumaticos Michelln e
Pirell.

SEMENTES •• FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes de cl-

pim CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUA'
e CABELLO DE NEGRO, garantindo a
germinação, sem temer concorrência o
pregos? E' Incontcstnvf.-lmc-nte Odorldo
Barbosa, estação do Restinga, linlia V.o-.
gyana, fazenda da Matla.

FEBMGENS
Ferramentas, artigos parft

constracções e pintura
Thomaz. frrnão & C

Rua. do '1'licsouro, 11 I

m. _—. ¦—_-¦-¦¦ ¦—¦,-¦¦ mtt

Rio de Janeiro

HOTEL AVENIDA
0 maior e mais importante
do Brasil podendo hospedai
diariamente 400 pessoas, Si*
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Eio

Branco .Antiga Central)
diária completa

a partir de 10,i0ü0
End, TelgrapMco: AVENIDA

RIO DE JANEIRO

Externato Paulista
Rua Veridlana, 49

.* Professor Pedro Woííf
Curso do proparatorlos para admissão
ás Escolas Normaos, Gymnasios, Mo-
dioina, Polj toohiiica, Direito, Phar*
macia, Odontologia, Còmmercio, etc.
Aulas diurnas e nocturnas para am-
bos os soxos. A Light forneço passos de
100 réis aos alumnos dosto Iíxtornato

Theatro AP0LL0
- Empresa PASCHa«M SEGRETO -
HOJE — S.a-feira, 7 de agosto — HOJE

GRANDIOSAS FUNCOOES, as 8 o as
10, do notável illusionltsa indiano

Dlt. RICHARDS
O grando masico moderno, tres mezes

consecutivos de extraordinário êxito no3
tlieatros: Carlos Gomes, S. Pedro e S.
Josí, do Rio do Janeiro, com completo
o unanime elogio da imprensa.
MAGIA ORIENTAL - ILLUSIONISMO!

TRANSMISSÃO DE PENSAMENTO
O dr. RICIIARD C considerado como o

criador dn, moderna escola do magia, pela
perfeita execucüo de sortes, sem apparo-
lhos mecluinicos, câmaras escuras, espo-
lhos e outros processos em desuso.

Primeira parto r— Uma hora do magia
ligeira. Sortes do mágica A toda luz das
gambiarras! Elegância! Destreza! Humo-
rlsmo! Terminara a primeira parto com
a moderna illusão, intitulada:

POUCA N.
Segunda parte — Trabalhos mentaes.

Transmisstto do pensamento. Scieneias oc-
cultas! Terminará °- segunda parte com
um numero do illusionismg.

Preços para cada nessilo — Frizac, lü?;
camarotes, 10$; distinetas, 3$; poltrona
3e l.a, 2?; cadeira de 2.a, 1.500; geral 1?.

THEATRO 8. J0SE'
Empresa Josó liUurelro

Últimos cspcctaculo» da grande
Companhia portugueza do Oporotas, Eevislas

o Feérios BUAS
HOJE HOJE

Segunda-feira, 7 de agosto do 191G
l.a sessão £Ls 7 3|4 — 2.a sessSo âs 9 3|4

Ultima represeiítacilo da revista em
2 actos

DALTO A BAIXO
Preços;
Frisas, 1B$000; camarotes, 12S000; ca-

doiras, 35000; amphltheatro, 2?000; bal-
cão, 2.000; galeria num., 1?600; geraes,
190Q0.
"'Tcrca-fcira, 

8 amanha, A VIAGEM
DE SUSETTE, (Peça do grande espeeta-
eulo).

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário: Wullei' Mocclíi

Temporada official de 1916
Inauguração da temporada official de ÍÕíG, sob a fisca-

lisação da ama. çommissãodtrectora do
Theatro ilunkipal

Companhia dramática franceza, dirigida
pelo celebro artista

{Mr. Lueien ii. I

Quarta-feira, 9 ULTIMA HORA. Revista
10 — Quinta-feira, 10, O PADO E MAXI-
XE EM DESPEDIDA DA COMPA-

KHIA

A' 11 do agosto Estréa de FÁTIMA
M1RIS, rainha do transformismo»

Amanhã-. 8 de agosto
ESslréa .: Estréa
l.a recita de assignatura ás 21 horas

r-LA VEINE-i
Qoucáia e»i 4 actos de AltrcítCnijus. Mr. l.uckn

Gultty jouerii U role dc Jtdien Breard,
qu'U a creè a Paris

Os billiotos ítchatn-so á venda no Café
Guarauy das 10 ás 17 horas.

is Theatro
Companhia Oüiianatograiililca Brasileira

HOJE — Segunda-feira, 7 de agosto
Brilhante soirée acadêmica <-i

Dois films sensacionaes que serão
exhibidos extra programma. .* - -

AMOR NASCENTE 
', *

OU
OS HEROES DO MARNE

Maravilhosa e sentimental crea.ã<*j
dramática, de um enredo de completa,
actualidade, e uma interpretação mã-i
gistral, sobresahindo no papel àt.
protagonista a querida e sympathica.
artista Cecile Guoyon, .em seis loiv
gos actos.

O PEQUENO NA RUA ,,
Magnífico drama da fabrica "Biõ-j

grapho", em 1. acto duplo.

Amanhã — O bellissimo film M
ássumpto sensacional, edição aitisti-í
ca da fabrica "Gaumont":
O SEGREDO DAS ESMERALDAS.

5 grandes actos. zi.

tfjpHa ...y.";,!.',:.,¦ Li*;.'.'¦. •'-'-"¦-, t^mf"*"***. i><
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CORREIO PAULISTANO - Segunda-ieira, 7 de agosto de 1916
¦y\MMUmmXimSmdVtt. -.-m TiTfT-TiffW—i Kl A

íiaraFw
Astlima,

ltoufiui-ilão,
Broncliitc-,

Infliicnza, etc.
Curam-se oom o

Xarope de Grindelia
DE OLIVEIRA JÚNIOR

TOS/SUS lOTPKKTBMHSRITK
O c&ino. sr. coronel José Do-

nilngos Mendes curou-se
de tosse impertinente e fihor-

reclda com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JÚNIOR

NAO PODIA B)OKl?BIK
TOSSE CONTBTCUA

A exma. sra. d. Anna IVRiiias,
parteira de primeira classe,

curou-se com o
Xarope de Grindelia

 DE OLIVEIRA JÚNIOR

*™***^
ASTIiraAMA llfl AWM9S

A exma sa-a. d. Sámin €I»ar-
hy. de Aff-cn, França-, diz que,so?f>:endo lia 18 annos-, eui-ou-

se com o

DE OLIVEIRA JÚNIOR

mWAWk.Am.mm. AA Am.Am,Am.Am.Att.Am.W Am. Ak Am. ,gm> Ata, 4Ba. Am. Atk Atam

i FABRICA dc BILHARES ?
m _, ' '"' ' MEMBl^lIE 1-STKI'A *************** ; f

¦ j ^G-SBjõBV Mortoloi noros e caprichosos — (JonstnioçUo esmerada — .Preços som oonipo- m
^ í CíStPtF tonol» — Acooltnm-íii encommeiidui para o interior — Venda do ohjeotos para V

bilhares — Concertos — Kxecuta-se
toda olnsio do trabalhos de torneariai ; Rua Brigadeiro Tobias, 77 ^

Formigas Saúvas

Companhia Central de Armazéns Geraes
Caiívu tt. 22*% - lln a 1*% dc Novembro n* MM1

A\&fiSlSt&&à(BA

Jw 1»
W[ a4ê1F JUI

'Ç vil o AWf HÜ

mWÊÈW^ aWB \Sw¦ ... / \
0 único meio efficaz e mais econômico de destruir a
terrível praga das formigas saúvas é, segundo a prooria
opinião de centenas de lavradores, por experiência prooria
o uso da machina "Buff-alo-Luiz da SMvst.", com o
ingrediente ¦""•«fiai!©.,. Não existe outro meio tão ootente.
Os gazes mortíferos são levados até 500 metros de distan-
cia, desde gue encontrem canaes desimoedidos. Nenhum
formigueiro, por maior gue seia, voltará, desde gue a appli-
•**¦*¦== cação seja feita de aceôrdo com as instrucçõs ==

FISCALIZADA PULO CÍOVLKNO DO ESTADO
*

p»4j i ¦ m Conde (le Prates - Presidente
L/l 1-3 CTO TI 3 ¦ Dr. José Mártiniano Rodrigues Alves - Secretario

Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral

Recebe ca/e dos srs. lavradores, cobrando somente OOO réis
por sacca com direito a O mezes de

armazena fiem e seguro

1is IrasiS

Peçam informações á Sociedade Paulista de Agricultura, rua Libero Ba-
ilaró, n. 125 - S. Paulo - Endereço telegraphlco "Agllcultura . S. Paulo"
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Sede social em Paris: Boulevard des Capucines
CAPITAL: FRANCO, 15.000 00 J - RE 'I, £ .CCC.CCOÇOO O

Snccnrsâl fle S. Panlo: 34-A, rua fle S, Bento, U-k
CAPITAI/ IML St. t.íWRSAIi . ..... t.«.t"»i«(l»»$000

Secção de contas correntes limitadas
Recebe dinheiro cm conta corrente dc pc(|uenus depósitos a

Juros dc 4 0|0 ao anno, capitalizados'semestralmente cm 30 dc ju-
nho e 31 de dezembro. A entrada inicial minlma Geri do tiOSOOO,
nilo excedendo o máximo de 10:0005000. As entradas subsequen-
tes nilo serão Inferiores a 2OS0O0. As horas de expediente, sfimcn-
te para esta classe de depósitos, serfio das !l horas dn manhã fts li
da tarde, salvo nos sahliadns, <ija em qne n Tlrineo íecharíi í 1 hora
»¦ da tarde ¦¦¦»*««—¦»¦»«.

LEIAM HOJE

ANNO XV NUM. II
Olrector-proprietarlo; GUSTAVO FIGNER

PROCLAMADA UNANIMEMENTE

A REVISTA MAIS POPULAR DO BRASIL
Arte, Literatura, Sciencia e Propaganda

Uma secção especial para cada membro de familia

fl . sita I

GRANDE «-ABRIGA
Tenho em stoclc typos variados e modernos, não temendo concor-
renciu em preços — Grande sortimento dc solas, giz, tacos, etc.

Attendem-se pedidos do interior

SAVEBIO BL
RUA DOS GUSMOES, 49 ~ 8. Paulo -¦ Telephone, 1.894

B_

Preço 300 réis Vende-se cm toda a parte
Assignatura semestral com direito a valiosos prêmios 2$500

Pedidos de assignaturas a'

Redacção da Revisía Mensal «0 ECHO»
Rua 15 de Novembro, 55 (Casa Edison)

CASA A1ANCI0
Agencia do Lotoriiis

F. ROCHA & COMP.
ROA GENERAL CARNEIRO, 1

Km fronte aos Correios
Vnlxst i.ti . Trlcpli. 90?

S. PAULO

^uiaiaus^^
•^-•l3-ra-B'-0'€»€S''3'O*O*£í*O-Q-e» ¦f**€^^•0»S3l•«3.***,.

£_. ..._ _...___ •¦
Para os Cavallos e Mulas

rf0M?;í!f% »»-« 40AhnosüB £xlto i
J.d.fl^M,^^^ SEMH.VAULI Sá6i'.s preslosoTnpIco ê• unico<*na
A. nibilltloli Cfu.ncü,-eun nili*
lil tilmmteem poucos dli. isman-

Íuelras 
noras e ant cas. u

r— ¦ - ¦ - -Torcetiufís.OontusIIes.Tumo.
i res i Inrhações dss ptrna6,i Eiparav*o. SoOro-Cannas, Friqueza a
| Engorgllamcnto du peruai doi poirji, etc.> lira cccmionir Binhumi cha>/a, nm quedai 4o fello m-no dgranla o Inism nlo,

Os resultados eitnordloirlos,
qae l-n olilido ms diversas f
Affecçãcs, ria Pello, os Calar*
rhos, Bronchllli, Moleitlas I
da Garganta, Ophttlmla, etc. ,

nlo ilio lo*ar 1 concurreocia. I

A cura faz-se com a mio em 3 minutai, I
. icn der e «em eorlar,nfm raspar • pello. (1 Depotltoem Paris: Pharmacia OÉI*ÍEAU,rt)aSt.Honor6,166,ecm lidam Plianniriai.-« -• - «-.-.---.¦ MHi.uavuiHuiriiiniviv, |ug,íiiiiuii|Ui>aiu'iu'uu, 1*7-

Dirigido pclu dr. Arlhur Motta Junlor,
¦liso conta pnrn n ciillnliornoão dc oito dls-
ilnctos professores, prepnrn alumnos pa-
rn os exames dc admissão &s escolas nor-
inoófl e Indus ng escolas superiores.

Os pronramm.iB orflclues são rigorosa-
•tiente Obscn-mlos.

RUA JAGDARIBE, 72 — S. 1'ADLO

;ss@isa^-S!i^a^isisis®*2!^igis^i3ii!s®a^
PROCUREI sempre os acreditados 1
PIANOS PLEYEL 1

§3 Om MilS 0»-1»J»*UIj\3ÍIUN I-! KKSI.SV^VTl'^ 3910 1)8 jIV*-*.! I. -^

8 Mg EXPOSIÇÃO na CASA LEVY Mm reprasentantes hd Estai W
50-A — Rua Quinze de Novembro — 50-A S

'¦ <*&» A\ ****V A\. A\ Ait.Am.Am. 4tm.*\

| GENTE RICA!
j Porque não comprar, vós
. que podeis, o magnífico terre-' no que tenho ú venda em
j Hvfrienopolis, para nellecon-

struir vosso palacete? Infor-
mai-vos com Cavalcanti, cai-

4 xa postal 208, que vos dará
A as necessárias informações.
*5WV*«

?
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SO' AS TEM QUEM
QÜEPOÜ QUEM DESÇO-
NHECE A EXISTÊNCIA

DO PODEROSÍSSIMO

<Jtm/J ^çwfo % %

-< r
iM

Um livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, rscebera
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse
íutr pelo hypnó-magnetismo a Saude, a Riqueza e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aoí
outros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague-:, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, como
inspirar o amor.

Os paes de família, os commerciantes, os empregados, os formados, os militares
os sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, cncontrarSo
o que mais lhes interessa. Devolvei este hnnuncio, acompanhado dc um sello para c
corte do precioso 1'vro. ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes-
n. 29 — Botafogo. Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.

NOME ... ...... lá l... ..... ,.. ,,x .....,_.'

HESIDENCIA**,.- .... <>£ :o> >:»:•). YfJ. • ¦ * ¦'• *> tia

Seguros contra fogo

"r~ ~"*~ ' **~" **"** _

WÊ/BÊB

:

1

Assurance Company Limited
Companhia Anonyma de Seguros

Estabelecida em 1821
Capital subscripío, Lbs. 2.000.000
Capital realizado Lbs. I.OOO.OOO
Fundos.......... Lbs. 7.I09.000
fienda annual Lbs. U04.000

Esta Companhia acceita seguros a prêmios módicos
sobre Okvà, ARMAZÉNS, MERCADORIAS, CASAS
: : : PARTICULARES, MOVEfó, etc. : : :

%W\\\k: E. JONSTON & G. LIMITED
llaasa Frei -fa-asp-sir*, S4-tantos

-VSf» - Brazilian Warrant Comp. Ltd.
-"clSfi- João Jorge, Figueiredo & Comp.

Deveattender-se
com promptidão a
todos os indícios
de prisão de ven-
tre nas creánças,
para evitar com--;
plicações.

Nada» melhor
para a prisão de
ventre que as

Pílulas de Reuter
São tão pequenas que as creánças tomamè

nas facilmente.
_**C5C3iMK3r

"¦'y7

k cura da embriaguez
E' rápida e radical com o "Salvinis" e as "Got-

tas de Saude", formulas do dr. Cunha Cruz, que ha 16
annos se dedica a essa especialidade com grande suecesso.

vendem-se nas (Baruel & Cia.. Rua Direita, 1-S. Paulodrogarias: j j.üPacta.Rnaflo AMas, M Janeiro

GRANDE CHÁCARA
Vilia Syria

Tenho cm minha chácara, sita na Sextii
Parada, Penha, mudas de fruelas de toda*
as qualidades, como ameixa do Japão dc-
todas as qualidades, caki, peras, figo bran-
co. castanha, uvas, laranjas, mexiricas (lt*
todas as qualidades, para plantações, afim
de aproveitar a estação, que começa^ a l.o
de maio. Vendo de todas as qualidades,
a preços muito módicos. Para mais infor-
mações, rua Florencio de Abreu, n, 2g. ou
telephone n, 47, Braz.

FARES MUTIOU.

Caixa Paulista te Mo Agricola
Incorporadora 3 SÉÉÉÉ Mil íl iÉfllíl

Na sede da Sociedade Paulista de Agricultura se
aclia aberta a subscripção de acções da Cdíwà MBatU-
llsla de Credito Agrícola.

As acções são no valor nominal de '2Ü0$0ü0.

Opportiinamentc, a Incorporadora convidará os srs.
Siíbscriptores u realizarem 10 ojo.

Subscripto que .seja o capital de 1.000:000$000,
será feita a segunda chamada de 20 ojo, preenchciido-se
então as formalidades para definitiva organização da
«CAIXA» e inkiiaçãò dc nuas operações.

As demais chamadas serão feitas anniialmeute.
As entradas poderão ser realizadas, cm dinheiro, ou

em café, que a .Sociedade fnrfí vender e prestará iniiiie-
diatamente conta aos srs. Suhscriptorés de acções.

A subscripção de acções estará aberta indefinidamente.

i
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Completo soriimsnío de pertences para automóveis
B*reeofi /tem conco rrehctà

Rua Barão de Itapetiuinga, 33 -- Telephone, 1,518

'.••i^7*^'*:.7r»^^.'5:'PSsr^-51^

Ejífcraeções ás segundas e quintas-feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

Rud. Quintino Bocayuva, 82
Teí-tfá-feií-ar, §•-*.0«000-ÍIOOo

POR 2§im

¦Ordeim tiSas estu^acções em agosto
x<Ai tn

<« g* Mti/i ¦ Dia Prcniiii ma oi ,, ,** liljlBlS
¦se 

'"*

685 8 üe agosto Terça-feira 3n:Q90$000 2S700
CPC 11 „ Soxta-foira SffedfÕ-í.OOD l$HO0
687 U „ Soirundii-foira 15:000 000 l$i)00
688 18 ,, ,, Sexta-feira 50:000$100 4$500
089 lil ,, „ Xorçii-folrn 20.0ÜO;* 000 1-Sfi'OÕ
690 25 ! Sexta-feira 40:000^000 3S600
691 29 . Torça-fcir.i 15:000¦>000 ISOOO

**»?*»*» «s>—**i»-<*t»--*»*»Bn
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FRISBA

\

Bdlilrá do Santos no din sg do acosto para
Hlo, Bahia, 1'crnamhuoo, Vigo, Ktlmouth

o Amatcnl.-uii
Sá so ncooltam passageiros oom imssapor-
lo 1-jroolrn classo para Vigo, iMtyOju, In-
cluido o impoito. l.n o í.n classes, tratai

com a agencia

Bahlrá 'Io Uantns no dln l» du agosto putaMontcvlilio o liuenos Alros
Passagons do u.n olasso, rs. Oàiwu, inolul-

(to o imposto
Voltara do Prata rra'» do agosto o partira

uo Dicsmo dln para a lOuropn

t
?
?
?

? Sociedade Anonyma MARTI1LLÍ ?
S. f-^AULO Av Rua Quinze de Ilouembro, 35
fnlxu poHdil n. U40

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

CllIXII IIOHtlll II. 15í«
?

Quarta-íolra, 6 de setembro, nnnde Loterh commemoratlví da
Indepenclencl-* tto Brasil lfMPrfMPlP$fMP(P%m dois gniides
prêmios tio nZWtfPmfPQPSto&fp cjnjSa nm - Por 4g000

Ui iKiílldos ilo interior, a-JÒ.iiitiitnhuuüa .la fesyecllvá in:iJurtaucia o
mais a qunntlj necc.-.sarln para o porto flo correio, devem aer dirigido?
*os Agcr.lea Guraei;

Julli» Antuni-a ie Abreu e Comp. — Rua Direita, 3D — Caixa, 17?
— 3. Pnnlo.

3. Azevedo e Comp. — Casa Dollvaes - • Rua Direita, 10 — Caixa, 28
S. Paulo.

Amando Hodrlgues dos Santos e Comp. — Praça Antônio Prado 6
•— Caixa, 1G6 —- 3. Paulo.

VAI»1C QA*n**.l 1T..M — Itun Direita, * — Caixa, 1117 — Jullo Antu-
nes do íMireu c Cunip.

J. t). Sarmento *— Rua Barfto de .Tnguara, IB -- Caixa, U — Cam-
rlnas

.m^mammmimlmumjmím,ijmmn um ffin

gVBSM.£ i SM SP * FS-N-C ««
THE ROYAl MAU STEAM PACKEI TH£ PACIFIC Slt AM NAV%ATIDN C» ÍS

I MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

I
1'AgUETES DA liU»OI'A IÍSI'1'KA.

11Ü3 EM SANTO*

OBWXSA
UO din 11 dc Ai-jiisUv.ilin.í uo nirs-
mo din paru Montuvlilòo o l'ort íStait-
Joy, i unta Arcima o portos do . acilteo

JBEiUERARA
No dia mi do agosto — bnblrit no

mesmo dia para
Montevldéo e Jiuenoi Aires

1
*A

PAQUETlia rAltA A ÜUltOPA
A snlilr do Santos:

ARAGÜAWA
no dia 24 do ug->sto para nio, iiatila.
1'oinumbuco, s. Viccuio, Lisboa, Vigo

o lii-^iíitfirm

A snlilr do Hio:
BM8XA

So dia 15 do ngo-to pnra
L1SUOA e ÍNQLAIERRA

A ssblr do Itio ;
0RITA - 28 de agosto

"a

DRINA — 29 de agosto
Exige-se passaporte e não será permittido o ingi esso de visitantes a bordo

fora preços das passagens a inlormaçSea dirigir-se ao escriptorio .Ua

Tto Hoiaí iail Síen Mel Co, • Rua ile í Bento
Bb Pacific SleaiB Navipliou Co. I8q^ FaSj£8°*

¦V. , ; _.. _ ,¦ _______
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