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Em frente

de Terdun
Apesar dos desesperados ataques

«vados a effeito pelos allemães na
frente de Verdun, as linhas france-
zas mantêm-se intactas. O furacão

L^rrJ_'.!erro c de fogo que sobre ellas
•t não conseguiu fazer recuar

republicanas, que encarni-
., num esforço que dura ha

.-ete inezes, ali mantêm a honra
da França. E' corrente, nos círculos
militares, que a actual offensiva é o
ultimo esforço emprehendido pelos
allemães contra Verdun. Si o ".ue-
cesso não 03 favorecer, irão procurar
em outro ponto a possibilidade do
suecesso que precisam, para reer-
guer o animo abatido do império c
manifestarem que não se subordi-
nairi á defensiva estreita que os ai-
liados buscam impor-lhes. Ninguém
ignora que, em Verdun, está grave-
mente coii.proinettido o prestigio do
príncipe imperial, comniandante dos
corpos teiitonicos que ali operam c
que não achou ainda, em tantos me-
zís de sacrifícios e de violentas in-
vestidas, os louros destinados a re-
forçar o prestigio dynastico. Não
í;erá talvez o "kronprinz" um general"nediocre; mas a tarefa dc que o in-
zumbiram excedia, verdadeiramente,
js meios que, para a executar, lhe
foram fornecidos. O certo é que, nos
mallogrados ataques contra Verdun,
já os allemães perderam, segundo
parece, mais de trezentos mil lio-
meus; o sector do Mosa tornou-se o
pesadelo dc todas as divisões ger-
manicas; é como si fora um enorme
matadouro, donde ha a certeza de
não se sahir viv.i. Si este ultimo es-
forço falhar, como o faz prever a
resistência tenaz dos franeezes, diz-
se que o príncipe herdeiro se fará
substituir no commando dos corpos
aecumulado:-" no Mosa e se retira-
rá mesmo da actividade militar. O
facto, si confirmado fôr, terá um ef-
feito poiitico e dynastico desastroso
para os Hohenzollern. De resto, na
catastrophe que uma derrota possi-
vel pôde provocar, uni desastre dessa
natureza perde muito de seu alcan-
ce; ninguém sabe ainda em que se
converterá, amanhã, o regimen po-
litico do império allemão, si elle sahir
da contenda em condições muito di-
versas daquellas com que sonhava ao
iniciar a campanha.
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Os teutôes assumiram a offensiva em vários pontos
de Stokhod, sendo repellidos - Contínua a arremet
tida dos russos na região do Graberka e do Sereth

Os slavos tomaram importantes po-
sições nas proximidades das aldeias

de Zvyjin, Kestiniec e Reuniuv
As tropas moscovitas rechassaram vigorosos.ata-
quês no Korupiec - Os allemães bombordeíam as

posições britannicas no Ancre e no Somme
Os sou dado» do K.aitaer não íoram felizes

na sua acção contra Pozleres
Está empenhado um vivo duello de artilharia na
direcção da fronteira belga - A intensidade das
operações na França deslocou-se novamente para
Verdun - O general Joffre fez importantes deela-
rações aos jornaes americanos * Os telegrammas do

CORREIO PAULISTANO
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NOTICIAS 1 III
UM PROTESTO DO PAPA

PARIS, 7 — "Le Matin", em despacho
da Roma, annuncla quo o papa Bento XV
enviou um telegramma de protesto ao
Imperador Guilherme contra a ordem do
commando militar allomão, nue obriga as
populações civis no norte da França a
ahandonarom os seus lares.

Sua Santidade pede, ao menos, que as
mulheres, que íoram transportadas para
a Allemanlia, sejam lmmediatamente
mandadas para as suas casas.

Assegura-se no Vaticano que se taes
actos, Indignos do uma nação civilizada,
nfto cessarem, o papa exprimirá publica-
mento a sua reprovação.

DECLARAÇÕES UO GENERAL
JOFFRE

NOVA YORK, 7 — O correspondente
o.o "New York Herald", Junto ao quar-
iòl general francez, entrevistou o genera-ilssimo Joffre sobre a situnção militar
i'.os alllados, ao inlciar-so o terceiro an-
no da guerra.

Os allemães, disse o gencralisslmo, ex-
f.ottam rapidamente a-i suas reservas.

Os esforços conjunetos dos alllados so-
bro os impérios centraes não permlttom
quo os allemães enviem suas tropas parauma outra frente, que foi causa dos seus
Bocccssos anteriores.

Agora os nossos Inimigos enfraquecem
em todas as frentes.

Ha cinco mezes quo os allemães estão
estacionados deanto de Verdun.
FESTIVAL EM BENEFICIO

DOS BEIiGAS
. MACirlIO', 7 (A) -, Reallzou-üo. com
grande brilhantismo, no Thoatro Delicia,
o festival promovido em beneficio dos
belgas.

A sra. Antonlotte Blacerre cantou a
Marselheza, tondo falado durante as pro-
jecçoes o sr. Symphronlo de Magalhães.
TELEGRAMMAS EXPRESSIVOS DO

CZAR BA RÚSSIA E DO IMPERA-
DOR DO JAPÃO AO REI JOR-
GE V.

LONDRES, 7 — Começaram a chegar
as respostas aos telegrammas do rol Jor-
go V, aos chefes dos paizes alllados, a
propósito do inicio do terceiro anno da
guerra.

O czar da Rússia respondeu nos se-
suinles termos:"Ao terminar o segundo anno da guer-ra, tambom estou, como vós, decidido a
prosogull-a até ao ultimo momento, ARusslr em peso está firmemento resolvi-da a arcar com todos os sacrifícios até
que os alliados alcancem a vlctorla."

O Imperador do Japão respondeu enal-tecendo o avanço dos alliados no ocei-
lente e no oriente, e terminou o seu des-
pache com esta phrase: "Estamos ou emeu povo completamente de accôrdo em•ontinuar a lueta até ao. triumpho abífo-,-uto do direito e ila liberdade."

O BALANÇO DA GUERRA
RIO, 7 — Um vespertino desta capital

publica hojo uma estatística a proposl-
to do segundo anniversario da guerra.

Os alllados gastaram, segundo esses
apontamentos, 102 milhões o -102 mil con-
tos de réis o a Allomanha 90 milhões e
seiscentos mil contos. Os paizes quo mais
gastaram foram, conforme a ordem em
quo são eoiiocados, a Ingaterra, a Alie-
manha, Rússia, França, Áustria, Itallà,
Turquia, Japão, Bélgica, Servia, Bulgária
o Montonegro.

O Brasil, gastando X larga quinhentos
o sessenta mil contos por anno, teria dl-
iilioiro para gastar durante quinhentos e
vlnto annos. ,

Ao cambio actual, reduziudo-se esso dl-
nhelro a libras, attinelria a noventa o uni
mil novecentos e oitenta e oito toneladas
do ouro.

A guerra custa quatrocentos o vinte mil
e oltocentos contos do réis diários.

Quanto ds perdas do homens, os allla-
dos tiveram 2.800.000 mortos, -490.0000
feridos o 2.030.000 prisioneiros; os im-
ptrlos contraos perderam 2.000.000 h>
mens, tiveram 4.000.000 feridos. •

O CASO DO CAPITÃO FRYATT
LONDRES, 7 —: Milhares do operários

fizoram hontoni.no Trafalgar Synare uma
colossal manifestação do protesto contra
o aeto das autoridades allemãs na Belgl-
ca, que condomiuiram A morto o execu-
taram o capitão Fryatt.

Fallaram com exaltação alguns orado-
res que pediram o enforcamento do leal-
ter, o do almirante von Tlrpttz o do
general von Bisslng, mesmo antes de
ser feita a paz.
PALAVRAS DO GENERAL JOFFRE

PARIS, 7 — A Imprensa parisiense rc»
produz a entrevista conoedida pelo gene»
rallsslmo Joffre aos representantes dos
Jornaes americanos na França.

Mostrou o generalissimo que a situação
so está desenhando a favor da vlctorla fl-
nal da entonte, graças A unidade de ac-
ção, que os sacrifícios dos franeezes per-
mittiram roallzar. Accrescentou que a vi-
ctorla agora é corta. Está attlngido um
ponto quo assignala a mudança do aspe-
cto da guerra, depois que os cinco mezes
de resistência gauleza em Verdun desflze-
ram todos os planos dos allemães.

O general Joffre aconselhou aos corres-
pondontos certlflcarem-se pólos próprios
olhos do estado do exercito francez, qui:se acha magnlficamente adextrado, 6
agora mais numeroso que no Inicio da
guerra, está melho»/ equipado e desfruoU
um moral absolutamente Inabalável.

O generalissimo concluo assim a sua
entrevista:

"Encontrareis não sõ o exercito Inteiro
mas a nação inteira resolvida a prose-
gulr na guerra até A solução favoravol,
som olhar o sanguo derramado. Uma vez
que combatemos pela libertação do mun-
do Inteiro, não nos detoremos antes dessa
libertação estar assegurada.

UM JORNALISTA ALLEMÃO
PRESO

LONDRES, 7 — Os jornaes dfs-
ta capital, em despachos de Amster-
dam, dizem que, segundo noticias
procedentes de Berlim, o jornalistaMeyer, director do "Worwaerts",
teria sido preso por ordem do gover-no allemão.
COMO OS ALLEMÃES SÃO

TRATADOS NA INGLA-
TERRA

_ LONDRES, 7 — Os inglezes res-
tituiram á liberdade, devido ao seu
estado de saúde, um joven allemão
internado com seus compatriotas no
campo da ilha de Man.

O pae e a mãe desse moço foram
ao seu encontro em Flessing, na Hei-
landa. Ha quinze dias, o comman-
dante inglez do campo de interna-
ção recebeu uma carta, com a data
dc 26 de junho, expedida de Berlim,
por aquelie casal, afim de exprimir-
lhe o mais vivo reconhecimento, pe-lo bom tratamento de que scu filho
foi objecto.

Desta carta destacamos o paragra-
pho seguinte, que faz salientar o con-
traste com o tratamento infligido aos
inglezes internados na Allemanlia:'O 

que nos diz o nosso filho e o
que sobresai das cartas dos allemães
internados no campo de Douglas,
mostra que os prisioneiros que tcii-
des a'vosso cargo são todos tratados
com a maior bondade e consideração.
Isso nos causa o mais extremo
zer.

Desejamos vivamente fazer-vos
saber como apreciamos altamente
aqui a grande sympathia que mani-
festais para com os prisioneiros in-
ternados.

Não deixaremos de informar ás
nossas autoridades destes factos,
afim de que o vosso campo possa ser
dado como um exemplo a tojós os
campos de internamente"

A CRISE DO PAPEL NA HÈSPANHA
MADRID, 7 — A' vista da crise do

papel, o governo surprlmlu os direitos
aduaneiros o prohiblu a exportação da-
quolle produeto.

s a
NA FRONTE. FRANCEZA

DR. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARITINGA

A "BLACK-LIST"
LIMA, 7 (A) — A Suprema Corte

de Justiça, pronunciando-se hoje, pe-
Ia primeira vez, sobre um conflicto
provocado pela applicação no Peru'
da "black-list" ingleza, decidiu que
os contractos celebrados no território
nacional não podem ser invadidos
por decisões de potências extrangei-
ras.

'' II I *M<.

8 conito loso-oeriÉo
EXERCITO PORTUGUEZ

LISBOA, 7 — Foram convocadas
as praças licenciadas ae artilharia, da
guarnição desta capital, da classe de
I9I3-

UM TELEGRAMMA DO CZAR
LISBOA, 7 — Em resposta ás calorosas

felicitações pelas ultimas victorlas dos
exércitos moscovitas enviadas ao soberano
russo, o sr. Bernardluo Machado reoebeu
do czar Nicolau II um telegramma de
cordlaes agradecimentos.

NO PARLAMENTO POR-
TUGUEZ

LISBOA, 7 — Os ministros Au-
gusto Soares e Affonso Costa, falan-
do hoje no Parlamento, deram con-
tas da sua missão no extrangeiro.

O sr. Augusto Soares leu um do-
cumento em que a Inglaterra elogia
a lealdade de Portugal, que foi cor-
dialmcnte convidado a desenvolver
maior cooperação militar ao lado dos
alliados.

O sr. Affonso Costa disse que a
Inglaterra deposita perfeita confian-
ça em Portugal, ao qual emprestara
o que lhe fôr preciso, para os paga-mentos das despesas da guerra.

As sommas emprestadas a Portu
gal serão pagas, dentro de dois ali-
nos depois da assignatura da paz,com o produeto de um empréstimo
externo.

O general Corrêa Barreto apresen-
tou uma moção ratificando essas ne-
gociações e renovando a confiança
do Parlamento no governo.

A moção do general Corrêa* Bar-
reto foi approvada pela maioria.

A Commissão Parlamentar de
Guerra foi consultada a respeito das
providencias a assentar e dos prepa-
rativos necessários para a campanha.

. A LUCTA NA ÁFRICA
LISBOA, 7 — Noticias chegadas

a esta capital dizem que os allemães
atacaram Naigadi, na região de
Quionga, tendo sido repellidos. com
perdas.
. Foram feridos o tenente Reis Pe-
reira e tres indigenas.

fl guerra «o suar
OPPOSIOAO A'

pra-

"BLAK LIST"
NO CHILE

SANTIAGO, 7 (A) — Tom oncontrado
a maior resistência nesta capital a "Blak
list" Instituída pelos paizes alllados,

Segundo communlcação de Valparaiso,
a colônia allemã dali acaba de constituir
um comitê com o fim exclusivo de offe-
recer resistência ás pretenções, nesse sen-
tido, dos alllados.

NAVIOS AFUNDADOS
MADRID, 7 — Telcgrapham de Barce-

lona - que, A vista do somaphoro do cabo
Bugur, na província de Gênova, um sub-
marlno afundou dois vapores, um grego
o outro lnglez,

A 3ete milhas do cabo Stardi, na mes-
ma província, o dito submarino afundou
mais um navio lnglez, que tinha visto
torpedear outro de nacionalidade Ignora-
da, próximo de Palamos, ao sul do cabo
Bagur. Esse barco também íol afunda-
do.

A GUERRA SUBMARINA
LONDRES, 7 — Está confirmada a

perda do vapor "Dandolo", torpedeado e
mettfdo a pique por um submarino inlml-
go, ao largo do Cabo Spartierento.

O "Dandolo" procedia de Calcutta e
cc-liçíuzia numerosos passageiros.

PARIS, 7 —; Na ,• margem direita do
Meuse, os nllemães bombardearam a obra
fortlfioada. de .Thiaúmont_ e ns nossas po-
síçõos 0111 Fleury o íios bosque.)., de Chapl-
tre e Chenois.

Não so registrou nenhum ataque do in-
fantáriá.

No resto da linha»' deHtmtalha, ê Inter-
,miltont(. o canhoneio.-'

.Um piloto francez derrubou, successl-
vãmente, em Verdun, dois nvltfes lnlml-
gos. Um delles cahlu nas linhas franeezas
o o outro entre estas o ás linhas allemãs.

Ao norto de ISstréos, outro aoroplano
allemão foi obrigado a aterrar dentro
das nossas linhas. O apparelho, quo é dc
um modelo recente, ficou Intacto. Os dois
aviadores, que o tripulavam', cahlram prl-
slonelros. - • ¦

¦ A ACÇAO DOS INGLEZES
LONDRES, 7 —, Dizem para esta capT-

tal quo os- allemães atacaram, duas vezes,
o torreno de quo os Inglezes se haviam
apoderado, a noroeste do' Pozleres, em-
pregando líquidos Influriunavèls.

No primeiro ataque, o Inimigo con-
soguiu recalcar, momentaneamente, an
nossas tropas, ao longo de uma trinchel-
ra, mas logo dopols reconquistamos todo
o terreno, com excepção vide uns 40 me-
tros.

O segundo ataque foi repollldo, tendo o
inimigo experimentado perdoa conside-
ravels.

A leste de Pozleres. e na' direcção de
Martln-Puits ê considoravel a actividade
da artilharia.

Levamos a effelto um ".raid" fts trln-
cheiras Inimigas, próximo de Carenchy
e Loos.

A nossa artilharia, com a cooperação
dos aeroplanos, destruiu varias platafor-
mas do canhões ao sul de Sftint Elol,
AS OPERAÇÕES NA-FRANÇA

SÃO FAVORÁVEIS AOS IN-
GLEZES

- LONDRES, 7 — Os allemães con-
tinuaram a bombardear as posiçõesbritannicas na zona do Ancre e do
Somme.

Repellimos os contra-ataques do
inimigo a leste de Poziéres, infligin-
do-lhe perdas. Mantemos em nosso
poder o terreno ganho hontem ao ad-
versario.

Levámos a effeito, duraiUe a noite,
um raid bem suecedj^»,* ás' trinchei-
ras1 inimigas em Ne"j.vil!e Saint
Waast.' Os allemães também-tentftram rea
lizar uma incursão ási*nossas trin-
cheiras a sueste do bosque de Gre-
nier, mas não foram capazes de ai-
cançar as nossas linhas. Repellimol-
os com perdas.

OS COMBATES NA FRANÇA
PARIS, 7 — Ao norte do Somme

e na região de Chaulnes, assignalou-
se intensa lueta de artilharia.

Na margem direita do Meuse, dc-
pois da preparação da artilharia, a
infantaria allemã lançou-se num ata»
que á obra de Thiaumont. Os tiros
de barragem contiveram o inimigo,
que não foi capaz de desemboecar
das suas posições.

Os soldados do general Nivelle re-
chassaram-no para as suas trinchei-
ras, nos bosques de Vaux e Chapitre.

A acção offensiva, que o violento
bombardeio fazia prever, por parte
do inimigo, foi levado a cabo ás 19 e
meia horas, sendo quebrada pelos ti-
ros da artilharia e das metralhadoras.
Essa investida redundou no mais
completo fracasso.. Nos outros pon-
tos da frente, a noite correu calma.

No Somme, a nossa aviação feriu
hontem numerosos combates.

Tres aviões allemães foram abati-
dos nas proximidades de Reiglisse,
na direcção de Emicourt.

Ao norte de Nesle, tres outros ap-
parelhos allemães, seriamente attin-
gidos, aterraram nas -nossas linhas.

Finalmente, dois balões captivos
foram destruídos na noite de 6 do
corrente.

As nossas esquadrilhas lançaram
vinte obuzes á gare de Metz-Sablans,
trinta á gare de Thionville, vinte e
cinco ás usinas de Rombach, ao nor-
te de Metz, e doze sobre os bivaques
situados perto de E'tain.
A LUCTA NO SOMME E EM VERDUN

LONDRES, 7 —. Os inglezes continuam
a avançar na região de Pozleres, onde to-
rnaram aos allemães mais alguns elemen-
tos de trincheiras, solldamente fortifica-
das.

A lueta extende-se agora ao norte do
Anere e em direcção A fronteira loelga,
onde está empenhado, ha dois dias, um
vívq duello de artilharia-,

Tem havido grande actividade aérea
om toda a frente occidental.

Na frente franceza, a maior lntensida-
de das operações deslocou-se novamente
para Verdun, sem que tenha diminuído
na frente do Somme.

Em Verdun, om torno de Thlaumont e
Fleury, combate-se deseaperadamanto.

Ã actividade aérea foi multo grande
liontem, durante todo o dia, na roglão do
Verdun.

Um aoroplano francez abateu successl-
'vãmente dois "fokkers", um 

"dos 
quaes

cahiu nas linhas franeezas complotamen-
te intacto.

Os allemães fuzilaram o alferes avia-
dor Davld Blochi, alsaclano, que se alls-
tara no exercito francez, sob o pretexto
de que elle commettou crime de alta trai-
ção.

AVANÇO DOSINGLEZES
LONDRES, 7 — Annunciam para

esta capital, que as tropas inglezas
oecuparam a collina "160", situada
a 800 metros ao norte da aldeia de
Poziéres, dominando o planalto de
Bapaume. u

OS PRISIONEIROS FEITOS
PELOS FRANCEZES

PARIS, 7 — O numero de prisio»neiros allemães, feitos em toda a li-
nha de frente, pelas tropas franeezas,
desde 30 do mez passado até 5 do
corrente, já se eleva a 2.500.

A maior parte delles foi capturada

Aspectos da guerra'SasaÉifraafiri
»¦ —

Os soldados nlllailos conduzem parn o
quartel-general francez, nflm do ser in-
terrogndo, nm aviador tcutonleo quo cahlu
prisioneiro.

¦OMC-^-RjCa

I
GRANDE BATALHA NA FRON-

TE DE LESTE
LONDRES, 7 — No seu numero

de hoje, o "Daily Teiegraph" annun-
cia que está travada uma ^.mide ba-
talha desde as margens do Stochod
até ao Pripet, desenvolvendo-se a
acção até 20 milhas a noroeste de
Tarnopol.

A lueta é favorável aos russos.
AVANÇO DOS RUSSOS

LONDRES, 7 — Comnumicam de
Petrograd que as tropas russas con-
tinuam a avançar na região do Se-
reth.

Confirma-se a tomada, pelas forças
moscovitas, das aldeias . de. Zvygin,
Ratische, Czistopady, Monzigury,
Glidava e Zaoczevinda, fazendo os
slavos numerosos prisioneiros.

NAS LLNDAS DA RÚSSIA
PETROGRAD, 7 (Offlclal) — Entre

os rios Graberkl e Sereth, o inimigo ca-
nhoneou violentamento as reglõos por
nôs recentemente oecupadas.

O total dos prisionoiros capturados nos
dias 4 e 6 do corrente ê do 140 offieiaes,
entro os quaes um coronel, o mais <*e
5.000 soldados.

Continuam a chegar outros prislonei-
ros fis nossas linhas.

Apoderamo-nos de numerosos lança-
minas e metralhadoras.

No Caucaso, o combate prosegue na
região ao oeste do Erzinghan.

E' VANTAJOSA A SITUAÇÃO
DOS RUSSOS

PETROGRAD, 7 - Em vários
pontos do Stokhod, o inimigo assu-
miu a offensiva, mas foi repellido cm
toda a parte.

Continua a nossa offensiva na re-
gião do Graberka e do Galeska.-

As nossas tropas tomaram ao ad-
versario posições muito fortificadas,
nas proximidades das aldeias de
Zoyjm, Kestiniec e Reuniuv.

A despeito das continuas chuvas,
proseguem os combates entre as for-
ças moscovitas e os teutões.

Repellimos vigorosos ataques em
Kesepiec, na região do Vclcsnuk.

Infligimos ao inimigo severas per-
das.

No rio Tchermok, ao sul de Voro-
khta, os nossos, postos avançados dc
cavallaria foram obrigados a retirar-
se, numa pequena distancia.

UMA GRANDE BATALHA

_ NOVA YORK, 7 - Mornía o ul-
timo communicado austríaco que,
nas proximidades de Zalozce, está
travada uma grande batalha entre as
tropas austro-hungaras e russas.

Tem havido alternativas de sue-
cesso, e os combates continuam
encarniçados.

OS TURCOS NÃO PODEM RE-
SISTIR AOS ÁRABES

LONDRES, 7 — Referem paraesta capital que o cheriff dus rebel-
des cm Moca, ordenou ás suas tropas
que prosigam com energia tios seus
ataques contra a cidade de Mcdina.

Annuncia-se nesta capital que os
turcos enviaram para a Syria a gtiar-nição que defendia Mcdina, por se
julgarem impotentes para resistir aosárabes.

O ENCONTRO DE ROMANI
LONDRES, 7 — O commandante

das forças britannicas no Egypto
conimunica que os fogos de artilha-ria e metralhadoras e bem assim afuzilaria foram extremamente effica-
zes, no combate de Romani.

As perdas turcas — segundo os re-
latorios dos commandantes — foram
elevadíssimas.

Na noite de 5, a tropa de infanta-
na territorial tomou heroicamente
uma forte posição da retaguarda mi-
miga.

A perseguição dos turcos continua,
já a distancia de dezoito milhas além
da bacia do Katia-Uwaisha.

O numero de prisioneiros não feri-
dos eleva-se a 45 offieiaes e 3.100soldados.

O ATAQUE AO CANAL DE'
SUEZ

NOVA YORK, 7 - Radiogram-
mas de Berlim informam que, segun-
do noticias ali recebidas de Constan-
tinopla, a lueta prosegue muito in-
tensa a leste do canal dc Suez.

Na região de Romani, os turcos
conseguiram approximar-se dez mi-
lhas do canal, que foi bombardeado
por obuzes 305.

Sexta-feira, os turcos avançaram
tres milhas na direcção do canal, e
appróximarani-se do lago Timaah,
sendo bombardeados os monitores,
que ali estavam fundeados.

As perdas inglezas, segundo essas
informações, foram muito grandes.

OS TURCOS BATIDOS PELOS
INGLEZES

LONDRES, 7—0 commandante
das forças do Egypto informa que os
turcos foram batidos, sabbado, pelas
tropas da Austrália e da Nova Ze-
landia, e continuam a retirar.

Na região dc Romani, as coliiiima-*
turcas, dirigidas por offieiaes alie-
mães, que avançavam próximo á cos-
ta leste de Port Said, foram também
dispersadas.

Abatemos dois aoroplanos Inimigos nusector do Somme.
Fronto lesto: Exercito de von Hlndem-burgo: as tentativas russas do atravessaro Drina na região do Dweten foram frus-tradas.
Yarlos ataques do Inimigo a noroes-te do Zamoseilo o no Sereth foram repel-lliios. AIl-uiis destacamentos do adversa-1I0 que transpuzeram o rio nas proximl-dades do Ratysoxo foram obrigados a ro-cuar. Os russos mantém-se ainda ao sulrto rio nas aldeias de Mleezygory e Czys-topary,
As tropos do archiduque Carlos estãoavançando nos Carpathos.

Os acottiecmfos
nos Maus

OS SERVIOS NÃO FORAM DER-
ROTADOS AO SUL DE MO-
NASTIR

PARIS, 7 — Communicam de Sa-
lonica que é inteiramente falsa a no-
ticia, contida num communicado pu-blicado em Sofia, de terem os bulga-
ros derrotado os servios, ao sul de
Monastir.

Os servios mantêm todas as suas
posições, e oecuparam mais a aldeia
de Pemli, de onde os búlgaros foram
expulsos, depois de terem soffrido
perdas muito grandes.
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KRILUANTE VICTORIA

DOS ITALIANOS
ROMA, 7 —¦. O conimunicado de hoje

do goneral Lulgl Cadorna annuncla que,
na zona dc Monfalcone, os bersagllori cy-
alistas su apoderaram de quasl toda a
montanha 35, fazendo cerca de 3.C00 pri-
slonelros, entre os quaes figuram um co-
ronel, um comniandante de estado-rnalor
o uma centena de officlaes,

Cahlram em poder dos italianos ricos
despojos de guerra.

UM 8UOCESSO DAS
TROPAS ITALIANAS

LONDRES, 7 — Informam de Roma
que o ultimo communlcado do goneral
Cadorna annuncia que os austríacos le-
varam a effeito vigorosos contra-ataques
contra as colunas de Monfalcone, onde
hontem os Italianos Iniciaram a sua of-
fensiva.

Os austríacos foram rechassados para
as suas posições o deixaram 232 prisio-
neiros nas mãos dos italianos.

A LUCTA ENTRE OS ALI.EMAES E
OS ALLIADOS — OPERAÇÕES DO
DIA -1

RIO, 7 (A) — A legação da Allemã-
nha, em Petropolis, recebeu de Berlim,
via Washington, o seguinte telegramma
officiai:

"O quartel general communlca, em da-
ta de 4 — Frente oeste: Us ducllOB de
artilharia, ao norte do Ancre, attingiram
novamente grande intensidade.

Entre o Ancre e o Somme, os inglezes
atacaram, com grandes forças, entre
Ovillers e o bosque de Foureaux, sendo
repellidos com graves perdas.

Continua com grande violência o fogo
de artilharia.

Repellimos um ataque noeturno fran-
oez ao norte da herdade de Monacourt,

Hontem, A tarde, os francezos consegui-
ram oecupar nossas posições, nas proxi-
midudes de Fleury e ao sul de Thiaumont,
contra-atacando, porém, tomámos esta
manhã toda a aldeia de Fleury e as trln-
cheiras a oeste e noroeste desta locali-
dade.

Os ataques a noroeste de Thiaumont
contra as nossas posições nos bosques de
Le Chapitre c La Montagne foram re-
chassados, com grandes perdas para o
inimigo.

Nossa linha foi completamente resta-
beleclda.

Fizemos 408 prisioneiros, pertencentes
a 4 divisões dlfferentes.

Os franeezes émprohenderam os seus
ataques com forças extraordinariamente
elevadas.

Abatemos 7 aeroplanos.
Fronto leste: — Exercito de von Hin-

demburgo: a noroeste de Postavj*, obri-
gamos o Inimigo a evacuar as trinchei-
ras avançadas. Repellimos os ataques rus-
sos aos nossos postos avançados, nas pro-
xlmldades de Spladla. Houvo vivos com-
bates a granadas do mão em Servotsch,
a leste de Gorodltscho en Shara, a su-
doesto do Baranowitschi. Fortes ataques
do inimigo, nas proximidades de Lubles-
¦iow, fracassaram novamente. No sector
de ..Sitovicze, em violentos combates, o
adversário penetrou na aldeia de Rudlco
Mirynska, mas foi expulso dali por con-
tra-ataques do batalhões allemães e aus-
tro-hungaros e destacamentos da legião
polaca. Aprisionámos mais do 000 russos.
Novos ataques foram francamento repel-
lidos. As tentativas dos russos do avanço
nas proximidades de Ostrow e Winluchy,
foram infruetiferos.

Exercito do conde de Bothmer:—Nada
de novo,

Exercito do archiduque Carlos Fran-
cisco José: — As tropas allemãs ganha-
ram terreno nns vizinhanças do Kopelas,
nos Carpathos.

Frento balkaniea: — Na fronteira ser-
via, ao sul de Bltolj, houvo encontros bem
suecedidos de vanguardas bulgaras com
destacamentos servios."
COMO SE DESENVOLVERAM AS OPE-

RAÍJÕES NO DIA 5
RIO, 7 (A) — A legação da Allemã-

nha em Petropolis recebeu do Berlim,
via Washington, o seguinte telegramma
offlcial: "O quartol general communlca,
em data de 5:

"Fronte oeste: Novos combates come-
çaram hoje nas proximidades de rozlí-
res.

Um ataque dos franeezes ao sul ds
Maurepas foi repellido,

No sector do Ainne houve grande acti-
viciade de patrulhas inimigas que foram
dispersadas.

Deu-se nova e violenta lueta nas pro-
Kimidades de Thlauavont.

Em fevereiro de 1915, o ministro da
Guerra installava no ex-hotel Astoria, nos
Campos Elyseos, uma missão da "Cruz
Vermelha Japonoza", quo d uma Institui-
ção "militar", com quanto ella se apoie
nos concursos benevolos de muitos ml-
Ihões do adherentea.

Ella funcclona sob a fiscalização o a
direcção do Imperador; 6 um serviço pu-
bllco, cujos membros são fuhccionarios.
As enfermeiras, formadas em escolas es-
peciaes annexas aos hospítaos, são sub-
mettidas a tres annos de Internato; depois
disso, permanecem, durante dez annos, A
disposição do governo, que as mobiliza
como entende. Não são unicamento se-
nhoras caridosas o dedicadas, são solda-
dos.

Quando o imperador enviou, ha quinzo
mezes, esse precioso concurso do sorviço
do saudo francez, clle so comprometteu
a supportar "todas as despesas" durante
clnoo mezes. Elle não previa que a guer-
ra se pudesse prolongar além de julho de
1015.

Nesse momento renovou gonerosamen-
te o seu contracto por cinco mezes ainda,
o, a 31 de dezembro de 1915, terceiro con-
tracto mantinha em funeções a Missão
Japoneza, atê fim de junho de 1910.

O prazo vai findar; e a Missão Japone-
za prepara-se para deixar Paris, depois de
ter salvo quasl mil vidas humanas. Ella
mereceu o reconhecimento que o povo
francez não lho recusa.

O hospital japonez é Inimitável no pon»
to de vista dos admiráveis cuidados qua
os feridos recebem.

Ninguém duvidará disso, quando sou»
bor que nesse asylo de sciencia o do ca-
rldade, aonde só se corduzem os feridos
graves, houve apenas, em quinze mozes,"vinte e uma mortos em novecentos feri-
dos", dos quaes setecontos foram opera»
dos nessa magnífica sala redonda, que se
abre para a praça da Estrella. Os pa-
cientes, deitados sobre a mesa de opera-
ção, antes do ser anestheslados, podem
contemplar, através das altas janellas, o
Arco do Triumpho que deante delles se
ergue.

O pessoal da ambulância é quasl exclu-
slvamente japonez, pois a missão trouxe
trinta e uma pessoas, dirigidas por um
dos mais eminentes professores da Faoul-
dade do Tokio, o professor Shllcotn.

Croz íMíflia PortupBza
O FESTIVAL NO CASINO A.VTARCTICA

Realizou-se no domingo, conforme an-
teriormente noticiámos, o segundo festi-
vai promovido pelo Centro Republicano
Portuguez, em beneficio da Cruz Verme-
lha e das famílias dos que partirem para
a guerra,

Ao Casino Antarctica, onde a magnifi-
ca festa se realizou, não affluiu um r.u-
mero multo avultado de pessoas, laivo?
devido ao tempo bastante agreste que
ante-hontem reinou; em todo caso, todos
aquelles que lá foram, demonstraram
exuberantemente o seu patriotismo, con-
correndo de modo bem valioso para qul-
o resultado do festival fosse, como real-
mente foi, deveras llsonjclro.

A importância total da receita foi do
5:20P$000, approxirnadamònte, devendo
a commissão executiva, dentro de breves
dias, publicar um relatório minucioso rt-
ferento A receita o despesa, não sô desto
festival, como também do que se realizou,
em 21 de maio pretérito, no "Jardim da
Accllmação".

O produeto liquido, bem como o das
listas da subscripção aberta pelo Centro,
para o mesmo fim, será entregue A üran-
de Commissão da Colônia Portugueza
"Pró-Patla", a que a referida collectivi-
dade pertence, destinando-se uma parto
ft Cruz Vermelha Portugueza e outra
parte A Caixa do Subsistência instituída,
nesta capital, em favor das famílias dos
que tiverem de seguir para o campo da
lueta,

A commissão considera encerrada tal
subscripção, c pede a todas as pessoas
que possuem listas a fineza de as devo!-
verem, com as quantias subscriptas, até
ao fim da semana actual, para se fazer a
apuração definitiva e proeeder-se ft ela-
boraçf.o do relatório.

— Os prêmios da tombola recahiram
nos seguintes números: l.o — n. 1589:
2,o — 2950; 3.0 — 1007; 4»o -— 1345;
5.0 — 3952; O.o — 4455; 7.o — 1375;
S.o — 3750; P.o — 4034; lO.o — 1304;
11.0 — 0143; 12.0 — 4015; 13.0 — 3225;
H.o — 4375; ló.o — 1721.

O primeiro prêmio coube ao sr. Anto-
nlo Simões; t, quarto e o décimo quarto,
ao sr. Joaquim D. da Silva l.amt-irão; o
quinto, ao sr. Carlos Teixeira; o sétimo,
ao sr. Manuel Simões; o nono, ao sr. Vai-
domlro Cos!n; n d.ocimc, ao r,r. Manuel 8...
de Almeida; o décimo primeiro, ft sra.
rt. Philonic-na Cruz; o décimo segundo,
ao sr.'Amadeu C. Monteiro; c o dçolmo
quinto, ft. sra. d. Isabel Monteiro. O co-
gúrído, terceiro, sexto, oitavo e décimo
tr-rceiro. ainda não foram reclamados,
ignorando-se por Isso, até agora, os no-
mes das pessoas a quem pertencem,
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SENADO

REUNIÃO EM 7 DE AGOSTO

Presidência ilo sr, «Torgò Tlbirlçn

A's 18 horas, feita a chamada, verlfl-
ca-so n presença dos srs. Partua Salles,
Rento Bicudo, Gabriel de Rezende, Gtts-
taro dc Godoy, Jorgo Tlblriçá, Luiz Piza,
Nogueira Martins; Aurcllano do Gusmão,
Albuquerque Lins, Oscar do A Iniciou, Her-
cülano de Freitas e Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas dnze srs. se-
nadores, deixam do ser lidas as actns da
sessão e reuniões .'interiores.

'S^Lm^Êtmmimmmmim^mmitmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmama. - — ii-mii-"^^^.-..^,!..»;
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Do Araçiiluba a Juplil, sempro o mes-.andorinhas que ncllas constantemente semo panorama — a íniitta Immensuravol banham.

O SR.
seguinte

l.o SECRETARIO d(*t conta ilo

EXPEDIENTE

O/fksio do sr. l.o secretario da Assem-
bléit Legislativa do Coarfi, communlcando
a «lelção da, mesa dirèctora dos seus tra-
balhos. — Inteirado:

Feita n segunda chamada, mela hora
depois, não responde mais nenhum sr. t,c-
nador. Deixam do comparecer com cau-
sa participada os ns. Dlno Bueno, Fon-
tes Junlor, Carlos do Campos, Eduardo
Canto, Ignaeio UchOa e Guimarães Júnior,
o sem participação os srs. Lncorda, Fran-
co, Pinto Ferraz, Fernando Prestes, Joa-
qulm Miguel, Luiz Flaqucr o Pereira de
Queiroz.

Não havendo numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-se a reunião, desl-
gnada para. 8 a mesma

ORDEM DO DIA

. Apresentação do projectos, indicações o
rcfiueriniontos.

CÂMARA
REUNIÃO EM 7 DE AGOSTO

Presidência tio pr. Almeida Prado
'A' hora regimental, feita a chamada,

verlflca-so a presença dos srs, Accaeio
Piedade, Alfredo Ramos, Américo de Cam-
pos, Augusto Barreto, Claro Gesar, Eras-
mo de Assumpção, Francisco Sodré, Gul-
lhormo Rubião, João Martins, Veiga Ml-
randa, Maohado Tedrosa, Joaquim Goml-
de, Alcântara Machado, Freitas Valle, Jo-
sO Roberto, Trajano Machado, Almeida
Prado, José Vicente, Júlio Cardoso, Jullo
Prestes, Campos Vergueiro, Mario Tava-
res, Theophilo de jVndrade, Vlcento Pra-
do o Wlndlmiro üo Amaral.

Tondo comparecido apenas vinte o cinco
frs. deputados, deixam dc ser lidas as
rtetos da sessão e reuniões anteriores.

Passa-sc ao

EXPEDIENTE

E' lido, e vai a imprimir, o seguinte

PARECER N. 5, DE 1010, SOBRE O
PROJECTO N. 48, DE 1900

A Commlssão dc Fazenda c Coutas, teu-
flo examinado o projecto n. 43, do 1800,
da Câmara, que providencia sobre a era-
vação de marcos nos pontos prlnclpacsdas linhas divisórias dos territórios do
cada um dos municípios do Estado, quefoi rejeitado pelo Senado, verificou quoesse projecto tem sido objecto de estudo
de varias corumissões,

En» 1903, a Commissão dc Fazenda, do
Sonado, propOz que fosse o projecto re-
jeitado não si. porque aa despesas deter-
minadas pelo mesmo, que eram avultadas,
além de ser adiaveis, deveriam estar mais
a cargo dos municípios do que do Es-
tado.

De facto, com o estabelecimento dos
marcos de que cogita o projecto, iria o
Estado despender uma quantia apreciável.

Consultada, em 1903, a Secretaria da
Agricultura opinou que a, despe»,., a fa-
zer com a collocaç&o dos marcos divisóriosseila de 500 tontos de réis, approxlmada-
mente.

E* visto que adoptada a providencia do
projecto, actualmente a despesa ultrapas-*»Tla essa quantia, porque multo maior é
hoje o numero 4o municípios no Estado.

Desde que sejam estudados pela Com-
mlssflo Geographlca e Geológica e fixados
por leis claras, os limites dos municípios,
poderão as municipalidades por meios im-
peredvels demonstrar esses limites, sem
que pese ao Estado uma despesa tüo avul-
tada, como a que recorreria da approva-
ção do projocto.

Por esses motivos, seria a. Commlssão
dc Fazenda e Contas dc parecer que fos-
sc adoptado o voto do Senado, c rejeitado
o projecto.

Pela reforma constitucional de 1911, en-
trctanlo, o projecto rejeitado por uma
Câmara não volta a Câmara intcladora
para nova deliberação, como se praticava
no regimen da Constituição anterior.

Assim, tendo sido rejeitado pelo Senado,
é a Commissão dc parecer qn-3 seja o pro-
jecto archivado.

Sala das eommissões da Câmara dos
Deputados, 7 de agosto de 1910.

Mario Tavares, presidente; Pedro Cosia,
iclator; Erasmo T. dc Assumpção,

O SR. PRESIDENTE — O nobre depu-
lado sr. Antônio Lobo communica que,
pnr motivo justo, deixara de comparecei
íts sessões durante alguns dias.

Feita a segunda chamada, verificar)»
não ter comparecido mais nenhum sr.
deputado, deixando de comparecer con»
causa participada os srs. Amando de Bar-
ros, Antônio Lobo, Coriolano do Amara),
Darlo Ribeiro, Gabriel Junqueira e Pro-
copio de Carvalho, e sem participação os
srs. Abelardo César, Cazcniiro da Rocha,
Salles Júnior, Azevedo Junlor, Arlliur
Whitalter, Ascanio Ccrqucra, Ataliba Leo-
nel, Thomaz de Carvalho, Gabriel Rocha,
Pereira de Mattos, Rodrigues Alves, Lau-
Jintlo Minhoto, Rodrigues de Andrade,
Olavo Guimarães, Paulo Nogueira, Pedro
Custa, Plínio de Godoy, Raphael Prestes
o Carvalho Pinto.

Nüo havendo numero legal, não ha ses-são. Levantá-so a reunião, designada para8 a mesma

E' o commercio quo lhe dá n vida que
tem. E os seus grandes estabelecimentos,
de firmas sólidas, como o sen progresso,
abastecem extensa zona, sertão n fora.

Já so notam; aqui, ali, acolfi, algumas
vistosas construcções de tijolos, pondouma, nota elegante no melo do casario de
taboas, alifis edificações provisórias. E,
recentemente elevada A categoria de mu-
nlclpld, com uma .administração sua, pri-vatlvnmcnte suu, esperemos que os pode-
res munlclpaes, secundando a boa: vonta-
de do povo, a iniciativa particular; a ele-
vem, u pouco o pouco, A altura de eeu
sorridente porvir.

Embevecido contemplo a formosa cam-
pina, quo se desdobra som fim, num pano-
cama grandioso.

A-inacega; ainda com alguns reflexos
do verde, baixa o fina, estira-se em ondu-
laçOes provocadas pela arngem que passa.

São de maravilhoso effeito oa seus ln-
numeraveis accidentes:

Aqui, as pequenas dopressOos, quo süo
outros tantos logozinhos na estação obu-
vosa; ali, os graciosos oomoroa coroados
d. relva e arbustos verdojantee; acolá,
como ilhas naquello mar de niacega, os
capOes arredondados, esplendidos de ver-
dura, e cuja frescura faz brotar em roda,
abundantemente, as mimosas ílorlntias
agrestes, pcrfumWs, oinnlcolorcs,

E as boas águas bemfazcjas, cOr de
crystal, leves o frescas, insinuando-se portoda a parte, fecundando tudo, aqui em
pequeno regato serpenteauto e tímido,
além num ribeirão orlado do matto e pai-incirns, c, além ainda, em rios de vulto,
caudal osos:

O rio Verde, o rio Pardo, o rio daa
Botas e outros.

O rio das Botas... '
E* margeado numa. longa extensão.
Estreito, porém, profundo e tranquillo,

da águas claras como prata brunlda, 6 de
um pittoresco quo empolga, enleva, arre-
bata.

fleu valle, magnlfieo de frescor, da-so
A vista com uma semocrimonia plena, sem
nenhuma reserva. E a linha férrea, que
lhe corre na meia encosta, desnuda-o
todo, patenteando A vista até A mola hu-
mildo herrlnha da preciosa alfombra de
suas gramineas sempro verdes.

E' por entre esta esplendida alcatlfa.que
lhe atapeta as margens ambas, que desll-
sza o bello rio, molle, preguiçoso, oomo o
sucury esnpsin turrado.

Não ha arvores, nem slquor arbustos,
que lhe onsombrem o leito sem rlbancei-
ras: corre, num largo trecho, inteiramen-
Ij a descoberto, límpido, liso, coruscante,
e, Aquella hora, recebendo cm cheio os
beijos do ouro do sol quasl posto e rc-
flectlndo a profunda serenidade dum
bello éco do opala.

Grande rebanho de gado manso, nédio
o forte, avivava a lindíssima paizagem.
E, bem perto da linha, uma íormoBa no-
vllha clara, com manchas escuras no dor-
so, gorda, redonda, lnzidia, pacatamente
ruminava. A seu lado, um touro enorme,
cOr de camurça: admirável de fortaleza,
as longas orelhas cabidas, vergastando-se
a sl mesmo com rabanadns nervosas de
sua cauda comprida e fina, o pescoço es-
tirado, com as narinas arregaçadas mim
sirregiinho de concupiscencia extrema, fa-
zía adcniancs do Investidas brulacs.,.

Campo Grande! chegou-se, cmflm.
(Continua)..

aodloi. CARDOSO.

CHRONICA
RWIOSA

ORDEM do j)IA

l.o discussão do projecto n. 2, desteanno, autorizando o governo a mandar
construir um edifício, parn cadeia e fo-rum, na síde do município de Campos No*
Vos do Paranapanema.

PELAS ESCOLAS
CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO

Por Iniciativa dc seu presidente, ba-clKirclando Lysippo Fraga, o Ccutro Aca-
ilemico XI de Agosto commemoraru estennno solennemente a daia ariniversaria
dn. fundação dus cursos jurídicos no Dra-
811,

Os festejos constarão do seguinte: as3 2 horas, sessão solenne no /salão doCentro e inauguração das retratos dossrs. drs. João Mondes e Herculano doFreitas; as IG horas, ínatcli do foot-ball,na Chácara da Floresta entre estudantes
paulistas e fluminenses; fis 20 horas eir.cia, espectaculo de gala, no Municipal,
pela Companhia Guilry e A 1 hora cb.fi. noGuarany, gentilmente offerccido pelo seuproprietário.

Reina grande énthuslasmo uo selo daclasse acadêmica, por essa festa.

estlrando-so sem "m, sem uma clareira,
sem uma solução do continuidade E aqui
c ..11, rubras como pingos do sangue mui-'• vivo, on como n polpa dulçurosa dos
lábios das Huris, as flores do S. João, em
cachos muitos fartos, pondo matinês de
carmlm nn verde-escuro do mnttagal.

Não mais as plttorescas Vlllázlnhns on.
iralitnudas em sua roupagem branca, não
mais os cafesae», não mais os milharaes;
dlr-so-ia quo o homem hesita nlnda, to-
mado dum pavor religioso, dennlo daquel-
;© augusto templo da natureza. O próprio
Altlia, o barbr.ro, vacillbu ante aniajcs-
tosta grandeza do Roma...'

Ha, potêm, quebrando a uniformidade
rta paizagem, trechos em quo o Tietê, aqui
a medo, nlüm om toda a plenitude, do sua
Imponente belleza, so mestra A vista, curió-
sa do vlajsinte, sempre A cala duma orno-
çfio nova..

Caudaloso e lendário TlelC! Quem me
dera a mim poder traduzir n linguagem
culinlistica dc tuas águas, essa linguagem
cujo som 6 apenas um tenue, dulclsslmo,•lunsl imperceptível maruliiar...

Quanto Iria eu apprender então, do mui-
to quo a Historia não registra o que tu me
contai-las, na musica paradisíaca do tua
linguagem, da clironicn estupenda desses
Bandeirantes, cuja memória C um uos
meus cultos.

Foste tu t;ue, generoso e bom, lhes offo-
receste, aos intomeratos, o dorso do tua
suavíssima corronte paru couduzll-os, ca-
minho do ignoto, ao descobrimento dessa
parte de nossos sertOes, paru que assim
se completasse essa maravilhosa epopéa
que foi a conquista dos desertos pátrios...

Falar-nie-iaB, por corto, do multo quoos bravos soffreram, com n. impassibili-
dade quo é o cunho dos heróes, no im-
mano deserto que as tuas águas banham,
pallidos, maciloitos, tirltantcs do íebro.
Joa combates deseguaes sustentados com
as hordas selvagons, na. proporção de um
lontra cem, o nos quaes a bravura indo-
mlta dos herões jamais so desmentiu; de
como elles se safaram dos teus mil insl-
dlosos remansos, como venciam os teus
saltos orlçados de rochas, em pirfigas tão
frágeis como esses *'guapés" que as tuas
águas, profundas e tranqulllas, ctornameu-
te rolam. E mais, quo aquelles que sue-
cumblram na lueta insana, titanica, bou-
beram morrer como herões e suas almas
brancas pairam hoje, immortaes, Ia nas
alturas hieraticas da iinmeuBldade azul...

Tudo isso ou ouviria do ti para vir de-
pois, com a autoridade do teu testemu--«iio, bradar aquelles que nos calumniam,
tachando-nos do fracos o ineptos, que o.»
descendentes dos Bandeirantes, que os íi-
1 os de homens taes, não são, não podemser uma raça A t«3a e que a enrijada tem-
lieTk dos seus antepassados vivo ainda.
E nem so diga quo entro elles fallccc o
íeiitiniento de nacionalidade, que o pas-sado civismo so cntiblti, pois a consciência
nacional vive cohesa o forto em todos os
recantos pátrios, onde quer quo palpiteum coração brasileiro, sempre -prompto a
pagar o seu tributo de sangue pela honra,
unidade, integridade e gloria da grandePátria commum.

Nfio sô de epopéas seriam os teus con-
tos, oh! Tietê londario c bemíazejo! Dir-
mo-ias também multo do idylllco — dot-
amores do outras Iracemas, "as virgens
do lábios de mel"; das maguas que fis tua*margens desfiou aquello pobre pintasilgoenamorado, na irteífavcl melodia do seu
oanto, o como «i que o noivado das flOres
silvestres se faz, a luz de prata das es-
trcllas...

Jupiíi e, pouco abaixo, o Paranfi.
Paranft, Paraná! como a tuit majestosabelleza 6 digna dos demais esplendores

do nossa, pátria!
Os teus ramos ' prlueipaeB o RioGrande e o f*aranaliyba, tem as suasnascentes Ia na grando pátria mineira, aterra gloriosa de Tiradentes, o berço dcnossa Independência.
Aquella grando terra foi por alguémchamada a "altiva Minas" o por outrem"ar Alterosas", em razão das sdbrancei-

ras montanhas que azulam em todas asdü*eeções do grandioso Eslado. Pois bem:a ti, que Cs o varonil, o másculo tronco,rnzem-te aquelles dois ramos toda a ai-taneria, toda a Imponência oue lhes com-munica n altiva Minas, que lhes transmit-tem ns alterosas montanhas...
Salve, Paranã excelso!
Emquanto durava a travessia, emquan-

to a barca que nos conduzia a margem
mattogrossenso sulcava as águas, rio
abaixo, o meu pensamento, aninhado nomacio coxim das íluminicas ondas, des-eeu, vogou, vogou até A foz do Riachuc-
lo, parou ah! o evocou:

— "O Brasil espera que cada um cum-
pra o eeu dever". E, trocadas "as devi-
das continências" entre as duas esqua-dras — a brasileira e a paraguaya, co-meçou, de cã o de Ia, a chuva do balas
e -netralhas — «uma chuva de respeí-to"!

De pé sobre a caixa das rodas, mar-ciai e sereno, majestoso e heróico, adml-
ravcl e sublime, BaTroso era grande, in-excedivel sobrchumano: Homero não ocrearia melhor.

Proseguc o mortifero prelio: encalha-se o "Jequltinhonha" cm um banco deareia, sob a artilharia da Bruguez. Im-
possível saíal-o e a iucta é desegual. Tresnavios adversos lançam-se sobre a ca-nhoneira Immovel, como o jaguar sobre
a presa inerrac. Mas a tripulação Imper-
territa — raça de Bandeirantes, sobre oconvez que a metralha inimiga varre.não cessa os certeiros disparos contraob de terra e, embora quasi já dizimada,
repelle, com denodo o galhardia, as dl-versas tentativas de abordagem. Quo pu-nh.ado de heróes!

Mais alí-m, a "Parnahyba" é cercada
pelo "Paraguay". o "Salto" e o "Tao.ua-
ry", que se lhe encostam, os dois últimos,a bombordo o eslibordo. Pela pCpa o"Marqucz dc Olinda" lhe enche o bojo deinimigos ferozes.,.

Momento supremo!
De aspecto sinistro, horripilante cala-

dura, barbaçudos e glganteos, iminaucs.irsphistophelicos, os invasores são rece-tiidos a espada.
Lueta de extermínio! e quo admiráveisacções!
Aqui é uma criança ainda — Gree-iihalgh, que ce immortaiiza, fulminandocom um tiro de pistola o official inimigo

que lhe ordena arrear a bandeira, ca-liindo depois, crivado de golpes, paranunca mais se erguer; além é o esplendi-do Maia, que, perdendo a destra, eujpu-nha a espada com a sinistra e continuafazendo face A borda inimiga; aindaalém, pelejando n sabre, admirável deIntrepidoz, C* Mareilio Dias q-ie faz frentea quatro truculentos paraguayos, abaten-do dois e cahindo victima dos restantes.
De resto, por toda a parte, cm todo olheatro da lucla, o mesmo valor, egualbravura, idênticas proezas.
Oli! Riachuclo — horror sublime! ha-

verá. quem, fi tua Invocação, possa emconsciência negar o heroísmo do brasilcl-
ro e o seu acrlsolado patriotismo?Ainda duvidar o exilo so faz. A peleja,mortífera e tremenda, toca o auge: Bar-roso concebo então o plano que lbc vai
Pôr fim. B a extraordinária concepção,
do inspiração divina, conquista, fartamesse de louros para a marinha brasilcl-ra, insere uma pagina de ouro, registai)-do aquelle feito inédltt* na historia navaldo mundo e assegura a rcdeinpçoo de um
povo...

Cheio de veneração pelos herões da
pátria, quo tanlo a elevaram, eunobrece-ram e dignificaram ali, o meu espiritorecordou mais:

Paysandu', Mercedes, Cueras...-
Viva o Brasil, honra aos brasileiros!
E a barca acostou-se fi. barranca.
A.i Tres Lagoas.,.
Ninguém, A vista daquella garrida cl- D1Spo metropolitano, no dia 15 dodadezinha, com o seu grando commercio. I corrente, ás Q horascom as suas casinhas de madeira multi- f £' muito acertadaPlicando-se incessantemente, poderá du- ..:.*.» -'" i?™,™vidar do seu futuro de rosas.
Ainda hontem tudo era nada: somenteo. campo e as suas boninas, as tres la-

ssoas, límpidas como prata liquida, e as
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ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
SPORTS ATHLETICOS

Hoje, ás 20 horas, na sede social,
reune-sc a commissão de informa-
ções da A. P. S. A.
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O DIA
Santos Cyriaco, Largo, Smaragda e

seus companheiros, martyres
O primeiro, diacono, livrou Arthc-

mia, filha de Deoclcciano, do demo-
nio.

Enviado a Sapor, rei da Pérsia, li-
vrott eguaimente do espirito maligno,
sua filha Jobia e converteu por este
milagre o rei e quatrocentos solda-
dos.

Dc regresso a Roma, foi preso por-ordem de Maximiliano.
Extcnderam-no sobre uni caválle-

te, cobrindo-o dc chumbo derretido.
Afinal, deceparam-lhe a cabeça e

aos seus amigos Largo e- Sniaragda e
a40christão, que receberam, ao mes-(„
mo tempo, a coroa do martyrio, no
anno 303.
ARCEBISPO METROPOLITANO

Seguiu para o Rio, com seu secre-
tario particular, padre Luiz Rizzo, o
sr. arcebispo metropolitano.

S. exc., que ali fora assistir ao
embarque do sr. d. Sebastião Leme
para Pernambuco, regressará até o
fim da semana.

VIGÁRIO GERAL
Regressou hontem do interior do

Estado monsenhor dr. Bcucdicto de
Sousa, vigário geral do Arcebispado.

SECRETARIO DO ARCEBIS-
PADO

Foi muito cumprimentado, porcartas, cartões e telegrammas e visi-
tas pessoaes, o revmo. conego dr.
Martins Ladeira, por motivo .le seu
anniversario natalicio, hontem oceor-
rido.

ASSOCIAÇÃO DOS CHRONIS-
TAS SPORTIVOS

Concurso de palpites
Com os matches realizados domin-

go ultimo, a collocação dos chronis-
tas sportivos, concorrentes aos pretmios instituidos pela Liga Paulista c
A. P. S. A., é a seguinte:

A. P. S. A.
Primeiro team: 

'
"Diário Hespanhol", 15 pomos;"Apito", "Cigarra" e "Civilitá Lati-

na", 13; "Jornal da Noite", "Cor-
reio Paulistano", "A Vida Moderna"
c "Excursionista", 12; "Fanfulla" e"Intransigente", 10; "Combate", 8;"Estado. S. Paulo" e "S. Paulo Im-
parcial", 7; ','Diario Popular" e"Deutsche Zeitung", 6; "Furão", 

5;"Brasil Magazine" e "Pasquino Co-
loniale", 4; "Capital", "Correio Pau-
listano" (edição da noite) e "II Pie-
colo" e "Estado de S. Paulo" (edi-
ção dà noite), 3; "O Echo", "Com-
mercio dc S. Paulo'- e "Guerin Mes-
chin", 2.

Segundo team:"Fanfulla", 20; "Diário Hespa-
nhol", 19; "Apito", "Correio Paulis-
tano" e "Intransigente", 12; "Cigar-
ra", n; "Furão", 10; "Jornal da
Noite", 9; "A .Vida Moderna", 8;"Excursionista", "S. Paulo Impar-
ciai" e "Deutsche Zeitung", 7; "O.
Echo" e "Civilitá Latina", è; "Ca-
pitai", 5; VCòmbate" e "Estado de
S. Paulo",.'4; "II Piccolo", "Correio
Paulistano',' (edição da noite), "Gue-
rin Meschin", 2; "Pasquino Colo-
niale", "Commercio de S. Paulo","Brasil Magazine", "Diário Popu-
lar" c "Estado de S. Paulo*' .(ediçãoda noite), 1.

Liga Paulista
Primeiro team;"A Vida, Moderna" e "A Cigarra",

14 pontos; "Fanfulla" e "Excursio-
nista", 13; "Intransigente", "Civilitá
Latina" e "Jornal da Noite", 12 r"Apito" c "Diário Hespanhol", rr*"Correio Paulistano", 10; "Furão",
"II Piccolo" e "Capital", 

9; "Esta-
do de S. Paulo", "Combate", "S.
Paulo Imparcial", "Diário Popular"
e "Deutsche Zeitung", 7; "O Echo",
6; "Estado dc S. Paulo" (edição da
noite), 5; "Brasil Magazine" e "Pas-
quino Coloniale", 4; "Guerin Mes-
chin c "Commercio de S. Paulo", 3;"Correio Paulistano" (edição da
noite), 2.

Segundo team:"Diário Hespanhol", 17 pontos;"Apito", "Jornal da Noite" e "Ex-
cursionista", 14; "Civilitá Latina",
12; "Intransigente" 11; "Fanfulla",
10; "S. Patiio Imparcial", "Estado
de S. Paulo", c "Diário Popular", 9;"II Piccolo" è "A Vida Moderna", 8;"O Echo", ft 

"Capital", "Deutsche
Zeitung", 6; "Correio Paulistano",
5; "Brasil Magazine" e "Combate",
4; "Pasquino Coloniale" e "Correio
Paulistano" (edição da noite), 3;"Guerin Meschin", 2; "Commercio
de S. Paulo" e "Estado de S. Paulo"
(edição da noite), 1.

*
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS

ATHLETICOS
O sr. presidente da A. P. S. A. con-

vocou oa clubs filiados para uma assem-
blea geral extraordinária, a realizar-se no
dia 11 do corrente, sexta-feira. íts 20 o
mela horas, om a nova «fide desta Asso-
ciação, fi rua S. Bento, ti. 61, na qual

ser&o «postos pela directoria diversos as-
sumptos de grande interesse,

*
ASSOCIAÇÃO PADLISTA DE SPORTS

ATnijETIOOS
Mnicili Kio-S. raulo

A commlfistto ãe foot-ball, hontem reu-
nida, marcou para amanhã o ultimo trai-
nlng do scratch-teani. que devera jogar
no campeonato Rio - S. Paulo.

Para esse tralnning a comsmissto for-
mou os scratches, quo obedecem a seguiu-
te organização:

SCRATCH A
Casimlro

Lef évre — Carlito
ítalo — Rubens — Lagreca

Xavier — Dias — Xazareth — Mac-Lean
'• — Hoplilns.

Zecchi — Oscar — Fritr. — Demosthenes
— Zonzo

Moraes — Octavio ,— CanipoB
Morelli — Sérgio ..... £,

Rachou
SCRATCH B

Reservas: Burgos, Gilberto, Cassiano,
Pastaria, Jaclntho.

Servira de refereo o sr. Mariano Pro-
copio, ¦Sa. Conunlssão de Foot-Ball.

PADRE CAETANO FALCONI
Passando hontem o anniversario

natalicio do revmo. padre Caetano
Falconi, da Congregação Salesiana e
reitor do Santuário ílo Coração de
Jesus, foi o digno sacerdote alvo dc
significativas manifestações.

Pela manhã, foram celebradas mis-
sas por sua intenção em todos os ai-
altares do santuário e durante
o dia muito cumprimentado.

Amanhã, ás o horas, monsenhor
dr. Bencdicto de Sousa, vigário ge-ral do Arcebispado, celebrará porsua intenção.
ARCHIDIOCESE DE S. PAULO

Segue \hoje para o Rio e dali pa-ra Pernambuco, afim de representar
a Archidioçese de S. Paulo na possedo sr. d. Sebastião Leme, arcebispo
dc Olinda, o revmo. conego dr. Mel-
Io e Sousa, vigário da Consolação.
FESTA DE N. S. DA ASSUMPÇÃO

Realizar-se-á este anno, na matriz
de Santa Iphigenia, a festa de N. S.
da Assumpção, padroeira da calhe-
dral dc S. Paulo.

Constará de matinas ás 19 horas
do dia 14 e pontificai pelo sr. arce-
bispo metropolitano, no dia 1

esta medida,
visto ser a cathedral provisória mui-
to acanhada para conter a multidão
de fiéis que accorre a essas solcnni-
uadés,

ATIILETISMO
CLUB DAS VIOLETAS

Realizou-se ante-hontem, em uma das
salas áo palacete da família Lara Fran-
co, uma assémblêa «jeral do Club das Vio-
lutas, a qual íoi presidida polo sr. Paulo
do Abreu Leomll, Z.o vice-presidente, em
exercido.

Foram nesta, sessão eleitas .soda hono-
raria a distijjcta sra. d. Anna do Cintra
Airuda e primeira vice-presidente u, se-
nhorita Dldi Galvão.

A comnilssão de tennis ficou compó'sta
dos srs. Francisco de Lara Franco. Fran-
cisco Teixeira de Carvalho e Abelardo
Galvflo.

Por proposta de diversas sócias, foi au-
ementado o numero desocios, de seis para
dez, havendo, portanto, quatro vagas, quo
serão disputadas entro as 28 propostas,
quo se acham na secretaria.

Por oecasião da posse da dlrectoria e
entrega ão diploma honorário, haverã
uma festa intima, em que o club offerece-
ra uma taça do "champagne" aos sócios
presentes.

Santos, 20 julho 101(1.
.Como certos adivinhos muito conheci-

dos, quo fazem propheclas a. torlo o
a diroito, ha aqui 110 Hotel do Parque
Balnoarlo uni homem que também lí* nas
linhas da mão e vatlclna com mais ou
monos desacerto. E' um velho septuage-
narlo, do barba o cabeça, alvas, ordinária-
mento vestido de Unho branco, multo on-
goiiiiiiailo o luzidlo, quo anda vagarosa-
mente, no passo tardo o tròpego dos que
jft. não têm muita firmeza nas pornas.
Por toda a parto— junto do elevador,
pelos corredores, nas varandas, uos cnn-
tos dos salões o dus salas, íts vezes inesmo
no jardim o em plena praia — encontra-
se este velho augure, cercado do damas
o do raparigas, quo lho extendehi confia-
damonto as mãos alvas o macias, afim 3o
quo elle leia nas suas linhas o futuro o
o revele. Pacientemente, e mostrando um
grande prazer om desvendar o porvir ao
sexo frágil, o nosso mago praielro vai
dizendo, todoa os dias, An senhoras
o moças, quo o consultam, cousas ora
amáveis, ord rudes o tristes. Aquellas,
cujas linhas da inSo revelaram um futu-
ro bonançoso, sftem do junto do velho
adivinho contentes o garrulas, referindo
lis amigas aa cousas profundas e agrada-
veis quo elle lhes disse. As outras, cujas»
linhas prognosticaram tristezas o possíveis
desgraças, sfieni jnurchas o niereiicoriaü,
mas agarradas A esperança de ser o pro-
phota um gaiato. F. não 6 oiitra
cousa este velho, do olhar torvo o mali-
oIobo, que, sabondo lír no futuro, nunca
conseguiu adivinhar o numero da sorte
grando de Hespanha pai"a comprar o 1)1-
lheto o tirar a gorda maquia.

Firmados na imbecilidade humana,
que 6 inextlnguivel, os espertalhões
abrem tenda do augure e vão recoihcn-
do pingues proventos das revelações que
fazem, muito embora ellas falhem numa
proporção que devia despertar a suspeita
dos ingênuos quo os vão consultar. O nos-
so chlromante praielro C* mais amável, por-
quo nada cobra. O sou grando prazer e
dizer fts senhoras o aos bcócios cousas quo
provoquem o espanto, o receio, a alegria
o a tristeza. E,'corri esse júbilo último,
ello so da por pago e satisfdto, vendo
augmentar diariamente a clientela, queatê de íôro jft vem chegando. — Ha dias,
appareceu tio hotel uma, senhora casada,
outoniça, mas ainda bella o elegante. Veiusem o marido, acompanhada dc umas fi-
lhas jovens o galantes. Sendo das minhas
relações, aconselhei-a (para mystificar o
nosso chlromante) 11 que o consultasse,
dizendo-se viuva o uiostrando-so Intriga-
da por uão ter jiíaial.s descoberto a iays-tcrlosn cansa ila niorio do marido.

Si bem eu lho disse, melhor eUa o fez,e, no dia ceguinte, sentada ft sombra, de
uma amendoeira indiana, ella, ouvia amais extiaordlnaria dus revelações sobrea morte do amado espo?o."Ai! dissei"a-lhc o velho adivinho, seu
marido engniiava-a o foi a amanto que,louca do raiva por não poder destruir
completamente a amteado que elle dodl-
cava a v. c-ce., lho propinou o ve-neno subtil, quo o foi matando lenta-monto."

Dias depois chegava o marido e oraapresentado ao chlromante como um...rcsuscltado! O velho sentiu-30 dosapon-
tado, mau achou esta sahlda para o casodlfficll:

"As Unhas da mfto revelaram o que eudisse, o si nüo aconteceu, ha. de aconto-
eer."

E' assim que elles adivinham, 6 assim
que elles descortinam o futuro, este e to-
dos os chlromahtes e cartomantes do uni-
verso. *"

Quando eu era pequeno, lima criada.
muito experta, quo também sabia ICr nas
linhas das mãos e creio quo nas dos pés.tomou a minha mâo esquerda e,. depois
do olhar para a palma, disse-me, séria c
convicta:

"O menino ha de crescer, ha. do ficar
homem, ha do casai e ha do ter filhos.
Perdera talvez alguns destes, mas ha Be
ser íella com sua mulher o aeus filhos."

Tudo isto ao realizou: Cresci (o quentto deixou de me surprehender), fiquei
homem (o que ainda me surpreiiendeu
mais), casei, tive filhos, perdi alguns o
fui felte com minha mulher e os outros
filhos, factos esses multo complicados, <juó
me levaram ao cnmulo do espanto por
mo darem a prova da certeza mathema-
tlca com que so realizou o vaücinio pro-fundo da minha criada minhota.

Ah! a Custodia, com toda a sua perspl-
cada, sl vivesse hoje e ahrisso tenda em
Paris ou no Rio de Janeiro, estaria fa-
Jíendo uma formidável • concorrência a
mme. do Thebcs.

E todavia esse gênio de salas engom-j ,,„,,„„_ _
madas nunca quis explorar o isca dom, P1-1"'" »LU-
limitando-se a prophecias caseiras e gra-
tuitas! Uma unlca ver; ella exigiu paga de
um criado que a apoquentuva multo para
saber «1 a namorada {Isto so passava em
Portugal) lhe seria ílel e o .esperaria, co-
mo lhe havia promettldo. A Custodia não
gostava desso criado, por ser esearninho
o intrigante. E Teccosa de quo elle, apõe
a prophecia, zombasso delia, exigiu a pa-
ga adeantnda, como uma compensaçEo.

Custou o vatlcinio um pataco e por es»
ee pataco ficou o rapaz sabendo que a cs-.
colhida não eeperavla pdr elle, por jã ter
outro de olho, facto esso que todos em
casa e na vizinhança sabiam, excepto o
cego namorado sem ventura.

Era extraordinária a Custodia em dos-
vendar o futuro!!...

Como esse o como o que a meu respel-
to tez, muitos outros vatlclnlos seus se
realizaram sem falhas. Entro elles, lem-
bro-me do um notável, que nos deixou em-
basbacados a todos: Uma vizinha aexage-
naria consultou a Custodia sohre o futuro
e a nossa adivinha revelou-lhe mysteriosa-
monto #quo eUa ia começar a perder os
dentes, o que na realidade suceedeu!!,..

Com factos desta ordem não ha contes-
tar que a chlromancia «3 uma sciencla...
ao alcance dc qualquer, e principalmente
dos expertos. , ....? 1

Garcia REDONDO,

(Da Acndemla Bi-a-sllclra).

Thcatros
e Salões

MUNICIPAL

Asslgnafiu-ar-s
DE HOJE A 31 DE DEZEM-

BRO DE 1010 ..... •.. 12Ç500
As nossas asslgnaturas venecr-oe-ão a

31 de dezembro.
« ¦¦'¦¦',•••),-."'

E' convidado a comparecer na adml»
Distração deste jornal o sr. João Unirão
Sobrinho, nosso ex-agente no bairro do
Braz, para recolher o saldo eni eeu po-der, >

E' tambem convlduao a recolher o sal-do em seu poder, na Importância do -...
717$800, o nosso cx-agento cm Snntn BI-
(a do Passa Quatro, sr, J0S0 Baptisla
Malíoso.

Neste nosso grande theatro estréa-se
hoje a companhia dramática franceza, dl-
rígida pelo notável actor Lucien Gultry,
levando A scena a brilhante comedia do'
Aiíred Capus, Dn Vclne.

S. JOSÉ'
Neste theatro representou-se hontem,

em reprise a revista pòrtugueza D'nlto a
baixo, cujo desempenho foi egual ao que
ja conhecemos. Concorrência, regular.

——. Hoje, nas duas sessões do coslu-
me, A viagem do Suzette.

APOLLO
Continua u ser muito applaudido o ii-

luslojiista dr. Richard, cujos trabalhos süo
realmente extraordinários no seu gonero.

—— Hoje, novo ospectaoulo, com va-
rlado programma.

ÍRIS theatro

V
• Neste freqüentado cinema exhibeni-se
hojo os apreciados íilms O segredo das es-
mcraldas e Otlcon Actualidadea ns, 8 o 0.

Da nossa edição da noite, dc hon-
tem:

• Si os representantes dá nação de-
sejam sinceramente consultar, com
os seus aetos, ás legitimas aspirações
publicas, pode-se antecipar como
certo o mallogrp do projéctàdo im-
posto dc transportes.

Não c S. Paulo apenas; no s::u pa-
pel dc maior prejudicado, quo, num
natural movimento de defesa, sc le-
van tri para condcinnar a inopportu-
na idéa. São lambem ouiros Estados
menos" afícctadoá; são conspicuns au-
toridades políticas c financeiras que
vêm alliar o seu protesto ao nosso,
prevendo os desastrosos effeitos* que
advirão, para as classes activas e pa-
ra a economia nacional, da execução
da providencia alvitrada pela Com-
missão de Finanças da Câmara dos
Deputados.

Embora os damnos uVuma sequ..ii-
cia dc crises tenham levado a nossa
situação cconomico-linanccira a um
estado gravíssimo c alarmante, não
se justificam os remédios, que nem
podem ser considerados simples pai-
liativos. uma vez que vão desde )oj,'0
perturbar o organismo da nossa pro-
ducção, fonte essencial de todos os
recursos que dão vida aos outros ra-
tnos de trabalho c ao erário publico,
sitpprindo-o dos meios com que eus-
tear os gastos da administração e
solvcr os seus compromissos oriun-
dos de empréstimos.

Não bastam, porventura, os cortes
nas verbas orçamentarias da despe-,,.,
e a severa economia nas dotações,
para serviços iinprçicihdiveis? Não.
Ainda assim, não ha dc ser gravan-
do-se a lavoura e as industrias, ob-
stando-se a sua marcha, asphyxi.au-
do-as com os ônus de um novo tribu-
to pcsadissinio, que sc conseguirá
realizar o ideal do equilíbrio orça-
mentario.

Partir de um ponto dc vista illu-
sorio c errôneo, como é o de tirar
das classes mais oneradas e afilictas,
elementos dc que ellas, ao contrario,
carecem para sustentar-se e desen*
volver-se, é tudo quanto lia de eou-
traproducente.

Como conciliar-se a promessa ícica
pelo sr. presidente da Republica em
sua plataforma c em declarações pos-
teriores, dc acudir com efficicntc am-
paro a producção, "pivot" da nossa
prosperidade c da nossa riqueza,
com o plano do Congresso, que se
diz por elle prestigiado, de retirarem-
se exactamente dahi os fundos neces-
sarios ao supprimento das deficien-
cias da receita?

Ha, positivamente, flagrante inco-
herencia entre essas orientações, in-
dicando o patriotismo que, a qual-
quer custo, devem ser poupadas a la-
voura c as industrias de novos sacri-
ficios.

Nem, ao menos, 110 caso cm deba-
te, sc cogita dc instituir um imposto
supportavel e equitativo, distribuído
pelos contribuintes em geral. Fere-
se directamente a producção, sem se

é ella que alimenta todas
as forças vivas da Nação, e que da
sua prosperidade ou decadência de-
pende a sorte dos nossos destinos.

Demais, devido ao influxo que o
esforço e a civilização dos paulistas
têm imprimido ás redes ferro-vhrias
do Estado, caberá a. S. Paulo uma
enorme quota, ver<L,Jeiraiiicntc ini-
qua. do imposto projectado.

Vejam-se estes algarismos:
O imposto de transporte, actual-

mente cobrado somente sobre as pas-
sagens cm estradas de ferro, rendeu
o anuo passado 5.99(3 :ooo$ooo, dos
quaes 2.037 contos sahiram de S.
Paulo.

A importância dc fretes cobrados
pelas linhas férreas paulistas em 1915
elevou-se a cerca dc cem mil contos.

Assim, si essa quantia ficar sujeita
ao tributo de 10 o|o, como se preteu-
de, S. Paulo terá de entrar para os
cofres da União com mais dez mil
contos por anno, além do 2.037 con"
tos actuaes.

Agora, perguntamos, as empresas,
ferro-viarias tirarão de suas rendas
normaes essa avultada somina?

Não, decerto.
O fazendeiro e o industria! hão de

pagai' além do preço do frete., o no-
vo imposto e um e outro, que já se
debatem coiii as maiores ditficukla-
des, em virtude de crise, falta de cre-
dito e dc dinheiro, taxas, impostos e
sobretaxas, anomalias de toda a 11a-
tureza, nesse dia sc verão á beira de
nm precipício e perderão de todo a
confiança 110 êxito e na recompensa
do seu trabalho.

Será crivei que os representantes
do povo, delegados de suas aspira-
ções e dos seus interesses, nSp repa-
rem nos perigos que ahi estão tem-
veis e imniinenteBÍ!

Fazemos a justiça de acreditar que
a esta hora poucos não terão yerifi-
cado o effeito nefasto que ha de ter
o imposto lembrado.

E, nessa hypothese, não dúvida-
mos que a infeliz idéa morra no nas-
cedouro, sendo substituída por alvi-
tres que melhor correspondam ao es-
tado melindroso da vida nacional,
neste momento.

EXPOSIÇÜO MARIO E DARIO
BARBOSA

Continua aberta, das M as 17 horasft rua de ti. Bento, n, 22, a grande ex-ex-
Vlllarcaposição dos pintores paulistasBarbosa.

A extracção dos bilhetes da tombolade 30 quadros sorfj, feitu do confornilda-
de com a loteria n. 185, da Capital Fe-doral, a correr no dia 19 do corronte.

Como se sabe, os promlos da tombolacorrespiuiderSo ãs centenas dos prêmiossuperiores a noo$000 e dos outros s, ¦
caberão nos números superiores o I aosInferiores ao do grando prêmio.

Os bilhetes quo não forem pagos ate ahora da extracção serão considerados
nullos.

Encontram-se ninda bllhotes na expo»
slç.1o. ficaram com bilhetes da tombolu,
o.s sr.". Araujo Guerra, commeiidador Ale-.'sanitri! .Siciilano, dr. Ferreira liamos-,
Jusfj Egydlo Queiroz, dr. Francisco Mo-rato, dr, Ernesto Ramos, dr. .'João Snin-'paio, dr. Estovam de Almeida b multo»
0lltl-fJ3.

EXPOSIÇÃO DE CARICATURAS
Continua aberta, numa das salas

da redacção da "Cigarra", á rua de
S. Bento, a interessante exposição de
caricaturas do joven artista Ferri-s
gnac.

_A variada galeria tem sido muito
visitada pelo nosso meio culto, tendo
sido já adquiridos vários trabalhos.

AUDIÇÃO DB CANTO
A provecta professora do canto, mme.

BeiiKitiide, levou a effeito, lia dias, no *•'-
lão do Tríanon, a audição de a!g,"
suas alu tunas.

Kxccutou-se com esmero o p'
annunclado, tendo-se dlst'
bretudo, a senhorita, Laum Dia.*,
tou com brilho a Pojacca ÍJIigno.
sra. d. Zilda Macedo, que imprimiu u-~
tanto expressão A valsa da "Dinorah".
Finalizou tão bella festa o duetto do''Guarany" pela mesma distineta canto-
ra o o tenor Giannataslo.

E' o caso de endereçarmos as nossa*
felicitações A conhecida professora de
canto.

SOCIEDADE DK WJ.VUEimiB
CLÁSSICOS

Esta benemérita sociedade artisllca
realizou hontom, no salão do Conservato-
rio, o seu sétimo concerto, cujo o.isnun-
ciado progrnmma foi cumprido A risca.
Não destacamos numero algum, porquf»
todos nos agradaram por complc-to. Não
faltaram calorosos appiausos aos execu-
tantes.

A Sociedade de Concertos Clássico.»
pôde lavrar mais uni tento com o con-
certo do hontem.

CONCERTOS "MIGNON"

No Trianon do Belvedcre da avenida
Paulista, que tão avultada o seleeta con-
correndo, tem attruhldo ás suas "mati-
ntjes chies", vai agora ser inaugurada
uma esplendida serie de noitadas artlati*
cas, que começam a despertar grande in-
teresso no nosso publico, o qual terá fe-
llzes opportu nldades de ouvir os nossos
melhores artistas, nestas festa3, de om
caracter inteiramente novo no nosso melo
social.

"Concerta Mignon" — é a designação
sob a qual, nas centros europeus, om ma-
gnlflcos pequeninos concertos, se fazem
ouvir os grandes artistas, estabelecendo
então preços especiaes, quer para a.s as-
Kignaturas, quer para os bllhotes avul-
sos.

Em S. Paulo, teremos a felicidade de
apreciar, na estréa dos concetros "Ml-
gnon", o precioso conjuneto de dois ar-
tistas nossos: Bellah do jVndrade e Lu.z
Flfiuêras, dois nomes o.ue falam por sl e
quo ja ao fizeram queridos do nosso pu-
blico pelos seus notáveis tulontos.

Tendo sido tão feliz a escolha dos exe-
cutantes quo deven Iniciar as "íolrócs
chies" do Trianon, a 25 do corrente mez.
é de prever um brilhante exito :i essas
ícstns quo constituirão um verdadeiro rc-
galo artístico.

A CARNE
Movimento do dia 7 dc agoslo do

Matadouro Municipal:
Foram abatidos: 98- bovinos, 110

suinos, 16 ovinos e 13 vitellos.
Foram inutilizados; 2 suinosj 11

pulmões, 2 fígados e 2 intestinos dei-
gados de bovinos; 12 pulmões, 4 fi-:
gados c 2 intestinos delgados dc sui-
nos; 5 pulmões, e 1 figado de ovinos.

Observações — Foram inutiliza-
dos 2 suinos por cysticcrcus, c 12 mo-
cotos por lesões de aphtose.

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

foram abatidos: 105 bovinos, 2 e
meio suinos e 8 vitellos.

Emblema: "Lua cheia".
No matadouro de Osasco fo-

ram abatidos 54 bovinos.
Emblema: "9"

Preços correntes da carne,
em kilos, no Tendal:

Bovinos, $400 a $450; suinos, $900
a 1$; vitellos, $600 a $800; ovinos,
$600 a $800; caprinos, í$5'oò, e lei-,
toes, i$5oo.

Em Santos
DESASTRE FERROVIÁRIO — TJMiY

LOCOMOTIVA PRECIPITA-SE
AO MAR

PORMENORES DO ACCIDENTE '

SANTOS, 7 — Pouco depois das 24 ho-
ras, deu-se um dosaBtro no Itapema, na
estação da Companhia GuarujS.

O ultimo trem quo vinha do Guarujã,
ao chegar & estação do Itapema, entrou,
pelo lado esquerdo, rompendo o "para-j
choque" ali existente e preclpltando-se no:
mar. 1

A machina o parte de um vagonete pa»
ra conducção de gelo ficaram cobertos
pelas águas.

No cães ficaram dois vagões do passa-
gelroB, em conseqüência de se romperem
as manllhas.

Nesse trem viajavam alguns passagel-
ros, que conseguiram salvar-se.

O smachiniBta, Joaquim Augusto, per»
cebendo o desastre, evadiu-se.

O foguista Waldemur Penei Ias conse-s
ijuiu salvar-se. 1

Diversos passageiros ficaram levemen».
te feridos.

No local compareceu o dr. Henrlqua
Schwank, engenheiro dlrector da empre»;
sa, que deu as necessárias providencias. I

O comboio partiu do Guarujâ ãs 24 ho<
&s 24,20]ras, chegando ao seu destino

quando se dou o desastre.
O «rr. dr. Vieira Campos, 2.0 delegado,'

tendo conhecimento do facto, abriu in*
quorlto, sendo tomado o depoimento di
nr, José Maia, chefe do trafego da Com<
panhia Guarujá.

O sr. Mala declarou que a machina, ao
chegar a estaçüo, apitou duas vezes, lsãf
em seguida de encontro ao "para-choquo",

Acha que o desastre foi casual, motiva»
do por, algum desarranjo na machina.

O dr. Agenor Guerra Corrêa, engenhei»
to fiscal da Prefeitura, seguiu hoje par»
o Itapema, afim de apurar as causas dei
termlnantes do sinistro,

A Companhia espera retirar a loeomo»
tlva e a galera, para o que jfi, contracto.
a Ccabrera "Tltan", da Companhia fio'
cas. * ¦-¦

A locomotiva tem p numero, fa

¦ 
..;.^r,'r-«.
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MOTAS
O sr. secretario da Agricultura despa-

oharft hoje, fts 12 horas, no pulado do
l-tovcrno, com o sr. presidente do Uslado.

Em companhia do sou ajudante de or-
¦eus o sr. dr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça e da Segurança Publica, ostove
liontem fts 16 horas nu Cndolo Publica o
lua Penitenciaria, ondo fo! roeobldo pelos
respectivos ellroetorcs, drs. Thyrso Mar-
tins e Cardoso Frarico,

Sua oxe, dirigindo-se ft sala elo aulas,
fez ahi uma prolocção aos 30 pròsos, quo
Vão Iniciar os trabalhos da estrada que
desta capital conduz a Jundiahy. concl-
tnndo-03 no trabalho o fazendo sentir us
vantagens que lhes advirão desso acto do
govorno.

Os srs. tenente-coronel Silvestre Mato
. tenente José E. Trabal, membros da
commlssão de limites do Brasil com o
fjrttguay, que, desde ante-hontom, são
nossos hospedes, visitaram hontom, fts S

horaa, o quartel da Luz.
Aòompaniioti-os nessa visita o sr. dr.

Eloy Chaves, secretario da Justiça u da
Segurança Fublien.

Os distlnctos visitantes foram recebi-
Jos pelo sr. coronel Antônio Baptista da
Luz, commnndanlc gorai da Força Pu-
blica, e por vários officiaes daquolla miU-
cia.

O primeiro batalhão executou, no pa-
tco Interno do quartel, algumas licções de
gymnastlca e esgrima de baionota, ovolu-
Coes de escola do batalhão, manejo de ar-
mas, etc.

Os officiucs uruguuyos assistiram tam-
bem a vários exercícios na Escola de
Educação Physica, assim como a exerci-
,cios do Corpo de Cavallaria,

Em seguida, os visitantes percorreram
todos as dependências do quartel, ossls-
tindo depois ao desfile das forças pela
avenida Tiradentes.

Os membros da commlssão de limites
tiveram palavras de caloroso elogio pela
maneira correcta o pelo garbo com que
os nossos soldados executavam os exer-
ctoios.

Do quartel da Luz, os officiaes uru-
tjuayos, em companhia do sr. dr. Eloy
Chaves, dirigiram-se para o alto de
SanFAnna, onde estft sendo construída a
Penitenciaria.

A'b 14 horas, ss. exes. foram recebidos
no palácio do governo pelo sr. presidente
do Estado, com quem se entreüveram em
animada palestra.

Depois, visitaram tambem, em seus
respectivos gabinetes, os srs, secrotarios
de Estado e prefeito municipal,

Ss. exes, estiveram ainda no comman-
do du sexta rbgião militar, no comman-
do geral du Força Publica e no cemitério
da Consolação, onde visitaram o túmulo
do inòlvidavel estadista dr. Campos Sal-
les.

A' tarde, os nossos distlnctos haapeães
percorreram, de automóvel, vários pontos
elr capital.

Hoje, pulo comboio das 7 horas, segui-
nlo para Campinas, onde visitarão o In-
slltuto Agronômico e a fazonda S. Qulrl-
no de propriedade do sr. José Paullno Fl-
lho.

üu vizinha cidado, em automóvel, segui-
rão pa»*a Villa Americana, devendo ir até
& fazenda de selecção do Nova.Odessa.

De Villa Americana, irão para Piraol-
baba, onde pernoitarão, Naquella cidade,
.Visitarão a Escola Agrícola o a Fazenda
Modelo, devendo regressar á tarde a esta
capltal.

A' noite, a convite do sr. prefeito, os
ofliciiies uruguuyos assistirão, no Tliea-
tro Municipal, ft recota do actor Cultry,

O sr. secretario da Agricultura desl-
gnou o sr. dr. Luiz Silveira para acom-
panhar os nossos lllustrcs hospedes em
sim excursão i>elo interior do Estado.

i — Os srs. tenente-coronel Silvestre Ma-
to e tenente José lü. Trabal, acompanha-
dos do sr. capitão Afro Marcondes de Ro-
zende, distinguiram-nos hontem com a
sua visita, gentileza que muito nos hon-
rou.

Os lllustres militares, que, como mem-
bros da Commissão do Limites do nosso
paiz com o Uruguay, têm sabido conquls-
tar as sympathlas e admiração das autorl-
dades e do povo brasileiros, deliciaram-nos
durante alguns momentos com a sua en-
contadora palestra.

Chronica Social

O sr. secretario du Agricultura lndefe-
riu o requerimento em que Vito Cutino e
Filho o Antonio Bombaco pedom para
nsaignar contracto, afim, do obter auxilio
paru a exportação de fruetas.

Pelo sr, secretario da Agricultura foi
dado o seguinte despacho no podido om

jque Angolo Casttgrtinde solicita concessão
jde um terreno, para cultura experimental
ido canhamo brasileiro: "Fica autorizado

o diroctor da fazenda de Baruery a per-•mittir que o supplicanto faça ali, no ter-
rono que fOr designado, a experiência da
cultura a que so refore a petição do fia.
1, designando o'direetor de Agricultura
um dos inspectores para acompanhar a
experiência."

O sr. secretario da Justiça e da Segu-
rança Publica concedeu, por actos de
liontem, as seguintes licenças:

De trinta dias, a contar do dia 24 de
julhe, ultimo, para tratar de sua saúde,
ao promotor publico da comarca de Bo-
bedouro, sr. dr, Jorge Americano;

| de quarenta e cinco dias, a contar dos-
.tu data, para trotar do negócios de seu
(interesse, ao escrivão do juizo de paz do¦dlstricto de Santa Lúcia, comarca de
Araraquara, sr. Ostlano Corrêa.

Por aoto de hontem, foi nomeado o sr.
dr. Callmerio Nestor dos Santos para
exercer, interinamente, o cargo de pro-
motor publico da comarca de S, Simão,
•durante o impedimento, por férias, do ef-
íectlvo.

A Procuradoria Fiscal vai providenciar,
¦no sentido de sor reduzido a escriptura
publica o accordo entabolado entre es-
ta Secretaria da Agricultura o o sr. dr.
Jullo Prestes, na qualidade do procurador
do sr. coronel Clementlno Mathlas de 011-
.Velra e sua mulher, relativamente & acqul-
sigilo de terrenos e Indec-mnização de ma-
terlaes, de propriedade do referido oa-
sal, utilizados na aonstrucçfio da Estra-"da de Ferro Sorocabana (ramal de Itara-
ti). A Importância a ser paga pelo Esta-
ido ao sr, Clementlno Mathlas d» Ollvol-
Ira foi arbitrada em 5:0005000.

r Do México recebeu o "Jornal do" C*Om»
hiercio" o seguinte telegramma:"México, 8 .-, O governo nomeou os

Kj, 
Luis Cabrera, Ignacio Dohlllae. Al-

rto J. Pani e Juan B. Rojo para, om"commlssão, 
conferenciarem oom os dele-

gados do governo da Caso Branca (WhlteHouso), sobre a retirada das tropas ame-
rloanas do nosso território. Saudo essafcedaocão. — Juan B. Delgado, ehefo do
Departamento de Informações da Repu-pllca." '.*.:;." v,.-. -.

DR, CARLOS DE CAMPOS
O nosso prezado dlrector sr. tir. Carlos

do Compôs, sonador ao Congresso do ES-
tado o membro da Commissão Dlrectora,
continuo a receber, pessoalmente, por car-
tos, cartões e telegrammas, affectuosos
cumprimentos por motivo do seu anniver-
stirlo nutallelo, occorrldo ante-hontem.

S. exc, liontem, recebeu felicitações dos
srs. dr. Anlonlo Azeredo, vice-presidente
do Senado Federal; doputado ltaphno!
Prestos, deputado Theopliilo do Andrado,
doputado Alcântara Machado, deputado
Campos Vorguelro, doputado Laurlndo
Minhoto, deputado Atallba Leonel, dopu-
tudo Claro César, dr. João Passos, procu-
rudor geral do Estado; dr. Jullo Barbosa,
secretario da presidência do Sonado Fo-
deral'; Mario Egydio, Américo Amaral, to-
nonto-coronel Arthur da Oraçu Martins,
Francisco Prestes Sobrinho, João Baptista
da Fonseca, tonente Salvador Moya, dr.
Augusto Freire da Sllvu, dr, Mario de Al-
meido Pires, dr. Sebastião Lobo, dr. Luiz
Ayres du Almeida Freitas, dr. Manuel Cor-
ria Dias, capitão José Augusto da Rocha,
Jaymo Marcondes, major Eduardo Lejeu-
no, ajudante tle ordens da presidência;
monsenhor dr. Camlllo Passalaequa, dr.
Manuel Francisco du Costa, Chrlstino Au-
gusto du Fonseca, dr. Deodoro de Cam-
pos e Mercedes, Joaeiuim do Abreu Sam-
paio Vidal, Joaquim da Costa Rn malho
Ortlgão, Josfi A. Camargo, v'oão Baptista
de Carvalho Moreira, dr. Mario Cardoso
do Almeida, official de gabinete do sr. se-
crotarlo da Fazendo; dr. Dosiderlo Sta-
píer, dr. Matheus da Silva Chaves Sobri-
nho, dr. Adolpho Mello, Urie! Gaspar dos
Santos Pereira, Braslllo Ramos do Toledo
o Silva," Olegarlo de Arruda Amaral, dr.
Arthur Ferreira Guimarães, Jouquim Mu-
raes, Lundulpho Monteiro, Eduardo Kielil,
dr. Arllndo do Rocha Campos, João Ro-
muriz, Adolpho de Carvalho, Antoniiio
Vieira, Prolldlano Juato da Silva, Fran-
cisco Cardonu, Dlrectorio Republicano de
Mogy-inirim, dr. Franco da Rocha, dr,
Armando Prado, dlrector do Museu do
Ypiranga; Amador Jorge de Siqueira
Franco, esculptor Julio Starace, Luiz Me-
delros, José Vicente Sobrinho, Francisco
Puccl, Mlchel Siilin, e outros.

Os nossos elistlnctos collegas do "«J
Coinmercio de S. Poulo" noticiando an-
íe-hòntem, o annivorsarlo do nosso «iuo-
rido dlrector, publicaram o clichê do an-
nlversOrlanto, acompanhado das seguiu-
tes palavras:"Passa, hojo, mais um anniversàrio do
dr. Carlos de Campos, lllustro senador ao
Congresso do Estado, membro da Com-
missão Dlreotora do Partido Ropublicano
Paulista e direetor político do Correio
Paulistano,

Jornalista distineto, político illustre, o
dr, Carlos ele Campos tom sabido, pola sua
cultura o pelo seu cavalheirismo, collo-
cor-se em nosso meio num logar de des-
taque, attráhindo sobro st a estima o a
admiração dc quantos deite se approxi-
mim,

E' oom sincero prazer que juntamos fts
multas homenagens que s. exc. hojo re-
ceborft, as felicitações do Commercio dc
S. Paulo."

A "Comaroa", de Mogy-mlrhn, publl-
cou egualmento o retrato do sr. dr. Car-
los de Campos, acompanhando-o da se-
guinto referencia:

"Para a exma. familla Bernardino de
Campos, para a sociedade paulistana e
para o Partido Republicano Paulista —
é de Júbilo o dia do hojo, pola passagem
da data anulversaria do illustre dr. Car-
los de Campos, d. senador estadual, di-
rector do Correio Paulistano, o vulto po-litico de destaque na suprema direcçãu
do Partido Republicano.

Com cllc, estão neste dia festivo, além
dos entes ostremeoidos «lc sua exma. fa-
mllia, para os quaes tal data encerra mo-
tlvos do intima alegria, todos aquelles a
quom sua extrema bondade o ligou poruma irresistível sympatliia, o que equl-
vale a dizer, todoS os quo com elle têm
tido a ventura dc privar.

Com sinceros e cordloes cumprimentos
ao distineto contemporâneo, a Comiu*«3a
envio a sua exc. — votos de perenne fe-
licldado."

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
O menino Eugênio, filho do sr. capitão

Antonio Alexandre Cruz;
a menina Clarlna, filha da exma. sra.d. Laura Pinto;
a sonhorita Amolla M. Nejm, dllecta ft-

lha do sr. Miguel Elias Nejm e Irmão dosr. Jorgo M. Nejm, antigos e estimados
proprietários o nogoclantea desta praça;A menina Lina, filha do sr. Ludgero
de Sousa: >

a menina Catharlna, filha do ar. Ma-nuel Caetano;
o menino José, filho do sr. João Ot-tonl Claro, nosso agente e correspondente

em Lagoinha;
a sonhorita Catharlna, filha do fina-

do dr. Rodrigues Siqueira;
a sonhorita Lucilla, filha do sr. For-

nando do Moraes Barros;
a sra. d. Maria de Siqueira Forrolra,

esposa do sr, Benedicto A. Ferreira;
a ara, d. Romlldo Ramos, esposa dosr. dr. Renato Rudge da Silva Ramos;
a ara. d. Ottllla de Toledo Plza Bello-

garde, esposa do ar. dr. Carlos Belle-
gordo;

o ar. dr, Adalberto Araujo de Oli-veira;
o sr. Julio Clriaco de Azambuja;
o sr. dr. Alberto Cardoso de Mello;
o Jovea Nestor Guimarães, filho do sr.Antonio Rodrigues Guimarães;
o sr. Climaeo Cosor de Oliveira, esori-vfio do terceiro offlclo cível;
o ar. Oscar do Cunha, acadêmico domedicina;
o sr. Francisco dos Reis Amaral;
o sr. Joflo Evangelista M. de Andrade;
o Joven Sylvio Luigi Polesohi.

* *
Fez annos hontem o sr. Alfredo Costaterceiro esoripturarlo da Secretaria doInterior.

HOSPEDES B VIAJANTES
Segue hoje paro Palmares o pharma-oeutlco sr. Aurollano Martins da Silva.
NECR0L0GIA

Por telegramma partloular sabemos"
ter falleoldo hontem. as T horas e meia,
repentinamente, em Tremembé, a ara. d.
Oertrude» Jordão de Oliveira Costa, viuva
do dr. líresoenolo José de Oliveira Costa.

Senhora das mais aorroladas virtudes,
a veneranda extinota oenstituia um dos
mais bellos ornamentos da eoclododo tau-
bateana, em cujo «elo roperoutlu doloro-
somente a infausta nova.

A extlncta. deixa oa aeiruintea fllhosi áe-
nhorltas Altoe e Lucila Coata. dr. Pedro
Luiz do Oliveira Costa, deputado estadual;
dr. Crescendo Costa Filho, advogado em
S. Manuel; dr. Paula de Oliveira Costa,jutz
de direito do Iguape; dr. Muolo de Ollvet-
ra Costa, lavrador em Tremombô e ad-
vogado do nosso ÍOrei dr. Josó César de
Oliveira Costa, prefeito, municipal o advo-
gado de Taubaté.

A distlncta matrona era ounhada do dr.
Lute Gonzaga de Ollyolra Costa e sogra

Victoria dentro de
alguns mezes?

das srtis. dd. Annita Pratos iJuptislu Cos-
ta o Eudoxla Cernia.

O enterro renüzar-sc-ft hoje. Ia 11
horas, em Taubaté.

A' exmn. família onlulndi» apresenta-
mos as expressões do nosso pesur.

¦k *

D. Amélia Cardoso Americano
Ronllzou-so i.ontoni, uo cemitério da

Consolação, o enterrarnento du sra. d.
Amélia Cardoso Americano, esposa do sr.
coronel Luiz Americano.

Entro as lnnumeras pessoas quo acom-
panhoram o cocho fúnebre, notamos os
srs. dr. José Rubião, i»or sl o pelo sr, dr.
Altino Arantes, presidento do Eslado;
ocronel Luiz Gongáza de Azevedo, por sl
e pelo sr. dr. Cardoso de Almeida, secre-
tiirio da Fazenda; dr. Miguel do Godoy
Sobrinho, dr, José de Freltus Vulto, dr.
Henrique fluymii, dr. Cyro de Freitas
Vullo, dr. Vlctor ela Silva Ayrosu, dr, VI-
ctor Ayrosu Pilho, dr. Eduardo Martins
Fontes, dr. Flavlo do Mendonça Uchõo,
dr. Jorge Machado, Francisco do Mesqul-
ta, por sl o pelo sr. dr, Jullo Mesquita;
Sebastião Gomes do Oliveira, por sl e
pelo major Francisco Gomes de Oliveira;
dr. Leão Scrvu, por sl o pelo dr. Luiz
Serva; João Rodrigues do Camargo, dr.
Arllndo Luz, Camargo Junior, dr, ,1, B.
do Oliveira Penteado, Alfredo do Mattos
Pinheiro, Bulthnsar Fideüs, Anlonlo Fl-
delis, Luiz Alvea do Almeida, Arthur S.
do Veiga, por si o pelo dr. Evuristo do
Veiga; Arthur O' I.eury, Américo Colm-
bra Luz, Pérsio Pacheco e Silva, dr. Do-
mlóio do Lacerda Pacheco o Sllvu, Anlo-
nlo Carlos Pacheco o Silva, dr, A. Vieira
Marcondes, dr. Paulo Moreira, por sl e
pelo dr. Fortiiinito Moreira; Roberto
liueno, por sl o por José P. Bueno o
Vlctor 3\ Bueno; Heitor P, Portugal,
Leòvlglldo Trindade, Álvaro Muiu, 13van-
dro Pacheco o Sllvu, Anlonlo de Gouvêa
Giudlco, Rliiiililo Buleiii) Clludice, dr.
Sylvio do Almeida, dr. Leandro Duarte de
Almeida, Tlioles Duarto do Almeida, dr.
frança Filho, por sl e pelo dr. Cornelio
França; Francisco Diniz da Silva, pof si
o por José Vergueiro Stoidél; José Kdtiur-
do Pratos, por sl o pele» cundu do Prates;
Silvino Egydlo do Sousa Aranha, Alfre-
do Arantes Marques, por si e por Pedro
Augusto elo Culazans; dr. Manuel Elpidlo
Pereira elo Queiroz, por si, pelo dr. José
Pereira de Queiroz o pelo dr. lt. Sampaio
Viilal; dr. Abrahão Ribeiro, Davld Ri-
beiro, Antônio Xando, padro Mario Mas-
fes, por si o pelo padro dr. Henriquo
Mourão, dlrector do Lyceu Suleslono; dr.
Julio Doria, J. .1. Bastos Guimarães, Odl-
lon do Barros Dias, Ertelio .1. M. Dali-
son, P. Braga, Antonino Aranha Pereira,
por si, pelo dr. Veriano Pereira o pelu fa-
mllia Pedro Aranha; dr, José Bento do
Paula Smisii, dr. Culixto dc Paula Sousa,
elr. Antonio Carlos de Paula Sousa, João
Dias de Arruda, José Augusto do Arruda,
por si e pelo elr. Paralzo Cavalcanti; Por-
slo Arruda; por si o por Salathlel Arruda;
Diogo Paes de Burros, por si e pelo dr.
Fernando 3';if3 do Barros; Fubio Noguci-
ra de Liinu, Antônio de Paula Sousa,
José Antônio VÍllela, Luiz Pinto Filho,
por sl o pelo di*. fíaimlpho Pinheiro Li-
ma; dr. Alberto dos Santos Nobrogo,
Adalberto da Silva Exel; dr. Fernando
Esplnholra do Costu, Oetavio Furquim,
por Si o por Raul Furquim; dr. Emílio
Ribas, dr. Lycurgu Leite, dr. Paulo Pinto
do Almeida Lima, elr. Oscar Worneck,
José Brlosphi, dr. Augusto Llndembcrg,
Luiz Antonio do Assumpção, por si e polo
dr. Assumpção Netto; dr. Américo Brasi-
liense, Horacio Vorguelro Ruilgo, F. Pi-
nheiro a XJrado, Arnaldo de Carvalho Fi-
lho, por sl o pelo dr. Vieira do Carvalho;
Antônio Carlos da Silva Tollos, Joaquim
Bento Alves de Lima, Francisco de Godoy
Sobrinho, por sl e pelo dr. Plínio de Go-
eloy; Humberto do Queiroz, dr. Plínio de
Queiroz, Amodou ele Queiroz, Rolando
Duvlils, por si, por Willio Duvida o pelo
dr. Mello Peixoto Filho; José do Vargas
Cavalheiro, por sl e por Henrique Grego-
ri Junior; dr. Nicedau Marques Schmidt,
Antonio Alves Filhei, Schmidt Junior, dr.
Jorge Street, dr. Olavo do Castilho, dr.
Mathlas Valladão, Oscar L. Ribeiro, Ml-
glíoi Alves Feitosa, Julio Nickelsburg, Noé
Ribeiro, Osvvdldo Peixoto o Cymbolino de
Freitas, pele grupo escolar do Barra
Funda; Bruno Rangel Pestana, Nereu
Rangel Pestunii, dr. Mareio Bueno, por sl
e pelo dr. Dino Buono; dr. Dino Buono
Filho, Francisco Basiün da Cunha, Dario
Novaes de Camargo, dr, Henrique Mago-
lhãcs Gomes, dr. Adolpho Pinto Filho, dr.
Oetavio Pacheco o Silvo, dr. Aureliano
Leite, Mario Leite, dr. João Pedro Cardo-
so, Ltiurentlno de Azovedo, dr. Carlos
Américo do Sampaio Vianna, por si e pelo
dr. Franklin Piza; dr. Joaquim Pinheiro
Paranaguá, dr. Luiz do Oliveira Paraná-
guft, dr. João Luiz de Lemos, José da Cos
ta Machado, por Bi e por seu pae; Joaé
Martins da Silva, Alfredo Firmo da Silva,
José Augusto do Toledo, Emilio de Go-
doy, por sl e por Arnaldo Alcântara, dr.
Honorio de Cnstllhos, Francisco Alves
Feitosa, dr. Cardoso de Mello Junior, dr.
Cardoso de Mello Netto, Joaé Chaves, dr.
João Duarte Junior, Henriquo Bulcão, dr.
João Chrysostomo Junior, Cesario Motta,
Leopoldo Motta, Carloa Penteado, por sl
o pelo dr. Alberto Penteado; dr. Bento
Buono, Affonso Glnefra, pela Associação
dos Ex-Alumnos de D. Bosco; Nevlo N.
Barbosa, A. Stelio, Lueiano Pinto, por sl
o polo dr. Mario Pinto Serva; Baldutao de
Carvalho e Benedicto Mariano dos San-
tos,

Da familla da extlncta acompanharam
o feretro os srs. dr, Jorge Americano,
Jaymo Cardoso Americano, José Vllleia
Cardoso, dr. Álvaro Cardoso e Antonio
Carlos Cardoso.

Fez a encommendação do corpo o
rovmo. padre Perlcles Barbosa.

Velaram na câmara ardonte as exmaB.
sras. dd. Maria Lulza e Alice Cardoso
Americano, d. Claudlna o Maria Delphina
CardoBO, Anna C. F. Esplnhelra, Anna
Cardoso Pinheiro, Maria Lulza, Heloísa e
Brites Esplnhelra, Herotldes Marcondes,
Alaydes Plnholro Borba, Adelaide Plnhel-
ro Lisboa, Annita Cardoso Pinheiro, Alice
Cardoso Pinheiro, Nizia Novaes do Ca-
morgo, Fellsmlna de Oliveira, familla P.
Braga, Escolostlca L. Paohoco e Silva, fa-
mllia Fidolis, d.. Francisco do Paula Sou-
sa, Elfrida, Mnrla Raphaelii, Chlqulta, Sl-
nhasinho, Elza e Gertrudos de Paulo Sou-
so, Mario das DOres S. Ribeiro, Limo R.
Sorvo, Victoria Serpa Pimenta, Antoniota
Serva, Sebastlana Teixeira de Carvalho,
Isabel Godoy M, e Costa, Amélia de Go-
doy, Maria Aranha, Isaura Aranha, fa-
mllia Paranoguft, Isaura T. Alves de LI-
ma, familla Brlpschl, família Perolra Bue-
no, d. Maria P. Buono, família Vlctor
Meyer, Morleto B. Castlíhos, Maria Caro-
Una Bulcão Ribas, Ruth Bulcão Ribas,
Presclllana Duarte, família Feitosa, fa-
mllia Paes de Barros, Gullhermina Bastos
Guimarães, Rita Cardoso Tucunduva, d.
Anna Castro, família Américo Braslllense,
Rosa Rodrigues, família Silva Pinto, fa-
mllia Moreth-Son, viuva Marques Schmidt,
o outros, cujos nomes nfto nos foi possível
obter.

Sobre a sepultura foram depositadas as
segulntea coroas:

"Saudade eterna do teu Luiz"; "Immen-
sa saudade do Jorge"; "Immensa saudo-
de de Maria Lulza e Alice"; "Immensa
saudade de Jayme o Alberto"; "A' querl-
da Amélia, saudades de LUlca e filhos";
"A' querida madrinha, saudades da Irmã
Magdalena Sophla"; "Saudades, de Álvaro
e filhos") "Saudades de Osório e Carlota";
"A' Amélia, saudades do Juou"; "Saúda-
des de Álvaro, Helena e filhos"; "Ultimo
beijo de Maria"; "A* Inesquecível prima
Amélia, saudades de Honorio e Marleta";
"A' querida tia Amélia, saudades de Syl-
vio e Presclllana de Almeida"; "Eternas
saudades da família Esplnhelra"; "Lem-
brancas do tenente Chagas e família";"A' tia Amélia, saudades de Dulce e Au-
rollano Leite"; "A' querida tia e ounhada,
Mario, Marlqulnha e João Leite": "A' tia
Amélia, saudades de Lycurgo e Mlndoca";"A' boa cunhada, saudades de Pedro, Zl-
na e filhos"; "Homenagem do dr, Parol-
zo"; "A d, Amélia, Sinhft e Vieirlnha";

Falando na Câmara doH Coniníuiis. o
senhor I.loyd Cloorgé, suecossnr do "lord"
Kltchenor nos pesados encargos da pas-
ta elu Guerra, fez o elogio dns soldado:;
Inglezes, exprimindo a confiança do que
dentro de alguns mezes ã victoria portou-
cerft uos paizes alliados.

Jfjmais bo poz em díividn, disse o ml-
nistro inglez ainda, o que poderiam fazer
os fabricantes inglezes «lu.iuto ao torne:
clnienlo do materlnl: o que so temia era
não poderem os soldados com pouco
exercício levar a melhor sobre o inimigo,
duvida quo não oxlstu agora»*» porque o;»
soldados Inglezes tém mostrado quo de-
vonie.s continuar a lucla com todos os re-
cursos ele que dispomos, na segurança dc
quo a victoria será nossa,

O niinlstro da Guerra Inglez lem razão
de elogiar os soldados inglezes.

••Lord" Kltchenor deixou, sem dúvida,
ft Inglaterra o legado do uma grande obra
de organização.

O exercitei inglez é, por certo, a expres-
são de uniu forçu definida no campo da
lucla.

A organização militar britannico era,
no estalar a guerra, umo organização
precária, eslribada no mercenariodo, o
quo quer dizer que não caracterizava
essa força o cunho essencialmente nacio-
nal que dos exércitos to.* a própria alma
vibra lil do nação.

No correr do guerra esso Instrumento
Col so integrando na razilo de sor da sua
mlsHílo.

Não serft um instrumento perfeito, aea-
liado, capaz dc grandes lanços de acção,
mus, em todo caso, alguma cousa que não
pôde mais ser desprezada no campo da
lueta.

Ho, porém, entre isso e o que assevera
o lllustre político ft Câmara dos Communs
uma dlíferonçn de mais do palmo.

O exercito Inglez o que tom agora lo-
grado fazer ô mais pelo numero, que, a
aceitar os suggestões oriundas da mes-
ma Oraii-Breliinha, dove beirar, sem ul-
trapassar, cinco milhões de homens, mais
ou menos, pois, a cifra de milhões ester-
Unos gastos quotidltinnntonte pelo Impe-
rio britannico...

E' claro que si o numero valesse mui-
to só por sl jft os olloniacs não do hojo
deveriam estar com a Bélgica meio eva-
cuada, o. de todo, a Polônia e a Curlan-
dia, porque, de russos, espoclalmente, o
numero deve sor formidável Ift pelos 11-
nhas do oriento.

A ninis tolerante boa vontade, porém,
aqueila mesmo de que se usa como estl-
mulação, não so mostrara tão myope quo
queira alterar a physlonomla Inalterável
das cousas.

Sl tivéssemos nôs algum merecimento
que nos déaaé a opinião certo peso. arrls-
cariamos uma aposta com o franco optt-
mlsmo do ministro inglez, e osta seria-de
como nom ed "dontro do alguns mezes"
como dentro de tempo olgum "a victoria
pertoncerft aos palzes atilados".

A AUemanha militar não serft vencida.

A Inglaterra, com os seus alliados, não
ganharft a partida da guerra nas Unhas
de batalho.

Tudo quanto seja o contrario disso não
estarft certo.

Não so Infira dahl que queiramos dizer
denlro do alguns mezes esmagada a ai-
Danço militar que oxtende o seu ralo do
acção do Somme aos Vosges, aos Alpes
cômicos, ao Cauoaso, ao Bug e a Rlga.

O probloma da guerra carece de ser
desossombradomente encarado por outro
prisma.

Tudo quanto sejam sucoossos tópicos
obtldOB pelos atilados neste momento não
representa sinão ganhos mínimos even-
tuaes de território dos próprios alliados
& ousta de sacrifícios não conpensadores.

Venoer a AUemanha pela guerra de
usura, cantando hosonnas & attrlcção o
ao tempo?

Neste caso, a menos que "lord" George
não queira fazer espirito para o mundo,
como se comprehendorla a victoria dos
alliados "dentro de alguns mezes"?

Os alliados necessariamente se têm en-
ganado quanto & capacidade de reoursos
dos allemães, e, por Isso e que, tantas
offenslva*! prometteram e não deram ao
cabo nenhuma digna de tal nome, e cu-
mulam, -oeste Instante, a oplnão expe-
tetante da torra eomo uma nova promes-
ea, a da próxima vlotorla. no prazo de
algumas luas, assim eomo a antecipação
de um presente de festas para o dia do
Anno Bom.

Assim seja.,..-
Assim esteja dontro destes "alguns me*

cos" restabelecido a paz na Europa, e o
anno próximo não valha mala a continua-
ção de uma fira de sangue e fogo.

Os alliados, porém, o que não rooonhe-
cem t a lmprotloobllldodo do bou augus-
to desejo, porque o que oa aoonteolmen-
tos alto proclamam é que, no terreno das
armas, no campo de batalha, na Unha de
fogo, salvo melhor juízo, os allemães não
dão slgnal de que possam aer vencidos,,.

von HAUSEN.
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J SERVIÇO ESPECIAL 1
do CORBCI0, da Agencia Americana c da toas

"A d. Amélia Americano, homenagem de
Jullo Nickelsburg e senhora": "Saudades
do familla Calixto de Paula Sousa"; "Lem-
branca da tia Maria José e John"; "A d.
Amélia, saudades de Slzlnla e Francisco";"A' d, Amélia, ultimo adeus de Boiiivln-
da, Hermlnla e Carmen"; "A d. Amélia,
homenagem dos funecionarios do Thesou-
ro do Estado"; "Saudades da família A.
F. Paula Sousa"; "Homenagem de Emilio
Ribas e família"; «Homenagem da fami-
lia do dr. Vlotor Meyer"; "A d. Amélia,
da familla Fldells"; "Saudades de Auro-
liauo Duarte"; "A d. Amélia Americano,
saudades de Davld Ribeiro"! "Saudades
de Erlco, Ottllla a filhos"; "Homenagem
de Abrahão Ribeiro e família": "Homena-
gem de Leo Serva e senhora": "Homena-
gem da família Francisco de Paula Ri-
beiro": "Homenagem de Jorduno da Cos-
ta Machado e família".

Depositaram lambem ramalhetes de
flores os famílias Calixto Paula Sousa,
Francisco de Paulo Ribeiro, João de Le-
mos, Emílio Ribas, Jullo Nlckelsburgo,
Isaura Telles do Lima, Maria José Cardo-
sd e multas outras.

Grande quantldado de cartas, cartões e
telegrammas tím sido recebidos nela
exma. familla.

INTERIOR
Santos

VARIAS NOTICIAS
HA :'"."l'( »S, 7 — Ciiiiinieiuorou hoje o

seu aiiiiivci-.surio iiiUuliçlp o sr. Siilnoy,
M. Slnioiidon, gerepte, nesto cidade, do
Dancei Coíiimorcio e Industrio elo ti.
Paulo.

 Pelos vapores "Cordovu" e "Itus-
hucC" chegaram hoje o esle porto 19 l.n-
migrantes, sendo amanhã esperados 39
pelo "Leon XII!" o 12 pelo "Itnptihy".

Entraram hoje cm Símios 48.862
saecas de café, sendo lia líecebedoria elo
Retidas ilcspachudna 32.203 suecas.

 A'a 11 1|2 horus de hoje o menor
Silverlo Silva, filho de ldallna Augusta,
foi aiianhodo polo automóvel n. 6, fra-
durando o braço direito.

O chauffour evudlu-se.
1 Sob o presidência do dr. Costa e

Silva, Juiz da 2.a vara, pròsegülrãm hoje
oa trabalhos do Jury.

Entrou en» julgamento a ré Catharlna
Iloffot*, aceusada do haver envenenado
seu marido.

E' sou dofeusor o dr. Luiz Jorge.
1 Desembarcaram hoje neste porto

pelos paquetes: Italiano "Cordova", 2, e
nacional "Itassuuê", oa seguintes passo-
geiros de primeira classe: Amoroto An-
gelo e família, Orton Eurioo, Ceoll Oeor-
ge, Costabol Alberto e ara. Adosbol Der-
velhas Barros,. Maria Clara Penna, Ange-
lo Lefino, Ernesto Perez Mollno, Mario
Alfredo Quadros, Henrique Moldono,
Freé Ehler, Hugo Corrêa Paes.

 Foram expedidas cortas do soude
paro oa vapores: nacional "Rio de Ja-
nolro", porá Nova York o escalos, carga
vários gêneros; sueco "K. Gustaf", para
Stockolmo e escolas, carga café.

i Foram visitados os vapores: ita-
llano "Cordova", procedonte do Buonos
Aires e escalos, de 3.002 toneladas de re-
gisto, com 26 passageiros para este por-
to e 814 om transito; nacional "Itassu-
cê", procedente du Pernambuco e esco-
las, de 926 tonçladas do registo, com 8
possogolros poro este porto e 30 om tran-
sito.

: Os valea ouro do Banoo do Bra-
sll de taxa cambial para pagamentos de
direitos em ouro na Alfândega, são do
12 — 24|64, sendo o ágio do 25168 por
15 ouro.

Itapira,
VARIAS NOTICIAS

ITAPIRA, 7 — Esteve hontom reunida
em sessão ordinária, no oonslstorio da ir-
iniindatle, a mosa administrativo da Ir-
mandado da Santa Caso de Misericórdia
desta cidade.

 Nos uulos do proccsso-crinie, por
injurias verbues, movido por Guilherme
Aitaflnl contra Marleta o José Stibbadiiil;
o si', Juiz de direito da comarca proferiu
luminosa sentença, julgando o processo
nu Ho "ab-initiò",

 Seguiu paro Monto Alegro o sr.
dr. Mário da Fonseca, lllustre advogado
do nosso foro e dlrector da "Cidade de
liuiiira".

Em visita ú exma. familla de seu
irmão, capitão Joaquim Manuel de Cam-
pos Pinto, esteve nesta cidade o sr. João
Baptista tle Campos Cintra, capitalista e
proprietário residonte em Amparo,

 Aoho-se, ha dias, enfermo, inspi-
rondo o seu bstado olgum cuidodo, o vo-
nerando ancião sr. Maxlmiano Pereiro dc
Oliveira, lavrador neste município.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 7 — Pelo trem dos 10 ho-
ros, regressou hoje» Uo Monte Alegro o
er. condo d. João Nery, bispo diocesano.

 A Companhia Mogyana entregou
Hojo A baldeação do Paulista 2.890 saccas
do café, despachados poro Santos,

; Hojo, pela manhã, no gare da
Paulista, Pei-ceu Mácchl agg»-odlu o seu
cunhado Danto Pisoni.

O aggressor foi preso.-—— Na residência do commendador
Jeronymo de Campos Freire realizou-se
hoje ...uma reunião das associações! catlio-
licas masculinas, afim de tratar do ban-
quete quo serft offerecido ao si*, d. Joa-
íuim Mamede, bispo auxiliar desta dlo-
ceso, no dia da sua sagração episcopal,

¦ A Companhia Italiana Maresco e
Woiss levou hojo, em segunda recita de
isslgnatura, a primorosa opereta "La Re-
.jlnolto delle Rose", de Leoncovollo, que
pela primeira vez foi representada nesto
etdode.

O theatro estava ropleto de espectodo-
res.

 O ar. dr. Ponclano Cabral, medi-
co leglsta, verificou hoje o oblto de An-
tonio Guilherme, viuvo, de 65 annos de
edade, fallecldo sem assistência medica
ao predlo n, 4 do rua Santo Cruz, dando
como "causo-mortis" lesão cardíaca,

 No theatro Rlnk fez hoje a sua
estrêo o notável hypno-magnetlzador pro-
fessor Sper, agradando bastante os seus
trabalhos.

¦—— Foram postos hojo em liberdade
16 Indivíduos que so achavam presos na
delegacia de policia por motivos diver-
sos,  Pelo trem dos 7 horas, seguiram
hojo para esso capltal os srs. drs. Anto-
nlo Lobo, presidente da Câmara dos
Deputados, e José Augusto César, lente
da Academia de Direito desso capital.

Ipaussú
SESSÃO DA t.ULARA -f FESTA DO

SENHOR BOM JESUS — MATADO U-
BO — REGRESSO

IPAUSSU', 6 — Realizou-se hoje a sos-
são ordinária do Câmara Municipal.
Constou do expediente, umo cópia para
o contracto que a nossa Cornara devo ce-
lebrar com a Empresa Luz e Força "San-
ta Cruz", sendo enviado 4 Commlssão de
Finanças, para estudai-o conveniente-
mente,

Foi presento tambem um memorial o
planta levantada polo engenheiro Or.
Lars, relativamente fts estradas do Rctl-
ro e Barrelrinho, — foi & Commissão de
Obras Publicas para dar parecer.

Os srs, vereadores, attendondo a umo
representação do sr. dlrector das Esco-
ias Rounldas, offioiaram ao sr. dr. secre-
torlo do Interior, Juntando uma cstatlsti-
ca escolar, pelo qual se verifica existirem
116 crianças, no perímetro urbano desta
cidade, em edade escolar e analphabetas.

Reallzor-ae-â amanhã a festo do
Senhor Bom Jesus, padroeiro desta paro-
chia. E' festeira a exma. família do sr.
dr. Teixeira Guimarães. Ae solennidodes
promettem rovertlr-se de brilhantismo.
Os andores foram distribuídos a diversas
famílias, para enfeitarem-nos e oada qual
muito so esmera na sua confecção.

O movimento do Matadouro, no mez
de julho, foi o seguinte: foram abatidos
24 bovinos e 70 suinos; a renda foi dc
3465700.

—Regressou do eopltal o sr. José Au-
gusto Junqueira Junior, presidente da Co-
moro Municipal,

Atibaia
ELEIO/AO DO DIREOTORIO POLITIOO

ATIBAIA, 7 — Realizo-se no dlo 13 do
corrente, na solo das sessões do Cornara
Municipal, a oleição do dlrectorio poli-
tico deste município.

Os candidatos deverão ser osoolhidos
pelos eleitores, visto o dlrootorlo não apre-
sentar chapa.

Jahú
DIVERSAS NOTICIAS

JAHU", 7 — 0 distlncto oasal José Ma-
ria de Almeida Prado e d. Dora Forrai»
de Magalhães Prado tem o seu lar em
festa com o nascimento do segundo fllhl-
nho, que, na pia baptiamol, receberft o
nome do José.

 Regressou dessa capital o sr. dr.
Afrodlslo Sampaio Coelho.

—— O sr. João Rocha, Importante
commorclante desta praça, Inaugurou hon-
tom o seu novo armazém, construído
com muito gosto e capricho, tendo sido

,*.

Iguape
O FALLEOIMENTO DK D. GERTHUDES

IGUAPE, 7 — Logo que foi conheci-
do neato cidodo a triste noticio do falle-
cimonto da venerando senhora d. Gertru-
des Oliveira Costa, progenltora do dr.
Paulo Costa, juiz de direito dosta cornar-
ca, numerosas pessoas do escol iguaponse
offlulram oo Hotel do Commercio, onde
reside aquelle dlatinoto magistrado, apre-
sontando-lhe condolências.

O dr. Paulo Costa, logo apus o reoe-
bimonto da infausto noticia do passamen-
to do suo virtuosa mãe, seguiu paro ahl,
via Juqulft, oom destino a Taubaté, onde
òhegarfi. amanhã, polo nocturno.

Santa Barbara
(Retardado)

TELEPHONE — FAIiLEOUMUSNTO —
PIO-NIO — OUTRAS NOTICIAS

SANTA BARBARA, 6 — Hontem, fts
12 horas, foi inaugurada o Unho telepho-
nica ligando esta cidade & de Piracicaba,
estando presontes ao acto os srs. dr, Ra-
phucl Marquos Continlio, juiz de direito
da cemurca; dr. J. Ferrelru, promotor
publico; dr. J. Silva, advogado; coronel
Joaquim Moreira Coelho, escrivão do car-
torlo de hypothecas e do Jury; dr. Joa-
quim da Silveira Mello, l.o tabellião; te-
uonte Joaquim do Mattos Junior. 2.o ta-
bellião; representantes da "Gazeta" e"Jornal" daquella cidade o mais pessoas
gradas.

Por essa oceaslão foram levantados dl-
verãos brindes e offerecido fts pessoas pre-
sentes um profuso oopo dágua.

E' Incontestavolmente mols um Impor-
tante melho»*omento para a nosso terra,
cuja iniciativa o esforços devemos ao ar.
capitão Joaquim Veríssimo de Oliveira.

 Finou-se ante-hontem nesta cida-
de, fia 16 horas, o sr. João Rehder Buf-
ford.

O finado era de nacionalidade norte-
americano e ho mais de 40 annos residia
no Brasil, gosando sempre do grande es-
tima e deixando na orphondade os seguin-
tes filhos, todoa maiores: João Bufford,
lavrador e l.o supplente do substituto do
juiz federal; d. Anna Bufford de Sousa,
esposa do sr, Oscar Nepomuceno de Sou-
sa, residente em Rio Claro, o d. *5ulelka
Bufford.

O seu enterro effectuou-se hontom, oom
grande acompanhamento, sahlndo o fere-
tro da rua Santa Barbara para o cemite-
rio municipal.

 Com grande concorrência de pes-
soas desta cidodo e de Villa Americana,
realizou-se hoje um animado pic-nio nas
mattas do fazenda do sr. Agostinho Pi-
nesl,

 Installando-se a 21 do corrente a
terceira sessão do jury, no sedo do oomor-
ca do Piracicaba, foram sorteados os srs.
tonente Manuel de Gões e capitão Manuel
Caetano, jurados resldontea nesta cidade.

O sr. Ezequlel Bento Pylos, lavra-
dor residonte neste município, concorren-
do ft ultimo exposição de milho, realizada
nessa capltal, recebeu como prêmio um
arado.

Avulso
ESCOLA DE PHARMACIA

MOCO'CA, 7 — A população desta ci-
dade estft possuído de grando enthusias-
mo pola transferencia da Escola do Phar-
macio de Ouro Fino paro aqui.

Prepuram-so grandes festejos ft chega-
do do direetor o corpo docente. — João
Bento,

Rio de Janeiro
A EXPOSIÇÃO CANINA

RIO, 7 — 0 "Jornal do Cominer-
cio" censura a balburdia que houve
na exposição canina.

Diz que melhor seria que se org.i-
nizasse tuna nova exposição.
NAVIOS VENDIDOS A' ITÁLIA

RIO, 7 — Arribaram no porto des-
ta capital os rebocadores noruegue-
zes "Almirante Uriba" e "Almiraii-
te Valenzuel".

Estes dois navios foram vendidos
á Itália.
O ARCEBISPADO DE OLINDA

RIO, 7 — Será ereado brevemente
no Estado de Goyaz um novo bispa-
do, cuja sede ficará estabelecida em
Santa Luzia.

O clero desta capital fez hoje uma
manifestação a d. Sebastião Leme,
que partirá quarta-feira para Per-
nambuco, afim de tomar posse do ar-
cebispado de Olinda.

A cerimonia da posse realizar-se-á
no dia 15 do corrente.
UM DESORDEIRO FUZILADO

RIO, 7 — Hoje, pela madrugada,
110 bairro da Saúde, o perigoso des-
ordeiro Francisco Pereira, vulgo"Garoupa", teve uma desavença com
tres dos seus companheiros, sendo
por elles fuzilado.

Os tres aceusados foram presos pe-
li»; policia, mas negaram o crime.

A E3ctPOSIÇAO DE AVICULTURA
RIO, 7 — A propósito do resultado da

exposição de oviculturo, houve hoje uma
sessão da directoria da Sociedado Brasl-
loiro de Avicultura, na qual o sr. Prisco
Barbosa, pediu demissão do cargo de ao-
oretorio, que vinha excorcondo.

NOVO CÔNSUL HESPANHOL
RIO, 7 — A bordo do "Loão Xiir'

chegou hoje a rsta capital o sr. Anto-
nio Motta, novo cônsul heaponhol.

A SITUAÇÃO ÉM GOYAZ
RIO, 7 — 0 senador Leopoldo do Bu-

lhões recebeu telegramma de Goyaz, nu,"-
rando as violências lia vidas naquello E;-
tado.

DR, AURELIANO LEAL
RIO, No gabinete do sr. dr. Auro-

benzido na presença de diversas senhorasJlino Leal, chefe de policia, foi hojo Inau-
o cavalheiros. ííirodo o retrato de s, exc,

UM LONGO DEBATE EM TORNO DO
PROJECTO DUNSHEE DE ABRAN-
CnES SOBRE A "BLACK LIST» IN-
GLEVÜA — FALAM O AUTO», O"LEADER", E O SR. MAURÍCIO
DI»! LACERDA — DECLARAÇÃO
DI»! VOTO DO SR. JOAQUIM SAI,-
LES — O SR, DUNSHEE RETLRA,
AFINAL, O SEU PROJEOTO

It IO, 7 (A) — A sessão da Gamara foi
presidida pelo sr, Astolpho Dutra o se-
creturliula pelos srs. Costu Ribeiro e Ju-
venal Lomartliie.

Durante o expediente, usou da palavra
o sr. Faria Souto, paro se oecupar do caso
de Multo Grosso.

Passando-se ft ordom do dia, dopols de
approvfidas varias reducçõos flnaes que
se fichavam a mesa, foi annunciado o pro-
Jeeto ele, sr. Dunshcc do Abrunches, sobra
u "black list" ingleza, para ser declarado
objecto do deliberação,

Pede n palavra o sr. Antônio Curiós.
S. exc. vul ft tribuna para fazer consl-

doruçõos a favor da neutralidade o epie
so einge o governo om fuce do conflagra-
eiãb europeu, neutralidade absolutamente
Irreprehenslvel.

O ««rudor faz um uppello uo primeiro
signatário do projeoto, que pertence d
maioria que apoia c confio no acção do
governo aobre 11 nòcsa política internacio-
nal, paru que elle retire o projocto sobro
o qual fala, por não aer necessário um do-
bate sobre 11 matéria.

O sr. Dunshe(» de Abrunches pede a po-j
lavra. ,

Diz s. exc. que iittendo ao appello do"leader" do maioria, seu amigo doado quo
ae encontraram ambos na prlmoiro juvon-
tude.,.

O sr. Bueno de Andrada — "... acham-
ae agora no segunda?"

O orador, fiel ft U-adlção da escola de
Rio Branco, o de accordo com os prlnol-
pios que manifestou no começo da con-
flogroção europeu, redigiu o projecto qut
enviou â mesa do Câmara como um pro>
testo em prol da nosso soberania contr»
todas as diminuições que se lhe preten»
dam Impor, partam de onde partirem t
venham de onde vierem.

Desso modo, a. exc. requor o retirada do
projecto,

Fala, em seguida, o sr. Maurício La-
cerda.

S. exo. pede licença para discordar,
da doutrina do "leader", de que eompe-
te 00 governo, isto é, ao poder executlv»,'
o exclusividade da nosso política Interno-
cional.

Ao contrario, o orador penso quo olla
cabe fundamentalmente, ao Congresso,
porque nos próprios actos cuja pratica,
cubo 00 presidente da Republica ou aos
seus delegados, a acção do Congresso, ap.:
provondo-oa, é que lhos dft o coracter d»'
definitivo.

Depois de outros consideraçõc.s nesse
sentido, o orador faz uni appello uo "lea-.|
der" para quo diga ft Câmara qual 6 a
política do neutralidade do aetuol gover-.:
no: — si ê a do neutralidade inerte, qu»
dotermina arranhões em nossos direitoa
por estes ou aquelles belligerantes, ou si
é o neutralidade activa, que Ruy Barbo- jso, como nosso embaixador e como dele-'
gado do Executivo, advogou na Argen-'
tina. <

Nu opinião du s. exc, mio tendo ogO-,
verno protestado contra os conceitos do
embaixador, e não lhe tondo cassado tm!
credenciaes, ratificou 03 seus conceitos.;'

Parece-lhe, porém, que o "leader" es-'
tft propenso a refugar o boa doutrina do
lllustre brasileiro, para apoiar o mft pra-
tico da nosso chancellaria.

A.que neutralidade se reporta e» "'lea
der"?

S. exe. pergunta e ello não responde.
O orador não é ollladopliilo, nem ger-

iiionophilo, é, porém, por isso mesmo,'
quo 03 que pleiteiam uma attitude dos
noutros que invoque aos belligerantes o
respeito aos devores moraes a que se
obrigarath pelas convenções em que fo-
ram comnosco parles.

O orador protesta contra a formula en.(
contrada para afastar do deliberação dft
Câmara o projecto sobre o qual se mo-
nifesta. ;

Si elle é absurdo, inconveniente ou in-
constitucional, que ae o rejeite em l.a dis-
cussão, mas que so não apavore o podorio
militar dos belligerantes com uma mani-
festação do fraqueza e do pavor, que se-
rft talvez a ultima e derradeira da nossa
soberania.

Falo depois o sr. Maciel Junior.
S. exc, não é alliadophllo ou germano."

philo, mas vê doridamente o espectaculo
confrangedor que oro nos apresenta o
mundo do oceidento,

O orador, quo é signatário do projecto,tlove dizer que Jhe dou sua assignatura,
em attenção aos excessos dos represen-
tantes das nações belligerantes entro nõs,
como teve oceasião de verificar no Rio
Grande do Sul.

O sr. Antonio Carlos pedo de novo a
palavra.

S. exc. diz que não podo, aem infrln-
glr o regimento, attender ogora ao ap-
pello que lho fez o ar. Maurício de La-
cerda, porá definir o neutralidade do go-
verno.

Rogavu, pois, ft mesa, que lhe conoe»
desse a palavra poro, em explicação pess
soai, findo o ordem do dia, poder atten-
der ao appello que lhe foi feito.

O sr. Raphael Cabedo diz que lhe é in-
differento quo um preceito legal nosso
itttinja "Mònsieur Frappin", "Mister Gla»
datono" ou "Her Fritz Erbe"...

Exactamente contrario é o ponto it
vista do orador: — todos elles são eguae»
quanto ft nossa lei.

Dohi o haver a. exc. assignado o pro-
jecto contra o "black list", que prooura
fazer excepçõos dentro do nosso terri-
torlo. |

Finalmente, é posto a votos o requerls
mento do sr. Dunshce Abranchos, pe*.'
dindo o retl»"odo do projecto. i

Esse requerimento é approvado por 10T,,
contra 3 votos, dos srs. Maurício de La-,
cerda, João Eiysco e Mario Hermes.

O sr. Joaquim Salles leu e enviou a,
mesa umo declaração de voto o fovor da'
retirada do projecto.

S. exc. terio votado contro ello, mesmo'
na phase inicial em que se encontrou,'
não por descortezto ao seu lllustre autor,
mas por enteder que a matéria escapa 4
competência do Câmara, por ser atter!""/
butção constitucional do presidente da
Republica. ' |

As considerações do sr, Mourioio do La-
cerda, continuou o orador, podem ter
todo o cabimento, mas não no caso con-'
creto, ao qual não diziam respeito dlreoto.

No recinto ouvlu-so nesso oceaslão uma
calorosa salva de palmos.

Volta novomento ft tribuna o sr. Anto-f
nio Carlos.

O orador: — "Sr. presidente. Preolso,
o serviço do verdade dos foctos, voltai'
ft tribuna a propósito do projeoto apre-
sentado pelo nobro doputado pelo Mara-,
nhão, não apenas ao serviço da verdade
dos fados, devo ojuntor, porém, a servi-
ço tambem dos bons princípios, dos ver-i
dodeiros princípios de direito interna-
cional publico, os quaes foram golpeados
no habll discurso pronunciado pelo re-'
presentante do Estado do Rio.

O dirolto constitucional não corrobora
cum o doutrina íun pretende -enferir ao
Parlamento qualquer preemlnencia na
dírecção da política internacional.

O sr. Maurício de Lecérda — Não
apoiado.

O orador — Esta preemlnencia, polo
nosso Constituição, que aliás nesta par-
to nado móis foz do que se harmonizar
com tantos outras, é reservada, em vir-
tude de altas e poderosas razões, cuja ex-
posição não cabo agora ao poder eyecu-
tlvo.

O sr. Maurício de Lacerda —; E' falso.
O orador — Esta doutrina não exclue,

é certo, e nem eu disse que excluía nns
rápidas palavras até aqui proferidas, a
Idéa que o legislativo possa tratar das
questões de direito internacional: a con-
sütuição prevê taes casos e até os detu-
lha, não me parecendo, porém, que as
palavras pronunciadas possuiu offerecer
pretexto para discriminações ela noture-
za das que fez o sr. Maurício de Lacerda.

Não contesto nenhuma ottribuição do
Congresso Federal; apenas doolai-o que
persisto na minha opinião, que os espi-
ritos serenos hão do reconhecer como ;
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sendo do grande Inconveniência para os•• rcrpsscs do Brasil cm face da guerrii,
ti'.zur paru o recinto dn Cumaru debates
sobro questões quo, de qualquer modo, se
relacionem com a ntliludo quo nssuuilmou
ínlo a conflagração.

Eni aparte, o sr. Maurício de Lacerda
pergunta si nflo teriam sido mnls Incon-
venipntes as palavras do nosso cmbalxa-
dor junto das festas de Tucumnn.

O orador volta a falar sobre u Incon-
venloncln do se tratar de questões a essa
ordem,' ilizeiulo mais que us paixões 110
Congresso são flauiniojautes, o quo aliiís
oceorre em todos os parlamentos, u des-
peito da necessidade de pairarem taes
questõos, devido A sua extrema delicado-
_;i, num terreno dlffcreute.

JC poi' isso quo o orador diz fazer,
sempre «íue pnra Lal se lhe apresenta oe-
cudão, uni appello a quantos deputados
tCiu em contu a sua autoridade de "loa-
der", pedindo que se lembrem dus incon-
.entendas quo bo prendem .1 nossa poli-
tica do neutralidade:

O sr. Maurício do Lacerda — E! então
melhor quo o Congresso so feche!

O orador — A altitude traçada pelo
nosso governo em fuce do conílieto eu-
ropeu foi o da neutralidade. '

Estou plenamente convencido do que,
nuo só na Gamara, mas em todo o terrl-
tcrlo da minha palria, nenhuma voz se
levantara contra ella.

S. exc. diz comprehendcr porquo sj
dividem tantos espíritos nu maneira dã
encarar aquello instituto,

Não còmprehehde o que querem díze..-
com "neutralidade netiva", pergunta co-
mo deverft ser ella definha, para lembrai'
depois que ella não podo ser outra sinão
a que estã gravada no decreto do 11)1-1,
isto £*, a «.ue tem sido posta em pratica
pelo governo da Republica, o qual. er.i
todo o qualquer tempo, poderú apontai'
perante u opinião publica um por um dos
casos em que teve to reclamar oelos ln-
teresses do Brasil, "uuiido 

ameaçados.
Não so eucoutra cm Haya, nem em

parte alguma, neutralidade diífercnte da
que foi adoptado pelo Brasil.

O sr. Maurício de Lacerda: Nem na
Inglaterra, na conferência naval de Lon-
dres?

O orador passa a historiar como,
após a conferência do H_iy_, onde os mais
adeantadDs princípios do direito publicoforam consagrados, o Brasil so fez rei.ro-
sentar na Conferência Pau Americana,
vazando sobro a neutralidade e outros
tantos assumptos suas opiniões, ns quacsentão atfi hoje conformes com o que se
achi. exarado rio decreto dc agosto de
1014.

ü orador dia que defende us tradições
do nosso direito no ponto em debate,
mostrando uue a neutralidade seguida
presentemente, se consorcla com os senti-
mentos da nação, que não admlttè a Idé.i
do um Brasil bollicoso.

Temos sempre agido do accOrdo com a
cçllaboração que o palz tem dado ao di-
leito publico internacional o com as cor-
rentes que trlumpharaui om Haya.

Demais, a neutralidade que adoptauus
5 a neutralidade das outras nações, 6 a
io Argentina. e fla própria América daNorte.

E' verdade quo o Brasil não pôde tra-
çnr sua rota sinão em harmonia com as
outras nações da America;' mas. emquanto
não houver nlliança nesse sentido, a nou-
lialhlude do Brasil ha ile ser a mesma

.ali; aqui seguida.
Só por uma Interpretação forçada a

.conferência do sr. Huy Barbosa pôde sc:
considerada como uma manifestação do'divergência A condueta adòptada pelo go-
verno.

Pnra o orador, quo leu a conferência
desse extraordinário espirito, aquello do-
cumento representa apenas um nobre .
louvável appello As nações ncu!;'as, p.ir.i
que sc colliguem o adoptem uma politica
de intervenção, evitando actos que po3-som de qualquer modo ferir os princípios
da humanidade.

S. exc. concluiu, citando os fae.tos quecomprovam sua política nomo "leader"
nn seio da Cumaru, desejo sempre de
evitar dabates sobro u política externa, c
dfeendo que o presidente da Republico,
digno e honrado, saborfi, nesses assumptos
defender a dignidade qno nunca faltou ao
Brasil nas mais difficeis emergências por
quo tpm atravessado.

— O sr. Álvaro Baptista enviou ft mesa
o seguinte requerimento do Informações:"Requeiro «pie o poder executivo Infor-
me: l.o) a que Importância'attlngc a ar-
recadnção da tnxa de um a cinco réis de
kilogrammas de mercadorias que forem
arrecadadas ou descarregadas, segundo o";eu valor, destino ou procedência, de ou-
tros portos, desde quo foi votada peloCongresso; 2.o) si existem tabellas regu-
laudo a cobrança da taxa referida e quaesellas sejam; 3.o) em que portos tem sido
cobrada a dila taxa, especificando paracada um dclles o exercício cm quo foi ini-
ciadu a cobrança, a renda arrecadada an-
nualmenle c o valor ou valores da taxa
iipplicada.

FABRICO DE MATERIAL BELLIOO •
RIO, 7 — Teve boje entrada na seere-

(ária da Câmara, uma mensagem do go-
verno, solicitando do Congresso autoriza-
ção para a abertura do credito ile 820
contos para fabrico de material bellico c
conclusão das obras ilo Arsenal dc
Guerra.

Essa mensagem vem acompanhada de
uma exposição do ministro da Guerra,
mostrando que o referido credito é rela-
tivamonte pequeno, mesmo em confron-
to com os orçamentos daquella pasta.

AGGRESSXÓ A Vil JORNALISTA
P.IO, 7 — Carlos Abreu, ex-actor do

Theatro Pequeno, Sylvio Beviláqua e Os-".valdo Novaes, foram boje A redacção do"Imparcial", com o propósito deliberado
de aggredlr o sr. Mario Domingues, autor
de um artigo que Beviláqua julgou offcn-
sivo aos seus brios.

Os aggressores foram postos fora da re-
dacção pelos companheiros de Mario Uo-
mingues.

RECURSO PROVIDO
RIO, 7 (A) — O dr. Pandlá Calogoíais,

ministro da Fazenda, deu provimento ao
recurso interposto pelos srs. Opponhelm
o Conip., dessa praça, Ca docisEo da De-
legaela Fiscal desse Estado, exigindo a re-
validação do sello de uin conhecimento de
despacho.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

CRC/j
RIO, 7 (A* — No matadouro «le Santa

Cruz foram hoje abatidos DS. rezes, G'
porcos, 28 carneiros o 43 vltellos.

Os preços foram os seguintes: b.ovlnos
de ?DS0 a JOIO, porcos do 1 $10.0 a l?2i)ü.
carneiros de 15200 a 1Ç.800, e vltellos do
$800 a 1,000.

ALFÂNDEGA
MO, 7 (A) — A Alfândega desta ca-

oital rendeu hojo Í.6:0.3$6G1, sendo em
ouro 70:44G?8SO.

POLÍTICA DO PARA'
RIO, 7 — Estft confirmada a noticia de

lue o sr. Lauro Sodré partira para Belém,
pelo primeiro paquete que deixar o Rio
de Janeiro em setembro.

Interpellado por um jornalista, o sr.
Lauro Sodré disse estar sciento de que o
Br Wenceslau Braz 6 contrario fi. reelei-
ção do sr. Eiiías Martins.

CAMBIO
RIO, 7 (A) — A taxa cambial foi de

12 5|8, sendo as libras vendidas a 
19J000.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 7 (A) — As Ietrus do Thosouro

loffreram hoje nn praça o desconto de S
e 12 ojo.

ÁSSS.CAIt
KIO, 7 (A) ¦— O mercado de assucar

estevo frouxo, regulando ou seguintes
preços, por kllo, para os vendedores'
crystaes brancos de $5ü0 a $000 e deme-
rara do $500 a $íil0.

Entraram 342 saccas, subiram 40.713 o
existem em stock 110.323 .

ALGODÃO
RIO, 7 (A) — o mercado de algoilão

funecionou com os seguinte» preços por
10 kllos: sertão de 295000 a 31$000 e prl-
melra sorte de 28$000 a 30$000.

Entraram 84 fardos, sahiram 307 e
existem em stock 6.604.

fi.B_a.AaM_-
Ulil, 7 (A) — A sessão do Senado foi

presidida pelo sr. Antônio Azeredo.
Durante o expediente, usou du palavra

o sr. Vlctorlno Monteiro.
Disso s. exc. que, sl livosso a ventura

do. pertencer u algumas dus nossas facul-
Sadoa do Direito, ila sua cathedra respon-
derla íis palavras do desastrado político
sr. Estunisluit Zeballos, quando esto dlri-
giu uma. saudação ao sr. Ruy Barbosa, na
Republica Argentina.

O orador relembrou o passado político
do sr. Zeballos, flbiondo que, graças aos
seus serviços, ainda ha pouco tempo qua-
sl esteve conflagrado o continente sul-
americano.

S. exc, chama ele "Islcariole da politlcn
sul-americana" aquelle estadista argen-
tino, dizendo que as suas considerações
são provocadas pelos períodos aggressl-
vos do sr. Zeballos, no reforlr-SB ao ge-
ncrnl Pinheiro Machado, que dorme hoje
no pantlicon dos mortos .ilustres,

ti. exe*. li*i trechos do orador argenti-
no, a que se refere, e, em nomo da ver-
ilude, protesta contra us palavras com
que ello sc referiu a Pinheiro Machado.

Faz o elogio do sr. Pinheiro Machado,
reclama para elle a justiça du historia,
reivindica para o seu companheiro o
papel do grande politico o patriota e re-
piillo o cpilheio deprimente dc cuudilho
com quo a cilo se referiu o mesmo sr.
Zèbiilhos,

Em nome da verdade ainda, proclama
o sr. Zeballos como o typo perfeito do
cuudilho e termina requerendo «íue su
junto uo seu discurso, pnra ser publicado
com elle, o artigo do um dos nossos ma-
tutinos sobre a personalidade do sr. Esta-
nislau Zeballos, historiando sua conver-
são.

Passando-se ft ordem do dia, verificou-
so nüo haver numero, sendo a sessão le-
vantada,

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 7 (A) — Foi o __*-uinte o

!iiOYÍii!**.'itp deste (\'!to:
Vapores entrados:
De Buenos Aires e escalas, o in-

jjle". "Corinthian";
de Santos, o "Canova";
de Bilbau e escalas, o hespanhol"Lcoii XIII";
tle Montevidéo, os noruegueses''Almirante Uribi" e. o "Almirante

Valenzu èlá" ¦
de Santos, o americano "Orego-

nian".
Vapores sabidos:
Para Buenos Aires e escalas, o

hespanhol "Lcon XIII";
para S. Vicente, os inglezes "Co-

rintliiaii'* e "Britam**/".
PARA S. PAULO

RIO, 7 (A) -- Pelo nocturno de
hoje, seguiram para essa capital os
srs. Eduardo Alves, José Sinion Ra-
cy, dr. J. Soares, Alexandre E. Costa,
Gabriel Gama e Séyerino /. de Sou-
sa.

Pelo nocturno de luxo, segui-
ram os srs. Antônio de Sousa, dr. Be-
tim Paes Leme, capitão Henrique
Vabo, deputado Manuel Pedro Vil-
laboiiii, J. A. Salicrup, dr. Mario Ro-
xo, dr. Joviano dc Moraes, dr. Can-
dido de Sousa, J. Assumpção, dr.
Américo dc Castro, mr. Lucien Gui-
try e mme. Dcsclos.

CIRCULAR ÜO -MINISTRO DA
FAZENDA

RIO, 7 (A) — O dr. Pandift Culogcras,
ministro da Fazenda, mandou baixar cir-
cultrres ás repartições subordinados, re-
commondando-lhes que, quando fosse con-
venlente, ou certlficados-ouro ou vales-ou-
ro, de exclusiva circulação local e Instrans-
feriveis, por transacções ou endosso, si
pedem ser resgatados nas próprias praças,
por intermédio da respectiva cmiseEo.

CAPE*
RIO, 7 (A) .— Entrados hojo 8.800

saccas.
Entradas desde l.o de julho 40.SOU sac-

cos.
Embarcadas hoje 5.364 saccas.
Embarcadas desde l.o de julho 31.166

suecas.
Venda do dia 5.000 saccas,
Stock 204.2.2(1 saccas.
O mercado esteve calmo a 9$100.

NA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
RIO, 7 (A) — Esteve reunida a dire-

ctorla da Ãssòclasllp Commercial,
Abrindo a sessão, o presidente dr. Pe-

relra "Lima, declarou haver recebido dn
embaixador dos Estados Unidos um offl-
eio, communlcando a chegada a estu capi-
tal, n 15 do corrente, pelo paqueto "Ves-
tris", de uma delegação do banqueiroE,
commereiantes e industriaes norto-amerl-
canos. Assim, podia as attençües do Instl-
luto, soli suu presidência, pura os nossos
-futuros hospedes, íornecendo-lhes todas
us informa çõce, necessárias.

A Ab laçüo resolveu constituir uma
com.miss.-o du seus directores, para rece-
ber os capitalistas norte-americanos,
acompanhiuido-os em suas visitas o dan-
do-lhes us informações que desejarem.

Essa commissão ílcou composta doa srs.
Américo Couto, E. Watson, h. Barros o Ij.
Ervine, este ullimo da Câmara do Com-
mórclo Internacional.

O dr. Pereira Lima apresentou depois
ft directoria o sr. Manuel Earbajelutu,
membro da Câmara de Commerclo de
Buenos Aires.

O sr. Barbajélata, agradecendo a apro-
sen tação, disse que a sua viagem ao Bra-
til tinha por fim augmentar o Intercâmbio
commercial argentino-brasilelro.

Em seguida, mostrou aos presentes uma
colleeção do produetos vinícolas da "bo-
doga" do sr. Domingos Tombo, em Men-
dona.

O presidente, depois, apresentou aos
seus companheiros o sr. Alfredo Rouchcr,
o qual discorreu a respeito da neeessida-
de do augmento dos impostos aduaneiros
sobre os artefactoa de borracha, para
proteger a industrial nacional.

O sr. Roucher apresentou ao mesmo
tempo vários íios do borracha para a im-
permeubillzaçao de qualquer volume.

Os srs. Luiz Camuyrano c Cornelio
Jardim apresentara*"* a seguinte pro-
posta, que foi justificada pelo sr. Jardim:

"Propomos que a Associação Commer-
ciai represente ao Congresso contra a
projectada elevttçãu da quota ouro dos di-
voltou aduaneiros do 40 oio para 65 o|o.

O orçamento vigente, com a unlformi-
zação do 40 o|o dessa quota, já consl-
gnòu um augmento do 5 o|o sobre ella,
pois esse acerescimo, como é sabido, ln-
cldiu sobre a quasi totalldado dos arti-
gos Importados.

Com a guerra; houve o continua a ha-
ver augmento nos preços das mercado-
rias importadas, elevação nos fretes de
transporte marítimo o terrestre e alia nas
taxas de seguros, accresclãòs com o ris-
icò de guerra.

Entre nós, a baixa Uo cambio veiu fu-
7.cr quu a nova causa uctuasse para
ainda mais forte tornar u influencia da-
qüelles fuctores no encareeimento dos
artigos que compramos do extrangeiro.

Essa proposta. G feita, alias, do accOr-
do, não somente com o ponto de vista da
classe de que esta Associação A orgam,
como dc conformidade com os interesses
superiores da nação e do próprio Tho-
souro, pois a importação jíi bem diminui-
da, muis reduzida ainda se tornaria si
vingasse aquelle novo augmento dos ru-
dei; impostos que a sobrecarregam, tanto
vale dizer quo a arrecadução encontraria
neste projectado acerescimo da porcenta-
tem ouro, mais um elemento de compres-
sito."

A proposta foi discutida por todos os
directores presentes,

O sr. Américo Couto declarou que o
augmento dos gêneros de alimentação t
de mais de 200 OjO, havendo quem aí-
firme que o governo, com o augmento de
40 0|0, para 6J5 0|0 ouro, cobrará mais de
200 mil contos.

Finalmente, a proposta foi approvada,
resolvendo a Associação rebater todo e
qualquer alvltre que contenha augmento
de Imposto,

A CAMPANHA CONTRA O JOGO
RIO, 7_— A "Rua" entrevistou o

sr. Atirelino Leal, chefe de policia,
sobro, a campanha contra o jogo.

Disse aquella autoridade que mm-
ca cessou a perseguição contra o jo-
go, mas tambem nunca determinou
uma campanha violenta, que r>.ria
um combate escandaloso, inútil e
talvez perigoso.

O jogo não é somente uni vicio,
declarou o sr. Aurclino Leal; age
tambem como fascinado!* de grande
potencial e no dia em que a autori-
dade conseguir de modo absoluto
que se não jogue nos elubs, o vicio
se canalizará para o lar, envolvendo
e expondo a perigos a familia.

Concluindo, o entrevistado disse
que já foi contra a regulamentação,
mas agora está convencido dc que é
este o meio mais fácil de melhorar a
situação.

Oir O.INTENAItIO *
RIO, 7 — A Actttlemia do Medicina

coinmemora amanhã o centenário da
chegada no Brasil de Maria Josnphini
Mathildo Durocher, primeira pnrteira di-
ploninda pela Faculdade de Medicina da-
qui.

D. SEBASTIÃO LEME
RIO, 7 (A) — O cardeal Arcoverde of-

fereeeu hoje um almoço no paluclo da
ConceiçHo a d. Sebastião Leme, arcebispo
«lc Olinda.

Estiveram presentes d. Duurle Leopoi-
do, arcebispo do ti. Paulo, d. Alberto Oon-
çulvos bispo de Ribeirão Preto, os mem-
bros do cabido metropolitano, vigários e
o dr. André Cavalcanti ministro do Su-
premo Tribunal.

Ao dossort o cardeal Arcoverde saudou
a d. Sebastião Leme offereeendo lhe o
almoço.

D. Duarte Leopoldo brindou o homena-
geado em nome da archidiocéso do S.
Paulo onde elle trabalhou vários an-
nos.

O. Alberto Gonçalves saudou d. Sobas-
lião em nome da diocese de Ribeirão Pre-
to do onde elle C fillio.

D. Sebastião respondeu agradecendo e
saudando os presentes,— A' tardo realizou-se unia manifes-
tação do despedida do clero a d. Sebastião
Leme, estando presentes tambem d. Xisto
Alliano, bispo dc Peckchalda.

Em nome do clero usou da palavra o
conego Benedicto Marinho,

O padro Lino Mlnolla leu uma poesia
em latim, em homenagem a d. Sebastião.

O arcebispo de Olinda respondeu com-
movido, dizendo ter orgulho em ir para
unia archidiocesc Ulustre como a de
Olinda, viver no meio de um povo bom
como o pernambucano.

D. Sebastião Leme seguirá para o Rc-
ci_9 a bordo do paquete "Ruy Barbosa",
a 9 do corrento.

Bahia
HOMENAGEM A RUY BARBOSA
ti. SALVADOR, 7 (A) — A congrega-

ção da Faculdade dc Direito desta capl-
tal, por iniciativa do cathedrntlco sr. dr.
Querrolro dc Castro, vai conferir ao con-
seihciro Ruy Barbosa o diploma dc ca-
thedratlco honorário daquella Faculda-
de, com assento na stia congregação.

Para hoje, ás IS horas, foi mareada
uma reunlflo da congregação para tratar
desse nssurapto.

Paraná
A PRISÃO DO BANDIDO ADEODATO

CORITIBA, 1 (A) — "A Tribuna" in-
sere hoje as Informações prestadas por
posaoa de oonflança sobre as peripécias
da prisio, em princípios do mez, do fa-
moso bandido Joaquim Adeodato, que
celebrlzou-so no Contestado.

O bandido, que 6 moço e robusto, pois
conta 28 annos, disse, entre outras cou-
sas, que num só dia assassinou 400 mu-
lheres que, por serem na sua maioria viu-
vas, dariam muito incommodo a marchas
forçadas a quo eram obrigadas.

Alagoas
CONVENÇÃO DO DEMOCRATA

MACEIÓ', 7 (A) — A directoria do
Democrata publicou hoje as instrucções
para a convenção, a realizar-se em 15 do
corrente.

Rio Grande do Norte
O ALGODÃO E O ASSUCAR

NATAL, 7 (A) —. O Inspector agrícola
dln que a safra de algodão desto anno A
calculada em 160.000 saccas do 80 kilos,
e a de assucar em 5 0.000 de 76 kilos,

EXTERIOR
Hespanha

LEGAÇÂO ELEVADA A EMBAIXADA
MADRID, 7 — Dizem os jornaes des-

ta capital que o decreto elevando a embui-
xada a legaçáo hespanhola em Bueno3 Al-
ros será brevemente assignado pelo rei d.
Affonso XIII.

O actual ministro plenipotenelarlo da
Hespanha na Argentina, d. Soler Guàrdlo-
la, será nomeado embuixador.

Portugal
INAUGURAÇÃO DE UM ES-

TABELECIMENTO
LISBOA, 7 — Na Fóz do Douro,

foi solennemente inaugurada a Esco-
la Colonial e Sanatório Marítimo.

Uruguay
VISITA AO BRASIL

MONTEVIDE'0, 7 (A) — Afim de
retribuir a vlsitu que lhe fez o dr. Lauro
Muller, ministro do Exterior, do Brasil,
o dr. Manuel Otero pretendo seguir para
o Rio de Janeiro em novembro do cor-
rente anno.

"A mentiu a
AS RELAÇÕES COM O BRASIL

BUENOS AIRES, 7 — "La Naoion"
publica uma carta do senador Rlvudavin
Corrêa o uma entrevista do dr. Sá Vlun-
nu, ambas comprovando as bous roluções
do amizade existentes entre o Brasil e Ar-
genlinu o reconhecendo o progresso des-
ta Republica. O sr. Sá Vlanna, accedendo
ao convite que lho foi dirigido, fará uma
conferência na Faculdade de Direito, to-
mando por theina a negução de que exis-
tia um direito Internacional americano, e
outra p.o Circulo [TniVeril-.f.rfp, sobVe as-
sumptos Int.rnttclonaés de aclíiálldadé,

O Atoneo Nacional e u escola Mitre pre-
parum-lho manifestações do apreço.

SENADOR RIVADAVIA CORRÊA
BUENOS AIRES. 7 (A) — O dr. Riva-

dovia CorrCa. senador ao Congresso Bra-
sllelro quo se acha nesta capital pretende
regressar para o seu paiz por estes dias,
fazendo a viagem por Montevidío.

ALMOÇO DE DESPÍCDIDA
BUENOS AIRES. 7 (A) — O dr. Lui.-.

Múraturè,'mfnislro do Exterior, infere-
ocrá hoje um almoço de despedida ao sr.
Frederico Stlmson, ministro norte-uni.-
ricano nesta capital, que embarcará no
dia 10 do correnlo com sua esposa, con
destino a seu paiz,

COMPANHIA OUI.-IU.KRO MENDOZA
BURNOS AIRES, 7 (A) — A compa-

nhia da sra. Guerreio Diuz Mbndozo, que
trabalha no Theatro Odcon. representou
hontem o "Campo de Armlna" obtend i
grando suceesso.

Todos os artistas receberam dos espe-
ctadores calorosos upplausos,

PARA MONTEVIDE'0
BUENOS AIRES. 7 (A) — Par-

Iiu para Montevidéo o marque/'.
Francisco Maestro Milinari, niinis-
tro da Itália 110 Uruguay, rme sc
achava aqui ha alguns dias tratando
de negócios particulares.

OS EXPLORADORES
BUENOS AIRES, 7 (A) — Devi-

do á grande quantidade de iudivi-
duos-que percorrem a provincia de
Santa Fé, dizendo-se delegados do
Comitê Italiano Pro-Patria, promo-
vendo ali subscripções c aproprian-
do-se do dinheiro, o Comitê Central
da cidade dc Rosário publicou um
aviso em todos os jornaes, preveniu-
do a colônia contra taes explorado-
res.

O XX DE SETEMBRO
BUENOS AIRES, 7 (A) - Na

cidade de La Plata constituiu-se hon-
tem uma commissão dc representan-
tes da colônia italiana, cujo fim é
comniemorar condignamente o pro-
xinio dia 20 de setembro.

Nessa reunião, tomam parte 15
representantes dc associações italia-
nas daquella cidade.
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

DE PECUÁRIA
BUENOS AIRES, 7 (A) - São

aqui esperados hoje, á noite, os pc-
ritos norte-americanos convidados
pelo governo para constituírem o ju-
ry classiíicador dos reproduetores
bovinos das raças "Shortlioni", "Ue-
reford'"e "Angus", 

que forem envia-
dos á grande Exposição Ii.ternacio-
nal, qtie se vai inaugurai" 110 dia 15
do corrente.

FALLECIMENTOS
BUENOS AIRES, 7 (A) — Fal-

leceu hoje nesta capital o sr. Carlos
Amadeio, veterano da campanha do
Paraguay.
A RECONQUISTA DE

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 7 (A) — Será

condignamente cpmmemòradp o 109.
anniversario da reconquista" de Bue-
nos Aires pelas tropas argentinas,
quando a cidade foi invadida peio:;
inglezes.

Essa cpmmemoração celebrar-se-á
no dia 12 do corrente.
MORTE DE UM VETERANO DO

PARAGUAY
BUENOS AIRES, 7 (A) — Na

mais completa miséria, falleceu em
Morou, esquecido de todos, o dr.
Martin Matlicit, veterano da guerra
do Paraguay e um dos heróes da ba-
talha de Monte Caseros.'

O illustre patriota era íilho do dr.
Matheus, um dos precursores da in-
dependência argentina, morrendo
agora com 93 annos de edade.

rsmrçnmrramyxj^^rraaKissitisiKa

-*&-

Á situaçíiot eni
Matto Grosso

PRISÃO DO CO."»I"tíIÍHCI,\NTE .J.YE-
NAI» SIQUEIRA

CUVAEA', 7 (A) — O commerciante
aqui residente, sr. Juvenal Siqueira, foi
intimado a comparecei* A cheíatura (ic
policia, onde so apresentou hoje, acom-
punhado do seu advogado/ dr. Maiíuól
Amaro Lopes.

A policia impediu que o interrogatório
do conimerclante fosse feito na prosenfid
do advogado, sondo aquelle responsabili-
•,:ado pela fuga de dois soldados do bata-
ihão patriótico do coronel i'edro Ceies-
Uno.

A favor do sr. Juvenal Siqueira foi im-
petrada uma ordem de "habeas-corpus'/
preventivo.

II
CAMPINAS, 7 -— Hoje, is 20 horus,

na casa de tolerância denominada "Pen-

ailo Maneco", fi rua General Osório, n.
240, o indivíduo Joüo Carlos assassinou,
a faca, a decahida Maria Amélia «lo
Sousa.

O criminoso foi preso cm flagrante e,
á hora em que tclegrapho, u poliein pro-
segue no inquérito sobro o fucto.

__•
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ITAQUAQUECETUBA

(Do correspondente, em 31 dc
lho):

ju?

Celebram-se 110 dia 20 do próximo
mez de agosto, com grande pompa
liturgica, as festividades em louvor
do Divino Espirito Santo.

Será festeiro este anno o sr. Benc-
diclo Antônio de Oliveira.

—— Vai ser franqueada ao povo,
pela primeira vez, a nova casa paro-
chiai.

 Sabemos que o subprefeito,
sr. capitão José Leite de Camargo,
a bem do aíormoseamculo local, re-
solveu determinar agora a reforma
da frente de todos os prédios exis-
tentes 110 perímetro urbano desta lo-
calitlade.

 Passou hontem por esla po-
voação, com destino a S. Paulo, o sr.
coronel Benedicto Ramos Arantes,
prestigioso chefe politico de Santa
Isabel.

 Distinclas famílias dessa ca-
pitai effccttiarani hontem, á margem
do rio 1 .cté, um animado pic-nic. Em seguida, todos os visitau-
tes, em agradável passeio sobre um
batçlão, adornado de flores e galhos,
desceram grande trecho do rio, na
maior alegria e cordialidade.

—— Realizaram-se ante-hontem os
casamentos dos srs. José Antônio de
Ávila com d. Maria Virgínia de Oii-
veira. e Benedicto Antônio Miguel
com d. Isabel Pereira de Ávila.

Funccionaram como juiz o sr. ai-
feres Marcolino Barbosa de Araújo
e. como escrivão o sr. Francisco úe

.Paula Fernandes.

IMDATATUBA

(Do corrc.-.pondcnic, em -i):
Pelo sr. Francisco Bòsclli foi ad-

quirido o armazém do sr. Fejippe Te-
letfi, sito á rua Direita.

—— Estiveram na cidade os srs.
dr. Armando Caiuby Soares e Uirael
de Campos, delegado e escrivão dc
policia dc Itu'.

 Acha-se actualmente coinple-
to o nosso destacamento policial,
com a vinda dc mais quatro soldados

Seguiu para Itu' o sr. Alziro
Pires de Camargo, chefe da estação
teleplicnica da i-iragantina, nesta ei-
dade.

—— Tambem seguiu para itu' e
S. Paulo o sr. Jayme Pires Camar-
go, representante dessa folha nesta
cidade.

 Com grande concorrência,
realizou-se hontem, no Salão Recícá-
tivo, a estréa do illusionista Spcr.

Todos os trabalhos executados
muito agradaram aos espectadores.

Regressou da capital o sr. dr.
Assis Monteiro, conceituado medico
aqui residente.

PEDERNEIRAS

(Do correspondente, cm 6):
O Circo Ideal, pertencente á chi-

presa Frizola, realizou hoje mais um
especta.uio, como dc costume bas-
lante concorrido.

O desempenho do programma na-
da deixou a desejar, visto como todos
os números foram applaudidos com
enthusiasino pela enorme assistência
que oecupava todas as localidades.

Os proprietários, srs. Felippe c
Avanzi, têm manifestado bastante
satisfacção pelo magnífico acolhi-
mento do povo pederrieirci.se e peio
bello resultado auferido durante a
curta permanência entre nós.

O espcctaculo de hoje, além de va-
riados números, apresentou-nos um
sensacional: a passagem de um au-
tomovel sobre um homem, cujo sue-
cesso foi extraordinário.

Finalizou a funeção com á repre-
sentarão da chistosa pantoniima"Chico da porteira", que arrancou
muitas gargalhadas do publico.

Regressou de Nictlieróy o dr.
Alberto J. J. Robbe, advogado resi-
dente entre nós.

O dr. Alberto Robbc, que fora até
aquella cidade visitar seu progenitor,
que se achava muito enfermo, cassou
pelo rude golpe de, ao chegar, assis-
lir-lhe o seu passamento.

Na quinta-feira transacta
houve sessão ordinária da Gamara
Municipal, comparecendo todos os
nossos edis.

Como dc costume, correu muito
bem, não havendo nada de extraor-
dinario.

Acha-se enfermo o sr. Manuel
Hcracüo Borges, procurador da Ca-
mara Municipal. Fazemos votos pelo
seu prompto restabelecimento.

E' seu medico assistente o sr. dr.
Assis Nepomuceno.

CACHOEIRA

(Do correspondente, em 3):
Rcalizou-so hontem, no Grêmio Cir.c-

ma, um espcctuculo om benefício do
actor cachoeirciise J. Castro.

 Fulleccu hontem, As 3 horas, nesta
cidade, o sr. Jòsê Ramon Clareia, proprie-
tario do Hotel Noves, o homem muito C3-
tlmado no nosso meio.

Seu enterro realizou-so hontem mesmo,
os 1(1 horaa e meia, tendo grande acom-
panhamento.

Falleceu hoje, A 1 hora, o sr. JosO
Antônio Bastos, proprietário da Alfalata-
riu Allianiju o homem miilto estimado na
nossa localidade.

Seu enterro cffectuou-so hoje mesmo,
As 16 horus e meia, tendo enorme acom-
panhamento.

 Aciiuni-so enfermos o sr. Vicente
Martins dos Santos o a sru. d. Lulza Vas-
ques, esposa do sr. Jeronymo Vosqúcs.

Seguiu de niudanija para 1'inda-
monhangaba u phnrmaceutlco João Go-
mes Xavier.

 Regressaram da capital da Repu-
i.lica, ondo foram o negócios do seus in-
teresses, o sr. major Sevcrino Moreira
Uarbosu, prefeito municipal nesta cidade,
o o sr. capitão ,Bentd José Fernandes,
proprietário uqui residente.

 Seguiu para essa capital o sr. ca-
pilão João Barbosa Ferraz Filho, collc-
ctor federal nesta cidade.

 Estevo enlre ivis o sr. Antônio
Joaquim Rodrigues, prefeito municipal na
Villa de Jaialiy, juntauicnlo com sua cs-
posa, a sra. d. Amélia Rodrigues, c sua
filha, Palmyra Rodrigues.

Kstt-ve tambem aqui o sr. dr. faria Ro-
cha, inspector i-uniturio per cs.c distrl-
cto.

BANANAL

(Do correspondente, cin 3):
Com a edade de 08 annos, falleceu nes-

ta cidade, 110 dia 30 do mez passado, o
commendador João Domingues Guedes,
ancião, aqui geralmente estimado, pelas
suas excellentes qualidades.

O finado ha longos annos exercida o
cargo dó tabellião do primeiro officio
desta eo mu rea.

Seu corpo foi inhumado em carneiro
perpetuo, no cemitério particular du San-
ta Casa dc Misericórdia.

 Pelo sr. juiz de direito da cornar-
ca, foi nomeado o professor Oscar do OU-
veira Ranios, com exercício 110 nosso gru-
po escolar, para exercer interinamente o
cargo de primeiro tubelllüo, vago com o
faliecimento do serventuário do officio.

 E' esperado 110 dia 5 do corren-
le, nesta eidadi-, o sr, senador dr. Oscar
«lo Almeida, chefo prestigioso do partido
republicano local.

 Realizar-se-á, com lodo o explcn-
dor possível, no dia 0 do corrente, a festa
em louvor uo Senhor Bom Jesus do Li-
vratnento, desta cidade, nosso padroeiro;
Para essa festa, jã foi publicado o pro-
gramma.

Regressará no dia 6 do correnlo
da Capital Federal ondo se acha a pas-
seio, o ia-, dr. Edmundo Bittencourt, dire-
ctor do "Correio da Manhã", e importan-
to fazendeiro neste município.

 Em visita, a seu filho sr. dr. Hugo
Dunsheo de Abranches, promotor publi-
co desta comarca, aqui esteve, cm dias da
seniunu finda, o sr. dr. Dunshee dc Abran-
ches, deputado federal, pelo Maranhão.

A Câmara Municipal, sclenle da chega-
da do illustre parlamentar, fez-se repre-
sentai* ao seu desembarquo por uma
com missão para esse fim nomeada e com-
posta dos vereadores major Manuel Ray-
mundo Dutra! Ranulpho de Aguiar Cor-
_«3a e Romão Alves Guimarães.

Durante a sua estadia nesta cidade, íoi
a. -exc. muito visitado pelas pessoas mais
gradas desta localidade.

 Pola Prefeitura Municipal íol re-
construída a estrada quo desta cldadí vai
ao bairro do Retiro, onde está Bltuada a
bella quC-da do ngua adquirida pela firma
Dina e Paneiroli, concessionária da luz c
forca, neste município.

Está quasi restabelecido da grave
enfermidade que durante muitos dius o
próslrou no leito o venerando 6r. viscon-
de de ti. Lnurindo.

Está nesta cidade, onde dará uma
série de espectaculoa o circo Estrella da
Amorica, do qual 6 dlrector o sr. Joa-
auioa de Paulo.

que

IBITINGA

(Do correspondente, om 2);
Jliitiniía continua icunlmando-ro dn

(crise do decadência quo a dominou poralgum tempo.
Hoje, felizmente, já vemos os bous pre-dios. todos oceupudos, novos estabeleci-

mentos abrirem-so, proíisslonaes e artls-
tus uqui inntallafem suas tendas do tra-
bal ho e o Incromontó do sua lavoura, au-
xlllada por Importantes agricultores queu''.uirirui.'i propriedades no munlolplo,

Emflin, a nossa vida actunl, não A do
entorpecimento.

Tambem esperamos confiantes a con-
quiutu do quo dc direito nos pertence, na
actual legislatura do Congresso Estadual.

Ao passo quo uma cousa nos ulen-
ta o animo, outra não deixa de èntorpo-
cel-o um tanto: reforlmo-nos nos meios
do coi.inuinlcacão, que aqui A feito polaR. F. do Dourado.

Como já f* do Iodos subido o aqui cons-
tantenãento temos registado, esta estrada
attlngiu o cumulo do desleixo, constitum-
do um verdadeiro espantalho aos
delia são obrigados a utilizar-se.

.Ainda hontem, o seu trem do passagei-
ros que aqui devia chegar ás IS o lij, si*i
chegou ás 30,4., devido, segundo infor-
moram-nos, uos habltuacs desarranjos
de locomotivas.

Mas para attenuar essa nota dlssonan-
to, no nosso progresso, abi temos a E. F.
ti. Paulo Norte, que homem comer;ou a
trafegar 0.16 á estação de Tubutinga, cm
correspondência eom a E. F. do Dourado.

 Os srs. João Abrahao o Klips, já
estabelecido»! com bem montada loja de
fazendas A pra«ju Jorge Tiblilijá, acabam
de abrir uma filial no largo da .Matriz,
A rua Domingos Roberto, 11. 5.

O sr. Adlb Talar tnthbcm está mon-
tando um bem sortldo in.izeiii de Secooa
o molhados A rua Siqueira Campos, 3,Numa dependo..cia do theatro Rio
Branco, o sr. Jorgo Pedro estabelecer,,
brevemente um .uniptuoso bar, com bl-
lhares annexos,

Procedente do Borborema, acha-
se entre nõs o sr. capitão Miguel Dourei-
ro, que Já adquiriu casa nesta cidado pa-
ra nello. residir.

Já. C3tá dado começo na construc-
ção do passeios circumduiido a parte ln-
ferior do largo da Matriz.

Está transferindo sua residência
o consultório para a ruu Bom Jesus, ph-
•lulna da 13 de Mulo, o sr. dr. .T. Sylvio
Ribeiro, antigo o conceituado medico
aqui residente.

Retirou-se, de mudança, pára
Novo Horizonte, o sr. dr, Renato Studart,
distinclo clinico que uqui residiu por ul-
gum tempo.

Em regosijo no primeiro nnniver-
oário da abertura, da filial das "Casas
Pernambucanas" nesta cidade, o seu acti-
vo gerente sr. Darlo Freitas, oflerecou no
dia 23 do inez plissado, um eop odi; cer-
veja, ás pessoas que, em companhia da
banda "fniiío dos Operários", foram fo-
licital-o.

¦  Está armado no largo do .Merca-
do, afim de funecionar na festa do Sa-
grudo Coração do Jesus, o pavilhão da
Companhia Tauromachica, dirigida pelo
sr. João Cardoso dc Oliveira.

Estã. em festas, desdo o dia 23 do
mez passado, o lar do sr. capilão Policio
S. Racy, director d'"0 Commerclo", com
o nascimento de úma galante criança quo
recebeu o nome de Esther,

 (.'ontrueturain o seu próximo en-
lace matrimonial o ru: En.as P. de Men-
doiifju, cirurgião dentista nesta, e a se-
nliorita Cluiomur America Simões, digna
tiliia do sr. Bonifácio de Oliveira Sim«"ies,
lavrador uqui residente.

 Completou 110 dia 30 do passado
mais um ridente natalicio o menino
Apelles, filho do sr. capitão Davld Car-
los.

 Fez annos hoje a senhorita Anna,
sontll filha do sr. major Adolpho Júlio
Machado, lavrador no município.

Dspois de amanhã faz annos o
menino Arlatides, filho do sr. Manuel
Lobão, chefe du firma M. Lobão c Comp.,
desla praga.

Regressou de S. Carlos e Brotas,
ondo fora em visita uos seus parentes, o
sr. S. Eugênio de Campos Garms, agen-
to o ,:oiri ípondonte do "Correio Paulis-
umo", nosta cidade.

ITAPOLIS

(Do correspondente, em l.o):
O conego dr. Manuel Borges Pereira,

virtuoso e op*roso vigário desla parochia,
com a cooperação das patrióticas corpo-
rações "Victor Manuel 111" e "Carlos Go-
mes" e de pessoas gradas desta localidade,
promove para o dia 8 de setembro a fes-
ia do Nossa Senhora A.tporcoida, sendo
o produeto da mesma tosta revertido om
beneficio da conclusão da nossa egreja
matriz, constando as festividades do um
programma bem organizado, como soja:

Dia 30, ao meio dia, abertura pelas
bandas do musica; dia l.o de setembro,
kermesso, terminando 110 dia 8 com alvo-
rada, bundo precatório, missa cantada, ás
JI horas; ás 15 horas, extracçüo do umn
tombola; procissão, áa 17 horas o, íi no1
te, serão queimados lindos fii.ns d» •¦•-'
cio.

Polo agrimensor Joaquim Pinheiro
do Castro foi iniciado o serviço de lovan-
lamento da estrada recta que, partindo
desta e passando pela villa de Borbore-
ma, vai ter a, villa de Novo Horizonte.

A Companhia Douradense, pelo
seu presidento-director, offlciou A Cama-
ra Municipal, solicitando permissão da
mesma pura dar começo na construcção
da estação de passageiros, consultando,
paru cshíi fim, so pode a'mesma ser con-
struida na extremidade du avenida 2,
próximo ao barracão que servo actual-
mente de estação.

Na sala do Fórum, realizou-se lioje,
ãs 12 horas, o exame do sr. Olavo Porto,
ajudante do cartório do l.o officio de.tn
comarca.
¦ A banca examinadora, presidida pelo
dr. Antenor Jobin, juiz de direito; se-
cretáriadu polo escrivão do registo de by-
pothccas João de Almeida Vieira e com-
posta dos examlnadores srs. dr. Antônio
Lambort, promotor publico, e Narciso Ma-
riuno dá Cunha, escrivão interino do 2.o
officio, approvou plenamente o exami-
nando.

 Estevo enferma a exma. sra. d.
Quita. Pinheiro .Tobln, virtuosa esposa do
dr. Antenor Jobin, juiz de direito deata
comarca.

Fui.dou-sc nesta cidade a associa-
ção beneficente S. Vicente do Paulo, de-
nominadn "Santo Amaro de Itapolis", íl-
cando a sua directoria assim constituída!
preside, te. José Gentil de Luiz; vlce-pre-
sidento, Eduardo Sono; tiiesoureiro, Ro-
mano Luprianl; secretario, Estovam No-
vuzzl. --

Em companhia de sua familia, _e-
gulu hoje para Araraquara o dc, Josino
do Quadros, advogado íiesta comarca.

 Por falta de numero legal, não
houve iiontem sessão na Câmara Muni-
eipal.

 Sob n. presidência do sr. dr. An-
tenor Jobin, realizou-se hontem a audien-
cia do foro da comarca.

—— Estovo nesta cidade o professor
Ângelo Martins, director do grupo escolar
de tbitinga.

 O sr. dr. Álvaro Gonçalves, illus-
tre facultativo, festejou o primeiro anni-
versario do seu filhinho Vergnaud, oceor-
rido hontem.

Comniemorou o ll.o anniversario
do seu consórcio, com a sra. d. Maria
Corrêa da Cunhn, o tenente Nnrciso Ma-
riano da Cunha, 2.o tabellião interino da
comarca.

Vindos de Ttajuby e Novo Hor!-
zonte, passaram por esta localidade os
missionários redemptoristas Murtinho e
Eetevam Marlu, residentes nessa capital.

 Em companhia do sr. coronel Ro-
dolpho Moura, residente em Araraquara,
seguiu, a passeio, para aquella cidade, a
senhorita Maria Benedicta Machado, pren-
dada filha do sr. capltfio Venancio Oll-
veira Machado, advogado e primeiro Juiz
de paz desta cidade.

 O sr. dr. Egas Botelho, por parte
do seu constituinte Antônio Alves de Mo-
raes, promovente da sub-divisTio da gleba
do terras 11. 38 da fazenda Bacury, fez,
na audiência de hontem, louvação em
agrimensor o arbltradores, tendo o juiz
de direito approvado a escolha dos nomes

**_os srs. Felippe Banmann, para ngrimen-
sor, e Seraphim Capella e Moysfis Alves
Machado Dará arbltradores.

SARAJfUHY

(Do correspondente, em 3):
Ha dias acha-so nosta cidade o sr. dr.

José Nunes do Castro, cunhado do sau-
doso general Pinheiro Machado, quo aqui
viera pura fiizer u divisão dn fnzenda Ca-
liiiçnes.

Hua s. velu acompanhado do sr. Ous-
tnvo Pinheiro Machado.

—— A 2G de julho findo seguiram em
diligencia da divisão da fazenda "Cuba?
çaes", nesta comarca, o dr.- Leonce Au?
gusto Pinheiro du Silva, juiz de direito,
acompanhado do sr. curador geral de or-
phanis, arbltradores, e o escrivão do l.o
officio.

 No dia 25 do mez de julho pro-ximo passado estevo nesta cidade, seguln-.
do a 20 para Sorocaba o professor Arls-
tidos Macedo, inspector escolar.

 De regresso de Itapotlnlnga, aon-
do fOra submetler-so a Inspecção pararequerer a sua aposentadoria, hontom
aqui chegou d. Maria Emilla Nogueira,
professora da l.a cadeira feminina, desta
cidade.

S. -OSE' DA BELLA VISTA

(Do correspondente .em 3):
Foi levado A pia bnptlsmal segunaa-

fOlra ultima o pequeno Norberto. filhi-
nho do sr. Felippe Tlíro Busullo.

Foram sous padrinhos o sr. Luiz Fer-
relra Pires, fazendeiro local, e sua digna
esposa,

 O lar do sr. Antônio /.onetti acha-
so uiiginentado desde Iiontem com o nu.«-
cimento do uma menina.

 Complotarnm annos, em 2!i do
mez p. passado, a pequena Julla, filhlnh.*
do capilão Augusto Andrado do Nasci-
mento, süb-profeito nesta localidade, c,
em 30. o sr. Arganlo Bettorclli.

Do Franca regressaram os srs.
Josft Urbano Corsinl e padre Antônio lt.
Xavier, nosso virtuoso vigário.

PIRAI'0'RA

(Do correspondente, cm 3):
Principiaram as Cestas do S. Bom Je-

sus, eom concorrência extraordinária da
romeiros.

Foi muito apreciada a delicadeza di
Sorocabana Ruihvay Company. mandan-
do circular trens especiaes entre S. Paul.»
o Baruery nos dius 3, i, 6, 6. 7, 8 e 9
dc agosto para mais commodIdade dos
romeiros.

——- Está entre nõs o sr. dr. João
Quartlm Barbosa, digno thesoureiro da
mesa administrativa do ti. Bom Jesus.

São bem concorridas as praticas
do remvo. padre Luiz Maria Rosei.

 Hospedaram-se no Seminário Me-
nor, em visita uo revmo. reitor, mons. dr.
Carlos Sentroul. reitor da Universidade
Livro de Philòsophia; d. Amaro vun Eme-
lon, prior do mosteiro de S. Bento, o O
revmo. padro Leão van Emelen, delega-
do no Brasil de 3. e. cardeal Mércler.

C.PIVARY

(Do correspondente, em 24 de julbo):
Causou funda lmpuo-Sã-o nesta cidado

o desastre oceorrido na Sorocabana.
O trem de passageiros, que vem do

Jundiahy o que aqui chega ás 12 e um
quarto, poucu além da estação do Villa
Raffard, descarril.u, tendo a locomotiva
arrebentado us manilhas que a Usavam
uu trem e rolado ao fundo de uma 'iar-
roca.

Foi justamente a felicidade dos passa?
geiros terem-so arrebentado essas mani-
lhas, evitando a queda dos vagões no
abysmo.

Desso desastre foram victimas os se-
guintes empregados da Eslrada: o ma-
cbinista Augusto de Oliveira, que foi re-
tirado de sob as rodas da locomotiva, e
que pouco depois fallecia; o foguísta Be-
nedlcto de Sousa, gravemente queima-
do, o o mestre-Unha Antônio Costa, ferido
levemente.

Os passageiros nada sofírerum.
Os primeiros soecorros foram presla-

dos polo dr. Giròlj dlrector da Sucrerie do
Villa Raffard, que, com toda solicitude,
poz á disposição da Estrada uma turma
do trabalhadores e uma locomotiva, que
transportou as victimas para esta cl-
dade.

Pouco depois chegavam os soecorros
fornecidos pela Estrada.

Para o loeul do desastre seguiram o
dr. Domingos de Castro, acompanhado da
seu escrivão, sr. Guinerclndo Vieira.

Segundo consta, a causa desse desastre
foi um pedaço de madeira, quo estava so-
bre a linhu.

A temperatura tem baixado ex-
cessivamente nestes últimos dius. Ch.*gou
mesmo a cahlr geada nos arredores.

Realizou-se a 20 a Installagão da
-egunda sessão do jury deste anno, sendo
julgados 3 processos, um de homicídio.

 O fiscal sanitário sr. Floriano do
Amaral continua em suas visitas domi-
clliarias.

ITANIIAEN

,j/o correspondente, em 31 do julbo):
Sabemos que dlstinctos cavalheiros ile

Santos vão construir nesta cidade um
grande hotel quo, pelas commodidades o
pelo conforto que ha de ter, poderá re-
cebei todus us exnias. famílias que te-
nhum necessidade de fazer uso de banhos
de mar.

Pela respectiva planta verlílca-se que
será um estabelecimiuo modelo, perfeita-
mente apparelhado para satisfazer es
exigências das estações balnearias.

O edifieio, alpendres, bar e jardins
abrangem uma quadra do 100 por 100
metros, localizada na avenida Beira-mar.

Será um Importante elemento quo con-
correrá do certo enormemente para o
progresso de Itanhaen, que C o mais pit-
toresco trecho littoraneo do Estado, quer
pelos bellissimos sítios que possue, quer
pelo clima saluberrimo e pelas magnifi-
cas praias, consideradas com raztto as
mais bellas do Brasil.

 O sr. dr. Cundido Rodrigues, vi-
ce-presidente do Estudo, que, em com-
punlilu dá sua exma. familia, fez aqui
uma temporada de.banhos de mar, pre-
tende construir um prédio nas proximi-
dados da nossa praia.

 Cogita-se em Sanlos da fundação
de uma companhia de pesca, com sfide
neste município, para a exploração da
pesca, em grande escalas, nas enseadas
e praias do bairro de Peruhybe.

 Commemorando o 28.0 anniversa-
rio de sua fundação, reallzar-se-á sab-
bado próximo, no Gabinete de Leitura,
um bem organizado espectaculo, rever-
tendo o sou produeto em beneficio das
obras do prédio social.

Realizou-se nesta oidade o casa-
mento do sr. Theodomlro dos Santos,
funecionario'municipal, com a senhorita
Mariana Irene Melra, filha do sr. Carlos
Augusto. Meira.

 Entrou em goso de 1 anno de
licença, por contar mais de 30 annos de
magistério, o sr. Antônio Mendes da
Silva, professor da l.a escola masculina.
Para substltuil-o foi nomeado o sr. João
Baptista Leal.

r Foi nomeado interinamente in-
spector escolar municipal o sr. Franels-
ca Simões do Carvalho.

Reassumiram o exercício de seus
cargos os professores dd. Argentina Car-
neiro, Euclldia Leal e srs. Argeu Lopes
de Oliveira e Humberto de Sousa Leal,
que se achavam em goso de férias.

 De passagem para Itariry, esteve
nesta cidade o sr. Ulysses de Mello Per-
renoud, residente em Guaratlnguetá.

—— A Câmara Municipal vai repre-
sentar ao Congresso pedindo a creaçtto
de ura posto policial em Peruhybe e uma.
verba para limpeza dos rios do muni-
ciplo.

 De Suntos, onde fOra a negocio»,
regressou hontem o sr. pharmaceutloo
Jorge Rossmann.

 Pola enorme quantidade de ga-
íanhotos que vieram ter 6, praia, é AO
suppõr a passagem de uma grande nu-
vom desses lnsectos em alto mar, nas ai-
turas da ilha da Queimada Grande.

 Devido A forte ventania que se»
verificou aqui sexta-feira passada, floou
interrompida a linha tèlephonlca da Sou*
them S. Paulo Rallway, tendo cahido «H*(' 
versos postes no trecho entre Juqulâ e' 
Itariry,

r
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ITU'

(Do correspondente cm 0):
A convite do sr, dr. Frederico Carlos

do Magalhães, chefe geral do trafego, que
veio a esta cidado representando o su-
pcrlnlendenlo da Sorocabana Rnllway, sr.
dr. HtuloC Kcsselring. reuniram-se hon-
tem, fls 19 horas, no Hotel Costa, os srs.
rovmo. João Baptista du Drcneuf. reitor
do "Collegio ti. Luiz", padre José Maria
Nntuzzl, dr. Graciano Oleribcllo, dr. Anto-
nlo da Silva Castro, dr. Braz Bicudo, dl*.
Antonio Carlos Pereira, dr. Amando Caiu-
by, delegado de policia, professor Raul
Fonseca, professor Mario Macedo o Al-
berto Gomes, representando o commercio,
coronol Affonso Borges, redactor do "Ro-

publica", Sampaio Netlo. repórter da
"Cldado do Itu'", dr. Manuel Maria Bue-
no, redactor da "Fcdoração"; professor
Belmiro Martins, correspondento do "E3-
t'.ido" o professor Gnstão S. Machado, dos-
i;a folha, nflm dc. ouvindo a exposição
quo ia sor feita pelo dr. F. Magalhães, rc-
latlvamento aos novos horários cm estu-
do, apresentarem-lho Idéas que melhor
conciliassem com os interesses da estra-
'll os desta cidade.

A organização desses novos horários
traz parn. esta. localidade algumas vnn-
«iigons, como a chegada do l.o trem de
R. Paulo uma hora mais cedo quo actuai-
mente, trens pnra Guanabara tros vezes
por semana, dando comwitlnlcagtto pnrn
tcõa a linha da Mogyann, etc. etc.

Segundo os novos horários, ainda om
estudos o que no próximo mez, serão sub-
mellldos X approvação dos governos cata-
dual e Codural, ficara esta localidade as-
sim servida:

O trem que do S. Paulo vom a esta cl-
dado, por via Mayrlnk, pnrllríi da capl-
tnl ts 5,30, chegando nqul fis 9,10; con-
tlnunndo para Bnicy, onde dft correspon-
dencla pnra Jundiahy, S. Podro e Guann-
barn, respoctívamerilo fts 11,40. 15 horas
e 12 horas. O trem quo dessa capital par-
te para cft. a tardo, por vin Mayrlnk, sn-
hirft, dahl fts 15.25, aqui chegando ta
19,10, donde, continuando, clicgnrA. ils
22,45 a Piracicaba.

Os trens que dessa capital partirem
para cíi, por via Jundiahy, correrão tros
Vezes por semana, sahindo do S. Paulo fts
11,50 e aqui chegando fts 15.40. fazendo
os passageiros baldeação em Italcy.

Desta cidade. Itu'. partirá, tres vezes
por semana, um trem fts 4.54 para Ouana-
bara, Mogyana e Paulista, chegnndo :.
Guanabara fts 7 horas.

Do Guanabara pnrn cft. teremos dinrla-
mente um trem, que, partindo do lã fis
13 horas, aqui chegará fts 15,40, havendo
baldeação cm Italcy; De Guanabara parti-
rli também, tros vezes por soinnnn, as
16,50, um trem directo para cft, quo deve-
rá chegar fts 19,40. recebendo em Gua-
nabara os passageiros procedentes da
Mogyana o Paulista. Vindo de Itnicy, don-
de parte fis 4 hovas, passara por aqui fts
5,20 um trem para S. Paulo o toda a "Rê-
de Sorocabana", chegando t capital fts
9,40.

De Piracicaba partirá um trem fts 12
horas pnrn Sorocaba o S. Paulo, via May-
rlr.k. passando por aqui fts 15,40 c che-
gundo ft capital fis 19,30.

Tres vezes por semana partirá daq-ii
fts 4,54 para S. Paulo, por Via Jundiahy.
oi.de darft comniunlcação com a Paulista,
um trem que abi chegará fis 7.50 e t capi-
tu)-ás 9,15.

Como so vO. foi muito aeertadamente
supprlmlda a baldeação cm S. Roque,
passando a ser feita em Mayrlnk, como
ern antigamente, estação esta que offe-
reco todas aa condições necessárias a um
ponto de baldeação.

(üo correspondente, em 3):

Com um tenebroso cortejo do desastres
c crimes, iniciou-se o fatídico mez do
ngosto, tão supersticiosamente temido pola
gente do povo. E' que não são para des-
orosar certas crenças .populares,

Ao amanhecer do hoje foi, por cerca das
ires horas, despertada o sourosaltada o.
população desta cidado com violentos e
repetidos toques do sino. Era o signal do
alarmo om casos dc incêndio, como é de
uso .ias cidades do interior, ondo não ha
corpo do bombeiros, e em quo o povo cor-
re a prestar o seu auxilio na extlncção do
fogo.

Innumeras pessoas accorreram ao local
do Incêndio, encontrando já envolta om
gigantescas labaredas e grande quanllda-
de da fumo a casa onde funcolonam os
machlnas do beneficiar café o arroz, de
proprledado do sr. José Pilão.

Em poucas horas foi o fogo dominado,
fracas ft, abundância dágua e ao perfeito
iünccionamento de tres machinas extin-
ctorns de incêndio, cedidas pela lmportan-
te firma Toledo Prado o pelo dr. José
Elias C. Pacheco.

No serviço de extlncção do fogo, que
esteve habilmente dirigido pelo ar. dr.
Amando Soares Caiuby, correcto delega-
do dc policia, ('.i.-.tinguirani-se o sargento
fla Força Publica Manuol José de Sousa,
os anspessadas José Ferraz e Francisco
Ferreira Lorena o o soldado Luiz P. da
jpilva Bueno, o os civis srs. Hcrculano
Prado, Augusto Sampaio, Alberto Gomes,
Joaquim Prado- Godofrcdo de Quadros e
Trajano de .Vbreu.

Foram salvas 785 saccas de café e 17S
do arroz, além de grande quantidade de
café ainda por ensaccar.

Os prejuízos foram avaliados em cerca
de 14 contos, lendo sido, segundo se pre-
sume, casual o Incêndio, que se deveria
ter originado pela queda de alguma fagu-
lha no catador de café,

 Por ordem ão sr. delegado de po-
licla foi preso e recolhido ao xadrez o
arruaceiro Konde Tubcrtinl, que tentara
assaltar hoje unia casa sita fi. rua Santo.
Rita.

-—— Pelo si*, dr. Amando Soares Caiu-
by, delegado de poliica, foi hoje requerida
a prisão preventiva de Alziro Pires de Ca-
margo, que, na vizinha cidade de Indala-
tuba, deflorou a menor Bellarmina Paula
de Carvalho.

___ Por motivo do seu anniversario
natalicio, foi bojo multo cumprimentado
o professor or. Folioio Marmo, dlstincto
adjunto do grupo escolar "Dr. Cesnrlo
Motta", desta cldado.

 Seguiu hontom pnra essa capital
a sra. d. Bencdiota Seckler, dedicada pro-
fossora do nosso grupo escolar.

 Depois do longa permanência na
capitnl da Ropubllca, regressou a esta ei-
dade a dlstincta professora, sonhorita Syl-
via Fonseca Lima.

 Hontem, na fazenda do próprio-
dado do sr. Adolpho Gnlvilo, um seu ea-
marada, ãe nome Raymundo Leito, que so
achava ombrlagado, nggrodiu a foiçadas
a preta Sabina Antonla, ferindo-a grave-
monto na cabeça.

Conforme noticiei, renlizou-so hontom
o mntoh amistoso do foot-ball entro os
primeiros teams do Sorocaba Team o do
Athletico Foot-Ball Club. Acompanhando
os dlstlnctos players sorocabnnos vieram
niultns peosoas represcntnntos dns mais
elevadas classes soclaes de Sorocaba. A's
10 horos e 10 minutos desombnrcnvnm nn
gare dosta cldado os hospedes tttò anclo-
samento esperados, sendo nossa oceasião
saudados pelo sr. Lauro Englor de Vas-
coticollos quo lhes dirigiu uma vibrante
saudação om nome do povo ituano.

Em seguida, precedidos da banda do
musica "União dos Artistas", regida pelo
maestro José Maria dos Passos, dirigi-
ram-so.os visitantes no "Hotel Costa",
onde llics foi servido lauto almoço. A's
10 liorns, demite dc numerosa o soltcta as-
slstencln entraram no magnífico gromid
do Athletico, sob prolongada salva d o
palmas, os dois teams assim organizados:

Sorocabnnos
Ximérn

Palotta — Octavlo
Vicente — Jullo — Emydos

Lourlval — Marlz — Prlm — Antonio —
Salerno

Itu'nnoH
Alfredo '—. Batlo — Randolpíio — Se-

gnmnrchl — Avlln
Sancho*! — Leito — Rocha

Galvão — Lauro
Banulpho

O jogo quo foi muito Interessante o dls-
putndo terminou com o empato de 2
goals a 2.

A's 19 horas realizou-se no amplo sa-
lão do "Hotel Cosia" o esplendido banque-
te offerecido polo povo ltu'ano aos sous
digníssimos hospedes, A' mesa que orn
em fôrma de U sontaram-.se os srs. drs.
João de A. Tavares, chefo politloo de So-
rooaba; dr. Gentil Fontes, niadame An-
drado Fontes, dr. Ribeiro Netto, dr. Arai-
do Masoarenhas, dr. João Snlerno, dr.
Graelnno Geribello, dr. Antonio da Sllvn
Castro, dr. Braz Bicudo, dr. Soares Caiu-
by, delegado de policia, coronel Del-
phim Ferreira da Bocha, Sebastião Mnr-
tlns do Mollo, professor Luiz de Campos,
dlrector do grupo oscolnr "Antonio Padl-
lha"; madame Luiz de Campos, professor
Luiz Amaral Wagner, professor Raul
Fonseca, dlrector do gruop oscolnr "Co-
sarlo Motta"; Lnndulpho M, do Andrado,
Oc.tnvlo Genezl, Eurydcs Fogaça, Domln-
gos Rlzzo, representando o "Club União";
Joaquim F. C. Pires, redactor proprleta-
rio do "Cruzeiro do Sul", João Amaral
e Heitor de Almeida, reporters dosso Jor-
nal; professor Belmiro Martins, corres-
pendente do "Estado"; professor Arman-
do Rlzzo, Alexandre Dumas Netto, Su-
zene de Arruda, Prlm dc Abrou, Pedro
Augusto, capitão Isnltlno do Almeida,
Cnrlos Clriaco, Praxedes Leão, Llzlppo Ll-
ma, Paulino .Tarussi, Arlnos de Barros,
José Marciano, Francisco Corrêa, capl-
tão Otto Wel, representando o "Club Ro-
crentivo"; Durvalino Rocha, Vicento
Sowalbrich, Francisco Alclndo Monteiro,
Benjamln dos Santos, Gustavo Monteiro,
coronel Affonso Borges, Luiz Osso, Egy-
dio Castro Nuovo, Luiz Madureira, capl-
tão José de Oliveira, Renato Mascare-
nhns, Júlio dos Santos, professor Gostão
Machado, correspondente do "Correio
Paulistano"; Marinho Júnior, Adolpho
Magalhães, redactor da "Cldado do Itu'";
Francisco Brenha Ribeiro, profelto muni-
clpal de Itu'; Joaquim Toledo Prado,
Lauro Alves, Luiz Antonio Mendes, se-
cretnrlo da Câmara de Itu', dr. Arclllo
Borges, Lauro Englor de Vasconcellos,
João Baptista Rocha, Vicente Maurlno,
MIsnel de Campos, Joaquim Lisboa, Syl-
vio de Assis Pacheco, Rándolpho Pinto,
Cícero Rntto, José Galvão, José Sllvn, dr.
José Corrêa Pacheco e Sllvn, Sylvio Fon-
seca, Humberto de Sousa Geribelo e ou-
tros cavalheiros cujos nomes não nos íol
possível obter. Ao "champagne" falou o
sr. Antonio. Marinho, offorecendo o ban-
çuete aos nossos hospedes em nome do
pevo ltu'ano. Falaram ainda os srs. drs.
Gentil Fontes, coronel Affonso Borges,
professor Belmiro Martins, professor ma-
jor Luiz de Campos, professor Luiz AVa-
gner e o dr. Amando Soares Caiuby.

Durante o banquete o sexteto "Trlstão
Mnrlano" executou o seguintes program-
mo: -

— G. Mlohlels. Czardae — Danse Sty-
rienne.

II — Pucclnl. La Filie du Fnr — West.
III — TostI. Penso e 1'amo ancora.
IV — P. A. Rubens. Betty — Selection.

— Galimberti. Valse Louic XV.
VI — Verdi — Otello — Pot-Pourl.
A'« 2 horas iniciou-se o magnífico

baile offerecido aos distlnctos hospedes.
Os salões da casa de residência do coro-
nel sr. Delphim Rocha apresentavam um
aspecto bollisslmò, tal a arte com quo os
ornamentaram.

Do tecto pendiam possantes focos de
luz electrica que illunilnavum esplendida-
monte os amplos salões.

Aos cantos grandes tinas com arbustos
luxuriantes davam ao recinto uni tom
priniaveril e encantador. <

As danças prolongaram-se até fis C ho-
ras.

A' distineta comniissão dos festejos
promovidos cm homenagem ao povo so-
rocabano, agradecemos a gentileza do
convite.

CONCHAS

(Do correspondente, em 6):
No bairro do Pari, foi feita uma fru-

ctuosa. missão pelo revmo. padro J. San-
doval, que ahl permaneceu tres dias, pré-
gando duas vozea ao dia.

Suas praticas produziram mais de 90
communhaes. O que mais «e admira 6
o desinteresso pelos couaaa materlaes e o
sou acendrado amor a causa do Chrlsto.

 No dia 16 dest», reallzar-se-a a
festa do glorioso S. Roque, no bairro «Jos
Italianos.

O revmo. vigário estA reformando to-
das aa coipollns e santas cruzes dos balr-
ros; o sua energia e forca moral ohega-
ram a acabar com as banoas âfe Jogos,
fandangos o bailes, que faziam apda as
festas religiosas.

3. revma, Intimou a todos os zelado-
res de capellas a adquirirem um livro
caixa, ondo devem lançar tudo o quo ee
passar nas Capellas o apresentar ao viga-
rio de tres em tres mezes, e reprimiu
completamente os abusos Introduzidos nas
festas dos bairros.

A capella de Santo Antonio, no balr-
ro dos Italianos, Jft possuo uma linda Ima-
gem do mesmo santo.

Mandou s. revma. fazer íim altar para
a referida capella e nomeou zelador o sr.
Paschoal Barato.

Na capella do S. Roque jft foi feita uma
missão, existindo uma aula de catoclBmo,
om Italiano, para mais de 30 meninos.

Na capella do S. Joio, que ameaçava
desabar, lft esteve o revmo. vigário, que
realizou prêdlcas e deu a santa commu-
nhão a mais de 100 pessoas.

Ahl abriu uma nula do cntoclsmo e no-
meou dois zeladores, quo jft estão anga-
liando esmolas pnrn a rooonstrucçtlo fln
OfíTfijíl»

 Renlizou-so o baptlzndo do menl-
no Domingos, filho do sr. Francisco Ca-
rclll. Serviram de padrinhos o sr. Mario
R. Moraes e sua irmã cl. Altlna R. Mo-
voes •

: Heallzou-sc egunlmente o bnptlzn-
do da menina .Turacy, filha do sr. José
Nedcr, conceituado negociante nesta 'lo-

mudado. Serviram do padrinhos o sr.
major João Jorge e d. Amalla Abud.

 Falleceu, em Salgado, a sra. d.
(lerlrudes M. Conceição, esposa do er.
Pedro Miguel.

Desastres e ferimentos
Darlo Honorio, quando hontem, fts 12

horas, transitava a eavallo pola rua Pra-
tos, cahlu, fracturando a clavlcula direita
e recebendo extenso ferimento na cabeça.

Depois do medicado no posto da Assis-
tenela, o offondldo foi Internado no lios-
pitai da Santa Casa.

* *
Hontom, fts 3 horas, Maria Alabarra, na

occaelílo em que passava na rua do Thea-
tro, foi atropelada pelo automóvel 1.078,
guiado por Manuol Pinto.

O "ohauffeur" foi preso e a vlctlma, que
apresentava um ferimento no pé esquor-
do o contusBes pelo corpo, foi soccorrlda
pela Assistência.

No largo de S. José, o menor Lourenço,
de » annos de edade, filho de Arthur Lou-
renço, morador ft, rua Silva Bueno, deu
hontem, fts 18 horas, uma queda desastra-
da, fracturando o terço Inferior do hume-
tus direito.

O menor foi soccorrlão pelo dr. Pedro
Nacarnto, medico da Assistência.

Policia do Estado
Por portaria do liontem, foram conce-

dldos a Manuel Rodrigues Ponteado, car-
oerolro da cadela do Monte-mér, qua-
tro mezes do licença, para tratar do sua
saudo, nos termos da lei em vigor.

Foi prorogado, por 13 dias, o prazo
para que o dr. Manuel Jalos possa a mai-
mlr o exercício do cargo de delegado de
policia Interino de Cajuru'.

a
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E1 conhecida de toda a população da
oapltal a snlubrldade do bairro de San-
1'Anna.

Pois bom; na Vllla Mnzzel, a 20 mlnu-
tos do tramway do Mercado, na estação
de Tucurury, ha Innumeras casas de 2
commodos e cozinha a 40$000 mensaes.
Além dlaso ha grandes vantngonB quan-
to ft acquislção do terrenos.

Leiam o annuncio quo a rospolto se faz
na secçfto competente desta folha.

Citação ile ausentes
Em Portugal estão correndo editou cl-

tando as seguintes pessoas nusentes no
Brasil:

Por Arcos do Vnllo do Vez — Manuel
Augusto Rodrigues e José Joaquim Ro-
drlgues, Inventario de Maria Rosa Ro-
drlgues.

Arganll -7- Vlctor Bento Ramos, Inven-
torlo de José Bento Ramos.

Braga — Cândido Pinto do Lemos, ln-
ventarlo de José Antonio Pinto do Le-
mos.

Bragança — - Jaclntho Cordeiro Ra-
mos. inventario de Leonardo José Ra-
mos.

Condelxa-a-Nova — Clotllde Maria Pe-
reira. inventnrlo do Nlcolau JC3é Pe-
reira.

Guarda —¦ Domingos Joaquim Vontu-
ra, José Ventura e Guilherme Ventura,
Inventario de Joaquim Manuel Ventura.

Guimarães — Bernardlna da Concel-
ção, inventario de Leopoldo Baptista.

Ilha do Corvo — José Vicente, lnven-
tario do Manuel Vicento,

Montemér-o-Velho —- João Vaz de
Mattos e José Vaz de Mattos, inventario
do Anna do Rosário.

Oliveira do Azeméis—Ignacio de Car-
valho, inventario do Evarlsto do Carva-
lho.

Porto — Annlbal Rosado, inventario
do Carlos Rosado; DIonyalo Joaquim Rc-
bello o Manuel Luiz Rebello. inventario
do Joaquim Robollo.

Sftttam —- Thomaz Ramlro, Inventario
do Anna do Jesus.

Vllla Nova de Famalicfto — Seraphim
Pimenta o José Antonio Pimenta, lnven-
tario de Clnudina dn Purificação.

A Importadora
Sobretudos o costumes de cnslmlra

para meninos, pelos menores preços, só nn
A "Importadora".

Rua Direita, n. 4-A.

Caso interessante
Perante a policia da Consoliigão «5 reque-
rido um Inquérito, quo prosegue apesar

do desistência ila pnrto
Perante o subdelegado da Consolaçllo,

sr. dr. Curslno do Moura. José Prado re-
quereu um Inquérito pnra busca e appre-
honsão contra Josephina Manfredl. quo
retinha em seu podor jóias pertencentes .1
sua mulher, avaliadas em 2OM0O0 como
garantia de um divida do 4OJO00.

Paga esta divida, Josephina recusou-sa
fi. entrega das jolas.

No decorrer do Inquérito, um genro dc
Josepliiiia, Intervindo. promoveu um
accôrdo entre ns pnrtes, dando 200$000 n
José Prado para desistência do Inquérito.

Como bo trata de um crime de furto, a
autoridade proseguiu no Inquérito, reniet-
tc:ulo-o hontem ao Juízo Criminal.

Scena de sangue
.Viinia loja dc armarinhos da ruu Maria

Mnrcolinn — Duns pessoas feridas
— O criminoso 6 preso em flagrinito

Cerca das 12 horas de hontem, numa
loja de armarinhos installada A rua Ma-
ria Marcolino, n. 03, desenrolou-se vlolen-
ta se.ona do sangue, na qual foram feridos
gravemonte, a faca, o dono dnquollc es-
tabcloclmento, Snlim Abud, syrlo de 45
nnnos de edade, o sua mulher Maria Sa-
llm Abud, de 35 annos.

O fneto prtdn ser assim resumido:
Qucirola Chncnr ê um vendedor nmbu-

lauto do nrmnrlnhos, tondo a sua mnlor
treguezlá, no bairro do riraz.

Ha dias, apresentando-se r.o estabeleci-
mento do Sallm, consogtiiu vender algu-
mns peçns de gnlõc**, que foram pagas lm-
modlàtamente.

Nesso mesmo dia, Salim oricommendou-
lho nlgnmas dúzias do mela!*, prometteu-
do pngal-as mais tarde.

Entregue tal cncommenda ao negociou-
to hontem, pouco depois das 11 horas e
mela, Cliaour foi no estabelecimento de Sa-
üm afim de receber a respectiva quan-
tia.

Sallm pagou ns melns, liquidando, por-
ianlo o eeu debito.

Mns Chncur não ficou satisfeito com Is-
eo. Negou que o negociante tivesse pago
os galões que primeiramente lho vendera,
exigindo, pois, nova quantia do Snllm.

Houve nosse momento umn discussão
entro ambos; o no auge da contenda o
vendedor ambulante, sacando de uma fa-
oa, nggredlu o ncgoclanto, produzln-
do-lhe um ferimento Inciso na coxa es-
querda.

Sallm, vendo-se banhado em sangue,
correu para n. rua afim do chamnr um
guarda que cffectuasso a prisão do cri-
mlnoso.

Este, porém, perseguindo sempre a sun
vlctlma, conseguiu alcançal-n, vibrando-
lho mais duns facadas nn outra coxa, sen-
do uma dollas bom profunda.

Marln. Snilm Abud, ouvindo os gritos
dc seu marido, correu para soccorrel-o, o.
quando luct.iva para l!vral-o das mãos do
aggressor, recebeu tnmbem deste uma
profunda facada no braço esquerdo.

Communlcado o facto ft policia, para o
local seguiu o dr. Accacio Nogueira, dele-
íado qun sc achava de serviço na Central,
acompanhado d03 medleos drs. Carvalho
Braga, da Assistência, c Paiva Lima, le-
glsta.

Chegando no local, a autoridade oncon-
trou rodeadas de grande numero de curlo-
sos as duas vidimas, banhadas em ran-
gue fazendo removol-as Immedlatamcn-
te para o posto da Assistência, oi-lo fovnm
dovldnmente soccorrldai,

O criminoso foi autuado om flagrante,
sendo apprehenâlda om seu poder a faca
com que praticou o delicio.

No Inquérito aberto sobre o facto. que
prosegulrft na l.a delegacia, foram ouvi-
das vaiins testemunhas.

Snllm Abud, depois de medicada na As-
slstencla, foi removido para o hospital da
Par.11 Casa.

Gabinete de Queixas,
e Objectos Achados

Pela Llght, foram entregues 03 seguln-
tes objectos, achados nos bondes: um
saoco do batatas, um conhecimento de
onoommendas do Jahu', um guarda-chu-
va do senhora, uma ohatolnlne e uma boi-
slnha, uma bolsa velha, uma pulseira do
metal amarello, uma mão do luvas, uma
chave, um bofi, um collnrlnho, um échnr-
po, uma bolsa contendo 1S$300 o uma
chavo, um rosário o um pente, uma pho-
tographln, uma bolsa com 400 réis, um
lenço com um pacote do Uxlvln, um em-
brulho de roupas o pertences para pln-
tor, uma pasta com livros o papeis. Pela
5.a delegacia da policia foi entregue uma
argola com 4 chaves. Polo commandante
do segundo batalhão íol entregue uma
chapa da Profeltura Municipal, n. 473.

Polo commando da Guarda Cívica fo)
entregue uma quantia encontrada no lar-
go do S. Bento.

Casa Bonilha
Grande sortiniento do velludos de seda

o tnffct.-ís para vestido dn theatro a pre-
ços sem competidores,

r wJtfí.
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OFFERTA DE PELLES BRANCAS
PARA LYRICO OU PASSEiO,

AOS PREÇOS DE CUSTO

preco usual

Loteria Federa1
Extracção de hontem

 17.230  35:000$ 
— r-, 0.721  2:000$

 0.240  1:000$ 
 6.787  1:000$ 

¦ £ mstamTi rf*

es.—

Gollas
Gravatas ... ... 
Boas compridas  ..
Estolas compridas
Estolas largas
Manchou 

ERRUN9A IMITAÇÃO

Golla
Gravata  ..-
Capas modelo, enfeitadas com zi-
beline

Capas phantasia dc Taupe e Er-
minia

Guarnição finíssima de Eiminia
Russa  1

BEÉBAS-LEOÍT9MAS
Boá com cauda c cabeça
Manchou '.

35$ooo
SoÇaoo

12O$O0O

98$ooo
150S000
130$ooo

L|.0$O0O

1;,o$ooo

S5oí"*ooo

2/0'*";0C-0

: 1 /0!?ooo

43o$ooo
38o$ooo

por

Preço
reduzido

28$ooo

?,8$ooo
8s$ooo

75$ooo
g3$ooo
go$ooo

98IÍÍ000
io5$ooo

48o$ooo

igoíÇooo

750$ooo

3So$ooo
320$000

KSYJl ÓFFKRTA VICíOItAKÁ
ÀPKIVÁS B9©» Oli -SUiWANA.

Rua 15 de Novembro, 26
Vclegilioiie, n. 45 Caixa, tíííM

Avisamos nos nossos dlslinclos assl-
Kiinntcs, quo nos lionrnm com ns suas
prezadas ordens, que todo o qualquer pc»
dldo de informações, compras «j etc, que
tenham dc ser obllilns fora do perímetro
central dn cidade. DEVE VIR ACOMPA-
NTIADO DA IMPORTÂNCIA NEOESSA-
11IA PAHA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOMA).

JwaPM—BB—P—iP -— -¦-¦ - rryi

-y~mjlliajggmmiBiBaiin

S-A1**; á Câmara Municipal de Fártu-i
ra, 7ç)8$38o; para as despesas do nu-

Loteria de S. Paulo
Bealiza-so bole mais

desta, conhecida loteria,
maior 30 contos de rt.ds.

uma cxtracqão
sendo o prêmio

Sociedade k íúm
Alvares de todo

Realizou-se hontem, X rua Bento Frei-
tas, 8, a declina segunda reunião daqueila
sociedade, a qual foi presidida pelo sr. Ar-
mando. Pinto e secretariada pelo ar. Alfre-
do T. Graça.

Durante a sessão discutlram-sc vários
trabalhos, ficando assentado quo o ee-
gundo numero da revista "Atlante" deve-
rli. apparecer por todo este mez.

Diversos membros da agremiação leram
trabalhos literários, que mereceram os
applausos dos preBentes.

Contra qualquer dôr, provai
EÜRYTHMINE DETRAN

Força Publica
A Ernesto Sllvlno de Sousa, soldado da

2.0 batnlh5o. foram concedidos 90 dias
de llcen.*a, para tratar de sua saude.

Sr*. Jorge Lopes dc Oliveira — Jahu'--
Kstrevcmos-lhe.

Sr. coronel Manuel 1'. Curado •— Ara-
ssi-ary — Espere carta com aa- Informa-
ções cno -"ollcitou.

Sr. Ey.ydlo Campeão — Conchas — Em
carta seguiu a informação pedida.

Sr. Augusto de Mendonça — Ibltinga
 Seguiu carta pelo correio de hoje.
Sr. ussigiinnte n. 750 — Pedreira —

N5,o estA prompta a certidão. Logo que
fique, faremos remessa,

Sr. Joaquim da Sllvi», l.cmc — Picai-
dente Alvcr, — A importância de 35$000,
que enviou, é Insufflolorite para a com-
pra do filtro da marca quo deseja. O
prego ãe enda um com -1 tubos 6 de
&0?000, fura as despesas do despacho.
Esperamos novas ordens a respeito.

Sr. Fraucl-co Cotrlm Dias — Santa
Cruz da Conceição — Paga 11*700, fora
registo pelo correio, a portaria do llcen-
Ca. Envie, pois, a importância que falta,
para ser providenciado.

Sr. Salntlilel Pires — Laranjal — Pnra
sor verificado o quo nos pdde 6 noeessa-
rio que envie para o transporte de bonde
(ida e voltn) a importância, do -IOO rtis.

Sr. dr. .Tosfi B. de Lima — Una — Rc-
cebenios a carta de G, e ficamos scler.tes
do seu conteúdo.

Sr. .To;**'; dc Mello — Ipauasu' — O sal-
do de 1Í500 íoi hontem entregue X casa a
que so refere, para o pagamento das des-
posas do despacho da oiicoinmenda que
enviou pnra ser troenda. Aguardo carta
que lho vai escrever hojo o gerente da-
quella loja.

Sr. Joré Peba". — Descalvado — A sua
oneommonda £ol liontem remettida Bob
registo n. 172.10C.

Sr. Francisco A. Euccl — Faxina —
O exemplar dn revista que pediu foi hon-
tem remettida, pelo correio.

Sr. Guilherme Nobre de Godoy—Mon»
te Alto — O requerimento está em anda-
mento. Queira acompanhar os actos of-
flciaes, que publicamos diariamente, pnrn
so certificar do despacho.

Sr. Nabor Mnviincs de Sousa — TorrI-
nna — liontem foi providenciada a re-
tnessa do titulo, registado, pelo correio.

Sr. Osório llllnrlo Pontes — Novo Ho-
rizonto — A portaria de licença de quo
trata onl curta do 29 do mez passado, foi
retirada em <i deste mez pnr pessoa ex-
tranha aos serviços desta secoão. Ficam
fi. su* disposição os 13000 em sellos, que
envi '.

Si\ Victor Mlguol Romano — Leme —
A portaria de llconça a que alludo seguiu
hontom, registada, pelo correio. O saldo
a seu favor, do 1*500, foi romettldo em
sellos.

Sr. slosé Rutlno Sampaio — Jardinopo-
113 —, polo correio de hontem foi remet-
tida, registada, a portaria do licença. O
saldo a seu favor, de 200 réis, seguiu
Junto, om sellos.

Sra. fàlnliá — Lemo — Para cafí, 180*
o para milho, 140*000. A casa ondo pro-
curíimos vai enviar catálogos e escrever
dlreetamente.

Sr. aviador —- Itu' —. Est.l sondo pro-
videnclado o seu pedido.

NOTA IMPORTANTE — Os hM. nssl
••¦nantes nuc desejarem resposta por cnr-
ta, deverão enviar o selio pnra o respe-
ctlvo porte. Tnmbem deverão remetter
sellos parn remessa, pelo correio c regis-
(lidos, dos títulos de nomeação, portarias
de licença e outros docnmcntos. Som esln
foriniilldadc não nos respon-inbillziiiüos
peln cxnotlilüo do scrvlyo. Para ns res-
postos, por esta secção, poderão os srs.
asslgnnntcs designar Inlclnes sob n*-
quaes desejem oeeiillnr os seus nomes.

Outroslm, para ninls brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão elles
ser feitos, separadamente c om carta (II-
rljlilo li "Secção de Inforninçãcs". Os no-
dldos que vierem eni cnilns, tratando de
outros nssuniptos citrnnlios ti esta "Sec-
ção", forçosamente terão dc ser demora-
dos.
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CAPITULO VI
De qnc moilj Lcffejnias e os seus com-

piúiliclros escaparam dc boa

Uma hora depois áa partida dos espa-
daehlna recolheram lambem a Paris João
de Sagrera o Paschoal Simeonls.

O pagem ia triste, porque lhe parecera
que Bibiana estava mais doente o sobre-
tudo muito abatida, talvei*. pelo susto que
lhe causara a visita de Laffeymas; e Pas-
choal ia perisativòi e tão pensativo que,
Bem embargo das suas próprias prooceu-
pilQOes, João de Sagrera não pddo deixar
de lho perguntar cm que pensava.

Paschoal, abanando a cabeça, respon-
deu:

Dir-lhé-ei em que penso noutra qual-
quer oceasião.

—- E porque não diy. agora? insistiu o
pagem.—- Porque... e afinal de contas tem
raüão. Porquo não hei do dizel-o jáY

"Não se escandalize, senhor marquez,
mas confesso-lhe que não me agradou a
cara do tal Gonin, o ainda menos a do
criado."

Que idéa!
Será uma idéa extravagante, mas t

assim! Em tempo conheci esto Gonin,'•juando ainda fazia peloticas na Ponte
Nova; o já neisa época o tinha na oontu
do grande velhaco!

1 "Pois hojo faço dello o mesmo oonccl-
lo, apesar do ter mudado de profissão.

"Diz o provérbio que não ha fogo aem
fumo; e eu desconfio muito de que ello
tom tomado parte nos crimes do que tem

sido vícllinas os espadachins do senhor dc
Laffeymas.

"Oxalá que o senhor marquez r.ão te-
nha de so arrepender ainda dos beiiofi-
cios que a mãos largas lho tom prodl-
galizado!

As palavras cie Paschoal causaram cor-
ta Impressão em .ToUo ãe Sagrera, que, de-
pois do unia leve pausa, perguntou ao
aventureiro:

JIns com que fim Iornaria, Gonln par-
to nesses crimes?

Eu sei!... E si eu lho disser que o
estndo de abatimento de Bibiana... aquel-
Ia prostração que lhe parece Inexpllca-
vel... provém, talvez, do horror quo lhe
inspiram os crimes do pae?

Ob! Está louco, Paschoal! Gonln um
assassino!. .. Não!.. . não. . . Isso não
pOdo ser.

Não poderá; e no emtanto...
Peço-lhe que não diga mais nada,

Paschoal! Não me escandalizo, e antes,
pelo contrario, agradeço a sua slncerlda-
de, mas não posso acreditar que Gonln
soja o causador da doença da pobre BI-
biana! E' horrível!,.,

"Todavia, agradeço a sua prevenção, o
liei do aproveitar-me delia, interrogando
Gonin, sua mulher o até o criado. Hei de
tratar de descobrir a verdade; mas hoje...
basta... não quero pensar muis nisso.

Está dito, senhor marquez.

Ha dias nefastos dias em que a luz
quando está presti ' a fazer conhecer Oj
verdade, se desvtino e, desapparecendo de
repente, como s- fora ropellida por um
poder fatal.

Naquella oceasião, como acontecera um
mez antes, quando ouvindo falar de um
eontractador de gado, na estalagem de
Gonin, João de Sagrera desconfiara do ai-
guma cousa; naquella oceasião, também
Paschoal Slmeoniü ('--tivera a ponto de
descobrir n conspiração: para isso basta--
va talvez sO uma palavra ou um, slgnal
de adhesilo do joven marquei.

Nuo acontecei'. porém, assim, não o
quiz o tal poder íatal, e por isso João de
Sagrera' e Paaoho:»! .Slmeqriis, descontou-
tes do ei próprio:*, st separaram descon-
tentes também um ão cmtro!

CAPITULO VII

Em que Elimino Liipnidl, depois do tra-
tar dc negócios alheios, trata tombem
dos seus próprios negócios.

A duqueza de Chcvreuse tinha calcula-
do bem.

No dia seguinte aquelle em que o rei
declaram que brevemente sahlrla da ca-
pitai, o cardeal de ltlchelleu declarara
também que, apenas sua majestade fosso
para Fontainebleau, Iria elle para a sua
propriedade de'Fleury d'Argouges.

Em toda a parte so soube, pois, que o
dia da partida designado pelo rei o pelo
cardeal, era o sabbado Immeãiato.

Na quinta-feira, ás dez horas da ma-
nhã, Firniino Lapradt, chegando fi. casa
do condo de Chalals, cnconlrou-o já lo-
vantado, contra o seu costume. W que
a duqueza no dia anterior dissera ao seu
amante:

Então as baterias assestadas e os
murrões accesos; sfi falta fazor fogo.

E X proporção quo se approximava o
momento do "fazer fogo", o conde de
Chalals sentia-se, não recoloso, mas in-
quieto, e por Isso sa levantara multo mais
cedo do quo costumava. _

Firmino Lapradt, apesar do estar tam-
bem mui inquieto, o com fundado mo-
tlvo, reparou quo havia uma certa alto-
ração ua physlonomla de Henrique, e per-
guntou-lhe:

Passou mal a noite?
1'assei... passei multo mal.

E, nttentando por sua vez na pallldcz
ide Lapradt, accrescentou:' — O senhor Lapradt está muito palll-
do!... Sente-se incommodado também?

Sinto Ando doente!
Nesse caso, fez mal om sahir ãe casa,

e creio até que não trabalharemos hoje...
nem amanhã. .. nem depois.

"Oh! depois de amanhã ainda menos!...
A propósito, senhor Lapradt. sabo que a
cOrte vai estar um mo.» om Fontainebleau
o que parte no fim desta semana?

Já ouvi dizer isso, senhor conde.
1-1 o cardeal lambem vai para us

suas propriedades, quo pouco distam de
Fontainebleaul Quo monotonia vai haver
om Paris duranto algum tempo, emquan-
to estiverem ausentes o rei e o primeiro
ministro! E esta viagem ha do ter paru

um delles conseqüências mais graves do
que se pensa!

Conseqüências mais graves!... E
para qual üclles, senhor conüe?

Ao senhor Lapradt, quo não morre
de amores pelo cardeal, posso, som Indls-
creçâo, ãizer-lhe. ..

Tudo, senhor conde, pôde dizer-me
tudo! E creia que sl algum perigo amea-
ça. o cardeal, ainda que eu podesso evl-
ta!-o, faria polo contrario todo o possível
para que esse perigo, tornando-so mais
grave, lhe fosco muis fatal.

Firniino Lapradt falava com multa anl-
mnção, pensando ser talvez 'chegada a
hora das confidencias, e que podendo em-
fim trahir o segredo do conde, se llber-
tarla da espionagem odienta que lho fora
imposta por Illltch.

Contra a espectativa do moço advoga-
do, Ilenriquo de Chalals não proseguiu.

E não proseguiu porque, justamente
naquella oceasião cm que ia, contra o que
jurara, revelar o segredo da conspiração,
o conde examinara o homem que tinha
na sua presença e reoordára-se das pala-
vras de sua mão quando se referia na sua
carta aquelle homem. K' mau, traidor e
falso! dizia ella a seu filho.

Contar-lhe-et Isso outro dia, senhor
Lapradt, disse afinal o conde.

B depois de uma breve pausa, aceres-
cen tou:

De mais a mais, eu estava a brln-
car! Tal é o desejo quo temos dc nos ver-
mos livres do cardeal, que atê nos pa-
reco um projectò o que é apenas um de-
sojo!"Mas qual! O cardeal é esperto, e não
oo deixa surprehender facilmente!

"Adeus! Como não careço dos seus aer-
Viços durante alguns dias, aproveite-OB
para tratar da aua aaude, porque tem
realmente appurenela de doente. Adeus.

Firmino Lapradt, reprimindo a cuato a
raiva que o dominava, despedlu-se do con-
de, sorrindo-se.

Quando ia a aahlr, entrou um criado e
annuuclou o marquez de Puylaurons.

 Puylaurons!... exclamou Henrique.
Mande entrar.

Firmino Lapradt sahiu acompanhado
pelo criado, atravessou alguns aposentos;
porém, parando de repente, oxclamou:

Aondo tenho eu a cabeça!... 3X me
nüo lembrava de ciue tenho de consultar

gabinete do senhor

acereacen*

demoro

Actos officiaes

alguns papeis
conde! ,

E, voltando-se para o criado,
tou:

— POdo retirar-se, porque me
alguns instantes ainda.

O criado acreditou nas palavras do moço
advogado, que realmente eram veroslmels,
e retirou-se.

Demais, o secretario particular de Hen-
rique podia andar livremente por todas
as casas, sem que Isso se tornasse digno
de reparo.

Firmino Lapradt retrocedeu, pois, ate
ao gabinete do conde, que ficava contíguo
no quarto de cama, onde a esso tempo
estavam conversando os dois amigos, o os-
tovo durante um quarto de hora com o
ouvido colludo á porta, som perder uma
palavra do que so dizia, E, com certeza,
tivera uma excellente Idéa para ficar sa-
bendo o que Ignorava, e o que Henrique
de Chalals não qulzera ãizer-lhe, porque,
quando sahiu pola segunda vez do gabi-
nele do conde, mostrava na physlonomla
grandíssima alegria.

Esperava-o X poria uma cadelrlnlia.
Entrou para ella, e disse nos criados:

Dou duas pistolas a cada um, sl me
puzerem em meia hora na rua Saint-
Landry.

Duns pistolas! O ouro que umas vezes
despedaça o coração do homom, outras
vezes, em compensação, fortalece-lhe os
braços e as pernas.

Em menos de vinte e cinco minutos
Firmino Lapradt foi transportado até ft
porta do Illltch.

Entrou, e a moscovita, apenas o viu, re-
oonheCeu logo que o seu cúmplice era por-
tador de alguma noticia Importante.

E não se enganava.
-— Sabo que o rei parte com a cOrte no

próximo sabbado para Fontainebleau?...
perguntou Lapradt sem mais rodeios.

¦—- Sei, respondeu Illltch.
E sabe que o cardeal vai no mea-

mo dia para Fleury d.ArgougeB?
Também ael.
Multo bem! Pois no dia aegulnte, &s

sela horaa da manha, quando a rainha,
o Irmão do rei e a duqueza de Chevreuse
forem acordar o rei e o obrigarem a as-
slgnar de boa ou mt vontade o decreto

.(Continua).

clco colonial "Conde do Parnáhyba",
7Ó9$6oo; ao pessoal operário da fa-
zenda "Chapada", 

447$50O.
 Requisições de pagamentos

da Secretaria do Interior:
Ao director do grupo escolar de

Pitangueiras, i6.$6oo; a Antonio Jo-
sé Antunes, 20$; ao pessoal da Com-
missão Sanitária de Ribeirão Preto,
30$; ao dr. José Luiz de Aragão Fa-
ria Rocha, 70$; ao dr. Manuel Fran-
cisco da Costa, 100$.

 Requisições de pagamentos
da Camam dos Deputados do Estado
de S. Paulo:

Ao dr. Arthur Rudge Ramos,250$;
a Felippe Rhein, 300.15.

* *
SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hon.i m, foram nomea.los!
D. Alzira Ferreira, para o cargo de

substituta effectlva do grupo escolar
"Visconde de Porto Seguro", em Soro-
caba;

d. Antonia Ribeiro dc Freitas, par*
substituir a adjunta do grupo de Li-
meira, d. Leonor Vaz;

sr. GastSo Orleans Costa, para substl-
tuir o adjunto do grupo de Ituverava, sr.
Paulo de Oliveira;

sr. Diogenes Rollm de Albuquerque,
para substituir o adjunto do grupo de
Fs'.rtura, sr. Isauro Rolim de Albuquer-
que.  Foi nomeada uma commissão me-
dica para inspeccionar de saude o pro-
fessor Alipio Dutra, no dia 11 do corien-
te, ás 13 horas, na Directoria do Serviço
Sanitário.

 Foram nomeados:
Dorival Monteiro de Oliveira, para sub-

stituir o professor da escola de Santa
Cruz, em S. José dos Campos;

Gentil Homem, para substituir o pro-
fessor da escola do bairro do Palmital,
em Jabotleabal.

 Foram concedidas as seguinte»
licenças:

De tres mezes, ft professora d. Isabel
Corrêa de Mello, da escola mista do
bairro das Pinheiras, em Jacarehy;

de dois mezes, ft professora d. Adal-
gisa de Oliveira, da escola mista de San-
ta Iphlgènla, nesta capital;

do um mez, ao professor Joiiê Maria
Rodrigues Leite, da escola ãe Santa Cruz,
em Jacarehy; »

de quinze alas, ao piofessor Argemlro»*
I-.icheco, da escola do bairro do Palmi-
tal, em Jaboticabal;

de dois mezes, em prorogação, a pro-
fessora cl. Urania Schultz Vieira, da es-
cola do bairro do Pinhal, em Limeira.

 Licenças concedidas a adjuntas
Je grupos escolares:

de dois mezes, a dd. Barbara de Pau-
Ia França, do de Queluz; Esther Vieira
Branco de Almeida, ão ãa Penha; Isallna
de Mello Goãoy, do de Monte Alto; Ra-
.hei Ayres, do da Penha e Hermlnia de

SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições de pagamentos da Se-
cretaria"da Justiça:

A Benedicto Anionio de Athayde,
21$; a Ferreira Passarello e Comp.,
33.400.fo10; ao delegado dc policia
dc Bragança, 60$; a João Pinheiro
de Almeida, agiíjlóoo; a José Cerebi-
110, 50$; ao clr. Álvaro de Macedo
Guimarães, 1:200$; ao sr. juiz dè di-
reito da primeira vara de Santos,
150$; ao dr. Plínio Barreto, 1:000$;
a d. Pauliua de Sousa Queiroz
1:400$; a José Borges de Fígucire-
do, 400$; a d. Francisca A. Paes de
Barros, 2:000$; a Rothschild e C,
i02$78o; a C. Hildebrand e^ Comp.,
204S100; á Casa Tonglet, 32$; a Ro- ...,-, .-„...-  — - ----- **-¦--- .„
thschild e-Comp., 1-5$; ao dr. ThyrspiOliveira Pinheiro, do de "Maria José",

Martins, 430$; ao dr, Ponciauo Ca-."esta^m'
bral, 300$; ao dr. Álvaro de Oliveira
Ribeiro, 2i2$894; a Eduardo Pevei-
ra e Comp., 4:i79$320; a Monteiro
Santos e Ccmp., 232S320; ao delega-
do dc policia da primeira circumscri-
pção de Santos, 200$; ao delegado de
policia da segunda circumscripção de
Santos, 100$; ao delegado de policia
de Campinas, 900$; a João Cândido
de Carvalho, 17:6345600; a C. Hilde-
bràrid c Comp., 4$50o; a José Candi-
do da Silveira, Frederico Lopes
Branco c Antônio Palmieri, 400$; a
Latir Habasinski, 584$; a João Cau-
dido de Carvalho, 4:330$; *10 <--•'• Ra'

phael do Monte, 387^080; a dd. Rita
e Umbelina Galvão de Moura Lacer-
da, 400$; para as despesas referentes
a alugueis de casas do mez dc julho,
1:590$; á Companhia Telephonica do
Estado de S. Paulo, 95$; a C. Hilde-
brand e Comp., i5$6oo; a Rothschild
e Comp., 7S$4SO-

•—— Requisições de pagamentos
da Secretaria da Agricultura:

Ao pessoal da estação biológica do
Alto da Serra, 380$; ao pessoal auxi-
liar do Serviço Florestal, 1:100$; ao
pessoal operário do Horto Florestal,
2 706$500; ao dr. Abelardo Pompeu
do Amaral, 300$; ao dr. Francisco
Nogueira Viotti, 3:000$; á Câmara
Municipal de Cananéa, 150$; a Krug
e Comp., 24*.322$400; a Manuel Ca-
vagnan, 30$; a Prado Vilella, Sõ$; .... ,.
ao dr. Renato Ferraz Guimarães,lda Força.

de quarenta e cinco dias, a d. Leonor.
Vaz, do de Limeira;

de quarenta e cinco dias, a d. Lúcia da
Cerqueirá Leite, do do Agudos e ao sr.
Isauro Rolim de Albuquerque, do da
Fartura;

de um mez, a dd. Isabel de Toledo
Uoada, do ão S. João;-Josephina de Oli»
veira Costa, do de Mogy-mlrlm; Mnrga»
rida Alice Botelho de Almeida, do ãe Ara»
raquara; Luiza Pessanl.a ãe Camargo, da
de Araraquara e sr. Othon Odon de AI7
buquerque, do de Angátuba;

de quinze dias, u. d. Brcllia da Costa,
do de Bauru' e ao sr. Paulo do Oliveira,
do de Ituverava; j

de dez dias, a d. Amélia do Patrocl-;
nio Ourique . de Carvalho, do "Rangel
Pestana", do Amparo.

 Foram concedidos dois mezes dé
licença ao sr. Possldonio Salles, dlrector
do grupo escolar de Caeonde.

JUSTIÇA li SEGURANÇA PUBLICA

Foram despachados os seguintes requW
rimentos:

De d. Lydla Pinto do Nascimento, dea-»
ta capital, de 4 do corrente. — Nada h»
a attender, pois os documentos reclama*,
dos foram entregues em 30 de março üa
corrente anno;

ãe Fortunato Ranlerl, residente n<»Jt»
capital. — Nada ha que deferir, em viat»
das informações prestadas a esta Secre-»
taria;

de Joaquim Franco de Godoy, preso nm
cadeia publica de Serra Negra, — In-i
deferido;

de Alfredo Lopes Baptista doa Anjo*
-7 Entreguem-se, mediante recibo;

de Alfredo dos Santos Cordeiro. —. tis.a
ha quo deferir, A vista da iníormaSâq.
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Bossiío ordinária om 7 do «gosto do 1010
Presidente, o sr. ministro dr, Xavier de

Toledo.
Secretario, o sr. dr. Luiz de Araújo.

Passagens dc mitos
O sr. Bastos passou ao sr. Philadelpho

Castro as crlmos 7728 de S. Carlos, 7873
o 7853 o 7853 de Avaré, 7890 de Ita-
polis, 7892 e 7893 de Jacarehy, 7808 do
Capão Bonito, 7758 do Santa Rlta do
Passa Quatro, 7778 e 7888 da capital.

O sr. Almeida 6 Silva ao sr. B. Bas-
toa a orlme 7768 de Itaporanga.

O sr. Philadelpho Castro ao sr. Pinto
de Toledo a carta tostemunhavol 805 da
capital, os aggravoB 8169 de Campinas,
8879, 8417 e 8416 da oapltal e as orlmes
7897 de Bragança, 7902 de Araraquara,
7877 de Jahu', 7882 do Sorocaba, 7922
de Jabotlcabal e. 7872 de Campinas.

O sr. Pinto de Toledo ao sr. B, Bastos
aggravo 8464 do Itatiba o as crimes

7843 do Rlbelrilo Preto, 7896 de Santa
Rlta do Passa Quatro, 7803 do Rapo-
ranga e 7924 da capital.

 Foram expostos os aggravos 8397,
8216, 8427, 8240, 8155 e 8452 pelo sr. B.
Bastos, 8418 e 8885 pelo sr. Ph. Castro,
8482, 8402, 8162, 8145 o 8210 pelo sr.
Pinto de Toledo.

JULGAMENTOS
"Habeas-eorpus"

Relatado pelo sr. ministro presidente'do Tribunal:
N. 2409 —• Capital — Paciento, Pedro

Bcarpatl. —. Julgaram prejudicado o pe-
dldo, fi. vista da Informação do sr. chefe

a Segurança Publica.
Recursos crimes

Relatado pelo sr. ministro Brito Bas-
;tos!

N. 3533 — Araraquara — Itecorren-
j tos, dr. Rubens Noce e Fernando VI-
,'Oent. — Deram provimento ao recurso
do Fernando Vloente, e negaram ao do
dr, Rubens Nooe.

Relatado pelo Br. ministro Plilladel-
pho Castro:

N. 8585 — Brotas — Recorrente, o
ijulzo, "ex-offlclo"! recorrido, José Ma-
'rlano Soares. — Negaram provimento.', Recurso eleitoral

, Relatado pelo sr. ministro Brito Bas-
; tos:• N. 6839 — Caeonde — Recorrentes,
¦Francisco de Paula Mala o Osório de Al-
melda; recorrida, a Câmara Municipal.—
iDeram provimento.

Appellnçõcs crimes
Relatados pelo sr. ministro Almeida <-

Silva:
N. 7816 — Taubaté — Appellante, Be-

pedlcto Pereira, vulgo Charuto; appella-
jila, a justiça. — Deram provimento, para
(baixar a condemnaçao ao mínimo.
í N. 7881 — Capital — Appellante, João
JArdessolI, conhecido por Domingos Ar-
idessoll; appellada, a Justiça. — Negaram
provimento.

N. 7886 — Capital — Appellante, Be-
neàlcto Rodrigues; appellada, a Justiça.
— Negaram provimonto.

N. 7841 — S. Carlos — Appellantes,
Uernardlno Alonso Porez e outros; ap-
peitada, a justiça, — Tomaram conheci-
mento da appellação e negaram provi-
monto, por unanimidade de votos, tendo

,*o ar. Almeida votado no sentido de não
ser conhecida a appellação.' 

N, 7846 — Capital — Appellante, Jos6
,C'avichloll; appellada, a justiça. — Ne-
; garam provimento.¦ N. 7861 — S. Joio da Boa Vista —
Appollante, o promotor publico; appel-
lado, Antônio Bcnedlcto Luiz, menor,
peram provimento,

N, 7856 — Capital — Appellante, Braz"Marlano; appellada, a justiça. — Nega-
fam provimento.

N. 7801 — Descalvado ¦— Appellante(
'Napoleão Scantaburlo; appellada, a jus
,tlça. — Deram provimento para annullar
o processo, contra os votos dos srs. .Al
molda o Silva o Philadelpho. Designado

.© sr. Brito para esorever o accôrdam.
! N. 7866 —-. Itaporanga — Appollante,
(Anlonlo Rodrigues Vieira da Silva; ap-
pellada, a Justiça. -— . Negaram provi-
monto.

íi N. 7876 — Rio Claro — Appellante, o
jjulzo, "ex-offlclo"; appellado, José Isaias'de Moraes. — Deram provimento, com
Instrucções ao juiz.

t N. 7925 — Capital — Appellante, o
juízo, "ex-offlolo"; appellado, José Mar-
Hues. — Deram provimento.

í Relatada polo ar. ministro Brito Bas-
;tos:
I. N. 7926 — Sorocaba — Appollante,
Alcides Amaral, menor; appellada, a Jus-
llça. — Deram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro Pinto de
.Toledo:

N. 7910 — Barretos — Appellante, o
juizo, "ex-offlclo"! appellado, Antônio Pe-
rez. — Deram provimento unanimemente,
•com instrucções ao Juiz de direito.

I N. 7924 — Capital — Appellante, Au-
gusto Fellppe da Silva; appellada, a Jus-
tlça. — Julgaram a desistência por sen-
tença.

[ N. 7949 — Taubaté — Appellante, o
Juízo, "ex-officio"; appellada, Emllia Ba-
.Ipttsta. — Deram provimento.

Aggravos
Relatados pelo sr. ministro Brito Bas-

tos:1 N. 8461 — Capital — Aggravantes,
{loão Lellls Vieira e sua mulher; aggra-
jvado, João Francisco de Moura. — Nega-
£am provimento, com instrucções ao juiz
para, em casos semelhantes, não sustar
et exocuçfio e mandar depositar a parte
liquida da sentença.

Relatados pelo sr. ministro Philadelpho
.Castro:
| N. 8231 — Rio Preto — Aggravantes,

Íd. 

Anna do Sousa e Silva o outros; ag-
gravado, dr. Vlctor Carvarino. — Não to-
maram conhecimento do aggravo.
¦ N. 8393 — Capital — Aggravantes, A.
Habls e Comp.; aggravado, dr. Orenclo
yidigal. — Negaram provimento, contra
o voto do sr. Pinto de Toledo.

N. 8417 — Capital — Aggravante, d.
Maria Lulza Silveira da Motta; aggra-

tVado, dr. José Alcântara Machado de
JOllvelra. — Julgaram a desistência por
Sentença.

I Relatados pelo sr. ministro Pinto de"Toledo:

[ N. 8414 —r Santos — Aggravante, Car-
los "Weber; aggravado, Luiz Alves Tho-
lmaz. —• Negaram provimento. Prellml-'laarmonte, resolveram conhecer do aggra-
ivo. Impedido o ar. Brito Bastos.
| N. 8409 — Santos — Aggravante,
Eduardo Fldenolo; aggravado, Henrique
ITelIppe Ardellon. — Negaram provi-
aiento.
i N. 8449 — Capital — Aggravante, Ma-
^íuel Ferreira de Sousa; aggravado, Ma-
touol V. Baptlsta, credor da massa falll-
da de Faustlno Ribeiro. — Deram provi-
mento.
|i N. 8459 — Sorocaba :— Aggravante,
Hr. Jaymo Vlllas Boas, curador de au-
sentes; aggravada, a herança do finado
Guilherme Faust. -— Deram provimento.

Embargos de declaração: Relatados pelo sr. ministro Almeida o
Bllva:

N. 8872 — Capital — .Embargante,
iAntonlo Rugno; embargado, José Ja-
bobsen. — Rejeitaram os embargos.

* *
O juiz nSo píiile dosoinsâlfl-

cai' o crimo dc roulio parafurto.

f Na oomarca de Descalvado, foi proces-
hado um Indivíduo por orlme do roubo.
Mas, não se provando o joubo, o Juiz des-
classificou o crime para furto e conde-
mnou o réo, que appellou da sentença.

O Tribunal deu provimento A appella-
filio para annullar o processo. Mesmo
Bm crimes de alçada, o Juiz não tom oom-
petencia para desclassificar o dellcto; o
Jury sim, pode fazel-o, porque resolve no
plenário. Mos o Juiz, não se tendo pro-
vado o roubo, devia ter annuliado o pro-
Icesso e mandado instaurar outro pelo
crime dc furto.

i Esla decisão foi tomada contra ou vo-
jtos dos srs. ministros Philadelpho do
Castro, que não annullava o processo
mas dava provimento a appellação, e
jAlmcida e Silva, que negava provimen-;
to ao recurso.

O supplente tio jul/. ile direi-
to pôde receber a appellaçfio
crime, embora a sentença te-
nlin sitio proferida por jul* de
outra comarca no impeíllmon-

¦ to do juiz da comarca ondo o
rio respondeu.

Numa appollação do S. Carlos, o rela-
tor do feito, sr. ministro Almeida e Sll-
vo, achava quo não devia conbooer-ae do
recurso, uma vez quo o Rirgulamonto de
1842 mandava Interpor a appellação Po-
rante o Juiz que proforira a sentença e
no caso não se dava Isso. Na ausência
do Juiz do S, Carlos, a sentença ÍOra
lançada pelo Juiz duma eomarca proxl-
ma; mas a appellação fora recebida pe-
lo supplonte do Juiz do S. Carlos, quo,
allfts, não dera a sentença appcllada.

O Tribunal não concordou com o sr.
relator. O supplénto do Juiz agira eomo
Juiz do S. Carlos, visto que o substituía
legalmente; por seu turmo, o Juiz quo
dera a sontença procedera como juiz do
S, Carlos, no Impedimento deste, As
pessoas oram dlfferentes, mas a entlda-
de era a mesma: — o Juiz da comarca dc
S. Carlos.

Conhecendo-se da appellação, contra
o voto do sr. ministro Almeida e Silva,
foi-lhe negado provimento unanliiiemen-
to.

. * *
Qiiuiulo o executado roque-

ror quo o processo vil .i emita
par» pagamento, o jul/. só dc-
vo.deferir mediante deposito
prCvlo da parte liquida do pc»
dldo;

Num executivo da capital, requerou o
executado que o processo fosse A conta
para pagamento.

Feita a conta, o executado reclamou,
entendendo que só tinha sido condomna-
do om custas o que uão tinha que pa-
gar o capital o Juros, porque a conde-
mnação não falava nisso,

Ouvido o oontador, o juiz indeferiu á
reclamação e o executado aggravou des-
le despacho.

Relatando o aggravo e tomando dello
conhecimento, visto tratar-se dum caso
do liquidação, o relator do feito, sr. ml-
nistro Brito Bastos, fez notar que so tra-
ta.va dum remédio chicanelro, simples-
mento protclntorio o contra o qual urgia
tomar uma providencia immediata. No-
gando provimento ao aggravo, propunha
que se dessem instrucções ao Juiz no
sentido de, em casos semelhantes, não
Bustar o executivo sem que o executa-
do entrasse com a parte liquida do pc-
dldo, para o credor levantar; as quês-
tões quo surgissem seriam discutidas
quando se tratasse do pagamento da par-
te llliqulda, como Juros, custas, cto.

O Tribuna] concordou, tendo o sr. mi-
nistro Pinto de Toledo observado que tal
chicana provinha, cm grande parte, do
costume seguido pelos Juizes, rejeitando
simplesmente os embargos e julgando
subsistente a penhora, o que constituía
uma Irregularidade, A sentença deveria
sempre ser lavrada com os requisitos le-
gaes, afim de evitar casos como nquelle
que so discutia.

*
O fiiulor ó solidário no pn,':n»

mento com o Inquilino, tendo
ii carta de fiança, s/i por sl, n
vnlor dc titulo liquido quuiitn
ús rendas em divida.

Um senhorio acclonou o flador do In-
qullino para haver'delle as rendas em
divida.

Defendeu-se o flador. allegando aue n
carta de fiança não era titulo liquido; fi.
eomo não fosse attendldo, aggravou, ten-
do o Tribunal confirmado o despacho do
juiz, que considerou o flador solidário
com o Inquilino no pagamento das ren-
das não satisfeitas..

Contra, votou o sr. ministro Tinto ds
Toledo. A fiança valo pela moradia do
inquilino, pela falta de pagamento e polo
tempo durante o qual o aluguel não te-
nha sido pago. Não basta quo'o-tocador
alloguo a falta de pagamento; precisa
provar essa falta do pagamento 'do alu-
guel, o tempo por que não foi pago o,
antes de tudo, que nesse tempo a casi
era occüpada pelo locatário quo o fia-
dor abonou. A carta não é, pois. úm tltu-
lo liquido.

*
O nlcnnco contra o liquida-

iarlo sõ poderfi ter-so como le-¦ínlnicnto averiguado depois de
processadas ns contas, noq
termos tio nrtlgo 71, da lei
2024.

Numa fallencia da capital mandou-se
que o contador fizesse o calculo das des-
pezas e receitas a cargo do Hquldatnrlo,
contra o qual aquello verificou um sal-
do. O Juiz mandou então que o llqul-
datarlo entrasse om 48 horas com o ai-
cance, sob pena de prisão.

O llquldatarlo aggravou 8 o Tribunal
deu provimento ao aggravo. Primeira-
mente, nâo se tratava dum alcance, pois
este sô podia considerar-se legalmente
averiguado depois do prestadas e julgadas
as contas, nos termos do artigo 71 da lei
2024. Dopols o juiz flrmara-so no parn-
grapho 8 ão artigo 71, que, alias, nilo tl-
nha appllcação A hypothese, para, afinal,
resolver como manda o paragrapho 0
do mesmo artigo. A ordem de prisão era
manifestamente illegal,

M. B.

Delegacia Fiscal

Secção
Judiciaria

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. Gastão de Mes-

quita.
Promotor, sr. dr. Mario Pires.
Escrivão, ar. Slquelía Reis Junlor.
Ainda liontem não houve sessão no

Tribunal do Jury, por não ter compareci-
do numero legal do jurados,

O sr. presidente recorreu A urna sup-
plcmentar, sorteando mais os seguintes
jurados:

Srs. Juyenal de Campos Castro, dr.
Amador'Sampaio, João Hamilton Filho,
José Florenclo Machado, José Alves da
Oraça, dr. José V. Alvaros'Rubião, José
Arliaga, Manuel Pereira Netto, Arman-
do Worma, dr, José Vieira, dr. Costa Va-
lente, Waldemar Louenroth, dr. Elpl-
dlo do Paiva Azevedo, Gustavo de Godoy
Filho, Carlos Gomes Nogueira e Pedro
Martin.-» Schreibcr,

IPoriiiii 1 riminal
Primeira vara. — Juiz, sr. dr. Adol-

pho Mello.
Foi expedido alvará de soltura a favor

do sentenciado Sebastião Augusto Bar-
bosa, quo terminou o cumprimento da
pena de 6 mezes de prisão cellular, a quo
íol condemnado polo Jury da capital.

fi  O Br. juiz da primeira vara con-
demnbú o vadlo João Baptista Rodrigues
a 22 dias o melo de prisão cellular, o
Julgou improcedente a aocusaçflo feita
pela quinta delegacia do policia contra
Itnymundo Ferreira, como contraventor
lu ai.tigo 399 do Código Penal.

Segunda viirn. — Juiz, sr. dr. Paulo
Passaíacqua.

Foram condomnados ou vitdlos Luiz
.Mendes o losó da Silva, a 2 annos de
reclusão na Colônia Correecional; Luiz
Valente, a ser expulso do território na-
eioniil; Dlogonea Poluso, a 22 dias e meio
de prisão cellular.

 Foi Impronunolado Guilherme
Ebraii, que estava sendo processado por•rime do ferimentos leves.

 Naglb Aziz foi pronunciado no
artigo 258 do Código Penal. .

Terceira Varal — Juiz, sr. dr. Gastão
de Mesquita.

Pampillo Montalvão Simões, allegando
ter sido preso no Rio do Janeiro, a re-
quisição da policia paulista, sem motivo
justo, Impetrou hontem uma ordem de
"habeas-eorpus" ao sr. juiz da terceira
vara.

Aquelle magistrado requisitou infor-
maçBes A policia o o comparecimentò do
paciente, para hoje. fis 11 horas.

Quarta vnrn. — Juiz, sr. dr. Matheus
Chaves.

Foram Impetradas hontem ao sr. Juiz
da quarta vara duos ordens de "habeas-
corpus", uma a favor de Antônio Euso-
bio de Assumpção e outra a favor de Na-
poleão Tarufc.

Ambos os pacientes allflgam aoffrer
constrangimento Illegal.

O Juiz requisitou informaçííes fi policia
o o comparecimentò dos pacientes para
hoje, fts 11 horas.

 Miguel Glordano, que estava sen-
do processado por crime de apropriação
indébita, foi impronunclado liontem.

 Prestaram hontem fiança defini-
Uva os réos João Cllmaco Raposo dc Sou-
sa o Amélia Bragglo.

Quarta promotorlii — Promotor, o sr.
dr. Sebastião Lobo. Durante'o mez dc Ju-
ilin foram denunciados 2-1 iôos, pelos se-
guintes crimes:

Homicídio culposo, 1; ferimentos gra-
ves, 6; ferimentos leves, 12; furtos, 5.

Naclonalldado: brasileira, 12; Italiana,
10; portugueza, .1, o hospanhola, 1.

Estado: casados, 14; solteiros, 10,
Edado: de 19 a 20 annos, 5; de 21 a 30,

9; do 81 a 40, 5; de 41 a 50, 3; de 51 a
55, 2.

Movimento do hontem — Officios e
portarias expedidos:

A' Directorla da Reeelta Publica, en-
caminhando o processo em que a Com-
panhla Mogyana de Estradas de Ferro
pede restituição da quantia de 105(390,
depositada polo mercadoria despachada
pola nota do importação n. 11.631, do cor-
rente anno.

A' Directorla da Despesa, remettendo
o processo em quo a firma Albino Gon-
çalves pede pagamento da quantia de....
47*400.,

Ao commando da O.a região militar,
solicitando inspecção do saúde para o
mensageiro da Repartição dos Telogra-
phos, Brenno Rúblm Cosar.

A' Administração dos Correios desto
Estado, remottendo com o sello revall-
dado o roquorlmento do agente do cor-
relo de Cannas, Francisco Antônio Prndo.

A' mesma Administração remettendo
o laudo de Inspecção do saudo do estafeta
Faustlno Antônio Pereira.

 Requerimentos despachados:
De d. Maria Perdigão Snavedra, pedin-

do aforamento de terrenos do marinha;
de d. Maria Joaqulna da Conceição, de
Pedro Gonçalves da^Silva, de Pilar Vil-
che, do Antônio da Silva Pinto, de Can-
dldo Cesarío Pereira, de Nicolau Vllche,
da Maria Blo, de Joaquim Ferreira Cruz,
de João de Freitas, de Pedro Martins, de
José Antônio Blo, do Davld Antônio da
Rosa, de Donilngos Barbosa, de Geraldo
Alvea Porto, de A. G, Rodolpho, fazendo
Identloo pedido. — A' Alfândega do San-
toa, afim de serem ouvidas a Câmara
Municipal e Capitania dò Porto; de Jofto
Casale, pedindo certidão. — Declare os
nomes dos contribuintes; de Maria Pa-
troclnio de Medeiros, pedindo pagamento
de pensão. — Complete o sello da oertl-
dao que junta e volte a despacho; de
Bento Antônio Pereira, sobro pagamento
de quotas. —• Satlsfaça-sa a exigência;
de Alberto Fernandes Marques, pedindo
pagamento de 600$000, rte porcentagem
sobre multa. — Pague-se da S. Paulo
Tramway Light and Power Company, Ll-
mlted, pedindo pagamento, •**. A' Conta-
dorla.

 Pagamentos:
Effoctuam-se hoje, 7.0 dia utll, os pa-

gamou tos aos pensionistas da Guerra,
Marinha. Exterior, Fazenda e Justiça, e
amanhfi, 8.o dia utll, aoa pensionistas da
Vlaçfto.

Os attestados que tém de ser exhlbldoa
para recebimento de pensSès, dovorâo
trazer sempre o reoonheclmento da firma
da autoridade attestante e conter, além
da declaração da rosldoncla e estado cl-
vil dos pensionistas todas as especifica-
ções relatlvaa A qualidade em que estas
recebem as pensões.

Fórum Civel
Offieiaes do ilia — BenedlotoMarques de

Oliveira, Bento Cândido Nogueira, Ben-
to Carneiro de Oliveira Évora, Carmlllo
Antônio Cazella e Carlos Soares.

Segunda vnrn — O sr. dr. Marllns do
Menezes, juiz de direito da segunda vara
eivei e commercial, proferiu hontem, on-
tre outras, as seguintes decisões:

Julgando Improcedentes os artigos
do preferencia de Salvador Bataglia, no
respectivo concurso processado no exe-
cutlvo hypothecario contra Pedro E. Ma-
nento e aua mulher, decidindo a favor do
preterido Antônio Maurl, como exequen-
te, om virtude do privilegio do seu ore
dito;

julgando procedente a acção cível ordl
naria de reivindicação de terrenos entro,
parles, como autores o coronel Alfredo
Pires de Azevedo Plmentel o sua mulhor
e réos João Mármore e nua mulher, ab-
sol\'endo C3tes do podido:

reformando em resposta uo aggravo do
d. Elvira Schmidt Vigna o despacho pro-
ferido nos autos da liquidação da sócio
dado sob a firma Sotero de Sousa c Com
panhla;

Julgando rehabilitados os fallidos Bu
chain e Irmão, para que cessem todos os
effcltos de sua fallencia;

recebendo, em ambos os cffeitos, a ap
pellação que o sr. dr. Theodoro Bayeux
interpoz da sentença que Julgou Improce-
dente a acção ordinária que move a
Hansoldever e Comp., e outros;

mandando processar a prestação de
contas dos llquidatarlos da fallencia da
Companhia S. Paulo Goyaz;

recebendo em ambos os cffeitos a ap-
pellação dc Antônio Pacheco, na acção
de cobrança que lhe move João Silveira;

recebendo a replica e a contestação, a
reconvençâo por parto de A. Penteado e
Comp., como autores na acção ordinária
que movem a Gastão de Araújo Pereira,

Manutenção de posso — O sr. dr. Ma-
nuel Polycarpo de Azevedo, Juiz da prl-
meira vara eivei e commercial.julgou lm-
procedente a acção de manutenção de
posse de um terreno situado na quarta
parada, com cerca de 64.540 metros qua-
drados, proposta por d. Maria Gaudencla
do Freitas Silva contra a Companhia
Agrícola.

 O mesmo Juiz Julgou por senten-
ça a penhora na acção executiva que» d.
Maria Glordano move contra Fasohoal
Eboll.

 O meamo Juiz julgou prooedente
a acção ordinária que Leonel Maífud
movo contra o Moinho Central de Rlbei-
rfto Preto.

Acção contra a Câmara Municipal. —•
Pelo juízo de dirolto da l.a vara eivei,
deata oapltal, acaba de ser iniciada uma
acção ordinária contra a nossa Câmara
Munlclpl, proposta pelo ooronel Fran-
cisco Antônio Pedroso e Filhos, ex-con-
U-actantes do serviço de Limpeza Publica,
para haver da mesma Câmara uma Inde-
mnlziição.

Juízo Federal
(Primeiro officio — Escrivão, or, João

B, Dantas)»
O er,- Jul* íoderal, em fundamentado

deapaoho proferido no* autos da divisão
de terras daa vertentes do Rio Feio, re-
querida por. Salvador de Toledo Piza, de-
clarou que nao podo aer admlttido Joa-
quim de Sousa Barbosa a contestar a ao-
ção por ser parte oxtranha ao processo
iiuiiorlo referido. '¦'

raira li
Directoria «Geral

EXPEDIENTE DO DIA T DE AGOSTO
DE 1010

Agradeceu-se aos mombros do jury no-
meados para a escolha das armas da cl-
dade o valioso concurso quo prestaram
no desomponho^dossa Incumbenoia.

 Requerimentos despachados:' De Macarl e Comp., Scott e Browne,
Silva o Santos, Philomena Plrtoehlnl,
Marcolllno Nascimento e Comp. José Mu-
rano, Aladlno Pcnlgenanl, José Malvolro,
podlndo licença; João Ricuccl, pedindo
férias; Companhia Auto Taximetros Pau-
lista, pedindo approvação do letrelros —-
Sim, em termos;

do. Sousa Borges e Comp., pedindo can-
cellamcnto de Imposto —- Como reque-
rom, nos termos do artigo 145 do Aeto
n. 147;

do João Baptista Aranha, pedindo fé-
rias — Como requer;

do Lourcnço da Ponte, pedindo releva-
mento de multa; Germano Bressor, pe-
dlndo prazo; Savol.- o Bolzanl, sobre côr-
te dc arvore — Indeferido;

do Pedro Welngnlll, Bianehlnl PasquI-
nollo, Baclldes R. de Sâ, Henrique Co-
lomb, Gòdofredo Gennlgnlnl, Cláudio de
Sousa, Silvio Montonnnnl, Frodolina Pa-
doranl, pedindo approvação de plantas —
A' Directorla do Obras o Viação para os
devidos fins.

 As turmas da Directorla de Obras
o Viação para o dia 8 do corrente mez
foram, assim distribuídas:

Turma do ealeotelros:
Rua da Moúoa: 0 caleeteiros, . 6 sor-

ventes, 1 carroça, reposição.
Una da Cruz Branca: 5 caleeteiros, 6

serventes, 1 carroça, reposição.
Rua General Osório: 5 caleeteiros, 5

serventes, 1 carroça, reposição.
Avenida Tlrudentes: 5 caleeteiros, 4

sorventos, 1 carroça, reposição.
Rua D; do Moraes: 5 caleeteiros, 4 ser-

ventes, 1 carroça, reposição.
Praça João Mondes: 5 caleeteiros, 4

serventes, 1 carroça, reposição.
Travessa dn Gloria: 7 caleeteiros, 7 ser-

ven les, 2 carroças, reposição.
Diversas ruas: 5 ealeotelros, 4 serven-

teu', 2 carroças, UgaijOes dc água o gaz.
Porto Citiilídê: 2 serventes, guardas.
Turma de trabalhadores:
Almoxarifado: 2 oporarlos, guarda e

arrumação de materlaes.
Centro da cidade: 7 operários, 2 carro-

roças, reposição de calçamentos especiaes.
Rua. Monte Alegre: 1 feitor, 9 opera-

rios, 3 carroças, regularização.
Rua Manuel Nobrega: 1 feitor, 10 ope-

rarlos; 4 carroças, regularização,
Rua Anhangjierail feitor, 6 oporarlos,

4 carroças, aterro dc galeria,
Rua Cubatão: 1 feitor, 11 operários, 3

carroç.- », regularização.
Turma de macadam:
Rua Haddock Lobo: 1 feitor, 6 oporá-

rios, 1 carroça, reposição do macadam.
Alameda Santos: 1 feitor, 5 operários,

2 carroças, reposição de macadam.
Rua Augusta: 1 feitor, 5 operários, 2

carroças, reposição de macadam,
Inspectorla Oeial de Fiscalização, 7

de agosto de 1916.
Foram embargadas as seguintes obras:

— A' rua Itambé, 35, por infracção do
art. 47 do aeto 849, c o proprietário Vas-
co Ferreira Rangel, multado em 30$, pe-
lo fiscal José Moya; fi. travessa da rua E,
(Casa Verde), por infracção do art. 147
do aeto 849,'-e o proprietário Zachariaa
A, da Silva, multado em 30$, íl rua PI-
querl (freguesia do O'), por Infracção do
art. 147 do ácto 849, e o proprietário
Francisco Serra, multado em 30$,'os dois
pelo fiscal Alfredo Silveira,

Foram" multados: — Pclo fiscal Annl-
bál Pepi, Benodleto José de Moraes, A
rua Sousa Caldas, 70; em 30$, por Infrac-
ção do art. 'í'47, n, 3, do aeto 849; pelo
fiscal Bernardo R. Ratto, Picardo Salva-
dor, fi. rua Conceição, 71, e Luiz Sahtuccl,
ft mesma rua, 69, em 50$, cada, ambos
por infracção do art. l.o da lei 1491, dc
accOrdo com o art. 13.o do aeto 443; pc-
lo Inspector geral, José João dos Santos,
A rua Conde do Sarzedas, 49, Luclano
Coelho Antunes, ft rua Affonso Penna,
24, Francisco Vozza, ft alameda Barão de
Limeira, 7, Chiarino Annunclato, prolon-
gamento da rua Tocantins, s|n, João Tel-
xelra, ft rua dos Gusmões, 8, Câmara c
Blgnone, ft tua Gusmões, 38, André Gla-
naccaro, ft rua Gusmões, 65-A, Rosa Se-
ni. ft mesma, rua 60, Universal Cinema, &
rua dos Tymblras, om 10$, os primeiros,
e 80$, o ultimo, tedos por infracção da
lei 1413; Niiml St-anes, A rua Silva Pin-
to, 102, Francisco Fiorita, â rua Lavapés,
48, Angelina Francisea, ft mesma rua 04,
Fellppe Samppe, á rua JosC Pauilno, 252,
Carmello de Mari, ft rua Anhala, 38-A,
Manuel Guedes, A rua Pedro Arbues, 41,
Isaao Chlcher, á rua Tres. Rios, 53, Salin
Jorge, & rua da Graça, 81, Francisco Bar-
barla, A rua Lavapés, 66, Vlcento Laurl-
te, fi. rua Conselheiro Furtado, 09, As-
sumpta Nina, ft travessa do Paysandu',
18, Seraphim Buccaris, ft rua Bueno de
Andrade, 02, Namur Valnzoff, ft rua Sll-
vá Pinto, 9-|,. João Valentim, ft rua Con-
de de Sarzedas, 23, Adolpho Pelrone, ft
travessa do Commercio, 8-A, e Francls-
co Falsctti, ft rua Dutra Rodrigues, 7, em
10$, cada, todos por Infracção da lei 1451;
Vicente Bruno, ft rua Lavapés, em 50$,
por infracção do art. 9.0 da lei 1490.

Acham-se approvadas na Directorla
de Obras e Viação as seguintes plantas:

Do Antônio Cardoso Lemos, para con-
strulr um forno ft rua Conselheiro Fur-
tado, 33;

de Antônio Marques Simões, para con-
strulr dois prédios ft rua Maestro Cardim,
junto ao n. 10;

de Antônio Francisco Vieira de An-
drade, para construir uma privada A rua
da Liberdade, 188;

do Adriano Manzlnl, para conBtrulr
um predio â rua Martlm Tenorlo, 10;

de Benedieto Repinlck, para augmen-
tar um predio A rua Corrêa Dias, 54;

de Bonltatlbus Fellolano, para oon-
strulr um predio ft rua André de Leon,
n. 6;

de Celso do Amaral, para reformar
um predio ft rua Ypiranga, 60;

de Domenlco Odlerno, para construir
um muro ft rua Cardoso de Almeida, n.
138;

de d. Bscolasttca Maria do Carmo, pa-
ra construir um muro A rua Volunta-
rios da Pátria, 458;

de Girlando Maria, para conatrulr um
predio ft rua Jaraguá, 40;

de Jofto Domingos do Espirito Santo,
para oonstruir um muro A rua Domingos
de Moraes;

de Joaquim dos Santos Serodlo, para
construir um predio ft rua do Trabalho,
n. 57;

de Nicolau Schneldor, em substltulçfto,
para construir dola prédios na avenida
Rangel Pestana, ns. 97 e 09.

Devem oomparecer na mesma -Dlre-
ctorla para esclarecimentos os sra.:

Antônio Zacarias Moraes, Antônio
Murro, Antônio Stefanl, Alfredo Osório
Novaes, d. Anna L. Graolano, Anlceto
Oatelll, A. T. Cardoso, Augusto Costa
(2), Álvaro Augusto Bohmldt, Ademar
de Moraes, Antenor de Camargo Pentea-
do, Bernardlno Moreira da Silva, d. Ba-
ronica Conoelçfto, Balllla Barlsottl, Cae-
tano Flllppe, Domingos (Pereira dos Ban-
toa, Domingos (Rosa, Ernesto Haltomann,
dr. Franolsoo Rodrigues Soares, dr.
Francisco de Paula Peruoho, Francisco
Ambroslo, Fernandes Pochlol, dr. Firmo
de 8. Vlanna, Gaspar Oolsl, Henrique
Pock, Jofto Montolari, José Alvea Dlaa
Pereira, José Avlt, Josâ A. do Nosolmon-
to Gonçalves, d. Julia Chrlatlanlnl, Leo-
nardo Monteiro da Silva, Lino Monto,
Luiz Famplona, Luiz Brerde, Manuel
Paulo, Manuel Franolsoo, Maurlolo Lovy,
Miguel Gomes da Silva, Miguel Buplano,
Paula Silva, Previdência Caixa Paulista
de PensSes, Roberto Gelsel, Seglsmundo
Livolsl. Thômistocles Maohadò.

INDUSTRIA
E COMMERCIO

Café
JUNDIAHY. 7.
Durante o dia do hoje foram rcoobl-

das 40.084 saccas de café, sendo com
destino a S. Paulo 3.296 e 36.788 para
Santos.

S. PAULO, 7.
Café baldeado hoje, a.té melo-dla, para

Santos, 45.746 saceas, ser do:

Recebidas de Jundiahy . ,
Recebidas da Bragantina .
Recobldas da Sorocabana .
Rocobldas do Pary . ...
Rocebldaa do Braz, . ....
Recebidas da Barra Funda

Saccas
35.198
2.087
3.661
li.129
2.771

SANTOS, 7.
Vendns . .,.•-.¦. a». 000

Merendo cnlino.
Vendns desde l.o do moz 138.000
Vendas desde l.o do jullio .- 723.000

Nns vendas realizados regulou o pre-
co tle R$800 para o typo 6.

SANTOS, 7.
< '¦'¦'¦¦ Saccas

Entradas . , •¦ •»• t» -,- 48.862
Desde l.o do moz . .- 2(8.464
Idem desde l.o de julho 1.546.378
Existência hoje em primeira

e segunda mãos ,- .: 
',, 1.642.000

Média .-..¦•., .'• v v 42.037
Despachadas . .. .. -,- -,- 32,203
Idom desdo l.o do mez , .. 194,752
Idem desde l.o do Julho ¦« 920.631
Erííbarcadaa ..*.,. -,- 17.887
Idem desde l.o do mez . -,- 138.701
Idem desde l.o de Julho ,: 808.388
Passagens  ,¦ 45.746
Idem desdo l.o do mez . 295,645
Idem desde l.o de Julho -.- 1.656.069

Sahldas:
Para a Europa . :,.-'¦¦¦* .- 28.700
Argentina 4.582
Estados. Unidos ... . .- 10.176
Por cabotagem ¦ , , . -.: 360
Para o Chile . . . .r
Para o Uruguay ,- 696
Em egual data do ano pas-

sado:
Entradas . ^ -•- .- . ¦»• 98.872
Desde l.o do mez . ». 448.598
Desde l.o de Julho . . 1.761.664
Existência hoje em primeira

e segunda mãos . .- .- 1.326.668
Média . . m. m , ,¦ :,: 63.371
Vendas . .. .. .- .- -i- 85.621
Base :';¦¦¦;• 4$100
Despachadas -- -. . v 69.412
Embarcadas .-»..•.. ' 40.062

SANTOS, 7.
Movimento de café na Companhia Ccn-

trai de Armazéns Geraes no dia 7!
Existência no dia 2 . . .- 118.422
Entradas hoje . . . 2-549

Total 120.971
Sahldas hoje . -.- v .. 3.058

Stock hoje 117.913

OAIXA DE LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 7 — CotaçBes do fechamento,

fornecidas fts 17 horas:
Comp. Vend.

Agosto . -. . . v . .- 81400 6»425
Setembro . -. . .: , ,: 6J228 6$250
Outubro  6$176 61200
Novembro , ,: , . ,r 6*175 6$200
Dezembro .....; 6$176 6$200
Janeiro . , ,; r, ..- . 6*176 6*200

SANTOS, 7 r-. -Telegramma especial
do "Correio".

As cotações do feohamento da Compa-
r.hlit Resistadora e Caixa de Liquidação
de Santos, na base do typo 4, foram as
seguintes: ...... » • ..

Comp. Vend.
Agosto . .- ¦•¦ -,r •(• v 8*485 6*450
Setembro .- -, -,- v .* 6*200 6*225
Outubro ..... 6*150 6*175
Novembro ..... 6*150 6*176
Dezembro . .... 6*150 6*175

SANTOS. 7,
Saccas

Hoje  
'.- 

.- i- 85.198
Anterior  86.769
No meimo período do anno

passado ... 80.088
líntradas pela Estrada Soro-
cabana 10.648

Antorlor 7.736
No mesmo periodo do anno

passado ... .: .. .: •• 10.947

Total, hoje ........ 46.746
Anterior 44.506
No mesmo período do anno
passado

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação de
Jundiahy:

Com destino a S. Paulo . ..-
Anterior . 
No mesmo período do anno
passado

Com destino a Santos . . ,
Anterior
No mesmo período do anno

passado .......

Total, hoje ... . . . .
Anterior '
No mesmo período do anno
Anterior

91.035

8.290
$.921

8.775
36.783
87.020

70.977

40.084
40.941

79.762

MERCADOS EXTRANGEIROS

NOVA YORK. 7.
Hoje abriu este mercado estável, com

altt. de 2 a 6 pontos.
Cotações:

Setembro , , j- y x :.: :. 8,44
Dezembro ....... 8,56

NOVA YORK. 7.
Na segunda ohamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se estável, oom alta de
8 a 10 pontos.

Cotações:
Setembro . .- v ». • . 8,46
Dezembro . . ^ .: ¦*¦ .: 8,80

SANTOS

GAMARA SYNDIOAL

Cu-rso offlclal de cambio e moeda me-
lalllca afflxado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretorea:

ÍO d-v A' vlata
Londres . . . . ^ , 18 B|8 18 1|2
Paris  877 687
Hamburgo . . . .- 730 740
Itália ....... 680
Portugal  290
Iíospanha ..... 886
Nova York  4*080
Argentina  1*760
Soberanos  19*200

Cambio
Eate mercado abriu hontem estável,

com o Banco Nacional Ultramarino, ado-
ptando a cotação de 2 5|8 d„ e com oa
demais bancos, saccando entre 12 9|16 d.
o 12 19|32 d.

Mais tarde, o mercado firmou-se mais,
passando a ser folto o fornecimento de
camblaea, entre .12 19(32 d. e 12 8,8 d.

O mercado, nestas oondlçõos fechou «a-
tavel, e oom pequeno numero de negócios
feitas no correr do dlo.'

BANCO DO BRASÍT,
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de dl-
roltos em ouro, na Alfândega, 12 81|64 d,

Aglo: 2$163 por 1*000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Tampi ilo desconto iln abortara ilo moroaflo iiil.omlros:

Taxa ilo (losconto do Mnn-
co ila Inglaterra. . .

Taxarão desconto do Ran-
cn iln França. ...". .

1'axa ilo desconto do Ilan»
oo da Allomnnha . ,.tttxn do desconto no mor-
cado do l.nnnros -I mo-
Z03 . , 

CAMBIO'»-.
Nora-York sohro Lontlros,

ft vista, por Mi. . .
Nora-York stbro l.ondroj,

a HO d|7 nor l.b. . .
I.lsboa sohro bonilros ll ris-

tn, por mil ríls . . .
1'nrla sohro Londres t\ ris-

ta, por IA
(lonovasohro liOiiilroi.il fis»

Ia, por Mi
Madri.! soliro l.omlros a

vlstn, por l.b. . . .
1'nrla sohro Itália, .1 rhla,

por too liras . . . ,
1'arls sobro Iíospanha, '

rlstii, por '00 pesotas .
Nova-Yorlc sobro Berlim, 4

vlsia, por 4 maroos, .

Hontom Anlorioi

d 0(0 e 0|0

t 0|0 ft 0|0
ft 0|0 SO-0

S lt|W O|0 5 ü|l* 0|0

rttulos brasileiros
Apólices Fodornos, 1869

4 0|0
Fodcraes 1806, 6 0-0 . . .
1'iinilinc, .'. 0|0. . . . ¦
.'"nnillní-, 1914
1'nndlntr, 1(10.1, ft OiO . . •
I 0|0 ConTorsüo, 1010 . .
0[0 1003 ......

»S9o Paulo, 1883 ...
¦"«o Pntdo, 1899 ... .-lio Paulo, 190» ... .
Silo Paulo, lOtft, ft 0(0 . .
Itlo do .lanolro Mnnlclpall»

dniloft0|0
Kello Hori-onto, 1903, D 0)0
lioopoldlna Ralltrny Co.

Md. Nloolt ....
n.ni.]|lanTrac.lon Ií, A P.

Mil. Stock Ord. . .•i. Paulo RalIwavCo. Md
Oni

Ornsll Rallirav Co., Mtd.
Oni

1-nmonil Cotfee Co. Ud.
— 1|2 0|(l Com. Prol. .

Consolidados Ingloios 8 1»1
0|0, ox-Jnros ....

MoilcoNoith Wostora Rall-
wnv Co». Mil. Ord . .

4.TS TI 4.16 16

4.TI.W 4.72.21!

i» u M
(8.11 88.12

80.11 90.72

18.51 88.M

91 1(1 91 1[2

899.00 599.00

Tl T|8 71 7]8

em Londres
liontem Anterior

K 8|l M B|4
71 IX
011(4 91 1|1
88 1(4 88 1(4
81 81
th T|* K 7is
TO 1(4 70 Xji
89 1(1 80 1(2

M 1(1

88

87 8|1

Ul|4

Itl

11(8

8 1(8

t>8 8(<

4 li»

90 112

iã
87 8|4

«I 1(1

191

7(8

7(8

S8 :i(4

4 ll!

Bolsa de S. Paulo
OPPKBTA8 RM 7 DH AGOSTO

A' taxa de 18 10|32, a 90 dlaa de vlata,
sobre Londres, quo foi a offlclal de bon-
tem, a libra esterlina vale 19(067. o fran-
co $676 e o marco 8717.

A' vista, 18 1B|32, a libra esterlina vale
19(248, o franco (684, o marco 1727, a
Ura (628. cem rela fortes (298 • o dollar
4(045,

GAMARA SINDICAI'
A Gamara Syndlcal dos Corretores affi»

zou hontem a seguinte tabellai

Londrea ..
Paris . ..
Hamburgo
Itália . .
Portugal .. .: >
Nova Yorfc .;

Extremos: .._ ¦• ..
Contra banqueiros -
Contra oaixa matriz
Bm egual data do on-.

no pousado!
Contra banqueiros . . II 8|8
Contra caixa matriz .. , lt 318

>0 d-v. A' vlata
. s x U l»18l 11 15132
¦, j. -j «78. .684
¦ji:.x."4 Ul TÍ7
t. t. :«5 ¦ (83
.r s a : S3 ÍÍ2

.- ..: Si'"-.,,;» «(045

12 8116
11 8|16

U 5|8

II 7|16

FltlMlOM publico* I
Apólices do Kstndo, n.n it O.a séries,

ex-juros
Idem da ft.as orle, de 600! . .
Idem, 7.a ll O.a sortes. . .
Idem, lO.a sdrle ....
Idem, Auxilio Agrícola, 8 oio .
Idom, dn llnlfio, ft 0|0, ox-Jnros

I.etrnR
Câmara do N. 1'nnlo, (Uo (Vladn»
oto)

[dom, l.n emlasüo» • . •¦dom,, 2.n emlssüo ., . •
Idom ompresllmo ile 1918 t .
lllem, a 80 dias . ...
Idom, empréstimo do 1914 . .ldcm, a 30 dia- , . . .
Cntnn.rn de Amparo . .

„ . Araraquara „ ;
„ „ Atibaia . . t
„ . Annapolls , ,
m „ Aríirn* • • •
tt ii Avnrã » • •
,, ,, Ilarlv . , •
t> n Itnnrú • • •
,, „ llntn-ntii • • .

„ RílTTfltO.I •
», „ Onmplnn». . •
,, „ Crnirelro • . •
,, „ l-Aluríi • • .
i „ Cnplvnry. . •
,, „ Cravinhos . .
i, „ Orlandla, ex.Jntos .
. „ Cncanava. . .
„ ,. Serra No&ra , .
„ „ S. ílo-ino • . .
„ „ Tícsoalradi» . .
„ ., K. s. do Pinhal .
„ „ P»xlna

m Rlbelrün Prelo, ex.J.
. . ti.lntto da Roa Vista
« „ S..losft do Hio Pardo
m . .'nnarehv • . .
. . R. Slmftn .
; . Plranlenba. .

. Pedreira .
„ Plrassnnnniça .
„ S. .losí dos Campos

» „ Porto Polli;
llbernha .

„ Rtn. Rlta flo P. Quatro
„ Rlbelrün Ronllo
„ .labelieabal, , ." 
r Jardlnopolls . •
„ ItnnelenlnRa ¦ .
„ Itnnln < • t
„ Ibllinirri : . .
„ rtntlncn . . #
„ Mnrornva . • •¦' „ Unnr-tlnc-not.l.ex-*..
„ Mner-mlrlm . •

« „ I.lmelrn • i
» „ l-iorí-nn . • •

„ T(nrnrA , •
., Nnpnlís . * •'' „ fürnrnpava. • •

„ Palio de TH • .1 .. Rin Preto. . .' „ TnnimratinKa ¦ . •
„ „ Tlclò.
» „ Tafnhy
,, ., Pln.lnmnnhnnfcnba ,
,, „ Scrtfln.rlnho .

„ S. Carlos ." „ 8. Cruí do Rio Pari»" „ H. Mnnnel . .
» „ Maltan .

>• „ Moedea . ¦ .
i. „ H. Jofto da Roealna

Jahd. . . .
.. H. Pedro. .

nnneoR
Commorolo o Industria, ox-dlr. .
IJnlSo do 8. Paulo .
¦ ". Pnnln, ox-illr., » • .
ldcm, a -in dias ....
Commorcial do Eslado d« S.

Paulo, com ti 0(0, ex-dlr. .
Idem, n .in dln< . ¦

«onn>,mliln«
1'atillsta, nx-dlvldondo i ,
Tilom a 110 il!n- . ¦ .'
MoR.vnnn, ex-dlvlíoudo ¦ <
Idem, n 80 illns ....
Inlelndorn Predial . . .
Melhoramentos de S. Paulo .
ldcm, a 80 dlns ....
listrada do Peno Poiíls-Plrapora
Tolephonlo.-i Urai-.inllna . ¦
Antnrctlcn
IVIenhonica do R. Paulo ,.
Paulista do Seguros, oom N 0(0. ¦
(loral do Automóveis . • ¦
rtrasllelra de Mctallurgla . ¦
-"amplnclro Água o Kxgottos .
Tranqulllldaile ....
Cnlüo Mntna . . ,liovnl Thcatre ....
Unl.to dos Rednailores. . ,R. Forro' Donrndn . , ,Porca o Iiint Norto de 8. Paulo ,Cln. OunlanarA ,
1'coldos I.nhor ....
B. e Tecidos — Goorglda . ,Mao, Hardv .....
Moinho -"anllsta ....
Mogyana de Tecidos . . ,CotonlUoio. Rodolpho Oreapl ,Rrasllolra de Segnros, oom 40 OioUsina Rsthor ....
Plnoltl Gambá ....
i.ortumes Dlok , . . ,

iPabrlcndora do Papel. . ,Clnomatogiaphlon Brasileira ,Ar Liquido .....
Prlgorlfloa Pastoril . . ,Paulista de Drogas (Int.) . .
Agrícola Paulista. . , .•"oo. Anonr. Casa Vanorden .Armaiens Qeraes de S. Panlo .bu: o Força do Jahd , , ,Calcado Rocha . -.
Melhoramen. de Poços do Caldasl-Jtographla üarlmaun. . ..*". Paulo-Goya
Pabrll Paulistana. . , .Contrai do Armaiens Cornes .Vidraria Manta Marina
Água o Lu de Mogy-mlrim .Nnhurbana Paulista . . .M-uMas Texlta. ...Iillh. Harlhmann ....Rmpresa Hydro Eloolrloa Battada Bocaina ....

Vende» Compra,
dores deres

98MOOO

97.VW0O M-Í010
976?O0O 9-0tOOO

_ liOO-MW
tiomo 750MOO

78M00 08(500Mroo
8ft«00O

79>noo 78*ftno
10-000 vtw
8>t000 6T666

8«W00
78»000
90*000

ioíwooo 'owon
BOÍÒOO 2SÍ000

98'000
ftft-OO-i
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Valores da Bolsa
TransacQõea realizadas hontom, na hora

officiai da Bolsa:
Fundos publicou:

10 apólices do Listado de B.
Paulo, lO.o, de S00(,
n  188(608

ÜO apólices do Estado do S.
Paulo, lO.o, do 500|,

 4BKÍ0Q
100 letras da Câmara de S.

Paulo, empréstimo de
1913, 78(600

100 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo d»

. ÍM3, 78(S0(
100 letras da Câmara de S.

Paulo, empréstimo da
1013. 78(600

60 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo da
1013, 79(000

BO letras da Câmara de 8.
Paulo, omprestimo d»
19H 67(601

30 letras da Câmara de 8.
Paulo, empréstimo da
1011; 88(000

7 letras da Câmara de Ca-
capava, a 60(000

1 letra da Câmara de Ca-
capava, por 60(000

Cimipaiiliiiis
15 acgiies da Companhia Mo-

fryana de Estradas de
Perro, • 886(000

18 acções da Companhia Ma-
cyana de Estradas ds
Ferro,  286(000

D !ico"íes da Companhia Mo-
syána 

' de Estradas da
Ferro,  236(000

30 aci-ões da Companhia Mo-
ftynna de Estradas d»
Ferro,  286(000

00 aCQÜes da Companhia Mo-
gyària de Estradas da -¦
Ferro,  236(000

6 acçt-es da Companhia Mo-
gyana de Estradas de
Ferro, '. . 286(000

16 acgDés da Companhia Mo-
gyana de Estradas da
Ferro,  237(000

15 acções da Companhia Mo-
prynna do Estradas de
Ferro, a ..... . 287(000

5 aeeões da Companhia Mo-
tryann de Estrados de
Forro,  287(000

3 acções da Companhia
Antnrctica Paulista, a 220(000

10 acções da Companhia Me-
lhoramenton de S. Pau-
Io, 00(000

Dclieuttircs
CO debentures da Compa-

nhia Electriea de Bebe-
dnurn, 48(00t

Bolsa de Santos
OPFF.RTAS

Vend. Comp.
Cambio

l.otrns particulares, a 5 dias 12 *1|1] 12 28i8i
licira" particulares, a 80 dias 12 2t|81 12 28|8!.
Letras bancarias a 5 dias 12 6(8 12 21tS8
Loiras bancarias a 80 dias 12 8|8 12 28(82

Franco ouro». 088.
Apólice» :

.'.mprestimo externo de Ibs. „.
! 5.000.000-0-0 ... - —

Estado de 8. Paulo, Aa sdrlo — —
Estado do 8. Panlo, 7.a série 950(000 9MWOO0
Estado de 8. Paulo, s.a série 980(000 02OWO0
Estado de 8. Panlo, S.a série OBOMoO 020*000
Estado dc R. Panlo, 1.0a sério 950(000 9209000

Hetrns :
('amara Municipal de 8. Vloente 90M00 —
Camnra do S. Paulo, ompres-

time de 1914 ... 90(000 —
Câmara do 8. Paulo, ompres-

«modo 191!) .... 80(000 —
Debentures

1'eoelagem do Seda Itale-Brasl-
loira. 85(000 80*000

Contrai Armazéns Geraes. 80(000 80(000
Sanllstn do llabllaotles Eeono.
mlca.» 215(003 188(00

AcçOf*
Comp. Santlstn de Tecolagom 2i0O0(000 11500(000
Comp. Reglstadoni de Santos • — —
Moinho Santlsta. ... — —»
Pastoril do Rlbelrfto Pires — —
Companhia Paulista de Arma-

rons Gora6« .... — •*'
Companhia Contrai de Arma-

sons Cornes .... «KK000 —
Compnnhla do Posoa Santos 1T5W00 1B0ÍO00
Companhia Paulista de Vias

Férreas o Fluvlaes. . 845M0O ."4UO00
Companhia Mogyana do Estra-

das dn Peno c NaregaoRo ex-
dividendo .... S4SIO00 3SÍ«00

Companhia Pugllsl ... — -"
Companhia Paulista do Tonas

o Colonliaçío. . . MM00 —
Corapanhln Chiraloa o Agrloola
.Sanllsta - "~

Companhia Santlsta do Borda.
dos ..... 100(000 -

Companhia Knsaooadora o Bo ^^
nellcladora do Café, 8 0|0 — 90(000

Companhia Santlsta do Drogas — —
Companhia Unido do Transpor.
tes m

Comp. Construotora do Santos — —
Fo! rogislada a renda, ao dia 6 do corrente, dei

Libras. ..... 8.200*0
Prnnoos 801.580
Marcos , . ¦ • .. "**•""
Escudos ..... — •—
Peselas ..... —.—
Uras . ..... —•»¦"¦
Dollars — •—

220)01» 1,80(000

ISciiflimentos
Recebüdoria:

Exportação Paulista. .
Exportação Mineira . .
Exportação Paranaense ,;
Expedlento -
Impostos ......
Estampllhas. . . > ..;

Total . .

Café despachado;
Paulista ..... .;
Paulista (baixo) ..r .v s
Mineiro . . .; >- -.- w
Paranaense . . .- >¦

Total m m

fiscaes
BANTOS, 7,

111:080*520
18:179*460.

-, 468*000
868*600

.. 2:912*626
;.' 542*000

. 
" 

188:561*205

4-

Sl
m
m

st

26.006
611

6.4S4
200.

88.208,

- . ' -
¦ -,



CORREIO PAULISTANO - Terça-ieira, 8 de agosto de

.
Ronda cm francos:

Paulista *.: v v w '•' :
•Mineiro . .¦ • :•; v. '

Total >•

190.0.0
16.'!i2

146.402

,' KXrOilTAÇAO DE GAFE'
SANTOS, 7

Relacrlo dós exportadores que pagaram
idireitos na Itccebedoria do Rendas.
' 

Caf6 Paulista!
•iBraga o Comp. .- ••¦ y :•; '•' '•'• >•

Saocas . - # ••* v. V. '•' *•' •»•
Francos. •. ••• «* x '•' •*¦ '•¦

Bociétfi Flnanclcro ¦,• v. v > >'
Saccas , . a" ar. * *'• **¦ ,,;

Francos , . :.- % >* tr. x
jpleone o Comp. . >. «v '*' *r •'

Saccas ¦ • » ••* v v ~{ w
Francos . .. .. . >•¦ •• • '<:

Naumann Gepp o Co., Llfl.*.*
Saccas . .. .. ¦• . < •«' •'•!
Francos >•¦ >l

Mieh. 
"W .'lgltt c Co„ Ltd. .¦ .*

Saccas . . . . • '• !•: >¦
Francos .¦ v.v.

A. do Amaral e Comp. #¦ '¦>•¦

Saccas . ¦•¦ :. * .« •* !•' >'
Francos .* .-.* :•• •> '•' '«' '•' ¦¦'

Joilo Osório .• y ••• !•- :*¦ '•' '•' •'
Saccas . ;.- «* » '•' '*' !•' '¦•'

Francos • . • • :>' ¦<•' '•' ••'
Hard, Ttand e Comp. . v .

Saccas . ...... •> '• -•¦

Francos •• • •
J. de Almeida Cardia . .* *.

Saccas .... - ... •:
Francos ....... ¦'•' '•' •'

R. Alvos Toledo e Comp. •¦ .
Saccas ..... . - • ¦• >
Francos.. . •• . • • ¦*•* ¦

Comp- Paulista flo Armas-o.****
Geraes ..........
Saccas '•';'*.
Francos . '

Bn6a Malagueta c Comp. .
Saccas ¦• '¦'

Francos 
Companiila Nacional do Café

Saccas . .' ¦
Francos .........

Companhia Lcmo Ferreira .
Saccas ....••¦•¦'
Francos . . 1 . • > ¦ '•'

Dlobold o Comp. .......
Saccas . . . . :• . ;«' •
Francos ¦';¦ x

Villas Boas o Comp. . . .'
Saccas ....... >
Francos . . . ..••:•'

Diversos ....*..*.• '•; :•'
Saccas ........
Francos >

Cabotagem:
Evarlsto Negrão

Saccas (caí- baixo) .- .
J. C. Mello o Comp. . . .¦ .

Saccas (cafC l>ai>:o) .¦ .
Café Mineiro:

Joüo Osório ......*•¦•
Saceas 
Francos >

Naumann Clepi) e Co., Ltd.
Saccas
Francos

J. C. Mello c Comp. . . v •*.

Saccas  ¦
Francos ........

G. Florcntlnl  .
Saccas ........
Francos .......

Café Paranaense:
Naumann Gepp e Co., Ltd. •

Saceas 

17:5505000
5.000

25.000
ll*.088!f40r»

8.245
1G.22B

10:530$000
3.000

15.000
10:410$C60

2.960
13.330

7:020$000
2.000

10.000
7:0201000

2.000
10.000

7:020*000
2.000

10.000
3:CC7$750

1.045
6.225

3:510$000
1.000
5.000

3:510?000
3.000
5.000

2:100$00O
000

3.000
2:1935700

025

1:7055000
500

2.500
1:7555000

500
2.500

830$8.10
235

1.175
702$000

200
3.000

127$830
-10

230

1:3401820
382

452ÇS00
129

Portos do Sul, «ItassucC*" (12 lis.) . .•
Laguna e esc, "Planeta" ..*..* :•' :•"
Gonova u osc,, "Cordova" . . v .* . **i

Rio fla Praia, "Mon XIII." . . v •
Bahia e Pernambuco, "Capivary" .* w
Laguna o esc, "Mayrlnlc" (10 lis.) v
Portos flo Norte, "Ruy Barbosa' (II
hs.) •.•••¦. •». y.

Callfio o esc, "Oronsa" '• '•¦

Laguna o esc, "Anna" (9 hs.) . .*."•*_
•Aracaju' e esc, "Italtuba" (17 hí.) .
Nova Torlt o esc, "Rio fle .Tnnelro

(14 hs.) ••'¦''¦
Portos flo Sul, "Itajubft" (12 lu.) .* v.
Havre o esc, "Amlral Nlolly" . . . y.
Nova York e esc, "Guahyba" .: y •.- •••

Ilh6os e osc, "Arassuahy" . i« y r.: -s

África do Sul, "Oronscy" . . ... ,y v. y
Rio fla Prata, "Frlsia" . . ... v :•:
Itajahy o esc, "Itapacy" (8 hs.) v y
Inglaterra o esc, "Desna" .....* y
Nova Torlt o esc, "Verdl" .... ."'-¦

Rio fla Prata, "Vostris" ...¦•:,.• '. ;*, •
Portos do Norte, "Maranhrio" (1Z
hs.) * • ¦ ¦'¦' '•' •

Itajahy o osc, "Itapacy" . .;..*.-;. ¦•*».*.>:

9
»
9

36
10
10
10
12
14
14
1G
15
15

.15

10
10

«AS E E »SACCAS»
Rosiv Divvlfls, presidente

A NOVA SAFRA

A AíBoclaotto "AS MI» 13 UMA SAC-
CAS", tendo conseguido das Companhias
de Estradas fle Ferro prorogação do pra-
«o até ao íim flo corrento anno para o

A Câmara Munlolpal fle Mogy- 
^^fl^SL^Si^flO.^mirim esta pagando em sua thesourarla a° VERMELHA», 

na Europa, vem
faaor mels um

S. Bento, 42, sobrado, estft. pagando os
coupons flo Juros do nuas debentures, flos
13 as 15 horas.

 A Companhia Industrial Mogyana
do Tecidos, por lntormedio da Sociedade
Anonyma Commerclal « Bancaria "Leo-

nldaB Moreira", cstíl resgatando ns suas
debentures sortoadas e pagando o 9.0
coupon, com a dcflucatlo do Imposto do
venda.

»s coupons dc Juros do nuas letras.

ASSEMBLE'AS CONVOCADAS

Da Companhia Industrial Agrícola o Pas-
toril d'Oesto do S. Paulo, em sua sede,

.a rua do S. Bento, 43, para o dia 28 do
corrente, As 14 horas.

Da Companhia Paulista do Estra-
das do Ferro, para o dia 7 do corrente,
cm seu escriptorio central, fts 13 horas.

GRÁTIS
10 000'222E'

0:9-ir,í000
3.000
9.000

7:07-15200
2.134
0.402

828$750
250
750

3315500
100

3.000

40SJ0OO
200

Movimento marítimo
SANTOS, 7.

Embarcações entradas:
De Buenos Aires, com 5 dias do via-

gem, o vapor sueco "Kronprlnz Gustav",
•do 2.992 toneladas, carga vários gêneros,
consignado a Schmidt, Trost o Comp.;

do Buenos Aires, còm 4 dias e melo de
viagem, o vapor francez "Anço", fle
4.625 tonelada?, carga vários gêneros,
consignado a J. A. Bouquet;

de Buenos Aires, com 4 dias dc via-

gem, o vapor italiano "Cordoba", de
8.002 toneladas, carga vários gêneros,
consi£iia(lo íl Sociedade Anonyma Marti-
aielli; !

de Fernambuco e escalas, com 8 alas
do viagem, o 

'vapor 
nacional "ItassucG",

de 920 toneladas, carga vários gêneros,
consignado a G. Santos.

Sabidas:
Vapor sueco "Kronprinz Gustav", eoic

café, para, Stockholmo;
vapor nacional "ItassueC", com va-

rios gêneros, para Porto Alegre.

TELEGKAMMAS

MACEIÓ', 7.
"Itaquera" sahiu hontem para a Ba

Wa.
FLORIANÓPOLIS, 7.
"Itapuhy" sahiu liontem para Paraná

guá.
FLORIANÓPOLIS, 7.
"Itapema" sahiu hontem para o

Grande.
Rio

RIO
Vapores esperados

Marselha é osc, "Pampa" ..:•:-...
Portos do Norte, "Ourupy" .- :.: . •• .*
Bio da Prata, "Cordova" .- . -,.; w. x x
Santos, "Rio de Janeiro" . -,- >¦ . *, >:
Vigo e esc, "LGon X11I" . . .- •.* ¦¦¦ .*
Inglaterra e esc, "Oronsa" . •.- ¦. x x
Portos do Norte, "Oyapock" .* . . y
Portos do Norte, "Pará"

Rio da Prata, "Amlral Nielly" . . .
Gotliemburg c esc, "Annie Johnson"
Portos do Su), "Saturno"

Nova York o esc, "Minas Geraes" . .
Uio da Prata, "Desna"  >•
Wo da Prata, "Verdl" ... * :.¦ >¦ v >
Nova York e esc, "Vestris" ..• ,• x ¦«• v
Blo da Prata, "Araguaya"  15
Nova York o esc, "Walter D. Noyes". 10
Portos do Norte, "Bahia" ...... 10
Amsterdam e esc, "Frisia" .. .* *. v
Nova York e esc, "Tupy" . .. •. ¦. v
Bordeaux e esc, "Soquana" . y .¦ •.
Inglaterra c esc, "Demorara" .-.- :. .-
Uio da Prata, "Garonna" . . -. . .
Cadiz e esc, ".Tacuhy" . . . . . . ¦.
L'ullã.0 o esc, "Orita" . . . y :.-.xx
Norfolk o esc. "Tlbagy" . . . v « v

Vapores a sahlr
B. Matheus o esc, "Espirito Santo"
Victoria e esc, "Pliiladeiphia" , . ,
Rosário, "Borborcma" ...... .¦
Bccifo e esc, "Itagiba" (9 hs.) ,¦ »•
Rio da Prata, "Pampa" .... .. ¦•¦

Noticias còmmerciaes
JUROS E D1VIDICNDOS

A Companhia Melhoramentos do S.

Paulo estft pagando o dividendo do . . .

5$000 por ac-jilo, tm seu escriptorio con-

trai, ft. rua Anehieta. 0, das 12 fts 14 ho-

 O Baneo Commerclal do Estado
de S. Paulo estft. pagando o dividendo do

4*800 por accáo, equivalente a 8 por con-

to sobre o capital realizado.
 A Fabrica do Tecidos Santa RO-

salla, por intermédio da Banca Fmncose
o Italiana per l'Amerlca dei Sud, estft, pa-
Eando o 14.o coupon do Juros do suas do-

benturos, com o desconto do Imposto de

rendas, das 10 fts 12 horas.
 o Banco Commercio o Industria

flo S. Paulo estft. pagando o 53.0 flividen-
do de 18$000 por acqão. •

O Banco de S. Paulo ostfi. pagan-
do em sua thesourarla o 53.0 dividendo,
fi, razão do 7 0|0 ao anno, ou 8$500 por
accfi.o. - ..

A Companhia Salto Fabril, em seu
escriptorio, ft rua do S. Bento, 42, cstO.
resgatando as suas debentures sorteadas o

pagando os respectivos coupons, com o
desconto do 5 por cento do Imposto íe-
deral.

A Companhia Nu clonal de Eslam-
parla, em seu escriptorio central, a rua
Alvares Penteado, 39, estft rosgatando as
suns debentures sorteadas, o pagando .0
coupon n. 9, das 12 as 15 horas.

 A Companhia Luz c Foroa Santa
Cruz, em seu escriptorio central, â rua Dl-
reita, 14, estft. pagando o coupon n. 12.
com o desconto do 5 0|0 do imposto do
rendas.

A Companiila Força c Luz de Ja-
boticabal estft. pagando o coupon n. 10,
do Juros de suas debentures, por Inter-
médio do escriptorio do corretor sr. An-
tonio Aymoré Pereira Lima, fi. rua do S.
Bento, 01, sobrado, das 12 fts 15 horas.

 A Empresa do Electricldafle fle
Araraquara, á. rua Floriano Peixoto, 0,
estft resgatando as suas debentures sor-
toadas o pagando os respectivos Juros,
com a deflucgüo do imposto federal.

 A Companhia Industria Papeis e
Cartonagem, por Intermédio da Banca
Francesc e Italiana per 1*America dei Sud,
estft. rosgatando as suas debentures sortea-
das o pagando os respectivos Juros, com a
dcduccüo do imposto federal.

 A Câmara Municipal do Espirito
Santo do Pinhal, por intermédio do escrl-
plorio do corretor sr. Ernesto 13. dc Car-
valho, fi. rua do Commercio, 41, está res-
galando as suas letras sorteadas o pagan-
do os respectivos coupons n. 10, das 11 fts
14 horas.

A Companhia Luz e Forca do Tie-
te estft. pagando os coupons de Juros de
suas debentures, por Intermédio do escrl-

ptorlo flo corretor sr. Ernesto R. flo Car-
valho, íi rua do Commercio, 41, das li tis
14 horas.

A Companhia Paulista de Seguros,
om seu escriptorio central; A rua do S.
Bento, 35, estft. pagando o 20.O dividendo,
correspondente ao semestre findo, fi. ra-
zão do 10 0)0 ao anno, ou C$000 por acoüo.

A Companhia Campineira do Trac-
ção, Luz o Força, por Intermédio do
Lonflon and Rlver Plate Bank. esta res-
gafando as suas debentures sorteadas, e

pagando os respcotlv|;a juros, com o des-
conto do 5 0j0 do imposto dc rendas, das
12 fis 15 horas.

 A Câmara Municipal dc S. Joilo
da Boa Vista, por intermédio do escri-
ptorio da Sociedade Anonyma Commer-
ciai e Bancaria "Loonldas Moreira", cs-
tft pagando o 9.0 oo-ipon de juros de suas
letras, das 12 fis 14 horas.

 A Companhia Mogyana de Estra-
das do Ferro e Navegaçilo estft. pagando,
cm seu escriptorio central, das 11 fis 14
horas, o S4.o dividendo, correspondente
ao primeiro semestre do corrente anno, li
razão do 8$000 por acção.

 A Companhia Paulista do Ener-
gia Electrica, em seu escriptorio central,
ft rua de S. Bonto, 78, estft pagando os ju-
ros das suas debentures, das 13 fts 15
horas. _ -.'¦

 A Câmara Municipal de S. Ma-
nuel do Paralzo, por Intermédio do es-
criptorlo do corretor sr. Encsto R. fle
Carvalho, (1 rua Alvares Penteado, 41,
estft pagando o 10.o coupon fle juros do
suas letras, das 11 fts 14 horas.

 A Companhia Paulista do Estra-
das de Ferro, em seu escriptorio central,
está. pagando o 88.0 dividendo relativo ao

primeiro semestre do corrente anno, ft
razão de 10 OjO ou 10$000 por acção.

 A Câmara Municipal de Capivary,
por intermédio da Sociedade Anonyma
Commercial c Bancaria "Leonldas Morei-
ra", estft. pagando o 7.0 coupon do juros
do suas letras, das 12 íis 14 horas.

— A Câmara Municipal de Serra
Negra, por intermédio da Sociedade Ano-
nyma Commercial e Bancaria "Leonida3

Moreira", estft pagando o 10.o coupon íe

juros de suas letras, das 12 fts 14 horas.
 O Banco União do S. Paulo, cm

seu escriptorio central, fi. rua Alvares
Penteado, 42, sobrado, estft pagando o
7.0 coupon do Juros do suas debentures.

 A Companhia Manu factura do
Chapéos Italo-Brasilclra estft pagando em
seu escriptorio central, ft rua 15 de No-
vembro n. 24, os coupon de Juros de suas
debentures.

 A Câmara Municipal do Jabotiea-
bal, por intermédio do escriptorio do cor-
retor ar. Francisco flo Azevedo Junlor, 11
rua da Boa Vista, 11-C, estft. pagando os
coupons de juros de suas letras.

5  A Companhia Sports o Allrac-
çCes, em seu escriptorio central, 6. nifc 4e

CEREAES
Orazillan Warrant Company, Limite..
necebe ccrcnc. cm conslf-naçlio, solir*

"nin mcrcadort.vfflJi adiantamentos fle dl
nhelro.

CaExa postal, 914 - S. Paulo

Brazilian Warrant Company, Md.
Kcci;,_(i Ae. producloj do Rstado

Preços corrente»
Arroz tienencindo, Aptiillia do l.a 58 kllos 23W90 A

Sfl-ITO*
Dllo Idcm, ldom, do S.n, ldom 31? a 28*.
Pilo Idrm, ldom, do .l.n ldom. 18' a11-1**
Dito idom. Ilnttclo. do l.n, ldom. 22» aJV.
niln l.iom. ldom (lo S.n, ldom, 18' n J0f.Dilo idom, idom, do í.n ldom, 1«* a '8'*
nilo ldom, C) ulrorn. iilonV, n» a Am.
nilo om coseu Aenllm, homCOliilos H BfH.o.
Oito ldom (Mote, Idcm, ldom, 1276 n 1816.
-iKOdílo. lll Itiios, "O* n n.1l.

Amendoim, 100 lllro«, fitil a lt.
\ssiicnr orvslol 00 ltllOS, 80' ,l »""•
nntntos HK1 litro», 18» a 10». ...
Rorrnolir» inancnliolrh, ni-.orlor, 18 l*iIo*, -51 a íoi
niln idem, rciriilnr. idom. HO' a 86'.
niln idem. orillnnrin, ldom, 20Í a 257.
Mnío mliido, liorn, Idcm. 71 a &'•
nilo Idem, ordinário; Idein. 01 A 71-
niin enoollin, minerlor, Idcm, 5» n f>!»
Dllo Idem, Tomtlnr. ldom, 47 n 57.
Olln Idem, ordinário, Idcm, MO » 4\  ...
Fcijtto mulíilinlio novo, sdporlor, 100 litros, 10? n

Dllo Idem, idom, remilnr, Idcm, ldom, 01a 101.
Dito Idem. vellio nn|ierior, ldom, 81 n IO*?.
nilo ldom, rcsnílnr, idcm, 77 n Kl.
Pito ldom, liloliAdo, pnra vncoas, ldom, 6? n 6!.
nito lirnnoo, idom, 10T» a 11*6.
Dito mnntcicn, novo, 1015 ft 1\'.<-
Milho (Inltclo, novo, liem «eeeo, ldom, 7!0 n 7-5
Dito nmnrcllo, bom, Idcm, 7'8 n 7-.H.
Dilo nnrnrelltio, ldom, ldom, 113 a 1>6
Dito lirnnoo. idcm, Idcm, 7 8 n 7'5

100 saccaa

25 "

20 "

15 "

IB »

11 «

10 -*»

10 "

10 ¦*>
>0 *•

10 •'

10 »

10 ¦»

appello fi. gonerocldade
dos fazendeiros para, na safra actual,
contribuírem com na' saccas oue ainda
faltam para completar a remessa con-
templada.

Foram recebidas na.safra passada ns
seguintes dádivas, que a Associação torna
mais unia ve»* a agradecer:
Companhia Prado. Chaves,

S. Paulo ..... • •
Whitakor Brotero e Comp,,

Santos ..»...••
Companhia Agricola Fazenda

Dumont, Blbcirfio Preto.
Mlchaolson, Wright o Co.,

Ltd., Santos ... • •
E, .Tohnston o Co.. l»td,. San-
tos

R, Alves. Toledo e Comp.,
Santos

Freitas, Lima Nogueira o
Comp., Santos ¦ . .. ••

SoclÉtê Flnanciére Com.
Braz., Santos ..... .•

Lcmo Ferreira e Comp.,
Santos ....:. •. :¦:

jVnonymo, Santos . .. . ••:
Bento do Carvalho e Comp.,

Santos ....... •:
Manuel Tires de Camp-os.
Jahu' < ¦

Comp. Unlfto do Beflnado-
res, S. Paulo •

Noumann Gepp e Cia., I.tfl.,
Santo;

A. C. Gomes c Comp., San-
tos .......

Leon Israel e Comp., Santos
Santos Coffeo Co., Santos ..
Hard Band o Cia.. Santos .¦
S. E. Lawrcncc, Santos . .;
Raphael Sampaio o Comp,,
Sintos •

Sousa Queiroz. Amaral e
Comp., Santos ...»

Nloae o Comp.. Santos . y
Tobias do Barros o Comp.,

S. Paulo ¦
Companhia Puglisl, S. Paulo
Industrias Beuntdas Mata-

razzo, S. Paulo ... .
Eduardo Abreu Bordes, São
Paulo  -. •.:

JoSo Osório, Santos . . .
Condo de Pratos, S. Paulo
Picone o Comp.. Santos, .,•
Em lotes menores . . <. .:

podtm FACILMENTE Rinhir lindo» pmnlos luíodo

propaiiJnda dl Rcvisla Mensal "O ECHO". Peçam

hojt d«cripçJo dos lindos objeclM que ofíerettmos

tos nos») correspofidf-nfrt, enviindo «tíinminclo ptr-

gailo a um bilhete potlal com leu (mie
(rto enaclo ¦ Rtdacçlo da Reviili MenMl

,->> <~— «O ECHO" -—
¦CJti-Xm. TOVTjmX. ir. aa*,

- sfla Pdu^ ~
i i——___¦ i . 

ÍBj

Exames no Gymnasio io Estado
O melhor preparo para oi* exames par-

cellados quo devem sor prestados, em flo-
zembro do corrente anno, no Gymnaslo
flo Estaâo, e bem nsslm para os de ad-
mlsstto a qualquer anno gymnaslal, no
anno flo 1017, da-se no Instituto, do
Scíoreias e Letras, onflo o cscollento
corpo flooonto conta vários lentes cathe-
dratlcos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os alas, das 7 fts 10
o flas 15 fts 18 horas.

O dlroctor — Inii** Autonlq flon Sontos.
Rua Senador Cjuelroz, .4 — S. Paulo.

 m • m< 
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Escriptorio de advocacia de |
Carlos dc Campos %

I
Sylvio àz Campos |

Praça Antônio Prado n. 13 J
Í| Cn-m Martlnlco (l.o andnr) I

Ò

Secçào livre
DR. JOSf PIEDADE

ADVOGADO
Escriptorio, rua Libero Badaró, 119.
Caixa postal, 005 — Telephone, 1931»

S. Paulo

5
C
o
Xi
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EDITAES

PKI0FJ3ITÜKA DO MUNICÍPIO
Construeção fle passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
TV flo Acto n. 769, dc 14 ão junho do
1910, e flentro flo prazo do CO dias, Im-
prorogavcls, a contar de 2 flo corrento
moz, flovoráo os proprietários dc casas e
terrenos construir os necessários passeios
at6 ft. largura do 3 mctroB nas ruas Gone-
ral Flores, entro as ruas Solou o JavahCs;
Ignaclo do Araújo, entro as ruas Brcsser
e Hlppodromo; .Tose Kauer, entre as ruaa
Joaquim Carlos o Gonçalves Dias; Scuve-
ro, entro a rua Lavitpfis o a travessa Joa-
quim Plza, e Conde do R. Joaquim, entro
as ruas Humaytíi. o .laneguay, devendo a
pavimentação ser feita oom concreto do
pedrogulho, dom argamassa de cimento,
cyllndrado com rolo picotado, tendo tra-
ços pnra formar quadros do 0,rn,50X
Orn.GO.

No caso do scren*. construídos os pas-
selos dopols da termlnoduo do prazo acima
referido, deverão os interessados çonjmu-
nlear isso d Prefeitura, afim de, verifica-
fla a veracidade da cominuniçarjao; sor
feito o cancellamento do Imposto do 20
róis diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Fsso imposto não cpniprehcnfle ós pas-
selos construidos dentro do prazo de 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando conütnilrem os passeios, so sujei-'
tarão a fiscalização municipal o fts pres-
cripcSos da Prefeitura, relnlivns ao ma-
tcrlal que dcyérft s.ir empresado o a tudo
o mais (íuo seja julgado indispensável fi.
solidez o ft boa csihetica dos passeios, do-
vendo para Isso o construetor dar aviso fi.
Directorla de Obras com antecedência de
24 horas, afim do que Bejani examinados e
acceitos os materiaes a. empresar, sob po-
na do serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o Imposto, como si não
tivessem sido construídos, Os propricta-
rios são obrigados a mnntol-os om bom
estado do conservação, sob pena do pag.i-
rem o reíeridn Imposto!

nireciorl-i ile Policia o Hygiene, 1 flo
agosto de 191 n.

O Director,
Alberto <ln Costn.

MISSA DE 30.O DIA

AI/TINA DA SILVA qÀBEI/LO

Henrique José Cabello e cunhados con-»]
vldam todos seus parentes é amigos K
assistir fl. missa do 30.o dia, que em suf*-1
fragio da alma de aua Idolatrada esposa
o Irmã ,

AT/TINA DA SILVA CABELLO **

seríi celebrada terça-feira, 8 do «orrentfíy
as S horas na egreja dc Santa Inhlgenlaj

Por esto acto de religião e caridade «tf
confessam agradecidos.

Pequenos annuncios
Artigos para pinturas

Acabamos de receber grande stoclc om
nrtlgos para pintura, como sojam: cal**
ias, tolas para pintura a óleo, tinta a oleó
o oqunrclla, verniz seccativo "Courtral",

flxatlvo, óleo do llnhaça, pincéis, tinta,
nanklm, carvão e crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. **
o 10.

A ITARELTIOR para .jantür, mola porool**
•*¦ lana. ilonorailoB oom onro, louça in-

fjloza, a 8o' o 1no'ooo, ií»om, para chil o
oafó a !)n\ na liquidação do BantloirantO,
A rar» do S. Jo5o 87.

Total das recebidas na safra
passada ....... . 459 •"
A nova safra:

119. Fcrn. Aug. Nogueira,
Campinas 1 sacca

120. Victor Rcbouças, S. 81-
mão ....... 1 **

121. A. O. de Sousa 0 Ir-
mão. Pedreira. ... 2 n

li2, Dr. Amadeu Gomes
de Sousa. Amparo . 2 "

123. Arlosto Ferraz de Sou-
sa, Tedrelra . . . 3 -*

124. Gabriel Leite do Car-
valho, Pedreira . ... .• 1 "

SECRETARIA DA AGRICtn/nJRA,
COMMERCIO K OBRAS PUBLICAS

Dlroctorla do Vlafião
PREÇOS DE GAZ

Tendo sido de 12 15|32 d. por mil reis
a taxa cambial sobro Londres, em 31 fle

julho p. findo, o gaz quo se consumir no

corrento mez deverft ser pago pelos so-

gulntes preços, por metro cúbico:

lllumlnação . . , . 309,16789
Outros misteres . . . 242,52032

S. Paulo, l.o do agosto de 1910.
Tlicoplillo Sousa,

Dlrector.

DUS. CANTINHO FILHO. Al.-
-FREDO MARIO VIEIRA o LEO*
POLD1NO AMARAL MEIRA, ml-
vogados, rua 15 dc Novembro, n.
57 — Teletibnnr*. !S7-3"i.

DR. MELCHIADES -JtlXQOEIRA

Medico

Consultório, R. Libero Badaró, 52, das
3 as" 4 horas da tarde. — Res., rua Ma-

jor Dlogo, 8. Tel., 4.140.

Total das recebidas nesta
data ....... . 409 saccas

Ainda faltam para eomple-
tar 2.000 saccas .. 1,531 *

Para mandar o cafí sem pagar frete,
sô 6 preciso fazer duas cousas:

l.o — Pintai* uma CRUZ VERMELHA
em cada sacca.

2.0 — Enviar o conhecimento a casa
.TOHNSTON, em Santos, rua da Quitan-
da, 10-A.

S. Paulo, D de agosto de 1916,
Fi n. HcbblctliwaUe,

encarregado de transporte.

—**¦%**

CONVOCAÇÃO DE CREDORES

Fallencla do Jorgo Casscb & Irmão

O dr. João Baptista Martins de Menc-
zes, juiz d* direito da 2.a vara commir-
ciai desta comarca fle S. Paulo.

Faz saber aos quo o presente edital vi-

rem que, tendo a firma fallida Jorge Cas-

seb o Irmão, representado a esta juwo,
pretendendo de acue credores uma con-

cordata, mediante 2 o|o sobro a Impor-
tancla dos respectivos créditos, a prazo
de 30 dias da flata om que passai* em

Julgado a sentença fle homologação, me-
fllanto plona o geral -quitação, pelo pre-
sento convoco os «-redores fla fallencla

para reunirem-so no âia 11 do corrente,
fts 13 o mela lioras, na sala das audien-
cias do Fórum Civel, fi. rua do Thesouro,
n. 2. E, para conhecimento dos credores,
mandei expedir o presente, para ser pu-
bllcado na fúrma da lei. S. Paulo, 2 de

agosto do 1910. Eu, Aureliano da Silva
Arruda, 4.0 escrivão, p subscrevi, j— -João

Baptlsta. Martins dc Menezes.

PREFEITURA DO MONITIPIO
Const moção dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap. IV
do aclo n. 7GD, Jo 14 de junho fle 1915. e
flentro do prazo dc CO Alas, Improrogaveis.
a contar do 17 do corrente mez, doverão
os proprietários do casas e terrenos con-
stnuir os nocossarlos passeios atô ti lar-
gura dc 3 metros, nas -.-uns Brigadeiro Gal-
vao, entro a rua Lopes de Oliveira o a
alameda Olga; rua Sete Jo Setembro, en-
tre a alameda Olga o a rua Barra Funda:
dos Porcos c alameda Olga, atí onde
foram nssenladas as guias, bem como na
entrada da travessa Camarag',be, o das
ruas Lopes Chaves e Lavradio; o na rua
da Mo6ca, entro ns runs Visconde flo La-

guna, Oratório c Taquary, e Barra Funda,
em frente ft rua Seto flo .Setembro, fleven-
d», a pnvimentação ser folta com concreto
dc- pedrogulho, •'•om argamassa do cimen-
to, oyllndrado com rolo pleotado, tendo
traços para formar quadros de 
Qm,50x0m,GO.

No caso de serem construídos os pas-
seios depcls da terminação do prazo acl*
ma referido, deverão os Interessados com-
munlcar Isao í. Prefeitura, afim de, veri-
ficada a voracidade da communicação,

CIUTO 
AR AS do urantto branco, ingiez, para

ycufo. (luzia 8 5oo o il; idom, pnra chá,
a 7', pratos a 7\ torrina** :l 5*, bules para
cliá o cafó a '*, idom. leiteiras o assttca*
roirns a 2 õoo ¦ na liquidação do Itandel*
rnnto, rua do S. João, 87.

•kjÍERVÍÇOS 
para chá o caíè, terra cotta.

*S-*** iuslezo1-, 4 peças por 15'; louça ov
maltafla para cozinha: fôrmas para doces
ompadns: tnlhoros. Tudo polo cr,9to c abar
:<n dn custo, na liquidação do Bandeiranto*
rua do ü*. João. 87.

de U-
P-tAiU» 

üo porcollana branca, i
tnogoe, dúzia 18 ; idora, cbicaras para

õb4, poreollsna, a 14*, (luzia: serviços do
chíi o café, pnrceitaiia cm cores a do-*, luem,
Kiyonce, em côrcs, para cafi-, lõ peças por
IR»;-na liquidação do Bandeiranto, run São
João 87.

 dazla; i-Jcra,
forma 

'barril, 
a 

'Ú': 
idom, com pc a 5;

cálices a *T. írueteir-m a 2'5oo, ostojoa
COrüS 

para ohops, ?-'¦
forma barril, a íl': id

cálices a íl', íructciraj)
pnra mesn, Ires peças do niotal por 4*; na
liquidação do llandoirnnto, nm S. João, 87.

Casa Victoria
Especialidades oril manteigas, frios pa-

ro t-epasto. satelcliaila, conserva;-*, caças,
sardinhas, frnctaa blscoutos, requeijão,
queijos, mortadcllas c vlnli03 portugue-

ser feito o cancellamento do Imposto de^zef;.

W9a^AXmmAmmmmmm^Agm\mWmám

íi,
* mMLm*

'auto-geral:

w
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MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUCXK

(ENI-l'<;iAI,IMT*0
Com prallcn ila clinica <Io prof. Hiitlnol, do Paris
C.OKSUL'1'OIIIO! Uu» Diroita n. 43, d« 8 á«

4. - Telíphono n. 6.099.
ItESinKNCIA! Avcnldn Paul'.»!**. n.ílt. — Tf

loplione u. 9,841.

G
7
8
8
8
9
0
fl

10
10
11
11
10
15
10

** Pertences nara automóveis *^

JJ Accessorios
2 Pneumaticos
lf Gazolina X
X

Lubrificantes ¦**

17
18
20
22
22
23

*3*£ Preços sem competência *g
«Ç Aoccita pedidos (Io interior, as- A
KU sim como recebe cncommcniias
¦W:-: .-: para o estrangeiro w :-:

S Telephone, 3706 • Gaixa, 284
g End. Telegr. «HUTOGERflli»

JJ R. Barão de Itapetininga, 17

S. PAULO

m#*â*?»wf.

«•Hn

Prol. A. Detourt
GRflPBOhOGO

Consultado por valtoa eminentes do
Brasil o da America do Snl

«« Consulta das 13 ás 17 boras
Rua Aranfo n. IO

TEliBPHOlVE. 48-58

•***-**-<> «a

(.

Gomes dos sflmos
Jardim de Acadêmus
A' venda cm todaj.aa livrarias e na ad*

ministração do ""Correio Paulistano". —
Pre-o. 3$ooo réis; pelo Correio. 3$50O.

rilESOUJtO MUNIC11'AIj BB S. TAUIiO

Directorla tlu rcccltii
EDITAI. N. 15 »

Dc ordem do ar. flr. lnspector flo The-
souro, faQO publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o üo dia
31 de asosto do corrento anno, ee proce-
dera nesta Directorla, 4 rua Libero Ba-
darfl, n. 98, á arrccadaçüo a bocea flo co-
fre dos impo3tos do Industrias o Proíls-
sões correspondentes ao 2.o semestre ao

presente exercício.
Os contribuintes que pagarem seus lm-

postos do dia l.o ao dia 10 sosarflo flo
abatimento flo 20 0|0; os que pagarem flo
flia 11 ao dia 20, gosarão flo abatimento
de 15 0|0, e, finalmente, os quo pagarem
do flia 21 ao 31, eosarão do abatimento
de 10 0J0.

Durante o mez do setembro próximo
futuro os referidos impostos eerão cobra-
dos sem abatimento o sem multa. Findo
esto mer, serfto cobrados os referidos lm-

postos eom n multa aflfllclonal flo 20 0(0.
Directorla fla Receita flo Thesouro Muni-
clpal fle S. Paulo, 31 de julho de 1016.

O Dlrector.
' Dinl-5 V. do Azambuja.

20 rfia diários por metro linear io cuias
assontaâas, & contar da flata fla conclusão
dc nervlso.

Esto Imposto nilo compreende os pas-
solos construídos flentro flo prszo fle 60
flios, acima referido. Os proprietários.
quanflo construírem os passeios, se su-
JeltarSo A flucnlir.aqílo municipal o As

preseripeões da Prefeitura relativas ao
material qua fleveri ser empregado e a
tuflo o mais quo seja Julgado indispensável
a solidez o f£ boa esthetica dos passeios,
devendo para isso o construetor dar aylso
â Directorla flo Obras, com antecedência
An 21 horas, a£im do qua sejam eximi-
nades e acceitos os materiaes a empro-
gnr, sob pena 0o ücrem desmanchados o."
aramos passeios e mantido o imposto,
como sl nüo tivessem sido construído.". Os
proprietários cão obrigados a mantcl-os
em bom estado 'le conservarão, sob pena
do pagarem o referido Imposto.

DirccIorU fle Policia o Hygiene, 10 fle
Junho do 3 01G.

Pelo dlr-actor,
Josó Goníagn.

Hi»a Libero P.aflarfl. n. 10), teleplione,
4172. Eui frente ú Câmara Municipal

AVISOS RELIGIOSOS

PARTEIRA
Mmr. Urnnlri Uc Aaéraáe Figuclrod*»,

li.iTti.irn diplom-ida pola Vse<An do Plinrmaciii ilo e.
IMilo, ex- interno, da MMoinWwlo flerta rainHa-. A*-
(en*1*! a cluimados a qualquer hora. P-sidoneia •
consnlíorio: rnn (lencral I sorlo, |i0. Tolegnta Kmi."ÍPciisão 

Braslteira
Bclinaiia Kibeiro coinnianioa aos sou* Ircíuczos qu»
tiMintotiii o sou cptabclecimonto pata *iin Kraaa»

picdlo no conlro da cidado. junto ao jáigo da Só, *

íun do Santa Thcrc2a,:!2, ondo continua ft receber

hoipedes diarloi o pciislonlstn-j do mra, bem como
> n fornecer comida a domicilio <-

^ BENTO VIDAL

Orgam ofílolal dn .Sociedade "União

Plmrmnccutlca"
Acaba de ser publicado o n. 5 desta

apreciada revista, dedicado ao grande in-
dustrlal pharmaceutlço bacharel Luiz Ma-
nuel Pinto do Queirós:.

Variado texto o noticiário.
nedacçao e gerencia, rua Libero Bada-

ru, n. 52.

LUIZ SILVEIRA ^
ADVOCA-UOti ?

4 1B-A - Raa da Quitanda-16-A ?

j Telephone n. 2.628 f

SLOIU5TAB.lv DA AGBICULTCIRA,
COMSníIRCIO E OBRAS Pü-

BLICAS

Directorla dc Vlafião
Para appllcação fla tarifa movei nas

estradas de ferro flo concessão estadual,
observadas ns dlsposicüej vigente» eobre
a matéria, deverá- ser considerado, no
corrente meu, o cambio do 13 (treze) di-
nheiros por mil rt-is.

S. Paulo, l.o flo agosto do 1910.
Thooplillo Sousa,

Dlreotor.

¦Ml

DR. D1NAMEK1CO AUGUSTO BO
RHGÒ RAXGEL

A fariilliã flo íiáufloso finado, profuifla-
monte grata pelas homenagens prestada.**
ao scru pranteado chefe, convida, ás pes*
soas fle suas relações a assistirem á mis-
sa flo 7.0 flia, quo será rezada na matriz
da Consolação, quarta-feira, dia 9, fis *•
horas,

Sementes novas
Catinguolrd roy.o, legitimo, sacco de 200

litros, 55000. Cabello de negro, sacco fle

200 litros, IStOOO; jámguft, germinação
garantida, puro fle cache, sacco do 200 11-

tros, 7SC00. Pefllflo oo antigo o afamado
fornecoflor .Toiií Marcelllno fle Agnellos —

T.lnhn Mogyana — Estação fle Restinga.

(gíEMENTÉrbECAPrüT, novas, da gor-
•'minacão garantida, vonaem-so: "Catio-

Pttoiro Tíoxo- a «350 o ¦¦Jaragii.V.do ca*

oho. a 'G50. o kilo, omaceaclo, a Ginheiro.
Podidos a Mánuci Eduardo Ferreira, esta-

ção de Jussara^ _.

Alu(?a-se 
a casa n. i da rua Alagoas

niyfjionopolis) n »'H«*"3 no »• 2-**V

Proço lònjj. 8 qt.nrtoe. Trata-JO A rua Ma-

ria Antooia, 1*1.

AliiiTam-so 
nnartos oom pensão ou som

ponsão para familia soria. com comt*

da italiana o bKBüoira. Manda-se comida

para fói-a. Ena C-?Bario Moüa d. 10.^MacSína^iTêscrever
Vende-se uma machina marola "Id-sil**,

em perfeito estado.
Dr. Falcão, n. 1-A.

por 120$.i10, á ruá

E-*

ANNUNCIOS

Banco Francez para o Brasil
CAPITAL — 15 MILHÕES DE FRANCOS

Sido Social om Paris, 1 — Boulevarfl des Çapuolues
BÁLAXCETE DA CAIXA FILIAL DE S. PAULO, EM 31 DE JULHO DE 1010

Dr, Rubiõo fileira
1'rofessor de clinica medica

Roüiâencia: Rua das Palmeiras, 9*
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

"lll PlíSlfi"

•*À-*&*e*ÉS

ACTIVO

Lttraji descontadas . >•
HtrivB a recebe: ....
SonUa correnteã ga-.

rautlflaa e outras .
iMxas a valorei» caucio-

nafloK , .,;
Valorwi depositados em

oustodia :
Ci.ii» Matrli e Corroa-.

poü&ar.taa no es-
(.rangttlro . . . .:

rnvdrciui contas ..'.-....
Caíra

4G4:743S0D0
G4'5:531SüG0

2.815;21-1$283

3.025:380?300

1.027;52G$000

10B:348*,580
1.2B7;363$777
1.014:33B$800

PASSIVO

da

Híís  10.258:438$390

Pnulo, 7 de agosto dc 1318.
*. O Contador,'• BTUDEIL ,

Capital declarado
Caixa Filial ....

Caixa Matriz e Corres-
ponflentes no ex-
trangelró ......

Depósitos e contas cor-
rentes ......

Depósitos a prazo fixo
e com prúvio aviso

Credores por títulos em
cobrança . . . .

Letras e valores caucio-
nados 

Valores depositados em
custodia .. .. >: .: .

Diversas contas . ... ..: >:

Rêls . . . . . .

2.000:000*000

2.358:737$100

582:0C5$0Ú8

006:475$700

B45:531$500

3.025:38Gf300

1.027:025*000
117:717*072

AVISO
As contas de publicações ilo

jornal «Correio Paulistauo» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

FALLÉNOIA DE S. KRAMF.R
SOBRINHO

Convocação dos credores para eleição do
lliiuidatnrlo

De ordem do ra. juiz do direito fla 2.a
vara commercial, convoco todos os cre-
dores da fallencla fle S. Kramcr Sobri-
nho a He reunirem em assembléa no flia
9 flo corrente, fts 13 e mela Horas, no Fo-
rum Civel, aala flas audiências, afim de
elegerem liquidatarlo da referida massa,
em vista fle não ter o primeiro liquldata-
rio J. Malheiros prestaflo o rospcctlvo
compromisso no prazo legal, e conforme
reclamação feita a esto juízo, por interes-
saflos. S. Paulo, 3 fle agosto de 191C. O
escrivão interino do 5.0 officio, CAROLI-
NO BARRETO.

jJBBBe 83 *•**¦ ¦*' ^-•*,*-c*ji%1^*
rOT^.-^«*rr^-r>ir:T^ sai

VENDEM-SE FIADO
Casas c terrenos na Vilia SlàízCl, sita

n S'1 minutos ilo traimvny do Mercado,

linssagem ?200 i'3„ jiuito á Estação do Tu-
onrüvy, pouco além flo alto do SanfAii*
naj LOGAR IDEAL, onde so pMe morar
e trabalhar na cidade. Casas dc 2 com*
modos grandes c cozinha, num terreno do
.10x10, para serem pagas cm prestações do
40$00i» mcnsáès, o casas de a commodos
e cozinha para 45$000 mensaes, en, cujos

pagamentos já se nelin Incluída a oinor-
lixarão do cnsa, tereeno o juros. Terrenos »
cm lotes do 10x40 o para maior melrngon» *¦
a 200$, 240$, 280$, 320$, 400$, 480$ O jj
«00$, pagovols cm prestações mcníuics de i^
4$S00, 5Ç20P, 5$80l?. C$000, 7.$700, 8$200 |>

¦'• c 9$200. ft
Trota-se com Henriquo Muxzel, flo 1 ns 3 da tarde. Travessa da Su |Ç

n. 7. cartório. Telephone, 3494. Pòcain prospectos, onrlam-se gratui* *
lamente. Torrenos livres, cxlilbcm-sc docuiccntos flo iiroprloflade do »

qúasl 100 nnnos.  l>t*y^*im^^

Iris Theatro
Companhia Oiuematograiiliica Brnsllelrn.

HOJE — 3.a-feira. 8 de agosto r-. HOJE

Brilliunto solrce da moda

Dois bellos e interessantes fllms do

ccmpletíj agrado do nosso culto publico.
Programma

SEGREDO DAS

n. 003

ESMERALDAS

10.258:438*390

Banque Friuifiiilso pour lc Brísil.
Director,

Ji, DE SEN?*,

Magnífico drama de grandes aventuras,
producção artística da Brande fabrica
"Gaumont", em 5 longos actos.

MIse-en-scene deslumbrante o interpre*
teção magistral e correcta. estando con-
fiada a grandes artistas do palco franoez

ODEON AOTUALIDADES NS. 8 E 9

Interessante e curiosa reportagem Clne-
matograpliica contendo as ultimas novl-
dades do Rio flo Janeiro. Do propriedade

e exclusividade flesta Companhia.
2 grandes partes, 2

Amanhã. O querido cômico excêntrico
"Billo Ritohie" na sua ultima creagão

Corações roubados , .;.

2 hilariantes actoa. 3. .-.*¦' "

Theatro APOLLO
- Empresa PASCHOAL SEGRETO -

Itun D. Josfi dc Barros, n. 8

THEATRO MUNICIPAL
ConcesHlouario t WAL'1'EB MOCCHI

Grandioso espectaculo familiar, hoje,
torça-íoiro, 8 do agosto de 1916, aa 20'
horas e 3)4, ospectaculó do notável lllú-
sionista Indiano

DR. RICHARDS ,
O grande mágico moderno, tros mezes

consecutivos de extraordinário exito noa
theatròs: Carlos Gomes, S. Pedro e S.
JosC, do Rio de Janeiro, com completo
o unanime elogio da Imprensa.
HAGIA ORIENTAL - ILLUSIONISMO1

O flr» RICHARDS é considerado como o
creador fla moderna escola de magia, pela
perfeita execução de. sortes, aem appare-
lhos mechanicos, câmaras escuras, espe-
lhos o outros processos em desuno.

Primeira parte — Uma hora de magia
ligeira. Sortes de mágica fi. toda Íue das
gambiarras! Elegância! Destreza! Humo-
rismo! Terminará a primeira parte com
uma elegante illusão.

Segunda parte. r—. Trabalhos mentaes.
Transmissão de pensamento r—¦ Impres-
aões pessoaes. — Um lindo numero de 11-
lusioni-smo.

Preços para cada sessão —¦ Frizas, 15$;
camarotes, 12$; poltrona de l.a, 13$; ca.-
doira dc 2.a, 2ÇO00; geral, lfOOO,

TEMPORADA OFFICIAL DE 1916
Inauguração fla temporada official ds 1916. sob a flscalfcação da exma.commissão directora do Theatro Municipal

COMPANHIA DEAMATIOA FEANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mr. LUCIBN QUITRY
HOJE, 8 »E ACOSTO

B.a récila de assignatura ás SI horas

LA VEINE

THEATRO 5. JOSE',
ümpresa ãonè 1-eurelro Kf|

Dltünos èspectaculos fla

Companhia portugueza de Opere.Us e B«

vistas RUAS
HOJE H0JI!í

S.a-íeira, 8 de agosto de 1916
l.a sessão fts 7 1|2 — t.o, «essão ás 9 8|f
Ulüma representação da peça de graiM

de cspectaculo, cm 8 actos:  I

i Íim k m
Presos; ;)
Frisas, 15$000; camarotes, 12?000; «M

delras, 3$000; amphltheatro, 2$00S; bali
cão, 2$000; galeria num., 1$500; eerae»í
1$000. y

Comedia em 4 actos de ALFRED GAP0S. Mr. LUGIEN GÜITRY jouerá
le role de Julien Breard, qu'il a creé a Paris

Os bilhetes acham-se a vencia no Café Guarany, das IO as 17 horas

Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para
•==== a Comnanhia Lyrica Italiana, das 15 as 17 horas ¦

Bilhetes ft venda na Charuc»riii Mimli
rua J5 de Novembro, 59, das 10 ás 6 da

tarde o depois no theatro.
Amanhã , 4)

Quarta-feira, 9 ULTIMA HOIIA. Uoylsta
10 — Quinta-feira, 10, O FADO B MAXJi
xe fm despedida da compa-i

niha ^""Ã 
n~ü7 agosto Estréa de FÁTIMA

.MIBJfc. Itaính» d» iransformismo,



"K '

¦••

,.-.-' «
iMá»*V*iirtiriri-i ifuni -¦ -¦ i j. »iiBi'«*i***aÜÉ«)M^MWÍ'Í......... ^ 'jflff,.,"? *^x?at3sHI

í»Kí'"«i:>-:-"!rí'-' '' -"''»'¦''¦ ¦-"•'-¦¦"- '-'.* ¦.-:¦¦.¦'''¦ ^:-''-..'-r» ".4 ¦;,¦"¦'''¦¦:"-''->y.- ';*"•;" '--*<,''''...', " - *•"" ¦'.*• '.'*"."¦¦¦- *¦-.-.'"¦ ¦ ; .*' 
'...¦.¦;¦¦'¦".¦¦'¦ ..'"""--*-:-"; 

.' - '""..-' *"-' . '¦ ' '¦" írf* ,» ¦ ''--*•." ",*"""'

tJ^MM^I® ^AiJL,mTAMO -

i ¦ ICZ3

Tepea-ieiro, 8 
f^^

üe S.João cie. Baat^rai

TUflUIiOtS
0 mollior_ sortimonto no gonoroFacilitaçôos nos proços

Marmoraria Peragallo
Rua General Osório, 143

Tolophone, n. 4.212 - H, PAVI.O

SEMENTES •¦ FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes do ca-

plm CATIN.aUEIRÜ, ROXO, JARAGUA"
c CABELLO DE NEGRO; garantindo o
germinação, sem temer concorrência o
preços? E' incor.lcslavelmentc Odorlco
Barbosa, estação de Restinga, Iinlia Ko-
gyana, fazenda da Ma Ila.

Empréstimos a lavoura
O Banco Cooperativo Commorolol do

6. Paulo, sito ft rua José Bonifácio, 7,
B. Paulo, eslft distribuindo pelos seus oc-
cionlstns o interessados um libreto *nti-
ttilado "Empréstimos ft Lavoura", quedescreve a forma das operações do Ban
co com a lavoura. Pedidos dos interessa
dns ft caixa poslo 3182 — S. Pauln.

A declaração
da Maioridade

Kpisiiilin tmicionanlo ila liisloriu piilrw
Reimpressão de Eugênio Fgas; 300 «ipliirís.

Em toda?, as livrarias

Vende-se» por nroço reduzido1 DottMo-pliiipton, tnrnoilo, li 7/J'., novo, r«r azulisouro, moines nicliclndos, capoto aihorlciuio, ticn-(•araonto tle lodo o litro, motor sem vnlvitliis. Wa-
f-ner, Ililpcrl ,«;- Cln., S. limln, rn i do Monto, In -Paliai.)!.

4-l-W mUL^W «*»? A.^ :ék\K

? RESTAURANTE S. PA-QLO
a Rua da Boa Vlst-i, 50 *,

1 ESPECIAL SERVIÇO A' LA CARTE V
HOJE - CÀÇARÔLÉ 4

.jtj e CABÍUTO A BOBDÀLÈZA k
^m%&-AkWéLiv£?vr.

n
Com escripíorio ern sua residência

ATTKiKOK * . II ».?lAIIUS- Compra c von-do moveis i» Immovuls ompròstlmos snl» liypotliócns,«coeilii iirociir.içAo paru Inunir "onlii di» • prodlus.Afim do íilugn'-OB, pròcotlor li oonoorlos t; receboi
•lucttols.

Tem .1 vcmln lilmins iiroellos, Inuliifllvo um dos•melhoro» 
pnlnolos dn Avenida i'iiii!ist:i, liem comudivcrsns (eucnilns, sendo iiiiui elo crinr, do primeira

p.dmn. no Fl rifipKiiln iMliiuho, com cm*ti pnra resl-Itófíola, FerrarlnV f|Untro mil alqueires iloteirns dei
primeira fiiinlldnilo, aeiulf» l.itu iln mnelelrns tln leie iiiverniiiliis «• .:i u ile oiimpêis, nnllvos pnru crinr.di' « ie I mil rezes, ,'iíii vil-citã piiiidiis o eentn e(iiuliis pnrn ilnr cria, cciitii c ptint:i».s puro is, I cnrrõscom n ri".i|»ecliv:i lenindn e urnudes qiiôilns lie ngitns(m dlfteronles Iqgnres pnrn toenr onorgin elcctrlon.

I';ir:i ntais infiirmaçõos
Travessa Particular da Travessa Mun lis do
Fousil, n. 'I - - .Oiinibticy) - - SÃO PAULO

mmêM
\lmMttim I04M
¦Ml*.'. -r-"^'liifiamvmn^nr^iKm^

Liquidação de livros
VBSITEM

rfflíiiiiiiiiiiiiiiiMraiji

J 
£ tônico depurativo e anti-rltei^m •*«,>,,
A' venda em qnalquer pharmaeia ou drogaria

FAZENDA
Bem montada eom 40 alqueires dcterras, matto grosso, optima casa do mo-rada, 10 mil pés do café, multo gado,criação do porcoB, muito milho, foljfto, ar-roz, eto. Preço de oceasião, com o pro-prietarlo Antonio Ramos Leite em S.José dos Campos.

lintu de escriptnras
Livro sem CLAROS A ENCHER

¦ Estft foito do modo que os srs. advo-
nados, soücitodores, tabelllftes, commer-dantes, guarda-livros, eto., poderSo ml-nutnr qualquer esorlptura.

LIVRAR IA ECONÔMICA
Kun Marechal Deodoro n. 16

o—,,,, raM a PArn,npreoo_. . . 6|000 __ Pe|n , „„„

mtítmn vtnmÊmBmsm > -"n ta9aaançoi-~ -.-,— /'

i*NU

o livraria Mngalhãcs
o verifiquem o bello
sortimento do livros a
preços mareados o re-
duzldòs.

Verdadeira liquidação' • .1 /ros sobro todos¦ assumptos o conho-
' [mentos humanos, pa-
ia dar entrada a grun-
ele o variado sortlmen-
to iiltlmamonto adqul-
rido na Europa e que
acabo do chegar pelosvapores "Camões" e" Frlst

h ©ÉBitpatla é franca na
RUA DA QUITANDA, N. 5

Agencia de todas
? as loterias ?

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Anlonlo

Telephone, 4.269
S. PAULO

= 1
Q^mxmM

Loteria de S. Paulo

vX

'Uy7ií>V

Exteaejoes *8 segundas e quinfcas-feira^sob a fiscalização do governo do Estado

jfaa Quintino Bocayuva, 32
Terça-feira, § 

~^~ ~

2$700•wnr
EÇÍ^Jf^^o^es em i^õsíõ^

i-r-f

A AO PUBLICO I
Os fabricantes do Grande Depurativo do San.

gue ELIXIR DE NOGUEIRA, do Phar.
maceutico João da Silva Silveira, avisam
que. apesar da aetual crise, nüo augmentaram o
preço do referido preparado, não havendo rasão
para o publico compral-o por preço mais elevadodo que o seu antigo custo.

A,m 
MQÚ74wfó 22
•^ovl^ Jo-yzf
Correàr 6~/ooo

I* c.-jt^-*--*^ i i B5S3 ' '"t- I ' i it
oa «o ." ¦

•Sf MEZ Dia Prêmio maio, 
'feco °°

-^ nHalg

! I I
685
6H6
fiR7
688fisn
690
691

8 de agosto

29 .. ..

Terça-fíiira
So.ita-foifs
Sòirunda-ftlra
Sexta-feira
Torçn foira
Sexta-feira
Terça-feira

3r*:000sü0ü
20:1 il 0 ÍOOO
15:1*100 i (100
50:OOC"$"00
->. >:(>i«i ryui -

4O:O00@00U
lõiliOn.lKio

2S700
Í$Sl)'0
ISOOOí5$5O0
I^iiK)
3SB00
IS0.DÜ

rVl&tX

¦> I fl flmammenfggão natural

'marmoraria garrara
NICODEMO ROSELLI & COMP

Rua * de Abril ris. 2H c 3* - Telephone, 3.40»
achar Í^S^iSV2^V?o7aW2ff ^T' H'*' ^ ""' ™*™ '<*"*<>elo. „or .ire-cn, -«ave!,. _ n^B^o^'S&^

CASA FILIAL EM
5ua «§. ^i-aiaeise» n. 95^

SANTOS:
Telephone n. §:ií> j S

Verde Paris legitimo
para matar gafanhotos e

outros insectos nocivos
Sempre lêrn em slocb

LIOM & C.
Caixo, 5, Paulo

-im V •_>j[_j_i__*__ ^H^^^^^*^****'*'*****iaoBg,ssa»r3)i^^naaB*M^M^M"Liia3»^

Vm-.OhLAKtoMZi&H

ó a base essencial puro o
bom e fácil «l«r-fnvolvi«»i«>iiío
tln oro anca.

Si a sonhora mio «em leite ousi o leite é fraco, uso o
' "rjACTWãr-ERO»

preciosa (lesoobort-i da uhorinacnutica
.•fii.niiu Hlnmnto ncra;nnio

n™.Lnct'fcrn" 6 ° nnicn ° infallivelOERADim DO LEITE, ostimuln, adgmen-ta o fortaloce considorin nlmonto a socro-
çao fias frlandulss mammarias.

K" uni iiodrroKO rnrdllcimtc,
muito útil tinilinm duranto a GRAVIDEZ,depois do PARTO, contra o racliitismodas cronnças, otc.

Annlysudo o approvado pola oxma. 1)1-riietnria do SERVIÇO SANITÁRIO DOESTADO DE SÃO PAULO.
Efibrictintes-Pliarmacouticos _, ..-.^ro„__«^»..m.ra.,__<

Francisco Alarlo Bergamo e Joaima Stamato Bergzmon„„—.».., Run Oonsolholro Kurfndo, Ul o DitOOAItIA „ * ,, .ú. IlAltlIML - ti. Paul,, —'-Jolcpliono, n. 1103 " *oc° io vi',r0» 5 lio°

¦ ?

I AlAIll.A ««(•Wí-ãIüs,-!

F

>i^ijis^>x^irzm. íí,* Sá
-.:: quaòtra8 ^l^^í^z ¦¦^tó/,*^^;.
«os Agentee Qeraea P t0 do 00rrelo. devem aer dirigido.

S.Tlpfl'„.AontUntS 1B AbrüU e C-P* - «ua Direito. :,9 _' caixa 177

S..PsJuloA20Ved° 
8 C°'nP; ~ ^ Do»vaes - rtua Direita! 10 - Caixa ,,

C^nZ ^rtSr'^0"OS Sa° * • *»* - PraCa Anton„ Prado ,VA,J,! í^aSS c-C0X D,"elt"' * ~ ***¦ ™ ~ •<¦""> -
ninas' 

°' Sarmem° ~ Rua Bâra° "e^guara. li - calxa. 71 _ Cam-

A, TSiíES ESTREIA Ag
^ 

•• A venda em todas as charularias s :

Attenção
Um protessor eun-. longa )»ra(lca cnsi-

n.-. theorlea c praticamente allemão. fran-
ce-., inglez, arlthmellcn commerclal etescripturatião mercantil. Preços niodi-
cos e optimos referencias. Dirigir-se a
Gustavo Luiz. travessa dn Quartel, 9-B.

J FABIflI€A de BILHAR-ES ?
HKNKIfjf-UF, e§VBPA ' ' ""' '¦' -''* f

MISTURA FERRUGINOSA GLYGERINADÃ
Preparado pelo pharmaceulico ERICH ALBERT ÜAUSS

—, I Medicamento composto das raízes de plantas mediclnaes, ARRHENAL, FERRO' e GLYGERINA

Ioda clame «lc trabalho» do tornearia xíUa UngildOirO TobiaS 77

Marmorarici Toniagnnií
Especialidade em tumnloa de

mármore e granito polido ou
tosco. Preços sem competência

—«—
I xpoM<-f«, iiermitiieaclc:

Rua Barão de Itaoetlnlnga, 40
OIlIctnaM e IlHcrlpi-nrioi= Rua Paula Sousa, 85 ==

Para Remover
Callos Prompta

e Seguramente
Nada No Mundo Pode Excedei» "Gett-

It" para Callos e Verrugas,
Experimental o remédio differente.O novo o oerto remodlo para acabaroom esses callos quo tCm atormen-taao vossa vida e aluía por taatt»

A

4
4
4

ÓLEOS
GRAXAS

CARBURETO
Completo sortimento de pertences para automóveis

M*rccos sem concorrência —a—
CASA TONGLET

Rua Baião de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

Infallivel para a cura da ^nomi?' (?¦h,,,^os^ ^0^:^^^^
rlnn« n mni 1 „ Irregularidade da monstrunção, Colinas nto-' 

MalniT».aKÍp8 
UtTMl ^T^I' Fa8ti0' Enfraquecimento pulmonu,Maleitas. PurgaçOos o zunidos dos ouvidos, Neurasthonia, etc.Tônico reconatltulnte e depurativo Nem rival parn Ino-————— menu. muIliei-eM e erianenH " ;• - ¦'"

MIMjIÍARES MÍE PESSOAS CmAifiAS
Knconfra-so em Iodai m boas pharma-ias e drogarias de S. PlOlÓ" SANTOS e iio RIO !)S JANEIRO5rs. 3. RODRIGUES 8 C01I1P.. Rua Gonçaloes Dias, 59

Fabrica e laboratório: «. iMPtol/E
liarão da lla-lriz, 1» - E. rte S. p«ui0
Mediante a remessa de !2$000, enviam-so tres frascos para qualquor ponto sorvi-do por estrada de ferro, nos Estados do Rio, Minas o S. Paulo, livreZmKspesas

tr.ni livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

.nspir^moT°bter ° bCm-eS'ar ^ ^^ Como ta«* » vonude^^utrem, com,

o. ag - BotafoRo. Rio de Janeiro, e receberei* o nosso brinde gratuito.
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"8e uiaiielc 'Gclí-Ii,' eu nao teria de cerro,gal-a por couta de calloi!"
lempo. Dexai dc usar qualaueroutro remédio e use "Gets-It." li'o mais extraordinário remédio para
S?,1™ auo ha. B' o melhor domundo. Apenas algumas gotas ai»-plleadaB em poucos minutos basta-rno. Tratamentos inúteis como un-guontOB irritantes quo inilamam oscallos, calços que comprimem oscallos, navalhas, canivetes, tesourase limos que fazem os callos crescercom mais rapidez, sito cousas dopassado. "Gets-It" removo callos e
^"¦"•Eros de um modo differente, o
n» « i1»1!!.011»006 ou des-jruda-so da
sl «p2« út?.™s> r-6 el-"° cabe Porsl. Gets-It" ntto gruda-se nas -
meias nem estraga a pelle.
-ijZl?a?,°„ I,0,r % Lawrenee & Co.,Chicago, Illinois, U. S. A. A' venda
Selas0:''"' ** CmarlüB • MZ

Depositários sfraís:
Granado & Cia. -Rio de Jane/ro
Barroso Soares & Cia.=S.Paulo

üRSIDENCIÀ

, ,._ B FABRICA

BRANCA PERFUMADA
*£^V^)m9»»^* k«Và,,Hnt Che!ebroug¥*Bmueerfumadapi** cutil.peJIe e atodacoiiioijJCjijiirato.édeliMd^1me«te fuornatizada e arnaci» . peüe. Exp«»riii»ent^-na e verão qu&
%o" l *Tí??T™J. "* cara e m*ro8" ¦>™»*'™ « receia a
fVMtine Uutehougtfleam «wiijiialniente *K<jnfik3<Mi«l» e vàamque ten» o nonie dat -T^4
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VENÜA EM

CHESEBROUGRMFG.CC
(Comolidtitod)

newyou imem utmm,
TODA» A« DR-TXlAiUAvB E ntMOAACU**

ám m
A tpdos os que soffrem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GRATU1-
TA MENTE diagnósticos da mo»
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1,027 - Rio de Janeiro.,
Sello para a resposta.
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CORAÇÃO E ASTH
Suffocíições, bronchite asthmatica,

chiado do peito, palpitações, cançaço,
falta de ar, vertigens, batimento exaggerado

das veias e artérias, ele., etc.
Obtem-s-c o prompto allivio com o prodigioso

' Formula do dr. King's Palmer
A' venda na PHARMACIA ASSISMlepositario : Ij, Camargo
RUA 11 DE AGOSTO, 22 - ALTOS

FRISIA
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72, RUA S. BENTO, 72= ^RAXI8!!! -

Sahirá do preto, por estes dias, o nossa .Catalogo geral illustrado
Cnirn Vrtotal koiv rx. J* «T* 

"°mtia» " luem nol-o solicitarcaixa Postal, 587 @ j. MORAES & O. m S. PaTJLO
YíY^WPmtà9^^^,l^m,im>&.^.i-1í?l^ll*^

RIOS DE DINHEIRO ! ,Fortuna iwra todos! O niystorio photo-RiaplUco! Novidade seiisiielonal! Os mor-«os que i-csiisciiumi
»la»ilioplioton»i»gic i umo machina pri-vi estada da casa Q. Conti e Comp., doHio de Janeiro, que faz photographlusque contam, riem, abrem e fecham abocea e os olhos oomo uma pessoa emcarne e osso. Novidade estrablltante! Emuma semana, com o emprego de um pe-queno capital de 70*000 ganham-se 430*000. A- maior opportunldode para seganhar dinheiro! Uma criança poderáexecutar o trabalho com a máxima faclll-dade. Manda-se amostra da photogra-Phla, livre de porte do correio, medianteromessü de 6*000. Com esta machina faz-se fortuna oom rapidez.
Agente geral para o Estado de SPaulo: Vicente Iiuiecco. — Rua s. Anto-nio, 21-A (sobrado). S. Paulo

Sahirá de» bantoa no dia 20 ele apnato para«10, Dnlilo, 1'oriiiinilinoei, Vlgo, Fnltnontlie» Amsterdam
põ se acoclliiin pnssanclros oom paasapor-

i i. lotoolrtt classo para Vlgo, IIMJ|0jii, In-oluldo o Impotlo. l.a o 2.a classoj, trata.com a agencia

FHUSIA
Uahlrd de Kantos no dia r, do agosto paraMonlovidóo o lluonos AlrosPaasagons do S.a olasso, rs. OfiíDOu, InoluI-

do o lim.ostoVoltar* do ['rala cm 29 tio agosto e partirano mesmo dia para a Kuropa

Marte Anonyma MARTINELLI
S. PAULO

Rua Quinze de Jlouembro, 35«tUalxit puNlitl ij. iuo

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12'.'nlxu ;iohIi»I n, 1UU
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fax. RM SP & PS-N-C Xmmm
•^ MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO 

|
l'AQUKTES 

13A KUUOI-A ICbPlillA-
aJ UOS KM MANTO»

OH0WSA
§S no dia 91 do A gusto,- anl iu no mes-mo dia para Montoviilòo o l'ort ,!ülnu.
fA loj-, i uuta Arenas o pintos elo , ncilleo

1'AQUETlá i-AliA A IÍUKOPA
A sahir tio Santos:

ARAGtüA^A
no dia 34 tlu agosto |»arn i.ii», mnila,1'eniiimbiicu, S. Vlooule, i.isboii, Vlgoo. Inglaterra
A sahlt elo Ido:

Mf&JSftA' ¦
No dia 18 elei :iKo-tu piun1.1HIIOA e ÍXULA-IJSIIHA
A sahir do Ilia .

REME RARA
SB No ella ÍÍ3 do agosto — bnhinl i
B? mesmo dia para
,A Montevidéu e Uuenoi Airei

DRINA - 29 .de agoste ORITA - 28 tle agosto

Exige-se passaporte e não será permittido o ingresso de visitantes a Domo
Cata picços das passuifeus 3 inlormai;0cs dirigir-se ao omcnptorio .10

THe Bojai iai! atra Paciet Co. ¦ noa à í km
mSt iiii* f. I 1 í» ni Vln ! 1 fí»,, ... 11»... *L  ( 1 _ r.',.f. .I „ _. ~ .i. #*.".".
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