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Falando aos representantes da im-
prensa norte-americana, que acom-
panham as operações do exercito
francez, disse-lhes o gencralissimo
Joffre que os exércitos alliados sc
encaminharam a passos agigantados
para a victoria. Em sua opinião, os
allemães, que já tiveram de renun-
ciar á offensiva em toda a parte, es-
tão exgottando rapidamente as suas
reservas. Estão próximos os tempos
em que devem encurtar as suas li-
nhas, sob pena de não poderem de-
fcndel-as effí.cazmente. Quanto aos
planos de contrariarem a offensiva
franco-ingleza ou a moscovita, exe-
ditando grandes concentrações de
tropas e lançando-as como uma tor-
rente em determinada direcção, for-
coso é renunciarem a elles, e para
sempre. A unidade de acção dos ai-
liados, executando em todos os pon-
tos uma pressão uniforme e constan-
te, não permitte mais aos adversa-
rios a rápida deslocação duma para
outra "fronte", a velha tactica de

l, .-bater suecessivamente o inimigo,
conservando somente em cada linha

;"as forças estrictamente necessárias
para a defesa. Tudo isto assim é, de
facto; mas cumpre não esquecer que
a resistência allema pôde ser ainda
muito longa, quasi indefinida, si 011-
tros factores não intervierem para
apressar a terminação da campanha.
Esmagar a Allemanha por meio dc
suecessos de puro caracter militar
parece hoje a todos uma illusão per-
niciosa, que só se consente aos belli-
gerantes a quem o patriotismo exal-
ta. Por mais que se multipliquem as
offensivas, como o. J«- ciwiuyaEjt,
no anno findo, como a actual do
Somme, os resultados hão de ser
sempre pouco sensíveis; apenas con-
tribuirão para avolumar as perdas da

guerra, sem de forma alguma alcan-

çarem um objectivo que colloque o
império germânico á mercê dos seus
adversários. Tudo o que se tem con-
seguido, por banda dos alliados, em
dois annos de campanha, é recttpe-
rar 1I179 avós do território oecupado

pelos allemães na França e na Belgi-
ca, nas primeiras semanas da con-
ílagração. Acceite esta média, in-
dependentemente do exgottamento
de homens e de recursos, noventa an-
nos seriam necessários para recondu-
zir os allemães ás suas antigas fron-
teiras — o que seria ainda um resul-
tado bem mesquinho, após tantos es-
forços.

Felizmente, contam os alliados
com outros meios de acção; e o mais
importante delles é, talvez, o blo-

queio, que cada vez é mais rigoroso,
e que a Allemanha não tem maneira
de destruir, seja qual fôr o estorço

que esteja fazendo nos seus estalei-
ros e arsenaes. Certo é que as nações
viveram outróra sem commercio in-
ternacional, produzindo cada qual o
sufficiente á sua manutenção; e os

progressos recentes da chimica agri-
cola permittiram elevar em larga es-
cala o rendimento do solo, favoreceu-
do a cultura intensiva e proporciona-
da ao valor dos terrenos. Mas, por
outro lado, creou a civilização neces-
sidades que só a importação satis-
faz; e o próprio apparelho bellico de
cada paiz consome incessantemente
produetos que só se encontram em
longcs terras. Na Allemanha ha um
"defficit" confessado de alguns des-
6es produetos; a própria alimentação
é escassa, apesar da excellente orga-
nização das subsistencias. A' medi-
da que o tempo passa, a situação
peora; e é licito esperar que o aggra-
.vainento da crise traga o império a
sentimentos menos intransigentes
pelo que respeita á paz. Importa con-
siderar ainda que a Allemanha está
agitada por profundas perturbações
políticas. O.espirito publico deixou
de crer na victoria final, o que deter-
mina depressões favoráveis a todos
os movimentos hostis ás classes diri-
gentes; os partidos extremos apro-
veitam estas condições para a sua
propaganda; a própria miséria pu-
blica é uma collaboradora da desor-
dem moral do império. Quando um
paiz se encontra nestas circumstan-
cias, a fraqueza de dentro não pode
ser compensada pela resistência de
fora; chega um tempo em que a cal-
deira faz explosão violenta e se es-
tflhaça. Com isso contam ainda os

Contínua a brilhante offensiva das tropas do ge-
neral Cadorna no Isonzo - Os italianos conquis-
taram os montes Sabotino e San Míchele. "pi-
vots" da defesa inimiga na frente de Goricia

As forças moscovitas bateram os
teutões na linha que vai do sul

do Dniesier até Tysmienica
Os russos oecuparam a cidade de Flamach - A
cavallaria slava persegue os tedescos ao longo da

estrada de ferro de Koloméa a Staníslau
Os exércitos do czar avançam no Sereth

Os allemães tomaram de novo pé na
obra de Thiaumont * Os francezes ganham ter-
reno no Somme - Trava-se violenta lueta no
Meuse - A demissão do almirante Eberhard-A
Itália enviou para a Rússia um milhão de carabínas

Os telegrammas do "Correio Paulistano"

CIAS Di II
UM PEDIDO AO GOVERNO ARGEN-

TINO
BUENOS AIRES, 8 — Varias porsona-

lidades eminentes visitaram hoje o sr.
Luiz Murature, ministro das Relações Ex-
terlores, a quem pediram a lntorvençlo
official junto do govorno da Allemanha,
para este conceder um salvo-conduoto ao
negociante Maslrol, membro do uma Im-
portunte íinna de Boubalx, no norte da
França, para poder vir a,esta capital.

O ministro promettou empregar os seus
osforços nesso sentido.

AS BAIXAS PRUSSIANAS
AMSTERDAM, 8 — Informações rece-

bldas hoje da Allemanha annunciam que
as listas de balxaa do exercito prussiano
aceusam atfi esta data um total do 
2.843.926 homens postos Cora de comba-
to.

SERVIÇO INFORMATIVO PARA A
AMERICA DO SUL ^uv „„.

ward, dlrector da United Press, actual-
mente nesta capital, firmou contracto oon,
o governo e "La Naclon" para o forneci-
mento de um serviço Informativo da
America do Sul.

A redacção de "La Naclon" será o een-
tro principal do servlQO, que ficara a car-
go do sr. Howart.

CONVENÇÃO ANGLO-RUSSO-PERSA
PETRÒGRAD, 8 — A Rússia, a In-

glaterra e a Pérsia concluíram uma con-
venção diplomática reforçando os laços
de amizade que unem essas nações e re-
solvendo satlsfactoriamonte para os tres
palzes os problemas financeiro» • mlll-
tares persas.

UMA IDE'A DO "MATIN"

PARIS, 8 —1 O "Matin" aventa a idéa
de se cunhar uma medalha com o nome
a9  "Verdun", para os heróes que con-
trlbulram tão largamente, combatendo
naa margens do Mouse, para salvar a
Civilização.
OFFICIAES BRASILEIROS

NOS HOSPITAES DE SANGUE
RIO, 8 (A) -— O general Caetano de

Faria, ministro da Guerra, attendeu ao
pedido dos módicos capitão Alohou Bica
Medeiros e Joio Ayar paia aperfeiçoa-
rem seus estudos nos hospltaes de sangue
dos exércitos em lueta.

O tompo determinado pela autorização
ê um anno, sendo os seus vencimentos os
mesmos que aqui percebem, em papel,
não cabendo a esses dois officiaes o dl-
relto do quaesqüer outros auxílios.

A ACÇAO DOS BEIiLIGERANTES NA
"FRONTE" BRITjVNNICA

LONDRES, 8 —- Ao norte o a nordeste
de Pozieres, depois db um violento bom-
bardelo, os allemães atacaram as nossas
novas linhas, conseguindo penetrar em
dois pontos, do onde, porem, foram logo
expulsos, com grandos perdas.

Fizemos alguns prlsionoiros no curso
dessa acção.

De tres outros ataques surtiu o mesmo
resultado negativo.

Em frente do Souchez, o Inimigo fez
arrebentar uma daa suas minas, penetran-
do dopols numa das nossas trincheiras pe-
Ia cratera aborta com a explosão, mas foi
logo expulso, por melo do um combate de
bombas.

A artilharia Inimiga mostra-se actlva
próxima de Béthumo e no canal de La
Bassêe a Loos. Os seus resultados são ln
significantes. Ab nossas baterias respon-
dem vigorosamente.

A JJUOTA NO SOMJME
LONDRES, 8 — Um communlcádo do

general Douglas Haig, recebido pela ma-
nh.fi, annuncla que as tropas britannicas
ropelllram diversos ataques. dós allemães
contra as novas poslçOes .dos inglczes em
Pozieres. A linha Ingleza esta-, oompleta-
mente-Intaota. Em outros pontos da fren»
to, os inglezes fizeram novos progressos.

Em toda a frente francozo. houve gran-
de aotlvldade aorea. Os francezes derru-
baram tres apparelhos allemães, dois dos
quaes cahtram nas suaa próprias linhas.

A OFFENSIVA GAULEZA
PARIG, 8 — Ao norto do^-Bònune, a

nossa Infantaria, operando ao lado da ala
direita britannlca, no correr de.um ata-
que dos alllndos a Gulllemona avançou a
losta da cola 139 e no norte de arde-
court. Essa força capturou quaronta ho-
mona. A lesto da quinta do Monacu, os
allemães tentaram, por duas vezes, reeon-
quistar astrinchelras quo lhes tomftmos
hontem, mas foram repellldos pelos fogos
da Infantaria. Assim, os soldados do kal-
sor recuaram, deixando nuraorosos cada-
veres dofrente das nossas linhas.

Os prisioneiros validos feitos honlom
na região ascendem a 230, ,

Na margem direita do Meuse, conti-
nuou, ft noite, o vivo bombardeio, na ex-
trema da frento do Thiaumont a Fleury.
As cinco horas, os allemilos lançaram-se
na direcção das posições francezas entre
Fleury e a região ao norte de Thiaumont.
numa «Crio de poderosos ataques, com
grandes effectlvos, acompanhados do ti-
ros do barragens do peças de 210 sobre a
reotaguarda gauleza.

A Mia ao lado dos

A grande batalha
A SITUAÇÃO EM VERDUN

PARIS, 8 — Um jornal desta capital
publica hoje algumas declarações de um
official da Cruz Vormelha britannlca, ad-
dldo ao exercito francez em Verdun, e que
se encontra accldentalmente em Paris.

Esse official ingloz disse o sogulnte:
"A situação de Verdun não podo infun-

dir-nos o mais leve temor, pois as nossas
condições melhoram rapidamente. Esta-
mos obrigando o inimigo a limitar ob seus
ataques aos pontos da frente do batalha
em que as forças francezas estão mais o
molhor defendidas.

Como resultado lógico dessa tactica, os
allomães estão sacrificando rapidamente
aa suas tropas, sem conseguir vantagens
positivas.

Foi retirada de Verdun muita artilha-
ria pesada allema, com o fim de refor-
çar a frente de batalha do Somme. Isto
permlttlu que os francozes tomassem • a
Iniciativa recentemente em vários pontos
da linha. Assim, não seria nada de extra-
nhar quo dentro de algum tempo uma of-
feiislva írniicezii tivesse cemo resultado
a reconquista de todo o terreno perdido.

Sl isto é. problemático ha, pelo menos,
uma coiisa certa — é que os allemães
nunca tomarão Verdun.

A LUCTÀ EM THIAUMONT

PARIS, 8 (Official) — "As tropas ai-
lemas conseguiram tomar pé na obra de
Thiaumont.

Continua travada nesso sector uma lu-
cta cada vez mais renhida.

A CAMPANHA DA FRANÇA
PARIS, 8 — Nas nossas linhas,

todpjVLQS, aJ,anUí*..6cV,° tri1--«iraüa- ue
Fleury e nesta aldeia, pelo fogo das
metralhadoras, com grandes perdas
para o inimigo,

Os allemães conseguiram tomar
pé na obra de Thiaumont. Prosegue
ainda a encarniçada lueta empenhada
nesse sector.

Nos Vosges, alguns destacamentos
inimigos tentaram abordar as nos-
sas trincheiras nas proximidades de
Senones, mas foram dispersados.

A BATALHA DO SOMME
LONDRES, 8 — 0 inimigo, de-

pois de cinco tentativas infruetife-
ras, hontem, ao norte e a leste de
Pozieres, não levou a cabo nenhum
ataque de infantaria, mas manteve
um forte bombardeio nessa frente.

Nos outros pontos do campo de
batalha, na noite passada, avança-
mos em vários logares.

A leste do bosque de Trenes, hou-
ve um combate nas vizinhanças de
Guilleinon e perto da gare. A acção
continua. Na parte leste do saliente
de Leipzig, o inimigo tentou um ata-
que a bombas, mas foi repellido sem
difficuldade.

A' noite, em Roclincourt, opera-
mos com suecesso um raid e pene-
trámos nas linhas allemãs, onde ex-
plodimos as trincheiras de commu-
nicação.

A LUCTA NOS ARES
LONDRES, 8 — Dez aeroplanos

germânicos tentaram atravessar e
bombardear hontem as linhas ingie-
zas. Quatro aeroplanos dc combate
da flotilha aérea ingleza atacaram-
nos e dispersaram-nos.

Duas machinas allemãs foram obri-
gadas a aterrar detrás das suas li-
nhas.

NA FRENTE FRANCEZA

A OFFENSIVA DO EXEltCITO PENIN-
SULAR

PARIS, 8 — Todos os jornaes desta oa-
pitai manifestam sua grande satisfacção
pela nova offensiva dos exércitos ltalla-
nos, na zona do Monfalcone, registando
que os brilhantes suecessos agora alcan-
çados pelo generallsslmo Cadorna cons-
tltuem um novo testemunho, multo slgnl-
flcatlvo, da união intima enlre todos os
alliados.

A BATALHA DE MONFALCONE
ROMA, 8 — O "Messaggcro", em sua

edição desta manhã, diz que a batalha da
cota 85, na zona Monfalcone, em quo os
austro-hungaros foram desbaratados, é
apenas o prólogo de uma série de opera-
ções offensivas.

A lueta, naquello sector, continua vlo-
lentíssima. - '

Os oontra-ataques 0o<? .^istrlaccs, ate
operações Justifica aa esperanças de quo
esta nova offensiva serft também coroada
de magnlfloos resultados.
A GUERRA NA FRENTE ITALIANA

ROMA, 8—0 "Messaggero" informa,
na sua edição de hoje, que a batalha tra-

vada na fronte austro-ltallana de Mon-

falcone, se acha somente no seu prólogo,
continuando muito violenta a lueta.

Os contra-ataques tentados pelos aus-
trlacos foram todos repellldos.

Tudo faz prever grandes aconteclmen-
tos favoráveis fts armas italianas.

OS SUCCESSOS DOS ITALIANOS

ROMA, 8 — 0 gonoralisslmo Luigl Ca-

dorna communica para esta capital a

oompleta conquista dos monte» Sabotino
e San Michele, que eram os pivots da do-

fesa dos austríacos, na frente de Goricia.

O communlcádo informa também quo
a cabeça de ponto do Goricia cahiu nas

mãos dos Italianos.
O numero de prisioneiros austríacos

feitos nas ultimas operações eleva-se a

oito mil e outros continuam a chegar ft

retaguarda Italiana.
As tropas reaes tomaram onze canhões,

uma centena de metralhadoras e um rico

espolio.
AS VIOTORIAS ITALIANAS

LONDRES, 8 — Telegrapham de Ro-
ma: Os jornaes exhultam com a vlctorla
alcançada na região de Monfalcone. Oa
prisioneiros, ali capturados, attlngem ft
quasl quatro mil.

Estft officialmente confirmada, em suP-
plemento do communlcádo do estador-
maior, a oecupação do monte Rasta. A
lueta foi renhlãlsslma.

Os austríacos sotfreram perdas enor-
mlsslmas. Os cadáveres rodavam pólos
desponhadelros e vinham cahir dontro
das posições italianas.

NAS LINHAS MOSCOVITAS
PETRÒGRAD, 8 — No sector do rio

Stokhod, na região de Zaroza, expulsa-
mos o inimigo do uma seeção do trlnchoi-
ras, que depois occupdmos. fazendo mais-
de 200 prlsionoiros.

Na região do rio Sereth, apodordmo-
nos, domingo ultimo, do dois obuzelros e
aprisionamos tres mil homons,

O combate prosegno encarniçado nessa
frente. Continuam a chegar numerosos
prisioneiros austro-nlomães A rectnguar-
da moscovita.

No caucaso, as nossas tropas, devido ft
piessão dos turcos, retlraram-so para Ics-
te de Kermanshah, na Pérsia.
OS AUSTRO-ALLEMAES TOMAM A OF-

FENSIVA EM MUITOS PONTOS
LONDRES, 8 — Telegrapham de Pe-

trograd:" Os austro-allemãós, nos últimos dlns,
receberam muitos reforços o tomaram a
offensiva om muitos pontos, na frente do
Stokhod, onde foram repellldos com gran-
des perdas.

Os russos oecuparam as aldeias fortl-
ficadas o todas as poslçOes clrcumivlzlnhas
em Zoyjlm, Kostenlce o Renluv.

E' certo que on nossos pelotões do ca-
.¦aliaria avançada foram rochussados nas
inargeiiH do Tchcremoch, mas, reforçadas
os nossas tropas, contra-atacaram com
êxito o inimigo.

A batalha prosegue na região do Za-
recza."
A ITÁLIA ENVIOU PARA A RÚSSIA UM

MILHÃO DE CARABÍNAS
LONDRES, 8 — Sabe-se qua a Itália

enviou para a Rússia, onde Ja chegaram,
um milhão de carabínas, destinadas aos
novos exércitos rtisso3.

OS RUSSOS VICTORIOSOS
PETRÒGRAD, 8 — Na persegui-

ção do inimigo, ao longo da estrada
de Koloméa a Stanislau, uma divisão
russa fez prisioneiros 2.000 allemães,
tomando aos teutões vários canhões
de grosso calibre. Continuam a che-
gar á retaguarda moscovita numero-
sos prisioneiros.

Na frente do Sereth, as forças
moscovitas avançaram com suecesso.
Nessa região, os slavos fortificaram
as posições tomadas ao inimigo.

O numero dos prisioneiros que ca-
hiram nas mãos dos russos, a 5 e a 6
do corrente, ascende a 16C officiaes e
8.415 soldados.

NOTICIAS DE PKTROGItAD
LONDRES, S — Telegrapham de Pe-

trogratl, annuneiando que os russos, pro-
seguindo o avanço sobro Lemberg, mette-
ram uma cunha no exercito austro-hun-
garo do condo Bothmer.

Do Amstordam telegrapham tambom,
confirmando imljrcctomente esta 'noticia,
hontem, o marechal Hindenburg^ geiiora-i
llsslmo dos exércitos atistro-aliemaes, tm»

Os acontecimentos
nos Bafas

lasifiieilra aítia
GRANDE COMBATE NA FRENTE

DA MACEDONIA
PARIS, 8 — Tolegrnpham de Salonl-

ca annuneiando auo.. ao longo de toda
a fronte da Macedonla, estft travado,
desdo hontom. um violentíssimo canho-
nolo.

Os sorvios atacaram os búlgaros em dl-
versos pontos o conquistaram ao inimigo
mais alguns pontos de importância ml-
lltar.

O GENERAL DANGLIS
ATHENAS, 8 — 0 ministro da Guerra,

general Danglls. foi substituído no posto
de ajudante de campo do rei Constantlno.

toda a frente.
A EVACUAÇÃO DE LEMBERG

LONDRES, 8 — Os jornaes desta ea-
pitai, em despacho do Bucarcst, annun-
ciam quo uma proclamação do governador
de Lemberg, datada do 4 do corrente, or-
denou aos civis que evacuem aquella cl-
dade.

àm* * *»**»

ü perra no nar

iiii OFFICIAES
A LUCTA ENTRE OS ALLEMÃES E OS

ALLIADOS — OPERAÇÕES DOS
DIAS O E 7 —¦ A EVACUAÇÃO LK
VARIAS CIDADES OCCUPA7'**S PE.
LOS ALLEMÃES NA FRA"

RIO, 8 (A) — A legação tia Allema-
nha em Petropolls recebeu do Berlim, via
Washington, o seguinte telegramma offi-
olal:

"O quartel-general communica, om data
de C:

"Fronte oeste — Contlnu'a a lueta. Nas
proximidades de Pozieres, o Inimigo em-
prohendeu, durante 11 tarde, vários ata-
quês locnes no bosque de Fouroaux, ao
norto do Somme, som resultado. No Mosa,
ospeclalmento na margem direita, foi
grando a activldade da artilharia o deses-
porados combates de Infantaria.

Naa cercanias de Thiaumont fizemos
novos progressos.

No bosquo de Le Chapltre aprisionamos
19 officiaes e 805 homons validos.

A nordeste ilo Vermellles, na altura de
Combres, realizamos,' com exlto, varias
explosões tle minas o pequenos oncoiitros
com patrulhas inimigas, no Somme.

Nas proximidades do CraonvllSe e m
altura tle Combres, abatemos dois aero-
planos, sondo um perto do Promolles e
outro a noroeste de Bapaumo.

Frento leste — Exercito do von Hln-
tlembur;;o: desalojamos o Inimigo das po-

-Sicües^quo ainda mantinha ao sul de Zav-
sos occuiiaram ã" marirerii iiutiiuonxtrr-—
Serctn, a nuiucu^ «-.»> u~.iní:n

ENTRE O.S INGLEZES E O.S TURCOS
LONDRES, 8 — O com mandante dasforças britannicas om operações no Egy-

pto informa quo os exércitos inglezes saauham em contucto com a retaguarda
turca, a sela milhas a lesto do Katia.

No campo de batalha do Roniani, osInglezes recolheram muito material do
guerra o numerosas carabínas.

Sepultaram duzentos turcos, abando-nados pelos fugitivos.
Alguns aeroplanos turcos bombardea-

ram Suez e Port-Said, causando algumasvlctlmas o prejuízos materiaes lnslgnlfl-
cantes.

8 «Ét lil
OS MONARÒHÍSTÀS EM PORTUGAL
RIO, 8 — Telegrammas recebidos deLondres, por altos elementos da colônia

pòrtugueza, informam quo d. Manuel doBragança, monarcha deposto de Portugal,
l/ela primeira vez, desdo o seu exílio, pela
proclamação da Ropublica, credenciou oconselheiro Ayres do Ornollas com plenos
poderes para o representar em Portugal,
como orientador do partido político quolho tem advogado a causa do restabeleci-
mento da monarchla.

O "Dia", Jornal que se publica em Lis-boa e que dispõe de alto apreço, teria no-
ticlado o facto com elogios, na presenteconjunetura, em quo as questões política,so tornam mais graves, pela entrada do
palz na guerra.

O conselheiro Ornellas, que foi mlnls-
tro no gabinete João Franco, é uma dasfiguras mais prestigiosas em evidencia do
monarchismo. Esse personagem consor-
vou-so no exílio até agora, só regressando
a Portugal por determinação do d. Ma-
nuel, quo lhe confiou a mais espinhosa
das tarefas e ft qual não so qulz recusar.

ATAQUE AOS PORTUGUEZES
LISBOA, 8 — Uma nota official do go»verno confirma quo um destacamento do ln

fantarla allema, com tres metralhadoras,
atacou o acampamento portuguez do Mal»
t;adi, na região de Klnga, ao norto do
Moçambique.

O inimigo fui repellido.
NO COMBATE DE NAIGADI

LISBOA, 8 — Pelas novas informações
que acabam de checar a esta capital sabo
que, no combato c*»m o- allemães em Nal»
gadl, na região da Quionga, além do te-
nente Reis Pereira e do tres soldados in-
dlgenas, foi lambem ferido o aspirante
do marinha Maia Rebeilo.

A SITUAÇÃO DE PORTUGAL NA"s£F"TTõ irt «3 m—re-JfrVMAWA--^.

alliados, avisadainente, para chega-
rem aos seus fins, sabendo que o
tempo trabalha a favor delles. Ago-
ra, que a paz venha a ser o co.rollario
da actual offensiva occidental, já ma-
nifestainente enfraquecida, isso 'iin-

guem acredita, nem o próprio gene-
ralissimo Joffre — a quem, aliás, não
devemos pedir, quando fala em pu-
blico, que se exprima como homem
sem responsabilidades na campanha

PARIS, 8 — Ao norto do Somme, a les-
te da herdade do Monacu, entre o bosque
de Hera o o rio, tomamos uma linha de
trincheiras, fizemos prisioneiros 120 ho-
meris o conquistamos uma dezena de me-
tralhadoras.

Ao sul do Somme, a nossa artilharia
mostra-se multo actlva.

Na região do Llhons, alvejamos, com
tiros efticazes, ás baterias inimigas.

Progredimos na margem direita do
Meuse, ao sul da obra fortificada de
Thiaumont, e apoderamo-nos nesse sector
de cinco metralhadoras. Os allemães dei-
saram numerosos prisioneiros nos ele-
mentos de .trincheiras por nós conquis-
tados.

Na parte oeste da aldeia do Fleury, to-
momos algumas casas.

A artilharia allema tem bombardeado
as nossas linhas, na região de Vaux-Chai-
pitre a Chenois.

OS PROGRESSOS DOS FRANOE/jES

PARIS, 8 — As acções do hontem oor-
rei-am sati3factoriamente, 110 Somme e
110 Meuse, ondo os francezes conservam a
iniciativa, progredindo lenta, mas segu-
ramente.

Registou-se grando activldade, duran-
te as ultimas 24 hos'as, no sector de
Chaulnos, numa frente do ataque do um
kilometro do profundidade por sote tle
extensão. Ali, a artilharia franceza tom
desenvolvido uma activldade multo effl-
eras.

Naa próximas jornadas, os allemães,
cujas tentativas do reconhecimentos ae-
reos denunciam a Inquietação que reina
nas suas linhas, encontrarão a prova de
que a resistência de Verdun, transforma-
da em offonslvn, não impede aos france-
zes continuar a alargar a, zona de acçao
no Somme.

NA FRENTE DE STOOIIOD
LONDRES, 8 — 0 "Times" publica o

seguinte despacho que recebeu da frento
de leste:

"Está empenhada uma formidável ba-
talha na frente de Stokhod.

Os allemãeB, som cessar-, levam a cabo
vigorosos contra-ataques âs posições mos-
covltas, mas os seus esforços não colhem
resultados.

Os teutões effectuaram uma série de
assaltos contra os entrlncheiramontos ru3-
sos, com divisões recém-chegadas A "fron-

to" oriental, mas não conseguiram sinão
soffrer enormes perdas.

O canhoneio continua nolto e dia.

OS RUSSOS '

PETRÒGRAD, 8 — No seotor do rio
Stokhod, na região de Zarova. expulsa-
mos o Inimigo do uma seeção de tran-
cheiras) qeu depois occupftinos. fazendo
mais de 200 prisioneiros. -

Na região do rio Sei-oth apoder&mo-nos,
domingo ultimo, de dois obuzelros e aprl-
slonamos tres mil homens.

OS AUSTRO-iUiLEMÃES FORAM DEU*

ROTADOS NO DNIESTER

PETRÒGRAD, 8 — (Òfflclal) — "As

nossas tropas bateram os austro-allemães

numa linha de quinze milhas, desde o sul

do Dniestcr ate Tysmienica.

Occupúmos a cidade do Tlumach, assim

como, no sector a leste do Dnleeter, uma

cadeia do alturas.
austro-alle»A cavallarla persegue os

mães, ao longo da estrada de ferro quo

vai do sueste de Koloméa o Stanislau."

O SUBMARINO "BREMEN"

WASHINGTON, 8 — Telegrammas de
Berna dizem quo o "Berliner Tageblatt"
annuncla quo o* submarino "JJremen" foi
a pique, devido a um accitlento oceorrido
nas suas machinas. Ao mesmo tempo, os
Jornaes americanos noticiam que um of-
flclal da guarnição do "Columbos" rece-
beu uma carta de um seu parente, que
estú. servindo no exercito Ingiez annun-
olando quo o "Bremen" cahiu em poder
da. esquadra franceza.
O COMMANDO DÁ ESQUADRA RUSSA

DO MAR NEGRO
LONDRES, 8 — Telegrapham de Odes-

sa, annuneiando a demissão do almiran-
te Ebehard do cargo de commandante
da esquadra russa do mar Negro, em vir-
tude do seu estado de saude.

Diz-se que o seu substituto serft o ai-
mirante Kothak.

A ESTRATÉGIA ALLEMA
LONDRES, 8 — Referem de Amster-

dam quo os allemães conduziram, através
dos canaes, em pequenos vapores, vinte
e dois torpédeiros e "dcstroycrs" desmon-
tados, que jfi. so encontram agora arma-
dos em Itrugges, o promptos para serem
lançados ao mar.
UM SUBMARINO EM ÁGUAS

AMERICANAS
NOVA YORK, 8 — 0 vigia do

pharol de Portland avistou hontem.
pela madrugada, um submarino, que
seguia em direcção a oeste. *(

Acredita-se que seja o "Bremen ,
UM VAPOR ITALIANO FEZ FO-

GO CONTRA TRES SUBMA-
RINOS

NOVA YORK, 8 — Chegou a cs-
te porto o vapor italiano "Re d Ita-
lia".

O commandante declarou as auto-
ridades do porto, com o testemunho
tle passageiros norte-americanos, que
ao cruzar o Mediterrâneo fez fogo
contra tres submarinos, e que sómcn-
te o ultimo disparou alguns tiros
contra o "Ra dltalia". ;

Os outros dois perseguiram, ou-
rante muito tempo, o vapor italiano.

É' evidente que um delles foi at-
tingido e mettido a pique.

O embaixador allemão, logo que
teve conhecimento das declarações,
protestou contra o ataque do vapor
italiano aos submarinos.

Os jornaes commentam este pro-
testo

O VAPOR "TRIDENT"

LONDRES, 8—0 Lloyd's Re-
gister annuncia que foi mettido a pi--
que o vapor ingiez "Tridenf.

PERDEU-SE UM DIRIGIVEL ITALIANO
LONDRES, 8 — Communlcam de Ro-

ma que se perdeu um dirigivel Italiano
nas proximidades da Ilha de Llasa, - no
Adriático.

UM SUBMARINO AVARIADO
MADRID, 8 — A tripulação do vapor

Italiano "Uoojaolo", chegado a Barcolona,
assistiu a um combato entre um vapor
dosconhecldo e um submarino, perto das
costas de Sanpolmas.

O submarino submergiu, sendo crençn
nue ficasse avariado,

No rosto da fronte lesto o nos Balkans
nada houvo de importante."

"O quartel-general communica, em data
de 7:

Frente oesto — Nas proximidades de
Pozlêrés reconquistamos, por meio de con-
ira-ataques, ns secções de trincheiras, tem-
liorariamonte oecupadas pelos Inglezes.

Acha-so travado, desde hontem, um
combate, a curta distancia, entro Thlepva!
e Eiizentin-lo-Petlt.

Repollimüs hontom, ft tarde, ao norte
da herdade de Monncourt, um pequeno
ataque francez.

Hojo, pela manhã, foi iniciado outro
violentíssimo combato na altura do Thiau-
mont, que acabou Bem resultado para os
francezes. Rechassftmos o inimigo, numa
investida, mais para leste.

Vários ataques de aviadores Inimigos,
em terreno ntrãs da nossa fronte, não sur-
tiram effeito apreciável.

As bombas repetidamente arremessa-
das sobre Metz causaram alguns damnos.

Frento lesto — Exercito de von Hin-
demburgp*: no sector septentrlonal nada
ue reglbtou d- novo.

Destacamentos inimigos, que avança-
vum contra a collina de areia ao sul de
Zarecze o do rio Stochod, foram repelli-
dos.

Os atuques russos a noroeste o a oeste
dj Zalo-so não deram resultado. Mais para
o sul continua o combate na margem di-
.-?ita do Seereth.

As nossas esquadras aéreas Loinbardea-
ram, com suecesso visível, numerosas tro-
pas concentradas o a Estrada de Ferro
do Kowcl c .Sarny, uo norte da mesma.

1'Jxorcito do archiduque Carlos Francis-
co José: a situação 6 a mesma.

Exercito do conde de Bothmer: conti-
rua inalterada a sua situação.

Nos Carpathos ai nossas tropas con-
qulstarain as alturas de Plaim e Derrs-
kovat sobre o Czermesz.

— O governo allemão distribuiu ft im-
prensa a seguinte informação sobre a
evacuação parcial de varias cidades no
território oecupado na frente oeste:

"A evacuação de varias cidades popu-
loaas francezas o flamengas, foi motiva-
da pela necossidado administrativa, lm-
posta no próprio interesse dos habitantes
dos territórios oecupados, e devido ao pia-
no dos inimigos do matar a população
civil da Allemanha pola fome, plano es-
le cm que também foram incluídos os ter-
rltorios oecupados pelos nossos exércitos,
em paiz inimigo. ;.

Tinha-se tomado bastante difíicil o
abastecimento rogular e sufficiente nos
centros populosos do norte da França e
da Bélgica. Por isso, parte ãa população
desses centros, foi transferida para ou-
trás regiões menos densamente povoadas,
onde também ie fa««o Idioma francoz.

Desta maneira, foi )*)os3ivol regularizar
de modo Batlsfactorio <*j,dlstrlbuIçuo de vi-
vores, dando-se também occupaçüo a nu-
merosas pessoas sem trabalho, que exis-
tlam naqucllas cidades, empregando-as na
agricultura, trabalho este quo é abso^u^'
mento facultaUvo, 

"e

1-lonu.l, -nu qual ficou definida a situação
de Portugal na guerra.
REUNIÃO DOS DEMOCRATAS PORTU-

GUEZES
LISBOA, 8 — Os senadores e deputados

filiados ao pnrtldo Democrata effectua-
ram uma reunião, na qu-il, depois de te-
rem trocado impressões sobre a sessão do
Congresso, convocado especialmente para
ouvir o relatório dos ministros das Flnan-
ças o d,. 3 Relações L. erlores, quo aca-
iam 1o regressar da sua missão ao ex-;
trangeiro, discutiram a política adminls-
tratlva e resolvei am manifestar o seu ap-
piauso 6 sympathla aos ministros Affonso
Costa e Augusto Soares.

MARINHA PÒRTUGUEZA
LISBOA, 8 — O sr. Victor Hugo da

Azevedo Coutlnho, ministro da Marinha,
que havia de' :ado a gerencia da sua pas-
ta, para Ir ao norte inspeeclonar os por-
tos e as dependências a cargo daquello Ml-
nlsterlo, reassumiu hoje o exercício do seu
elevado cargo.
OS RESERVISTAS PORTUGUEZES NO

RIO
RIO, 8 — O consulado portuguez nesln

capital j," registou mais de cinco mil re-
sorvlstas.
A DEFESA MARÍTIMA DE PORTUGAL

LISBOA, 8 — O sr. Victor Hugo de Aze-
vedo Coutlnho mostra-so satisfeito com
a defesa marítima do norte do Portu-
gal.

sem a menor coac-

ção.
A administração allema fez tudo quan-

to poude para evitar qualquer aecldonte
desagradavol no acto da transferencia das
referidas populações. Estas, alifts, foram
as primeiras a reconhecer o facto, agra-
decendo ao governo, oxpressamento por
melo de numerosas cartas, que vão sor pu-
bllcadas, de accOrdo com o desejo expllci-
to dos seus autoreB.

As communicações francezas fazem do
caso objecto da mais ignoniiniosa exp.:»-
ração e criticam o facto de tor sido empre-
gada aquella medida sem distlncção entre
as classes abastada o pobre.

Esta aceusação, partida de francezes,
que se annunciam como defensores da
egualdado perante a lei, não pôde deixar
decausar extranheza, principalmente num
paiz como a Allemanha, onde nem antes,
nom depois da guerra, o governo fez a
menor distlncção entro as classes socisies
nara o emprego de medidas de caracter

i oollectlvo."

Quando, em vlrtr le da tensão sobrevln-
da entre Berlln. e IVashlngton, a intor-
venção dos Estados-Unidos foi considera-
da possível, t,-*)*. a gente estovo de accor-
do — e. 0. p»-'.ne.ro logar, os americanos

 em reconnecei* que os meios militares
do quo a Bepublioa americana dispõe. s(>
lhe permitiriam desempenhar um papel
muito apag"-. lo nos campos de batalha.

A guerra n tual e a ameaça allomã Hze»
iam comnrehtr.de- a essa grande nação
a nocesaldtide 10 defender-se e tle defen-
der os rlqucr-a*. «ccumuladas pelo seu la-
bor. E' certo quo vamos assistir ft evo-
lução da opinião publica americana, que
jft antevfi a creação do um grando exerci-
to permanente.

Na "Revuo do Paris", o sablo professor
da Sorbonne, o sr. Daniel Bollet, traça
um Interessante quadro da potência mi-
lltar doa Estados Unidos. Mostra até que
ponto ella seria inteiramente desdenhavel,
si houvesso uma verdadeira guerra. A3
forças da União são assim organizadas:
um exoroito regular, mais uma milícia dos
Estados, completada por uma reserva.

Em pé de paz, o exercito regular conta,
cerca de 80.000 homens, mais 20.000 sol»
dados, que constituem os estados-maiorca,
o 6.000 honoms de tropas colonlaes lndl-
,'enas. O recrutamento desse exercito se
faz por engajamentos voluntários. O
custo de cada soldado representa, uma
somma considerável, comprehcndendo o

1 alojamento, o vestuário, os viveros o um
soldo mensal que varia de 65 a 80 fran»
cos. O soldo dos offlciaes é, naturalmente,
proporcional, e'após cinco annos, um te-
íiento recebe 11.000 francos. Assim, esse
exercito, do etfoctivo reduzido, custa ao
Estado americano tão caro quanto os
maiores exércitos europeus.

Em principio, todos os americanos sao
obrigados ao serviço militar, dc 18 a 4.5
annos; praticamente, porém, a chamada
dessa milícia seria impossível, pois os ho-
mens não estão instruidos nem armados.
No total, os Estados Unldoa poderiam,
portanto, dispor de 90.000 homens, dls-

persos num território immenso Mas a a -

tiihark*. lhes faltaria, a cavallarla nao
estft formada, os corpos de exercito são
inexistentes. . . ,,„

Ora para resistir a uma invasão uo

território americano, calcula-se «"«¦¦'•»
necessário, pelo menos, um exercito de

primeira linha de 500.000 Homens, , um
exercito do segunda Unha de 300.000 ho-

mens. SCj para a defesa do Uttoni .*•¦.¦
"380.000 homens seriam Imprenelnaivois,

.t,^-— . -_..«.„

.1
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SENADO
REUNIÃO __S*i 8 BE AGOSTO

Presidência do sr. Jorgo Tlblrlçfi

A's treze horas, feita a chamada, vo-
rlflea-se a presença dos srs. Padua Sal-
les, Gabriel do Rezendo, Gustavo de Go-
doy, Jorgo Tlblrlcft, Luiz Piza. Aurelia-
no do Gusmão, Albuquerque B*ns. *JS-
car de Almeida, llorculano do Freitas e
Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas dez sena-
dores, deixam de ser lidas as actos da
6cssão e reuniões anteriores.

O Sl!. J.o SECRETARIO dd conta do
«cgulnte

EXPEDIENTE

Officlo do ex-presidente da Câmara
Municipal do Plrajuhy, communlcando a
renuncia dos vereadores locaes. — Intel-
rado.

O SR. IiDlV» PIZA *— Sr. presidente, o
nobro senador, sr. Joaquim Miguel, po-
fle-mo communlcar ao Senado que, por
motivo imperioso, deixará de comparo-
cer a algumas sessões.

O SR. PRESIDENTE — Constará da
acta a declaração do nobre senador. O
Br. senador Pinto Ferraz egualmente par-
tioipou A mesa que por motivo justo tem
deixado de comparecer.

Feita a segunda chamada, meia hora
depois, não respondo mala nenhum sr.
senador. Deixam do comparecer com
causa participada os srs. Dlno Bueno,
Pinto Ferraz, Fontes Júnior, Carlos do
Campos, Eduardo Canto, Ignaclo UehOa,
Joaquim Miguel o Guimarães Júnior, e
.em participação os srs. Lacerda Franco,
Bonto Bicudo, Fernando Prestes, Luiz
Flaquor, Pereira de Queiroz e Nogueira
Martins.

Não havendo numero legal, não ha
tensão. Levanta-se a reunião, designada
para 9 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentações de projectos, indicações
e requerimentos.

CÂMARA
11.íl SESSÃO ORDINÁRIA EM 8 DK

AGOSTO
Presidência do sr. Almeida Prado

A* hora regimental, íeita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Accacio
Piedade, Alfredo Ramos, Cazomiro da
Rocha, Américo de Campos, Augusto
Barreto, Claro César, Erasmo do Assum-
pgão, Francisco Sodré, Guilhermo Ru-
blão, João Martins, Veiga Miranda, Ma-
chado Pedrosa, Joaquim Gouilde, Alcan-
tara Machado, Freitas Valle, Josfi lio-
berto, Trajano Machado. Almeida Prado,
José Vicente, Julio Cardoso, Julio Pre.-;-
tes, Laurindo Minhoto, Mario Tavares,
Olavo Guimarães, Paulo Nogueira, Ra-
phael Prestes, Tlieophllo dc Andrado e
Carvalho Pinto. Deixam de comparecer
com causa participada os srs. Amando de
Barros, Antônio Lobo, Coriolano do Ama-
ral, Dario Ribeiro, Thomaz de Carvalho,
Gabriel Junqueira o Procopio do Carva-
lho, e sem participação os srs. Abelardo
César, Salles Jnnlor, Azevedo Júnior, Ar-
thur TVhitakcr, Ascanio Cerquêra, Ataliba
Leonel, Gabriel Rocha, Pereira de Mattos,
Rodrigues Alves, Campos Vorguoiro, Ro-
drlgucs da Andrade, Podro Costa, Plinio
do Godoy e Vicente Prado.

Abre-se a sessão.

O SR. 2.0 SECRETARIO lê as acta»
da sessão a reuniões anteriores, quo são
postas em discussão e sem debate appro-
vadas.

O Slt. l.o SECRETARIO dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

OffMo* do sr. secretario da Justiça o
da Segurança Publica, transmlUindo a
petição em quo os enfermeiros da Assis-
tencia Policial e respectivos ajudantes
pedem a sua inclusão no quadro dos func-
elonarios públicos, r—: A" Çommissão do
Fazenda.

Representação de moradores do dlstrl-
cto de paz de Iacanga, solicitando a ole-
vação daquelle districto a município. —
A' Çommissão de Estatistiea.

E1 lido, posto em discussão e sem de-
bato approvado, o parecer n. 5, deste an-
no, lido em expediente anterior.

E' lido, e vai a imprimir, o seguinte

PARECER N. O, DE 1010, SOBRE O
PROJECTO N. 05, DE 1911

As Commissões Reunidas do Instrucção
Publica o Fazenda e Contas, tendo ein
vista o projecto n. 95, de 1911, que crOa
uma Faculdade de Medicina o Cirurgia
em S. Paulo, são de parecer quo o mesmo
soja dado para a ordem do dia o rejei-
tado pela Caniara, visto o ássumpto ter
sido resolvido pola lei n. 1.357, do 19 de
dezembro de 1912.

Sala das commissões da Câmara dos
Deputados, 8 de agosto do 1316. — Ma-
rio Tavares, Erasmo de Assumpção, Frei-
tas Valle, ltiipliiu'1 Prestes, V. Carvallio
Pinto, Vicento Prado.

O SR. PRESIDENTE — O nobro dcpii-
tado sr. Thomaz do Carvalho communlca
que, por motivo de força maior, não com-
parece hoje e que deixará do comparecer
ainda durante alguns dias.

Comparece o sr; Wladimiro do Amaral.
Passa-se í

ORDEM DO DIA

Entra cm l.a discussão, e e sem debate
approvado, o

PROJECTO N. 2, DE 1010

autorizando o governo a mandar eon-
ttruir um edificio para cadela o fórum,
na sede do município de Campos Novo3
do Paranapanema.

Nada mais havendo a tratar, levanta-
se a sessão, designada para 9 a seguinte

ORDEM DO DIA

3.a discussão do projecto n. 1, deste
anno, prorogando o prazo para as instai-
loções domiciliares de exgottos cm San-
tos e S. Vicente.

Associações
GRÊMIO LITERÁRIO "ALVARES DE

AZEVEDO"
Com a presença do grande numero de

sócios, reallzou-so hontem mais uma
sessão ordinária desta util agremiação.
Duranto a mesma, usaram da palavra di-
versos oradores, destacando-so o sr. VI-
cento Paulo Vicento Azevedo, quo dlscor-
reu longa o brilhantemente sobre o tho-
ma "Ignez de Castro na lenda o na poe-
Sia".

A'8 ultimas palavras foi o orador
vlvamcnto applaudido.

Nada mais havendo a tratar fól encer-
rada a sessão, ficando designada a proxl-ma terça-feira para a realização de mais
um sessão ordinária.

Da nossa edição da noite, de hon-
tem:

A facilidade dos meios de comum-
nicação entre os núcleos produeto-
res, as linhas férreas c os mercados
de consumo é, sem duvida, um pro-
blcma que deve prcoecupar os po-
deres públicos.

Delia dependem o desdobramento
das culturas c conseqüente augmento
da nossa riqueza, c utn benéfico lc-
nitivo á carestia da vida, determina-
da em grande parte pela escassez, dc
gêneros dc primeira necessidade,
cuja producção não cresce notória-
mente, cm virtude da falta de trans*
portes c do cxaggero dos fretes.

A abertura dc estradas de roda-
gem que desemboquem em estradas
de ferro ou cm logares por estas et-
tingidos, será sempre um serviço de
inestimável alcance, sendo merçcedo-
ras de francos louvores todas as ini-
nativas cmpreliendidas nesse sen-
tido.

O que é preciso, porém, é o que o
máximo critério exista na orientação
que se adoptar sobre o aásumpto.
Não basta abrirem-se estradas. Ellas
devem ser coitadas em primeiro lo-
gar e dc preferencia nos pontos on-
de o trabalho já floresce e não pódc
proseguir por falta de desafogo c na*
quellcs onde a excellcncia das terras
offcrcce vantajosa opportunidade
para culturas c para o estabelccimen-
to de industrias.

Além disso, ha visivel necessidade
de melhorar as que já possuímos,
muitas das quaes se vão tornando
quasi intransitáveis, á mingua de re-
guiar conservação.

Tudo isso comprchcndcu, com su-
perior descortino, o illustre secreta-
rio da Agricultura, sr. dr. Cândido
Motta, tomando sobre os hombros a
iniciativa de promover para a breve
reunião dc um Congresso dc Estra-
das de Rodagem, nesta capital.

Pa- esse certamen, semelhante
aos 4..., ;.om exito positivo, se têm
effectuado cm Paris, Londres e ou-
trás capitães curopéas, será reclama-
do o concurso das Câmaras Munici-
paes, que, pelos seus representantes,
prestarão util collaboração ao estudo
da importante questão, suggerindo
alvitres e indicando medidas que en-
caminhem para uma feliz realidade
tão opportunos melhoramentos.

O sr. Cândido Motta, collocando
sob os auspícios da sua Secretaria c
projectado Congresso, dá uma nova
prova do interesse que está to:nando/
pelos assumptos affectos á pasta que
proficientemente dirige c do ac.rto
com que está encarando as recessi-
dades da situação.

EM 

S. PAULO, como, de res-
to, em toda a America, não ha.
jerarchiria de sangue. A nos-

sa sociedade está dividida om septos,
que separam os indivíduos quo têm
dinheiro e os quo o nito têm. O
velho provérbio "dlze-irio com quom
ttriias quo eu lo direi quom Cr," não
tem multa applicação entre nõs. O
provérbio que ninguém diz, mas que,
entre nos, anda virtualmente no anl-
mo dc lodo mundo, o o seguinte:
"DIze-mo quanto tens e cu to direi
quanto vales". Não quer isto dizer que
sú o dinheiro C quo tem valor. Não.
O talento, o saber, a virtude tambem
valem, mas tudo isso valeria mais Bl
em torno disso fulgurasse o ouro,
que sobrepuja a tudo. Jft que, entro
nõs, a única verdadeira jorarchia 6
a*do dinheiro, o esforço dc cada um
deve dirigir-se no unlco sentido de o
adquirir, do o conquistar e do o mui-
tipllcar largamente. Esso esforço
podo ser coroado do exito fii o indivi-
duo possuo a quantia Inicial. Si a
não possuo, necessita oonqulstal-a.
Mas como? Todos os processos são
diffioels, exigem esforços tenazes, e,
por via dc regra, falham. Ha, entre-
tanto, um quo não falha nunca, bas-
tando submettol-o a algumas tenta-
Uvas. E consisto nisto: 6 ir tentar
a sorte na Casa S. Paulo Hlo, A rua
15 do Novembro, 17-A, onde so dlstrl-
buem sortes constantemente.

OS NOSSOS BAIRROS
LIBERDADE

"CORREIO PAULISTANO''
O sr. Armando Nobroga 6 nosso repre-

sentante noste bairro o reside fi rua Tho-
maz Gonzaga, n, 22, onde poderá ser pro-
curado, para tratar de negócios com refa-
rericia a esta folha.

CONVESCOTE
Reallzou-so ante-hontom, na chácara

do sr. coronel Raphael Stamato, sita alím
de Aril!a Mariana, com enorme concorreu-
cia de exmas. famílias o cavalheiros, ale-
gre convcscotc, seguido de uma "matinéc"
dançante.

O sr. coronel Star.iato o exma. faml-
Ha foram ineançaveis em dispensar fino
trato aos presentes o tambom ao repre-
sentante do "Corroio". que, como os de-
maii; convivas, regressou da plttoresca
chácara, com gratas recordações da alegre
festa.

Entre as pessoas presentes notámos an
seguintes senhoras o senhorltas: Sebastla-
na. Pereira da Silva, Mlquellna Stamato,
Rosa do Vita, Assumpta Stamato, Zlloca
Santos, Anna Stamato, Lulza Bracchioll,
Mariquinhas Silveira, pharmacoutlca Ara-
bella, Machado, Julleta Tardio, Alzira Ma-
chado, Cândida do Nascimento, Orlandina
Cappellano, Alzira Braga, Mariana Stama-
to, Dcsdemona Stanialo, Marta Stamato,
pharmaceutica Joanna Stamato Bergamo,
Maria José don Santos, Mariana Stamato
Braga, Maria Josfi P, da Silva, Orminda
de Oliveira Stamato; cavalheiros: coronol
Raphael Stamato, Cervasio Pereira da
SUva, dr. Philomcno Stamato Sobrinho,
dr. Mario Stamato, Firmiano Pinto, Ro-
meu Stamato, Francisco Silveira, dr. An-
gelo de Vita, dr. Luiz Maffei, Heitor Bra-
ga, Armando Pinto, dr. Aurélio Machado,
Nestor Pereira Leite, Adhemar Chaves,
Vespasiano Venturelli, Darlo Cappellano,
Jaymo Figueiredo, Affonso Campigllo,
Luiz Guimarães, Manuel C. H. Braga,
Marcilio C. Freitas, Antônio Stamato, Ma-
rio Fagundes, Carlos Stamato, Josfi do
Vita, Raphael Tardio, Américo Cappella-
nu, dr. Manuel do Nascimento, pharma-
coulicos Franelsco Alarlo Bergamo o Fran-
cisco Mario Bergamo o o ropresentante
do "Correio Paulistano" do dlstricto.

PARA O RIO DE JANEIRO
Seguiu para o Hlo do Janeiro, aeompa-

nhado de sua exma. esposa, o sr. dr. Wal-
ter César, official dos Correios do Kstado,
quo foi para aquella capital desempenhar,

FOOT-_SAI_I.
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS

ATüT-ETICOS
llojo, An 20 horas, na sfido social, reu-

no-so a çommissão do syndicancla da A.
P. S. A.

»tr *
TAÇA "DR. OLAVO EGYDIO"

Contlmt'n. sondo asaumpto dc larga dls-
cussão cm quasl todas as rodas sportiva»
desta capital a disputa da taça "Dr, 01a-
vo Egydlo".

São numerosos os clubs que jã adherl-
ram a esto torneio, podendo-so mencionar
os seguintes:

Bolla Aurora F. C, Marinheiro F. C,
Marconi F. C, A. B. C. I<\ C, Verdun
F. C, Ausonia F. C, Tourlng F. C„
Saxonia V. 0„ Athieta Concórdia F. C,
União Puullsta F. C, Athieta Brasil F.
C, TIradontes F. C, America F. C,
Mauro Egydio F. C, "Vida Moderna" F.
C„ Pánnain F. C, Itália F. C, Minas
F. Ci União Brasil F. C, VIcontino F.
C. Roma F. C, Herdo F. C, Portugal
MnHnhenso F. C. Argentino F. C, 5 de
Outubro F. C, União Bcléni F. C, An-
taretlca F. C, União Lapa F. C, Rug-
gerono F. C, Alllança F. C, Santa Ma-
rlna F. C, Vonus F. C. l.o do Maio F.
C. o Pyreneus F. C.

Tara orientação dos clubs, quo ainda
não estão ihàcrlptos, mas pretendem to-
mar parte neste torneio, damos as seguiu-
tes informações:

Poderão tomar parto neste torneio to-
dos os clubs desta capital, quer estejam
ou nüo filiados a qualquer instituição.

Esto torneio serfi egual aos outros cam-
peonatos, sendo os pontos marcados do
mesmo modo.

Cada bairro disputará o match com os
clubs locaes.

Os campeões do cada bairro disputarão,
entre si a victoria. final, sendo o vencedor
desta ultima prova o detentor definitivo
da taça.

As pessoas quo desejarem mais infor-
inações sobro esto match poderão dirigir-
se ao sr. Luiz Pannain, membro da Asso-
clação dos Chrorilstas Sportivos, A ladei-
ra Santa Iphlgc-nia, n. ifl-A.

A taça, já se acha exposta na casa Nct-
ter, A rua 15 do Novembro, n. 48.

* *
CAMPEONATO RIO - S. PAULO
O ultimo training do scratch paulista

A Associação Paulista dc Sports
Athlcticos marcou para hoje, no
campo da Floresta, o ultimo trairiing
preparatório do scratch paulista, que
jogará no dia 13 do corrente, contra
a representação carioca, para o cam-
pconato Rio — S. Paulo.

E' a disputa do ultimo anno do
importante torneio inter-cstadual,
que vamos iniciar com o sensacional
match de domingo próximo.

Que série de suecessos brilhantes
tem valido para S. Paulo a lucta para
a conquista da valiosa taça "Correio
da Manhã", todos nós conhecemos.

O nosso team representativo con-
quistou victoriás honrosas que ga-
rantirani a permanência, na sédc da
A. P. S. A., durante estes dois pri-
meiros annos, do almejado trophcu.

Agora que se vão jogar os match.es
finaes do grande campeonato, c que
S. Paulo pódc alcançar a posse defi-
nitiva do premio com a gloria <le
nunca o ter perdido, vê-se claramen-
te que todos os esforços da nossa
parte são poucos para a consecução
desse ideal.

Salientando rapidamente a impor-
tancia e alta significação do match
dc domingo, faí-emol-o com o intuito
único de despertar cm nosso meio
sporttvo c 110 grêmio dos nossos foot-
baileis scratchmen, o interesse c o
enthusiasmo que essa prova sportiva
merece.

O training dc hoje, após o qual se
organizará a equipe dc S. Paulo, é de
capital importância e dc positiva e
directa influencia na escolha dos clc-
mentos que o tem de «"compor.

E' mister, portanto, que nenhum
dos foot-ballers escalados falte, á ho-
ra determinada, ao jogo, para que a
A. P. S, A. possa com segurança in-
dicar os jogadores que, conjugando
os seus esforços na elcvcn paulistana,
honrem o nosso nome spprtivo e nos
conquistem mais uma victoria, a
mais importante e mais necessária.

Os dois scratches provisórios, or-
ganizados pela Associação para o
exercicio, estão assim dispostos:

Scratch A
Casimiro

Lefévrc — Carlito
ítalo — Rubens — Lagreca

Xavier — Dias — Nazareth —
Mac-Lean •— Hopkins

Scratch B
Rachou

Sérgio — Morelli
Moraes — Octavio — Campos

Zonzo —: Dcmosthciies — Fritz
— Oscar — Zccchi

Reservas: Burgos, Gilberto, Cas-
siano, Paulino, Ferreira e Jacintho.

O jogo terá inicio ás 16 horas,
actuando como referee o sr. .[ariano
Procopio.

A tragédia fa ia
D.

TIRO
TIRO PAULISTANO — N. 35 DA CON-

FEDERAÇÃO
Com grando enthusiasmo, realizaram-

se ftnte-hontem, no stand desta soeladadc,
aproveitáveis exercícios do tiro theorlco
e de evoiuções militares, nos quaes toma-
ram parte 126 atiradores.

Apôs os exercícios, a l.a companhia de
guerra, com a respectiva banda de corne-
tas e tambores desfilou garbosamente pe-
Ias principaes ruas de Pinheiros, sendo
muitíssimo applaudida.

Reina grando animação para a forma-
tura do 7 de setembro, a realizar-se na
Capital Federal.

Para tal fim, estã-se organizando uma
banda de musica própria, sob a direcçao
do competente maestro José Decaussau.

Quinta-feira próxima, conforme ordem
do dia baixada sob o n. 1, todos os atira-
dores, quo possuírem fardamento, devo-
rão comparecer aos oxereicios devldamen-
to uniformizados, afim do tomarem parte
na inauguração da sede e quartel desta
sociedade, A rua Onze do Agosto, n. 41,
antigo edifício do Fórum.

1CM0IICI
Ira

Julgamento dc Matiptiho
O veretHctiun «lo Jury

O Tribunal do Jury iniciou liontem as
suas sessões com o Julgamento do Bene-
dlcto Alves da Silva, vulgo "Manqulnho",
eo-autor do bárbaro assassinio do tenente
Jo&q Antônio do Oliveira, conhecido pela
antohomusià do tenonto "Galllnha". per-
petrado na nolto do 22 para 23 do abril
do anno de. 1913, na residência daquelle
official,. a rua D. Anna Ner-y. 11. 14,
MoOea.

Em suas declarações A policia, o réo
disse quo so achava a jogar no Club
União quando lil apparcceu Ismael Coim-
bra, quo o fora convidar para tomar
pnrte em uma aventura amorosa. Accoi-
tou o convite o, em companhia do Israel,
quo ora seu amigo, poz-so a caminho
da residência do mallocrudo official. La
chegados, transpuzeram o muro quo la-
dela, a casa, conseguindo ambos penetrar
no aposento ondo dormia o tenente.

Israol encontrou sobro a commoda o
rav.ilvor da victima. Tratou do apoderar-
ne deasa arma paru, com ella assassinai' o
tenente.

No dia seguinte correu a noticia do que
fura morto o tenente João Antônio da
Oliveira. Em torno do crimo fez-se pro-
fundo mystorio. FOra perpetrado com
tanta cautela que, sl não fosso a habili-
dade da policia, talvez, ate hoje, os seus
autores estivessem Impunes.

As autoridades pollclaes iniciaram as
suas ihvostlgaoOes, obtendo oa resulta-
dos que desejavam: prenderam os per-
versos assassinos para entresal-os A
Justiça.

Terminou ahi a acQão da policia, pas-
sando o processo para a acção da Justiça
publica.

Entrou, então, cm Julgamento, Israel
Coimbra, quo fora condemnado a trinta
annos de prisão cellular.

Appellou .dessa decisão, voltando a no-
vo Jury. Dessa vez ÍOra tambem con-
demnado, mas a 25 annos o melo. Appel-
lou, tendo o Tribunal do Justiça conflí-
mudo a sentenga.

Benedicto Alves da Silva entrou om
Julgamento a 7 do abril de 1014, send:>
condemnado a 21 annos. Protestou pai*
npvo Jury. Voltando a julgamento em 7
do agosto do mesmo anno. foi condemna-
do a 10 annos e meio do prisão cellular.
Appellou ainda uma vez para o Tribunal
de Justiça, quo o mandou a novo julga-
mento, hontem realizado.

Benedicta de Oliveira, mulher do to-
nento, fOra julgada duas vozcb. sendo ub-
solvida em nnibas.

Occuparam a tribuna da defesa os sra.
drs. Antônio do Sampaio Dorla e Eurlco
do Azevedo Sodrí.

Funecionou o terceiro promotor publl-
co, sr. dr. Mario Pires.

A sessão íol presidida pelo sr. dr. Gas-
tüo do Mesquita.

Os debates so mantiveram acalorados.
O sr. promotor fez um longo estudo

de todas as pecas do processo, concluin-
do pela condemnacão do réo.

Falou em seguida o sr. dr. Sampaio
Dorla, que baseou o seu trabalho, brl-
lhantemente deduzido, na acareação ha-
vida na policia entre Manqulnho o Israel.
O patrono do aceusado disso quo faltava
a Israel idoneidade moral, para quo eo
baseasse por suas declarações, para a
condemnacão de seu constituinte. Era
uma fonte impura, de onde dimanavam
aa outras provas, qtie soffrlam do mesmo
vicio.

S. e. discutiu longamente o processo,
procurando demonstrar ao jury a inno-
cencla do Manqulnho. Seguiu-se com a
palavra an tr, Sr. Eurlco Sodrí), que dos-
envolveu tuna e**ric de argumentos a ía-
vor do aceusado.

O orçam" do ministério publico repli-
cou aos argumentos da defesa. Os advo-
gados, em tréplica, oppuzeram novos ar-
gumentos aos da promotoria, e termina-
ram pedindo ao conselho do sentença a
absolvição do réo.

O conselho de sentença estava consti-
tuldo dos srs.: Guilherme Bueno Pentca-
do, Gustavo de Godoy Filho, José Alves
da Graça, dr. Augusto Ferreira Velloso,
Guilhermo MUndell, Claro da Silveira,
Armando Pinto Ferreira, Carlos Gomes
Nogueira, João JosC* dos Santos, Thomaz
Antônio Pores, dr. Armando Ferreira üa
Rosa o dr. Adolpho Craziano.

O jury recolhou-so fi sala secreta Ss 23
horas, voltando a 0 horas o 30 ml-
nutos, com a condemnacão do réo A pena
do vinte o cinco annos e seis mezea de
prisão cellular.

Seus patronos appeltaram da decisão
proferida para o Tribunnt do Justiça.

Cnronica social

idêntico cargo nos correios da Capital
Federal.
AGENCIA DO CORREIO DO BAIRRO

Na agencia do correio do bairro exls-
tem cartas refugadas para oa srs. Joa-
quim Celidonlo, Mario Costa, José Facco-
nl, Oscar Junqueira Costa, Joaquim Au-
gusto do SanfAnna, Zulmira F. do An-
drade, Marcelllna Ventura, Oscar C. de
Abreu o uma carta-bllheto o postal sem
endereços.

DR, CARLOS DE CAMPOS
O nosso prezado diroctor sr. dr. Carlos

do Campos, senador ao Congresso do Es-
tado e mombro da Çommissão Directora,
continua a receber, pessoalmente, por
cartas, cartões o telcgrammas, muitos
cumprimentos,

S. exc. hontem recebeu felicitações dos
srs. conselheiro Rodrigues Alves, ex-pre-
sldento do Estado; senador Lacerda
Franco, senador federal Adolpho Gordo,
doputado federal Arnolpho Azevedo, dr.
Carlos Kiel, Affonso Francisco Veridia-
no, dr. Mendonça Filho, Joaquim Alvca
Corrêa, Estanlslau Pereira Borges, R. P.
do Siqueira Campos, Eduardo Carlo3 Pe-
reira, dr. Oscar R. Tolleus, F. Thomaz de
Carvalho, Mareia! Campos e família, Ma-
rio Reys, dr. Antônio C. da Silva Telles,
Samuel Porto, Joaquim Franco do Mello,
coronel Miguel de Abreu Pereira Lima
Coutlnho, sr. e senhora F, Ferreira Ra-
mos, senador estadual Fernando Prestes,
José de L. Abreu, deputado estadual Azc-
vedo Júnior e familia, Carlos Galvão o fa-
mllla, dlrccloriV de Taquarltlnga, João
Rodrigues do Sousa, dr. Joaquim Prado
do Azambuja, João Pimenta, Egydlo do
Nascimento Paula Santos, Domingos Cio-
no o Joaquim A. de Salles.

ANNIVERSâMOS
Fazem annos hoje;
O menino Carlos, íllho do sr, Domiii-

gos Fernandes da Motta, revisor desta
folha;

o menino Geraldo, filho do sr. João
Ottoni Claro, nosso agente e correspon-
dente cm Lagoinha;

a menina Nair, filha do alfores Jotto
Ferreira Leal;

a menina Theodosla. fillia do sr, Emi-
lio Nunes Corrêa;

a menina Maurllla, filha do sr. Eucly-
des A. Pinto;

o menino Cesarlo, íllho do sr, Rachld
Bacator;

a senhorita Amélia, filha do sr, Fir-
mino Miranda;

a senborlta Maria de Lourdes, filha do
sr. Cypriano da Rocha Lima;

a sra. d. Maria Angelina Ferreira, es-
posa do sr. Augusto Forreiraj .

a era. d. Alclnda De Maria, esposa do
sr. Rotundo De Maria;

o sr. Arthur de Camargo Pacheco;
o sr. José Vieira Marcondes;
o sr. José Rom&o Martins;
o sr. Manuel Constantlno de Almeida;
o sr. Francisco Moraes Ribeiro;
o sr. Carlos Amstrong, dlreotor do

Gymnasio Anclo-Brasileiro,

RELIGIOSA
Begisfõ k art.

O sr. secretario do Intorlor despacha-
ra hoje, Aa 12 horas, com o sr. presidente
do Estado, no palácio do governo.

O DIA
S. Romano, martyr

Soldado, viu uni anjo enxugando
o suor dc S. Lourcnco, emquauto sof-
fria pela causa de Jesus Christo.

Este milagre, junto á admirável
constância do martyr, o convenceu
da divindade do christianismo.

Dirigiu-se, então, a S. Lourenço,
que o instruiu e o baptizoti na pri-
são.

Elle se declarou christão, publica-
mente, recebendo a coroa do marty-
rio sob o império de Valcriano, no
anno 258.

V. ORDEM TERCEIRA DE S.
FRANCISCO

Mesa das Irmãs — Hoje, 110 salão
da Ordem, realizar-se-á a reunião da
mesa das irmãs, ás 13 horas.

Mesa administrativa — No proxi-
mo domingo realizar-se-á a reunião
ordinária da mesa administrativa, ás
13 lioras.

Santa Clara.— Occorre no dia 12 a
festividade de Santa Clara dc Assis,
a primogênita da Ordem das Damas
Pobres, conhecidas por "Clarissas",
a segunda Ordem fundada por S.
Francisco dc Assis; haverá missa ás
8 horas c á tarde bc.içam c absolvi-
ção geral.

Retiro geral — Realizar-se-á este
anno o retiro de oito dias, não sò-
mente para os irmãos terceiros, mas
para os fiéis que desejarem tomar
parte. A abertura dar-se-á 110 dia 20,
domingo, ás 19 horas.

Nos dias 21 a 26 haverá duas séries
de pregações: ás 7 horas para as se-
nhoras e ás 8 horas para os homens.

No dia 27 dar-se-á o encerramento
com communhão geral e bençam pa-
pai c com a festa de S. Luiz IX, re:
de França, irmão e patrono da Or-
dem Terceira.

Festa do SS. Sacramento — No
domingo passado realizaram-se os
solcnncs actos de desaggravo do SS.
Coração de Jesus, com a festa e e.\-
posição mensal do SS. Sacramento.

Houve grande concorrência de ir-
mãos c fiéis á conimuiilião geral re-
paradora.

O SS. Sacramento se achava cx-
posto no throno da capella mór, on*
dc ardiam muitas velas. Commemo-
rou-se o 17.0 anniversario da insti-
tuição (6 de agosto dc 1899) da ex-
posição solcnne mensal na egreja da
Ordem Terceira.

EXPEDIENTE DO
ARCEBISPADO

Provisão de dispensas de procla
mas, para a parocliia dc S. José do
Belém, a favor dc João M. Gonçalves
c d. Maria Antonia;

idem de procissão, com imagens,
para a parocliia do Braz;

idem de procissão, com imagens,
na festa dc N. S. da Assumpção, a
favor da parocliia de Bella Vista;

idem, nomeando o revmo. padre
Leopoldo Ripa, vigário dc S. Vicen-
te.

 Ao requerimento do- revmo.
vigário dc N. S. do O' foi dado o se-
guinte despacho: — P. P., pagando a
taxa usual.

Ao requerimento do sr. Dur-
vai Lopes Coelho foi dado o segttin-
te despacho: — Ao revmo. vigário
pertence decidir sobre a convenien-
cia do objecto da presente petição.: Ao requerimento do sr. An-
tonio Rodrigues foi dado o seguinte
despacho; — Ao revmo. vigário para
informar, levando em conta o dispôs-
to nas Const. Prov.

Foi passada portaria annexan-
do a parocliia de Conceição de lta-
nhaen á de S. Vicente.

CURSO DE RELIGIÃO
No dia 20 do corrente, ás 9 horas,

será inaugurado na matriz dc S. Ge-
raldo ura curso de religião, especial-
mente para moças.

Encarrcgou-sc de sua direcçao, a
convite do revmo. padre Periclcs
Barbosa, vigário da parocliia, o rev.
padre dr. Arnaldo Pereira, lente do
Seminário Provincial.

As aulas proseguirão todas as ter-
ças-feiras, ás 9 horas.

ARCEBISPO METROPOLITANO

O revmo. sr. couego Rodrigues dc
Carvalho, official da Cúria Metropo-
litana, representará o sr. arcebispo
metropolitano na sagração do sr. bis-
po titular de Sabaste, a realizar-se
em Campinas, no dia 13 do corrente.

ARCEBISPO DE OLINDA
Afim de apresentar as despedidas

dos ex-alumnos do sr. d. Sebastião
Leme, seguiu hontem para o Rio o
sr. padre Joaquim do Canto.

NOVA MATRIZ DE SALTO
GRANDE

Inaugurar-se-á no próximo dia _8
do corrente a nova matriz de Salto
Grande.

Ao acto comparecerá o sr, bispo
diocesano de Botucatu,', reinando
grande enthusiasmo no seio da popu-
lação.

Recebemos um convite assignado
elo sr. Mansueto Martorellí, mem-
ro da çommissão de festejos, ...

A CARNE
Movimento do dia 8 de agosto de 1916:
Foram abatidos: 6 leitões, 98 bovinos,

103 suinos, 19 ovinos e 6 vitellos.
Foram inutilizados: 6 suinoa; 9 pul-

mota, 1 fígado o 2 intestinos delgados de
bovinos; 12 pulmOes, i fígados e 2 intes-
Unos delgados do suínos; 6 pulmOes, 1 íl-
gado e 1 Intestino delgado de ovinos.

Foram inutilizados; 6 mocotós p.or le-
soes do aphtosc.

Emblema: "Olho".
— Preços correntes da carne, em kilos,

no tenda!:
Bovinos, Í400 a $450; suinos, J900 a

1^000; vitcllas, $000 a $800; ovinos, $f00
a' $800; caprinos, 1$500; leitões. 1?D00. i

O sr. dr. Cardoso de Almeida, secretario
da Fazenda, tendo conhecimento dc que cs-
tüo sendo oxportados,por Santos e pela Cen-

__1
trai do Brasil, oafí-.s baixos artlficlalmon-
to coloridos com plombnginn, oca, otc.,
rocommcndou A Rccebcdoria do Santos e
A da capital (tuo não permittissem a expor-
tacão «lo caff-s assim falsificados, não s6
por ser isso contrario tis disposições cx-
pressas do Código Penal o do Rcgulamcn-
to Sanitário, eomo tambem porque vlrl
trazer o descrédito para a producção pau-
lista.

Realmente não so eomprehtnde que vi*
vamos a pugnar pela melhoria das quall-
dades do nosso café e a combater as f"l-
alficacücs o os sttecedaneos que tantos ma-
les causam .1 nossa produeijuri o que aqui
dentro do nosso território negociantes
som escrúpulos procurem exportar cafés
alterados e falslficados por melo do lin-
tas, que, alúm do illudircm os consumido-
res, causam prejuízo íi saudc publica.
Merece, pois, os mais francos applausos a
acertada providencia tomada pelo sr. so-
cretario dit Fazenda.

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alvos, seerc-
tarlo do Interior, fez hontem uma detalhada
visita ao Deslnfectorio Central, ondo foi
recebido polo respectivo director, si-, dr.
Diogo do Faria.

t 

O sr. senador Carlos dc Campos, mem-
bro da Conimissão Directora do Partido
Republicano e director do "Correio Pau-
llstáno", agradeceu hontem pessoalmente
aos srs, presidente o vlce-pròsidento do
Estado, secretários do governo e prefeito
da capital os' cumprimentos quo lho cn-
vlarani, pela passagem do seu annlver-
sario natalíclo.

A Associação Commercial de Santos,
ante-hontem reunida, decidiu, depois do
longo debate, adoptar. para baso official
das operações da praça o typo 4, para o
cafí: disponível, em vez do typo 0, ora em
vigor.

Bata importante medida, sobre a qual,
ha poucos dias, tivemos o ensejo de fa-
zer alguns reparos, bem demonstra o su-
perior descortino dos dignos membros da-
quella corporação c açode a uma aspira-
«,-ão das mais justas.

Mais esto serviço notável cumpre-nos
accrcscentar á sírio que o nosso Estado
dovo ao eminento sr. dr. Cardoso do Al-
meida, do cuja Iniciativa resultou a uti-
lisslma modificação.

O digno secretario do Estado, promo-
vendo a providencia quo acaba, de ser ap-
provada pela Associação Commercial do
Santos, conseguiu não só corrigir uma ln-
Justificada anomalia, como acreditar o
nosso principal produeto, cotado, sem ra-
zSoj por um preco quo não correspondia
A media das qualidades vendidas.

Agora quo os poderes públicos tanto se
preoccupáni pela regularização das opera-
ções do café, a BUbstitUifiaò do typo de
base se impunha como um dos pontos cs-
senciac-r, do seu louvável prògrámmiti

O sr. presidente do Estado e os srs. so-
cretarlos do governo enviaram pesa-.ues
ao sr. deputado Pedro Costa, pelo fallccl-
mento de sua veneranda mãe, sra. d. Gcr-
trudea Jordão do Oliveira e Costa.

O sr. dr. Cândido Motta, secretario da
Agricultura, tomou hontem diversas provi-
denclas, relativamente a representação do
departamento sob a, sua gestão na Espo-
sição de Animaes do fí. José do Rio Pardo,
a realizar-se nos dias 25, 26 e 2? do cor-
rente. Esso certamen 6 promovido pela
Câmara Municipal daquella cidade.

Uma çommissão do academlo)3 cor.vi-
dou hontem os srs. secretários do governo,
para assistirem A sessão solenno comme-
nioratlva do centenário do nascimento
do grande juriíconsulto brasileiro Xclxei-
ra de Freitas, a realizar-se a 10 do cor-
rente, na Faculdade do Direito.

O sr. prefeito municipal dirigiu ao sr.
secretario da Agricultura o seguinte of-
íicio, sobre o Congresso do Estradas dc
Rodagem, a realizar-se brevemente nesta
capital:

"Apresso-me em vir fl. presença do v.
exc. trazer os calorosos applausos desta
municipalidade pela fecunda iniciativa
do governo dc S. Paulo, dc que v. exc.
dignamente faz parte, dc promover nes-
ta capital um Congresso do Estradas do
Rodagem. Um Congresso, tendo por
fim a orientação, a seguir, o estuda e a
indicação da solução, sobro o aspecto íl-
nanceiro, teehnico, econômico o admi-
nistratlvo, das vias de communicação por
estradas de rodagem, com o fim de fazer
os transportes fáceis, seguros e baratos,
interessa profundamente a S. Paulo, Es-
tado que, na Federação, possuo a maior
producção agrícola o quo se prepara tam-
bom para as vlctorlas da Industria. A
questão dos transportes 6 vital para a
prosperidade c para a riqueza do S.
Paulo o tudo o que nesse sentido íõr fei-
to serã recebido pela municipalidade com
a mais franca sympathla o com a mais
decisiva solidariedade. A cidade de S.
Paulo, em cujo território prosperam Jfl
numerosas fabricas, vendo com grande
eatisfacção que o problema está. sendo
oollocado no terreno pratico e que uma
das suas faces vai ter solução prompta e
eíflcar, vem trazer a v. exc. as seguran-
ças dc sua sincera collaboração. Aprovei-
to a opportunidade para reiterar a v.
exc- oa protestos da minha elevada esti-
ma e dlstlncta .o-nstderaçtto. O prefeito,
Washington T»uls."

Em visita ao Instituto Agronômico c
fi, fazenda do er. José Paulino Filho, se-
guiram hontem para Campinas, como
noticiamos, os srs.- tenente-coronel Sil-
vestro Mato e tenente José Traftal, offl-
ciaes do exercito do Uruguay o membros
da çommissão de limites ontre tmo palz
e o Brasil.

Da vizinha oldade, em automóvel, se-
gulrão para Villa Americana, devendo ir
Axé 9 fazenda de selecção de Nova Odea-
sa.-

Do Villa Americana, Irão para Plraci-
caba, onde pernoitarão. Naquella cidade,
visltorSo a Escola Agrícola e a Fazenda
Modelo, devendo regressar hojo A
tarde, a esta capital. *

A' noite, a convite do sr. prefeito, oa
officiaes uruguayos assistirão, no Theatro
Municipal, A recita do actor Gultry.

O sr. secretario da Agricultura designou

MARIO E DARIO BARBOSA
Continua aberta, das ll ãn 17 horn.-i

A rua S. Bento, 11. 22, a grande exposlçO.
dos pintores paulistas quo tom sido mui*
tJssimó visitada nestes últimos dias.

A exlracção dos bilhetes da tombola
(do 30 quadros) sorii feita do conforml-
dade com a loteria n. 185, da Capital Fo-
deral, a correr no dia 10 do corrento.

Eneotitntm-so ainda bilhetes na expo-
sigilo.

Os pintores resolveram fazer uma rc-dueeão de 20 por cento sobro o preço donada quadro devido ao encerramento
próximo da exposlclo.

"BORA UNIVERSITÁRIA"
O quarto sarou do sclcncia, arte e 11-teratura promovido pelos alumnos da

ünlvorsidado do S. Paulo, a roalizar-su
a 14 do corrente, no theatro Municipal,
serã uma festa do extraordinário brilho.'

A dlstrlbuiçüo do convites inicla-só
amanhã, sendo quo Jã tem sido avultadn,
a procura de Ingressos.

Polo primeiro nocturno, sesuo hojo pa-ra o llio a çommissão quo acompanhara
a S. 1'aulo o deputado Pedro Moacyr, a
qual C constituída dos acadêmicos Oon-
çolves Vlannn. Alcides Prado. João Pe-
dreira Duprat. Alberto Baldassarl o Ro-
salvo Telles.

O sr. dr. Carlos Maxlmiliano. ministro
da Justiça e Negócios Interiores, receberá
em audiência essa çommissão do alumnoa
da Universidade, quo lho offerccera umacollecção da revista "Athenéa", luxuosa-
mente encadernada.

EXPOSIÇÃO FJSRRIGNAO
Visitaram hontem aquella interessante

exposig&v, aberta numa das salas da"Cigarra", as seguintes pessoas, srs.: ba-
rão do Mucio Teixeira, Luiz F. Carvalho,
Josí Maria do Barros Faria, d. Carmen
de Affonseca Barros Faria, Iloynaldo da
Silva Ayrosa, Alcides Ayrosa, Sebastião
Prado, Leonardo Teixeira, d. Maria Leo-
poldlha Teixeira, dr. José Carlos dc Ma-
cedo Soares, d. Hosinlia do Oliveira, L.-
í-ires, J. J. Cerquoini, dr. Eduardo Maia
Fillio, Moraes Barreto, d. Slnba Prado
Guimarães, senhorita Maria Prado Gui-
rnarães, o outras.

Pelo sr. dr. José Carlos de Macedo Soa.
res foram adquiridas ns seguintes carieay
turas: 34 — Voyon; 35 — Clgolelle; *1!
— Boy-Scout.

AUDIÇÃO DE GUITARRA
O exímio guitarista sr. Salgado Se Car-

mo realizara amanhã, no salão do Conser-
vatorio, a sua primeira audição, cujo In-
teressantisslmo programma jã foi lia dins
publicado nesta secção.

O professor do bandolln o violão, sr.
Constantlno Silverio, veiu do Blo especial-
mente para tomar parte eomo aeompa-
nhndor no concerto do sr. Salgado do Sã.-

Agradecemos a delicada visita quo o
distineto professor fez hontem á nossa
redacção.

PELAS ESCOLA
UNIVERSIDADE DE S. PAU1.0

Brllhanto c numeroso auditório affluiU
hontem A sede da Universidade de S. Pau-
lo para ouvir a 72,a llcção publica da
Universidade Popular.

Como estava anntinciado, o Ulustro
professor Ulysses Paranhos, com a sua
habitual eloqüência o erudição, produziu
um excellento trabalho sobro a. "pyorrhea
alvlolo-dentaria", estudando-a na sua
origem, processo mórbido o tratamento.

O distineto cathcdratlco teve, ao ter-
minar, fartos o merecidos applausos.

* *
FACULDADE DE MEDICINA E CIRUR.

GIA DE S. PAULO
Acompanhados pelo cathedratico do

Mlcrobiologia sr. dr. Antônio CarinI a
pelo preparador da cadeira, sr. dr. Pires
Fleury, fizeram hontem, os alumnos do
4.o anno deste acreditado estabelee-imon-
to do ensino superior, uma demorada vlsl-
ta ao Hospital do Lázaros, do Guapira.

Recebidos pelo sr. dr. Emilio Ribas, dl-
rector do Hospital o pola irmã superiora,
percorreram todas as dependências do es-
tabeleclmcnto, tendo ouvido uma prolec-
ção feita pelo sr. dr. Emilio Ribas sobre a
tratamento appllcado nos enfermos, quo
lá so acham.

Os alumnos partiram da estação ini-
ciai ãs 12 horas o 28 minutos, em cario
especial, posto gentilmente a disposição
pelo sr. dr. secretario da Agricultura.

o dr. Luiz Silveira paia acompanhar os
nossos illustrea hospedes em sua excursão
pelo interior do Estado.

Vai sor íeita a reunião das escolas no-
eturnns do Piracicaba, quo passarão a
íunecionar no grupo escolar modelo da-
quella cidade.

. .' .
O sr. Luiz Antunes, cidadão portuguez,

requereu a sua naturalização, tendo sido
os respectivos papeis romettidos ao Minis-
terlo da Justiça, para os devidos fins.

O sr. secretario do Interior autorizou a
inauguração do retrato do sr. dr. Paulo
do Moraes Barros, na Escola Normal dfl
Piracicaba,

No despacho do sr. secretario da Jusll-
ça o da Segurança Publica com o sr. pre-
sldento do Estado, foi assignado o de-
creto nomeando o dr. Ga-stão Pereira de
Sousa para o cargo do delegado do poli-
cia, em çommissão, de Pennapolls.

O sr. secretario da Agricultura Indefe-
riu o requerimento em que a Companhia
RCdo Telephonica Bragantlna pede quo os
pagamentos que lho forem devidos no cor-
rente oxercicio sejam feitos mensalmente,
independento do outros requerimentos.

A Secretaria da Agricultura declarou;
ao ar. prefeito municipal de S. Joao de'
Itatinga, relativamente ao pedido de
fornecimento aquella. municipalidade de
3.000 metros do canos de 3 a 4 pollega*
das, quo a Repartição de Águas e Bxgot*i
tos desta capital se resente da falta dai
quelle material, tendo apenas em deposI-"_
to o indispensável para oa seus serviços.

A Alfândega de Santos remetteu ante-».
hontem ao Thesouro a quantia de A
500:000.000, saldo de sua renda da. se*í
mana finda,

Em addltamento a portaria de 2« Ai
julho ultimo e afim do esclarecer as du*«!
vidas que têm sido levantadas a propo-«
oito dos attestados pu certidões de vlda:
que ae pensionistas viuvas devem, semes-ti
tralmente, apresentar para receberem,
suas pensSos, o er. Jovita Eloy. director,
da Despesa Publica, declarou ao sr. ««-•,
crivtto da l.a pagadoria «ue, de aoc.rflo.
oom a decisão de 20 de outubro de 1879^
nSo é legal a exigência de que a peneioi
nista vive honestamente, pois aue o at^
testado de vida sô tem por objecto provai1,
o estado de viuvez, porquanto, ainda mee^
mo que qualquer autoridade atteate, do.
plena consciência, o estado deahoneato fle,
uma pensionista viuva, o Thesouro nao.
poderia suspender o pasamento da vtn<
efto e que, tratando dos attestados de vK
da, a clroular n. 2, de 20 do Janeiro de.
1907, nao faz referencia ao viver honea*»j
to ou nao da pensionista, sô sendo exigia
vol a prova de honestidade por occafliaoi
do processo de habilitação das viuvas,-;
sendo, portanto, dffscabida a oxlgenclf.;
depois de se acharem ellas no goso «Jft
pensão.
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Theatros Io despolpamento do café com relação á hygiene
e Salões

MUNICIPAL
"La Voine", comedia cm 4

aclos, do Alfml Cupus.

Para iniciar a "senson" tlieatral do

torrente anuo om o nosso Municipal deu

jhontem o companhia franceza, dirigida
melo notável aotor Lucien Ciullry, a bella

(comedia de Alfred Capus, "La Velno",
lom 4 actos. A estada deste Brando
iactor om S. Paulo não podo deixar do
'boi* oonsldcrada um acontecimento artls-

:[3 I —
B' esta uma daa mais lmportantos ques-

tõos a conhecer, merco dos differentes
problemas quo ella podo susoltar. roforon-
toB A mlcroblolpglo o chlmlca agrícolas.
F,' mesmo oxtranhavol quo lão importan-
ti? questão, que tão do porto se relaciona
com a sau'de dns nossas povonçfles ru-
raes, prlnoipalmente daquellus em que o
ouro e propinado pelo mcthodo luunUlo,
lenha ficado, até ngora, Ignorada ou des-
ourada ontro nôs.

O preparo do caffi. como so subo, 6 fei-
to por dois mothodos: moihoilo serco o
mclliodo liunililo.

Polo inclliodo seceo, esso preparo fica
limitado a lavagem e st*...imoiiu» das ecre-
jus, emquanto pelo íiietliodo humiilo di-
versus outras operações, taes como

jtloo. Gultry, multo nosso conhecido, t | ,.„,.,-,„, ,*0 cspolpnniciito, fermentação tio
m aotor de extraordinanki valor, poden-

do em dostaque os prlnclpaes pontos ro-
forontos ao objoctlvo aqui colllmado*
"Bastar! examinar a estruetura anatoml-
ca do fruclo do coféelro, para se verlfl-
car quo, preclsamento debaixo da pello
ou cisca do frueto, e extendendo-se por
sobre us sementes, ha um tecido flbroso,
quo contém um sueco doce. Essa polpa,
juntamente com a pello, pôde ser fácil-
mente soparadu. das semenlos quo estão
envolvidas om um pergamlnho resiston-
te. Adhorida a osto pergamlnho acha-se
uma camada do collulas vlscosas, a co-
nhecida por eumuilu vlscosn.

Para eliminar a matoria saocharlna ou
sueco doco, bastaria uma simples lava-
gem com agua, emquanto quo para a eli-
minação da camada viscosa, quo forte-
mente adhoro ao revestimento purgam!-

salloncta, deixando, todavia, ob grilos
onvoltos em seu porgamlnho (ou cnsqul-
iilm) aluda Impregnado da caraiul» via-
coso, «Iuo tanto prejudica a sécca o u boa
consorvqão dos grãos do oafé, razão por
quo são olles submettidos, em tanques
apropriados, o durante 15 ou 60 horas, a
uma verdadeira segunda fermentação, o
sfl depois são lavados e seccados.

Assim estabelecido, imugine-se o quo
acontecer! si a tudo isso fOr ajuntada a
grande mnssa do matéria orgânica reBUl-
tanto do despolpamento doa grãos de café
o os resíduos ainda fermentesolveis dos
differentoa tanques.

Iilssa grnndo mnssa de matéria orgânica,
atirada aos corogos, rios, tanques ou ou-
tros meios nnturaés quo fornecem ugun

TELEGRAMMAS
T SERVIÇO ESPECIAL T

do C0B1Ê10, da Agencia Americana c da «Havas

***
_o dizer-se que elle, entro todos o.s artls-
tas vimos, 6 tido hoje como o "primus

lnter pares". Não ha duvida que outros

iha no mundo thoalral com gigantesca es-
tatura, como, por exemplo, Zacconl, quo
'6 um inoomparavel interpreto das paixões
ijiumanásj como Novelll, quo, apesar de
•voiho, ainda é um maravilhoso actor; ou-
kno Max, que dizem ser um trágico cx-
•traordinario... Mas Lucien Cuitry é um

(comediante íl parte: o sou talento sô tem

(creado "homens", oomo tão criteriosa-
tmonto se oxprime Gomez Carrlllo. .'3,
'nomo homem, isso sim, ninguém o supe-
ra. E' o homem, o primeiro homem que
bo tem apresentado anto o publico, sem
'deixar de ser homem,

Contam os sous biographos que um
dln, quando Guitry começava a sua car-
Teira, um empresário lho offcreceu um
importante papel ¦ num drama notável.

li— Acceito com toda n minha alma,
exclamou o joven actor, 

'ávido 
por tra-

balhar. Mas no diu seguinte voltou o
actor uo theatro o devolveu o manuscri-
Iilo ao empresário, dizendo: "Não posso
acceitar o papel," — "Porque?" pergun-
;tou o empresário com surpresa. — "Por-

«quo sinto que não poderei fazer delle
üma creação humana", disse tormín.nle-
mente Guitry.

10, na verdade, Guitry nfio tem outro
(talento mais sinão o de ser sempre Gui-
«try; um Guitry que ama, quo soffre,
¦quo vibra, que sente como a geulo que
passa pelu rua nesta nossa época do cri-
se. Nisso, sim, ninguém o egualu, escre-
ve Gomez Carrlllo. Ninguém, como elle,
sabe exprimir' as penas do marido que
ama o não so. sente oom o necessário va-

; lor pura se rebellar contra a traição fe-
minina. Ninguém, como elle, para mos-
trar até onde chega, em suas humilha-
ções, nas suas covardius, torpezas c villa-
nius, o amor decrépito. Ninguém, como
elle, para exhalar'serti gritos a paixão
devoradora do homem cego pelos senli-
dos. Ninguém, como clle, para ao mos-
trar altivo e desdenhoso anle a faran-
dula ululante dos inimigos políticos, nas
luotas formidáveis da ambição. Nin-
guem, como ello, para nos communicar
dos estremecimentos do medo o dos gran-
dos heroísmos. Ninguém! Todo o eterno
dentro do moderno, emfim, tudo- o que
é palpltação de humunidade, tudo o que
A vida actual, entra na sua esphçra.

:. Alfred Cupus, do quem ainda hontem
representou uma peça, resumiu a seu
modo o que pensa sobre o talento de Gui-
try; "B" o interprete dos maneiras dc
eoffrer, de amar e do pensar nestes ul-
timoa vinte annos".

Pois é esso mesmo Guitry, om carno o
osso, que vimos hontem de novo no Mu-
rilcipal, quo so revestiu de fulgentes ga-
las para o acolher.

Pouco mudou no seu physico, ou antes,
quaai nada. pois ainda é o mesmo homem
robusto, espadando, alentado, quo nos
Visitou na tomporada do tempos atrás.
No que toou fi suu arte, então, ainda e
'o creador de sempre, que sabe vibrar.
yiver, encarnar uniu alma.

I . Demais, u peça do Capus iiie deu en-
tranchas para se mostrar o que é corno
üctor, como artista, como creu dor do ul-
mas. "La Velho" do conhecido the.atriatti
francez é, com offolto, uma obra forte
brilhante. Bstá no seu "processus", como
as demais do mesmo applaudido autor.
Não ha nella "ficelles". Tudo ali cori"j
oomo "sur des roulettea". As suas siluu-
ijõüs não são arbitrarias, porquanto todus
ellus ao engranzam o se engatam por elos
llndcstructiveis de bou lógica e de sã co-
ifterenela. A acção dn peça. no emtanto, i
lum mimo de simplicidade: desenrola-se'naturalmente através do uma dialogaçao
fluentíssima creando um ambiento ver-
dadeiramenle delicioso.

Bem se vé que a Capus não so podo
pedir a emoção trágica; o delírio, o ef-
feito supremo, como a um Bernsteln,
por exemplo. Um é o antlpoda do outro.
Estão em pólos differentes no modo de
encarar a vida. Basta dizer quo um é
optlmlsta o o outro pessimista. O que
íião quer dizer que ambos nas suas poças
não encarem a vida real, acima do tudo.
E' claro, quo por aspoctos que sa con-
trastam, mus, oin summa. egualmente
verdadeiros, egualmente humanos. Quer
eobre o amor, quer sobre o adultério,
quor sobre o divorcio, aa obras de um e
outro agradam, divertem. Bernslein é o
violento destruidor quo se conhece; Ca-
pus 6 o edificador da felicidade terrena.
Um ê a impetuosidade, como diz um cri-
tico; o outro, a ternura; um a violência,
n paixão Inquebrantavel! o outro, o en-
canto, a melodia; um, o desespero, o odlo
a falar polo coração; o outro, a tranqull-
Udade, a ventura a falar pela alma! Ao
passo quo Bernsteln encara de "preforen-
cia o lado mau da vida, com os altos o
baixos, as mesmas podridões o as suaa
misérias, Capus encara a existência pelo
seu lado bom, revestindo suaa persona-
gona de intenções, quando n5o jUBtus, polo
menos razoáveis.

Esta philosophiu rlaonha de Capua ae
depara jia poça de hontom. Trata-se de
um joven advogado, Jullen Bréard, que
vive modestamente, pola que ainda nâo
tem oausas, mas que 6 daquelles quo pen-
sam haver sempre na vida um momento
de "veine" e que esta é que rege os doa-
Unos da humanidade. A florista Char-
lotte Lanier, uma criatura, bondosa, nu-
.tre grande afteiçuo por Jullen. Chegam
fi viver juntos multo felizes na parclmo-
nia de uma vida de bons amantes. Char-
lotte em sua companhia lnetrue-ae, ap-
prendendo melhor a orthographia.

Eis que a "veine", porém, apparece na
pessoa do abastado Tourneur, qu. con-
fla a, Jullen uma cauaa em que trlum
pha, Torna-ae o advogado um homem no-
,tavel na sua profissão. Entretanto, elle
quer subir mais ainda, aspirando aer. de
putado, ministro a tudo o mais que lhe
jpossa dar a vida social. E para Isso con-
qulsta olla SImone Baudrln, uma mulher
•sncanta/dora . admirada no "grand mon.'Ae", Torna-se «eu amante, abandonando
.Charlotte, que, apesar de tudo, continua
a airmi-o, tal a, sua Índole bondosa, e at
feotiva. Jullen, de facto, chega a ser Ao
putado; mas 6 Infeliz com SImone Bau
idrin, cuja vida elegante e mundana nfto
lho permtyle dar attençdo ao seu fervo,
•roao admirador. Charlotte eabe de tudo
jpor Tourneur a contrlata-se. Tudo, po-
,rém, tem um desenlace feliz, Charlotte
j.e Julien vfio casar a Instâncias de Tour-•neur q Joaephlne, sua companheira,

Nada mais simples do que a trama do
«nredo desta comedia; mas ha nella uma
;boa dose do philosophia optlmlsta que
(Bos enche de um brando prazer, de uma

f,
.
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eufó ilespolpado, Invngcm do eufó fcrmcii-
tuilo, são Intercaladas entre uquellas duiu.

Como vemos, são operações essas dc
simples mcohanica e fermentações con-
secutivns.

Infelizmente, em nossa literatura agri-
cola não encontramos «indo aluum sobro a
natureza doa agentes quo provocam cssu.s
fermentações, e muito menos ainda, so-
bro a natureza daa partes constitutiva»
do café em cereja, nem mesmo possuímos
uma anulyso da composição orgânica e
mineral das cuscus daa cerejas frescas e
maduras, logo depois de sua subida do
despolpador. Os únicos dados anulytioos,
fornecidos polo nosso Instituto Agronoml-
co, datam ainda da profícua direcção do
dr F. "W. Dafcrt, o. esses mesmos. se
referem unicamente fl. composição dus
cinzas dns cuscus «lo eufó, depois do pus-
sodas pelos apparelhos trlturadòres, ditos
dcscnsciidores.

Outros estudos foram emprehendidos,
mais tarde, na direcção do erudito dr. G.
Dutra, mus estes versaram nobro a com-
posição mineral o orgânica do grão puro,
Isto é, depois do boneflciado,

Esses conhecimentos, eomo i fncil de
deprehender, de nada podem servir no ca-
so vertente.

Os únicos e escassos dados que existem
sobro esso ussumpto. como neontece não
ruro, encoiitramol-os na literatura agrl-
cela estrangeira, como passamos a ex-
pOr:

Marcuno, comparando o poso daa par-
tes constitutivas dns cerejas o dos grãos,
encontrou sempre nas experloncias feitas
com 22 cerejas, contendo cudu uma dois
íirãos, os seguintes resultados:

Grãos.

Pcllicula, .

Mucilagom.

Cascas , ,,

Totaos . , .

Poso médio

t.o loto-do 2.o loto dc
22 corujas 22 corojas

grs. grs.
G.dOO 6.67

1.860 1.88

2.800 2.78

6.125 604

16.625 1G.97

0,29 0.30

3.0 loto do
22 corojas

grs.
6.62
1.12
2.86

6;02

16.62

0,30

Sogundo E. Pierrot, o frueto do cufcoi-
o em Ceylâo, completamente maduro,

contém em média:

Agua 59,12
Invólucros . . 22,19,

dos quaea cascas, 18,01—pergamlnho, 1,15
Grãos 1(*,C8

Como mostram esses audoa, o peso dos
invólucros 6 qiiusl cquiviilctite uo peso
dos grãos.

Um arllgo extrahido da "Itcvlsta Agrl-
cola das Piiilippliias", o reproduzido no
Boletim da Agricultura, agosto de 1915,
velu lançar bastante luz sobro essa lntrin-
cada questão. Possamos o resumil-o, pon-

noso dus sementes, o quul poder., com-
munlcar-Ihes mau sabor, pela suu putre-
facção parcial durante o processo da
BC.cngcm, ú (pio são exigidas as opera-
ções da fermentação do cafC «lo-po.pudo
e da lavagem do eufó fermentado,

Ora, como é subido, na ôuperficie de
todos os fruetos doces ha muitíssimos
fermentes orgânicos e bactérias.

Bm exame da pello, com microscópio
poderoso, algumas horaa depois do doa-
pplpamonto, revela numerosos orgunis-
mos de Sncclmíoinyce. clllpsóiileus, c, as
vezes, de Sncchoromycca n;ii«'iilnt'js. l*n-
contram-so lambem numerosas bactérias.
A fermentação alcoólica pode munites-
tar-se depressa; como mostra o cheiro vi-
nboso quo não tarda om desprender.

l'or outro lado, exuminundo-sc o café
despolpado, observam-so alguns fermen-
tos orgânicos o bactérias sobre a cama-
«In viscosa, depois de uma hora, ao paa-
so que, depois de dezeseis, se tem dado
um incremento immenso c não sfl so ha
formado considerável quantidade de ai-
cool, pelos fcrmõiítOB origlnaòs, como até
ácido acetico, por certas bactérias. A's
vezes observam-sc niycodcrmn o mycc-
lios de fungos. O papel do tournesol en-
verniclheco intensamente, e depressa se
extingue o cheiro do ácido acetico. Ao
mesmo tempo, formu-so um outro pro-
dueto volátil cm pequena quantidade, o
que modifico algum tanto o cheiro do
ácido.

Ora, quando, pelo despolpamento, o
sueco «loco é eliminado e so extendo so-
bre a pollo separada o sobre o café des-
polpado, não é oxtranhavel que esses or-
güiiismos se desenvolvam rapidamente,
ü sueco doco não só contém assucar, sl-
não ainda algumas matérias nitrogona-
daa o mineraes para o desenvolvimento
dos organismos".

Aaalm explicado, vejamos como isso ae
passa na operação do despolpamento do
chró.

Geralmente'; como acontece em outros
paizes caféistas, é a cereja madura quo
unlca o dlrectamento é submettlda ao des-
polpamento, emquanto que, entro nés,
pelo motliodo humldo são tradadaa indlf-
ferentemente a cereja madura o u coreja
seccn, e, muitas vezes, conjuneta o slmul-
taneamontò, us cerejas que so acham na-
quellea dois e8tadoa tão differentoa. Dahl
a neeeaaldado do submotter casas cerejas
durante certo tempo, quo varia de 12 a
21 lioras, ao processo da muccriição para
provocar o onlumescimento do seu lnvo-
lucro, e facilitar, portanto, o Beparoção
dos grãos do café.

Nessa operação, jã uma corta parte daB
corejas soffre, ua verdade, a suo primeira
fcnnonlação. Do fucto, nos tanques para
eaae fim destinados, oa differentoa micro-
organismos exlBtentoa sobro a pelle das
cerejas, encontrando ahi oa elementoa na-
cessados para a sua nutriçllo, pois nem
todus aa cerejoa catão ou ae conaervam
intactas, nüo tardam a so desenvolver de
uma maneira espantosa, constituindo, por
assim dizer, um pé dc cuba.

Em seguida, eão as corojas, assim tra-
tadas, atiradas contra a placa metallica
quo reveste o cyllndro do despolpador, o
qual despedaça a casca, por meio de sua

fis nossaa povoaçõos rumos, nfto deixaria
do pollull-a, prejudicando cnormemonto a
sua potiibilidiidc, c para a qual são e.d-
gldos os seguintes curueteros*.

l.o — tivr límpida, Inodora, lniputres-
eivei, fresca, ngnulayol ao gosto, arcjiuia;

2.o —" Dover cozer, sem endurecer, os
legumes, dissolver facilmente o sabão, c
sii deixar um pequeno resíduo ulcullno;

3,0 — sor, cinflm, Incapaz do Infectar
o organismo «los grandes unlnmcs o do
homem.

Occupando-hos sú deste ultimo ponto,
diremos que ninguém, hojo, Ignora, da-
pois dos memoráveis trabalhos de Pas-
tour, que as águas potáveis são oa meloa
mais seguros para introduzir na economia
germens infecciosos, contágios, bactérias
pathogenicaa.. Concebe-so isao fncllmente,
porquo nenhum.melo ô mais propicio Hs
condições de nutiiiçito e do desenvolvi-
mento dos microorganismos, e o papel da
aguu, na otlologia de certas doenças lnfoc-
ciosas, é um facto demonstrado patento-
mculo, em grande numero do epidemias,
depois «iuo os médicos puderam attribulr
o ífleo do infecção á agua quo ae conaome.

Em preacnça dessoa factos, tão Impor-
tontes, é preciso suber que, si o analyso
chlmlca púdo fornecer IndleaçOes utels,
estuB aão lnaufflclenlea, pois a salubrida-
do das águas não estã. aompre em propor-
ção du sua pureza chlmica, poderá, toda-
via, aer multo Infecciosa. Por outro lado,
uma ugua rica em matérias orgânicos,
turva o dosagradavol de beber, taxada
eom razão, pelo chlmlca, de agua inaalu-
bre, perigosa, imprópria para a allmen-
tação, nüo serã realmente infecciosa sl-
não quando fOr contaminada por germens
vlrulentos. Pflde-so dlzor que, sl as mate-
rins orgânicas são sempre suspeitas, são
as matérias organizadas, e sobretudo os
microorganismos pathogentcos que tor-
nam, multas vezes, uma agua lmpotavel.

Do conjuneto dessas considerações re-
eulta que o exumo mlcrographico, ou, me-
lhor, o exame bacteriológico de uma agua
potável se Impõe multo mais, aob o ponto
do vista quo encaramoa esaa questão, do
que uma analyso chlmlca: o papel desta
ultima dcsappareco em parto, deante da
utilidade do primeira, e, quando multo,
poderá, nuxillol-a, ou antes, esses dois ge-
neros de anaiyses bo completam uma pela
outra, pois sé assim poderiam satisfazer
ao hyglcnlata cuidudoao de salvaguardar
os Interesses da saude publica. Isto foi tão
bem comprehendido pelo maao governo
estadual, que, durante o secretariado do
oporoso dr. Carlos Botelho, foi creado, na
"Repartição das Águas", um laboratório
para o estudo das águas aob esse duplo
ponto de viata: clilmlco e bacteriológico.

Bem certo, que ê sob o ponto de vista
chlmlco que entondemos a analyso clü-
mlca quantitativa, pois, entre nõs, jâ, hou-
ve alguém (rlsum teneotlsl) que preten-
deu determinar o teor em matéria orga-
nica de uma agua, por uma slmpleB pes-
quiza de analyso qualltfttlvnl

(Contluu'a) ¦ ,

Dr. Abelardo Pompcu DO AMARAL
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Santos

VÁRIAS NOTICIAS
SANTOS, S —- Mala um oslupido asaas-

sinato foi perpetrado nesta cidade, per-
dendo a vida um infeliz operário o flcun-
db um outro gravemorite ferido.

O fucto pasaou-ao du soguinto fôrma:
Trabalhavam hontem, próximo ao mor-

cudo, divorsos operários, entre oa quacs
oa portuguezes Manuel Diaa e Luiz de
lal.

Quuai uo terminar o serviço, Luiz, que
se achava embriagado, começou a provo-
car os companheiros, até quo Manuel Dias
lho dirigiu um gracejo.

Mal terminou o gracejo, Luiz, erguen-
do o machado, avançou pura Dias o vi-
brou-lho um golpe no cabeça, que, desvia-
do a tempo, foi apanhal-o no' braço dl-
roito, quo ficou ferido profundamente no
terço superior, até o torço médio, fraotu-
rando o liumero.

Dias, ao vér a altitude do Luiz, afim
de se defender, agarrou numa acha de
lenliu e vibrou-lhe uma violenta pancada
na caboçu, que lho fracturou o oraneo.
Luiz tombou por torra, som sentidos.

Communicado o facto A policia, estu
fez romover os forldos para a Santa Casa.
tondo Luiz falleoido pouco tompo depois
de chegar aquelle estabelecimento.

O cadáver foi removido para o cemite-
rio do Saboõ, ondo íol aütopsiado,

Na Policia Central foi aborto Inquérito,
sondo na Santa Cusu tomado o depolmen-
to de Manuel Dias.

Com a presença do 10 sócios, rea-
Uzou-se na-Associação Commercial o as-
senibléu geral, afim do tratar das cota-
çõea de café.

Poi rosolvido que de hojo ein deante,
conforme o vencido, a base do disponível
será rofcrlda ao typo 4, puro o simples,
da Bolsa do Nova York.

Provavolinenle, o apparellio informa-
dor do preço da base e do aspecto do mer-
cado soffrera algumas modificações.

O dr. Assumpção Netto apresentou o
seguinto: "que seja mantida a cotação
diária do typo 0, do café disponível, dada
por esto Associação, ainda quo seja ado-
ptada a cotação para o typo 4, tam-
bem."

 Entraram hoje em Santos 41.788
saccas de café, sendo no Recebedoria dc
Bondas despachadas 40.213 saccas.

 Sob a presldonola do ar. dr. Coatn
o Silva, juiz da sogundo vora, proaegul-
ram hoje oa trabalhos do jury.

Foram julgados doía processos em que
aão rêos Jacob José e Emilia Almeida,
por ferimentos leves.

Ambos o.s réos foram absolvidos, aendo
que o primeiro tovo como defensor o dr.
Oldcmar Faria.

 Pelo vapor "Itapuhy" passaram
hoje por este porto, em transito para o
Rio do Janeiro, os ara. dr, Luiz Joaé Gue-
des, capitão Henrique Rodrigues o dr.
Sousa Araújo.

Seguiram para essa capital os srs.
dr. Menezes Doria, ex-prcsldonte do Pa-
ranã; dr. Albuquerque Llna e dr. Joaé
do Sousa Queiroz,

 Regressou para o Rio do Janeiro
o sr. Spinola Toixoira, nosso collega d^A
E'poca".

 Oa vnlea ouro do Banoo do Bra-
ali, de taxa cambial para pagamentos de
direitos em ouro no Alfandoga, são de
12-31|64, sendo o aglo de 12.103 por
1(000 ouro.

Caçapava
(Retardado)

PALíjECIMENTO
CAÇAPAVA, ll — Oceorreu ante-hon-

tem, nesta oidade, o faHocimcnto da sru.
d. Eponinu do Castilho Gurgel, tÜ"**» es-
posa do sr. José do Amoral Curgel, 2.o
tabellião do notas dostn comarca.

O lutuoso facto causou geral oonater-
nação.

Generalizado pesar extendeu-so por to-
da a população, som diulincção de clus-
sea, numa legitima expressão do muito
apreço o estima de que gosa entro nôs
a família Gurgel.

Verificou-se naquelle dia numerosa
romaria A residência do fallecida.

No dia 5, fls 7 o 1|2 horas, foi oolobra-
du missa de corpo prosente, na egreja
matriz, polo revmo. vigário padro Atallba
Pereira, que procedeu lis encominenda-
ções do ritual, apés o quo foi o feretro
conduzido, com grando acompanhamento
para o cemitério municipal.

Sobro o atau'do vlam-so diversas co-
rôas, ontro as quaes notamos us seguiu-
tes dedtcutorlas:

Saudade de seu esposo e filhos; Sau-
des de Bento o Nlianhã; A' comadre Epo-
nina, saudades de Mattos e Hormlnla; A
d. Eponlna Gurgel, homenagem d'"0
Povo"; A Eponlna, saudades de Nenê e
Brasília; A d. Eponlna, homenagem do
Paulo Andrado e Nhonliè; A d. Eponl-
na, a directoria do Externato S. João.

Fizeram-se representar no enterro as-
soeiaçOea religiosua, a Aasociução Athle-
tlca, o grupo escolar, o Externato "S.
João, u directoria do Club Recreativo, o
pessoal du estação da Central, a impren-
aa lociil o de S. Paulo.

Mocóca
ESCOLA DE PHARMACIA

MOCO'CA, 8 — Reina grande enthu-
slasmo nesta cidade pela transferencia da
Escola de Pharmacia e Odontologia de
Ouro Fino para aqui,

Preparam-so grandes manifestações ao
sr, dr. Brigagão, dlrector da escola.

Rio de Janeiro

Campinas
VARIAS NOTICIAS

"La, Veino" não noa apresenta a vida tão
feia como a pintam os violentos drama-
tlstas; o é de vér como Capus accentuou
bom oa aeus caracteres, que se destacam,
cada qual na sua moldura. Não entramos
na analyae detalhado da "these" (sl "the-
se" se pôde chamar o, "ldéo-mater" desta
comedia), que ventila Capus em "La Vol-
ne", a saber: que o homem deve deixar
correr o marfim, como lá diz o outro, até
que lho sOe "1'houro de la veine". Não
aerã isso o apologia da Inércia? oventu-
remos nós qsto ligeira pergunta, para
que não passe o optlmlsmo oapuaiano sem
um commontario.

No deaempenho dado A bello comedia
de Capua, Guitry fez de Julien Bréard
uma creação de primeira ordom, desem-
penhando esae papel com a mala escrupu-
losa observação. Foi uni trabalho mlnu-
cioso e perfeito que lhe forneceu ensejo,
mais uma vez, de evidenciar como. se
amolda ao caracter da personagem crea-
da pelo dramatista. Apesar de seus 56 an-
nos de edade, o grande aotor apresentou
um typo cheio de vida, vivar;, alegre, sor-
rldente, a encantar o espectador oom a
sua philosophia "de la veine",

O ar. Joffrê personificou um "Tour-
neur" fulgurante do "verve'' o d» bom
humor, a aympathloa Charlotte Lanier
teve como lntelllgent» interprete a sra.
Loulse Starck, que noa agradou deveras
na grande scena Jogada no l.o aoto com
Gultry; multo graciosa a sra. Doclos na
Josephinei oa sras. Martner, Moncln,
Royer, Cellat o o sr. Nunlcs, sendo que
oste com espeolal menção, qomplotaram
alrosamente o conjuneto.

"La Vlene" constituiu, om summa, um
delicioso cspectaculo, impressionando
agradavelmonte os espectadores, que ova-
cionaram onthusIastlcamentB, no final de
cada acto, o actor Gultry.

— Para amanhã, em 2,a réolta do as-
signatura, a comedia em S aotos de Hen-

..„,,„_ ,,,,.. , -i**- I«avedan, "Peta--.», em fluo Luolen.suave delicia, de incomparavel en.canto.-l Gultry farft o-papel do protagonista,

S. JOSE'
A Companhia Ruas levou hontom, em

"reprise1*, a peça de grande espcctaculo
"Viagem de Susette", cujo desempenho
não destoou do que Ja conhecemos. Oa
prlnclpaes Interpretes obtiveram calorosos
applausos. As duas sessões, em que se re-
presentou a "Viagem de Susette", estive-
ram bastante concorridas.

—: Hoje, nas sessões habituaes, a revls-
ta portugueza "A' ultima hora".

— Para amanhã, a revista "Fado e Ma-
xlxe", com a qual se despede a companhia
Ruas do publico do S, Paulo.

APOLLO
O afamado Uluslonlsta dr. Rlchards

preencheu as duas sessões d» hontem com
curloalsslmos trabalhos de magia oriental,
Uluslonismo, transmissão de pensamento,
sciencias oocultas, oto. Exousado dizer que
o apreciado mágico foi multo applaudido.

— Hoje, esplendido .espeotaoulo eom
varlad.0 programma.

I, ÍRIS theatro
Neste procurado cinema oxhlbom-ae

hoje os magníficos fllms "Corações rou-
tados", em S longos aotos, o "A lei da
vida", em i partes.

—-Para amanhã, "Oa Vampiros** ;(B.a(*{i-
rio -Atanai). ern 7 longos actos.

VARIAS
do gala

A flooiedodo Moeldado Homslô vai rea-
lizar uma recita de gala no Caslno Antar-
cttoa em beneficio doa cofres soclaea, le-
.ando a scena o arama a caracter
"Hnmdau", escolhido e_poolalmonto para
tal fim. ., 

"

Gratos oela gentileza do convite. :

Correio de Minas
POÇOS DE CALDAS

(Do correspondente, em 5):
Vindo de Bello Horizonte, aqui chegou

Iiontem, como delegado do policia especial
desto municipio, o distineto offlclal da
Brigada Policial do Estado, capitão Octa-
vio Campoa do Amaral.

 Regressaram a esta eldade:
Do S. José ão Rio Pardo o abastado ca-

pltallsta e distineto cavalheiro sr. coronel
Honorio Luiz Dias, e de Campinas, o con-
celtuado facultativo sr. dr. Francisco d»
"Faria Lobato.

Regroasou de sua viagem a Caldas
e Caracol, onde fOra a serviço de seu car-
go, o Br. major Joaquim Josô dos Santos
Silva Filho, digno e zeloso agente fiscal
de consumo desta 2 S.a clrcumBcrlpçBo.

—— Prometts aer regularmente oon?
corrida a estação de banhos o verão que
ora começa.

Já, nüo faz frio em nossa estância, as-
tando a temperatura multo agradável.

A companhado do sua exma.. família,
regressou de sua. fizenda, no munlolplo
de Casa Branca, o conceituado advogado
e diatlnoto oavalholfa sr, 6>. Ootavlo de
Barros.

—?— Seguiram para essa capital, a pas-
8.1o, ob srs. major José Affonso de Bar-
ros Cobra, fazendeiro e presidente do di-
rectorlo político local, e Carlos Sanohes
de Lemos.

—— Acompanhado de sua exma, fa-
mllla, regressou de Santos o sr. Arlstldes
Thomaz Ballenlnl, proprietário do conhe-
oidp hotel Aurora,

•••—- Acha-se era Poços o sr, Antônio
Celestino, romancista e Jornalista, dire-
ctor d'"A Nova Cruzada", periódico que
se publica em S, Sebastião do Paraíso. .

CAMPINAS, 8 — A commissão onoar-
regada pelo dlroctorla do Centro do
Sciencias jft expediu grande parte doa
convites pura a.homonugom quo vai aer
prestada ao lnoívldavol camplnoiro gene-
rol Francisco Glycerlo, no dia IC do cor-
rente, dia em que o grande vulto nacio-
nal deveria completar 70 annos do exls-
tencla.

Nosso dia haverá, uma romaria civica
oo cemitério do Fundão, om visito ao tu-
mulo ondo repousam oa restos mortaes
do saudoso conterrâneo, falando nessa
oceasião om nome do povo de Campinas
o dr. Heitor Penteado, prefeito munlcl-
pai.

Na sesaão solenne, que ae realizara A
noite no salão nobro do Centro, falarão
oa drs. Antão do Moraes, orador oficial
daquella agremiação, o Antônio Lobo,
presidente da Camnra dos Deputados,

 A Companhia Mogyana entrogou
hoje fi baldcução da Paulista 15.383 aac-
caa de café despachadas para Santos,

 A companhia de oporetas Maresca
Weiss deu hojo o sou quarto espoctaculo,
em segunda recito extraordinária, com a
exhlbição do "Condo de Luxemburgo", a
apreciado opereta de Franz Lehar.

A concorrência ora grande, e não fal-
taram applausos aos distinetos lntorpre-
tes da opereta, sr. De Salvl e Sllvani, lis
sras, Clara Welas e Armlda Gala.

Os acenorlos eram bons, e a orchestra,
aob a dlrecção competente do maeatro
GlammaruBti, contribuiu para o suceesso
da noite.

Decididamente, a actuol temporada
tem corrido esplondida e é prenunoio de
outras.

 O Juiz do primeira vara designou
o dia 11 do corrente paia a inquirição do
testemunhas no summarlo do culpa con-
tra Orlando de Carvalho, proceasado
como Incurao no artigo 304 do Código
Penal.

 Achondo-ao dois funcclonarlos da
agencia do correio da estação licenciados,
actualmente, todo o serviço daquella re-
partição está. a cargo de uma sô pessoa,
o que dlfflculto muitíssimo o expediente,
obrigando a mesma o fechar a agencia
nas horas em que tem íieceaaidade de le-
var a correspondência para oa trens.

Esto é um facto anormal numa agen-
ola daquella lmportanula, e aue multo
prejudica o publico o que estft carecendo
de uma urgente providencia por parto do
administração,

—— Juntamente com o dr. Luiz Silvei-
ra encarregado pela Secretaria da Agrl-
cultura para os acompanhar, chegaram
hoje a esta cidade, pelo trem dos 9 ho-
ras, os srs. coronel Silvestre Mato e te"-
nente José E. Trabal, membros da com-,
missão de limites do Brasil com o Uru-
guay, sendo aguardados na garo da Pau-
lista pelo dr. Arthaud Berthot. dlrector
do Instituto Agronômico.

Da estação, os visitantes lllUBtros se-
gulram de automóveis om visita ao Insti-
tuto Agronômico e fazendas Monjoltnho
a Santa Elisa, rogressando ft cidade, ai-
moçando no reataurante da estação.

Depola da refeição, visitaram ainda n
fazenda 8. Qulrino, embarcando fts 15
horas para Piracicaba.

Os visitantes levaram magnífica lm-
pressão de tudo '^ue observaram nesta oi-
dade e município.

—t-i O dr. Bandeira de Mello, delegado
de policia, trabalhou hoje no Inquérito
sobre o assassinato da merotrlz Maria
Amélia de Sousa, occorrldo & noite passa-
da na Penedo Maneoo, li rua General
Osório, n. 140.

Jofto Carlos Lanbenstels, o assassino,
prestou dedaraçOes, confessando o crime,
dizendo que a faca pertenola ao seu com*
panhelro Antônio Ventura,

O dr. Ponclono Cabral, medloo legista,
procedeu & autópsia no cadáver da viotl-
ma, constatando quo a mesma recebeu
cinco facadas, sendo em seguida sepulta-
da no comlterlo do Fundão. ;.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGIUCUL-
TÜRA — REUNIÃO SEMANAL

RIO, 8 (A) — A Sociedade Nacional de
Agricultura realizou hoje a aua aeasUo ao-
manai.

Assumindo o presidência dOB trabalhos,
o dr. Miguel Calmon fez um brevo reau-
mo do quo tom feito a Sociedade na quea-
tão doB novos impostos, lombrando que
foi quando funcionava a Conferência Al-
godoolra que elle tovo oceasião dc obter
do presidente dn Republica a retirada da
parto do orçamento que taxava os gêneros
de primeira necessidade.

Tratando da taxa sobre os transportes,
disse o dr. Calmon ser preciso que a So-
ciedado Nacional de Agricultura lance
tambem o sou protesto, acompanhando a
attitude justificada do dr. Perolra Lima,
que jft teve o apoio do dlreotorla do Asso-
clação Commorclal.

Terminou s. a., propondo que uma oom-
missão du directoria da Sociedade Nacio-
nal do Agricultura procurasse o pròsldon-
te da Republica o o presidente da; Com-
missão de Finanças da Câmara, afim de
pedir a ucceilução, como emondas ao or-
çamento, das conclusões da Conferência
Algodoolra, quo, embora não tragam au-
gmento de despesas, não foram acceltaa
pelo deputado Vespucio de Abreu, que en-
tão presidia ft Câmara.

O dr. Eduardo Cotrim usou da palavra,
fazendo uma Importante communlcação
sobre a pecuário.

O sr. lldefonso Pinto discorreu sobre o
xarque e oa frigorlficoa no Rio Grande do
Sul.

S. exc. começou expondo a situação
commercial do xarque, cuja exportação
diminuiu consideravelmente em quantlda-
do o cm valor, devido ao alto preço attln-
gldo polo produeto, em conseqüência da
valorizuç&o doa gados.

A exportação baixou de 31.751 contos
para 23.712 contos, de 11)13 para 1914,
o cm quantidade, do 64 milhões de kilos
para 37 milhões.

Mostrou o orador, argumentando com
aa estatísticas contidas no ultimo relato-
rio do ministro da Agricultura, que o mos-
mo phenomeno ae deu com a oxportação
do xarque platino,

A vista disso os poderes públicos eata?
duoes aupprímlram todos oa impostos de
Importação sobro os produetos quo não '

comportum nenhuma tributação nova.
Tornou-se assim patento o declínio da

Industria do xarque, cogitando-se desae
modo da installação de frigoríficos no Rio
Grande.

Por uma lei antiga, as empresas que se
installorem no Estado para a explora-
ção dos frigoríficos, estão dispensados de
qualquor impoato polo espaço de 30 an-
nos.

Além disso, a Assombléa Legialotlva
votou uma autorização ao govorno para
conceder a easoa novas induatriaa um
auxilio pecuniário até 2 mil contos.

O orador mostrou quo o preoocupoçio
doa Induslriaes deve Ber no sentida de
desenvolver esse optimo negocio, com os
indisponaaveia melhoramentos doa cam-
poa o das raças bovinas.

Acha, porém, s. exc. que o exploração
commercial devo evitar o sacrifício, so-
bretudo das vaccas novas o dos ropro-
duetores, conaervando as regras lndispen-
aaveis o habituaes destinadas a procrea-
ção.

Pelas estatísticas offlclacs ficou verlfl-
cado o augmento extraordinário das ma-
tanças até 11)12, anno em que o numero
dc cabeças abatidas nas xarqueadas e
matadouros públicos attinglu a mais de
1,200.000, o quo ficou constatado com. a
grande exportação do couro.

Por esse motivo a Assemblêa estadual
votou uma lei, taxando pesadamente a
matança de vaccas novas e prenhas.

O commercio mundial da carno au-
gmenta annualmente, ao passo quo oa
paizes exportadores, como os Estados
Unidos, se transformam em Importado
res.

Nenhuma outra região pastoril do glo
bn poderá compelir com a America do
Sul no commorelo de carne.

Na Argentina, apesar do extraordlna-
ria progresso da pecuária, a agricultura
vai rechassando a criação ão gado, Bondo
os campos de pastagens substituídos por
terras do culturas de cereaea.

Ao Rio Grande do Sul. a porta.ito ao
Brasil, offereoom-ae perspectivas de um
tructuosisslmo commerci.1 do exportação
de carnes.

Os esforços da iniciativa privada, a eu-
ja frente se collooa a patriótica Socle-
dade Nacional da Agricultura, e os Jus-
tos auxílios dos poderes públicos, d*e-
vem convergir no sentido de favorecer
o progresso da nosso pecuária e sua oon-
veniente exploração commercial.

O orador, ao terminar, foi multo cum-
prlmentado pela assistência.

POLITIOA DE GO*£AZ
RIO, 8 (A) — Em conferência oom o

ar. preaidente do Republica, realizada
hoje ft tarde, os deputados Hermeneglldo
de Moraes e Ramoa Calado trocaram
Idéas sobre um accOrdo o respeito do po-
lltleo do Estado de Goyaz.

Ficou resolvido que se realizo amanhã
uma nova reunião, as 21 horas, no paio-
oio do Cattcto, reunião em que tomarão
parte o dr. Wenceslau Braz e todos os
representantes do Estado de Goyaz.

A CARNE — MATADOURO D^
SANTA CRUZ

RIO, 8 (A) — No Matadouro dé
Santa Cruz foram hoje abatidos! 594
bovinos, 68 suinos, -22 carneiros e 4Í
vitellòs.

O.s preços foram os seguintes: bo*'
vinos, de 580 a 620 róis; suinos, da
i.S a l$20O; carneiros, de i$20O aí
i$8oo, e vitellòs, de 600 a 800 réis.
LIGA DA DEFESA NACIONAL

RIO, 8 (A) — O sr. conselheiro
Ruy Barbosa acceitou o convite qua
lhe foi feito para amparar a Liga da
Defesa Nacional..

S. exc. ficara fazendo parte do
conselho director, ao qual pertencem
os homens mais em evidencia do nos-
so paiz.

ONZE l>E AGOSTO
RIO, 8 (A). — A Alllanço Acadêmica

commemòrarft solcnnomento o dia 11 do
corrente, realizando urna sessão magna,
na sedo da Associação Commorclal, que
constara da ''hora literária", oxclualva-
mente de estudantes, o do uma conferon-
cio do professor sr. dr. Queiroz Lima, so-.
bre a fundação doa cursos Juridlcoe.

A bunda do Corpo de Bombeiros oxe-
eutara o hymno acadêmico.

Paro essa festa foram distribuídos va-
rioa convites ás altas autoridades.

OS INVENTOS DO SR. CÂNDIDO
COSTA

RIO, 8 (A) — No Club de Engenharia,
perante o cardeal Arcoverdo, do ropro-
sentante do sr. presidonto da Republica,
o ctimmendador Cândido Costa realizou
uma conferoncio sobro os seus Inventos,
ontre oa quaea oa denominadoB "sulva-vl-
das Amazonas" e "Pernambuco".

O VOLUNTARIADO NO
EXERCITO

RIO, 8 (A) — A' maneira do que
se fez em 1910, o sr. ministro da
Guerra vai autorizar a acceitação e.
conseqüente incorporação ao exerci?
to dos chamados voluntários, por oc-
casião das manobras que se deverão
realizar na segunda quinzena ..le ser
tembro próximo.

O numero de claros a preencher,
por esses voluntários, será de 3.000,
de accôrdo com o orçamento vigente,
numero esse que não poderá ser ex-
cedido.

Esses voluntários só servirão pot
oceasião das manobras, em 4 annoa
consecutivos, isto é, uma vez por an».
no durante 15 dias, tempo que durav
rão os exercícios.

Findos estes, serão considerado?
reservistas, ficando isentos do sor-
teio militar.

Segundo ainda a determinação do.
sr. ministro da Guerra, os volunta-*
rios serão assim distribuídos: quinta
região militar, 400; sétima região,
1.500; ficando os restantes 1.100 para
as outras regiões.
A REFORMA DO ENSINO — AC.

ÇÃO IMPROCEDENTE
RIO, 8 (A) — O dr. Tiburcio Va-.

leriano Pccegueiro do Amaral, 110-.
meado lente da cadeira de clinica
medica da Faculdade de Medicina,
por decreto de 9 de dezembro de.
1893, moveu pela segunda vara fe-.
deral uma acção contra a União, com
o fim de receber do Thesouro o ac-
crescimo sobre os seus vencimentos
de 20 ojo, por contar mais dc 20 an-.
nos de exercido naquelle cargo, por-
centagem da que se viu privado por
força da chamada lei orgânica,

O juiz julgou a acção improcoden-
te, visto como, extinguindo-se a lei
orgânica, essa gratificação resalyou
aos lentes da Faculdade que_anterior-
mente á sua publicação já_ exerce?
"ram os seus cargos, o direito de,
abrindo mão das porcentagens, re-
ceberem as quotas competentes de ta-
xas de matricula, tendo o autor, en-
tão, optado pela percepção dessa ul-
tima vantagem.

A AVIAÇÃO NA MARINHA
juo, 8 — Os alumnos ão Eacola da

Aviação da Marinha, realizaram hoje va-
rioa vOos em hydroplanos.

O VOLUNTÁRIA! O NO EXERCITO
P.IO, 8 — O general Caetano de Faria

vai autorizar os inapectorea das regiOei
mllitarea a receberem e incorporar as £1-
letras, voluntários, em numero do tres mil,
que é a quanto montam os claros exlstea-
tea no Exercito.

Eaaes voluntarioa deverão tomar part»
na3 próximas manobras militares.

A LIGHT E OS ESTUDANTES
RIO, 8 — A Light queixou-se A policia

de quo oa eatudantea estão passando oleo
noa trllhoa doa bondes, impossibilitando
o transito doa carroa.

LADRÃO PRESO
HIO, 8 — Foi hojo preso o ladrão Joftí

Marinheiro, qeu asaaltou a ca30 do sr,
Lauro Muller, ministro do Exterior.

ESCOLA NAVAL DE AVIAÇÃO
mo, 8 — Jã osta apparelhada e promi*

pta para funecionar a Escola Nacional de
Aviação, Installada em Santa Cruz, e en*
tregue â dlrecção do engenheiro Nlcolí
Santo,

A REGULAMENTAÇÃO DO JOGO
rio, ü Entrevistado por um veaper>

tino sobre a regulamentação do Jogo, C
dr. Canuto Saraiva disse que o Jogo nllc
deve ser regulamentado, mas sim punldc
o mais severamente poaBivel.

O poder publico deve revÊr as dlapoel-
çüoa prohlbltlvaa o eatatulr penalidade!
mala efficazos contra os controventores
doaenvolvendo tambem melhor fiscaliza*
ção.

GAFE'
Entradaa hoje, 11.160 a.-.ccoa.
Entradaa desde l.o de Julho,

auecaa.
Embarcadas desde l.o de julho, v .: 1

52.271 saccoB.
Embarcadas hoje, 6.284 sacoas.
Embarcadas desde l.o de julho, 37.441

saccas.
Vendas do dio, 8.000 saccas.
Stoclc, 207.147 saccas.
O moroado esteve firme, aos preços di

9*100 e !i$200.
CAMBIO

RIO, 8 (A) — A taxa cambial foi di
12 23|32, sendo as libras vendidas a .; :
19.600.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 8 (A) — As letras do Theaoun

soffrerom hoje na praça o desconto d'
8 por cento.

ASSUCAR
RIO, 8 (A) — O mercado de asauoa

esteve frouxo, regulando os seguintes pro
çoa, por kllo, para os vendedores: crysta
branco, de Í560 a Í600, o demerara, d
$500 a $540. ío

Entraram 8.625 saccas, sahlram H.4_
e existem em stock 115.089.

ALGODÃO
RIO, 8 (A) — O mercado de algodS.

funcclonou com os seguintes preços, po
10 kllos: sertão de 29*000 a 31$000, e prl
melra sorte de 28?000 a 30Í000.

Entraram 5.050 fardos, aahlram 400
existem em stock 10.254.

FAZENDA B/VRUERY-
RIO, 8 (A) — O sr. ministro da F«

zonda communicou uo sr. dr. Altino Arar
tes preaidente desse Estado, haver rece
nheeldo o direito de d. Cândido Auguat
do Andrade sobre o loto n. 7 da fazem
Baruery, arrendado ao Estado, floand
assim dito lote excluído do referido at
rendamento.
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ALFÂNDEGA
RIO, 8 (A) — A Alfândega (lesta ca-

pitai rendeu hoje ir,2:Mfi$002, sondo om
ouro 52:500?370.

SENADO
RIO, 8 (A) — Por falta do mi moro le-

atai, não houvo hoje sessão do Senado,
MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 8 (A) — Foi o seguinte o movi-
monto desto porto:

Vapores entrados:
Do Santos o nacional "Rio do Ja-

.j neiro";
de Paranaguft o "Corcoviido";
de Porto Alegre e escalas o nacional"Itatiba",
de New Port o norueguoz "Waxana";
de Nova York o escalas o dlnam.-trqucz••Junghoved";
do Now Port o americano "Califor-

nlan ".
Vapores sabidos:
Para Porto Alegre e escalas o nacional"Itauna";
para Laguna o escalas o nacional"Mayrink";

para Montovldéo e osoalas o naolonal"Sintolllte".

PARA S. PAULO
RIO, 8 (A) -r Pelo noeturno do hojo,

seguiram para essa capital os srs. J. R.
Pinheiro, R. Fonseca, Manuel J. de AI-
melda, Olyntho F. Gomes, Virgílio da
Silva Pereira e Gastão M. Rego.

Pelo noeturno de luxo seguiram os srs.
J. Mattos Junlor, Sebastião Ferraz Sam-
paio, Joio Fen..z Sampaio, Herbert H
Nowcamp, dr. Orozlmbo do Amaral, dr.
Osoar Murelra, Sobastlão C. do Campos,
Wllliam Wrlght e senhora,. Braslluso Lo-
pes, Cr. Osório de Almolda e dr, Olavo
Egydlo Junlor.

O JOGO DO BICHO
RIO, 8 — A "Noticia" fez um Inquérito

sobre as casas do Jogo do bicho, oxisten-
tes nesta capital, mostrando quo, apesar
da perseguição feita pela policia, a Jo-
gatina continua infreno.

DESFALQUE NO CORREIO
RIO, 8 — Foi hoje descoberto um des-

falquc na agencia do correio da avonida
Rio Branco.

Attribue-se a responsabilidade do cri-
me ft agente Francisca Heck, que dizem
quo era amante de um alto funcclonarlo I
dos Correios.

KIO PAÍTLIS !® - Qaaipta*«i©:*iB»a, 9

RIO, 8 (A) — A sessão da Câmara foi
presidida pelo ur. Astolpho Dutra, necro-
tarlado pelos srs. Costa Ribeiro o Juvo-
nnl Laniartino,

A neta da sessão anterior foi appro-
vail.a,

Lido o expediente, falaram dois ropro-
sentantes do Estado de Minas, protestan-do contra o.s conceito.! expressos pelo sr.
Leão Velloso contra os deputados que so
oppüzeram no pensamento da Commlssão
mista encarregada da reforma da Iol elel-
tora],

O sr. Arthur Bernardes foi o prlmolroa falar.
S. exc., dopols do lér um tópico do

escripto do representante da Bahia, do-
fende sua opinião, contraria ft Intromls-
são dos juizes na presidência das mesas
eleltornos, bom como a supprossflo das
mesmas mesas nos dlstriçtos do paz, o queeqüivale, na phrase do orador, a privardo diroito do voto grande parto das olas-
sos produetoras do pnlz.

Diz s. exo. que, si protesta contra ostn
espécie ão confisco fts garantias conBtl-
tuoionaes, não é porquo Julgue a magia-
tratara indigna do resguardar a vordado
eleitoral, mas sim porquo não ignora a
natureza dos perigos que decorrem dofacto de bo conferir somolhanto attrlbul-
ção a juizes, o quo nem podo deixar figu-
rar o estado lamentável a que ficaria re-duzldo o direito do voto entre nós, quan-do algum juiz qulzosso arvorar-se em che-fo político, juntando, assim, ft sua cnmpe-tencia para conceder ou negar "habeas-
corpiiB", bem como resolvor sobro tantos
recursos Jurídicos, o prestigio da preslden-cia diiB mesas eloltoraes.

O orador cita, ontão, a propósito, fa-
etos que tevo oecasião de observar no In-
terlor do Estado de Minas o outros pas-sados na Bahia, demonstrativos todos do
graves perturbações occaslonadás polaIntromissão da magistratura na política.S, exc. conclue, dizendo que foram
estas as razões quo o levaram a comba-
ter aquelle ponto da reforma eleitoral.

O ar. Álvaro Botelho pediu a palavraem seguida, paru fazer um protesto noinesmo sentido, salientando quo o artl-
go do sr. Leão Velloso sé poderia ser
Justificado pola falta do assumpto, mau
que nem por Isso poderia, o orador cala**
a descortezln de seu collega, descortezla
tanto maior porquanto foi feita num ata-

requerimento, com o quo concorda a Ca-mara,
E' então votada uma parto da ordemüo dia: — parecor reconhecendo depu-tado por Pernambuco o dr. Fábio da Sll-veira Barros; projectos do abertura docréditos para pagamentos dos srs. Her-culano Sampaio, Ma-mel Ignaeio da Sll-va. Heitor Hugo do Moraes o FredericoFerreira de Oliveira, todos em ü.a dls-cuesão.

Os srs. Bento do Miranda a JuvenalLamartlne roquororan» dispensa do Inter-stlclo para dois desses projectos figura-rom na ordem do dia de amanhã, o quefoi oonoedido.

UM CRIME BAIIBARO

cebldas do Cores dizem quo tres desço

Não houvo numero para a votação.Ficou encerrada som dobate a dlscus-«ao do um projecto de credito para pa-gamonto de Joaquim Vieira Silva.A sossão foi levantada fts 15 e melahoras,
AS MINAS DE FERRO DO IPANEMA

RIO, 8 — Regressaram para esta capl-tal o capitão Alerillno Pinto Bandeira oo primeiro tenente Antônio Mondou Tol-xolra, quo estiveram om commlssão doMinistério da Guerra nas minas do ferrodo Ipanema, em S. Paulo.
Esses offlclaos apresentarão brevomon-te um relatório dos estudos que ali flze-ram.
O general Caetano de Faria, ministroda Guerra, lembrou a creação dé umarepartição em Ipanema e outros molho-ramontos, para os quaes seria necessáriauma despesa do 150 contos de réisEsses melhoramentos seriam destinadosa fabricação do aço para o Arsenal de(«uerra.

Tomou tambom parto nessa commlssãoo capitão Ricardo Porelra.

nhecldos assaltaram o armazém do nro-
Fl ort mn,0 Tmt° a"0mao "''" H*n»*°

posa. 
matnnd0-°' bem «omo a sua es-

A EXPANSÃO COMMERCIAL
BRASILEIRA

BUENOS AIRES,. 8 (A) s-. Os jornaesacata capitai «El Nacional" e «La™

Dtt«wem, fíoroHOS «]oe,OB ao O*- So"»"Dantas, ministro interino do Exterior, do
Inflm 

P°la,8 r>rovld<»<-*a« 
Por o. exc. to-

onlníl: rní°rmo «¦ circular enviada aosoonsulados brasileiros,
UM DUELLO EM PERSPECTIVA

BUENOS AIRES. 8 (A) _ Devido num Incidente, durante um assalto em pu-Mico, entre os esgrlmlstas italianos ba-
rão do Athos e duque do Lancia, houvo
troca de desafio para um duello, tenda
os respoctlvos padrinhos estabolecldo ascondições para o encontro.

Afflrma^e, porém, que o duollo não
se realizará, devido ft intervenção de aml-
gos dos contendores.

de agosto d© mm

A situação em
S55S!5stis*'»sii,ti!ii

Matto Grosso
¦ur-fóffiftffitWWW^l^P'?* F">0'','1'"""*<víí*y-*i»'r</-,. ">

üma commissão do funcolonarlos para
procederem ao competo.ito Inquérito.

Consta que o desfalque excede a cem'ontos de réis.
OS ROUBOS

RIO, 8 — Os ladrões continuam a agir
lni;iu .emente nesto capital.

Hoje, do madrugada, foi assaltado oarmazém dos srs. Alves Pires e Comp., arua Visconde de Sapucahy.
SCENA DE BORDEL

RIO, 8 — Hoje, de manhã, na casa dumeretrizes da rua Moraes Villa, travou-
se uma discussão entre o sargento do
«xercito Manuol Lalsa, José de Macedo
e Carmo Luto.

Da contenda resultou sahir Laisa com
um tiro nas costas, ignorando-se o autorIlo crime.

O sargento foi aceusado ha tempos detxplorar Maria Joanna, que é a causa deIoda a questão. Esta meretiiz tontou mais
tarde suicidar-se e finalmente passou aViver em companhia de José de Macedo.

Hoje Laisa o Carmo entraram na casa,
encontrando Macedo, a quem expulsaram.
Travou-se a lueta entre o» tres, ouvindo-
«e então o estampido d» um tiro que at-Ungiu o sargento, ferii.do-o gravemente.A victima foi recolliJla ao hospital doexercito.

EXPOSIÇÃO TURFEIRA
RIO, 8 — Chegou hoje a esta capital o

sr. J.psé do Azevedo Costa, quo vem Instai-
lar uma exposição de ".roduetos da turfei-ra existento em S. José das Torres nu
Espirito Santo.

O dlrector daquella repartição nomeou r1"" vo,*''-aflelrámentfl pessoal.visto ser no-- - - - torlo que os srs. Arthur Bernardes, Ma-
ciei Júnior o o orador foram os únicosnuo protestaram contra o projecto da Re-
forma Eleitoral.

O orador, como os seus collegas, não
pode ser acalmado do tnrtufo ou manl-
pularlor do eleições, sobretudo depois do
escândalo do ultimo reconhecimento de
poderes. S. oxc. desafia os que entraram
como representantes da Bahia a lhe vi-
rem falar em manipulações eloltoraes!

Diz o orador que 6 contrario á lntro-
missão do Juizes em matéria eleitoral,
por um sentimento de patriotismo, porestar convicto que tão grandes malesadvirão do semelhante lei, que a própriamaglstralura serft a primeira a se empe-nhar pela sua revogação dentro do poucolimpo.

Nesso momento, o sr. Aründo Loone,om caloroso aparto. declarou que eraverdado tudo quanto o orador dizia.
Quo ello apartoante falava com oxpe-rienola própria, quo tal reforma soria adesmoralização da justiça, o domínio dossoldados nas mesas eleltornos, o especta-oulo do tres ou quatro praças retirando«* juizes das suas cadeiras a mando da

EXTERIOR
Portugal

FALLECIMENTO
LISBOA, 8 — Falleceu nesta capital osiiitlgo par do reino, sr. Arthur Hlnís*Ribeiro.
O extlncto ora irmão do sr. ErnestoArthur Hinii Ribeiro, estadista do passa-do regimen e que foi varias vozes pre-sidente do conselho de ministros o chefedo partido regenerado!-.

EMIGRANTES CLANDESTINOS
LISBOA, 8 — Dizem para esta capita!

que foram presos cm Viünrformoso dol.iemigrantes clandestinos, que seguiam paraa Iiespanha.

Hespanha
O REI AFFONSO XUI

MADRID, 8 — O rei Affonso XIII re-
gressou de Snntander, onde veraneava
afim de presidir amanhã a reunião floconselho de ministros.

:explosão de um bolido
MADRID, 8 — Informam do Tortosa cTarragona tor passado sobro essas oida-des um grande bolido que, no terminar asua trajectorla, explodiu com tão forml-(lavei estampido que foi ouvido em va-rins localidades da vasta região olrcumvl-

sinha. R' crença gora! quo esse bolido on-hlu no Medlteraneo.

DH. SA' VIANNA
BUENOS AIRES, I (A) h O dr. Lu-

clllo Bueno offereceu hoje, em sua resl-
flenola, um almoço ao professor brasllel-
ro dr. Sft Vianna, que se acha ha alguns
dias nesta capital.

MARGUERITE CHENOU
BUENOS AIRES. 8 (A) _ Chegou

hoje a esta capital a conforenclsta fran-
coza Marguerite Chenou. incumbida peloministro do Exterior da França para fa-
zer a propaganda a favor do sou palz.

S nffc iii
í o I OiíiSfiS

No nosso palz o notadamente nesto Es-lado, diz-se nmiuiladamonte quo o Bra-s é essencialmente agrícola, quo tem umelima benigno, um sfilo íértllissimO, pro-prlo para todas au producções, e é factoporque as estatísticas demonstram que áprincipal riqueza provém exclusivamenteda terra.
Mas apesar disso, reglsta-so o ph»no-meno de produzirmos pouco e caro" emuito mais caro do que qualquer outropalz em condições do concorrer nos mer-cados mundiaos com produetos similares;.
Não obstante ns condições vantajosis-slmas do nosso clima e da uberdado donosso solo, achamp-nòs, como 6 sabidoem condições de Inferioridade em rela-

ção aos ouiros palzes quanto ft produc-ção agrícola.

a agricultura brasileira

PKOPOSTA PARA UM ACCORDO
CUTABA-, 8 CA) _ Sobro ^

Para um accOrdo feito' pelo deputa-ao Pereira Leito e pelo dr. Antônio Cor-rên ao doputado Antônio Carlos, os co-lestlnlsiafl afflrmam que caao o generalCaetano do Albuquerque acoolto o acefir-do serfi. assassinado, visto como a forcn
publica o seu commandanto, como as for-
cas patrióticos e todos os chefes das ro-
partições publicas obodocem exclusiva-
monte fts Inspirações do coronel PedroCelestino.

Qualquer accOrdo. portanto, sô som
possível dopols da chegada do generalCarlos do Campos, sob cuja autoridade o
genoral Caetano poderá ter Ilberdado denogoclar n iu nnoi-.r.Io.

O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS
CUTABA', 8 (A) - o governo offlclo-,

1 Assémblêa Legislativa dizendo não ha-
ver pago o subsidio, quando so sabo quuo Thesouro ha quinzo dias rocebou tro-
zentos o sessenta contos.

Os funcclonarios públicos não recebo-
ram os ordenados atrasados, estando todo
o dinheiro entreguo a particulares pari.
pagamento de despesas com as forças do
coronel Pedro Celestino.

PROJECTO DE ATAQUE CONTRA
A FORCA FEDERAL

CUYABA*. 8 (A) _ o coronel Pedro
Celestino tem túlegraphado a todos 'os
municípios mandando organizar mais
forças, dando ordens para que partam
cem destino ft capital, ao que parece, com
o Intuito do atacar a força federal.
PROTESTO CONTRA AS VIOLÊNCIAS

DO GOVERNO

CUTABA

Escarros de sangue, fosse, fastio
dores nos pulmõesm.ç. S*s"S,°3J ';;"E'?r» * •«„ nm

«¦to fastio ; consultando Sj S^^ftè e tin,1!*
cado dos pulmões, tuberculoso ¦íV T CH,iir e]le at*>
tado. Tirando-o dó El? *S,íldo 1)a8tante adean»
"'"cações do ATg1^^^^ "8-nd. as

te'1:*: ™° IBát° - "
nur ineoniniodo. _ J0,íf,„ 

' 
Z 5r—• SCm sentir ° *•*•*-

~Kio do Janeiro. -Z^X^^ ^"«^
E» te as drogarias e ptacias - Cfp^ BARüEL & c.

(A) — o deputado Pita-
togai na sessão do hontom da Assombléa
Legislativa, pronunolou um longo dlscur-
so, protestando contra as violências quetém sido praticadas pelo governo.

Ladrão de animaes
DUlgoncia ,.o Gab,.cto do Ixivcatíéaçõcè

o Capl uras - Dois cavallo.., annit»-Iicndldos ll

Em 16 do jui,10 ultim0i Q lavra(]0

tatcerZ 
nd° -'lil SUva* ^"ente em

kl , ?¦ 
', (1U10I!Í0U-B0 ao sr. dr. Fran-Iin 1 za, 4.0 delegado auxiliar, 0 OhèfoIo Gabinete de Investigações o Captu-

io Vazão"0 
lhe ll,lvia'" íurtaflo um cavai-

A autoridade, procedendo a investiga-ções, descobriu o animal em poder deSalvador Palestino, resldento A rua Lub
tal encrlfr T***' 

^^ mcSmo «ndlvlduo
do -f" - , t n 

llm cavB"° tu-'<*-'***° íorta.-o a 27 do Julho a Antônio do Jesus Bor-¦ lavrador em Vargea Orando de Santo

LOTERIAS
LOTERLV FEDERjUj

Resumo dos primeiros prêmios di» Tn.teria Federal extrahlda hontem: 
* ^

792 15:00°í
,,,: • 2:000t3888  1:000$

Salvador Palestino,
autoridado, declarou
feridos anlmaas, o

REUNIÃO DA COMMISSÃO
DE FINANÇAS

RIO, 8 . .1) — Esto- x hojo rounlda aCcnimissão de Finanças da Câmara
O sr. Justiniano Serpa leu pireeeros;-utorizando os creditos do 1:260*1199 peloMinistério da Viação. para pagamento deEugênio Vidal Leite Ribeiro; de SUO», peloMinistério da Guerra, para pagamentode Francisco Paes Barreto; de

8B7:717J879, pelo Ministério do Interior;
para pagamento de despesas com a Fa-

Jculdado.de Medicina da Bahia; de 
Í16:12G$3G5, para piigamento a d. Cons-

^tancla Alves Branco.
/ O sr. Augusto Pestana leu o parecorfavorável ao projecto da bancada por-nombucana determinando a permuta d»itorrenos federaes necessários para o do-

posito do oleo combustível na estação daexgottos por terrenos estaduaes.
O dr. Barbosa Lima leu o voto em oe-

parado sobro o caso do Espirito Santoacceltnndo o substitutivo do sr. Mauríciodc Lacerda, que manda nomear lnterveii-tor,
AS PASSAGENS ESCOLARES — A Ll-GHT NAO ATTEND1SÜ iiO P.SÜIDü

DOS ESTUDANTES
RIO, 8 — Vários Mumnos da Escola d"Commercio commetteram hoje depreda-

Ções contra A Light, por motivo da quês-tão do preço das passagens.
A policia interveiu, regularizando o tra-fego.
A companhia, que marcara o prazo atéamanhã para dar a resposta ao pedidodos estudantes, pediu auxilio íi policia qu *

garantiu o odiflcio da empresa
A resposta foi hoje entregue kos aonde-micos.
A Light diz que, como os estudantessoffre tambom os effeitos da crise, com adiminuição das rendas.
Depois de algumas "oonsldoranda" acompanhia conclue, recusando-se a fazera reducção do 50 o|o nas passagens, S011-citada pelos estudamos.

,»/, po",c.líl e3tíl (1e sobreaviso, procuran-do Impedir depredações contra a empresae ataques aos bondes.
Parece quo os estudantes não seformarão com a altitude

Muito agitado, s. cxc. disso que proles-tava, em nomo da magistratura séria do

banS)110^ d° aPttrteB Cnt,'° as du-

„n!?in!í; 
presidente faz ^ar os tympanos,pedindo o restabelecimento da ordem.

non^l ,T'da 
° m'' Faust0 Fen'ni! «eeu-

U piVecto:""' Pa''a ai"'°30ntar ° BeCTln-

t y 
Co"sresso Nacional decreta: Arllgo

•jÔtODiT Z fstabeI^l<lo. o impoBto de89Í000 por cabeça do novilho o de vacca do menos de 10 annos de edade, que
o:.repnàrtacb^^nos ,natadou"°3 -^wS

Artigo 2.o — o governo regulamenta-

"zaçao sem a creação do despesas.Artigo 3.0 — Revogam-se as dlsDÒsl-Qões em contrario.» P

tll,?tAr; 
dr' Antonio Carlos requereu subs-

ão de1')'',!0 
Sr' MunlZ S°dré na Cü»>'»' -"do de Finanças, tenuo o sr. prcsldenti

fi unn0ad? 
° Er' AHm° Leono rS unt'ttiIl-o durante o seu impedimento norestar ausento desta capital. ' P°F

„,„„"• 
M,lu,'lcl» dc Lacerda enviou ftmesa o seguinte requerimento:

Roqueiro que, por intermédio da mo-
o crlt ::!0 

ã\^^r informo q ai
ounlirrií X t 

a dlstrlbVlcao do revistasou ros meios de propaganda usados>TvaZ%LT r€Pul),ioas «--
"Iíeq; ,'0, por ln.ermee) fl

uai „nv.",'Sterl0 da a^en(líl informa a)'
cl vão . lari 

6 qmi,1,iJi"1« Io stock dearvão o outros gêneros nos deposites e

Estados Unidos
A FORTUNA DE MORGAN

NOVA YORK:, 8 — Os trlbunr.es ame-rlcanos fixaram o valor da fortuna quedeixou o finado J. P. Morgan em 69 mi-lliõos do dollars.
Os impostos que devem pagar ao go-verno os seus herdeiros ascendem a ...2.C87.C75 dollars.

Inglaterra
A MENSAGEM DO SR. NILO PEÇANHA

LONDRES, 8 — A «Pall Mall aazette",
o "Financial Times" e o "Flnancler" pu-bllcam um resumo telegraphico da men-
.".agem do dr. Nilo Peçanha, presidente
do Estado do Rio de Janoiro, assim como
as apreciações do "Jornal do Commeroio"
sobro esse documonto.

Como ha de
desenvolver-se?

l.o — Obtondo o credito agrícola pelacooperação.
2.0 r-, conseguindo transportes baratospara os portos de mar e mercados con-traes.
3.0 — adquirindo machinas modernassementes seleccloriadas, adubos do bonqualidade e animaes de pura raça.
Certamente não serão estas as únicascausas do atraso da nossa lavoura porqueha outras do ordem secundaria.
Porém. está. provado que nenhuma dei-ias so poderft remover, emquanto nãosa atacar o ponto baso da lavoura, pelo

Ãijrl i 
fundam9ntal- We « o Credito

 »

Ura centenário
lia 100

Bolívia
MENSAGEM PRESIDENCIAL

LA PAZ, 8 (A) — O dr, Ismael Mon-
tes, presidente da Republica, lou hontem,
perante o Congresso Nacional a mensa-
gem sobro os últimos factos relativos ft
administração publica.

Nesse documento o chefe da nação ex-
pressa sua confiança pela próxima solu-
çüo das questões do limites entre o Bra-
sll, a Argentina e Paraguay,

UM
Uruguay

Aquelles qU0 dedicam alguns minutosde attenção ao estudo de questões d»economia rural, sabem o reconhecem osinnumeros benefícios . a. prosperidadequei om toda parto traz 4 lavoura ncredito agrícola organizado pelos 
'seus

próprios proflsslonaes, afim do forneoeraos modestos agricultores meios pratl-cm do melhorarem a sua situação e con-
ru\TnJ?r 

l"termedi0 «o Instituiçõeswas, ligadas pelos laços da federação aBancos Cooperativos Centraes com redenos capitães.
Entretanto, aquelles a quom directa-monto o credito agrícola vai; fav r.por serem os mais interessados na solu-Ção do grando problema, desconhecemem sua maioria, a situação e*oepdiS

zzvztj°t ri,,es P-"Porõ«oromesmo, pela Associação Cooperativa lo-

O

annos, no dia do hontem, ohe-sava ao Brasil, com 7 annos de edadóMaria Josepliina Mathlldo Dnroclier nas-elda em França, qi,0 devia ser mais tar-de a primeira mulher matriculada naAcademia de Medicina e a primeira par-teira formada no Rio de Janeiro
No Rio, foi educada a principio porsua mãe, que abriu uma loja de fazen-das francezas na rua dos Ourives
Recebeu dopols licçõe.s de humanidn-

t n l?/?8801, S,mP"**-no José de Sou-
an'„i , i 

3 emí,n<-IPOU-B0 para poder tersociedade o dirigir a loja de sua mãe. Estafalleceu em 1829. Em 1S32 madameDurocher Jft oom dois tática, eomaigum dinlioiro, fora
ciior a sua loja que

interrogado pela
quo conprara os re-

primeiro por '60S000,

.a"cosT'n 
P°r 5"00°' °° Rürl"° Soares

v Este, quo é ladrão conhecido, estando14 envolvido num roubo praticado ha tem-pos na run. Anhanrral.aliu', ao firmar orecibo quo deu a Palestino, usou do falsonome ãe Roque do Sousa e SilvaO ladrão esta preso preventivamente.

Em Peimapolis i„„ ,,,,.,.,„,. 6 KCpllll,,ao
sem na fpwnnliandcs lc-jaes

Ao sr. secretario da Justiça e da Segu-r-ança Publica o delegado de poHda deP-nrisipolis, tolcgraphou hontem commn-meando quo o promotor publico daquellacomarca requesltou a exhumação o auto-psia do un, adulto, quo fflra ali sepultadosem as formalidades legaes
Para aquella localidade' devo seguiramanha ou depois do amanlilegisla.

22, realizada

LOTERIA DE S. PAULO

CdoCoi'Tir.t'H, 
P.°n,l0S da G85'a ex**-ae*cio, .7.a loteria do plano n.em 8 de agosto do 1910*

450S! 
8020 ...'"''

3*1291 ...'."''
4205 ..,.''.'.

17113 ...!''

 30:000$000
 3:000$000
 1:5008000

• • • 600*5000
,* * * 6005000

4 prêmios de 300$000
*«20- 20390 -33507 -43200

10 prêmios de 180$000
1020 - 5229 - 7363 _ 93241.010 — 2*00«i — 25783 — 36121

46748 — 49822
20 prêmios de 120$000,1946 — 5001 — G039  7nc78358-11156-1 Ij IIH

?L° ~ ;21"7 ~ 2B81fl ~ * ?"'" - 35','J-1 ~ 35611 _ 359913C544 — 42207 - 45371 - 47931
Approxlmações

15083 e 45085 ....
8019 e 8021

:i'!290 e 3-1292

45081 a 46090
8011 a 8020

34291 a 34300

Dezenas

Centenas

•sa um medico

{%

45001 a 45100
8001 a 8100 ."..,,'¦

34201 a 31300 ,' ,
Termlnaçõos

Todos os números termina-
dos cm 84, tem
Todos os números termina-'

dos em 4, tém . . .

Associação dos Proprietárias da Capital
Sob a presidência do coronel João Fer-

dr,r -sâ -r6 
sep,'etal'Í!>- Ao commenda-

t,?ã u ? J°re°' Com a Pl'ofien-a devários dlréctores, reuniu-se Iiontem a dl-rectorla deita associação afim do atten

300-J006
150*000
1503000

45J0OO
30$000
15*00(1

15*000
9$oeo
9*000

6$000

3*000

der a vnri

DE

;*JS 
d0 ^'^d Brasileiro^"Z"V-

?\ tl\' e«".°-meSmo mez cm 1916;

con--
- da Light e pro-

colas"' a 
adheSr,° d° 0llt,•af, cs"

Uma commlssão de acadêmicos esteve
íwo",0 ea':!nft0 d0 sr" A-rellrio Leal,chefe de policia, trocando idêas sobro oi caso

* ¦ O sr. Aurolino pediu aos moços <iue ii.vessem calma e respeitassem a ordom as-segurando que, em nenhuma hynòthèsc
praticaria qualquer violência
cIobso acadêmica.

O chefe de policia disse que, em caso

alm
neii
bVsl para acquisição d,;-,„. carvão <• ,*,,
do''reaíS 

COncori'encia; « "ão se te, -
ri-, Çoncorreneia quaes aa com-Prasn<-fXecluadas, os nomes dos vendedo-
endidos v' 

* 
,d° CVa° ou Z*™™

'iata da 
'm,,maC" dft VC'Ida C a &«í««™

.umterprS-VeS ^ ^^ ° -
"O 

Congresso 
Nacional resolve:

tintiZi ~ E Pcmltlido nas ronar.

^aamaVSmm^rAm,mm\\

¦ A. tlgo 2.o - Revogani-so' ¦-"¦ em contrario." as dlsposi-

»!<la oecupa a tribuna o sr.
situação

contra a

contrario,
Jargo.

preferiria demlttl r-se do seu

próximo
i-alicio.

O BUSTO DE RUY BARBOSA
RIO, 8 — Reune-so amanhã a oommis-sao promotora do busto de bronze do se

'¦""'"1 d, sua residência, o,„ novembrono- dia do seu anniversario na-

4 LIG£,P0 C°MMERCIO E 08NOVOS IMPOSTOS
¦iS?' 8 (A) 7 Eni scssr'° --a cíire--lona, para o fim dc ser lida a rc-
ffl^-^j" Tos ilni30St03'

aiigmento da quota ouro"a a Liga do Çpmrnèí-
nclusive o
JSteve reuiiK
:io,

; O fim.exclusivo da reunião foi a
.-pprovaçao daquelle documento ela-lorado com extensos detalhes nelo-residente da Liga, sr.RaiualíioOr>gao, que nao só obteve o apoio ge-íal da assémblêa, como un, voto deJouvor, lembrado pelo sr. Conradoviemeyer.

! A indicação foi approvada por una-(unidade de votos.' O sr Bertholdo Thenier apresen-ou ainda um trabalho demo.istrali-
n,HÍr«dire,t0S' ba,Seadòs nas -i«°-
|?S_dei3s 0|o e4o_o|o, ouro. cambio

Em seg

fi,.UrU,di 
Mell0'"p^traíar da ,„u,«-io

e" s do 
Õ°J° 

f'"'"0 Ra»t0' onde dlfsetti sido empastelado uni neriodlon nlneus correligionários P0--*"-'*-o do

.loÜF°stv!oI'(!nft"'iU-Se tt° actuaI d0 cn«^
vMcien^ „!' 

rePl'«"-onta, pedindo pro-
sentida A. 

R°Varno da Ropubllca, no
, 

"° "o Bariintlr a propriedade e aa .aquella unidade da Federação, or*
Na ordem1",0* uVRh ° **m ^JNa ordem do dia foram votados vários

STluítf0 W^»^«« do sr. Man'
les e cimini VlUe 

faIou B0bre íoãns o'"'es, cnc.iminliando a votação.

BobreI"o0'),*fU' 
d0»,ue 1>eíl° informações

mo,,, w ?r 
<laS rePub»oos ameriea-'.LT 

^Wngton, o orador adduziu
rr^*1'0 a e»"'"'i«ta do am"ri

taisas e maldosas contra nés

Llovd^nVn^íi^ ° ^auérimento 80bPe 0
ta^amanha^ T ^ fWda?».«-

No expediente 0 sr. Vicente PiraEihcrequerei, a Inclusão, na ordem do dial'»-l.ependentemênto do parecer Z «5'"verno 'If 
^tó 

an""' *"a«Mgoverno dispor das Villas "
O orador declarou querequerimento em expressa disposição re-

K2*W» 
varias ccnslderãtiões

O sr. Clnolnato Braga explica os moti-°,",r «'ala não deu parocer sob.-e
u-i e ,i 

a1t,l,f) all,"lG ° ¦**•¦ V1«-*ite Pi-itsrlbe, dizendo quo não o foz por não lheterem chegado ainda fis mãos

ITALIANO VICTIMA
VIOLÊNCIAS

MONTEVIDE'0, 8 (A) - Um subdlto
iUllano apresentou ao juiz criminal qucl-xa contra as autoridades policiaes dc San
Ramon, departamento do Canelones, fts
quaes aceusa de pcrseprull-o, prendendo-oe submottendo-o a castigos, sob o funda-
monto de que pertence A opposição poli-tlca local, facto osso que não pôde ser
Justificativas, pois, mesmo quo elle por-tencesse Aquella facção politica as auto-ridades policiaes não podiam nem deviam
perseguil-o.

Ao que se affirma, o ministro da Ita-lia, nesta capital npresontara uma notaao governo, pedindo a punição dos cul-
pados.

EMBAIXADA URUGUAYA
MONTEVIDE'0, 8 (A) — De accordo

com o quo foi telegraphado, partirá nos
primeiros dias do próximo mez do no-
vembro com destino ao Rio de Janeiro
uma embaixada especial composta dos
srs. Manuel Clero, ministro do Exto-
rior, e do Introdnotor diplomático o do
ministério dr. Ycreeuy, quo vai retribuir
a visita feita pelo dr. Lauro Mttller mi-
nistro do Exterior do Brasil, quando foi
ft Argentina asslgnar o tratado do A.

A. referida embaixada leva a Inctim-
bencla tambom de representar o Uruguay
nas festas commcmorntlvas de 1» de no-vembro, da proclamação da Republicabrasileira.

ajuda «fr«™. 
a*rl.C0,a' peIa ««operação,

a dfff,»!. ^Tn'e 
° lavrlulor' »*'omove

oom sédt . 3mS rW™a **2tàmm
¦.ttos IrtnLT 

m"nicl"!o-" ° vulgariza ossãos princípios e fins que os regem nalr,demonstração das múltiplas™^','

cloe flTo- 
° SeS,'ed° da 8ua »'»SS.cao e funccionamento por melo de |nf„,.mações minuciosas. nfov"

Todos os palzes iiiirlcòlas são hoje nar-
norZã^'tn"US'a° ã° oredlto nTrI=ola.Por melo das "cooperativas 

locaes» nor
ano q? nt?, 

°S ""1C0S '"«O"!"dé crt
.u aos o «Tn, 

°r S6 ada,,tam aos ta*-.-»u aos o ainda porque são, além do tudouma escola excellente do união da classe
nicln.fíTf »SS0 

matEriaI ° monil tos mu-nlcipios onde se Installam.

lec/iL^ÍS!lS 
ã, crcdit0 aárlcòla, ostabe-lecidas nos municípios, jamais repellem o

derado a alma do credito agrícola.

iJanoar.l1?*' 
*" CTedíÍ0 ag,'lcola local of-

xVJ™l°hr* °»^ W to estabelecer ftfts seguintes vantagens: a) co-

obrigada a fe-
,.,,, „,. la em decadência.Foi ontão que com vinte o quatro annosresolveu matricuiar-so na Faculdade dMçdlqina do Rio do Janeiro, obtendo odiploma de parteíra no fim do anno lc-ctivo de 1833.

D,í?aÍ»Lfahi 
a notorlod-»<*° cio madameDurocher como profissional eximia, moti-

jo por que foi nomeada parteíra da CasaImperial e eleita membro titular da Aca-doraia de Medicina.
Madame Durooher fez cerca de oito milPartos no Rio de Janeiro e era muTtoconsiderada, não sõ pela classe medicacomo por toda a sociedade carLa pelasua competência profissional o pelas suasqualidades de espirito e de coração.linha uma curiosa maneira de sc ves-collote o casaco de homem, sala demer n,, preto 0 cllapío pntQ ft ^ 

a o
ca de cartola. Teve dois filhos. Morreupobre quasl e',ra, com 85 annos, em de-zembro de 1893. W a unléa mu\hJ 

ü0

pertenceu ft Academia de Medicina atéhoje como sou membro titular.
Esta associação scientifica celebra ama-nhã o centenário que hontom passou, comuma sessão solenne, fts 21 horas, no edi-fido do Syllogeu, devendo fala,* comoorador official o sr. dr. Alfredo do Nasci-mento.

os assumptos quo dependiam de

tlr

discussões bem como para tomar novasrosolncSos para ampliar a esphera do ac-
Ção da sociedade. Ficou deliberada acreação de uma seeção do informações pa-ra os sócios inscreverem os prédios desa-lugados, além do outras regalia.».

Porj.proposta .Io sr. coronei' OliveiraAbranlcs ficou creado um quadro do hon-ra para inscripçâo dos sócios que anga-riarem novos sócios, sendo 10 para o.»bemfeltores, 20 pa.-a os beneméritos o 30
para o.s remidos. Polo commendndor N
Torne foi lembrada a publicação de umboletim para levar ao conhecimento dos!iiiiiime*-ofl associados, quer daqui, querdo fflra, as leis quo mais Interessam co-nliecer, quer municipaes, quer esta-duães, publicações do sentenças, accõr-dams, consultas sobro os assumptos espe-oiaes do que a sociodado é defensora Pe-Io consultor Jurídico da sociedade, 

' 
dr.Alfredo do Toledo, foram prestados va-1-io.s esclarecimentos acerca dos trabalho.-,

judiciae.i do que a. socledado se incumbiu.

Seocao
informações

Avisamos aos nossos dlstlnctos assi-içnnnlcs, que nos honrara com as snnsI rezadas ordens, que todo e qualquer pe-lido do Informações, compras «. etc, quotenham tle sei* obtidas fora do perímetro"entrai da cidade, DEVE VIR ACOMPA-iVHAIJO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-HIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA K VOLTA).

ãoZriaãoã

ortadora
Ternos do cnsimlra «ustriinscira

motildii, ,1o dr,$()00 a 140SOOO.
rVi na. "A Iniporíndorii'", run Direita,n. 4-.li,

sob

concerto orcâestrat
diariamente

das 20% ás2kâora$

uheoor perfeitamente
\lr,mLdT^° eoünomil^°>os seus mutuários;

sua sol-

nimos trS 
TO l0CaI """oolona 

com mi-
olid tnflnl 

' "° mftl° d0 MUS adherentes.
riamenM «o^-oem e convivem dia-

sTmllint,01! 
° mU'em 00lno vei'dado1"

n!""^ , 
*: a»*>'Hores que so pro-

Proletárias,
se funda 0 ueu

f- ,-- .- ti-» -"»", t-ainuiu

L a' «-n'P<-nitivo a quota proje-tadade 6S o|o ouro, cambio de ia., cuja discussão resultou na sua ao-
^Sçãor"10 ""^ *^ *'

it,Z:,r,?m 
a0- Milllst<=''lo da Fazenda,Hssas in formações não foram retarda-«as por culpa nossa, mas pelos trabalhosíue a elaboração dos orçamentos deter

E tóUnIsferirtIfi?°S M^™ fSS-
Como relator o sr. Clnclnato diz queque. apresentar um substitutivo m,,,amplo ao projecto do sr. Pirael"e. 

mUiS
Dl* s. exc. que são estas us razões Dorque ainda não apresentou o se, parecera^Camara que resolva o que JulgaS
O sr. Vloente Plraglbe declara quo a

ia;f/l^"--,AxpIioa-ao «ue acaüa dê

Argentina
A VIAGEM DO AUNISTRO

NORTE-AMERICANO
BUENOS AIRES, 8 (A) — O sr. Pro-derlco Stimson, ministro dos Estadosbnidos neste capital, estevo hontem no

palácio do governo ondo foi aprcsuntaias suas despedidas ao dr. Vlctorino de LoPlaza, presidente da Republica, por terde embarcar no dia lo do oorronte comdestino a sou paiz.
A BAILARINA ISIDORA DUNOAN
BUENOS AIRES. 8 (A) _ Os jornaesoocupam-se hoje do caso cm qu» eataenvolvida a bailarina Isidora Duncan
Essa artista havia sido contractadapa»

ra uma tourné pela America do Sul, masdevido ft sua vida equivoca, a empresa
que a havia contraolado rescindiu o con-traeto, processando-a.

CONFElUJNCrAS
'BUENOS AIRES, 8 U) - O profes-sol hespanhol Ortega Gísset Iniciou hon-

i 
"««"íí mias oon.-erenciaa na Faculdadedo Philosophia, tendo assistido ft primei-

niV Jecg?° ° d1'' «aitvetlra Lafios, ml-nistro da Justiça.

curam o estimam.

einat ll''^ 
° Cr°d"° asrleolíl devc orl-«iniu-se das cooperativas do credito agrl-

do nZWíaiPaeS' qU0 so forc,n tnnWZo.por ser esso o meio seguro para so cha-í?ar ao progresso econômico o moralnossa agricultura.

Mm ü Villa Mnmn
Vários proprietários do bairro do VillaMarlana, com o intuito de trabalharem

para o maior desenvolvimento daquelloaprazivel asrabalde, reuniram-se hontema noite no theatro Apollo, daquelle bairroEntre os presentes foi constituída umaconiniissao composta dos srs. dr. Alexan-dro Macedo Soares, José Calazans, Bon-
jamln p. do Figueiredo e coronel Fran-cisco Pamplona, afim do representar nospoderes competentes que ha necessidades
urgentes relativas aos melhoramentos da-quelle bairro.

Desastres e feraeiiíos

da

,lnl« „0PGriUlvaí! locaes levem ser fun-
.dadas, oomo vimos, pelos agricultoresndustnaes o logo e,„ seguifa. fo, crala um ba

fl.Hí. Clncinato Braga, retira o sou'do S0.

KENOVACÃO DE EMPRÉSTIMO
BUENOS AIRES, 8 (A) - O dr í*Oliver, ministro da Fazendo, resolveu re-novar com os bancos particulares opresiimo de 86 milhões, a23 de outubro próximo.

VISITA AO CAMPO DE MAYOBUENOS AIRES, 8 (A) _ o canltão
capital, esteve noje em visita ao Campo

om-
vencer-se em

e
 — .oradas

,.„,, .,¦ cooperativo central, para estecentralizar todas as transaceões , ft»0II1-w-lhes, como Intermediário os ,m .

tfÍtómne^Sarl0S 
° M ad^nían^nSuo

possam ser conseguidos de outros eata-
S?8 d« Cr0llHo ° fl^o««"« «a*caixas econômicas ,1o Estado e da União'iih,?,rPumi,tn»"-'a 

<3o Estado facilitar ftscaixas do credito agrícola locaes empres-
vo°SePX 

"tC,'m0<ll° d0 ^nco coopera.
ue 35 ? I 

C°ntri'"10 ««ieazmente para
nr-™ .fia capitac3 «^olerites a
ZiL, i 

0avCl?' Qm mtro» ostabeeci-mentos bancários o obtenha de canitalls-

daouâJ"^6 
PT&W ° tirc os rociadosdaquellas, das especulações desarrazoadnso.até fis vezes criminosas, que, sú con tri-buen, para aggravar a trfste^uuação eco-

Zr 
*/? moi^™ lavradores jft emdlfficuldades e na lmmlnencla de seremarrastados ft ruína, sl a "Iniciativa nartJ-

i* 
avid:n^ntado",de8de jâ StSàSStó

r, Zlu :5 enereicas e urgentes quantorealização do sonhado credito agrícola.Pela forma cooperativa Ideal dos povomodernos, por ser a unlca capaz de rea-Itear tão grande tentamen.
A' iniciativa privada compete, pois, essemovimento econômico o aos governos po-rem de parto as velhas theorias da Lu-da pela Vida, do "lalssez falre", dos eco-nomistas clássicos, , impulsionaremaquella, conjngando-a com as forças dosEstados, afim do darem existência a umaso idariedado social pola disciplina Hasaçtlvidades collectivas na «União pelaVida", como afflrma Catambry

Correios do Estado
.Mulas posuies — A administração dosCorreios expedirá malas:
Hoje, via Central, para Bahia, Por-nambneo, Paiü o Nova York, polo vaporRio de Janoiro"; amanhã, via Santos,

pelo Oronsa», para o Rio da Prata; peloAnna" o "Mayrink", 
para Paranaguá eSanta Catharlna,

«Revista Feminina»
Eütft publicado mais um numero, rela-tivo ao mez corrente, desta excellente Pu-jlicaçao, quo invariavelmente tem man-tido o programma com quo lia tres an-nos se rovelou ao publico.

A "Revista Feminina", quo tom hojeli.rgulssima circulação em todos os Esla-dos do Brasil, é um "magazine" indispen-savel, tanto nos "boudoirs" elegantescomo nos mais modestos tares. A sua col-laboração literária conta com os mais no-taveis escriptores patrícios, entro outrosCoelho Netto 6 d. Julla Lopes de Almel-da. São numerosas as paginas que se ou-cupam, exclusivamente, do que a mulher
deve saber. Modas, culinária, êegredos de"tollette", solencia dn economia domostl-
ça, artes caseiras, — tudo se encontra na
Revista Feminina", quo rlvallsa com asmolhores publicações extrangelras domesmo gênero.

o servente de pedreiro Eleuterlo José
solteiro, de 17 annos dc edade, quando tra-
bálhava hontom, pouco dopols das 9 ho-
rns.numa casa cm construcção. na praçaAntônio Prado, deu uma queda oceiden-
tal do alto de uni andaime, recebendo fe-
rimentos cohtuffos pelo corpo.

Depois de conrenientemonte soecorrido
no posto da Assistência, pelo sr. dr. Car-
valho Braga, o Infeliz operário foi trans-
portado pnra a respectiva residência, ft
rua Conselheiro Lafnyette, n. 17, villaS. Francisco.

Quando trabalhava hontom. fis 10 ho-ras e meia, numa construcção A rua Vis-condo do Parnahyba, o operai-lo Sara-
phim Barreiros, do ,15 annos do edade,
morador A rua ti. Leopoldo, n. 109, dou
uma quédu desastrada, recebendo forte
contusão nu tliornx.

Depois do receber os primeiros soecor-
ros ministrados pelo dr, Carvalho Bra-
ga, medico da Assistência, o offendidn
foi transportado para o hospital de Mi-HC-ricordia.

Sr. M. B. — Cruzeiro — A certidãoestft prompto, dependendo que nos enviaa importância para registo pelo correio.O requerimento tovo o segulnto despacho:Esperado".
Sr. João «Tnointho tle Almeida — Jahu*— A certidão ficara prompta esta sa-mana.
Sra. professora Bolores Heversl — Ja-caro — Pelo correio do hontem seguiu,registada, a certidão da contagem detempo.
Sr. Octavlo A. Bueno —¦ Indaiatuba —i

A. procuração o a guia foram recebidas,aorft providenciado em oecasião oppor-tuna.
Sr. Lconclo Salustlano — Pinheiros —Recebemos a carta de 7 e ficamos sclen-tes do seu contou'do.
Sr. Ccsnrld G. de Castro — S. Miguel—• Jft foi providenciado.
Sr. Assignunto 11.518 — Taubaté —O preço para cada publicação é de 1*000.O pagamento é feito adeantadamonte.
Sr. João Bnrüi — Itapetininga — Opreparado que deseja não é presentemenUencontrado ft venda em nenhuma droga-ria da praça. ft
Sr. L. F. Santos — Mineiros — O ro-,

Tt-on .d0, 
a"tor a (1ue se rofere custaisfiiOO, inclusive o porte.

Sr. Asslgnonlo 7Õ0 — Pedreira rH Aln»«a esta semana floarfi, prompta a cortl»

Sr. João José ile Moraes — Guarohy ¦—,
Confirmamos a informação publicada noOla 4. A portaria do licença paga 12OJO00de estampllhas, sendo, portanto, necessa-riq que nos onvie o excedente e mais 300réis para completar o registo ãa mesma.br. Agostinho Antunes ilo Faria  Para seu governo, reproduzimos a Infor-maçuo que foi prestada no dia 2, nestaseccao: "O livro "Lunario Perpetuo" eus-ta 3?000, fera o porto. Para ser feita aremessa da outra encommenda é neces-sar o que nos informe a localidade em quoreside".

Sr. João Baptlsta de Aiibnia -- O seu requerimento estft em
Tletü

anda-

Joaquim COUTlNIíO,

Scguu mn

iMlJTILÀnol

Cxhttitiação e autópsia
Em Santa Cruz ti,» Pulmiüil

inedlijo legibtit

Tendo o Juiz de direito da comarca dePiraju' requisitado a exhumação e au-topsia do cadáver de um recém-nascido,
em Santa Cruz do Palmito!, segue hoje
para aquella localidade, aíim de desem-
ponhar-se dessa incumbência, o medico
legisla, sr, dr, Paiva Lima,

* *
Na cafplnteria existento :'t rua dosTyni-

biras, 05, foi hontem, cercadas 10 lioras emeia, victima do um desastre n carpintei-
ro Manuel Pereira dos Santos, solteiro,
dc 25 annos de edade, residente ft rua dos
Ousmíícs, 3.

Tondo sido apanhado por uma serra defita, o infeliz trabalhador recebeu profun-dos ferimentos conlusos nos dedos indica-
dor, médio, anular e mínimo da mão es-
querda, com fraetura dos phalanges.Depois de receber os primeiros curntl-
vos, ministrados pelo dr. José Luiz Ou!-marães, medico da Assistência, Manuel
foi removido pnra o hospital da SantaCasa,

* *
ITontem, fts 12 horas, trabalhavam dl-versos operários na construcção do um

predio na rua Sllvn Telles.
Entre elles achava-se o pedreiro Fm-otuosp. José, do 36 annos, casado, o qual,om dado momento, perdendo o equilíbrio,

cahiu do respectivo andaime.
Na queda, a victima recebeu ferlmen-

tos na cabeça e contusões peld corpo
A Assistência compareceu, prestando-lhe os soecorros necessários. Em seguidaFructuoso foi removido para o hospitalda Santa Cosa.

* *
Ao descer de um bondo em movlmen-to, hontom, cerca das 19 horas, na ruaCardoso de Almolda, o conduetor daLight, Bonifácio Pezolto, solteiro, de 41annos de edade. morador ú. rua Conse-liiciro Nebias. n. 92. falseou um pé, dan-do uma queda desastrada.
Bonifácio recebeu

mento.
Sr. Aiiüusto tle Camargo — Itatlnga -fccgue caria.
Sr. CIuiKii-s Pereira — Apparecida dcNorte — Regue carta.
Sr. Antônio Garcia tle Oliveira — Cam-buquira — Aguardo nossa, resposta.¦Sr. José Bnrbautl — R. Bonito =-= Osmedicamentos foram hontem reméttldos,

registados; pelo correio. Seguiu carta.
Sr. Oscar Pires — Franca — Os doislivros seguiram hontem, registados, pelocorreio. Espere carta.
Sr. Antônio A. Santos Sobrinho —i

lamlinhu' — Em carta, seguiu a Infor-
inação pedida.

>Sr. Min-iiel rVistn— Itararé — Pelo cor-relo tio hontem, registados, seguiram onlivros que nos cncommendou. Espero
carta.

Sr. Victor Mii-iiel Romano — Leme — iA portaria de licença Jft foi remettlda,-
conformo a communlcaçao hontem feltíl
por esta seeção.

extenso ferimento

lnadoUSno Hol*,0^ 
SOnd° ,nter" """"'" »»«»»»»<« «*..ir(.m.„S

lem°tratameZUal 
f'amillItol0* *»** «-ouU«, forçosamente ««üo Oo

NOTA IMPORTANTE _ Os Sm. ossl-
snnntes que desejnvem resposta por car-
ta, deverão enviar o sello para o respe
ctivo porte. Também deverão remetter
sellos pnra remessa, pelo correio e regis-
tatlos, dos títulos tle nomeação, portorln3
dc licença c outros documentos. Sem esta
formalidade não nos responsnblUzamos
peia oxiictldiio ilo serviço. Para os rt*-
postas, por esta seeção, poderão os srs.
aRsignantes designar üiiciacs sob «a
qunes desejem occultar os seus nomes.

Outrosim, paru mais brevidade uo
cumprimento dos pedidos, deverão elles
ser feitos, separadamente o em carta dl-
rijitla a ''Seeção de Iiiiormasões". Os i>e»(lidos que vierem em cartas, tratando do
outros assumptos extranhos a esta "Sec-

ser demora»dos.
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27.a sessão ordinária de 1916

piiHe
Expediente: — apresentação do proje-

cios pareceres, requerimentos, lniUciicões,
etc.

9,* parle
2,a discussão do projecto nprcscntftdo

pclus commissões do Justiça o Fiiinnçns,
cm sons respectivos pareceres ns. 04 o 85,
jii publicados, npprovnndo o tmcôrdo cc-
lobrailo entre u prolcilo c os proprietários
dos prédios ns. 112 o 114 da rua do S.
João, necessários no alargamento dil ro-
ferida rua, pnrn adquli'11-os & razão de
250$0O0 o metro quadrado.

l.a discussão do projecto apresentado
pelas còmmlsõcs rcuiildns dc Obras o Fl-
nauçns, cm seu parecer u, 58, autorizando
a dcsiiicsii dc .1:002*?750, com os melho-
rnmcntos do largo fronteiro no Instituto
D. Anil» Rosa, no dlstricto do AMlIa Mu-
rlaua o iijnrdiinimcnlo do hirgo Guanitba-
rn, no mesmo dlstricto;

PARECER N. 58, DAS COMMISSÕICS
REUNIDAS DE OBIIAS E F1NAN-
ÇAS

As commissões reunidas de Obras e FI-
nanças, tendo presentes os estudos feitos
pela Prefeitura, a pedido da Câmara, pa-
ra os melhoramentos do largo Guanabara
o do largo fronteiro ao Instituto D. Anna
Rosa, no bairro do Villa Mariana, o tendo
em vista que esses melhoramentos do ha
multo reclamados pelos habitantes da-
quolles bairros se tornam inadiáveis, acon-
solham a Câmara a autorizar as necessa-
rias despesas, na Importância total de
41:6D2$760, sendo 11:992$.00 com o ajar-
dinamento do largo Guanabara, do accõr-
do com o projecto do administrador dos
jardins públicos, o 29:699$8B0 com os me-
lhoramentos, còmprehendendo, calçamen-
to e assentamento de guias, do largo fron-
teiro ao Instituto D. Anna Rosa, o nsalm
apresentam o seguinto projecto de lei:

A Câmara Municipal decreta:
Art. l.o — Fica a Prefeitura autoriza-

da a despender, por conta da verba "Ser-
viços c Obras", do orçamento vigente ou
medlanto operação do credito, até u quan-
tia do 29:090$8õ0 com os melhoramento*-
do largo fronteiro ao Instituto D. Anna
Rosa, no dlstricto do Villa Mariana o ate
a quantia de 11:9925900 com o ajardina-
mento do lnrgo Guanabara, no mesmo dls-
tricto, de accOrdo com os orçamentos or-
ganizados pela Prefeitura.

Art. 2.o — Revogam-se ns disposições
em contrario.

. Sala das Commissões, D do agosto de
1910. — A. Baptlsta iln Costa, E. Goulart
Penteado, Henrique Fagundes, Sampaio
Vlnniiu, Mario (lo Amaral.

l.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões do Obras o Finanças, cm
seus respectivos pareceres ns. 50 c 88, au-
torlzando o despesa dc 75:131$000, com
as obras necessárias no vlnducto dc Santa
Iplilgcnlii

ram começo do execução ha longo tom-
po. Trata-so apenas de prosegulr na obra
iniciada pelo recuo dos prédios quo ali se
tém construído ultimamente. E' pena que
o Prefeito, quo traçou, annos atraa, som
conhecimento da Câmara, o novo alinha-
mento da rua da Quitanda, não tenha obe-
decido a orientação mais conveniente.
Mas o mal esta feito e, na actualldadc,
não ha eomo remedlal-o. A Çommissão
do Justiça 6 pola approvação do proje-
cio.

S. Pnulo, 15 de maio de 1910. —- Al-
cantara Machado, Rocha Azevedo, Marra.

I*ARECI5lt N. 00, DA COMMISSAO DE
OBRAS

A Commiiisão de Obras nada oppõe ãs
i-ootiflcaçõos de alinhamentos a adoptar
om futuros recuos dos prédios das runs
15 de Novembro e Quitanda, apontados
na planta Junta e que vai pela mesmo
Çommissão rubricada.

Taos reetificações obedecem a alinha-
mentos ja, traçados e adoplados pelas
rrofelturas transaetas, o sl inconvonlen-
tes existem no allnhainonto adoptado pa-
ra a rua dn. Quitanda, é dlfflcll, sl não lm-
possível, removel-os, como multo bem
foz sentir a Çommissão de Justiça.

Sala das commissões, 21 de junho de
1916, —: R. A. Gurgel, A. Baptlsta dn
Costa.

PARECER N. 80. DA COMMISSAO
DE FINANÇAS

Jã estando approvados os alinhamen-
tos das ruas Quitanda o 15 do Novembro,
pelas leis ns. 1.052. de 27 do junho do
1012. e 921. do 11 de Juuho de 1901, esta
Çommissão ó de parecer que sejam ar-
ehlvndos estes papeis, e tambem porque
não foram propostas modificações ao pia
nc primitivo. Quanto ao projecto da rua
do Carmo, esta Çommissão 6 do parecer
que se Bolicite novo exemplar da Prcfei-
tura.

Sala das commissões. 5 do agosto de
IP 16. — Mnrlo Amaral, Honriquo jVoffiin-
«les, Sampaio Vianna.

^ tj t$ \t^^ov>tiielvttmt\tiaaiisty»^

PÁRA A BOÜDOIR

recebendo a contostnção da Light, r.a
acção ordinária que lho movem Maluf o
Comp;, o mandando prosegulr nos ter-
mon da acção;

julgando por sentença a liquidação o
o calculo feitos, no Inventario do Elias
Bnoch de Oliveira,

 Realizou-se 
"hontem a audiência or-

dlnarla do sr. Juiz da 2.a vara, eom ro-
guiar concorrência de advogados e par-
tes..

Juízo Federal
Diligencia — Afim de »e proceder a

l.a diligencia da oravaçao do marco prl-
mordial na divisflo de terras da fazenda
"Pontinhas", requerida por Firmlno Gar-
ela de Almeida, seguiu hontem para Con-
celçao de Monte Alogre, o sr. João Ba-
ptista Dantas, l.o escrivão do juiz fede

monto duma servidão. O embargo tem,
pois, dois cffeitos: — impedir o devassa-
mento do predio o a constituição da sor-
vldão. E como o autor so oppoz .ls pre-
tenções do r6o por ffirma e em tempo ha-
bll, era caso de dar-se provimento A ap-
pollação.

A decisão fol unanime.
W #•

A renuncia do direito dc pre-
fercncln, por parto dos crwlo-
res hypothecarlos menores, 6
valida quando autorizada por
juiz competente e fandaflft em,
motivo justo.

Na comarca do Dois Córregos, fez-so
segunda hypothcca dum predio, desistin-
do o primeiro credor do seu direito de
preferencia. O credito íol executado, o
predio arromatado em praça e passados
tres annos appareee em Juízo uma dc

As três peças: . 175$
Mesa. . . . 75$
Espelho. . . 65$
Oadoira ... 38$

A NOSSA SECÇÃO DE MOVEIS
É REPLETA DE ARTIGOS QUE
COMBINAM A UTILIDADE OOM

0 EOM GOSTO
TELEPHONE, 45

MAPPIN STORES
Rua Quinze dc Novembro, n. 26

SÃO PRtikO

lll I JUSTIÇA
CÂMARA CIV1I»

Sessão ordinária, em 8 de agosto

Xavier

do

PARECER N. 50, DA COMMISSAO DK
OT5RAS

Os papeis demonstram quo se faz nc-
cessario rovestlr do uma camada imper-
mcavel o estrado de concreto do vladucto
de Santa Iphigenla, estabeleeendo-so em
dita camada diversos conduetores, afim
dc evitar o lnflltramento das águas pela
superfície do mesmo concreto o pelos In-
tervallos existentes entre ns abobadllhas e
os respectivos ferros I. E' um reparo dis-
pendioso, mas que urge seja autorizado.

A Commls-.tío de Obras procurou se ln-
formar perante o dr. diroctor das Obra?
Munlcipaes das razões que levaram o en-
genhciro-flscal das obras daquelle víadu-
cto a rocèbel-o sem que antes se tivesse
folio ou npplicado a camada impermea-
vel alludidà, e ello deu os motivos cons-
tantes da carta junta, como justificativos
daquella falta.

Afim de se fazer agora aquelie reparo
í necessário remover ou levantar o actual
calçamento e depois se proceder a novo
calçamento, e pnra tudo foi organizado
pela Directorla de Obras o orçamento que
so vfi de fls. a fls., em o qual se Incluo
o se indica o parallelepipeflo aperfeiçoado
do pedra, eomo sendo o preferível para o
novo calçamento.

Parece ao director das Obras Munlcl-
paes, o com elle estft de oecórdo a Com-
missão de Obras, que pode sor adindo o
calçamento a parnilelepipedo do pedra e
que om o referido novo calçamento poderá
ser empregado o material de systemn
actual, material que, segundo InformaçõeF
colhidas na própria Repartição dc Obra?
existe reservado o depositado cm quanti-
(íade sufficlente pnra dito fim, eeonoml-
zando-sò deste modo a quantia apreciável
de 27:731 $250, que, em tal caso, devera
ser abntirta no orçamento referido.

W verdade quo o calçamento a pnrnl-
ielepipedp do pedra 6 mais durável, de
melhor aspecto e de mnis fácil conserva-
ção. mns não é menos verdado que, noF
tempos quo correm, so Impõe toda o qual-
quer economia nas obras munlcipaes.

A' Çommissão de Fi nanças, no emtnn-
to, com o seu costumado critério, Incumbo
mais de porto dizer afinal sobre a ultima
parto der.te parecer.

Sala das CommiBsSes, G do julho de
«,910. — It. A. Gurgcí, K Goulart Pcntca-
do. A. Bnptlstn da Costa.

PARECER N. «8, DA COMMISSAO DE
FINANÇAS

O sr. Prefeito pede autorização pnrn
despender a quantia de 74:131$000, com
a reforma do estrado de concreto e cnl-
çamento do Viadueto de Santa Iphlge-
nia.

A Çommissão de Obras se manifesta
favorável ft execução do serviço; notando
entretanto que o novo viadueto jft pre-
cisasso tão importantes reparos, pediu
Informações ao dlrector da Repartição
do Obras, que as prestou na carta con-
stante destes autos, donde se conclue-que
da economia realizada então resultou o
prejuízo verificado.

Mas como o que não tem remédio rc-
mediado estli, confiando no critério do
Prefeito, esta Çommissão é de parecer
que lhe seja concedida a autorização po-
dida para fazer as obras que julgar no-
ccssarlas, o assim offei-oco ft considera-
ção da Câmara o seguinte projecto de
lei:

A Câmara Municipal decreta:
Art. l.o —i Fica o Prefeito autorizado

a despender, por conta da verba compe-
tente do orçamento em vigor, atfi a quan-
tia de 74:1815000, com as obras de que
necessita o Vladucto de Santa Iphlgoniá;

Art. 2.0 — No caso de insufficiencia
da verba farft o Prefeito as operações de
credito que forem necessárias.

Art. S.o — Revogam-se as disposições
em contrario. — Sala dns commissões, 5
de agosto do 1010. — Mario do Amaral,
Henrique Fagundes, Sampaio Yiiiiinn.

l.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões do Justiça, Obras e Fl-
iiaucns, em seus respectivos pareceres ns.
07, 01 o 00, approvmido a projectuda rc-
ctiflcnção do alinhamento da rua Oonsc-
lliciro liiiíayette.

PARECER N. 07, DA COMMISSAO
DE JUSTIÇA

A Prefeitura enviou ft Câmara o pro-
jecto do novo alinhamento da rua Conso-
ibelro Lafayettc. afim de ser tomado nn
devida consideração. A' Çommissão do
Justiça parece que o projecto deve ser
approvado.

S. Paulo, 30 de março de 1910. — Al-
cantara Machado, Rocha Azevedo, Marra.

PARECER N. 61, DA COMMISSAO
UE OBRAS

Como a Çommissão de Justiça, a de
Obras é pela approvação da rectificação
do alinhamento da rua Conselheiro La-
fayette, do accOrdo com a planta enviada
pela Prefeitura, conforme consta do pro*
cessado.

S. Paulo, l.o do agosto do 1916. -— A.
Baptlsta da Costa, R. A. Gurgel.

PARECER N. 00, DA COMMISSAO
DE FINANÇAS

A Çommissão de Finanças, estando de
accOrdo com as dignas commissões dc
lustlça o Obras, para que seja approvada

a rectificação do alinhamento da rua
Conselheiro Lafayetto. offerceo ft aprecia-
ção da Câmara o seguinte projecto do lei.

Art. l.o — Fica approvada a rectiflea-
ção do alinhamento da rua Conselheiro
Lafayette, de accõrdo com a planta de-
vldamente rubricada.

. Art. 2.o — Revogam-se as disposições
em contrario.

S. Paulo, l.o do agosto dc 1910.—neu-
fique Fagundes, Sampaio Vianna.

patrimônio do Município, como tambem
pela reconstrucçüo do passeio.

Em vista das informações da Dlrecto-
ria do Obras e Vlação o do parecer da
digna Çommissão do Justiça, a Commis-
são do Finanças está de pleno accOrdo
para que se Indemnize o proprlotarlo
com a Importância do 862*500, corres-
pondonte ft ftrea de terreno referida o
reconstrucção do passeio, conforme o
calculo feito na referida informação, pe-
lo qno esta Çommissão offereco ft apre-»
«ilação da Câmara o segulnto projecto
de lcl:

Art. l.o — Fica o Prefeito autoriza-
do a Indemnizar o proprietário do pre-
dio n. 49, da rua do Paralzo, pela ftrea
de terreno Incorporada ao Município, em
conseqüência do alinhamento que lhe
foi dado e bem assim pela reconstrucção
dos passeios, na Importância de 862$500.

Art, 2.o — As despesas com a execu-
cão da presente lcl correrão por conta
da verba "Desapropriações" do orça-
mento em vigor ou medianto operaçBes
de credito, caso sejam necessárias.

Art. 8.o — Revogam-se as dlsposi-
ções cm contrario.

S. Paulo, 4 do agosto do 1916. —
llcnrlquo Fagundes, Sampaio Vlaiuw.

l.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões de Justiça, Obras o Fl-
mmços, cm seus respectivos pareceres
ns. 08, 02 o 01, autorizando o pagamento
da quantia de 302$">00, ao proprietário
do prcdlo n. 40, da rua (lo Paralzo, pelos
prejuízos que soffreu aquello predio devi-
do li modificação do nivcl dn referida
rua.

TARECER N. 68, DA COMMISSAO
DE JUSTIÇA

Gedcone Victorlo Malngola, proprlettf-
rio do predio ft rua do Paralzo, n. 49,
pode uma indemnlzação dos preluizos quo
soffreu com a modificação do nível da-
quella via urbana e com o corto do an-
¦rulo do predio ft esquina da rua Maestro
Cardlm.

Das .nformações prestadaB pela Pre-
feitura se colllgc,

que, ao ser feito o calçamento da
rua do Paralzo, houve alteração do leito
da rua, ficando a casa do supplieante oi-
tenta centímetros abaixo do nível;

que a Prefeitura fez então, em fren-
te ao predio. uma caixa aberta no pas-
seio para facilitar o accesso;

que. ultimamente, o supplieante re-
construiu a casa e trouxe o passeio ft al-
tura das guias actuaes;

quo o requerente perdeu G.m2,47 do
terreno com o corte do angulo, por oc-
caslão da reconstrucção do edifício.

De pleno accõrdo com essas informa-
ções, pensa a Çommissão de Justiça que,
em obediência ft lei n. 1585,' de 1912. e
ccmfoi-mando-se com os precedentes lo-
gislativos em varias questões da mesma
natureza, deve a Câmara autorizar a Pro-
feitura a pagar ao supplieante a quantia
de 302$50O, importância em que foram
avaliados pela Directorla de Obras o ter-
reno Incorporado ft via publica e a re-
construcção do passeio.

S. Paulo, 14 de março de 1916. —¦ Al-
cnnlnrn Mnchudo, Roclia Azevedo, Marra.

-O-

Discussão imlcn dos pareceres ns. 00,
40 c 80, das commissões de Justiça, Obras
8 Finanças, sobre o projecto tio rectiflea-
ção do iiliiiliiiniontii dus runs lü de No-
vembro e dn Quitanda.

PARECER N. 00, DA COMMISSAO DE
JUSTIÇA

Os projectos de rectificação dos alinha-
mentos das ruas 16 de Novembro e Qul-
(anda, que a Prefeitura enviou A Cama-

PARECER N, 02, DA COMMISSAO DE
OBRAS

Consta dos papeis: — que, por força
dos obras com o calçamento da rua. do
Paraizo, o proprietário do predio n. 49
(quo parece ser o Bi*. Gedeono Victorlo
Malagola) ficou com a sua casa 80 cen-
timotros abaixo do nível, então estabe-
lecldo para a mesma rua; que, tendo o
mesmo proprietário reconstruído a ca-
sa, fez a nova calçada ou passeio em
um novo nivel; que, por oceasião da
mesma reconstrucção, teve do sujeitar
o novo predio a um eOrte na esquina da
rua Maestro Cardlm quo o prejudicou
om uma ftrea ãe 6m,47, conformo se v«5
da Informação do engenheiro Arthur Sa-
boya,

Parece quo tanto o custo da obra re-
lativa ft calçada, como o valor da ftrea
perdida com o curte referido, devem Ber
Indemnizados.

Sala das commissões, 28 de julho de
1916. — K. A. Gurgel, A. Buptlsla dn
Costa, E. Goulart Penteado.

PARECER N. 01, DA COMMISSAO D3
FINANÇAS

Gedcone Victorlo Malagola, proprlota-
rio do predio n. 49, da rua do Paralzo,
esquina da rua Maestro Cardlm, allega
que com o lovantamento do nível da rua
do Paralzo prejudicou o seu predio, so-
terrando-o cerca de 0,80, além do oôr-
te que aoffreuj Julgando-se, assim, pre-
Judlcado, pede Indemnlzação não sô da

Secção
Judiciaria

Iforiuu Criminal
Primeira vnrn — Jula sr. dr, Adolpho

Mello.
O sr. Juiz da l.a vara criminal pronun-

ciou o réo Joaquim Jorgo Monteiro, como
Incurso no artigo 207 do Código Penal.

O sr. Juiz das execuções crlminaes
expediu alvarft do soltura a favor dos son-
tcnclados Antônio Lopes da Silva, Fran-
cisco de Oliveira, Alfredo Eritto, Conrado
Oliva, Salvador Volpe e Florcnclo dos
Santos, quo terminaram o cumprimento
da pena de 22 dias e melo do prisão cel-
Uilar, a quo foram condemnados por con-
traverção do arligo 300 do referido Co-
digo.

Quarta vara — Juiz sr. dr. Malheur
Chaves.

O sr. dr. Roberto Moreira, 4.0 promotor
publico, requereu, na audiência de hon-
tem, que fosso Inserido, em protocolo, um
voto de profundo pesar pelo' infausto pas-
samento do sr. dr. Dinamerlco Rangel.

Sua s. disso qua o lllustre fallecldo
exercera por alguns annos a magistratu-
ra, dando sempre inequívocas provas do
cumprimento de seu dever.

O sr. dr. Matheus Chaves deferiu o re-
qucrlmento, associando-so ft homenagem
prestada.

Foi designada a ordem de "habeas-
eorpus" requerida a favor do Antônio
Euzebio de Assumpção o Napoleão Ta-
rufe, por haver a policia informado quo
os paolentos foram restltuldos á liberdade.

Napoleão Tnrufo Impetrou hontem
outra ordem de "habeas-corpus", reque-
rendo ao sr. Juiz que pedisse informações
ao sr. 2.0 delegado.

O julgamento da ordem foi marcado
para hoje, fts 11 horas.

O sr. juiz mandou archivar os lnquo-
ritos Instaurados contra Antônio Maria
Salgado, Manuel Teixeira e Oresles M.
Gazzollo, processados respectivamente,
por crime do homicídio culposo, ferlmen-
tos loves o estelllonato.

Fol condemnado a dois annos do re-
clusão o vodlo Francisco Russo, e a 22
dias e melo Álvaro Moreira Guimarães.

Fol pronunciado por crime do furto
¦Tustlno Ferreira Justl.

Foi impronunclado no processo a
que respondia pelo crime previsto no arti-
go 207 do Código Penal o indivíduo Paulo
Sevorlno dos SantOB.

Quarta promotoria •— Promotor sr. dr.
Roberto Moreira.

O sr. promotor requereu o archlvamen-
to do processo policial Instaurado sobre o
roubo de que se dizia victlma Felix Ka-
lil. T ,

Fl offerecldo llbello contra n réo .lose
Bianehl, pronunciado nas penas do artigo
303 do Código Penal.

ra em data de 2 do corrente, Jft recebo-J ftrea total de terreno incorporada aolB.. Mambo o sua mulher;

gFori&m Cível
Officiaes do dia — Carlos Mendes Fer-

raz, Edmundo Plzzonl, Ernesto Louren-
za, Elias Guerra e Emilio Maure Júnior.

Segunda vnrni — O sr. dr. Martins do
Menezes, juiz do direito da 2.a vara ci-
vel e commercial, proferiu hontem, en-
tre outras, as seguintes decisões:

Recebendo, cm ambos os effeltos, a
appellação interposta por Jofto Silveira,
na acção ordinária que move a Antônio
Pacheco;

mandando tomar por termo a aesis-
tencia apresentada por João Alvea Ca-
valheiro, na execução hypothccarla em
quo contendia oom Antônio Granettl e
sua mulher;

recebendo, em ambos os effeltos, a ap-
pellação Interposta por Barros e Comp.
da sontença quo julgou provados os em-
bargos de 3.o, apresentados por Victori-
no dali Antônio, no executivo cambial
contra Antônio Comes;

mandando tomar por termo a appel-
Iação de Salvador Battaglia, da seiiten-
ça que Julgou improcedentes seus arti-
gos de preferencia contra Antônio Mauri,
na execuçfto hypothedarlü contra Pedro

1916.
Presidente, o sr. ministro dr,

de Toledo.
Secretario, o sr. dr. Luiz de ATaujo.

Passagens do autos
O sr. Saldanha ao sr. Sette, as eiveis

7121 de auaratinguetft, 0881, 760-1, 0247
da capital, 8230, 8130 e 8262 de Santos.

O sr. Sette ao sr. Saldanha, as eiveis
6053 da capital e 8040 de S. Carlos, e ao
sr. 'Whitaclior, as eiveis 8209 o 8237 do
Rio Preto, 3273 de Ribeirão Proto, 7981
o 8178 da eapltal.

O sr. Moretz-Sohn ao sr. Saldanha, as
eiveis 7030 de Barretos, 5347 da capital
o 6478 de Jaboticabal, e ao' sr. Sorlano,
as cíveis 7437 da capital o 8206 de Rio
Preto e 7759 de Pledado.

O sr. Urbano ao sr. Saldanha, as cíveis
8013, 8102 da capital e ao sr. Sorlano, as
eiveis 8100 de Barretos, 8415 o 8278 da
capital.

O sr. Sorlano ao sr. Vicente, as clvelfl
7123 do Campinas, ' 8011 de Botucatu
0313 do Jahu', 8099, 8218, 7033 o 8351
da capital o ao sr. Mello, a civel 7081
da capital.

O sr. Vicente ao sr. Saldanha, as eiveis
7031 de Ribeirão Bonito o 7012 da capl-
tal o ao sr. Moraes Mello, a civel 7914 de
Santos.

O cr. Moraes Mello ao sr, Saldanha, a
cível 8271, do Faxina e 8108 do Santos.'

O sr. Whitaclior ao Br. Moretz-Sohn, as
cíveis 7381 do Amparo, 81S9 o 8170 de
Santos, 7980, 8340 e 8395 da capital.

JULGAMENTOS
Embargos

Relatados pelo sr. ministro F. Sulda-
nha:

N. 7006 — Bauru1 — Embargantc, 'a
Fazenda do Estado; embargados, Antônio
Fraga o outros. — Rejeitaram 03 embar-
gos, por unanimidade do votos.

Appcllações eiveis
Relatada pelo sr. ministro F. Salda-

-«Va;
N. 7999— R. Carlos — Appellante, Do-

mingos Blsinclla; appellado, André Pe-
tronl. — Negaram provimento, por vota-
ção unanime.

Relatadas pelo sr. mlniBtro Moretz-
Sohn:

N. 7369 — Capital — Appellantes, Au-
gusto José Üriosto e sua mulher; appel-
lados, José Cyrillo e sua mulher. — Re-
jeltada a preliminar de Incompetência dn
acção, deram provimento por unanlmlda-
do de votos.

N. 817S — Dois Córregos — Appcllan-
tes, Gaspar Berranee 6 outros; appeiia-
do, Cesarlo Ribeiro de Barros. — Nega-
ram provimento.

Relatadas pelo sr, ministro Urbano
Marcondes:

N. 8348 — Capital — Appellantes, Au-
gusto Coelho Pamplona o Jorge Bossillti;
appellados, os mesmos acima. — Nega-
ram provimento a ambas as appellaçõos,
contra o voto do sr. Vicente de Carvalho,
quanto a appellação do Jorgo Bossllla
para reduzir n condemnacão.

N. 4949 — Amparo — Appellantes,
Theodoro Wille e Comp.; appellados,
Frota, Irmãos e Comp. — Concederam
dispensa de revisão, pnrn ser julgada na
l.a conferência.

N. 7603 — Rio Preto — Appellantes,
José Machado do Campos o sua mulher e
outros; appellados, José Pimenta Bem-
fica e outros. — Deram provimento, con-
tra o voto do sr. Urbano Marcondes. —
Designado o er. Sorlano de Sousa para re-
dlglr o aceordam.

Relatadas pelo sr. ministro Sorlano de
Sousa: .

N. 7920 — Araraquara — Appellantes,
,\.ntonlo de Almeida Leito e dr. Joaquim
de Sousa Pinheiro, syndlco da massa fal-
lida do Banco de Araraquaia; appellada,
a Câmara Municipal do Araraquara. —
Negaram provimento, por unanimidade
de votos.

N. 8282 — Campinas — Appellantes,
d. Elisa Carolina do Moraes, inventariam
to do espolio do Florlano »\ntonlo dc Mo-
raes; appellados, os Uquidalarlos da fal-
lencla do Banco do Custeio Rural do Cam-
pinas. —' Negaram provimento.

Relatada pelo sr. ministro Vicente de
Carvalho:

N. 8314 — Jundlahy — Appellante,
José do Arruda Moraes; appellados, Al-
bano Rodrigues Torres ou Albano Maria
o sua mulher. — Negaram provimento.

N. 7983 — Capital — Appellante, José
Benedicto Ferreira dc Almeida; appeiia-
do, Germano CampI — Deram provlmen-
to cm parte.

— Na primeira sessão desimpedida se-
rão julgados os seguintes embargos:

N. 7830 — S. Rita do Passa Quatro —
Fmbargantc, Francisco Fidelln de Paula;
embargado, Victor de Sousa Meirelles. —
Relator, o sr. Rodrigues Setto.

N. 2098 — Capital — Embargante,
Luiz Zumbuhl; embargado, Antônio Quol-
roz doa Santos. —¦ Relator, o sr. F, "Whi-
tacker.

N. 8000 — Capital — Embargantcs, 11-
quidatarios da massa fallida do Roque
Ronchl e Comp.; embargados, dr. Epaml-
nondas Luiz do Amorim e outros, — Ro-
lator, o sr. Moretz-Sohn.

N. 7918 — Amparo — Embargante,
José Gomes Barreto; embargada, d. Ma-
ria de Sousa Rocha. — Relator, o sr. VI-
cente de Carvalho.

* *
Não ha nullliludo lio íacto

do a acção demolltorln ter to-
nmdo o curso do processo or-
dhmrlo.

 Qualquer construcção,
quo devasso o predio do vizl-
nho, i-íil sob o domínio du pro-
liiblçiio cstnbelecida nns Orde-
nações.

Allegava-sc, preliminarmente, numa ac-
ção demolltorio, a nullidade provoniente
do faeto de tor ella seguido o curso do
processo ordinário. E, "do meritls", afíir-
mava-so quo a construcção não era pro-
hlbida pelas Ordenações, pois estas ape-
nas so referiam a terraços, 1'restas, janol-
Ias, etc, e a obra em questão era sim-
plesmente um corredor.

O juiz Julgou a acção improcedente,
mos o Tribunal, om grau de appellação,
reformou a sentença de primeira instan-
ela.

A preliminar não procedia, pois não
constituía nullidade o faeto de a acção
demolitorla ter tomado o curso do pro-
oesso ordinário, onde a defesa 6 mais am-
pia."Do meritls", cumpria notar que qual-
quer construcção que devasse o predio do
vizinho estft comprehendlda no preceito
prohlbltorio estabelecido nas Ordenações.
Si fOr aberta uma Janella, devassando o
predio do vizinho, passado anno e dia fl-
earft constituída uma servidão e a obra
não poderft ser demolida, como não po-
derii o vizinho fazer qualquer construcção
que tape a janella, sem que entre esta e
a obra exista a distancia de vara e quarta,
No caso, tratava-se dum alpendre levan-
tado do solo e devassando por cima do
muro, perpendicularmente, o predio do
autor.

A não reclamação contra este estado
^do cousas poderia chegar ao estabeleci-
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ral, que vai funcclonar no cumprimento m ^ os.a_tores pretendiam an-
da respectiva precatória ouvoãlAtx ao aup- hyp0theca o a execução,
plento federal naquello munlolplo. *Fundava-se o pedido em quo: 1) — a

lnnerlpção cm primeiro logar da bokuii-
da hypothoea, quando jft estava lnscrlptn a
primeira, prejudtcftra o direito de prefo-
ronda garantido pela prioridado do ro-
glsto, o quo constituía uma nullidade dc
pleno direito; 2) — uma das pessoas in-
teressadas na desistência era menor pu-
bero o não Intervlera no acto; 3 — que
o produeto da alienação não fora nppll-
cado no destino previamente marcado,
mim sim gasto pelo pno dos autores.

O juiz julgou a acção Improcedente, e os
autores appellaram da sentença.

Relatando o feito, o sr. ministro Mo-
retz-Sohn propoz que so negasse provi-
monto ft appellação, porquo: 1) — a ro-
nuncia ao direito do preferencia fora va-
lida, pois tinha-a autorizado juiz compo-
tonto e baseftra-so om motivo Justo, qual
o de o codento prover ft sun. subsistência
o A dos sous filhos. Alguns autores en-
tendem atfi quo, em caso de urgência', podo
a alienação se.i* feita Independentemente
do decroto judicial. Não é da mesma
opinião. A Ordenação ô expressa, mnn-
dando quo os paes guardem os bons dos
filhos quanto ft proprledado. Ora, a au-
toriznção revestirá-se do todas ns formall-
dados legaos e o motivo om quo olla so
basoíi.ra é tido como justo por todos os
esorlptores.

2) — Não se provava quo a menor atras
citada fosso pubero ao tempo da desls-
tencia. A certidão de cdado offerocida
não estava cm termos do fazer prova; o
a de casamento não prova a edade, pois
faz referencia a outro documento, cujo
original so não exhibiu em juízo. Mas,
mesmo quo assim não fosse, ainda a in-
torvençilo da menor pubero se tornaria
desnecessária, porquo não a exigem, nem
a praxe, nem a lei, pois a Ordenação ad
co refero a ella em demandas e não cm
actos administrativos.

3) — si o pae lesou os filhos, não
applicando o dinheiro recebido aos fina a
quo era destinado, nada tem quo vor com
isso o credor, quo faz o negocio com to-
d;.s oa formalidades legacs o agiu em
bon fé; o a Ordenação mandava que, cm
caco do prejuízos, fossem elles resarci-
dos pelo juiz ou pelo tutor.

Queriam os menores que lhes aprovei-
lasso o direito do restituição para reco-
borem a qunntia apurada na arremata-
ção. Seria interessante que eo obrigassem
terceiros a responder pelos actos do pae
dc3 menores.

Nada, portanto, impedia a renuncia,
q-.o fOra validamento feita, pelo que nc-
gava provimento ao recurso.

Os srs. ministros Urbano Marcondes «
Sorlano do Sousa concordaram com o sr.
relator, accrcsconlando o primeiro quo
houvo consentimento para o cancella-
monto da Inscripção da primeira hypotho-
ca; mas, mesmo quo assim não fosse, os
autores sú poderiam conseguir que se
annullasso a Inscripção da segunda hy-
potheca, feita em prejuízo da primeira
inscripção, o quo teria logar na altura
competente do executivo hypothecarlo,
na discussão dns preferencias.
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OFFERTA DE PELLES BRANCAS
PARA LYRJGÕ OU PASSEIO,

AOS PREÇOS DE CUSTO

Gollas  ....
Gravatas  ......
Boas compridas • ,..
Estolas compridas  
Estolas largas  ...,....-
Manchon  ... ... ...

ERK.A LE__.Vf_.y_A

Gollas i.to$ooo
Gravatas ¦ i .-joíjtooo
Capas modelo, enfeitadas com zi-

beline 8so$ooo
Capas phantasia de Taupe e Er-
minia ¦ 270$ooo

Guarnição finíssima de Erminia
Russa  i:i70$ooo

REM AROS LEG9TBMA3

Preço usual Preço
reduzido

35$ooo por 28$ooo
50$ooo 

38$ooo
I20$O00 8s$ooo
gR$ooo 

75Ü000
l50$ooo g8$ooo
i30$ooo , 

go$ooo

g8$ooo
ios$ooo

48o$ooo

igo$ooo

750$ooo

BoEt com cauda e cabeça
Manciion

430$ooo
.fioSooo

35o$ooo
320$000

I.SW.-1 OFFKRTA WHU^UAmA
APÜNÁS POR UMA SKMANA

Rua 15 de Novembro, 26
T«.klgí!a«i_e n. 45 &>a£&a, 1.3-M
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IÍ' cabível u n«2çSo do ussl-

Kimção de Scz dias, pura se
pedir.ao ílador do locatário o
pagamento dou me/.ct. cm dl-
vida c da multa, de Jmrmojiin
com a cscrlptuni que ello tt-
vor firmado.

— O Ílador, pedindo-so n
multa, não ó obrigado no pu-
gameuto du» rendas por todo
o tempo do contracto, mns
liio somento ao dos mezes de-
vidos pelo inquilino,

Tendo um locatário abandonado o pre-
dio, o flador continuou corto tempo a sa-
tlsfazor o aluguel com reducção, ate quo
am dia mandou as chaves ao senhorio,
que da entrega passou recibo.

Mais tarde, o senhorio acelonou s> fia-
dor para haver delle, nâo sfl a multa
eontraotual cm vista de o inquilino ter
abandonado o predio, mas ainda o paga-
monto do todos os mezes de duração do
contracto, a cuja satisfacção o flador so
obrigara como principal pagador.

O Juiz Julgou em parte proc dento o
pedido, condemnando o reo ao pagamen-
lü da multa c dos mezes om divida atô fl
entrega das chaves. Desta sentença, ap-
pellaram autor e rfo, este por entender
«ine nada devia o aquello querendo rece-
ber a importância total do pedido.

Relatando o feito, o sr. ministro Urba-
no Marcondes propoz que se negasse pro-
vlmento a ambas as appellaçScs. O autor
não tinha razão, porquo, cobrando a mui-
ta, era porquo o contracto havia sido que-
brado e assim não podia exigir o paga-
mento do alugue! atí* final.

O rêo não tinha razão, porque,
primeiro, o pedido basoava-so no pa-
ctuado em eseriptura 'publica e o dl-
reito do autor era liquido: — a acção de
nssignação do dez dias cabia na hypo-
these dos autos; segundo, porque, do
faeto de o autor haver recebido o aluguel
de alguns mezes com reducção, não se
inferia que so houvesse dado novação do
contracto, quo deveria ser feita do mes-
mo modo que -este, por eseriptura. Tra-
tava-se do uma simples modificação ac-
cidental o não do uma novação.

O sr. ministro Sorlano de Sousa con-
cordou com este parecer. Contra, votou
o sr. ministro Vicento de Carvalho. Con-
cordava com a procedência da asslgnação
do dez dias para o debate do pedido, mas
discordava quanto 4 condemnacão na
multa. Desde quo o rio fez entrega das
chaves, C* de ver que, de accfirdo com o
locador, o contracto fol rescindido e
desonerado o flador dos sous compromls-
sos. O consentimento revela-se por acto
inequívoco revelador da Intenção de
quem consente, Ora o autor entrou na
posso do predio sem o menor protesto e
passou recibo da entrega das chaves sem
resalva de espécie alguma. Mezes depois,
dá como não praticado este acto lnequl-
voco do consentimento na rescisão do
contracto o pretende renovar aB obriga-
çfíes desse mesmo contracto. Parece-lhe
que o autor não procedeu nisso de boa-
fe, pelo quo dá, provimento á, appellação
do réo, afim de reduzir o pagamento ao
aluguel dos mezes em divida e não da
multa contractual.-

O erro da data nn cópia do
edluil pura leilão nüo iiiinulln
este. desde que » certidão c a
publicação feitu na Imprensa
luEorirnin a data certa cm que
o leilão devia effcctum'-sc.

— Os syndfeos nomeados
na vlgoncla da lei rcírulamcn-
tada cm 1002 não tinlium que
prestar compromisso.

Fol intentada, na comarca de Arara-
quara, uma acção para annullar a venda
em leilão dos bens pertencontes a uma
massa fallida, sob o pretexto de que o lei-
lão no realizara cm dia diverso do annun-
ciado em edital e de quo não oram lecl-
MmaH as pessoas quo íuncelonaram na
fallencia como. syndieqs.

O juiz juluou a acção improcedento o
o relator da appellação. sr. ministro Rn-
rlano do Sousa, concordou com a decisão
do primeira instância.

O juiz "a quo" tinha primeiro fixado o
dia 24 do outubro para se realizar o lei-
lão; mas. como o escrivão informasse quo
nesso dia tinha extraordinário acoumulo
de serviço o não podia tlrnr o edital, n
lulz designou o dia 20 do mesmo mez pa-
ra o leilão.

Acontece, porím. que, na copia do edi-
tal, cm voz do dia 26, poz-se, evidente-
monto por lapso, o dia 24 e dahi a alie-
noção da parto do que o leilão se effo-
otuara em dia dlfferento daquelle que
fora marcado.

Não se dovla. no emtanto, pelo erro da
copia, concluir quo o edital não fOra af-
fixado oom a antecedência legal. Para
provar a af fixa ção existiam dois clemon-
tos non autos, a cópia do edital e a certl-
dão. cada um delles npresantando datas
illffercntes. O que. porím. tirava todas ns
duvidas era a publicação pela imprensa
ondo a data do lollão, salvo num sú dia.
eslava marcada para 2G.

Mesmo quo tivesse havido engano, o
leilão não teria sido illegalmente foito.
porquo o erro fora corrlEldo em tempo.
E nem era preciso quo depois da correu-
ção corresse todo o prazo, sob pena de
nullidade porquo o escrivão errou. Depois,
o leilão tovo a publicidade necessária,
tanto quo fol bastante concorrido, como
«ra natural, tratando-so dum logar pe-
queno . ondo facilmente faria barulho a
venda duma massa fallida.

Allegava ainda o autor que não eram
legitimas as pessoas que haviam funecio-
nado como syndicos na fallencia. Assim
oomo os funcclonarios públicos, tambem
oa syndicos tln.haih que prestar compro-
misso, o que so não dou.

Mas, tornava-se necessário ponderar
quo a osso tempo vigorava a le! do fal-
lendas regulamentada em 1902; e nem
na lei, nom no regulamento se encontrava
prescripto ¦ o compromisso dos syndicos.
Dispunha-se sim. que elles receberiam os
bens da massa e asslgnàriam o respectivo
termo; e Isso fol o quo so deu. Verdade
era quo a transferencia dos bons estava
,-isslgnada apenas por um dos syndicos;
oom o outro verlfloava-so a incompatlbi-
lidado resultante de elle ser promotor pu-
blico da comarca. Mas seíia necessário
quo os dois syndicos assignassem. para
que se operasse a transferencia do doml-
nlo? Não; olla seria valida, assignada
por um, desde que o outro não se oppu-
zessé.

Ou porque na comarca não houvesse
leiloeiro publico, ou por qualquer outro
motivo, o certo era que fira requerido
que o leilão se fizesse pelo juízo, tondo-sc,
afinal, revestido das formalidades duma
verdadeira praça. Não\so lavrou auto de
arrematação; mas tornou-se a solonni-
zar a transferencia dos bens. lavrando-se
ama eseriptura publica, na qual se fazia
referencia expressa ao leilão, presidido
polo Juiz.

Não havia, pois, fundamento para se
decretar a nullldado podida, em prejuízo,

¦jimagffia».

fGRANDE HOTEÍ/i
LARGO OA LAPA
mo jyjs> janbiko

Casa para íamilias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de novo, asoensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Tei_phono em todos ot andarei - TelegrapUo, Grandfcotel
JNa filial, quartos com ou som pensão/

da adquiiente, a Câmara Municipal, que
agira de boa fí. Sl o produeto da venda
não eniroí: em caixa, a responsabilidade
caberá no syndlco e não á ri. a adquirem*
te. No emtanto, convinha notar que o 11-
quldatarlo, autor na acção em debate, era
cessionário dos direitos daquello que pro-
moveu a venda.

Pelos motivos expostos, votava, pois,
para qu3 so negasso provimento fi appel-
lação.

Os revlsores do recurso, ars. ministros
Vicente de Carvalho e Moraes Mello, con-
cordaram com o voto do sr. relator,

* *
A acção pnra inte_;rallz:ição

de acções duma sociedade ano-
nyraa pude correr somente
contra a cabeça do casal do
quo fozla parto o accionlstn,
não havendo, portanto, necrasi-
dade do ncelonar todos os her*»
d ei ros.

— A nullidade das transfeJ
rciiclns, resultante de não es*»
tarem ainda realizados os 40
o|o do capital prcscrlptos na
lcl, nüo pódc ser nlleçada pe*«
los n«3eIonlsms, qniuido chama-
dos a Intcgrallznr ns acsõc«
pelos sjtmIIcos na fallencia dn
sociedade.

Os llquldatarios na fallencia do Banco
de custeio rural de Campinas moveram
uma acção executiva para lntegralizaçao
do acções, contra a viuva cabeça do
casal de que fazia parte o accionista.

A ré defendeu-se, fundando-se em duas
allegações, a saber; 1) — que a acção de-
veria ter sido intentada contra todos os
herdeiros do accionista fallecldo e n5o
somente contra a Inventariante dos beUU
delle* 2) — que, quando as acções na-
viam'Bldo transferidas ao "de cujus", não
tinham sido ainda realizados os 40 o|o de
capital prescriptos na lei e. por conse-
gulnte, taes transferencias eram nu nas,
não sendo a ré responsável pela integrall-
zação pedida.

A sentença, ropellindo a defesa quanto
ao mérito, attendeu-a, no emtanto, ca
parte, condemnando individualmente a
cabeça de casal apenas ao pagamento (tt
metade do pedido. ,

A ri appellou da decisão de primeira
instância, mas os llquldatarios ooníor-
maram-se com ella, motivo pelo qual o
relator do recurso, sr. ministro Sorlano
do Sousa, frisou quo não se podia moui-
ficar o julgado na parte em que conde-
mnou a ri só em metade do pedido, em-
bora entendesse que a aoç&o fora bem

posta contra a inventariante apenas.
Da faeto, eomo se v6 do artigo 32 do

Regulamento de 91, sobre Sociedades
¦Vnonymas, a acção é Indivisível, como >.

são as fracções do acções. E' esta tam-
bem a doutrina acceita pe'o artigo 17»
do Código Commercial Allemão o so-

gundo a qual a sociedade não Pôde re-
eeber parcialmente, conforme o numero
de herdeiros, a integrallzaçao das suas
acções. A importância da acção ou M
quotas integradas hão de ser recebidas
no todo. A cabeça de casal respondia
bem, portanto, pela integrallzaçao total,
embora lhe assistisse o direito a haver
dos filhos a parto que a estes tocasse pa-
gar.

No emtanto, a decisão de primeira
Instância neste ponto não podia ser mo-
difieada, visto que os llquldatarios nao
tinham appellado.

Quanto a não terem sido realizados os
40 0|0 de capital do banco ao tempo da
transferencia das acções do que so trata,
é certo que o Regulamento considera as
transferencias operadas assim irritas .
nullas. Isto é um ponto indiscutível; o
que importa saber é sl tal nullidade pro-,
duz effeltos "erga tertios". Pela negat -
va manifesta-se a generalidade dos e.crli
ptores francezes e italianos, e e essa ei-,
feotivamente a doutrina aa, boa e razoa-,
vel.. ,

O vicio da sociedade importa na lrri)-.
gularldade da constituição dessa socle-:
dade; mas as nullldades dahi resultan-:
tes nflo podem ser ailegadas pelos accio«:
nistas para se furtarem a integralizar as.
suas acções, quando chamados a fazel-o!
pelos syndicos da massa fallida da socle-.
dade. Mesmo quo as transferenciai
apontadas sejam nullas, não se trata du«
ma nullidade de plano direito, que pos-t
sa apanhar o acto pela sua raiz, e nem
é motivo de excusa para que o acclonüw
ta não faça a Integrallzaçao, quando <
olla chamado pelos syndicos.

De resto, esta allegação da parte nHo!
floaTa l>em provada nos autos. SI o 31*
nheiro não entrou, ê certo que a "Incor-:

poradora'* mandou que elle se debitasse:
nos seus livros. Ora ella operava na pra-
ça e constituía garantia suffioiente, poM
tanto, da formação do capital. A obriga^
ção subsiste, pois, para os herdeiros do'
accionista, salvo o aeu direito regressivo;
contra a "Ineorporadora". *,

Por toes fundamentos, negava provi-:
mento ft appellação.

O Tribunal concordou com o voto do
sr. relator. ,

M. S.
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Asslgnaturas

»J! HOJE A »1 DIS DESSEM-
' 

Síio pe ioio . . . t -.- . ia$500
'As nossas asslgnaturas vencor-sc-Ho a

91 de dezombro.

E' convidado a comparecer nu adml-

ulstrnçtio desto Jornal o sr. Joíio Balriio

Sobrinho, nosso ox-ngente no bairro do

Braz, para recolher o saldo em fou po-
dor,

E' também «onvltlado a recolher o sal-
do em seu poder, nn Importância do ...

.717*800, o nosso-oi-agcntc em Suntn RI-

(a do Passa Quatro, sr. João Bnptisla
Mattoso,

Actos offieiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições de pagamentos da Secreta-
Via da Justiça:

A Josô Saracenl e Comp., 30$9OO; ao
dr, Josô Augusto Machado, 600$000; ao
delegado do policia do Araraqua, 00?;
ao major Cláudio Mendes Barbosa. 000$:
ao capltilo Porílrlo Tavares da Silva, ...
800*000; ft Companhia Mcchanlcn o Im-
portadora de 8. Paulo, 241Ç-100: a Ro-
thschlld e Comp., 1)3*460; fi. Companhia
ttêde Toleplionlca Bragantina, 500*000;
o Rothschlld o Comp., 160*000; Idem, ..
107*000; a M. Nascimento, 600*000.

Requisições do pagamentos da Se-
¦crotarla do Interior:

Aos fornecedores do Instituto Bacterio-
(oglco, 308*200; ao dr. Arthur Rudgo
Ramos, 500*000.

Rcqulslçíio de pagamento ila Se-
crotarla da Agricultura:

Ao dr. Henrique Coelho, (frs. 1.500,0,0).
Officlo remettido:

Ao exmo. sr. secretario do Interior, rc-
mettondo para as devidas Informações, o
requerimento om quo a Casa Pia do S.
.Vicente de Paulo em Botucatu' pede pa-
gamento de auxilio orçamentário tio cor-
tento exercício.

Autos despachados:
Claudino José Rosa,deferldo,de uccõrdo

com o parecor; Oabrlel A. da Silva, indo-
ferido; Damaso Sousa Pinto, Indeferido:
Colombo Barbosa, indeferido; Claro Men-
fles de Moraes, expeça-se o titulo: Lp
Mossager tle S. Paulo, pague-se; Joao Al-
Ves Azovedo Carneiro, pague-se; Álvaro
Ploret, pague-se; Anna Rosa Nogueira d»
Proltas, paguo-se; Alfredo d.i Silva Bro-
na, pague-se; Antônio do Sousa Mello,
lague-se; Benedieto Cândido Corte Brl-

llio, pague-so; Benedieto Barros Sam-
:>alo, pague-se; Elisa M, de Barros, pa-
vue-so; Estrada de Ferro Itapura a Co-

: umbá, feita a verificaçilo, providencie-
se, afim do ser recolhido o saldo no Ban-

.io do Brasil, por conta do Thesouro;
.'orcentagem pela trnsmissiín da massa
íftlllda da E. de Ferro do Araraquara,
«xactores de Araraquara, capital e outros,
do accOrdo com o despacho retro a por-
contagem é devida ao collector de Arara-
quara e a ello deve Ber creditada.

SECRETARIA DO INTERIOR

Por aoto de hontem, foram nomea-
dos:

D. Amélia Azzl Leal, adjunta do gru-
po escolar modelo do Casa Branoa, para
substituir a professora lnspectora da Es
cola Normal daquella oldado, d. Isaura
de Moura Tavares, duranto sou Impedi-
mento, por lloonça;

uma oommtsstlo medica, para lnspeoolo-
nar, om Guaratinguetíi, a professora d.
Lydla da Silva Llmongi, ndjunta do gru-
po escolar modelo daquella cidade, que
requereu licença.

 Foram nomeadas commlssOes me-
dicas para lnspoeclonar do saudo as pro-
fessorns d, Maria do Carmo Santos e d,
Maria Augusta Messias, no dia 14 do cor-
rente, fts 13 horas, na Directoria do Sor-
viço Sanitário.

 Foi nomeada d, Benedieto Aran-
lo» Podroso, para substituir a professora
ila terceira escola feminina de Santa Isa-
boi,

 Por aeto do hontem, foram no-
meadas substitutas effectlvas de grupos
escolares:

D. Maria José Bittencourt para o do
Villa Bella:

d. Brasília Valente, para o do Monto-
Mor;. .' .. ....

d. Virgínia de Almeida; pnra substituir
a adjunta do grupo escolar do Espirito
Santo do Pinhal, d. Heròndina Nasci-
mento;

' d. "Lyglft de Azevedo Marques, para
substituir a adjunta do grupo escolar do
Jabotlcabal. d. Zalina de Azevedo Mar-
quês.

 Foram nomeadas conimlssõos me-
dicas para inspecclonar no dia 12 do
corrente, As 13 horas na Directorla do
Serviço Sanitário, dd. Joanna dos Santos
Godoy, adjunta ão grupo esoolar do Mon»
to Alto c Gonovcva Gonçalves Enncs, ad»
junta ão grupo escolar de Caeonde,

 Licenças concedlãas a adjuntas do
grupos escolares:

De dois mezes a d. Zaüna de Azovedo
.Marques, do tle Jabotlcabal;

do 40 dias, a d. Tllia Madeira Fonseca,
do de Tietê;

do um mez, a dd, Amélia Teixeira do
Carvalho, do do S. Vicente; Maria Josí
do Aguiar, do de Rio das Pedras; Heron-
dlna Nascimento, do Espirito Santo do
Pinhal.

 Licenças concedidas:
De seis mezes, a d. Maria Isabel do

Castro, professora da Escola Normal de
Itapetininga;

de 2 mezes, a d. Rita Pereira Bicudo,
adjunta do grupo escolar Modelo do
Braz. * *

JUSTIÇA E SEGÜRÀNÇIA PUBLICA

Foram despachados os seguintes reque-
ri men tos:

Ds José Raymundo dos Santo.?, preso
recolhido ft cadela publica de Ribeirão
Preto. — Indeferido, em vista das Infor-
mações prestadas a esta Secretaria;

do Antônio Rodrigues' sentenciado re-
colhido ft Penitenciaria da capital — Na-
da ha que deferir, em vista das infíirma-
çOes prestadas n esta Secretaria;

de Edmundo da Silva — Sim, ao sr.
commandanto geral;

do Raymundo Chaves e outros — Sei»
lem a petlçíio, querendo.

 Foi passado alvará do folha cor-
rida a Miguel Ângelo Flore.

 Foi concedido passaporte a Evcr-
lon Block, que segue viagem para a Ar-
genllna c Chile.

Prefeitura do Município
DIRECTORIA GERAL

Turma da oalcotelrosi
Rua da Moóca: 0 caloetelros, 5 ser-

ventos, 1 carroça; roponlçCto.
Rua Cruz Branca: 5 oalcetetros, 5 ser-

Ventes, 1 carroça; roposlçllo.
Rua General Osório: 5 ealeotelros, B

serventes, 1 carroça; ropoolçtto,
Avenida TIradentos: 5 ealeotelros, 4

serventes, 1 carroça; ropofllyüo.
Dua D. de Moraes: 5 caloetelros, 4 ser-

ventos, 1 carroça; reposlçtto.
Rua Benjamln Constant: E caloetelros,

4 serventes, 1 carroça; reposição.
Travessa da Gloria: 7 caleeteiros, 7

serventes, 2 carroças; reposição.
Diversas ruas: 5 caloetelros, 4 sorven-

les, 2 carroças; UgaçOcs de água e gaz.
Poi-to Canindé: 2 serventes; guardas,
Turma de trabalhadores:
Almoxarlfado: 2 operários; guarda e

arrumação do materlaes.
Centro da cldado: 4 oporarlos, 1 car-

roça; reposiçilo de calçamentos espe-
ciaos.

Rua Lopes de Oliveira: 3 oporarlos, 1
carroça; fecho de muro.

Rua Dutlto: 1 feitor, 6 operários, 1
carroça; regularização.

Rua Manuol da Nobrega: 1 foltor, 9
oporarlos, 0 carroças; regularização.

Rua Monte Alegro: 1 foltor, 9 opera-
rios, 3 carroças; rogularlzaçilo.

Rua Cubatfto: 1 foltor, 11 oporarlos, 4
carroças; regularização.

Turma de macadam:
Rua Pctlro Tacquos: 1 feitor, 5 opera-

rios, 2 carroças; reooinposlçao do moca-
dam.

Rua Bella Cintra: 1 foltor, 5 operários,
2 carroças; recomposição da macadam.

Rua Haddock Lobo: 1 foltor, fl opera-
rloB, 1 carroça; recomposição tle maça-
dam.

 Acham-so approvadas na Directo-
ria do Obras o Vlaçilo as seguintes plan-
tas:

De José Murcla, para construir um
prodlo ft rua Nazareth, n. 6;

do dr. Jullo Mlchell, para chanfrar
guias na avenida Hyglonopolls, n. 56.

 Dovom comparecer na mesma dl-
rectorla, para esclarecimentos, os srs.:
Antônio Pavain, Gustavo Lanok, Joilo
Pinto Vlllela, Manuel da Silva Carneiro,
Podro do Assis Pereira, Podro Rosettl,
Sylvostre Torres, San Paulo Gns Compa-
ny, Victor Bartylk.

CotaçBesi , r
Setombrò .... -.- ¦',¦'-,•
Anterior ... . . »,- -.-
Março ...... -. -.- .-
Antorlor ...... -,-

HAVRE, 8.
Hontem fechou este mercado estável,

oom alta de 1|4 a 8|4 fr. do fechamento
anterior.

40
40
48
48

Cambio
Esto mercado abriu hontem estável,

oom oa bancos om gorai sacando entre
12 10|S2 d. e 12 618 d„ e comprando a
12 8|4 S.

Para o commorclo legitimo, o Banoo
Nacional Ultramarino offertava 4 cota-
Çlto de 12 21|82 d.

Nostas condlçOes, permaneceu o mer-
cado paralysndo o som movimento da
Importância, até ft hora do oncerramento
dos expedientes nos bancos.

«a».

INDUSTRIA
E C0IMEEC10

Café
JUNDIAHY, 8

Duranto o dia de hoje foram recebi-
das 43.839 ijaocas de café, sendo com
destino a S. Paulo 3.453 e 40.888 pa-
ra Santos.

Café baldeado hoje, até moio dia, pa-
ra Santos, 52.421 saccas, sendo:

Saccas
Recebidas do Jundiahy (Pau-

Expediente do dia 8 de agosto de 1916

(•) Iiffil N. 2.002, DE 5 DE AGOSTO DE 1010

Prohllio a passagem do gnilo quo vo-
nha no Matadouro o que entro pela run
Domingos do Moraes o pnrto sul, pelas
ruas conhecidas pelos nomes tio Tanque,
Gado, Borges Lngôn, Dr. Pedro do Tolc-
tio, Bacellar, Leandro DuprC, Luiz Coelho,
Napoleão do Barros, Ribeirão rreto, Co-
ronel Lisboa o Marsellieza (em Villa Olc-
mentlno).

Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito do Município de S. Paulo:
Faço sabor que a Câmara, em sessüo de 29 de Julho do corrente anno, decre-

tou o eu promulgo a seguinte lei:
Art, l.o — Fioa prohiblda a passagem do gado que venha ao Matadouro e

que entre pela rua Domingos do Moraes e parte sul, pelas ruas conhecidas pelos
nomea do Tanquo, Gado, Borges LagOa, Br. Pedro do Toledo, Bacellar, Leandro
Duprê, Luiz Coelho, Napoleão do Barros, Ribeirão Preto, Coronel LlsbOa e Marse-
lheza (em Villa Clemantlno), quer no seu destino no Matadouro, quer no sou re-
gresso aos pastos.

Art, 2.0 — Para o gado que venha do oeste, pela Lapa e Pinheiros, na parto
após a rua José Magalhães, com destino ao Matadouro, serft adoptado o transito
pelas ruas do Tanque, Gado, Borges Lagoa o Dr. Pedro do Toledo, até ao cruza-
mento das mesmas com a rua Bacellar.

Art. 3.0 — Aos Infractores so applicarít a multa de 20*000 e do 50*000, sem-
pre que so repetir a Infracção.

Art. 4.0 — Revogam-se as disposições em contrario.
O Dlrector Geral da Prefeitura a faça publicar.
Prefeitura do Município de 8. Paulo, 5 de agosto do 1910, 303.o da fundação

do S. Paulo.
O Prefeito,

Washington Luis P. do Sousa.
O Dlrector Geral,

(•) Reproduzida por ter sabido com IncorrecçOes.
Arnnlilo Cintra.

AOTO N. 059, DE 8 DE AGOSTO DF.
1918

Modifica o Aeto n. 840, dc
21 do janeiro de 1910.

, . O Prefeito do Município do S. Paulo,
usando das attribulçOes que lho silo con-
feridas por lei, resolvo approvar a modl-
ílcaçEto proposta pela Directorla ãe Obras
* Víaçllo, alterando o plano de nlvolamon-
to c(a rua Muniz de Sousa, na parto com-
jprehsndlda entre a rua Bueno do Andrade
o o Jardim da AcCllmaçüo, approvado pe-
lo Aoto n. 846, de 21 do janeiro de 1916,
.modificação essa nesta data rubricada,
da accOrdo com a qual serílo dados os nl-
velamentos.

Prefeitura do Municipio de S. Paulo, 8
de agosto do 1916, 303.O da fundação de
S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. do Sousa.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

AOTO N. 900, DE 8 DE AGOSTO DE
1910

Approva o plano dc nivela-
mento da run General Flores.

O Prefeito do Município de S. Paulo,
usando das attribulçOes que lhe slo con-
feridas por lei, e nos termos do disposto
ao artigo B.o, do Aeto n. 7«9, ãe 14 do
Junho de 1015, resolve approvar o plano
de nivelamento da rua General Flores,
conforme a planta levantada pela Directo-
ria de Obras o Vlaçilo, nesta data rubrica-
da, do accOrdo com a qual serSo ãados oa
nivelamentos.

Prefeitura do Município de S. Paulo, 8
do agosto de 1916, 368.0 da fundação do
S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Lula P. tio Sonsa.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

 ItequorimcntoB despachaãos:
Do Bromberg e Comp., Companhia Inl-

claãora Preãial, Antônio Bilherz, Maria
Jesus, Adolpho Brito, Roberto Raflnettl,
pedindo approvação dô plantas. — A* Dl-rectorla de Obras e Viação, para os de-
vidos fins;

do Frederico Precioso, pedindo rolova-
monto ãe multa. — Sim;

de Hlppolyto José de Oliveira, sobro
aãdlclonal; Light anã Power, sob n. 675.
— Sim, em termos;

do Veríssimo Antônio Teixeira, pedlnão
certidão. — Certifique-se o que constar;

de José Benodleto Brandão, sobre ad-
dlclonal. — Aguarde opportunidaãe;

ão Francisco de Almeida Castilho, pe-
dlndo Isonção do Imposto; Vltaliano Ml-
chellnl, sobre prorogação de contracto;
José Fachlni e Norberto Nicolau, pedindo
prazo; dr. Cunha Bueno Junlor, Pasehoal NtTmesmi. período" dó

lista) ... 44.789
itecebldos da Bragantina . .: 202
Recebidas da Sorocabana .; 2,824
Recebidas do Pary o S.r
Paulo 3.612

Recebidas do Braz ..,.;., 994
SANTOS, 8
As vcntlos do liojo foram rcsrularcs nn

baso dti typo -1, coinniuin, a 03000.
NOTA — A partir tlesta tlata n cota-

Cão scrfi a tio typo 4, commum da Bolsa
do Nova York, iluda pela directorla da
Associação Commercial.

SANTOS, 8
Entradas •-. -,» ;.; 41.786
Desde l.o do mez . . , -.- -,: 840.260
Idom desdo l.o do Julho 1.587.164
Kxlstencia hojo em primeira

o segunda mãos 1.472.382
Média »..»,. ... 42.281
Despachadas 40.206
Idein destle l.o do mez . ,: 231.958
Idem desdo l.o do Julho .r -.; 960.837
Embarcadas ...... .» 38.464
Idom desdo l.o do mez . ): 172.165
Idem desão l.o de Julho -.- »: 866.852
Passagens ,- 52.421
Idom desde l.o do mez , , 348.066
Idem desde'l.o de Julho . 1.808.490

Sahldas:
Para Europa ..... .» ... 67.966
Argentina ....;. -.,; 4.632
Estados Unidos . ;•'¦, rir ¦< 10.176
Por cabotagem . ,- , .. ¦•¦ 14.610
Para o Chile . , ,- -.- . . »., —
Para o Uruguay . . . , , -., 695

Em egual data do anno
passado:

Foi domingo.
SANTOS, 8
Movimento do café na Companhia

Central dc Armazéns Geraes no dia 8:
Saccas

Existência, no dia 7 . , 117.9.3
Entradas, hoje . . -.. •• .-'».,¦ 8.480

Total . -,- -,» :. 121.349
Sabidos, hoje ...... »., 1.118

Stoclt, hoje , f . -.- -i.. -,» -,. 120.231

No Rio ão Janeiro, o mercaão feohou
estável, com os bancos sacanão a . , ,
12 5|8 ã., comprando a 12 8|4 d„ e com
offertns de letras a 12 11|16 d,

Pnra o merendo, os bancos om geral
davam 12 21182 tl.

A' taxa do 12 5|8, a 90 dias de vista,
sobre Londros, que foi a offlclal de hon-
tem, a libra esterlina valo 10*010, o fran-
co $6.7.4.o o marco »715.

A' vista, 12 1|2, a libra esterlina valo
10*200, o franco $082, o marco $725, a
lira $625, cem réis fortes $292 e o dollar
4*036.

CÂMARA SYNDIOAJ.
A Câmara Syntllcal dos Corretores afft»

xou hontem a seguinto tabeliã:
90 d-v. A* vista

Londres 12 5|8 13 1|2
Paris ......... 674 682
Hamburgo 716 725
Itnlia . 625
Portugal 292
Nova York 4*036

Extremos:,
Contra banqueiros. . 12 B|8 12 21|82
Contra caixa matriz 12 5|8 —
Em cgunl data do

anno pnssaão:
Contra banqueiros Foi
Contra enixa matriz domingo

SANTOS
GAMARA SYNDIOAL

Curso offlcial tle cambio o moeda me-
tállièa nf fixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretores:

Londres .
Paris . . .
Hamburgo
Itália . . .
Portugal , -,
FTospanha ,
Nova York
Argentina .
Soberanos .

90 d-v
12 5|8

076
730

A' visto
12 1|2

(186
740
630
290
836

4*080
U760

19$200

RANÇO DO BRASIL
Vales ouro

Tnxa cambial para pagamento de dl»
reitos em ouro, na Alfândega, 12 81|84 d.

Ágio: 2)163 por 1*000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Taxas ilo desconto iln abortara do 'moroiido 

ilt,
Londres:

iam ilo desconto iln llnn-
co da fnglntcrra. , .

-"íijtí do defronto do Ban-
co da Frnnç.i. * * .

Tnxn ilo dparnnto 'lo Ran-
co da Allemanlia . .

laia ilo demônio no mor-
rado ilo liOmuos .1 roo-
Ü03

OAMniUíl
Xova-Vork sobre Londres,

rt vista, pot f.b, , .
Novn-Yorlt sobro l.ondros,

n 00 il|V por l.b. . .
Lisboa sobro Iioniltosil vis.

Ia, por mil réis . . .
Paris sohro Londros rt ris-

In. por LI)
Uonova sobro Lonrlro», ri vis-

Ia, por Mi. ....
Matlrlil sobro Londres rt

vista, por l,li. . . ,1'arls sobro Itnlia, A vlsia,
por 100 liras ....

Paris sobre Ilcspnnh.-i, rt
vlstn, por ."Oi) pesotas .

Nova-York sobro Berlim, á
vlstn, por 4 marcos. .

Hontom Anterioi

0 0|0 0 0|0
í 0(0 6 0|0
li 0|0 0 0|0

6 llll* 0|0 5 11|1J 0(0

4.76 75

4.72.00

.1» 8(1

£8.12

80.7 J

23.6a

91 l|ü

699.03

71 7-8

CALVA DE LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 8 — CotactSos do fechamento,

fornecidas ás 17 horas:

Agosto
Setembro
Outubro .
Novombro
Dezembro
Janolro .

Comp.
0(550
6*300
68250
6*250
6*250
6*250

Vend.
6)600
6*360
6*300
6*800
6*300
6*800

Títulos brasileiros em Londres
liontem

Apolloos fedemos, X8B9
„ 4 0|0 66 1|2fedoraos 18(15, 6 0|0 . . 71
(''an-Hnc», " 0|O 91 lilFnndlnir, 1014 88 IU
Hinillng, 190.1, r, 0|0. , 81 ij2
I 0(0 Conversüo, 1ÍH0 ¦ lif, li<
0|0 t!WB 70 1i4¦"flo Pnulo, 1888 .... 89 1|3

Sfio Pnulo, 181)0 .... _-Uio Panlo, 1Í10I .... _
Hllo Panlo, 1018, 6 0(0 . 89 1|<
Itlo do .lanolro Municlpall»

dados 0|i| —
Hollo Horlzonlo, 1905, (I 0(0 85
Loopolillnn llailway Co.

Ltd. Stor.lt ... 88
Urnslllan Trnotlon li, Sr P.

Ltd. Htook Oni. . OÜ lilS. Paulo Rallwny Co. Md
„ "ri! 104
Brasil llnllway Co., Llld." Ord 7T|8
Dumond CoIIoo Co. Ltd.— 1|2 0(0Cnm. Prof. 8 7|8Consolidados in(;!o-os ! 1-1

0(0, ex-jnros .... 68 8(4
Moxloo Noilh Wostorn Hall-

way Co„ Ltd. Ord , 4 1]J

4.7S 76

4.72,00

06 8|4

38.11

80.73

18.51

911(1

599.00

71 7»8

Anterior

61, 8(4
71
91 1(4
88 1(4
81 112
85 7(1
70 1(4
89 l|2

«9 114

85

87 8(4

03 1(3

192

7(8

7(8

68 .1(4

4 113

S. PAULO, 8.

HoJo .... -.» . , .
Antorlor -,
No mesmo porlodo do anno
passado

Entradas pola Estraüa Soro-
cabana -,

Anterior -
iMo mesmo porlodo do anno

passado . ;¦ , . ,- ... ,

Total, hoje . -.- , -.- >¦ -,-.
Anterior

Saccas
44.789
36.198

Domingo

7.632
10.421

Domingo

52.421
45.746

dei dalzo, Ângelo Guidi, Joaô Vieira da
Silva, Luiz Russo, Miguel Forente, Abílio
Simões Lopes, ,Tosé Leite, pedindo releva-
monto de multa, — Indeferido;

de Frederico Barllli, sobre augmento do
prodio n. 32, da rua Saint Hllalre. — In-
deferido, â vista do art. 70, do Aeto n. 900,
combinado com o art. 182, do Aoto n,
849;

do Thomaz Urso. sobre roconstrucçKo
de uma cocheira A rua Ruy Barbosa, n.
75. — Indeferido, A vista dos artigos 9, 10,
paragraphoB 2, 6 e 7, 56, 70, 87. o nume-
ros 4, 6, 7, 13, 17, 18, do artigo 130, ão
Aeto n. 849;

de Manuel Ferreira, sobre construcgtlo
de um barraeüo A rua Frei Gaspar n. 23.
— Inãoferlão, A vista do Aeto n. 54;

ãe Blanca ãe Lucca, sobre reconstruo-
gfto de uma cocholra A rua Conselheiro
Carrüo n. 118. — Indeferlão, A vista dos
artigos 9, 10, paragraphos 2 e 6, 13, 180,
números 4, 7, 12, 13, do Aoto n. 849;

de Nicolau Castelli, sobre reforma de
um pavimento do predio n.* 276 da rua
13 de Maio. —: Indeferlão, A vista dos
arts. 9 o 10 do Aeto n. 849;

de lüg-ydlo Franga, sobre construofltto
de um predio 6, rua Braullo Gomes, n.
24. •— Indeferido, A vista dos arts. E8, 68
e 88, do Aeto n. 849, o 7, e 8, paragra-
pho 2,o do Aeto n. 900;

de Miguel Gubelsse, sobre Installação
do portas e grades â rua Barão d« Igua-
pe. n, 122. —» Indeferido, A vista do art.
121, do Aeto n. 849;

de Jullo de Gouvüa Condo, pedindo re-
levamento do multa. —. Sim;

do Casslo Vlllaoa, sobre substituição.—
Nos termos do art. 88, do Aeto n. 102, a
accumulaQfio sõ se dâ quando ha designa-
Qílo do prefeito.

•——• As turmas da Directorla de Obras
e Viagtto para o dia 9 do corrente mez
foram assim dc.-.i.rtliiiidfla:

passado  Domingo
Foram recebidas hoje, du-

ranto o dia, na estagllo de
.Tundlahy:

Com destino a S. Paulo ,: -a 8.468
Anterior  8.296
No mesmo perloão do anno

passado ...... -,- -» Domingo
Com destino a Santos . $ 40.886
Anterior -,» -,, 86.788
No mesmo período do anno

passado . . .- ,- -.; ,, Domingo

48.839
40.084

Domingo

!.: ..' -.: -* .: ;.r 8,41.
>; ;•: •: •: .•; >i 8,ST;' >: •«• .-¦! :.; -.: $,58
. •' •• •¦ :•: :.: :.i 8,60

Total, hoje , y w •„ x ...
Antorlor . . , •',- , ,. ...
No mesmo período do anno

passado . . . .- .,- -,- ,-
c. •¦¦ — i

MI.-IIOADOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 8.
Hontem fechou este morcado estável,

com alta de 9 a li pontos do íeohamento
anterior.

Cotações:
Setembro
Anterior
Dezembro
Anterior ,

NOVA YORK, 6.
Hoje abriu este moroado estável- somalta parcial de 1 ponto,
CotagOes:

Setembro ..: x m .„ •»» »,, »,. g,4j
Dezembro ,- .. -»• c . . ».» 1,(0.

NOVA YORK, 8.
Na segunda chamada da Bolsa, o mer-

cado apresentava-se este-yel, oom alta fle
10 a 18 pontos.

CotagOes: ' ,
Setembro .- . .. ... . -,» .. 

' 
s,oa

Dessembro . >¦ -.- >: ,: .- x t,H
LONDRES, 8.
Hontem fochou est* morcado estável,

com os pregos Inalterados, do feohamou-
to anterior.

VISITEM A

LIOUIDàUAQ ANNUAL
da Casa Franceza de

L. GBÜMBÂCH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

m Ibltlllüll ¦ .n Itatlnga . .
„ Itarerara. ,
h OdiirotlnçttoM,»-t^, •

,, Mogy-tntnm t
Limeira ,

ti líOronri j.'
m Itarnrí ,'

Itapolis ,

« Salto do It* -,•
Uio Preto. ,•. ,. Taqnaratlnga .

Tlolò. ,
Tatuhy ,

„ plnnamonnangai)» ,
„ Rortffnílnlio
„ ti. (!arlo.i. , ,
„ H» (!m- iln Blo Pardo
. ti. Mannol , ,
. Matlflo •
,. MnoAna • . ¦
„ H. Jnllo da Booalna

•lalul. • . ¦.
s. Pedro .

nnnrnx
tlommorcln o Iniluslrln, oi^llr. ,
tínlío do K. 1'nnlo . . .
H. Paulo, o-t-dlr.....
Idem, a .10 illns ....
Commercial do Kslailo do B.

1'nnlo, com 00 ojo, ox-dlr. •
Itlom, a .10 ellns . . .

*.'om»i^nlilnM
1'anllotn, or-illrldondo .' .Idom n 00 itl»» . . ,-Wotrynna, ox-illvliloudo .' ,hlom, a 80 illns ....
Inloladora Predial ,. . ."••nlliornmonlos do S. Paulo .Idom, a 80 dias ....'"slrada dn Kono Porrts-Plrnpoia
Tolophonloa Ilrnganllna • .•Inlnrotlna
I'»lcn!ionlon do M. Paulo . .•¦niilista do Regriiosl com 50 0(0.
Cerni do Anlomorols . . .Ornsllolrn do Mclallnrtrln . .Campineira Ac-iiii o.Eipjottos' .
IVaninilllldado , . .ünlln Mtilnn •.. . ' ,

H. Panlo Alnargnlns . , .Itnv.il Tltnalro ....
tlnlflo dos PoOnndoros. . .R. Forro Dourado . . ,.''orça o f.iir Norlo do 8. Paulo ,'"Ia. OnnlnnarA ....'PooldoR I.ntior ....
K. o Tecidos — (icorgldn . .
Mac. Hnrdv ...
Wolnho «nnüsta ....
Motrvana do Tecidos . . .üntonlllclo Itodolpho Crospl .ürnsilolra do -"oi-iiros, com 40 0)0l"lnn Mstlior ....
1'innltl finmhri'"ortnmo» nio.lt ....'"ntirlnndowi do Papol .Illnemnlorrrnpliic.-i Ilrnsilelra
Ar f.lmildn .
.'"rlcnririen Pastoril oi-dlvidondo
Paulista do DroB-as ílntj
^crrlonla Paulisla.^oo. Anonv. Casa Vanordon .
\rmn70ns floraos rto S, Panlo ,l.n- o Pnron do .Inlnl .
Calcado ünclin .
Melhnrnmnn. dn Poços do Caldas
MtoernphI:i rínrtmnnn. . ¦**. Paiiln.-Jovaj; ....
fahril 1'nulíntana. . .Contrai dn Armairon» Cornos >Vidraria Ranln Mnrinn . ,*irna n l,nr. do Mogy-mlrim .«ntiitrlmns, Paulista
Industria» Toxlls ....
Iilth. Ilarihmann ....
Kmprosn Ilydro Kloclrlca aorra

da nnrrilnn • •

¦•«lionfiire*
•Antnrctloa Paulista . ." ~,
Ararannnrn. 10 OrO ¦ • .
Arnrnnnnra R OrO. . • >
A urna o Kxpr» Moiçy dos Crnies.
Airna o líxcr» Halto do Uu'. .
Acna o I.ur. do MoCT-mlrlm .
Aima o Fx. do Rltiolr.lo Proto .•Veita o J.*x|rnttos do Raunl •
Ppcelacroin dn r-pôti . . ¦
l-nnoo llnlfln. ....
(Ihlrülón Industrial . . .
Cortnmo Aena llranca . ¦
Campineira rto A ornas o Ex-»oltos
Camnlnolrn Tracoüo, l.ns sForija
Kmprosa Hyrtro Klnclrlca Serra

rta Rocnina ....
l*lootrlca Rio Claro » .
l.uz o Força do OnralIn-ruotA .
força o l.n- H. Vnlonllm . .
Mno. Ilaidv
I.nr. o Força do .lahollcalial •
l.nj o Força do 'Ploló . . •
l.nji o Força do Haota Croa .
MerlAlòniil Pnnlluta . . .
Bloolrioldodo do Cornmha'. •
Frnnonna do Fleclricldado. .
Fahril Paullslnnii. . . .
1'rodncln- Clilmioos l„ Ouolroí,
Inrt. o Commcroln Cnsn Tollo .Força o 1,117. do lüholrllo Proto .
Vidraria Sanla Marina . •
Forro Fsm-ltndo Rllor . .
I.117. o Força de .Inmli.ili.r , •
l.nnlílolo Kownrlck . . .
Rslrnda rto Varro ti. 1'nnlo-Oojraj^oclodado Anonyma "O Kotado

do ti. Paulo,.....
Idom a Díi dln- ....Blootrlcado Ilohodouro » •Força o Lm do tlborablnha <Floolrica H. Paulo o Rio . .-^nort o Attracçílos . •Fahrcadora do ParnfnBOS , »
Hi Martlnho'1'oloplionlon do H. 1'aulo . •Pn.torll do Atorradlntio . .Clnomnloirraplilca Ilrasllolra .
Força o 1,117. Norln do H. Panlo•"nntn línsali» . . ,1'rncçflo, l.uz o Vorrn .Molhora-

moníoa dn Pnrannp.anoma .VlaçRo K. Pnnlo-Mnlto (Irosso ,Parahyba do Norlo , , ,Mnlborainontos do ti, Paulo .Molhoramcntos do ParanagnA ,Melhoramentos do Paraná • •
Molhornmontos de 8, .lo/lo» ¦Nnolonal do Estamparia . ,Força n 1,117. do Araguarj. . .Soo. Cftsd Vannrdon . • feS. nomnrdn Fnbril , , .Salto Fnbril. ,
Calçado RóóUa • tPinotti Camba , ,Industrial do Oiiaiiilbos . ,Afrricola Nnnln llnrlinrn . ,F.lootrlolilado do Ilaurii
Pinhal Fabril ....
íitiz o Vttrçn do .IrImi ,
Industrial /ilogyana do Tooldos.
1'ccldos S. Inll"

•OÍOOO

SOSOOO
801000

8MÕ0O

TTM0O

•owoo
•tm»

100WI00
80*000
40*000
«otooo

Y0»00fl
«0-000
70*00(1
«oíooo
TW00
w*ow
T41Ü0O

475*000 4IM-000
— ÍB*00O

TOW0O 07*600

148*000 IM'OÍ'0

848I0OO 840*000

567ÍÕ0O S85I000

180W
06WO0 88100,1

aooiÕoo
166*000

.. flajÕoo Z

SBOíjiÕOO —

J6O»fl00
365ÍOOO

S6$-00
840IJOO0

8(T0<KI 88*000

8OOÍ0O0 32».*O00

180*000 HOJO0-

4OM00 -

_ Í.8J0O0

B act;Des da Companhia Mo-
Ryana do listradas de
Ferro, 

16 ac<;8os da Companhia Frl-
gorlfica Pastoril, ex-dl-
vldendo, 

230$000

132J0OO

Bolsa de Santos
OFFF.RTAS

V«nd. Comp.

12 «ljilJ U 2Hi!V>
12 llití 13 16\Vi
H "18 12 !1|!(1
12 6|8 12 ll|til

OM'000 9-!O»00"
06O*0"O (I20?í'0fi
IWW0OO 920?0n'
950?000 (1201001.

9OT000 -

OOJOOO -

801000 -

8M000 8'H00fi
80100,1 90(000

Í1J100I 105100

21000*000 Ü600W0)

220)030 180(000

_ 140Í0O0
_ "01000

— T6W00

6OÍ000

osíõoo
88TO00 8«ÍO0O

30&-MO0 19811)99
951O00 88.Í00J

901000 60Í00O
874000
801000

981000 88*000

— 86Í000

Cambio
l.oirns partloularos, a s dias ,
Loiras narlloularcs, a «0 dias .
I.otra- bancários a 6 dias .
Cnlras bancarias a 110 dias .

Francn ouro : CAf,.
Apólices 1

Kmprosllmo oxlorno do Ibs
ir..00O.0O0-"-o .

Mslndo do 8. Paulo, aa sério
Estndo do H, Paulo, 7.a sírio
Eslnrto do H. Paulo, 8.a síirio
Estndo do a. Paulo, o.a sírio
Estado do S. Paulo, 1.0a serio

Eotrns :
Camnra Miiiilolpnldo 8. Vlcento
Câmara do S. Paulo, nniproí-

Umn do 1911 ....
Camarn dn 8. Paulo, omproj-

llinodo ini» ....
Dnhonturos

l'noolnB;om do Soda Iblo-Hrasl-
loi r.a. . » .

'"ontrnl Arma7nns (!oraos.
Hanllsta do rinhit.içüos Eoono.

mlons 
AoçSos

Comp. "-.niilista do t'oaola**em
Comp. Rnc-lstndorn do Santos
Moinho Knnllsla. . . .
Pastoril dn Itlbolrlto Pitos
Companhia Paulista do Arma-

7ons Õoraos ....
Cnmnnnhla Contra! do Arma.

inns flnrnos .
Companhia do Poson Mnnlos .
Companhln Paulista do Vias

Vcrroas o Flurlacs. , .
Companhia Mnpryana do Estra-

das do Vorro c'NnYO(;aç!!o ox.
illrbloodo

Companhia Puellsl ,
Compnnliln Pnullsla do Torras

o Í'o!oni7aç8n. . . .
Companhia Chimica o Agrrloola
Santlsta

Companhia Snntlsla do Horda-
dos

Compnnliln Ensnooadora o Ro
neflnlndnra do Cale, 8 0|0

Companhia 8nntlsta do Protras
Companhia llnlílo do Transpor-
tos _

Comp. Constructora do Santos —
Foi registada a ronda, no dia T do corronto, dei

Mbrns. ..... 26.4004-0
Francos ..... —.—
Marcou * • • • — •—
Escudos ..... —».—
Posotas —.—
I.lrns —.—
Dollars ..... 26.000

I .»».M1»>J«»1U.«W|J|U1J| II IM II jj»—

PARTOS 13 MODÉSTIAS DAS SIINHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Cônsul-
torlo. Rua de S. Bento, 78, das 2 fts 4horas. Resldoncla: rua Aureliano Cou-Unho, 18; telephone, 705.

Dr. Tlicmliiro I.uyma — Gahlnetr. do
analyoes e mlcroscopla clinicas. — Rua
S. Bento n. 61, l.o andar — Das 8 o mola
hpras em deante. — Reacgao Wnsner-
mann para o diagnostico do syphilis. -»
Vacclnas opsonlcas. — Exames hlstologl-
cos e do escarros, fozes, urina, pu's, san»
Kue, etc. — Réo.: Rua General Jardim
n. 78, Tcleplione 4013.

Di' .1. J. DÊ CARVALHO — Resldon^
cia c coti.-íultorio: Rua Marechal Deodo-ro, 10 do 1 fts 4. — Tratamento radical e
tmrantldo da astlima e das homorrhot-
d.-is. Operagões sem dOr, sem sanguo e•eu; ohiorofrirmlo.

Dr. Celestina BourroiU — Consultório:
Rua Jos6 Bonifácio n. 16, das 3 &s 6 ho-ras da tarde — Telephone, 4467. — Resl-
dencla, rua da Gloria, n. G7-A — Telo-
lilimies: 2622 o 2471.

2001000
1T6100-) 1S0M0,/
Í46MOO 8411000

SB81000 2361000

9O1000 -

loowoo
00Í00J

CAS-A O0OSY0RTH
RUA BOA VISTA, 44

MATERIAL COMPLETO
prainstallações eleotricas

Costa, Campos & Malta

Dr. A. Fajardo — Clinica medica —
Consultório, rua Quintino Bocayuva n, 4— Palanete Lara. — Residência, alamo-
da Burilo de Plraclcaha n. 58 — Tolepho-
ne 19.

Dr. Arnnldo Pedroso — Medico opera-
dor ¦— Especialidade: Vias urlnarlas. —
Residência: rua da Liberdade n. 61: telo-
phone, 2352. — Consultório: rua .Tose Eo-
nlfaclo n. 10. — Das 2 fts 4 horaa da
tarde.

DR. RENATO KHIIIi — Medico. Con»
t-ultorlo — Rua do Carmo, <13-A. Telepho-
nn Central, 43?2: Residência, r-ja Domln-
-ros de Moraes. 68. Telephone Central.
2559,

Dr. Mimiiriru Vlnniiii — üapeciaüsta ern
rr.olciitlas das crlanqas. com pratica doe
prlnijpaes hospltaee da E iropt.. — Re»
sldoncla: rua Itanibê n. 18 (Hygk-nopo-
Ms). — Tolephone, 66 — Consultório:
rua Boa Vlsia n. 11. de 12 fis 3 —¦ Tele-
Phone, 698.

Dr. Al7cs ilo Mma, da Universidade íi
Paris, clrurgllo da Santa Casa. — Espo
cialldade: Vias urlnarlas, molesllos de oe
nhoras e partos. — Residência: rua de S
Luiz n. 16. — Consultório, rua do S, Benti
n. 34, de 1 fts 4. — Teleph. 30.

Dr. Rezende Puech — Da Santa Casi
de S. Paulo. — Consultório: rua de 3.
Rento n. 41, das 3 ás 4 horas. — Resl-
dencla: avenida Angélica n. 181. — Te»
leplinne, 3945.

Dr. [.'unes Cintra — Residência: rua
Duquq do Caxias n. 30-B. — Telephone,
1619. Consultório: rua .»'. Bento n. 74
(sobrado). — Telephone, 2445. — Espo-
cialldade: Diagnostico em geral, moles-
tias do estômago e Intestinos, doe pul-
mües, do coraqilo e das senhoras.

Dr. Francisco T.yra — Medico o ope»
rador — Cirurgia em geral. Moléstias das
senhoras. Partos — Consultório: Rua S.
Bento, 36 —- Sobrado. Sala 11, de 1 as ü
da tarde. Telephone, 5."62. Residência:
Alameda Nnthmann n. 100-D. — Telepho»
oe, l.o27.

Rendimentos flseaes

601000

801000
801000

761000

tsiôoo

76Í000 7SO00

661500
8OÍ000
«01000

1801000 1201000

86100Ú

80-ÍÕOOmao
tomo

891000 70*00.)

1101000
60KX.0

(«(000 76-1000

601000

601000
76«Oon
60100U

Valores da Bolsa
TraiisacQões realizadas hontem, na hora

offlclal da Bolsa:

ALFÂNDEGA
SAN-fOS, 8.

Papel v ,» -.. .
Ouro .... . . -. . ;. y
Consumo . . , .- . , ,:».- -.» -,
Estarilpllhas , .- , v r.r r.r t.
Vorba . . . -, ,- -. -,» >r t
Telegrapho . . . ... v -.- r.
Guias ....... ;.; .- ».».
Licenças .... *-, ,- -.: ¦¦,; v.

Total . -.- -. ».- -.¦ .
Renda desde primeiro

mez ..,...,,.
Recebedorla

Exportação Paulista . -,. .
Exportação Mineira , ,¦ u:
Expedlento . i ¦ .-si -
Impostos .... ,r ., -r r
Estampllhas . .; v -,» r.r r

05:174íllfJ
63:044$503
5:866)000

143{200
761J460

IOÍ66C
240)000

Dr. Rodrigues Guião — Medico da Ma»
ternldade. — Partos, moléstias das senho-
ras e crianças, syphilis e cirurgia em ge-ral, Attende a chamados em sua rcsldea-
cia, a alameda Barílo de Piracicaba n.
139. Telephone n. 2826. Consultas na
alameda Burilo de Limeira n. 1. das 12 Sa
14 horas.

Dr. W. Gordon Spcers — (M. R. O, S.
L, C. P. Lcndon). — Medico o operador— Residência: alameda BarUo do Rio
Branco n. 1. — Telephone, 464. — Con-
sultorio: rua do S. Bento n, 68 (sobrado)
dns2 fts 4 da tarde. — Telephone, 1028

- . 165:239)935
do

1.187:276)781

108:590)687
30:753)863

266)500
430)325

44)000

Total ...... 140:094)375
Cafó despachado

Paulista .,'..-.: ;. . ,r r.r 30.836
Paulista (baixo) . -. . v 100
Mineiro -. v .- r. -.: 9.277

Paulista
Mineiro

Total
Rendas em francos

Total

40.218

154.181
27.013

181.194

INDICADOR
Médicos

a

Bolsa de S. Paulo
OPFEIITAS EM 8 DE AGOSTO

Fundos pulilleosi
Apolloos do Estado, 8,a A O.a sírios,
: ox-Jnros ... .
[dom da 8,as orlo, do 600Í .dem, 7.a A 9.a sérios. ¦ . ,«om, 10.a sírio ....dom, Auxilio Agrloola, s 0(0 ,'dom, da Unido. 6 0(0, ox-Joioa.

Letras
("amara do H. 1'nnlo, tio (Vladtt-
, olo) ......
Iflom, ho omlsBlio. . . ,'dom,, aaomlssílo.' .Mom omprOBllmo do 1918 . ,Kjom, a no dias . ...l-lom,empiostlmodol914 .'aom, a 80 ilinl-ama,tfl da Amparo . . .

g n Araraiiuara • .
n n Atibaia • « f.'\ w
n m Annapolls §"'•'«
n d Ar/irns • f «
ii h Avnrã • • íi
,, „ llarly . . .
„ „ Batiri) . . ,
, „ lloliicalu , • .
H u Barretos . . .
v . Campinas. . •
„ „ ürnr.eiro • , .
j, , Cajurft .
,, „ (laplvary. . .
„ m, Ornvlnlios . .
,, „ Orlanilla, oi-JnrOl .
„ „ Caiiapava.
„ . Borra Negra . ¦
Á H B. líoiino. . .
„ „ Descalvado • ¦
l „ E. S. do Plnhel .
„ „ Fnxlna . . .

, Rlbelrilo Preto. ex-J.. S. Joílo da Iloa Vista" 
i, B.José do Rio Pardo
„ Jaoarehy. ¦ ." . 8. Slmfto . 

',:¦:¦-.,
. Piracicaba. . ;•. Pedreira , • .„ PIraa-ununga . ," „ H. José dos Campos

; „ Porto Voü» .
Uberaba . , ,

ii . Bta. Rlta do P. Quatro
ii » RlboIrSo Bonito •
. „ Jabotloabal, . •
„ „ Jardlnopolls • •

., „ Itapeteninga • •- .. Itaplra . . ,<¦

Voado- Compra»
dores dores

080-ÍOOO

97Í1000 «i-HOOO
976*400 910W00

- D006WOO
8101000 —

90Í000

79*000
801000
881000

87Í000
81*00
811000
78*600
7!>í"00
B71600

881000
781000
90)000

601000 SfHOOO
9S'O0O
651000
8MO00
«0)000

80100D

801000
60*000 661000
00*000 80-5000

mm TOÍMO
891000 BütOOO

8MO00
701000 66'000

1OCÍO00

70(000
901000 80HJ00

Fundos liiibllcos:
8 apólices do Estado de S,

Paulo, 5.a sírio, a . . .
20 apólices do Estado de 8.

Paulo, 10.a série, de
500")000, 

4 apólices do Estado de 8.
Paulo, lO.a série, do
500$000, a 

3 apólices do Estado de S.
Paulo, lO.a série, de
500)000, 

1 apólice do Estado de S.
Paulo, 4.a série, ãe . ,
500)000 por ....

100 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de

• 1913, 
250 letras da Câmara de 8.

Paulo, empréstimo de
1913, 

100 letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1913, 

200 letras da Câmara de 8.
Paulo, empréstimo de
1913,

160 letras da Câmara de 8,
Paulo, empréstimo de
1914,

50 letras da Câmara de 8.
Paulo, empréstimo de
1914, 

Bancos

26

— 10)000

79*000 toÜx»

«1)000 wjõoo

accSes do Banco Com-
morelal do Estado de
S. Paulo, com 60 pot;
cento, :

160 acções do Banco de 8.
Paulo, ;

15 acções do Banco de 8,
Paulo, :

Companhias
10 acções da Companhia

Paulista de Estrada*
de Perro, :

20 acções da Companhia Uo-.
gyana de Estradas de
Ferro, ü

20 acções da Companhia Mo-
gyana do Estradas de
Ferro, a 

42 acções da Companhia Mo-
gyana de Estradas de
Ferro, 

40 acções da Companhia Mo-
gyana de Estradas de
Ferro, 

20 acções da Companhia Mo-
gyana de Estradas do
Forro, 

10 acções da Companhia Mo-
gyana do Estradas de
F-srro, ,i

16 acções da Companhia Mo*,
gyana de Estradas do
Ferro,  ,

945)000

482)600

482)600

482)500

472)500

78)500

78)500

T8)500

79)000

88)000

88)000

140)000

67)000

69)000

840)000

186)000

236)000

186)000

886)000

886)000

380)000

186)000

Dr. Amaruiito Cruz — Operador par-
te'io. — Consultório: rua do Thesouro, n.
3, daa 2 fts 3 da tarde. — Telephone n.
709. — Residência: rua Sete do Abril, n.
68. — S. Paulo.

Dr. O. O. Giirdlnho — Da Unlverslda»
do do Genebra, com pratica nos hospl-
taes Se Paris, ex-externo da Polyclinlca
da Maternidade do Genebra,

Especialidade: Vias urlnarlas, moles»
Has daa senhoras, partos e syphilis.

Consultório: Rua S. Bento, n. 14 — Te-
lephono, 8.072. — Residência: Praça da
Republica, n. 34 — Telephon, 1.428 —
Coi_3ultas das 13 fts 18 horas.

Dr, Laiirlston Job Lane — Cirurgia f
irynecologla. — Residência: rua Consola-
çílo n. 204, consultas até fts 9 horaa de
manhfl, — Telephone, 943. — Escriptorio:
rua S. Bento n. 43, doa 2 fts 4 horas da
tsrde. — Telephone, '!42.

DR. REIVATO Klr.HIi — Medicina em
gorai, especialmente moléstias das crian-
cas, vias urinai-las e syphilis.

Consultório — Rua Libero Badarô,
119, sala 2, l.o andar. — Telephone,
5125, das 8 As 5. Com entrada também
pela rua S. Bento, 33. Do 1 fts 2, na rua
do Carmo, 43-A. Res.: Rua Domingos
de Moraes, 72. — Telephone, 2559.

Dr. Alfredo Medeiros — Moléstias daa
crianças —- Residência, Rua Fagundes n.
14. Telephone, 98. — Consultas 't 1 íi
9 e mela. Consultório: rua Alvares Pen-
teado, 30. — De 2 fts 4.

Dr. Guilherme ICHIs — Medico opera-
dor. — Especialidade: crianças o velhos.
Residência o consultório: rua Sete de
Abril n. 112, das 10 ao melo dia. — Te-
lephone, 4741.

Dr. Cesidlo ila Guma c Sllvn — Mo-
Icsüas das crianças, pelle o syphilis. —
Consultório: largo da Sé n. 3. Reslden-
ela: rua dns Palmeiras n. 33. — Telc-
nlione. 2998.

Dr. Arnrlpo Sucupira — Clinica medica— Moléstias gastro-Intestlnaes, dos pul-mões, coração, systema nervoso. — Mo-
lestlas de crianças. — Residência: rua
Martlm Francisco n. 48. — Telephone,
081 — Consultório: rua de S. Bento n.
26, do 1 fts 3 horas da tarde.

Dl!. OLIVEIRA FAUSTO. Medico ope-
rador. Residência c consultório (das 2
X: 4): rua Maria Thoreza, n. 26 (proxi-mo ao largo do Arouche). Telephono n.
1266.

Dr. Azovedo ümiiflm — Clinica medi-
cn-cirúrgica om geral. Moléstias das se-
nhoras o crianças, partos, moléstias men-
taos o. nervosas, hypnotismo, magnetismo
pessoal, systema Mosmer. Consultório,
Alvares Penteado, 6-A. Res., avenida
Paulista, 278. Tel. esc. 5.931 — R. 1010
T. Central.

Dr. Zcphcriiio do Amaral — Da Santa
Caso o Hospitaes do Paris, Berlim e Ml-
Uo — via3 urlnarlas, moléstias de se»
nh-.ras u syphilis. Cons.: Rua José Bonl-
faclo, 16, (1 lis 4). Teleph. 4.467. — Re-
uldencia: Rua Palmeiras, 76. Tel. 700.

Dr. Suiil lio Avllcz — Moléstias Inter-
nas, syphllltlcas, da pelle, nervosas e dn
Intnncla. — Consultório e residência, rua
Floriano PeLxoto, n, 8, de 13 fts 16 —
Telephone.

Or, O. Homem de Mello — Moléstias,
nervosas o mentaes. — Residência e con»
sultorló: Alto da: Perdizes; rua Dr. Ho-
:nem de Mello, próximo A Casa de Sau»
de, de 11 fts 3 horas da tarde. Telephone,
60. Caixa postal, 12.

Dr. L. P. Barrctto — Especialidade:
Cura radical dc heraorrlinliln - por pro-cesso sem sangue, sem dôr -.-rn chio-
rofornilo. — Rua Appa, 4.

Garganta, nariz
,e ouvidos

OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA B
NAras. — Dr. Bueno do Miranda —•
Com pratica do Paris e Vlenna, espeola-
lista da Polyclinlca e Santa Casa de S.
Paulo, — Consultório: rua #15 do No-
vembro, n. 16, (altos da Casa Rocha). —
Do 1 fts 4 — Residência: rua Arthur Pra-
elo, n. 86.

DR. MARIO OTTOJíI DE REZENDE
— Especialista para as moléstias da gar-•imita, nariz e ouvidos. Adjunto, por con-
curso, desta especialidade, no Hospital
Central da Santa Casa de Misericórdia.
Assistente do sr. dr. Henrique Linden-
berg em sua clinica particular.

Cons.: Rua S. Bento, 14, l.o andar, sa-
las 5 e 6, das 13 fts 15. Res.: Rua S.
Carlos do Pinhal, 30 — Teleph., 4082.

Dr, Ferreira Lupes — Medlcò-operador
— Rua José Bonifácio n. 28 (sobrado). —
De 14 fts 16 horas. — Residência: rua (re-
neral Jardim n. 2 -• Telephone, 396.

Dra. Casiuiirn Loureiro — Especlalls-
ta peloa hospitaes de Paris. — Gyneco-
iogla, partos o operações. ¦— Consulto-
rio: Rua Josfi Bonifácio, n. 82. — Tele-
pheno, 2.929, de 13 ás 15 — Residência,
avenida Hyglonopolls, n. 18 — Telepho-
ue, 912.

Dr, Th. de Alvurenga — Clinica medi-
ca, — Moléstias mentaes e nervosas —
Consultas das 14 fts IP horas, rua Llbe-
ro. 86, de 1 0.3 4. — Tratamento radical e
lephone, 51-25, com ontrada pela rua de
S. Bento, 33 — Residência: rua Dr. Ho-
men*. do Mello, 74. — Perdizes — Tele-
phone, 5.672.

Jir. P, Corren Notto — Clinica medica,
operaçtíes e curativos. — Tratamento es»
peclai das moléstias da pelle, syphilis e
tias urlrarias. Cura do eezema, da ble-
norrhagia. Dü indicações para os banhos
du Poços ile Cuidas, onde clinicou. Rua
Boa Vista, n, 11 -- 2 fts 4. — Residência:
rua 13 de Maio, 11. 319.

Ur. A. C. CAMARGO — Cirurgia em
geral, gynecologla, obstetrícia e vias uri-
narlae. Consultório: Rua Alvares Pentea-
do, n. 36 (l.o andar), de 1 as 4. Telepho-
ne n. 1,564. Residência: Rua Rego Frei-
tos, n. 83. Teleph. n. 1,673,

Dr. Mario Oittini rte Rezende — Gar-
gania, nariz e ouvidos — Rua 9. Bento
n. 14 (l.o andar) — Salas 5 o 6 — Das
14 fts 16 horas. — Resldcnola — Rua
3. Carlos do Pinhal, 30 — Teleph., 4082.

Kpllcpsla — Ataques de gotta — Tra-
tamento novo e especial — DR. PHI-
I.IPPE ACHE'. — Consultório e resl-
dencla: largo do Coração de Jesus n.
11. — Das 8 As 11 — Telephone, 1.490.-

Oculisfas
Dr. 1'ereirn Gomes — Uculista da San-

ta Casa e da Polyclinlca de S. Paulo.r
Com pratica dos hospitaes de Paris, —•
Consultório: rua Libero Badarô n. 119..
Telephone, 1931. Residência: rua D.
Verldlana n. 71.

Drs. profs. Alberto Bcnedettl o Anui-
bale Fenonltca — Clinica ocullstlca —»
Rui. Dr, Falcão n. 12. — Consultas das
13 fts 16 horas. — Telephone n. 2544.

Dentistas
Dr. Ilaiison — Dentista e medico, es-

peclallsta de moléstias da bocea, osso oa-
rindo, etc. — Rua Quintino Bocayuva í,
I — Tome o ascensor.

ÁLVARO CASTJ5LLO
UBIRAJARA PINTO

Rua da Boa Vista n. 11 — l.o andar
Telephone, 3428

PROF. VIEIRA SALGADO B NEVIO
BARBOSA —- Especialistas respectiva-
mente em dentaduras e trabalhos de ponte— Consultório: rua 18 de novembro, 48.
Telephone, n. 1.391.

¦-tf:"&-'¦'•
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Alfredo de Almeida— ,
Gabinete : rua Libero
Badaró, 06 ~ lel.2?ÍS

Dr. Fernando Worms — Clrurglüo-den-
tlsta. — Longa pratica. — Trabalhos ga*
rantldos. — Praça Antônio Prado n. 8 —
Tolophones: 2657 e 2702. — Residência:
rua General Jardim n. IS — S. Paulo.

O. 1-AGli!
Clriirgir-.o-Dontls.ji

Run ti nento, 14 — Sala 5 (Palaocto
Jorddo) '¦Telcplione 3072

A nal uses
Ohlmlca c microscópio cllnicna — d"

pharmnceuUco Mnlbndo Flllio — Labo-
ratorlo: rua de S. Bento n. 2-1 (2,o an-
dar) das 10 horas ás 5 da tarde. — Tele-
phono 2572 — Residência: rua Barfa
Funda n. 19 —- Telephone. 3505.

Massagistas
Arlliur Ijliiucrda.il — Formado polo

Instituto do Massagens o Gymnastica Mc-
dica Sueca do prof. Unman, Stockolmo —
HOTEL SUISSO, largo do Paysaridu' n
3S -— Telephone, 1721 — S. Paulo.

aiME. MA1UA W1DL. — Massagista
sueca diplomada. Tratamento de massa*
gom o do gymnastica medica sueca nas
casas das clientes. Avenida Angollca, 299

Hospitaes
"INSTITUTO PAULISTA" — Esto es-

tabeleelmento recebe doentes do moléstias
médicas, cirúrgicas, nervosas e mentaes:
compSc-ee de:

Sanatório — Casa de Saudo — Pavl*
Uiiio do Pliyslofhcrapla o Hotel.

Não so acccltam doentes de moléstias
contagiosas.

Admlttcm-se parturlontes.
Aberto a todos os facultativos.
Os mais reputados cirurgiões- do S.

Paulo operam no Instituto Paulista.
Qualquer Intcrvongiío cirúrgica faz objc-

ito de contracto ft parte com o medico
operador.

! A gerencia e responeabllldado perten-
cem nos gerentes arrendatários: Mr. e
Mn», Emílio Tobias, com quem deverão
eer tratados todos os negócios do estabe*
leolmento.

Pedir prospectos e vCr annuncios aeta*
lhados aos domingos no Jornal "O Estado
de S. Paulo".

Caixa poetai, 047 — Telephone, 2243. —•
Avenida Paulista n.4B-A (rua particular)

9. PAULO

Vráduètores
ANRRE'A DO', traãuotor o intorpreto

commerclal Juramentado para o Ingiez,
alicmão, francez, Italiano, hospanhol, po-
Íaco, russo, latim o grego. — nua Direita,
3-A. — 7-9 da manha-—Caixa postal, 1310.

€OHREI© FAÜL1STAM© - Quarta-feira, 9 ú® agosto d© 1916

Exames no Gymnasio do listado

Mhgenheiros
GUSTAVO DE DARÁ CAMPOS — en-

genholro — ALEXANDRE ALBUQUKU-
QUE — archltccto — construccBcs, re-
formas, confocgílo do projectos o orca-
mentos, cto. Construcções a prazo. Itua
S. Bento n. 25.

3. THAVAGLIiM & COMP. — Desenhos
do prédios o mechanicos — Cópias sobro
tela — RcproducçBes — Trabalhos dacty-
lographlcos o contabilidade, rua Libero
Badaró, n. 49.

Josó Kossl, nrcliitccto-constructor —
Construeção, augmeníos o concertos dr
prédios. Projectos o orçamentos '— Es-
crlptorlo: rua S. Bento, 14, sala 15, no
2.o nndar.

Frank Ilirst IlebblcthwUe — M. Inst.
C. E, — Engenheiro Civil — Run da
Quitanda, 16-A — S. Paulo —¦ Toleph.
1001.

labellião
Dr. A. Gabriel dn Vclgii — Juiz do dl*

relto cm disponibilidade, ll.o tabelllão
— Rua S. Bento n. 42-A, em frente ao
Grando Hotel, aborto normalmente do 8
fts 17 horas. — Telephone, 2210 — Re
sldenela: rua Tamandarí n. 81 — Tolo*
phono, 237.

O melhor preparo para o; exames par-
cellados que devem ser prestados, cm dc-
zombro do corrento anno, no GymnaBlo
do Estado, o bem assim para os de ad-
missüo a qualquer anno gymnaslal, no
anno do 1017, dft-so no InBtltuto de
Sclorclas o Letras, ondo o excollento
corpo docente conta vários lentes cathc-
dratleos do dito aymnaslo.

Matrículas todos oa dias, das 7 fta 10
o das 15 fts 18 horas.

O dlreotor — I/ulas Antônio dos Santos.
Rua Senador Quolroz, ,4 —- S. Paulo.

(jliOhSm.Sm\S^S!4Sm.\ ffilAAAAA^

I Escriptorio de advocacia de I
U Carlos de Campos |

S=== 

v. ===== |
Sylvio de Campos |

! 
Praça Antônio Prado n. 13 I
Ciihb .-tliirtlnlco — — (l.o iindur) $
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KAIiI-ENCIA DE È. DE LIMA B COMP.
Udllnl do concorrência para n venda dn

massa
Fica, mais uma vez, prorogado o prazo

dn concorrência ate ao dia 0 do agosto
p. f., nas mesmas condlçfies do edital pu-
bllcado no "Commercio do S. Paulo",
"Correio Paulistano" o "Dlarlo Official»,
em data do 7 o 20 de junho p. p. e 7 de
Julho o no "Estado do S. Pnulo", em 0 e
20 de junho p. p. o 7 do Julho, sendo ns
propostaH abortas no dia 10 de agosto, fts
14 horas, em presença dos Interessados,
no escriptorio dos llquidatarios, ft rua da
Quitanda, 8, sobrado, para onde ditas
propostas devem «cr dirlgldns.

S. Paulo, 22 de Julho do 1010.
Os llquidatarios.

(""?"¦l-fc

Dlt. SOARES DE FARIA
Advogado

Largo da St-, 15 (salas 1, 2 e S)
¦lll*—

Corretores
Corretor official A. Martins da Cunha

— Incumbe-se de comprar o vender ae*
ções do Comp., apólices estaduaes o fo*
deraos, debentures, letras de câmara
municipal, levantar empréstimos sobre
hypothccas do prédios, terrenos o do fa-
zondas agrícolas, comprar o vender pre-
dios, terrenos o fazendas agrícolas e mais
transaccões concernentes fi. sua profls-
silo. Escriptorio na Galeria do Crystal.
sala n. 15. — Tolophono n. 3.982.

INSTITUTO JACUAKIUE
Rua Jaguarlbe, n. 33

Completamente reformado, acha-se re-
aberto esto estabelecimento do duchas
Irias, quentes o escossezas, banhos do luz.
do vapor e sulfurosos.

• Consultas do clinica medica — Todos os
dias utols — Pelo Dr. Pedro Dias, de 7
âs 8 horas da manha.

Tratamento das moléstias nervosas, eu*
Ta da embriaguez, pelo Dr. Domingos
Jaguaribe, do 3 fts 5.

Casn de Saudo do dr. Domem dc Mello.
— Exclusivamente para moléstias nervo-
eas e mentaes, tem como enfermeiras Ir-
m3s de carldado — Esplendida e espa-
cosa chácara no Alto das Perdizes. —
Medico residente no estabelecimento. —-
Dr. Homem de Mello, com mais do 20 an-
nos do pratica; medico consultor.

Maternidade Santa Maria — Esta Instl-
lulr.üo de caridade assiste, nos rcspectl-
vos domicílios, fts parturlontes pobres,
cujo estado reclamo lntcrvcncüo de mo-
dloo-partclro. O cliente pobre pagaríi,
apinas, a conducefio do medico. Em sua
Eítlc, provisório, ft rua Duqtys do Caxias,
n. 3 0, dá consultas grátis de obstetrícia e
K.vneeologla, das 8 fts 0 horas.

Te-oolionc. SOS.

Alfaiatarias
Recotnmendaveis

Alfaiataria — Vieira Pinto & Comp.
— Rua Boa Vista n. 49 — S. Paulo.

Casa Rnunlcr — Alfaiataria de primei*
ra ordem -o seccao completa do artigos
finos para homens.

Rua 15 do Novembro n. 30

Hotel rceommcnáavel
Hotel Bella Vista — Rua Boa Vista

n. 24 — Telephone, 210 — Caixa postal,311 — Endereço tclegraphico "Sarll".
Supplcmcnto na Galeria do Crystal.—

Hotel do primeira ordem.

Estabelecimento
de loteria

Cisa Dollvnca — Agencia geral da
Loteria do S. Paulo — Rua Direita n.
19-— Caixa, 2G — Endereço telegraphi-
co "Dollvacs" — S. Paulo.

Vidraceiro
A Cnsa Cabral manda collocar vidros

em vidraças, clarabolas, etc. 33-B, rua
d». S. Bento n. 33-B — Tolophone. 75C.

D1SPENS.VRIO CLEMENTE FERREI-
RA — Neste Instituto fazem-se exames
radio-icoplcos, radlographlas e applicações
radio-therapleas a09 doentes nio perten*centos ao Dlspensarlo, cobrando-se preço?
módicos cm beneficio do Estabelecimento.

Tambem os drs. Clemente Ferrcfra c
Arlstldes Guimarães utilizam no trata*
mento da tuberculoso pulmonar o pneu-mothorax artificial sempre quo é Indica-
flo o pratlcavol; podendo appllcal-o a
doentes alheios ao Dlspensarlo, mediante
tarifa módica, cm beneficio do mesmo In*
Hituto.

Advogados
Os dis. Adolpho A. da Sllvn Gordo e

Anlonio Mercado tOm o sou escriptorio fi
rua do S, Bento, n, 45, (sobrado).

Drs. Nogueira Mar tins,-"oicgario do Al*meida o Antônio Mendonça — Mudaram
eett escriptorio para a Rua Alvares Pen-toado, n. 39. Telephone, 4.836.

DRS. SPENCER VAMPRE', LEVENVAMPRE* o PEDRO SOARES DE ARAU-¦JO — Advogados — Travessa da Sé, n. B— Telephone, n. 2150. — S. Paulo.
DRS. VILLABOIM o SAMPAIO VIAN-

NA — Continuam com seu escriptorio deadvocacia, a i-Ua Direita, n. S-A — Tele-
phono, 801.

Rr João Arruda — Lente da Facuidado do Direito. ~- Escriptorio, rua Direita, n. **. — Telephone, 4411. — Reslden*eia. rua Sabarft, n. 34 — Tolophone, 721.
Dr. J. Ferrão dc Gusmão Llmn  DrJoão Pinheiro do Miranda Franea — Dr!Fausto Ferraz — Advogados — Encar*regam-se de negócios còmmerciaes e fo-renses na praça do Rio de Janeiro. —

Avenida P.io Branco, 109.
DR. ALFREDO UAUER, advogado.

Run Bocayuva, n. 5 (sobreloja).
Dis. Spencer Vnmpré, Alfredo Uuucr~õPedro .Soares do Aranjo — Advogados— Travessa da Se, n. 0. Telcplione, n.2.15C -- ti. Paulo.

Minas de Petróleo e Carvão
ChrÉUeii lioogcnstraaten, Eug.ro Arch.

o Gcogrnpho.
Explorador de Minas

Correio "Vllla Mariana" S. Paulo
mmmmmmmwmmamm*.i\ (¦¦ic—a——¦—T

Secção livre

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUC)8E

(KSPrx-IAI-IMTA)
Com nratloada clinica Jo prof. llutlnoLio Piirti
CONSULTÓRIO: Itua Direita n. 4.1, das 8 ái

1. —• Toloiihono n. 6.02!.
KKSlDBNOIA: Avenida Paulista n. Ml.-To*

lepbonn u. 8.844.

lrt-mm

Prof. A. Itotourt
GRflPSObOGO

Consnltado por vnltos eminentes do
Brasil e da America do Biú

«« Consulta das 1,3 ás 17 horas
Una Aranjo n. IO

TELEPllONE, 18*53

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO K OBRAS PU*.

JWjICAS
Dlreotorla do Viação

Para appllcação da tarifa movei nas
estrada» de forro de concessão estadual,
observadas aa dlsposlç-Oes vigentes sobre
a matéria, deverá, ser considerado, no
corrente mez, o cambio do 13 (treze) di-
nhelros por mil réis.

S. Paulo, l.o do agosto do 1910.
Theophilo Soiisn,

Dlrector.

GOiTlES D05 SflDTOS

Jardim de Acadéinus
A' venda cm todas as livrarias e na ad

ministração do "Correio Paulistano". -
Preço, 3$ooo réis; pelo Correio. 3^300.

mmi a tt*-
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LUIZ SILVEIRA i>
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4 16-A - Rua da Qnitanda-16-A ?
b> Telephone n. 2.628 f

in riir

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

Clinica medica em gorai, CHtiecInlmeiitc
de crlnii.iiK. c:0»NSUI,l'0|{IO: rna QÜlütÊ
no nocayiiva, U, Ao 1 ás 3. Tolophonp 1.808.

 Chamadoe para o tclcphono 8.534 

¦»*? ***«-

DR. ERNESTO GOUIART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15
S. PAULO

AVISO
Aa contas dc publicações ilo

jornal «Correio Paulistano» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. Josó China,
único autorizado para isso.

EDITAES

TIIESOURO MUNICIPAIj DE S. PAULO
Directorla da, -receita

EDITAI» N, 15
De ordem do «r. dr. lnspector do The-

souro, fago publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o ao dln
31 do agosto do corrento anno, so proce-
derá nesta Directorla, a rua Libero Ba-
darrt, n. 98, a, arrecadação a bocea do co-
fre dos impostos ão Industrias o Profis-
sues correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Oa contribuintes nuo pairarem* seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento do 20 OJO; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 OJO, c, finalmente, os quo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

furante o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostos serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa, findo
este mez, serão cobrados os referidos Im-
postos com a multa addieional do 20 0|0.
Dlroctorla da Receita do Thesouro Muni-
elpal dc 3. Paulo, 31 do Julho do 1910.

O Director.

Pinto P. do Aznmlnijn.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Serviços do cnlnção, pinturas, etc., de

casas
De ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu*bllco que, nos termos do art. 18, para-

grapho unlco, do Acto 849, de 27 do Ja-neiro do 191C, não depende do plantasapprovadas. nem do alvará do licença, n
execução dos serviços do limpeza, cala-
«ão, pintura, cmpapelamonto, etc, o pe-
duenas reparações no Interior dos edifl-
oios. ou no exterior destes quando re-
ituados das vias publicas, desdo que as re-
paraçPes não alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edificio construi-
do. Deve, poróm, a execução do taes ser-viços ser precedida do communicação ft
Directoria de Obrns o Viação, sob penado multa do 20J.000, cx-vl do art. 201, do".cto acima mencionado.

São consideradas partos cssenclacs emuma construeção, em relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, quo não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.o -— altura do pg direito;
3.o — espetsura das paredes;*.o -— superfície dos compartlmentos.
G.o — alicercei o cobertura;
C.o — altura o largura das aberturas;
7.0 —- accresclmò ou suppressão dtaberturas;
8.o — tamanho fla* saliências.
Directoria do Policia e Hygiene, 18 dplulho da 1916,

O Director,
Alberto dn Costn.

VllEFEVIÜRA DO MUNICÍPIO
Constniccüo do passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do acto n. 760, do 14 do Junho do 1916,
o dentro do prazo de 00 dias, lmproroga-
veis, a contar do 23 do corrente moz, de-
vorâo os proprietários do casas o. terrenos
construir os necessários passeios até a
largura do 3 motros, na rua Pamplona.
em frento ft alamoda Rio Claro, • nesta
ate ondo fornm collocadas as guias, do-
vendo, a pavimentação ser feita oom eon-
creto de pcdregulho, eom argamassa de
cimento, cyllndrado com rolo pleotado,tondo tragos para formar quadros dc
0m,50x0m,50.

No caso do serem construídos os pas-selos depois da terminação do prazi acl-
ma referido, deverão os Interessados com*
municar isso a Pjsefoltura, atira do. verl-
ficada a veracldado da communicatjao. sei
fello o cancollamonto do Imposto do 20
rfils diários por metro linear de guiasassentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esso Imposto não comprehendo os pas*selos construídos dentro do prazo de OU
dlns, nclma referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
tarãn a fiscalização municipal e Ss pres-crlpçOcs da Prefeitura relativas no ma-
terial quo devera ser empregado e a
tudo o mais quo soja Julgado Indlspen-
Ravel fi solidez o u boa esthetlca dos pas-seios, devendo para Isso o construetor dar
aviso íl Dlreotorla do Obras, com ante*
codencla do 24 horas, afim do qno selam
examinados o acceitos os materiaes a em-
pregar, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o Impnsto,
como sl nãn tivessem sido construídos Os
proprietários são obrigado? a mantel-os
om bom estado de conservação, sob ponado pagarem o referido Imposto.

Dlroctorla do Pnllcla o Hygiene, 21 de
junho do 1010.

O director Interino.
.TnsC Gonzaga.

JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA

Engracla Maria da Silva, Maria da Pc-nhp. R, do Castro (esposa o ma«), •» de-mais parentes, agradecem a todas as pes-soas quo acompanharam & ultima mora-
da os rostos mortaes do seu pranteadomarido o filho, professor

JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA

e, ao mosmo tempo convidam a todas as
pessoas do suu. amizade para assistir amissa Ae sétimo dia, que. por alma da-
quclla finado, mandam celebrar, Bcxta-
feira, 11 do corrente, fis 8 horas, na egro-
ía dc S. Franciwn. Sor mais este acto decaridade, sp. confessam desde Ja eterna-
mente gratos.

Pequenos annuncios

CASAMENTO
Rapaz brasileiro, 29 annos, do famlll»conhecida, formado nos E. Unidos, co-

nhecondo multas industrias o lavouras,
deseja casar-se com moça que Possa fa*cilitar-Iho o emprego do sua aelivldad».

Cartas nesta rodacç&o.
3, ,1. César

iliii
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Dr. A A. do Covello — Advogado —
Eterlptorlo: rua de S. Bento, n. 28.

Residência: rua Bella Cintra, n. 200.
DRS. ANTÔNIO BEN'fÕ VIÜAL «•liVE-t SILVEIRA — Advogados — Ruada Quitnndn, n. 1C-A.
<J3 advogados drs. Joaquim Pinheiro

Paranaguá o Luiz dc Oliveira Pnranngwi
Irarsfcriram seu escriptorio de advoca-eia para a rua Alvares Penteado. 86

Dra. Octavlo Mendes, Moraes Barro.-»
Vieirr do Mornos Filho o Josó CorrOaBorges — Escriptorio: rua da Boa Vista,n. 4 (altos do Banco Alicmão) — Tele-
phone, 21C.

Ailvo-fados —* Drs. Lnert do Assnm*
pçilo o José Custodio Soares — Escrlpto-
rio: ru? Dlreila, n. 3-A (sobrado).

Dr. Custello Branco, advogado, encar-
rega-se do cobranças compierclaes, fal-
loneias, inventários, executivos o processos crimes, adeantando todas as custas.
Rua do Carmo, n. 58 — Rio do Janeiro

Drs. Jullo j\i„|a, Ucnato Mula o Silviodo Andrade .Mala, advogados — Escrl-
ptorlo: rua da Qultand-j, n. 19. — Resi-dencia: rua Abolição, n. 1
5.750 — Central.

Telephone,

Ura. Francisco Mendes o Victor Sacra*mento, advogados —Escriptorio: rua Dl*reltn, n. 12-B (sobrado) — Telephone n.163 — Caixa postal, 808 — Endereço to-legraphlco "Condor" -— S. Paulo -— Tra-iam especialmente de qucstOes commer-
elats e de contabilidade: adeantam, me-
diante convênio, o necessário parft custas
o em empréstimos, com garantia hypo*
thccarla da prédios na capilal.

S Accessorios
Pncuhiatfcos

Gazolina
Lubrificantes

Pertences nara automóveis <
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Animaes errantes mis runs

Faço saber aos interessados quo, de
accOrdo eom os arts. 15 c 10 da lei n.
1882 de 9 do Junho do 916, os animaes
que forem encontrados errantes nas vias
publicas da cidade serão apprehendidos
pelo fiscal do districto o recolhidos no
Depaslto Municipal, donde só poderão
ser retirados pelos respectivos proprleta-
rios, dentro do prazo dc 5 dias, pagas
as despesas feitas, bem como a importan-
cia da multa de 10f000, que se duplicara
na reincidência.

Directoria de Policia Administrativa e
Hygiene, 8 de agosto de 1916.

O Director,
Alberto «ln Costa.

Sf Preços sem competência f§
2 Acceila pedidos do interior, as- *ty.
y*% sim como recebe cncommendaR $f
5g:-: :-; para o êxtfangeir-j :-: :*: Jjj
¦5 Telephone, 3706 - Coixfl, 284 2
J Hnd. Telegr. «flUTOGERfHj» m

g R. Barão de Itapetininga,17 *|
«f S. PAULO S

B AL AS FEITOR AE 3
di IM, Jalalnj, Cambará, OrlmleUa » timão Rra-

to do PhàrtiaccuUco 'fila l.ivh Teixeira (fei-tai a madilnif) Â morte ita íim*»-. « Uo Xnropt l A
detida dan críança.i e o maior inimigo datos»ft catharro, bronquite, rouquidão, dar dc nar-

gania, tlefliim, coiislipafite, astlimu, coauelu-
clie, inflarii:a, etc. —'. t»*(tn, l'5uO— 1) ItOO A RIAVriltimiA — Jlua Libero Uadanl. llll

secretaria da agricui/rura,
Commercio e obras

publicas
DIRECTORIA de VIAOAO

Concorrência publica para Installação do
luz electrica

De ordem do sr, dr. secretario, da Agrl-
cultura, Commercio o Obras Publicas, fa-
ço publico (juo se acha aberta, ntft as 12
horas do dia 11 do agosto próximo .via-
douro, concorrência publica para o ser-
viço de installação de lllumlnação ele-
ctrica dosta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos 03 Interessados as os-
pcciflcaçõos respectivas, bem eomo as
condições geraes a Que deverão obedecer
as propostas.

Directorla de Viação, 20 do Julho de
1010.

Tlicophllo Sousa.
Dlrector.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Saneamento dc terreno

Sclentifico ao proprietário do terreno
a rua Tupy, entro os números 58 o CO,
(íuo, dentro do prazo do dez dias, devo
mandar iniciar o serviço do saneamento
do referido terreno, serviço esso quo do-
vera. estar concluído dentro do prazo do
trinta dias, ambos a contar desta data,
sob pena do 20$000 de multa, do aceôrdo
eom os arts. l.o o 2.0 da lei 254, de 7
do Julho de 188G, o art. 5.o da lei 209, de
11 do março do 1890, o do ser o mesmo
feito pola Prefeitura, por conta do pro-
prlctario, com o accresclmò de 20 o|o
pelo trabalho de fiscalização e cobrança.

Directoria de Policia e Hygiene, 2 do
ag03to do 101G.

O Director,
Alberto da Costa.

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S. PAULO
EdilaI de Convocação parn o alistamento

militar
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Juntade Alistamento Militar. Faz saber 1103 queo presente edital lerem ou delle tonham
conhecimento que, nesta data, foram lns-tallndos os trabalhos desta Junta e, por-tanto, convoca a todos os Jovens da edn-do de vinte nnnos, completos no anno pro-xlmo passado, o domiciliados neste muni-
cipio, a virem se Inscrever, até ao dia 15do setembro do corrento anno, e bem as-
Sim iodos aqüelles quo, tendo 21 annos ou
mais, ainda não estão inscrlptos nos re-
cistos militares, oomo determina o rogu-lamento para a execução da lei do alista-
mento mllit*ir, — de 21 ate 30 annos do
edade cont* »tos.

Convoca tambem todos os Interessados
a apresentarem, a bom de seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdade o dar as Informações precisas a
esclarecer o juizo da Junta de Revisão quetem do apurar este alistamento.

A Junta funecionarü. em todos os dias
utels, na casa ti. 336-C, da avenida Rangel
Pestana.

E, para conhecimento de todos, manda
lavrar o presente edital, por mim feito e
asslgnado, rubricado pelo presidente, queserá, affixado Junto ao edifício cm quefunceiona esta Junta, O secretario, tenen-
te .Tosto Anselmo Blanchl.

S. Paulo, 15 de Julho de 1910.
Coronel Oonstantiuo Xavier,

Presidente.

O dr. Manuel Polycarpo Moreira do Aze*
vedo Júnior, juiz de direito da 3.a vara
civel e commerclal desta comarca da
capital.
Faz saber aos que o presente edital r.

a seu conhecimento possa interessar, que,
por parle da Companhia do Madeiras o
Carvão S. Sebastião, lho foi dirigida a
petição do tcOr seguinte: Exmo. sr. dr.
Juiz do direito da 3.a vara civcl o com*
merclal. Diz a "Companiila de Madeira*,
o Carvão S. Sebastião", por seu advoga-
do sub-assignado, conformo procuração
junta, que, entro os subscrlptorcs daa
suas acções. acham-se o sr. coronel Ar-
lindo de Castro, d. Aurora do Almeida
Teixeira de Carvalho, Mario Maciel Lei-
te, Dagoberto de Almeida o Silva, dr, Ma-
rio do Almeida e Silva, dr. Olavo Egy-
dlo do Sousa Aranha, dr. Manuel Viotli,
dr. J. F. do Mello Nogueira o dr. Alberto
Sèabra. Aconteco que desses accionistas
os quatro últimos deixaram de pagarduas prestações daquellas acções o 03
seis primeiros deixaram de pagar todas,
tudo conforme consta da relação lnclu-
sa. Em taes condições, quer a suppliean-
te usar do direito quo b facultado peladisposição do art. 33 do dec. n. 434, d?
4 do Julho do 1801, fazendo vender om
leilão ditaa acções, por conta o risco dos
Suppllcadps, para o quo pede a v. exc.
so digno mandar intimar 03 mesmos sup-
pllcados por edital, quo devoríi. ser publi-
cado dez vezes, cm duas folhas das de
maior circulação nesta capital, da accôr-
do com a referida disposição, e duranto
o prazo do 30 dias, findo o qual serão ha-
vidos como notificados, para todos os
cffeltos do art. citado e mais do art. 31
do monclonado dec, salvo pagando oa
súppllcadoà as suaa prestações, om atra-
so. dentro do dito prazo. Pena de revelia
e e.s mais da lei. Assim, D. ao 4.o offi*
cio o A. E. R. D. S. Paulo. 15 de Ju-
lho do 1916. P. p., o advogado J. da Mal-
ta Cardlm. (Sellada devidamente). Doa-
pneho: D. A. para conclusão. S. Paulo,
15—7—91C. Azevedo Júnior. Distribui-
ção: Ao 4.0 offlcio. S. Paulo, 15—-7—-910
Juvenal T. Ramos. Para que chegue 10
conhecimento de todos, mandei expedir
o presente, que seri affixado o publicado
na fôrma da lei. S. Paulo. 17 de Julho
do 191J5. Eu. Josí B. Pinheiro da Silveira,
escrivão Interino, o subscrevi. — Mnnuc)
Polycarpo Moreira ia Azeredo Junlor.

Artigos para pinturas
Acabamos do receber grande stock cm

artigos para pintura, como sejam: cai-
xas, telas para. pintura a oleo, tinta a oleo
o aquarella, verniz scceatlvo "Courtrai",
flxativo, oleo de ünhaça, plnecls, tinta
nankim, carvão e crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Itua da Gloria, ns. s
o 10.

§\ PPARELIIOS para jantar, moia porcol--*"lana. decorados com ouro, louça in-
frieza, a 8o* o loo*noo, idom, para chi! ocafé a 3o-, na liquidiição (lo Bandeirante,
á rua do S. João 87.

(C^HIOAIIAS dc grniiilo branco,ingloz, nara
T-xafti, dnzia 3 Ooo e ií; idom, pnra 

'chá,
a 7', pratos a. 7', torrinti** á D', bules para
ohA o café a 4", idom, leitoiras o assaca-
ròiròs a 2 1I00 ! na liquidação do Candei*
raníc, rua do K. .Toão, 87.

(EiBIlVICOS pnra cli.t c cafò, torra coitaK-y iiiíflozos, i pflças por 15'; louça cs*
maltada para cozinha; formas para doces o
empadas: talheros. Tudo polo cnsto e abai-
xo do custo, na liquíd.içfió do Bandoíranto.
ma do S. João. 87.

"dali©"
O mais econondeo 110 merendo!Não precl-w FOGO, nem appa-rtlho especial paru o seu cnipre*

go. Não estruBo. as plantas, c co.mo não 6 inflnmmavcl, podo ser
guardado cm qualquer lognr sem
perigo do. Incêndio.

Um litro de fornilcidn, mistura*do com ngua, 6 fiufficlcnto parnum metro qundriido dc forml*
guelro;

iimosos
*±**k&t**áHt**i±â&A:W-MW^g

MARMORARIA CARRARA
TiiiiIuIoh, ¦.nrcii|i!i.*!|c<iK, cruzes,

cMiitiai*»», ele.
Frtçot razoáveis .« trabalho garoutlfh, 8ob *n-

comvunáa — Snvtam-te detenlio» o
«ti aitendem-se pedidos do interior
4$. B. PAUhO—Rua. 7 ie Abril, 2.7 e 37-7íI. U0»
4\ SAXTOS-Filial, R. S. FranclteolUSp—Ta;S3S

ft* F^-fVw4«vv^^«-vfi

ANTENOR DE CASTRO LELLIS

Maria José de Castro Lellls o filhos,
convidam todos os seus parentes e amigos
a assistir a missa quo mandam celobrar
na matriz da Bolla Vista, no dia 10 do
corrente, ás 8 horas e meia, por alma do
seu pranteado esposo e pao

ANTENOR DE CASTRO LELLIS

data do seu annivewarlo natalicio. Por
esse acto do caridade, se confessam eter-
namente agradecidos.

RATOS do pnrccllnna brancn, do Li-
mojfcs, dúzia 18*; idcm, cbicaras parachi, porcnllnna, a 14', dúzia: serviços dc

chà o enfé, porcoUaiin, em cores a 5o-; idcm,
Payoncc, cm coros, para café, 15 peças pnr15*; na liquidação do Bandeirante, rua São
João 87, ¦

(•T-jOrOF. para cbops, 23 a dúzia; idcm,^-'loriini barril, a íl'; idcm, com pó a 5;
calicoa a 3', fructoir.is a 2'5oo, estojos
para mosa, tres poças do metal por 4'; na
liquidação do Bandeirante, rna S. João, 87.
-*¦*-*¦- -- ¦ ¦¦  

.. |,

Casa Victoria
Especialidades em munteigas, frios pa*rn repasto, salslcliarln, conservas, caças,

sardinhas, fruclns, blscoutos, requeijão
qiicijos, inortadcllns o vinhos partuguc*zes. ;

Rua Libero Radar-*), n. 101, telephone.•U72. Em frente íi Câmara Municipal.

Mercedes
Vendo so um camiulião ".Morccdcs-Dai-

mlor" com ünsculti. 5 toneladas, novo, bor-
raclias novas.

WERNBR, HILPERT e COMP.-S. Pau-
lo, ma !?. Bento, 10- Caixa, lil.

TjBI.KCJSA-SE do uma senhora ingloz.i, do•***¦ 30 a '10 annos, bem odiicada o instrui-
da, para tomar conta de nma menina, do 5
annos. Exigom-so roferencias. Dão-so infor-
mnçõns na rua José Bonifácio, 32, do 1 às
3 lioras da tardo.

Appllcn-sc tambem como IN*
SKOTICIDA. o para esse ílm bns*
ín BM LITRO dc formlcldn ralstu-
fado em 100 III ros do ngna.

Fornecemos esto maravilhoso
fornilcidn em caixas do 3 latas de
8 litros cada uma, on sejam IO II-
tros, O fornilcidn "GALLO" tem
obtido os mnls brilhantes attesta-
dos officiaes de diversos núcleos
colônia es, postos zootcclmlcos c
secretarias do Agricultura dc todos
os Estados.

Peçam informações aos unlcos
depositários:

. F. UPTOIV <* C.
Ijargo S. Bento, 12

S. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

BIO DF. JANEIRO¦*•**(

CllJfiséEstiiÊiiiaGilii
Com e5crlpiorio em sua residência

ATTESMK * f,'I* V*1.-.I>'».S - Oompr.a o voa*
fie moveis c immovois omprcãtlraoa Bob íiypoíhccnü,
accclta proournçJo para tonmr conta do prcdlos,nflm dc aluir.il-os, proceder n conceitos e receber
alugueis.

I'um .1 venda alguns prédios, inchislvo mn dos
mdliorcs palácios da Avenida raullstn, bem como
diversas fazendas, soodo uma de criar, do primeiraonlnm, no l rlangulo Miueiio, com cusa para resi-
rtcnoin, ecmirln, t^untro mil iilfincircs do teirau do
primeira qualidade, eendo 1.1'J.i üe madeiras (lo lei
o invernadas o 1.4 ai do campo3, nativos para criar,
dc :) a i mil rezes, 6un vaccas paridas o cento o
lautas para dar cria, ecuto a poucos porcos, 4 canos
com a respectiva boiadae grandes ipidlas Ao águas
cm diftcriMites lógaros para tocar energia electrica.

Para mais informações
Travossa Particular da Travessa Aluuiz do
Sousa, n. 4 - - •Cambucy) - - SAO PAULO

<£•}!?. Fazendeiro, ô sompro ntil prevenir as'**' moléstias que assaltam os colonos do
sua fazenda, bastando para isso oscrover
para a eaixa postal .'-'.21 — F. Paulo.

PARTEIRA
Nmc. Onnia de Auilnufo Figueiredo.

parlcirn diplomada pola líscnln do í'!iarmaci.a do ti.
Pi.nlo, ci- Interna da Matomldailo desta capita1. At*
ten ln a clinninilo.i a (|ual'*ucr hora. P.Cflilenola o
consultório: rua (ioncral I aorlo, .*»(), Jelepli:, 5.250.

Pensão Brasileira
lltllsaria lílbelro communica aos seus Ircgnczos rjuc
transferiu o seu citabclccimcnto para um grando
prodia no centro da cidade, junto ao largo da Só, .1
jua do Santa Thcroza, 2?, onde continua a receber
hospedes diários o pensionistas do mez, bem como

> a fornecer comida a domicilio *f

Sementes novas
Catingueiro roxo, legitimo, sacco dc SOU

litros, Eí$000. Cabello dc negro, saceo de
200 litros, 1C$000; Jaraguá, germinação
garantida, puro de cacho, sacco de 200 ll-
tros, 7$000. Podido ao antigo e afamado
fornecedor Jos6 Marcclllno de Agnellos —
Linha Mogyana — Estação de Restinga
*£*EMBNTESDE CAPIU, novas, do ger-•••'rainaçno garantida, vendera-sc: "Catin-
gueiro Roío" a oOôO o "Jaraená", do oa-
cho, a "650, o kilo, ensaccado, a dinboiro.
Pedidos a Manuol Eduardo Ferroira, osta-
ção do Jussara.

INSECTICIDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

Sempre têm em stock
LION & C.

Caixo, 44 5. Paulo

SEMENTES - FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes de ca-,

pim CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUÁ'.
o CABELLO DE NEGRO, garantindo a.
germinação, som temer concorrência o
preços? E' Incontestavelmento Orlorico
Barbosa, estação do Restinga, linka Ko-
gyana, fazenda da Matta.

r>
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Marmoraria Tomagníni
Especialidade em túmulos de

maimorc e granito polido ou
tosco. Preços sem competência

—8—
Exposição pormnnontoi

Rua Barão de Itapetlnlnga, 40
OlfleliiiiH c Kserlpforloi= Rua Paula Sousa, 85 =

5

Am-Jm.J

. ma,s convenceu-se
O íllustrado pharmaceutico HERGULANO MONTEIRO, hábil redactor c proprietário da "Gazeta Colonial", que vê a luz em Caxiasadeaiitada c prospera cidade deste Estado, espontaneamente dirigiu ao depositário do PEITORAL'DE ANGICO PELOTENSE, a carta queabaixo transcrevemos, "ipsis verbis":"Caxias, 16 de novembro dc 1912 — Sr. Eduardo Siqueira •— Pelotas. — Ao lêr a série dc attestados que está publicando em vários jor-naes do Estado, inclusive a "Gazeta Colonial", de minha propriedade c redacção, resolvi por minha vez experimentar o vosso- tão preconizado'PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, afim de combater uma bronchite, que, havia dois annos, me atormentava, principalmente ás noites.'Comosabeis, sou pharmaceutico diplomado; e foi íto largo exercício dessa profissão que me convenci de que 90 o|o dos medicamentos'

.ipregoados como heróicos, para certas e determinadas moléstias, são verdadeiras panaccas, de que se servem alguns profissionaes para mysti-ficar os crédulos, em proveito da bolsa; c, com franqueza vos digo, animado por Essa natural desconfiança, foi que resolvi usar o vosso PEI*TORAL DE ANGICO PELOTENSE, cujas virtudes therapeuticas posso hoje de consciência attestar, cm fé de meu grau, autorizando-vos afazer desta o uso que vos convier. ' * . . '
Sctn mais, me subscrevo, dc v. s., attento collega c obrigado, ••*-¦ Kerculano Monteiro."

THEATRO S. J05E'
l'.mprema -José liOiirelro

ti 11

J>rs. Dario Ribeiro, Siqueira Campo.-
Flllio o Gonlran Reis têm o sou eseri*
pterio â rua Direita, n. 2 (sala n. 5) —
Cüsí- Tietê

O dr. J, u. do Oliveira Penteado, vol-tando a plena actividade profissional, de(íuo o rcllveram afastado, durante an-
nos, doveres de outra ordem, cot».nuiilca
a seus amigos que reabriu o seu escrlpto-
rio do advocacia, nesta capital, no predio11. 60 da rua Libero Uat"ar6, sobreloja,
onde eo acha fi. eua dlspoelsão; podendo

Ja7nbcni a correspondência continuar a
ser. dirigida para a -Caixa do Correio 00G.

Orgnin officlul da, Sociedade "União
Plmrmnccutlca"

Acaba do ser publicado , o n. 6 desta
apreciada revista, dedicado ao grando in-
düstrial pharmaceutlòó bacharel Luiz Ma-
miol Pinto de Queiroz.

Variado texto e noticiário.
Redacção o gerencia, rua Libero Bada-

rô, n. 52.
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Dr. Rubiõo líieira
I^i-ojessor tia clinica medica

Residência: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Kscriptorio: Rua
Josò Bonifácio. 13,- De 1 di ás 16 hs.

Telephone, 4.500

CONVOCAÇÃO DE CREDORES
Fallencin do Jorgo Casscb & Irmão

O dr. Jotto Baptlsta Martins de Men.s-
zes, juiz do direito da 2.a vara commer-
ciai desta comarca de 3. Paulo.
Paz saber aos quo o prescrito edital vi-

rem que, tendo a firma falllda Jorge Cas-
seb e Irmão, representado a este Juízo,
pretundendo de seus credores uma con-
cordata, mediante 2 ojo sobro a impor-
tancla dos respectivos créditos, a prazo
de 30 dias da data em que passar em
julgado a sentença do homologação, me-
diante plena e geral quitação, pelo pre-
sento convoco os credores da fallcncia
para reunirem-se no dia 11 do corrente,
ãa 13 o meia horas, na sala das nudien-
cias do Fórum Civel, fi. rua do Thesouro,
n, 2. B, para conhecimento dos credores,
mandei expedir o presente, para ser pu-bllcado na fôrma da lei. ti. Paulo, 2 de
agosto do 1910. Eu, Aureliano da Silva
Arruda, 4.o escrivão, o subscrevi. — João

-¦esebí Baptlsta Martins Uc Menezes.
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Últimos èspectaculos aa
Companhia jiortugueza de Operetas e Re-

vistas RUAS
HOJE H0.1R
¦a.a-Icfra. V tle agosto de 1916

J.ts Hchhiki: iiw 7 8[4
£,a MesMftQ* ón 0 3|4

Ultima rc**tn*s(iila.;ão da revista portuguez»
em 2 netos

i HI IM
Preços:
Frisas, 15$000; camarotes, 12$000; ca-

delras, 3$000; amphitheatro, 2»000; bal*
cão, 2?000; galeria num., 1?500; geraes,
1*000.

Bilhetes fi, venda na Charutaria Mim!,
rua 15 de Novembro, 59, das 10 fis 6 ia
(arde o depois no theatro.

Amanhã
O ÍFAJ»0 E m&IM COM
OS 6ílE«AíLI>*0§

iiúspcdidti da Compunliia
A 11 de agosto Estt-Ca do FÁTIMA'illitlíj, jaiuha do transformismo.

Theatro APOLLO
- Empresa PASCHOAL SEGRETO -

Rua D. Josfi de Burros, n. 8

HOJE — Quarta-feira, 9
do agosto de 191G •—• HOJE

Grandioso cspectaculo familiar, sueces-
so do notável Hluslonlsta indiano

DR. RICUARDS
o grande mágico moderno.

Tres mezes consecutivos de etraordlna-
rio exito nos theatròs: Carlos Gomes, S.
Pedro e S. JosC*, do Rio de Janeiro, com
completo e unanimo elogio da Imprensa.

Magia oriental, illuslonismo. O dr. RI-
chards 6 considerado como o creador da
moderna escola de magia, pela perfeita
execução de sortes, sem apparelhos me-
ohanlcos câmaras escurai, espelhos o
outros processos em desuso.

Primeira parto r-, Uma hora de magia
ligeira. Sortes de mágica fi. toda luz das
gambiarras!

Segunda parlo —i Trabalhos montaes,
transmissão do pensamento. scienciaB oc-
cultas, terminando com um lindo numero
do Illuslonismo,

Terceira parto i— A mysterlosa illusão
das índias ,—¦. A princeza Karnack,

Preços poxmlurcs —- Frisas 15$, cama-
rotes 12$, poltrona de l.a 3?, poltrona de
2,a 2Ç, cadeiras 1$D00 c ucral ISOOO.

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário: Walter Mucclif

Temporada official de 1916
Inauguração da temporada official de J016, sob a fisca-

fixação du exma, conmiuãa directora do
Theatro Municipal

Companhia dramática franceza, dirigida
pelo celebre artista

é4&%ámSmm&mmmm\áfo&&&&âm$fL

*\ Íir i.nr.iPii Büinry ®, ir. Lieiei finitri t
Amanhã; W de agosto
2.» recita do nssi-jnatura ás 21 horas

FETAHD
Comédio cm '6 actos do mr. llcnri Lovodan.
Mr. LÜCIKN üUlTitY, joucra lo rolo PK-

TAKi). Ultimo croacion en Paris.
Os bilhetes iicliain-so á veada no Café

Gaarany das 10 ás 17 horas.
Na Secretaria do Thealro acha-ae aberta a

assignatura para a
CouiitnKEila lijrica ItulSaua

tias lõ íis 17 horas

Ipês Theatro
Coiiilianldn Oincmntoaraplilcn Urnslleiri»
Hoje — 4.a-felra, 0 da agosto de 191Í

A's 19,15 horas
Brilhante solréc dedicada n fina cllttj

paulistana s
2 fllms de grande sucesso, 2 s

CORAÇÕES ROUBADOS , "̂\
Hilariante comedia da fabrica "E-KO11

em S longos actos a sua interpretação'
esta confiada ao querido cômico excentrfa
co "BILLIE RITCHIE".

A LEI DA VIDA
Emocionante drama da vida real de um,

assumpto belllsslmo e cheio do interes*.
so sensacional creação da grande fabrlt
ca "UNIVERSAE" em 4 longos actos.

"""¦ ¦¦¦'¦¦ ¦' -.i.... i ,. iitt,

AMANHA
Continuação do grande romance d«

aventuras policlacs cpio tanto succesuo
tem alcançado.

OS VAMPIROS !,
6.a sírio —- SATANAZ

7 bingos actos, 7

#

 ...Í..M

'.', ?-vU'-:*-exumam-., ¦;: ^^.¦^^^•.¦iim-$i^



amaaaammmawm

ARlSTOIvIK
de OliI VEIRA JÚNIOR

, zzz (Sabão em fôrma liquida) ¦

ÜOMMgig PAüUSTAf-JO - Quarta-ieira, 9 d© agosto d© 191®

CURA
ÍUNCHAS
SAltDAS
ESPINHAS
RUG0SID/1DIS

CRAVOS
VERMELHEDOES
OOMICTI6ES"IRRITAÇÕES

FRIEIHAS DORES
FERIDAS ECZEMÁS
OASPA DARTHROS
PERDA DE OAHELLO GOLPES

Sendo em fôrma llduida é de nao commodo e assolado, serve para o banlio para a barba e para os dentes
A> venda em qualquer pharmacia, barbearias e perfumaria*

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
ERlTSIPELAS
INELAMMAÇOES

¦'-''•*

AVICULTURA
OHOOADEIRAS E CHIADEIRAS

•'COTJTO"
As mall procuradas. Premiadas oom Gmndo Pre-

mio do Honra na Hiposlçilo Pnnllatn do Avlcullnr»,
em SS—1— am. Peçam prospeotos a O. Coraln. una
Quintino fiocayuva, n. i. rolopliono, 848.

3 PRESERVATIVO G. Vi
% nui-sia  e$ouo
!*ij Pelo rorrclo niniM . $500
f) Ao Boticão Universal
| Rna 15 fle Membro, 7
é*9t*t«C-f ••«*•••••••••

Attenção
Um professor com longa pratica cnsl-

íi . theorlca e pratlcamento allemilo, fran-
co:;, Inglez, nrlthmetica commorclal o
cscripturacílo mercantil. Preços modl-
cos e opttmas referencloa. Dlrlglr-se a
Cuatavo Lu*.-", travessa do Quartel, 9-B.

Garage
Companhia Mechanica e Importadora

de S. Paulo
Aocoitu todo o qualquor sorviço do io-

forma c concerto do automóveis.
Sorviço rápido o garantido.
Tem sempro em stock anlomnvcis do tu-

rismo o do earp:a da reputada marca
"FIAT" o bom assim todas as poças sobro-
cellontcs.

Rua IS tie Novembro. 36

Extermato Paulista
Rua Ventliana, 49

iWor: Professor Pedro Wolíf
Curso do preparatórios parn :i(lmi?são
Ab F.scolas Normaos, Gvninnsios, Mo-
diciiui, Pohlocliiiicn, Direito, Phir-
macia, Odontologia, Commers-io, etc.
Anlus diurnas o noct.iirnas para am-
lios os sexos. A Light fornece passes do
100 ríis nos alumnos dnsln Rxt.iirnato

ROMANCES A1S00O
A Livraria Magalhães acaba de

receber grande sortiniento de roman-
ces dos autores mais conhecidos, en-
tre os quaes Richebourg, Maupas-
sant, Zola, Tolstoi, G. Ohnct, etc., i

volume, em brochura, a i$ooo, fran-
co de porte para o interior. Rua da

Quitanda, 5.

4
4
4

GENTE RICA! ?

4

Porque não comprar, vós
que podeis, o magnifico terre-
no que tcnlio á venda em
Hygienopolis, para nelle con»
struir vosso palacete? Infor-
mai-vos com Cavalcanti, cai-
xa pastai 208, que vos dará p |
as necessárias informações,

Companhia Central de Armazéns Geraes
Caiam n. 22& -Hua Éã ãe JVovembron. iGM

FISCALIZADA PELO GOVEãlNO DO ESTAUO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniano Rodrigues Alves - Secretario
Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral.

Recebe café dos srs. lavradores, cobrando somente ÚOO réis
por sacca com direito a G mezes de

armazenagem e seguro

^•*w^ww w "W w w v "yp

lira. Carlos de Moraes Andrade, Pedro
Moita o Blpidiò Volsa advogam no cível
o 110 crime. Aeceitnm causas no interior
do listado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (Casa
Miehel), 2.o andar, snla n. 1.

Díi-se ciuãlquer quantia com garantia
de hypotheca do prédios nesta capital o
om Santos.

Juros módicos, condlçiJes vantajosas.
Niio sc neceitam intormedinrlos.
Trnta-so na rua da Quitanda, n. 2 (Casa

Miehel), 2.o andar, oala n, 1.

I CASA AMANciol
$| Agencia do Loterias KS

9 F. EOCHA & COMP. H

I ROA &ENEHAL CARNEIRO, 1 1
tm Fm Ironto aos Corroios BM

fi Cnlxn l?« - Tclepli. 997 Ei

S. PAULO H

•ãRAUJIÉ -FABRICA
.Tenho em stoclc typos variados e modernos, n«ão temendo concor-
reneia cm preços — Cirande sortiniento de solas, giz, tacos, etc.

Attendem-sc pedidos do interior

BUA DOS GUSmOES, 49 ~~ 8. Paulo ¦- Telephone, 1.894

A cada instante pequenas partículas de caspa
se podem alojar no pericraneo. Cada noite o

-Tricofero de Barry
as destroe, por conseguinte impede calvicie.
Conserva o pericraneo devidamente alimentado
e cabello em perfeito estado de saude, e
impregnado de um delicioso perfume.

I JLoteria de S. Paulo |
B E^traet^ões ás segundas e quintas-feiras
| sob a fiscalização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
Sexta-feira, El ~~""~

Garagens Reunidas
De Sampaio, Castre o Comp. — (Sue-

cossores da "Companhia de Aulomovcls
Cnrages Reunidas"). Rua Duque de
Caxias, n. 40, esquina da Alameda Barílo
do Limeira. Telephone, n. 1.-100. — Sec-
ções completas de mecânica, carplnteria,
sellaria, pintura, carga do accumulado-
res e vulcanizncao do câmaras do ar e
pneumatleos. Reformas completas de
automóveis e motores. Executa-se com u
maior perfeição todo e qualquer serviço
concernente a esta Industria c acceitam-
so chamados do Interior. Att-mdem-sc
eom a maior promptidtlo chamados de
automóveis de aluguel: Taxis, Torpedos,
Islmouslnes e Lanclaulcts de luxo.

Vendem-so diversos automóveis Ll-
mouslnes, Volturettes, etc, de diversas
•narcas e acceitam-se automóveis para
venda e estadia. Pneumatleos Mlchelln e
PIrell.

>lCEREÂES E CAFÉ
Kcceliem-"!) t\ comniissü", giirniiliuilo conlii

bon, rnpliliv o piigamonlo iiniiiciliiitn.
Atlcanta-fio dinheiro aoliro os òohhcclmon-

los, na so^tilnto baso o por sacco: Arroz tini-
po, 20í; foljâo liom, 10»; milho «|«i.-tl«jiior (|itn-
liilndo, 8?; batutas, 6)000.
Vonilo-so qualquer qunntiilmlo Oo Bacoari.i

par.i ecrenes, assucar o cafó — do ai--roíllo ou imiii'.'1'Di, novos ou usados, a
prnr-os razoáveis.

Mandam-se preço» oorrentos todas as semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rm« Conceição, -50

Externato Moita
Dirigido pulo (Ir. Arlimr MotUi Júnior,

que conta com a collnbornciio dc oito dls»
tlnetog professores, preparo alumnos pn-
rn os exames dc admissão fis escolas nor-
mnes c toilns as escolas superiores.

Os [iroRrnninuis officiaes são rigorosa-
mente oliservndos.

UVA JAG-ÜAKIBB, 72 — S. 1'AüLo

SO' AS TEM QUEM
QüEROÜ QUEM DESÇO-
NHECE A EXISTÊNCIA

DO PODEROSÍSSIMO

/dvXfóczr/taiGt?

OBRAS DE EDUARDO PRADO
Pastos ciu .Dieliiilur» Militar no Brasil — Com um prefacio do ""Visconde de (Juro

Preto, um vol. do -100 paginou tratando dos acontecimentos do Brasil des-
de 1S89, Tratados Diplomáticos e credito financeiro, o que 6 a Ropubllca
Brasileiro, nitidamente Impresso, br. 4$000, cnc. C$000.

Viagens li Slcllln, Malta o Egypto — Um vol. nitidamente Impresso, com 320 po-
lílnas, <1$000, cnc. C$000.

A Bandeira Nacional — Um vol. ornado com 15 magníficas gravuras, estudando
e definindo a origem da Bandeira Nacional, vol. 31(000, ene. 6J000.

Viagens nn America, Occnnln o Asln — L'm vol. de 435 paginas, -nitidamente lm-
pressas, 4$000, ene. C$000.

Collectanens — Coltcccilo do Beus melhorei: escriptores, sobre assumptos brasllol-
roe, 4 voiiü-n''!»: a 4$000 primeiro e seirundo, 3$000 terceiro, 2$500 quarto.

O FÍGADO
O fígado é um dos orgams mais importantes da nossa economia.
Um fígado desordenado causa a perda do appetite, prisão dc ventre, dores de

cabeça, infartação depois de comer, pcnU de energia para o trabalho, physico e men-
tais perda de_ memória, cançaço, paípitação do coração, somno desassocegado, urina
carregada, tristeza, etc.

Em seguida aos sympiomas mcncionsidos, sobrevém um estado nervoso que pro-duz graves resultados, como sejam: hypocondria. perda do poder sexual, etc.
AS PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DF. PERESTRELLO con-

têm cm si os agentes medicinaes pr.ra combater os males acima enumerados.
Estas pílulas são compostas de vegetaes e o seu uso não requer resguardo, nem

dc bocea. nem de tempo. - CAIXA, 2$5oo-
Remettc-se pelo Correio uma caixa por 3$ooo; 6 caixas por i,*j$ooo e 12 caixas

nor 26$ooo.

VENDE-SE NA A' Garrafa Grande
«« - RUA riUJWiJAYAtfsl - mi

RIO DB JANEIRO - Perestrello & Filhe

EUA DA QUITANDA, 5-A

CÁPSULAS RAQUIl
COP^HBBATO de SO0A

1 'iimxttsmifmmuvif
VftMWj nt. r7*v Cf.-^iy',

©

Ordem das extracções em agosto
----- ¦--

tu tr,

í.t MEZ Dia Prêmio maior ^^. bilhete
-1- I

I
68G 11 de agosto Soxta-feira
687 14 „ .Seirunda-feira
688 18 ,, Sexta-feira
689 22 „ Terça-feira
690 25 „ Sexta-feira
691 29 „ Torça-foira

2a.M0.-f 000
15:0001000
50:000$000
20:000-1000
40:000$000
15:000 $000

1$800
l$O00
4$500
IS800
3S600
1$000

Quarta-feira, 6 de setembro, grande Loteria comraemoratlva daIndependência do Brasil ifPfP:OOfp$oo(P era dois nrandes
premios de *Z<P:OOmtP#PO cada nm - Por 4$000

Os pedidos do interior, acoinpniiiiiK.os' da respectiva Importância omais a quantia necesearla poro o porte do correio, dovem ser' dirigido»aos Agentes Gerae3:
Jullo AntuneB de Abreu e Comp. — itua Direita. 39 — Caixa. 177—• S. Paulo.
3. Azevedo e Comp. — capa Dollvaee - - Rua Direita. 10 — Caixa, itB. Paulo.
Amando Rodrigues dos Santos e Comp. — Praça Antonio Prado B— Caixa, 166 — S. Paulo.
VALE QUEM TEM — Itun Direlln, 4 — Cnlxn, 167 — Jullo Antu-ues dc Abren e Comp.
J. U. Sarmento — Rua liarão ue .inguara, ib — caixa, H •— Cam-

pinas
íS&aasssi

GRANDE CHÁCARA
Villa Syria

Tenho cm minha chácara. sita na Sexta
Parada, Penha, mudas de ftuetas de todas
as qualidades, como ameixa do Japão de
todas as qualidades, caki, peras, figo bran-
co, castanha, uvas, laranjas, mcxirlcas de
todas as qualidades, para plantações, afim
de aproveitar a estação, que começa a l.o
dc maio. Vendo de todas as qualidades,
a preços muito módicos. Para mais infor-
mações. rua Florcncio de Abreu, n, 20. outelephone n. 47, Braz.

PARES MUTROV.

CURA RADICAL
das G0N0RRHÉAS

Antigas ou Recentes
\ e suas complicações

[ ExlolreNcmedtRAQVlNeeSeliodaoUaion deaFabrJcaní»"
Nas PniNcipAES Piiahmacia-j do Mundo

^Estabeloolmontoo FÜMÒÜZB, 78, Fmíbourg St-Dtml», PARIS^

GAZOLE
ÓLEOS

GRAXAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis
******* Preco» sem concorrência *****»****>

CASA TONGLET
Rua Barão de Itapetininga, 83 - Telephone, 1.518

PHOSPHO^SAL
SAL li II BLOCOS

Para o gado vaceum, cavallar, suiao, etc. ¦= Engorda e fortifica
Cura a febre aphtosa e a diarrhéa dos bezerros
Angmenta o leite das vaccas e evita o carrapato

Em caixas de 48 blocos z=
Agentes: EttSE *f VILLELA = Caixa Postal, n. 420
Rua Libero lladaió, n. 124 =% S. FAÜLO

ySCVfiíi-^' "il''-<;3:gS>' Í3-.. *ii-..-.¦-fjí?. * 0mítsj>t"OROí
Exigir os Verdadeiro» ¦¦_.

Pílulas c Xarope
BLÃNCARD

doPARIS
Assignatura s EÜqneU verde.

i
?

???

?

Liorfi \\t Doliulln

ISANGUE

FIRISÜA
SahIM ilo Snnto» no dia 10 do aposto parnRio, nahlo, 1'crnnmhuco, Vlgo, Fnltnonth

c Airiülrnluii!
St ao aoocltam posaa-çciroíi com pnuaapoi-
te - Torcelrn classe para Vlgo, ir-9i00(i, In-
eluldo o imposto, l.a o s.a cln-srs, tratai

com a agonola

FB-IIS1A
Sahirá do (.'.-niln.. no dia 13 dc agosto puiaMontevidéo o lluonos Alros
rassagoiiu dc 3.11 olasse, is. Crlv-ju, inclui-

do o Imposlo
Voltara do 1'rulu cm 211 do agosto o partiráno mesmo dia para a Europa

Sociedade Anonyma HART1NELU
S. PAULO

Rua Quinze de novembro» 35
Cnlxn poMlnl n, '.I40

SANTOS À
X Praça Barão do Rio Branco. 12 T

Ciilxn poatnl n. I«« A

Secção especial de Óptica
Grandes estabelecimentos de jóias

Woi*ium Ii'i»ã»M (proprietários)
Rua 15 de Novembro, 25 e 27

Esquena da rua da Quitanda — S. Paulo
O mais completo sortimento em :
Óculos, Pince-nez e Lorgnons,

de ouro 18 quilates
Prata - ehapeados a ouro

própria
Preç-tr»

€nÍ€lsa-ilo,^a execução d© receitas
<»CBii Esticas

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presente annuncio. com sen endereço bem legível; receberá

oela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como
BRINDE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse*
íuir pelo liypno-magnctismo a Saude, a Riqueza e a l*elicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoo. curar a si própria e aos
outros as mais chronica3 enfermidades, o vicio da embriague?, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, como
inspirar o amor.

Os pães de familia. os commerciantes, os empregados, os formados, os militi»r-K,
os sacerdotes, emfim. todos os homens, seja qual fòr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de um selio par» o
(•orte do precioso Uvro._ ao representante, sr. dr. Marx Doris. rua Paulino Fernandes,
n. 2g — Botafogo, Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito.
NOME '. sua
RESIDÊNCIA

~Ai% A% SA As%. 4\tA. Jk* J& .^ ^A\ ^fe. @ <»)tK Ak >A\ .Sí. j»%, ^fe. ^, db. Aa$

FABRICA Ae BILHARES \
Morto los novos r cai)rlcho*»os — Uonatmcçflo osiiiomiiu — Proyoa sorn compo. W*
loncln — s\ccoilaiii-»o oncoiiniirnilni! pnrn o interior — Vonda de olijdotos para V», .,  ...coiimirnilns pn\mm bilhares — ('oncoitos — lixoc!itn-9(!

Ioda clnasü do trnballios do tornearia'kfW V V V ? W W V V V

.luna,,, _ r».w,i», - nx-iciia-i. R^ Brigadeiro Tobias, 77

¦M R-M-SP & PSNC tmm
WA TIIEROYAl MAILSTEAMPACKnc» ÍHE PACIf IC SUAMKAVKsATIOl. C° *S

f MALA REAl INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO g

|

I

l'AQUlíTES UA liOUüfA BSI-BKÀ*
DOS EM SANTO*!

fPSWWSA
no (lia II (lo Ai;.islii,-aliiiii no mos-
mo dln iiiiiii Monteviilòo u l'ort ijliin-
ley, i iiiiIk Arciins u pinto» do . ncillco

íèEMERASSA
So dia S'* do nguslo — Siihlnt uo

mostno diu paraMontevidéo e Uuenos Aires

l'A<iUÜTIiS fAKA A l!UUOI'A
A sahir do Snnto-:

AHAGÜAXA
oo dia M ilo iikusIo pnra (do, llllllill,
1'einiiinliiioo, S. Vicento, Isiubou, Vigo

o Inirtatorra

,V snliir ilo llio:nmsxA
.Vo dln '.ii ile ligo-lo puni

I.1SHOA r ISOLAIKlir.A

A ar.liii ilo itlo .
ORITÂ - 28 ae agostoDRINA — 29 úe agosto

§ Exige-se passaporte e não será permitlido o ingiesso de visitantes a oordo i
•%] 1'Ãfft preços ílõs p.issa^cns & fuioiinavOcs iUriyic*ác íiu crf^npiotio üu ^

| Ih Hoyai iii Síean fàctel ll • Hua è i |
g TH FaciflG m Navipii co, isq«: í^«aia 1
fins míis

Rua das ratmeiras, _59
;:'í...:S': \ ¦"£.-ji-.'¦: .-'-.^i'.-.-.


